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~ 

Yazan: _.,ah·n Alıduman 
••• 4 ••• 

Istanbul da Elbasan ~ibi mi? 

istanlJal da IJlzbn EllHlsan gilJI IJüyWı, mamul', 
,,azeı ,,,,. dlyaP mıd•?-

- On sekiz yaşında bir genç için bun
lan seyretmekten daha tatlı, daha eğlen
celi bir meşguliyet olabilir miydi? .. Eni
ne boyuna uzayan hır fidan gibi serpil
mlt görünen kasaba yosmaları hep gür
bUa bulunuyorlardı. Hepsinin yanaklar. 
olgun bir elma gibi kıp kırmızı ıdi. Ve 
buaJar beni görür görmez başlarını he
men önlerine doğru elerlerdi •.. 

Sonraları gadiiim memleketlerde b:r 
çok hoppa. serbest kadınlara rastladım 
ve bdm ahWwım ne kadar bozulmuş 
olduğunu, başımdan geçen maceralar 
tiolayısiyle, herkes gibi öğrenmekte ben 
de hiç zorluk çekmedim. Fakat bizim 
k-1aada bdmlar tamamiyle temiz ve 
mMUm bir dunımda bulunuyorlardı. Ve 
resmen nilrlhlan kıyılmadıkça genç bir 
kmn bir erkekle münasebet tesis etme
si gibi ahlAka aykırı vakalara o güne 
kadar kasabamızda hiç rastlanmış de
ğildi. 
Çeşme başına gelen kızlar, kırlarda 

dolaşan oeylAnlardan daha ürkek görü
nUyorlardı ve bir erkek görünce gözle
rini hemen yere indiriyor, canavara 
rasthyan vahşt bir ceylAn gibi kaçacak, 
saklanacak delile arıyorlardı ... 

-2-
TURNACI BAŞI GELlYOR 

O yılın Bahannda, Mayıs ayına tesa
dilf eden bir ikindi vakti idi. Hizmetçi
miz Nikoli ile birlikte, tümseğin üstünde 
ve yaşlı çınarın gölgesinde oturuyor
duk ... 

çift umacı ile me gul bulunuyordu . 
Ve çok dalgındım ... 
Benim bu halim yaşlı hizmetçinin alA

kasını celbetti. Bir aralık bana dedi ki: 
- N ıç:n susuyorsun beyzadem?.. İş

te yarım saatten beridir ki hiç laf etti
ğin yok .. Niye daldın bu kadar? .. Düşün
düğün şey nedir? .. 

_ Ah Nikoli.. Bilmem, senin bundan 
hiç haberin var mı? .. Kasabada herke
sin ağzında dolaşıyor.. Turnacı b&§ı ge
lerek gençleri devşirmeye almağa kalkış
mış .. Bütün delikanlılar derin bir korku 
içinde bulunuyorlar ... 
Turnacı başı kimdir? Ve devşirmeye 

alınmak ne demektir? Bunlar bu kadar 
korkunç şeyler mi? .. 

Sen yaşlı bir adamsın .. Bu zamana ge
linceye değin bıf kadar memleketlerde 
gezdin, tozdun ... 
Bunların mahiyetleri ne olduğuna her 

halde akıl erdirmiş bulunmaklığın la
zım gelir. Bana anlat ta bari ben de öğ
reneyim, meraktan kurtulayım ... 

Niloli derin derin yüzüme baktı, sonra 
ağır bir ifade ile söze başladı, dedi ki: 

- Bu hem korkunçtur, hem de değil
dir. Bazan devşirmeye alınan bir genç 
için e§Siz bir istikbal, parlak bir saadet 
doğabilir ... Bazan bunun felAketle neti
celend"ği de vakidir ... 

