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SARIF~2 

TARiHi ROMAN Yazan: Şahin Alıdııman 

-- /_ dalet isteriz, adalet! 

Zavallı mahpuslar Köar ültiden Gevh~~li hanı· 
mın şiddetle cezaıandı,-ıJmasını talep ediyorda. 

••• 70 ••• 
Bu biçare adamların hepsini de, sad

razamın yeniden verdiği emir i.i.zerine 
yeniçeriler sırtlarında taşıyarak birer 
birer z:.ndanlarından çıkardılar. Şimdiye 
kadar ağlıyan, yalvaran seslerle çınlı
yan Binbir direk batakhanesinin kalın 
taş dıvarları o dakikada birdenbire yük
selen sevinç ve dua avazelerile ötmeğe 
başladı. 

Ben bu işin meydana çıkacağını hiç 
ummuyordum. 
Artık m yapsam boş!.. Şimdi hüküme

tin eline düsmiiş bulunuyorum! Ve şüp
hesiz çok ağır bir ceza göreceğim ... 

Ben, Derviş Mahmut ve kahya Fer
hat ağa, üçümüz birJikte bu batakhane
yi açtık. Anberle Kanberi de cellatlık 
işinde kullanmakta idik ... 

Her tarafta yükselen sesler güçleri Kıvırcık Salata da bize yardımda bu-
yettiği mertebede bağırarak diyorlardı lunarak buraya adam düşürmekte idi... 
ki : Diğer kızların ve hizmetçilerin bu iş-

- Allah senden razı olsun devlmlu te hiç bir suçlan yoktur. 
vezir ... Mademki artık buradan kurtul- !şte size her şeyi anlattım. Şimdi gö
duk, şimdi ölsekte bile bizim için gam receğim cezaya da katlanmağa hazır bu
değil ... Tek bize fenalık yapanlar ceza- lunuyorum ... 
lannı çeksinler. Bizim hıncımızı bu za- Ve Gevher1i hanım bunları o kadar 
lim kocakarının yanında bırakma... fütursuz bir tavırla ve öyle de derin bir 
Onun hakkından gelesin ... Bak bizi ne soğuk kanlılıkla söylemişti ki onu dinli
ha1e koydu! yen sadrazam bu canavar ruhlu kocaka-

Hak yerini bulmalı... Adalet isteriz... rının gösterdiği perva.51zlık k.arşısmda 
Ve bu sesleri duyan koca Köprülü ru- birdenbire irkilmekten kendisini alama

hunun tatlı bir ürperti içinde kaldığını mı.ştt. 
se:ı.erek sevinmekten kendisini alamıyor
du. - BİTMEDİ-

Derin bir heyecana kapılarak peşinde -
gelen adamlara dedi ki: /ngil;z/ere göre Af .. 

- Mazlumları, i§te kurtardık ... Şimdi 
zalimlerden hesap sormak vazifesile kar- , ikada v o z l yet 
şılaşmış bulunuyoruz. 

Çabuk yürüyelim. Hemen bu son işi
mizi de bitirelim ... 

Dtv ANI HtrMA YONDE BtR 
!ÇTtMA VE NETİCE 

Köprülü Mehmet pasa geceyi Binbir 
direk sarayında geçinnisti. 

Gevherli hanımın bütün suç ortakları
nı yakalıyan veziri azam daha o gece
den itibaren hemen tıthkikata girişmiş
ti. 

Şehnaz, Gilliz.ar, Gülistan, Hünkarbe
yendi ve bunların arasında Kıvırcık Sa
lata yakalanarak hep.si de sorguya çe
kildiler ve bunlardan alınan malumat sa
yesinde, yıilardanberi Gevherli hanımın 
f~ği ağır suçların hepsi de birer bi
rer meydana çıkarıldı. 

Köprülü Mehmet paşa yaptığı tahki
kat neticesinde Gevherli hamının beş 
yıldanberi Binbir direk mahzenini gizli 
bir batakhane şeklinde kullanmağa de
vam etliğini ve buraya İstanbul zengin
lerinden beşyüzden fazla adam düşürül
düğünü anlamakta geçikmedi. Bu biça
relerden bir kısmı kapatıldıkları zından
lannın ağır, bogucu havasına tahammül 
edemiyerek Binbir direk batakhanesinin 
k&ranlıklan içinde pek feci bir şekilde 
can vermiş bulunuyorlardı. 

Mesele çok ağırdı ve koca Köprülü 
bii.tün gece uğraştı, sabah olup ta orta
lık aganncıya kadar çalışmağa devam 
etti. 

Aman yarebbi! .. Tahkikat derinleşti
rildikçe Binbir direk sarayı içinde cer
yan eden müthiş esrar, bir çorap söküğü 
gibi birbirinin ardı sıra çözüldükçe çö
züldü ... 

Her meselenin altından yepyeni bir 
~apanoğlu çıkıyordu. 

Köprülünün karşısına getirilen ve 
bizzat sadrazam tarafından sorguya çe
kilen Fazlı paşanın kızı her şeyin mey
dana çıktığını ve hakikati itiraftan baş-

• .ka kendisi için artık yapılacak bir iş 
ltalmadığını görerk Binbir direk sara
yında olan biten bütün işleri baştan ni

' hayetine kadar birer birer anlatın~ : 
. - Ah, şeytana uydum!.. Derviş Mah
. mutJa Kıvırcık Salata zengin adamları 

bulup buraya getirirler. ~n de onları 
. batakhaneye hapsettirirdim ... 
• Geçinmek için bu işi yapmağa mec
~Lu r oldum. Sultan İbrahim.in veziri olan 
.babam Fazlı paşa padişahın emrile Edir
~nede idam edildikten sonra pek fena bir 
~vaziyete düştüm. 

Babamın bütün malları devlet tara
-fından müsadere edildiği için ondan ba
_na miras olarak sadece bu saray kalmış
rtı. Halbuki bir vezir kızıydım. Babamın 
ölümüne kadar ömrümü hep debdebe, 
ihtişam ve darat içinde geçirmiştim. 
Yoksul bir vaziyete düşünce, sarayın al-

-tındaki Binbir direk bodrumunu bir ba-
-takhane halinde kullanmak aklıma gel-
-di. 

Derviş Mahmut ve babamın günUn
· aenberl kahyalık hizmetinde kullandı
ğım Ferhat ağa bu işi yapmaklığım için 
beni teşvik ettiler. 

-~ . 
iSTANBULDA DÖRT HAFTA-1 

DAN · BERİ GÖSTERİLMEKTE 
OLMASINA RAl'iıMEN YÜZ BİN
LERCE İSTANBULLUNUN TEK-

RAR TEKRAR GÖRMEK 
İSTEDİKLERİ 

<Baştarab 1 inci Sahifede) 

miştir. Trablusgarbın doğusunda bit' 
miktar taşıt hasara uğratılmıştır. 

Malta üzerinde bir kaç düşman tayya
resi tahrip edilmiştir. Bütün bu hareka
ta ~tirak eden tayyarelerimizden altısı 
dönmemiştir. Dört pilot kurtulmu~tur. 

BlNGAZtN!N llO K1L01\IIETRE 
YA.KININDA 
Kahire, 26 (A.A) - !ngiliz kıtaları 

Bingazinin 110 kilometre cenup doğu
sunda mihver kuvvetlerile temas halin
dedir. 

* Kahire, 26 (A.A) - Orta şark İngiliz 
kuvvetleri umumi karargahının tebliği: 

İngiliz ve düşman kuvvetleri arasında 
muharebeler 25 ikinci kanunda Sirenai
kada geniş bir çevrede devam etmiştir .. 
Muharebe sahnesi Anmbelaktan şimal 
doğuya doğru hiç bir yerde geni.cıleme
ın 'ştir. Son haberlere göre müttefik 
kuvvetler Mısısın şimal ve şimal doğu 
ç<.>vrcsindc düsmanla temastadır. 

Hava kuvvetlerimiz Elageyladan Mısı
sa kadar düşman kolJarıru bütün bölge
de hırpalamağa muvaffakıyetle devam 
etmiştir. 

KARIŞIK MUHAREBE 
Londra, 26 (A.A) - Royter muhabiri 

bildiriyor : Dünkü tebliğde bildirilen 
düşmanın tank kayıpları Agedabya, An
telat ve Saunnu üçeğeninde vuku bul
muştur. Burada karışık b:r muharebe 
olmaktadır. Almanların bu muharebe 
hakkındaki iddiaları mübalagalıdır. 
İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
Kahire 26 (A.A) - Orta şark ngiliz 

hava kuvvetlerinin tebliği : Cuma gece
si yapılan hareketler esnasında bomba 
uçaklarımız Trablusgarbi bombalamış 
ve kilometrelerce uzaktan görülebilen 
yangınlar çıkarmı.ştır. · 

Libyada av uçaklan tarafından Age
dabya, Saunnu ve Musus bölgelerind~ 
yapılan sürekli hücumlar 24 son kfuıun
da da devam etmiştir. İki Yunkers 87, 
bir Kaproni. 42 ve bir Matsi 200 tahrip 
edilmiştir. Diğer düşman uçakları hasa· 
ra uğratılmıştır. 
ÖNEMLİ MEYDAN MUHAREBESİ 
Londra, 26 (AA) - Royterin askeri 

yazarı Analist diyor ki : Dün Kahirede 
neşredilen tebliğin açık manası Trablus 
muharebelerinin önemli bir meydan 
muharebesi şeklinde geliştiği merkezin
dedir. Havaların fenalığı yüzünden ge
çen 15 günlük sükunet devresinde Al
man kumandanlığı kuvvetlerini tensik 
fırsatını bulmuştur. Şimdi Romel İngi
liz ileri mevzilerine karşı dikkate değer 
bir azimle hücum ediyor. 

Romel tank ve uçak bakımından ol
dukÇa mühim takviyeler almışsa da ge
neral Ohinlek hava üstünlüğünü kay
betmemiştir. 
İNGİLİZ ASKERi MAHFİLLERİ
NE GÖRE .. 
Londra, 26 (A.A) - Askeri mahfiller 

şimali Afrikası durumu hakkında şu be
yanatta bulunmuŞtur: 

·LA 
KONGA 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

PEK YAKINDA 

- Romel cüretli bir karşı hücum yap
makla şöhretine layık olduğunu göster
miştir. Agedabya, Antelat ve Saunnu
nun teşkil ettiği üçgen arasında şimdi 
şiddetli bir tank muharebesi oluyor .. 
Romel son haftalar içinde mühim takvi
ye kıtalan aldı. Bu kuvvetler son za
manda Yunanistan ve Sicilyada tensik 
ed'.len filolarla takviye edilmişti. 

§ Romelin amacı Sirenaikte kaybedilen 
mühim mevzileri tekrar ele geçirmek, 
yahut hiç olmazsa Ohinlek ordusunu 
sarsarak Trablus istikametindeki taar
ruz hazırlıklannı geciktirmektir. 

Romel yer arızalarından istifade ede-

EL~· A MR A rek Agedabyayı tekrar aldıktan sonra 
C..... şimale doğru general Ritchiniıı kuvvet-

i 
lerine karşı ü.ç seyyar kol sürmilştür .. 

~İNE~SJNPA SAYIN İZMİR- Romel geçen sene Almanlar Mişillide 
LILERIN YÜKSEK ZEYKLERİ- S İngiliz kuvvetlerine karşı hücuma geç-

NE ARZEDİLECEKTIR.. 8 tikleri zamanki man~vrayı tekrar ede-
~.,ccı-~ooı:r~..Q rek Britanya kuvvetlerini şaşırtmağ{l 
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ŞE IR aponlar 

Acele 
Ederken ..• 

Kontrolsüz 
• 

pıyasa 

Gıda maddeleri alabildiğine yükselip 
gidiyor. Etiketler çıkıyor, etiketler ko
nuyor, ayarlanan faturalar dosyalara 
giriyor. Mağazalar boşalıyor, kilelrler 
cfoluyor. Pirinç, fasulye, nohut, merci
nıek çuvalları, sadeyağ tenekeleri, zey
tinyağ varilJeri ham.mal sırtlarında ve 
yük arabalarında bir yandan bir yana 
taşınıyor. 

Bu uygunsuz göç önünde bazı kimse
leı-in cüzdanları şişerken kazançları ay
lıktan ve maaştan ibaret olanların dü
şünceli hali nazarları çekiyor. 

* Dudaklarda toplanan bir istifham var: 
Fiat murakabe teşkilatı ne oJdu? denili
yor. Tahkik ediyoruz. Fiat murakabe 
kontrolörlerinin, iaşe müdürlüğünün 
emrile karne ve diğer iaşe dağıtımı iş
lerinde istihdam edildiklerini öğreniyo
ruz. 

Kontrolsüz kalan İzmir piyasasında 
diledikleri gibi fiatları artıranlar, mal
larını ortadan kaldıranlar bundan mem
nundurlar. Fakat müstehlikler haklı bir 
teessürle piyasada oynanan oyunlara se
yirci kalmaktan, « yazık > demekten baş
ka bir şey yapamıyorlar. 

ADNAN BtLGET 

-----~--e1--------
Sa t1 J an tütün 
~7 milyon kilo .. 

va yakın ••• -·Şimdilik elde 1,5 milyon 
kilo kadar tütün var .. 
Dün akşama kadar 26.725.00 kilo tü

tün satılm1ştır. Takriben bir buçuk mil
yon kilo kadar satılmanuş tütün mev
cuttur. Bu tütünler Muğla vil~yetinde 
ve kısmen Akhisar köyleriyle Seydikö
yiindedir. Bunlar da satılmak üzeredir. 

------e-----
lk i ihtikar maznunu 

daha adlivedP-
Bergama kazasının Uzun çarşısında 

112 sayılı dükkanda yogurtcu Mustafa 
Boyacı, dükkanında mevcut tereyağını 
satışa arzctmediği iddiasile ınilll korun
ma kanunu hükümlerine aykırı hare
ket etmek mcddesinden adliyeye vcril
mistir. 

§ İzınirde Gaziler caddesinde kömür
cü Hasan oğlu Mustafa kömürün kilo
sunu 12 kurustan satmak suretile ihti
kar yaptığı ihbar olunduğundan adliye
ye verilmi§tir. 
-~-~--1)---~~~ 

Piyasada lıontroller •• 
Üç fiat mürakabe kontrolörü dün pi

yasada fasulya, nohut ve sair yiyecek 
maddeleri satışlarını kontrol etmişler
dir. 

çalışmıştır. Fakat hareketlerin karışıklı
ğına rağmen öyle görülüyor ki Britan
ya hava kuvvetleri Romelin te§ebbüsü
nü çok zorlaştınyor . 

ALMANLARIN MAKSADI NE? 
Zırhlı kuvvetler arasında büyük bir 

meydan muharebesi oluyor. Gerçekten 
Romel azalmış olan kaynaklarını son 
takviye kıtaları da/gelinceye kadar kul
lamnağa ve rnih ver kafilelerinin kayıp
ları yüzde altmışı bulmasına rağm.en 
yeter mikdarda takviye almağa muvaf
fak olmuştur. Şimdi Romel manevrası
nın yalnız diişmanı geciktirmek için mi 
olduğu, yoksa ilkbaharda Mısm çevi
rerek zapt için yapılacak hareketleri bil' 
araya tophyan büyük bir yakın şark ta
arruzunu mu hazırlamakta olduğunu 
bilmek meselesi kalıyor. 
MİHVER KAFİLESİ 
PERİŞAN EDİLDİ 
Londra, 26 (A.A) - Hava nazırlığı

nın bir tebliğine göre Britanya hava ve 
deniz kuvvetleri tarafından orta Ak:de
nizde şimdiye kadar görülen en büyük 
mihver kafilesine hücum esnasında 20 
bin tonluk bir İtalyan gemisinin batırıl
dığı zannedilmektedir. Bu büyük yolcu 
vapuru ve bir çok ticaret gemileri bir 
zırhlı, bir kruvazör ve müteaddit torpi
do muhribinin himayf!si altında Yunan 
denizinden şimal Afrikasına giderken 
cuma sabahı keşfolunmuş ve birbirleri
ni kovalıyan tayyare hücumlariyle pe
rişan edilmiştir. Cumartesi sabahı keşif 
uçakları tarafından son defa görülen 
kafilede büyük İtalyan gemisinin mev
cut olmadıjh tesbit olunmuştur. 

YEN! BATIRILAN 
MtHVER GEM1LER.t 
Londra, 26 (A.A) - İngiliz amirallık 

dairesinin bu akşamki tebliği : Akdeniz 
donanmasına mensup denizaltlarnruz 
tam yükü iki düşman sahnnç gemisine 
muvaffakiyetle taarruz etmişlerdir. Her 
iki gemi tahrip edilmiştir. İnfilaklar ol
muştur. Harp gemilerinin refakatinde 
giden bir kafilede üç nakliye gemisine 
taarruz edilmiştir. Bunlardan ikisine 
torpil isabet etmiştir. Düşman nakliye 
gemilerinden birinin battığı sanılıyor. 
Rampino adlı !talyan tahlisiye gemisi 
torpille batı.nlmıştır. 

ihtiyaç maddeleri etrafında 

Bugünlerde gaz verili
yor, çivi getirildi 

----·----
Anglo Salısonıarda 1tiÇ 
bir telôş emaresi 
yolıtur.~ 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Otomobil ve kamyon lastiği bekleniyor. • Kömür vetli olmamasından şikayetçidirler. Fa· 
kat bu şikayetler, Avusturalya halkının 
memleketlerini şiddetle müdafaa etme· 
lerine marn olmıyacaktn. Birleşik cünt· 
huriyetler hazırlıklarının başlangıç saf· 
hasında olmakla beraber Avusturalya· 
nın müdafaasında kuvvetle yer alacak· 
lardır. Zira bundan sonra bütün Pasi· 
fikin mukadderatı bahis mevzuu olmak
tadır. 

liatleri yeniden tetkik edilmekte ... 
İzmir halkı ihtiyacı için gaz tevziine 

hemen başlanacaktır. Gaz bayileri ken
dilerine verilen beyiye ücretini az bul
duklarından fiat mürakabe komisyonu 
keyfiyeti tetkik eylemektedir. 

çivi GETİRİLD 
Vil~yet emrine 24 ton demir çivi ve

rilmiştir. Bunların tevziatı yapılmak 
üzeredir. 
Ayrıca İzmirde dört firma 170 ton de

mir çivi ithal eyleın.i.şlerdir. Bunların su
reti tevzii hakkında henüz malilmat gel
memiştir. 

OTOMOBİL LAsTiôi 
Yakın günlerde İzmire bir rnikdar 

Sovvetlere göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

LETONY AYA DOÔRU 
Novograd ile Smolensk arasındaki 

Sovyet taarruzu hakkında tafsilatlı ha
berler alınmıştır. İleri Sovyet kıtaları 
şimdi eski Letonya hududundan yalruz 
160 kilometre uzaktadır. Sovyet taarru
zu 10 son kfuıunda Valdai - Ostaçkofta 
başlamıştır. Valdaiden Ruslar Straya 
Russa üzerine yürüyerek buradan İlmen 
gölünün doğu kıyısı boyunca ilerlemiş 
olan diğer Sovyet kıtalariyle buluşmuş
lardır. 

Bu kuvvetler Ostaçkoftan iki kola ay
rılmı.şlardır. Bu kollardan biri batı is
tikametinde, diğeri de cenup batı isti
kametinde ilerlemeğe devam etmiştir .. 
İki kol büyük zorluklara uğramaksızın 
Holma hücum etmiştir. İkinci kol daha 
zor ilerlemiştir. 

ALMAN CEPHESİNİN YARILDIÔI 
NOKTA ... 
14 son kanunda Alman cephesi And

rapolda ve Ostaçkofun 80 kilometre ce
nup batısında yarılmıştır. Sovyet kuv
vetleri ertesi günü Ostaçkofu işgal et
miştir. 

ALMAN PLANLARI ALTÜST 
Londra, 26 (A.A) - (Deyli Ekspres) 

gazetesinin askeri yazarı Rusyadaki du
rum için diyor ki : Sovyetlerin Hitler 
kıtalarına karşı taarruzlarının şiddetini 
arttırması Alınan başkumandanlığının 
plan1arını altüst etmiştir. Bu yüzden ilk 
baharda Rusyaya karşı yeni bir Alman 
taarruz ihtimali çok azdır. Rusların ya
kında yeni ve ezici muvaffakıyetler ka
zanmaları bekleniyor. Şimalde Orel ve 
v:azma civarında bulunduklan ve Rjev 
yakınlarına indikleri sanılıyor. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 26 (A.A) -Alman umum? ka

rargahının resmi tebliği : 
Doğu cephesinde arasız muharebeler 

oluyor. 
Savaş tayyarelerimiz Pengokun batı

sında bir ticaret vapurunu hasara uğ
ratmışlardır. 

TAYYARE KAYIPLARI 
Berlin, 26 (A.A) - En .son haberlere 

göre Sovyetler 25 son k!nunda 23 tay
yare kaybetmişlerdir. Bu tayyarelerden 
12 si havada, 3 ü karşı koyma batarya
ları tarafından ve sekizi yerde tahrip 
edilmiştir. Alman kayıbı bir tayyaredir. 

PaJamuı ilaracatçdarı 
arasında". 

Palamut ihracatçıları birliği idare he
yeti dün toplanarak son defa yapılan 
satışlara ait tevzi listesini hazırlamı.ş· 
tır. Malilm olduğu üzere 5000 ton pala
mut ile 1000 tin palamut hülasasının ta
cirler arasında tevzii işi mukarrerdir. ....... 

Bitten ve uyuzdan 
lıorunnıa •• 
Sıhhat vekaletinin hazırladığı halk 

sağlığı risalelerinden uBitten ve uyuz
dan korunma~ risalesi Sıhhat müdürlü
ğüne gelmiştir. İstiyenlere ve müessese
lere tevzi edilmektedir. 

~----

Colı cocufılu aiıeıe,.e 
~ .. 
para mülıtifatı •• 
On biri merkezde ve ilçü mülhakatta 

olmak üzere çok çocuklu ailelerden 14 
kişiye verilmek üzere Sıhhat vekaletin
den nakdi mükafat gelmiştir. Her aile 
için otuzar lira olan bu mükafatlar he
men tevzi edilecektir. 

2'AVZİR 
Yeni Asır gazetesi müdürlüğüne : 
Gazetenizin 15/1/1942 tarihli nüsh<!

smda sDükkfuıımda mevcut manifatura 
eşyasını satışa vazetmek istemediğim id
diasiyle hakkımda takibata girişildiği 
yazılmaktadır. Böyle bir hadise mevcı1t 
değildir. Yalnız sattığım ve faturasını 
verdiğim bir kumaş fiatinin muvafık 
olup olmadığı haklondaki bir sorgudan 
ibarettir. Keyfiyetin tavzihini rica eder 
saygılarımı teyit ederim. 

Bergamada ikinci manifatura çarşı
sında No. 4 - 5 te manifaturacı 

HASAN TUNÇ 

otomobil ve kamyon 1§.stiği de getirile
cektir. 

KÖMÜR FİATLERİ 
Odun kömürü fiati fiat mürakabe ko

misyonunca tetkik edilmektedir. 
Komisyon lüzum görürse kömür fia

tini arttıracaktır. 
Dün bir vagon kömür getirilmiş ve 

Karşıyakada sattırılınıştır. Daha bir va
gon kömür yoldadır. 

Deniz yoluyle beklenen üç motör do
lusu kömür gelmemiştir. Bu motörlerin 
fırtınadan başka yere sığınmış olmalaı·ı 
muhtemeldir. 