Birden bire büylik bir sabırsızlık du
yarak kızgın bir ateşte kaynıyan içi su 
dolu tencere gibi hemen taştım ve Niko
linin sözilnü keserek dedim ki: 

YENi ASIR J2 SYBA'l' PERSEHBE J,42 

ŞERİR HABERLERi 
Mektepler Ma
yıs başında ka

oJacak panmış -·--Ders lıesimi ue imtihan· 
lar lta'fıfıında emir 

Zeyt nler çok zarar ~ördü 

Bir çok yerlerde zeytin
lerin budanmanıası lizım 

gelmesi IJelıleniyor.- Zeytin ağarıarındalıl zarar % ıo • 40 aPasında.-
Ankaradan akseden haberlere göre Bomovada açılacağı evvelce bildirilen lhım gelmektedir. 

bu s nelilk, orta okulla~la .ldiselerdve sail- zeytin budama kursunun başlaması ha- Bu hususun bUtün zeytin müstahsil
ndilat o~u lnn mayıs ayı ıptı asın 

2
a dtat valarm muhalefeti yüzünden gecikmiş- lerine duyurulması için her türlü ted

e 
1 
mış bulwrnckaklarbdırl. 941 -b94

1 
ders tir. Kurs 15 şubat tarihinde açılacaktır. birler alınmaktadır. Bir taraftan zeytin

~ ı ına esasen er en aş anmış u un u- B yı· l d ·· ·· d bil ci]ik mütehassıslığı bütiln kövlere ya-
g• undan müfredat program1arı zamanın· ••L u sene zeğrın erşt onMınyuztakun en '---~ "" 

y~ zarara u amı ır anın ınu.ı yılmak ve gönderilmek üzere bir tamim 
Ja tntbik edilebilmiştir. 1 . d üzd" dan. kırk k d za bazırlft-•8 ve di~er taraftan Ankara D k · · · · tih 1 t ti yer erm e y e on a a ar - &CLU~ & 

ers . esımının, ım an ~n ve a : rar vardır. Bilhassa Manisa ve Kırka- radyosu vasıtasiyle zeytin müstahsilleri-
lın hangı zamanlara rastladıgı Maarıf v ta d b" h li faz! dır ne bu hususta 0··guv"'tler verilmesi tekar-
k··ı· v · d b" ta · 1 k d b"ld' gaç onun zararı ır ay a .. 

v~ 11 ıg~n en ır mım e ya ın a ı ı- Ôdemişte zarar fazla, Tirede daha faz- rür eylemiştir. 
rılecektır. ı d Zeytincilik miltehassısı B. Bahri Be-

~~ullar~a thale~e dilm~erlekrtied~crgileri a ~~ çok yerlerde zeytin yapraklan so- cer Tire ve Ödemşte zeytinlerin dilçar 
açwnıyacagı ta mın e e ır. ğuktan kavrulmuş bulunduğundan bu olduğu zaran tesbit eylemiştir. Diğer. 

----------·- ~ene zeytin ağaçlarının budanmaması kazalarda da zarar tesbit edilmektedir. 
Rususi }erler-dehi i~- -----------
ciler ha yat pahalılı- Zıraat aeferberliği Japonlar •öylıyor 
• (Baştı.rab 1 inci Sahifede) (Baştarah 1 inci Sahidefe) 
ğı ZGrnmı İsftyor 

Bazı büyük fabrika ve müesseselerde 
çalışan işçiler, fevkalide hayat pahalı
lığı zammından i.tifade ettirilmedikleri 
İçin bir taraf tan işçiler birliğine, diğer 
taraftan da başvekalet makamına tel
strafla müracaatlarda bulunmuşlardır. 

Devlet müesseseleri Ribi diier fabri
ka. ve müesseeslerin de bu zamlardan 
isçilerini müstefit kılacakları tahmin 
edilmektedir. Birliklerde bu husus 
ehemmiyetle tetkik olunmaktadır. 

---------tt-----------r Ur UN 
Paraları aJını~:ol'-

sına iki lira prim verilecektir. Bu prim 
bilahara geri alınmıyacaktır ve müstah
sile bir teşvik hediyesi olacaktır. 

Buğday, arpa, yulaf, çavdar mahsul
leri de bu sene vilayetimizde iki misline 
çıkarılacaktır. 

Dün vilayet makamında Talinin riya
setinde iki mühim toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıların birincisine parti reisi, 
ziraat bankası müdürü, kooperatifler 
unaum müdürü. toprak malısalleri Ye zi
raat müdürlerile ziraat odası reisi itti
rak evlemislerdir. 

kat'i meY.dan muharebesi veriliyor. 
EN YUKSEK NOKTA ALINDI 
Tokyo, 11 (A.A) - Japon tebliği: Ja

pon kuvvetleri düşman cephesinin mer
kezini teşkil eden kuvvetli Bükit Timah 
müstahkem mevziini işgal etmiştir. 