Yeni ekmek kartları 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

hüviyet cüzdanlarını gösterecek, bu nü
fusların evinde bulunduğunu şimdi mev 
cut olan kartlarla da tevsik edecek ve 
renkli kart alacaktır. 

Yeni kartlar hamiline aittir. Bunlar 
da isim ve hüviyet yazılı değildi;. Hü
kfunet talimatı, nüfus cüzdanı bulunmı
yanlara renkli ekmek kartı verilmeme
sini amir bulunduğundan her kesin nü
fus dairesindeki muamelelerini hemen 
tamamla.malan 18.zımdır. 

Dün sabah valilik makamında vali 
B. Fuad Tuksal, belediye Teisi B. Reşat 
Leblebicioğlu, iaşe müdürü, Emniyet 
müdürü ile diğer zevattan mürekkep 
bir heyet toplanank yeni kartlann tev
zii işini görüşmüşlerdir. Bu işlerde hal
kın memurlara yardım etmesi ve mua
melesini tamamlıyarak kartlarını hemen 
alması kendi menfaatleri icabıdır. 

KAZALARDA VE 
DiCER YERLERDE 
ödemiş, Kuşadası ve Çeş.me kazala

rında da kartlarla ekmek tevziine baş
lanılmıştır. Şubat ayınm ilk gününden 
itibaren vi]ayetin her yerinde renkli kaTt 
larla ekmek dağıtılacaktır. 

Denizli ve Aydın vilayetlerine ait 
kartlar da Basmaneye getirilmiştir. Bir 
memur bu kartları mahallerine götüre
cektr. 

İzmit kazalarma ait renkli kartları 
almak üzere her kazadan birer müte
met ~tenmiştir. Bu mütemetlere bugün 
kartlar verilecektir. 

EKMEK YERiNE UN 
Dünkü sayımızda istiyenlere kart is

tihkaklan mukabili olarak ekmek yeri
ne tek tip un verileceği yazılmıştı. 

Bu haberde bir yanlışlık olduğu an9 

!aşılmıştır. 2 4 7 sayılı kararnamenin 7 
nci bendi mucibince cTicaret vekaletin
ce ilan ve tayin edilecek zaman ve mik
tarlarda ve ekmek vesikasının muayyen 
kuponu mukabilinde ekmek yerine un 
verilebilir.:) Denilmektedir. Bu itibarla 
bu ay başından itibaren ekmek yerine 
un verilmesi mevzuu bahis değildir. Tas
hih ederiz. 

İki tarafın deniz kuvvetleri hakiki bit 
karşılaşma yapmadıkça durum karanllk 
olmakta devam edecektir. 

Salahiyetli Amerikan mahfillerinde 
hüküm süren kanaati şöylece hülasa et
mek kabildir : 

11Japonya, Amerikanın muazzam ha• 
zırlıkları karşısında on sene sürecek bir 
harbe mütehammil olduğunu söyliyor .• 
Biz Japonyayı yere sermek için bir se• 
neden fazla zaman lazım geleceğini zan· 
netmiyoruz. 1943 senesi demokrasilerin 
her tarafta tecaviize geçecekleri sene 
olacaktır. 

Pasüik harbinin ehemmiyetini kii· 
çümsememekle beraber harbin mukad· 
deratmı tayin edecek olan asıl kat'i sa .. 
V8f$ın Avrupa harp sahnelerinde yapıla· 
cağına kanüz. Alman kara ve hava ku\I· 
vetlerinin yenilmezliği efsanesini olay· 
lar nasıl tekzip etmişse Japonyanın ye• 
nilmezliği efsanesi de öylece yıkılacak• 
tır.11 

İngiliz bahriye nazırı Mister Alek
sandr ayni kanaati belirten bir deme· 
çinde şunları söylemişör : 

ıı Uzak Doğu hakkında şüphe ve kay• 
gı duyanlara hitap ediyorum : 

Asyadaki düşmana karşı harbin geli .. 
şimine göre, öyle bir vaziyet basıl ola
caktır ki, Amerikan donanmasının yaT· 
dııniyle Japonlara tam istediğim.izi ya .. 
pacak, istediğimiz gibi vuracağız.• 

Bu sözler maneviyat. yükseltmek için 
söylennıiş olamaz. Zira İngiliz devlet 
adamları cok daha kötü durumlarda va
ziyeti bütÜn çıplaklığiyle ortaya koy
maktan çekinmemişlerdir. 

Kanaatimizce Japonlar, son darbeleri· 
ni indirmek hususunda acele ediyorlar. 
Zira zamanın kendi lehlerinde çalışnıa
dığmı takdir etmektedirler. Bu kadar 
muazzam. yayılışların büyük tehlikeler 
arzetmiyeceği iddia edilemez. Amerikan 
donanması bir muamına olan hazırlık· 
larmda devam ettiğine göre, Japonlar 
günün birinde ptanlarım altüst eden va
ziyetlerle karşılaşnuyacağuıdan emin 
olamazlar. Anglo· Saksonlar, Japonların 
yüksekten konuşmalarına rağmen en 
çok önümüzdeki yaza kadar Pasifikteki 
Japonlar için endişeli manzaralar arze
den bir durumun baş göstereceğine ka
nidirler. 

Birbirine taban tabana zıt olan iki 
göriişten hangisi doğru çıkacak? 

Bu sualin cevabını biz verıniyelbn. 
Bırakalım olaylar söylesin.. 

ŞEVKE!' BfLGfN 

:..ı 1111111111m1111111111111111111111111111 rı n1111111111111111ıı111111111111111111111m ı 111111111111111111111111111111 ı m !: - -1 lzmir Belediyesinden: ! 
§ 1 - Şubat 1942 ayı ekmek kartlarının tevzii İşine bugünden itibaren aşa- ~ 
§ğıda adlan yazılı belediye zabıta mıntaklariyle polis kaTakollannda başlana• E 
~d~ 5 
§ 2 - Yeni ekmek kartlannı almak için eldeki kartın ve nüfus hüviyet cüz- S 
§danlarının ibrazt mecburidir. ~ 
E .3 - Nüfus hüviyet cüzdanını ibraz edemeyenlere şubat kartlannın veril- :1 
Emiyeceği, Ticaret Vekileti yüksek makamının 23/1/1942 tarihli ve 2150 E 
5sayılı emirleri icabından bulunmakla bu gibilerin nüfus cüzdanım almadan § 
§kart için yapacakları müracaatlar lıiç bir suretle nazara alınmıyacaktır. E 
S 4 - Ekmeğin tevzi şeklinde hiç bir değişiklik yoktur. § 
E: Keyfiyet saytn halka ilan olunur. 5 
§ 1 - Merkez mıntaka E 
: 2 - Basmahane E 
§ 3 - E.şrefpaşa § 
S 4 -- Tepecik ::! 
E 5 - lkiçe~melik E 
§ 6 - Güzelyalı § 
5 7 - Alsaneak ;: 
S 8 - Karşıyaka § 
: POUS MERKEZ VE KARAKOLLARI :1 - -= 9 - lkiçeşmelik merkezi 2 3 -- Şehitler karakolu = 

l O - Namazgah karakolu 24 -- Mersinli kaTakolu 
E 11 - Dolaplı kuyu karakolu 25 - Karantina merkezi 
: 12 -- Çukurçeşme karakolu 2 6 - Şehit F ahrettin karakolu 
§ 1 3 - Bozyaka. karakolu 2 7 -- Asansör karakolu 
§ 14 -- Keçeciler merkezi 28 - Arapbasan karakolu 
: 15 - Kantar karakolu 29 - Göztepe karakolu 
- 16 - Kemeraltı karakolu 30 - Güzelyalı karakolu 

1 7 Çorakkapı ...... erkezi 3 1 - Kar .. ıyaka merkezi 

- 18 =Aziziye karakolu 32 - Soğ~kuyu karakolu ·==-~=====~ = 19 - Selvitepe karakolu 33 - Bostanlı karakolu 
~ 20 -- Kemer merkezi 34 -- Alaybey karakolu 
S 21 - Kahramanlar karakolu 35 - Turan karakolu 
: 22 -- Alsancak merkezi 36 -- Bayraklı merkezi 
E 459 (t87) 
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.KÖMÜRCÜ iBRAHİM DJRAMCIK İHTİKAR· 
DAN MAHKUM OLDU •• 

iZMIR C. MODDEtUMUMtLl~INDEN : 
Fazla fiayatla maden kömürü satışı suretiyle ihtikar yapmaktan maznun 

İzmir Karş1yaka Kemal paşa cddesi 92 syılı Yıldız oteli ve kahve ve deposu 
sahibi Rizanın yanında kahvecilik yapan 1brahim Dıramacık hakkında lzmir 
Asliye birinci ç.eza mahkemesince yapılan duruşma sonunda: Suçu sabit gö
rülen maznunun Milli Korunma K. nun 31 /2, 59/3, 63 ncü maddelerine 
tevfikan 25 lira ağır para cezası ~lınmasına ve 7 gün müddetle dükk~nımn 
kapatılmasına ve bu mahkumiyetinin gazete ile ilanına 18 / 12 /9 4 1 tarihin· 
de karar v~rilerek bükmiln katileştiği il.an olunur. ~16 (193) 



1942 YF. t A~IR 

.&ıhv.-c c: ~or~ Afrıka .. 
'4a harp vazı yetı 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

iTALYAN TEBLIC! 
Roma, 26 (AA) - ıtalyan umumi 

karargahının tebliği: Agedabyanın şi
mal doğu çevresinde muzaffer zırhlı ve 
rnotörlü mihver kuvvetleri dün İngiliz
lerin çok kuvvetli zırhlı unsularına taar
!'\12 ederek ağır kayıplara uğratmıştır. 
Dü~mandan 38 top, bir çoğu son tip 
Amerikan tanklarından olmak üzere 96 
tanlt ve zırhlı otomobil, bir çok kamyon 
ehemmiyetli miktarda cephane ve harp 
:ınahemesi e1e geçirdik veya tahrip et
tik. 

Yen ilgiye ( mağlubiye) uğrayan düş
lllan hu muharebe meydanında kanlı ka
Ytplaıa uğramıştır. 21 den 25 son kanu-
1\a 1.adar 1 18 top, 2 3z ank veya zırhlı 
otoııaobil, 2 8 tayyare, binden fazla esir 
v
1
e hir çok harp malzemesi ile kamyon 

a dılr. 

BU~ KAF1LE 
lıBy AYA GEÇTt 
Düşmanın yeni hücumlarına rağmen 

Yeni ve ehemmiyetli bir kafile Llbyaya 
Rec;meğe muvaffak olmuştur. 

1TAL YAN KAYIPLARI 
Bir gemi bomba isabetiyle batml§tır. 

~u Remide asker vardı. Fakat askerlerin 

1 
en.en hepsi kurtanlmıştır. Diğer gemi

aeıe ve refakat gemilerine hiç bir zarar 
oln..ınıştır. 

Denizaltlarımızdan biri üssüne dön
rnerni~tir. 
, Maltadalü heedflere taarruz şiddetle 
Üevarn emlı, yangınlaT ve büyük hasar
Lu teshit edilmiştir. 

ALMAN GAETELERiNtN 
Nf..5RJY A Ti 
Berlin, 26 (A.A) - Gazetelere gö

're general Romelin şimali Ahikada ha
ioeket serbestliğini devamlı surette, hatta 
rieat hareketleri esnasında muhafaza et
hôt olması Britanya propagandası için 
Yeal ve müthiş bir darbe tetkil ediyor. 
, Cazeteler lngilizlerin kendi zaferle

'rini evvelden tanlanah bir surette ilan 
'ettil:lerini habrlabyor. Folkişer Beo
bal.aer diyor ki: Büyük Britanya taarru-
2unu.. varyın Afrikadaki Alman - ltal
Yaa ordusunu imha etmek ve Tunus hu
()~a kadar gelmekti. Bu plan tama
:tnile akim kalmışbr. 

Beıliner Börsen Zaytung şöyle yazı
Yor: 

Afrika, İngilizlerce en mühim harp 
ıaalııaesi idi. Hatta Afrika muharebeleri 
~al şarktaki .. mağlubiyetleri mazur gös
....::rıyordu. Oiger taraftan general Ro
rnelia düşman propagandası tarafından 
Öviibneai İngiliz generallerini mağlu
biyetinin utancından kurtarmak için ya
~11-ıt bir manevradır. 

Orduların cephelere Uzak doğu harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahi(cde) dağıdılması iş; 

(Baştarab 1 inci Sahifede) gemi kafilesi müttefik deniz ve hava 
kuvvetlerinin hücumlarına uğramıştır .. 

Bir Pasifik harp meclisi kuı-ulması 
meselesine gelince (Taymis) in siyasi 
yazan bu meselenin bir hamlede halle
dilemiyeceği kanaatindedir. Zira o vakit 
aşağıdaki meseleler ortaya çıkar : 

1 - Doıninyonlar doğrudan doğruya 
harp kabinesine iştirak ettikleri takdir
de böyle bir tedbire lüzwn kalır mı? 

2 - Bir Pasifik konseyi kurulursa 
bununla general Vavelin başkumandan
lığı arasındaki mtinasebet1er tam hızla 
hareket ihtiyacı duyulduğu bir sırada 
ne olur? 

Londra, 26 (A.A) - (Deyli Telgraf) 
gazetesinin siyasi yazan yazıyo!' : Çör
çilin yakında Avam kamarasında söyli
yeceği nutukta müttefikler arasındaki ış 
birliği üzerinde durması bekleniyor. Bir 
buçuk saat sürecek olan nutuktan ve 
müzakerelerden sonra itimat takriri ve
rilince başvekil tekrar söz alacaktır. 

-----~tt~--------
En eskı boğuşına 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 
gona gelen Çin haberlerine göre Yun
nam eyaletinde ve Siyam hududundaki 
Çin kuvvetleri kitle halinde Birmanya 
istikametinde yürüyorlar. 

Çunking, 26 (A.A) - Pasifik harbm
dan beri burada bulunmakta olan Ame
rikan gönüllülerinden müteşekkil hava 
filoları 180 Japon uçağı d~ürmüşlerdir. 

Hollanda tayyareleri 23 son kfuıun öğle
den sonra harekete geçerek orta ve ağır 
çapta bombalarla sekiz Japon gemisine 
12 tam isabet elde etmişlerdir. Hollanda 
ve Amerikan tayyareleriyle Amerikan 
deniz kuvvetleri 24 son kanunda yeni· 
den hücumlara ba!?lamışlardır. Bir ha· 
va muharebesi esnasında iki büyük Ja
pon taşıt gemisi batırılmış, diğer iki ta
şıt gemisi de ciddl hasara uğratılmıştır. 
Bir Japon destroyerine tam !sabet kay
dedilmiştir. Ayni gemi kafilesiyle müt
tefik deniz kuvvetleri arasında cereyan 
eden bir muharebe esnasında bir Jaoon 
taşıt gem.isi havaya uçmuş diğer b:r ·ge 
mi de batarken bırakılmıştır. 
BİR İŞGAL 
Singapur, 26 (AA) - Japonların 

Batupaho.tı iş~al ~ttikleri bildiriliyor. 
CEPHEDE ISTIKRAR 
Singapur, 26 (A.A) - İngiliz muka

vemeti kendini göstermeğe başlamıştır .. 
Muharebeler Singapura 90 kilometre 
mes~fede bir hat üzerinde karar kılın.ış
tır. !ki tarafın hava faal!yeti de fazla
dır .. 

BATIRILAN JAPON GEMİLERİ 
Batavya, 26 (A.A) - Bir denizaltımız 

Makasar boğazında bir düsman kafilesi
ne hücum etmiştir. Bir Japon torpido 
muhribi atılan bir torpille batırılmıştır. 
Bir Japon kruvazörüne tam isabet kay· 
dedilın'.ştir. Kıtaat nakleden büyük bir 
vapur da batırılmıştır. İki kruvazöre, 

İZMİR ASLİYE İKİNCİ HUKUK ~şa::ye gemisine dört jsabet kayde-
HAKİMLİÖİNDEN: 
İzmir Karşıyaka Tahir bey sokak 20 JAPONLARA HAVADAN HÜCUM 

numaralı evde oturan Faden Karakaş Rangon, 26 (A.A) - İngiliz ağır 
tarafından kocası Gebzede Hacı Ali ma- bombardıman uça.klan pazar günü Ja· 
hallesinde 5 numarada mtikim Sami ponların Sazalikideki mevzilerini bom
Zorlu aleyhine ikame olunan boşanma bardıman etmişlerdir. Uçak bataryaları-
d ··tedaır· dava arzuhal sureti- nın şiddetli baraj ateşine rağmen netice-
avasına mu 1 . . t · · ld v lı 

le davetiye varakası müddealeybin ika- erın memnunıye verıcı o ugu sanı -
metgahının meçhuliyetine mebni bil& yor. .. 
tebliğ iade edilmesi üzerine keyfiyet ~GONA HUCUMLAR. . . 
kendisine tzı:nirde münteşir Yeni Asır Dun sabah Rangonda tehlike ışarctı 
gazetesinin 24 ilkkanun 941 tarih ve ver~se de d~m~ v u~klan görü1: 
11056 sayılı nushasile ilanen tebliğ edil- memıştır. Resmı teblige gore cumartesı 
diği halde müddealeyh tayin olunan gün günü Rangon bölge~ine düşman iki de
ve saatta mahkemede hazır bulunmad1- fa hücum etmiştir. llk hücuma 20 - 30 
ğmdan gıyap kararının dahi ilanen teb- av uçağı himayesinde yedi bomba uçağı 
Eğine ve muhakemenin 16/2/942 pazar- iştirak etmiştir. Şehrin şimalinde tay
tesi saat 9,30 a talikine karar verilerek yare meydanına hücum edilmi~, pek az 
usulen tanzim kılınan gıyap kararı teb- hasar olmuştur. 7 bombardıman ve üg 
liğnamesi mahkeme divanhanesine asıl- av uçağı düşürülmfü~tür. Diğer üç av 
mış olduğundan müddealeyh Saminin uçağının tahrip ed:ldiği sanıhyor. Bizim 
tayin olunan gün ve saatta mahkemede kayıbımız yoktur. İkinci hücumda Ja
bizzat veya bir vekil göndermesi aksi pon tavvareleri avcılarımız tarafından 
takdirde bir daha muhakemeye kabul .da:-:-.• 1 ·~··· . H<>r-ır ve insanca kayıp 
edilmiyerek gıyabında hüküm verilece- y"1 , "· 

ği tebliğ makamına kaim olmak üzere 1 FİLİPİNDE AMERİKAN ZAFERİ 
ilfuı olunur. 454 (198) Vaşington, 26 (AA) - Royter ajan-

----------------·---------------- sının bildirdiğine ı:(Öre general Mak Ar-

i • v•ı""" t• f• t •• k b ~turun idaresindeki kuvvetler Luzon 
zmır 1 a.ve 1 ıa mora a e adasındaki cephenin sağ hattında yap-

ı tıkları şiddetli karşı hücumlar rıetice-
k o misvoııu n dan. sinde parlak zaferler kazannuslard~. 

• • Vaşıngton, 26 (A.A) - Amerikan 
1 - Fasulye, nohut, mercimek toptan ve perakende azami fiatları aşağıda l tebliği : Bataan yarını adasında muhrı-

gö.terildiği oekilde yeniden tesbit olunmuştur: rebc hafif carpısmalara münhasır 1 a· 
FASULYE : Toptan Perakende ınıştır. 

Temiz sıra fasulye 2 1.- 2 3.-
Çalı (Birinci) 27.- 30.-
Çalı (ikinci) 25.- 27.5 
Horoz (Birinci)' 27.- 30.-
Horoz (ikinci) 25.- 27.5 

NOHtrr: 
Temiz natürel nohut 
Kalburlanınış. incesi alınmış iri 
nohutlar 
İspanyol tohumu 
Elutra lııpanyol 

17.-
20.-

22.-
27.-

19.-
22.---

25.-
30.-

MERClMEK : 
Temiz Yetil kabuklu mercimek 19.- 21.-
Ekstra yetil pul me1'Cimek 2 7.- 30.-
Kabuksuz kırmızı mercimek. 28.- 31.-

l - Bu fiatlara göre toptancı ve perakendeci her sabcının malların üzerine 
etiket koyması ve üzerine cins ve evsafile birlikte fiatının rakam ve yazile sa
rahaten yazılmaaı mecburidir. 

3 - Bu fjatlardan faz]aya satanlar 
l'e\et edenler hakkında Milli Korunma 
i1ln olunur. 

veya cins, nevi ve vasıflarına aykırı ha
kanunu abkamınca takibat yapılacağı 

425 (188) 

MEMUR ARA.NJYOR 
SAelR Dtl.Stz VE KÖRLER MUESSESESt MUDURLUeUNDEN 
Müesaesemizin 15 lira asli maaşlı ayniyat mütemetliği açıktır. Memurin 

luuıununun 4 ncü maddesine uygun şartlı isteklilerin imtihanın tehir edildiği 
30/1 /942 tarihinde saat 10 a kadar lüzumlu kağıtlarivle müe!lseseye müra-
c:.aatlan. 27 28 29 419 (192) 

TAYFUN OOROTi ROBERT 
LAMUR PRESTON 

KAM iLEN 
RENKLi 

3 HAF.l'A İSTANBULU YERİNDEN OYNATAN FİLİM 

YAIU.NDA LALE VE 2' AN Si.NEMALARJ.NDA 

Borsa 
üzüM 

495 İnhisarlar 
403 Riza ihracat 
355 Albayrak 

81 A. R. Üzümcü 
75 A. Lafont 
19 Hilıni Uyar 

1428 YekUn 
132237 Umumt yekQ.n 

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

İNCİR 
514 M. İzmir O. 
220 P. Klark 
145 F. Özyu.rtsever 

64 S. Erkin 
60 Konyalı Şükrü 
16 Ali Çelik kaptan 

7 İbrahim Şinasi 
1026 Yeldln 

113351 Umumi yekfuı 
75 ton Susam 

43 
47 
47 
45 50 
44 50 
48 50 

15 
15 
18 
19 50 
20 
26 
24 

50 

46 
48 50 
49 50 
47 
48 50 
48 50 

45 
45 75 
47 
49 
54 

18 50 
26 
24 
19 50 
21 
26 
24 

52 

Daıııuo aranıyor •• 
Belediye otobüs işletme idaresinde 50 

lira ücretli daktiloluk münhaldir. Talip· 
lerin 29/1/942 perşembe günü saat 14 tc 
mezkUr idareye müracaatlan ilin olu
nur. 

Daimi Encümeninden: 
Nevi -I>olap 

Fevkani oda 
l:>ükkaıı 
bükkarı 
bükkfuı 
Aile evi 

Numarası 

19 

50/27 
9 

22 
3'7 
22 

Tahtani ve fcv- 20 
karu dükkan 
Dükkan ar"ası 85/28 

Mahallesi Sokağı 

Ahmet ağa Bakır bedesteni han 
kapısı ağzında 

Ahmet ağa Murabıt Kızlar ağası hanı 
Ahmet ağa Saman çarşısı 
Hasan hoca Üçüncü Karaosman çarşısı 
Hasan hoca Falancılar Acem hanı 
Hatlmiye Külhan 

Hasan hoca Üçüncü Karaosman çarşısı 

Karşıyaka 

Muhammen 
Sokak No. Bedeli 

902 40 

80 
905 400 
932 200 

1316 250 
941 3000 

932 250 

Teminat 
Mikdarı 

3 

6 
30 
15 
18 75 
225 

18 75 

izahat 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 
Tamamı 

Tamamı 
16 hissede 14 

his.5e 
Tamamı 

Alaybey İktısat 1679 50 3 75 Tamamı 
Eı. ,. İktısat 1679 550 41 25 Tamamı 
Fv d. > İktısat 1679 550 41 25 Tamamı 
Ev 22 • İktısat 1679 700 52 50 Tamamı 

1 - Yukarıda evsafı yazılı idarei Hususiyei vilayete ait gayri menkullerin mUlkiyeti satılmak üzere Meni müzayede-
Ye çıkanlmışhr. . . . 