Singapur şehri bu noktadan dokuz ki
lometre uzaktadır. Alınan bu Bükit Ti
mah mevzii Singapur adasının en yük
sek noktasıdır. Ve denizden 177 metre 
yüksektir. 

SİNGAPURUN BATI KISMINA 
GİRİLDİ 

.Japon 1ar 
s·nıraµu :! 
Yeleşince 

-·~ -
(Baştarah 1 inci Sahidefe) 

Japonlar neler yapacaklardır? Ç' 
Sovyetlcr Birliğine yardımı durdurm 
ve Orta Şark ordularının ikmal i 
imkansız kılmak içlıı Hint denizi yo 
rını kesmeğe, A vusturalyayı isti taya 
şebbüs etmiyecekler midir? 

Görüliiyor ki müttefikler her ne 
hasına olursa olsun Japon do 
ile kat'i mahiyette karsılasmalar 
mağa mecbur olacaklardır. Başka t 
hareket etmeleri en hayati ala 
kontrolünü büsbütün kaybetmele · 
muadil olur. Zira Büyük Britanya 
paratorluğunun muazzam kaynakla 
nm Hint denizinde ve Pasifikte old 
ğundan şüphe edilemez. Batı Afrika, 
nup Afrika birliği, Hindistan, Avus 
ralya ve Yeni Zelanda imparatorluk o 
fusunun yedide altısını ve harp end 
risini besliyen kaynaklann beşte dörd 
nü teşkil etmektedirler. 

Zaferi kazanmak için İngilterenin b 
yUk imparatorlukla bağlannın tehlik 
ye düşmemesi lazımdır. Aksi tak · 
bu harbin bir otuz sene harbi olmıy 
cağını kimse temin edemez. Kanaa 
ce İngiltere ve Amerika bugünkü 
ve hayati durumun gerektirdiii 
hareketleri yapacaklardır. 

Mihver, Singapurun düşmesi B 
ya imparatorluğtmun temel dire 
den birinin yıkılmasına muadil o 
nı iddia ediyor. Olaylar bu ü ... r"tllı!ırl 
fazla milbaligalı oldufunu göste 
gecikmiyecektir. 

ŞEVKE'!' BiLGiN 
-----~-ttıwww------~ 

JJd ildilıdr maznuna 
Adliyeye uerlldL 
Namazaih mevkiinde kömürcülük ede 

Mehmet oğlu Veli, kömüriln kilo 
sekiz buçuk yerine 13 kuruşa sattığı t 
diasiyle ihtikar suçundan a~liyeye 
rilıniştir. 

O sırada kasabada herkesin ağzında 
hır şayia dolaşıyordu. Ve bunun tesiriy
le bütUn erkekler, bilh sa benim gibi 
on sekiz yaşına erişen delikanlılar heye
c n içinde bulunuyorlardı: 

- Bu nasıl olabilir? Hem iyi, hem de 
fena!.. Bu sözl rinden ben bir şey anlı
yamadım. merakım büsbütün arttJ. 

EvvelB Turnacı başı kim? Bizim gibi Bu sene ~~tılan tütü~leri~ ... paral~rı 
b:r adam mıdır? Bunu söyle... peyderpey odenmektedır. Tutun mua-

Toplantıda, batvekalet makamının 
verdi~ direktifler dahilinde yazlık ze
riyat işleri, tohumluk mevzuu RÖrüşül
müstür. 

Yapılan ikinci toplantıya büyük çift
lik sahipleri ve geniş ziraat yapanlar iş
tirak e1lemislerdir. Bunların ziraat alet
leri ve traktörler için lüzum stösterdik
leri mayi mahrukatın temini hususunda 
azami kolaylık gösterilmesi kararlat
mıstır. 

Tokyo, 11 (A.A) - Zırhlı teşkillerin 
arkasından ilerliyen ileri kollar Singa
pura giden yollara vardığından şehrin 
yakında c1'Jşmesi bekleniliyor. 

İkiçeşmelik caddesinde bakkal Sal 
oğlu Cemil ve Sadık oğlu Mustafa m 
eimeğin kilosunu 31 kuruş yerine 35 
ruştan sattıkları haber verildiği için 
tulmuşlardır. Bu iki kişinin evlerin 
un ve makarna bulunarak müsade 
edilmiştir. 