2 - Müzayede müddeti 20 ikinci kanun 942 tarihinden tibaren 21 gündür. Müzayede ve ihale muamelesı yevmı iha-
le olan 9 şubat 942 tarihine müsadif pazartesi gilnil saat ~O da vila~.et d~~ 7ncüm~minde yap~acaktır. . ak 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her ~ayri menkulün hizasında gosterilmıştir. Talipler bu mikdar temınatı yatırar 
tnakbuzlanru encümene ibraz edeceklerdir .. 

4 - Taliplerden gayri menkulleri görmek ve şeraiti müzayedeyi öğrenmek istiyenler her gün muhasebei hususiye 
'\Taridat dalı-esine müracaat edebilir. 27 - 4 .386 (191) 

Yeni gelışmeler 
(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

kim bulunuyoruz. Japonların bazı böl
gelerde muvaffakiyetler4U sağlam1aş
tırmak için bütün gayretlerini harcaya
cakları göze çarpıyor. Hatta geçici ola
rak Avusturalya kıtasına ayak basma
ları da mümkündür. Böyle bir halin vu
kuu ise Biritanya camiasına öldürücü 
bir darbe sayılır. Bu hareketleri karşı
lamak için elimizden geleni yapacağız. > 

MüTI'EFiKLERtN YARDIMI 
Müttefiklerin A vusturalyaya yardl

mından bahsederken harbiye nazın de
miştir ki: 

« - Başka harp sahnelerindeki du
rumlarını zayıflatmadan müttefiklerin 
böyle bir yardım yapabileceklerini san
mıyorum.~ 

JAPONLAR ASKER ÇIKARDI 
Me1burn, 26 (A.A) - Harbiye nazı

rı Mister Ford Japon bahriye silah en
dazlannın Kaviyeuge çıkarıldığını bil
dirmiştir. Bunlar evelden Avusturalya 
kuvvetleri tarafından tahrip edilmemiş 
olan bütün binaları yıkmışlardır. Avus
turalya kıtalar1 Rabaul yarım adasının 
batı ucundaki mevzileri işgal ediyor. 

Yeni Ginede Laen 22 son kanunda 
Japon pike uçaklan tarafından şiddetle 
bombalanmıştır. Japon tayyareleri bu
raya makineli tüfok ateşile hücum et
miştir. 

MtLlSLER DE 1Ş BAŞINDA 
Laenin boşaltılması şimdi sona ermiş 

bulunuyor. Milis kuvvetleri, Avustural
ya tarihinde ilk defa olarak istilacılara 
karşı Avusturalya kuvvetleri He yan 
yana harp etmişlerdir. Muharebeye dair 
az haber alındı. Fakat Avusturalya as
kerlerinin istilacı Japonlarla mükemmel 
bir şekilde dövüşdüğü bildiriliyor. 

A VUSTURAL YANIN TALEPLER! 
Perth, 26 (A.A) - Royter bildiriyor: 

Avusturalya başvekili Coriin demiştir 
ki : 

- Demokrasilerin Pasifikteki strate
jisi hakkında A vusturalyaya da söz söy
lemek hakkı verilmelidir. Hiç bir millet 
herhangi bir adamın hata etmezliği uğ
runda mukadderatını tehlikeye koymı
yacağı gibi diğer bir milletin sözde çok 
bilirliği yüzünden kendisini işittirmek 
hakkından vaz geçemez. 

AVUSTURALYAYA YARDIM 
ED!LECEK 
Londra, 26 (A.A) - (Taymis) gaze

tesinin dip1omatik yazan diyor ki : 
Avusturalyaya mümkün olan her mal
zeme gönderilecektir. Diğer taraftan 
yeni durum karşısında yeni teşekküller 
kurulması ve dominyonlara temsil hak· 
kı verilmesi d~ünülmektedir. 

YENt G!NEDE TAHLtYELER 
Melburn. 26 (A.A) - Harbiye nazırı 

Mister Ford Yeni Ginenin şimal sahilin
de Maganddan sivill<>rin c»kanldığım 
bildi.rınist ir. 

lNGtLTEREYE VI:. 
AMER!Kl\ YA MORACAATLAR 
Melburn, 26 (A.A) - Avusturalya 

hiiki.imeti Avusturalyanın müdafaasına 
<:"'r ' ·ıarJım edilmesi için üçüncü de
.... o!arak Amerika ve İngiltere hükümet
lerine baş vurmuştur. Japonlar Yeni Gi
nede bazı adalara yeniden asker çıkar
mışlardır. 

lzırir \'ila vetiı.ııden: 
1 - Şubat ayına ait renkli ekmek kartlan İzmir belediye sınırı içinde 2 7 / 

l / 1942 salı sabahından itibaren daihtılacaktır. 
2 - Kanunusani 1942 ayına ait kartların nüfus hüviyet cüzdanlan ile bir

likte gösterilmesi ve yeni kartların ona göre alınması lazımdır. 
3 - Değiştirme muamelesi belediye zabıt mıntnkalannda ve polis kara

kollarında bulundurulacak mahsus memurlar marifetiyle yapılacaktır. 
4 - Ağır işçi olanların çalıştıkları müesseselerden alacakları vesaiki mın

ta iktisat veya iaşe müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra belediye mınta
kalarına ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - Her kesin aldığı kartları jyi muhafaza etmesi icap eder. 
6 - Keyfiyet sayın halka tebliğ ve ilan olunur. ( 189) 

Nüfus cüzdanı olmıy anlara Şubat ayında e'lı• 
ıne'lı lıartı 11 erilıniyece'lıtir 

Izmir \-ilavetinden: 
Nüfus hüviyet cüzdanı olmıyanlara $ubat ayı için ekmek kartı verilmiye

ceği yüksek ticaret vekaletinden tebliğ olunduğundan hüviyet cüzdanı olmı
yanların ay sonuna kadar cüzdanlarını tedarik etmeleri lazımdır. Akıi tak
dirde bu tebligat gereğince kendilerine ekmek verilmiyeceği tebliğ ve ilan 
olunur. 424 ( 190) 

ELİNDE HER ÇEŞİT YAPAK VE YVN BULU· 
NAMLA.BiN NAZARI DİKKATİME 

r. C. Ziraat Ban'lıası İzmir Şubesinden : 
Milli korunma kanunu mucibince elinde yapağı bulunan her şahıs bu ya

pağıları bir beyanname ile bildirmeye mecbur tutulmuştur. 
26/ 1 /942 tarihinden itibaren on gün çinde elinde yapağı olan her şahıs 

ziraat bankasına müracaatla bu husustaki koordinasyon heyeti karannı oku
yup beyannamesini usulu dairesinde verecektir. Ziraat bankası olmayan ka
zaktrda bulunan yapağı sahiplerinin kaza kaymakamlığına baş vurmaları la
zımdır. 

Zamanında beyanname vermeyenler kanuna aykırı hareketlerinden dolayı 
ceza görürler. Yapağılara hükümetçe el konulmuş olduğundan ve hunları 
parasını vererek almağa Sümer bank memur edilmit bulunduğundan beyan
namesi verilmiş olan yapağıları Sümer bankın mübayaa memurlanndan baş
kasına satılması karar hükümleri dairesinde yasaktır. 

Ziraat bankasına memuruna gidiniz, kararnameyi okuyunua, izahat ala-
nız. 

Elinizdeki yapağılarm cinsini, miktadını, durumunu, on gün zarfında be-
yanname ile Ziraat bankasına bildiriniz. 457 (196) 

İZMİR 2'RAMVAY VE ELEKrRiK rVRK ANO
NİM ŞİRKEriNDEN : 

Şirketimiz §ebekesinde yapılması gereken işler dolayısiyle: 
1 - 8 ve 22 Şubat 1942 pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 
1 Darağaç XV Kültürpark 

il Tepecik Karşıyaka 
Ill Alsancak Bornova 
IV Basmahane Kızıl çullu 
IX Eşrefpaşa Buca 
2 - 1 ve 15 ~ubat 1942 pazar günleri saat 9 dar. 15 e kadar: 
V Çarş. XI Gazi bulvan 
VI Bahribaba Xlll Asansör 

VJII Güzelyalı Xll Mezarlık başı 
Vll Karantina XIV Gazi bulvarı 
X Konak XVI Gümrük 

Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilan 
olunur. 

-..,......,; .. 11Jefterdarlığından: 
İzmır körfezinde kain ve hazineye ait bulunan Çakalburnu da1yanında 

1 / Mnrt/942 tarihinden 1 / 2/ 944 tarihine kadar iki sene müddetle balık av
lamak hakkı seneliği 800 lira muhammen bedelle iki seneliği 1600 lira bedel 
mukabilinde su ve kara av vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci mad
desi delaletiyle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 4 \ inci 
maddesi mucibince 27/ 1 /942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 11 /2/ 
942 tarihine müsadif çar~aınba günü saat on dörtte ihıılesi Defterdarlık oda
sında icra edilmek üzere açık arttırmaya çıkarıldığından taliplerin defterdar
lığa müracaatla şartnameyi parasız tedarik edebilecekleri ve dalyanın mu
hammen bedeli olan 1600 liranın 7o 7,5 u olan 120 lira depozito akçesini 
yatırmak veyahut bu nisbette banka teminat mektubu ile devletin muayyen 
tahvil ve bonolarını vermek suretiyle muayyen gil ve sa.atta defterdarlık 

öDEM1Ş COCUK ~tRGEME KU- odasında müteşekkil komisyonu mahsusa müracaattan ilir. olunur. 

RUMUNDAN: llJı---------•E;ı;;ıı.2"'~::~~7~ 28 2 10 461....,,,._(199) 
941 senesi idare heyeti raporu okun- ,; 

mak, 942 senesi bütçesi tetkik ve tasdik 
edilmek yeni idare heyeti ve idare kon
gresine gönderilecek murahhas seçil
mek üzere 1/2/942 tarihine rastlıyan pa
zar günü saat 14 de ödemiş Halkevinde 
çocuk esirgeme kurumu senelik umumt 
toplantısı yapılacağı, o gün ekseriyet te
min edilmezse 8/2/942 tarihine rastlı
yan pazar günü ayni mesail hakkında 
ayni saatta toplantı yapılacağı ilan olu-
nur. ~17 (194) 

lZMtR BELED1YES1NDEN: 
Milli korunma kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki 4156 
sayılı kanun ile askerlik kanununun 39 
ncu ve 16 ncı maddelerini değiştiren 
4152 sayılı kanun belediye cümle kapı
sındaki ilan tahtasına asılmıştır. 1lan 
olunur. <i!'ifl (195) 

lZMtR DöRUONCü 1CRA MEMUR
LUGUNDAN: 

Hazinei maliyenin alacağından dolayı 
tahtı hacizde bulunan Göztepe Şahin 
sokağında kain 35,41 eski ve 37 taj ve 
932 ada 3 parsel numaralı 47.75 metre 
murabbaındaki kargir ve heyeti umumi
ye.si 250 lira kıymeti muhammeneli bir 
bap evin 3/1 hissesi açık artınna sure
tile 23 şubat 942 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15 te İzmir 4 ncü icra da
iresinde satılığa çıkarılacaktır. Bu ar
hrmada satıs bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 7S şi bulmadığl takdirde en 
çok artıran talibin hakkı baki kalmak 
şartile satı§ on gün daha temdit edilerek 
ikinci artırması 5/3/942 tarihine müsa
dif perşembe günü yine dördüncü icra 
dairesinde saat 15 te yapılacaktır. Bu 
artırmada dahi satış bedel muhammen 
kıymetinin yüzde 75 şini bulmadığı tak
dirde en çok artıran talibine ihale oluna
caktır. Bu gayri menkul üzerinde, her 
hangi bir şekilde hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki vesaikle birlikte işbu 
ilanın neşri tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında dairemize müracaat etme
lidirler. Aksi takdirde haklan tapu sı
cilile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakılacaktır 
Şartname 11/2/942 tarihinden itibaren 
dairemizde herkese açık bulundurula-

lstanbul 
Beher metre 
murabbaının 
tahmin B. 

'50,00 

150,00 

150,00 

150,00 

t 50,00 

llk. tem. 

7812,50 

7415,00 

6305,00 

6305,00 

7220,00 

Felediyesinden: 
Şartname, 

proje vesair 
evrak B. 

6,56 

6, 16 

5,06 

5,06 

5,97 

Pangaltı mahallesinin Şehit Muhtar 
sokağında eski mezarlık arsasından 
müfrez 2 parsel numaralı ve 8 75 
metre murabbaı sahalı arsa. 
Panga]tı mahallesinin Şehit Muhtar 
sokağında eski mezarlık arsasından 
müfrez 7 panel numaralı ve 822 met
re murabbaı sahalı arsa. 
Pangaltt mahallesinin Şehit Muhtar 
sokağında eski mezarlık arsasından 
müfrez 8 parsel numaralı 674 metre 
murabbaı sahalı arsa. 
Pangaltı mahallesinin Şehit Muhtar 
sokağında eski mezarlık arsasından 
müfrez 9 parsel numaralı ve 6 7 4 met
re murabbaı sahalı arsa. 
Pangaltı mahallesinin Sehit Muhtar 
sokağında eski meza;lık anasından 
müfrez 1 O parsel numaralı ve 796 
metre murabbaı sahalı a.rsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları ve mesahai sathiyeleri yu
karıda yazılı Taksim deki mezarlık arsasından müfrez 2. 7, 8, 9, ve 1 O par
sel numaralı 5 parça arsa. şeraiti veçhile binalar inşa edilmek. üzere kapalı 
zarf usuliyle arttırmaya konulmuştur. lbaleleri 3/2/942 salı günü saat 15 
te lstanbul belediyesi daimi encümeni odasında yapılacaktır. Bu arsalara 
ait şartname, proje vesair evrak yukarıda hizalarında gösterilen bedeller 
üzerinden hesap işleri müdürlüğünden alınacaktır. Şeraiti öğrenmek iste
yenler her gün belediye imar müdürlüğünden malumat ala.bilirler. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları, imzalı şartname, proje vesaire 
ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun ta
rifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

19 23 27 31 291 (132) 

HAVA GAZI İDARESİ.NDE.N: 

Karşıyaka \. e Bornovadaki sa .. 
}'ID a -:.,onelerimize 

Ana şebekede yapılacak. tamirat dolayısile 28/ 1 /942 çarşamba günü sa
at 6 dan 16 ya kadar hava gazı cereyanının kesileceği ilan olunur. 

24 25 27 401 (115) 

~ 1 k Sat!§ peşin para Ueoluptaliplerinyüz- Az müstamel kamvon a ınaca 
de 75 pey akçesini hamil bulunmaları la- tzMIR iNCIR VE UZUM TARIM SATIŞ KOOPERATlLERt BlRUetN-
zımdır. yüzde 2 buçuk de11aliye ve 1280 
numaralı vakıflar kanunu mucibince DEN: 
taviz bedeli müşteriye eittir. Birliğimizce lastikli veya lastiksiz tercihan Şevrole marka az müstamel bir 

Taliplerin 1zmir dördüncü icrasının kaç kamyon ve bir taksi otomobili satın alınacaktır. 
40/4347 dosyasına müracaatlan lüzumu Pazarlık için birinci kordonda üzüm işletme hanımızda üzüm işletme §efine 
ilan olunur. 421 (197) müracaat. 25 2 7 29 409 ( 179) 
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Afrikada fl,Jn~anların 

durumu şimdilik düzeldi 
Radvo gazetesinden : Beş gün evvel 

general Romelin Libyada başlıyan ha
reket lcri yeni inkişaflar arzetmektedir .. 
Romel kuvvetleri Bingazinin 120 kilo
metre cenup ve cenup doğusuna yayıl
mıs~ardır. Tank birlikleri arasında mu
hareb,.ler devam ediyor. Almanlar yapı
lan h;jcumun tam muvaffakıvetle neti
ce'endi~ini ve şimdiye kadar bir çok 
ec;ir ve harp malzemesi aldıklaı-ını söy
liyorlar. Londra radyosu general Romel 
hrafından yapılan harektltın mukabil 
bir taarruz mu, yoksa bir baskın mı ol
duğu henüz tayin edilemediğini, bunun
la beraber Romelin bütün kuvvetlerini 
harbe sokması muhtemel olduğunu bil
dirmiştir. Düne kadar harekatın mevz!.i 
kalacağı kanaati vardı. Bugün bu kana
at zaiflemiştir. 

Romelin harekAtı Musus mevkiine ka. 
dar gelişmesi Bingaziyi tehlikeye sokan 
bir durum yaratmıştır. 

ALMAN - SOVYET HARBİ 
Smolensk - İlmen gölü arasındaki 

yarma cephesi Sovyetlere göre geniş
lemektedir. Fakat hangi mevkilerin zap· 
tedildiği bildirilmiyor. Sovyet ileri ha
reketi durdurulamadığına göre Alınan
lar için tehlikenin düne nisbetle bugün 
artmış olduiu kabul edilebilir. Sovyet
lerin bu taarruzlarında iki gayeleri var
dır: 

1 - Harekltı doludan batıya doğru 
devam ettirmek suretiyle flmenden La
doia gölUne kadar uzanan sahadaki 
dilşman kuvvetleriyle Leningradı kuşa
tan diğer düşman kuvvetlerinin iaşe 
yollannı ele geçirmek. 

Ve lımenle Peypus arasında bütUn 
Alman kuvvetlerini imha etmek ve bu
nun neticesi olarak Len1ngradı muhasa
radan kurtarmak .. 

2 - Tropetten cenuba ilerliyerek 
Smolensk istikametinde gelişmeler kay
detmek, Smolensk - Rjef - Viazma ara
sında bulunan Alınan kuvvetlerini im
ha etmek .. 

Si yaai vaziyet ____ , __ _ 
Cenup Ameri
kası - mihver 
harbının başla

ması muhtemel -·-Radyo sazetulnden: Avu.turalyada 
Palifik harbinin ıelipneainden doğan 
'1dite sittikçe artmaktadır. Bu domin-
7on kurulQfUlldanberi emniyetini lngi
Jiz deniz bildmyetine dayamıştı. Bu ha
kimiyetin her bansi bir devlet tarafın
clan münabp edileceii Japonyanm 
harbe sirdiii süne kadar hiç bir A~ 
tmalyıdılının babnna selmemiıtir. Avua 
turalya ba,vekil1 Cortin. Ruzvelt ve 
Çörçile cönderdiii mesajda Avuatural
yaya aiiratle yardam gönderilmesini iste
miftir. Cortin bqka harp aahalanndaki 
kuvvetleri zayıflatmadan lngilterenin 
ba yardımı yapabileceğini de aöylemit
tir. Avuaturalya lnclliz harp kabinesin
de temsilini latemekte ve Pasifık duru
munu idare için bir imparatorluk harp 
meclisinin kurulmasında Israr etmekte
dir. lngı'liz bapekili Çörçil Avusturalya 
bqvekiline cevabında bu meselelerin 
en ciddt tettike tabi tuhılacağını ve her 
halde yardı.mm yetiştirUeceğinl bildir
miıtir. Bununla beraber Avuaturalya
nın yardımlardan bqka iki talebinin ye
rine getirilmesinde zorluklar vardır. Es
ki Avuaturalya başvekili Menzis de 
Avusturalyanın İngiliz harp kabinesin-
de temsilini istemitt!. Dominyon başve
killerinirt harp kabinesine iştirakleri ca
izdir. Fakat bunlann daimi Londrada 
oturmalan lizımdır. Bununla beraber 
Avuaturalyanın isran karşısında bir hal 
çaresi bulunacağı söylenmektedir. im
paratorluk harp meclisinin teşkiline ge
lince bu mesele harp kabinesinde temsil 
meselesinden ziyade mühimdir. Zira 
Pasifik harbini idare meselesi mevzuu 
bahis olcluğu zaman teşkil edilecek kon
seye birlc"ik cümhuriyetlerle Hollanda 
Hindistanı ve Çinin dahil olmaları icap 
edecektir. Mühim bir noktada bu kon
seyin Pasifik baı kumandanı general 
Vavel1e münasebetlerinin tayinidir. 
Avu!lturHlya görüşünde israr ediyor. Bu 
yü7den durum ağırlqmıştır. Avustural
ya harp kabinesinin yaptığı toplantı 24 
saat sürmüştür. Harbiye nazırı F ord 
Japonların Avusturalyaya asker çıkar
ma ihtimalini çok yakın gördüğünü söy
lemİ!lrtİr. 

MESUL AME.RiKALILAR 
Avusturalyalılar bir taraftan lngiliz

leri muaheze ederken diğer taraftan 
Japon baskınına fırsat verdiklerindt>n 
dolayı Amerikalılara güceniktirler. Bu 
baskının iç yüzünü meydana çıkarmak 
için yapılan tahkikat Japonların ortada 
çok büyük suiıtimailer bulunmasından 
latifade ederek taarruza ka1kııtık]:mnı 
1tö•tt>riyor. Mesuliyet Amerikanın Pa!li
fık filosu eski 1'umandanı amiral Timel 
ile eski Havai adaları kumandanı üzeri
ne •oolanmıthr. Bu baskına karşı hiç bir 
tedbir almadıklarından her iki l)azmr 
harp divanına verilmeleri kararlaşhnl-

Sovyetlerin daha cazip olan birinci 
gaye için harekete geçmiş olmaları da
ha muhtemeldir. Fakat onların bu istek
lerine Alman başkumandanlığı imkan 
verecek midir? Almanların bu hayati 
cepheye biran evvel hakim olmak için 
ellerinde bulunan bütün imkanları kul· 
lanınağa baslamış olmaları da ihtimal 
dahil!ndedir. 

HA VA HAREKATI 
Libyada iki taraf hava kuvvetlerinin 

büyük faaliyeti vnrdır. General Roınd 
kuvvetlerinin beklenmiyen bir zaman
da bulundukları mevkilerden ileriye atı
larak ilk adımda bazı muvaffakıyetler 
kazanmaları üzerine Agedabynnın şi
malinde büyük bir muharebe olmakta
dır. Alman hava kuvvetleri Romel or
dusiyle sıkı işbirliği halindedir. Libya
daki mihver kuvvetleri son günlerde 
çok artmıştır. İki tarafın ana kuvvetle
ri arasında çet:n muharebeler olmakta
dır. İngilizlerin Bingazi ve Deme hava 
meydanlarına dayanarak daha üstün ha
va kuvvetleri kullanmaları mümkündür. 
Fakat bu meydanlar general Romelin 
eline geçerse o zaman Almanların daha 
mühim bir hareket yapmaları kabil ola
caktır. 

Romelin hedef ve maksadı ne olursa 
olwn her halde elver.işli bulunduğu du
rumdan faydalanmak istiyecektir. 
Almanların başka cephelerden Libya

ya asker getirerek işe önem verdikleri 
görülüyor. Asker nakliyatında büyük 
zayiatı göze aldıklarına göre mahdut 
hedefli bir hareket için bunu yaptıklan 
zannedilemez. Bahara kadar Akdeniz 
ve Libya büyük bir savaşa elverişli 
şartlar gösteren bir cephe olmuştur. 
Şimdiye kadar alınan takviyeler geniş 
hedefli bir harekete yetecek kadar de
ğilse bu taarruzların geleceği hazırla
mak maksadiyle yapıldığına hükmetmek 
lazımdır. Libyada çabuk toplanan, te
şebbüsü ele alan, sevk ve idareyi düz
gün yapan tarafın mühim neticeler elde 
etmesi kabildir. 

Aımanya - lsoanya 
------·----

lspany a harici-
ye nazırı Alman
yadan sitayiş

le bahsetti -·-Madrid, 26 (A.A) - Hariciye nazın 
Serano Sunner ( Ariba ) gazetesinde 
nasyonal sosyalist hilkilmetinin 9 uncu 
yıldönümü münasebetile şöyle yazmak
tadır: 

Nasyonal sosyalistlik 9 sene evvel ida
reyi eline aldığı zaman Almanya esaret 
altında bir memleket vaziyetinden çıka
rak Avrupa kıtasının en kuvvetli dev
leü olmuştur. Bu muvaffakiyeti ordu
suna, bahriyesine, hava kuvvetine, tek
nik iş kudretine, iktısadi siyasetine borç
ludur. 

Versayda demokrasilerin zulmüne ve 
bolşevik tehdidine maruz bırakılan mil
letler şimdi Almanya arkasında tek cep
he teşkil ediyorlar. 

mıştır. 

Fakat Japon baskını baıka bir hakım• 
dan Amerikay'l yardım etmiştir. Bu saJ.. 
dınş Rio De Janeiro konferansının mü
zakerelerinde vardığı netice üzerinde 
büyük ölçüde müeuir olmuştur. Bilindi
ği gibi bu görüşmelerin ağırlığı cenup 
Amerika cümhuriyetlerinin mihverle si
yasi münasebetlerinin kesilmesi mesele
si üzerinde toplanmıştır. Cenup ve orta 
Amerika devletlerinden bir çoğu derhal 
mihverle siyasi münasebetlerin kesilme
sine taraftar olmakla beraber Arjantin 
ve .Şili itiraz ettiler. Buna rağmen bazı 
devletler siyasi münasebetlerin derhal 
kesilmesi için bir teklif ileriye sürdüler. 
Uzun münakaşalardan sonra bir formül 
üzerinde anlaııldı. Bu formül siyasi mü
nesebetleri kesmeğe cenup Amerika 
milletlerini zorlamamakta, fakat müna
sebetlerin kesilmesini tavsiye etmekte-
dir. Aradaki fark teahhütle tavsiyenin 
farkı ise de filiyatta büyük bir ıey teıkil 
etmiyecektir. 

CENUP AMERIKASI 
VE MiHVER 
Daha şimdiden Urguvay mihverle 

münasebetlerini kesmiş ve mihver d:plo
matlanna pasaportlarını vermiştir. Mih
ver devletleri blitün cenup Amerika dev 
Jetlerinin ayni kararı ittihaz etmelerine 
mani olmak için son dakikada Rio De 
Janeiro konferctn11 başkanlığına bir no
ta verm!şlerdir. 

Bıı notada csiyasf münasebetlerin 
ke .. ilmcsi> harp demek olacağı bildiril
miştir. Fakat cenup Amerika devletleri 
bu notaya rağmen mihverle siyasi müna
ııeberlerini ke~mt>i'?e karar vermiılerdir. 

IKINCt BiR SEBEP 
Alman denizaltılHrının Amerika sula

rına gönderilmesi de Rio konferansının 
kararı üzerinde mü~ssir olm\.lıtur. Bu 
ııartlar altında Amerika cümhuriyetleri 
irin infirat politikası takibi mümkün de
:;ildir. Siyasi münasebetlerin kesilmesi 
·~ararı Vaşington ve Londrada büyük 
sevinç uyandırmıştır. 
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ltalyanlara f.Öre 
zen~in millet
ler daha fena 
olacakmış -·-Roma, 26 (A.A) - Milanoda Alınan 

maliye nazın şerefine verilen akşam ye
meğinde İtalya maliye nazırı demiştir 
ki: 

- tık bakışta ne kadar zor görülürse 
görülsün, uzun bir harp fakir memleket
lerle zengin memleketler arasındaki 
farkfarı azaltarak daha az zengin olan
lara faydalı olacktır. Büyük Britnya iki 
seneden fazla zamandanberi süren harp
te kaynaklarını tüketti ve stoklan azal
mağa başladı. İtalya Habeş harbi ve zec
ri tedbirler zamanında nasıl bir durum
da ise bugün İngiltere ayni durumdadır. 
Harp daha iki üç yıl sürerse lngiltere
nin işletebileceği bir tek zenginlik kay
nagı kalacaktır ki o da, diğerleri gibi, 
calısmaktan ibarettir. 
- ALTIN MESELESt 
Bazılan bu harp sonunda dünyadaki 

tekmil altının Birleşik Amerikaya gire
ceğini iddia ediyorlar. Her hal-Oe bu al
tın Amerika için bir zaaf teşkil edecek
tir. Çilnki Amerika iki ihtimalden birile 
karşılaşacaktır : 

1 - Harbın sonunda toprak kaybına 
uğnyacak olan Büyük Britanyanın mi
rasına göz diken yalnız üçlü pakt dev
letleri değil ayni zamanda Birleşik Ame-
rikadır. 

2 - Harbın sebep olduğu mali ınas
rafların büyük kısmını Birleşik Ameri
ka yüklenecektir. 

Harptan sonra Amerika ya altının 
miiletler arası değişme vasıtası olarak 
ortadan kalktığını görecek, yahut elin· 
deki altını dünya milletlerine yeniden 
dağıtmak zorunda kalacaktır. 

--------~·~---------Amerikada tek 
kmnanda nıuhtenıeL 
Vaşington, 26 (A.A) - Pearl Har-

bour tahkikat komisyonunun raporu 
üzerine kara, hava ve deniz kuvvetle
rinin tek kumanda altında birleştiril
mesi istenmiştir. 

-------------~·~--------
Ruslar Aln~an-
lardan 2 şehir 
daha aldılar 

----·----
1 ALMAN VAPURU DA 

BATIRILDI 
-11-

Moskova, 26 (A.A) -- Akpm teb
liğine göre RJef Velikiluki ıimendifer 
hattı üzerinde Meldova tehri düıman
dan geri alınmııbr. 

Moskova, 26 (A.A) - Sovyet teb
liğine ek: Leningrad cephesinde çarpış
malar devam ediyor. Kuvvetlerimiz 
düşmana ağır zayiat verdirmiı ve müe
tahkem bir mevki zapt etmiflerdir. 

Doneçte cR> remizi bir tehir inal 
edilmiftir. 

Behrcuhte beş bin tonluk bir düşman 
gemisi batırılmıştır, 39 Alman tayyaresi 
tahrip edilmittir. 

Bir inglllz tayyaresi 
Porteldzcle parçalandı 
Lizbon, 26 (A.A) - Bir İngiliz bom-

ba tayyaresi cenup Portekizde yere dU
şerek parçalanmıştır. Mürettebattan 2 si 
ölmüş, iltisi kurtarılmıştır. 

~-----ıwweıww~----~ 

Cenup Ameri-

!9 

Japonlara göre 
---·---

,,Sele b '' adala-
Millet dünltü müzakereler 

Geçen harbın iki nazın
rında temizle
me hareketi 

devam ediyor 
-•- na 

Tokyo, 26 (A.A) ---- Japon umum dair bir iptal karan 
karargahının tebliği: 24 son kanunda 
Seleblerde Kendariye çıkmağa muvaf
fak olan Japon bahriyesinin hususi te
şekkülleri temizleme hareketlerine de
vam eylemiılerdir. 

Tokyo, 26 (A.A) - Malezyadan ge
len en son haberlere göre Klank çevre
sindeki düşmanın ezilmesi süratle iler
lemektedir. Batıdan sahil boyunca iler
yen Japon kıtaları dün öğleden sonra 
Sengam dolaylarına gelmişlerdir. 
Batupahatın 15 kilometre doğusuna 

An;~. 26 ~A.~) - Büyük Millet la kabul edilmiştir. Meclis çarşamba Iİ
Meclisinın bugunku toplantısın<ia inhi- nü toplanacaktır. 
sarlar umum müdürluğü • büdçesinde * 
münakale yapılmasına, meteoroloji mü- . . . 
dürlüğü teşkilat kanununa b' dd Ankara, 26 (Hususi) - Büyük Mil-
yedek subay ve askeıi mem;l;ınhak~ let Meclisinin bugünkü toplantısında 
kındaki muaddel kanuna bir fıkra ek- geçen harpta ihracat ve meni ihükir he
lenmesine dair olan layihalar müzakere yetlerinde bulunan eski nazırlardan Afı.. 
ve kabul edilmiştir. met Nesimi ile merhum .Mustafa Şeret 

Bundan sonra umumt harp yıllanndan hakkındaki mazbatanın ve buna ait ev .. 
beri sürüklenip gelen eski bir işe ait ev- rakın iptali için yapılan teklif bbul ediJ... 
rakm iptaline dair verilen takrir ittifak- miştir. 

kadar ilerlenmiştir. 

Tokyo, 26 (A.A) - Uzak mesafeli Memur maaşlarına Japon uçaklan Sumatra adasında Pa-
lenban tayyare meydanına hücum et-
mişlerdir. Uçaklarımız önlerini kesme- - - _,.. __ 

zam 
ğe çalıŞ!lll düşmanın on beş av tayyare- Ankara, 26 (Telefonla) - Parti gru- kilmlerine göre tekaüt 0 1-'--2-- -
sinden beşini düşürmüşlerdir. b 'UIDQlnlilD ........... -

Londra, 26 (A.A) -- Siyam hükü- unun yannki (Bugünkü) toplantısında zuubahis dairelerde vazife ahmf oJanla. 
memur maaşlarına fevkallde zam ka- nn mütekait maaşlarına amı yapılmaııi 

meti Büyük Brltanya ile Amerikaya nunu IAyihası hakkında Manisa mebusu ması teklif olunmaktadır. 
harp ilin etmiıtir. Refik Şevket İnce ve arkadaşlarının Bekir memurlann aamdaıı istifacı. 

Londra, 26 (A.A) -- Domei ajan- verdikleri bir takrir görilşillecektir. edememeleri teklifi hararetli mUnakap 
sının. Bangkoktan al?ığı bir habere gö- Öğren!ldiğine göre bu takrirde çocuk lara vesile olacaktır. B!r çok bekar m.
re ~ıyam kıtaları Bırmanyaya ghmif- sahibi olan memurların fazla zamma murların ve ekseriyetin anne

1 
hem§ire 

lerdır. mazhar kılınmalan hususunda bilhassa gibi yakınlanna baktıktan da nazarı iti .. 
Berlin, 26 (A.A) - Yan resmi bir ısrar edilmektedir. Bekir memurların bara alınarak hayat pabalılıiından bun

kaynaktan bildiriliyor : Siyamın İngil- bu zamdan mahrum edilmeleri fstenil- lann da müteessir bulunduldan cihetle 
tere ve Amerikaya harp ilAnı hakkında mektedir. zamdan istilade etmeleri lUzumunu mu .. 
şu mütalia ileriye sürülmektedir : Bundan başka takrirde asll vazifesine dafaa edeceklerdir. 
Japonyanın askeri hareketleri bakı- ilAveten hizmet görenlere verilmekte Yann (Bugün) Parti grubunda verf .. 

mından bu ilanı harbin büyük ehemmi- olan munzam istibkaklann zamdan isti- lecek kanunlara göre Llyiha Meclis 
Y~tleri ~ardır. ~Adise ~irm~ ve ~int fade edememesi lüzumuna da işaret umumi heyetinin çarşamba toplantısm
milletlen üzermde psikoloJik tesırler olunmakta ve yeni tekailt kanunu hU- da aoıı şeklini alacaktır. 
yapacaktır. 

Roma, 26 (A.A) - İtalyan müşahit
lere göre Siyamın harbe girmesi Uzak 
doğu harbinde yeni bir safha a~ .. 
Siyam taarruzu Bengil körfezinde ve 
Hindistanın şark kıyılarındaki arazi 
parçalannın kontrolUnU hedef tutmak
tadır. Senelerden beri İngilterenin bu 
bölgede ezmekte olduğu insanlar şimdi 
Japon ve Tayland kıtalanru kurtarıcı 
olarak selamlıyacak1ardır. 

----------~~·~-----------
~i yamın n1erke-

zi "Bankuk'' 
bombalandı 

• BOYOK YANGINLAR 
CIKARILDI 

Istanbulda şeker tevziah 
İstanbul, 26 ( Yeni Asır ) - Ankara dan verilen emir üzerine §eker ıirketl 

topdancılara, bakkallara ve şeker mam ulltı yapanlara teker •tmala bqla• 
DU§tır. . 

,,Burd1- r" da ver deorendi 
Burdur, 26 (A.A) - Sabaha karşı 4,45de17 saniye süren bir yer depwnmeei 

ohnuştur. Hasar ve insanca zayiat yok tur. 
c;::::,.<..~~~~::::.<:::::.<:::::.<:::::.<::><::><::><::><::><::><:><:::::.<::::.<::><::~ 

Makine ve 
'
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erilirken 
Bir inglllz denizaltısı· 

nın htlcaınları.. 
Londra, 26 (A.A) - Akdeniz filosuna 

mensup denizaltılarımız tam yüklü iki 
düşman benzin taşıtına muvaffakıyetli 

.Japonlrr Af~a
nistanı kazan

mata çalı
şıvorlar ••• 

Londra, 26 (A.A) - Tokyoya ctan
mek üzere KAbile giden Japon kamol09'" 

----•---- hücumlar yapmışlardır. Her iki geminin larının tam bu aehlre muvasaletleri aa-
Rangoon 2e (A.A) - Tebliğ : Tay- de tahrip edildiği sarulmaktadır.. Orta rasuıda Hindistamn şimal hudutlarında 

landın baı tehri Bankoka yapılan hü- büytiklilkte Uç taşıttan ıtı«rekkep hl- tahrikler baş göstermesi mhidardır İpi 
cumda doklara ve ticaret merkezlerinde mayeli bir kafileye de hücum edllmiş ve fakirinin Bitler Mwmollni ve ToJoya 
büyük yangınlar çıkarılmıştır. Bu yan- bu taşıtlardan ikisine torpiller isabet et- müracaat ederek Hindistanuı İngfllzleı"* 
gınlar 100 kilometreden görülmekte ~~ş~ir. B~ taşıtlardan birisinin battığı den kurtarılmasını istedilfnl biJdlrell 
idi Bankok elektrik santralı tahrip edil- gorulmüştUr. mihver radyoları bu buct..laca pr6papD-. 

::~i;;. Doklar bölgesinde büyük baaar Stlmsonan beyanatı- dayı yaymakla me§IUldürler. 
Vaşington, 26 (A.A) _Harbiye na- Japonlar Kabilde faaliyetlerini~ 

Rangoonda bu sabah iki alarm veril- zın Birleşik devletler ordusuna mensup DUf}ardır. Japonya ile Afpnlatm ara-
miıtir. ku tl . . 1 Irl da 1 mııda bir tarafsızlık paktı yapmak için 
-----eıww vve erın şıma an ya varmış o - hararetli öril§uıel pılmUı;tadtt Sem 

B. ,..Jıl-..ll .a -erlkaclan dutunu bildirmiştir. Bu askerler harbin aylarda 4anistaner: IDD4iatmı ~ 
yva ~ ...o başından beri teknisyen gruplarının ve da Unasebetl it dostane Wr maht-

Zll'hb ile döndtl.. kurmay subay~ haricin~e Britan- et ~1-• ...._ er ço 
ya adalarına gıden ilk Amerikan ltuv- Y a&UU9 ..... • 

Londra, 26 (A.A) - Mister Çörçilin vetinl teşkil etmektedir. BVSY-A---~·APO--llY-A 
son Vaşington seyahatinden döniişilnde _...., .aSBBB--_.... 
Atlantiği yeni İngiliz zırhhsı Duke Of Amerika Ve Kanadada A9&Uft.a &~ 
Yorkla geçtiği dün ak§am burada ifşa feker vesikaya tAbL Tokyo, 26 (A.A) - Oşi Şimbun .... 
edilmiştir. Duke Of York 35 bin tonilA- Vaşington, 26 (A.A) -1 şubattan iti- tesi Sovyetlerl.~ Japonya ~dakl ı.. 
to hacminde ve beşinci Jorj sınıfından haren Birleşik Devletlerde şeker vesika- lı~çılık avı müzakeresi hakkında diyor 
bir zırhlıdır. ya tAbi tutulacak ve herkese haftada kı : 

-----------.•--------- yarım kilo şeker verilecektir. Ayni ted- Japonya muva~t anlaşmanın he. 

Fl•nıandı• 8 sulh bir Kanadada da tatbik olunacaktır. Bu- men uzatılmasını istiyor. Y rada herkesin haftalık şeker tayını 375 Japon gazeteleri Sovyetlerin Japonya 

katıı ve Mihver istelhiyor 
gra_m olacaktır. ile münasebetlerini bir An evvel tanzim 

- - • - etmesi lüzumunu hatırlatıyorlar. 

Yalanlama.. ..-.. ...... · ·-· ·· · -·-·- -·-·· ---· ·---Oç DEVLET DAHA SiYASi FiNLANDiYA COMHUR REiSi· 
MONASEBETLERINI KESTi NIN PARLAMENTODA NUTKU -·-Riyo de Janeiro, 26 (A.A) - Urug

vay, Bolivya, Paraguay mihverle siyasi 
münasebetlerini kesmişlerdir. 

Rio De Janeiro, 26 (A.A) - Paraguay 
hariciye nazın hükümetinin mihver dev
letlerile diplomasi münasebetlerini kes
tiğini bildirmiştir. 

BREZtLYA MtHyER 
D1PLOMATLARINI ÇIKARIYOR 

Nevyork, 26 (A.A) - Brezilya hükü
meti mihver diplomatlarını meın1eket
ten çıkarmak için tedbirler almıştır. 
Bunlar Asor adalarına gönderilecek ve 
mihver memleketlerindeki Brezilya dip
lomatları Portekize veya Asor adalarına 
gelinceye kadar orada bekliyeceklerdir. 

ruo DE JANE1RODA BİR Z1YARE'I' 
Boynes Ayres, 26 (A.A) - Birleşik 

Cümhuriyetlerin Arjantin elçisi harici
ye müsteşarı Sumner Velsle görüşmek 
üzere tayyare :Ie Rio De Janeiroya git
miştir. 

Buenos Ayres, 26 (A.A) - Arjantin 
hariciye nazırı söylediği bir nutukta de
miştir ki : 

- Amerikan cümhuriyetleri Riyo de 
Janeiroda bir camia halinde toplanmış 
bulunuyorlar. Bu konferansta bir çok 
gayı etlerden sonra bir karara varılmış
tır. Bu karar yalnız bir Amerikan mem
leketinin haklarına riayet etmekle kal
mıyor. Amerika kıtası emniyetinin za
ruretlerini de gözönünde tutuyor. 

-·-Helsinki, 26 (A.A) - Parlamento-
da bir nutuk söyliyen cümhur reisi mös
yö Ryti Finlandyanın sulh yapacağı bak 
kında ecnebi meınJeketlerde yapılan şa
yiları kat'i surette yalanlamıt ve cfin
landiya ile Rusya arasında müzakereler 
olduiuna dair haberleri tekzip ederim> 
demiıtir. 

Mösyö Ryti nutkuna şöyle devam et
miıtir: 

c - 19 memleketle yaptığımız tica
ret anlaımalariyle iktisadi vaziyetimiz 
pek iyileşmiıtir. Bununla beaber Fin 
milleti bilir ki geçen yıldakine göre va
ziyetin düzelmiş olmasına rağmen bu
l utlar henüz dağılmamıştır.• 

-------------·~11~-----------
JAPONYADA 
YENİSEÇİM-
Tokyo, 26 (A.A) - Japonyada yeni 

parlamento seçimleri 30 nisanda yapıla" 
caktır. Parola dahilde tam birliktir. 

Listeler elbirliğ:yle yapılacaktır. Eski 
seçim usulü siyasi partilerle beraber 
kaldmlmıştır. 

Bir ınpuz ıeınislnde 
Olü ve yaralılar-
Lizbon, 26 (A.A) - Bir İngiliz tica

ret gemisi Asor adalarında Hortiye gel
miştir. Gemiden 20 ölü ve yaralı çıka
nlmıştır. 

Londra, 26 (A.A) - Bugün saIAhi- JJO • JJJ dojjmnla 
yetli Londra mahfillerinde bildirildiğine yalHlncl IJrtlycd 
göre Aimanlann Libyada 140 İngiliz tan ftG•_. rnbl .... lette .. 
kı ele geçirdiklerine dair iddialan muh- ':il .Jf•-• 
temel olarak çok mübalAgalıdır. İZMİB YABANCI ASKERLiK 

~~ Ş. BAŞKANLIÖINDAN: 
A vusturalya başveklll lzmirde bulunan yabancı 331 ve 

CUrtlnln nutka 330 doğumlu ihtiyat gayri mUsllmle-
Pert, 26 (A.A) - Cur\in radyo ile rin (Muvazzaflık hizmetlerini bir 

neşredilen nutkunda aynca şunları da sene fazlasiyle yapanlar hariç) sev
söylemiştir : Avusturalyahlann general kedilmek üzere 29/1,19'2 perşembe 
Vavel genel kurmayında lAyık olduğu günü şubemizde hazır bulunmalan, 
mevkii işgal etmesi içın' görüşmeler ya- aksi takdirde cezalandırılacakları 

ilin olunur. 
pılmaktadır. Pasifik harbinde bu derece * 
hayatı stratejik durumu bulunan ve blz- tzMiB YERLİ ASKEBı..tK ŞU· 
zat varlığı bahis mevzuu olan Avustu- BESiNDEN: 
ralyanm görüşleri Çörçil ve Ruzvelte 331 doğumlu gayri laJ&m ihtiyat 
sarih surette bildirilmiştir. Her şeyden eratın sevkedilmek üzere 30/1/942 
evvel mukadderatlannın oynandığı me- cuma günü sabahleyin şubede mev
selelerde yalnız Avusturalyalılann tam cut bulunmaları Han olunur. 
olarak fikrlerini söylemesinden sonradır Gelmiyenler hakkında askerlik ka-
ki Avusturalya işleri görülmelidir. nununun cezat hükümleri tatbik edi-

A vusturalya A vusturalyalılarındır.. lecektir. 
Bu beyaz Avusturalyadır ve Aliahın <6>. - -·. - -·-·-· - - - ·- - - Ot 

yardımı ile A vusturalyayı böyle beyaz 
Avusturalya olarak muhafaza edeceğz. mışlardır. Kuvvetli İngiliz ordusunun 

- • - akibeti henüz tamamiyle bilinmiyor .. 
ltalyan tebllil Yalnız şimdi İngiliz kuvvetleri ttal· 

Roma, 26 (A.A) - Libyadaki vaziyet yan Alman tümenlerinin birden bire ge
hakkında İtalyan askeri kaynaklarından len tepkisi neticesin.-le acele surette rl
bi1diriliyor : Şimal Afrikada İtalyan-AI- cate mecbur kalmıştır. Bu İngiliz halkı· 
man kuvvetlerinin birden bire vurduğu na yapılan vaitlerden çok başka bir va
karşı oarbe düşmanın taarruz hareketi- ziyet doğurmaktadır. Belki de enteresan 
ni du_ J;,.ırup vaziyeti değiştirmiştir. ve mühim bir dönemeç noktasına Ak
Düşman mevzilerine derinlemesine deniz hAkimiyeti için savaşlara g~ 

girmiş olan motörlü unsurların öncü1eri bulunuyoruz. Bu savaşın neüceleri ha· 
düsmanın mukavemetini kırdıktan son- rekatın bundan sonraki kısmı Uzerind' 
ra karşı taraf hatlarında bS gedik aç- çok büyük tesir icra edecektir. 