Turnacı başı gelmiş! .. Ve civar köyle
ri dola~arak o yılın devşirmelerini top-
1 a a başlamış!.. 

Turnacı başı ile onun ayrılmaz bir eşi 
ol n devşirme kelimelerini ufak yaşım
dan beri, sık sık işitip duruyordum. 

Benim bu derin h"lgisizliğimle e-;.lenır tahsillerinin büyük bir kısmı paralarını 
gibi, Nıkoli,nin dudakbrında ala~ 1ı bir almı lardır. Bir kısmı ise teslim ettikle
gülümseme belirdi: ri tütünlere mukabil avans almışlardır, 

- Ay, sen daha Turnacı başının kim hesapları buıı:ünlerde kapatılacaktır. 
olduğunu öi!renemedin mi? Turnacı ha- Tütün müstahsilleri para aldıkları 

Bu iki kelime kasabadaki bütün ka
dınların yaramaz çocuklarını korkut
mak için, daima ellerinde bulundurduk
ları bir silah vasfını iktisap etmiş bulun

ı ne emdir, ne de bir devdir, o da bizim İçin pİynsada iş vaziyeti müsaittir. 
gibi beni ademdir ayol... Bu zat, padi:.oıa- D •• N K •• • -
hm hıristiyan çocuklannı toplamağa il 111 
memur ettıgi yüksek riitbeli bir devlet Yağmur ue dolu.. 
adamıdır. Her yıl Rumelideki bütün ka
sabaları, köyleri dolaşır ve on sekiz ya
sına basan erkek çocukları toplar. On

makta idi. 
Kilçükken ne zaman yaramailık et,.. 

sem ve ağlamağa başlasam, annem he
men beni bunlarla korkuturdu: 

- Sus!.. Ağlama, artık yeter... Şimdi 
Turnacı başıyı çağırıp seni ona veririm .. 
O da seni kapar, götilrilp devşirme ya
par ha! .. Sonra ka.rışmam! .. 

Ve anamdan duyduğum bu sözlerin 
tesiriyle Turnacı bap ile dev§irmeyi, ka
famm içinde iki et umacı gibi tasavvur 
etmeje kendimi alıştınnıı bulunuyor
dum. 

Korkunç yüzlü, dev şeklinde iki uma
cı'. . Ve bunların mahiyeti hakkında, o 
zamana kadar bundan fazla hiç bir bilgi 
edinmiş değildim ... 

Nikoli ile ihtiyar çmann gölgesinde 
otmdutumuz o saatte ziınim hep bu bir 

Bu Hafta 
Süleyman Necip 

Inrı alıp lstanbula götürür ... 
İşte bu devşirmeye alınan çocuklardır 

ki !stanbulda acemi oglan bölUklerinde 
bir müddet talim ve terbiye görürler. 
Sonra da Yeniçeri ocağına kabul olu
nurlar ... 

Ben sadık hizmetçinin anlattığı bu 
şeylerde korkunç hiç bir nokta görme
miştim. Acemi oğlan bölüklerinde talim 
ve terbiye görmek.. Sonra da Yeniçeri 
ocaiına girmek .. Bunlar hiç de fena de
ğildi 

Esasen uzak memleketlere gitmeği 
öteden beri tehayyül edip duruyordum. 
Nilcolinin sözleri, zihnimde sık sık tasar
l&dığım bu sevimli hillyalan okşamıştı. 

- BlTMEDt-

Emine Rızık 
Tanfmdn MEŞRVR DEJıflRBAJfE Müdürü Romanınd•n 

adapte edilmiş 

2'0RXC:E SOZLCI • ŞARK MVSİID ue OYVlfLV 

1\- ADIN KALBİ 
MA'l'tNELER : 1 - 3 - 5 - 7 ve 9.15 TE .• 

Cmmrtesi, Pazar gtinleri J 1 de ilave Seansı .• 
-:t'"~~ ~.'!r,,..~~ ~ r ~,..,~-~---""'~-=---~=~ 

~ ~' 

Büyük Gece 

·--2'-.. 
- Yas._ Sert ~eıd11191ft andı, seni henüz llalda· 

o- • ı ... - Jıaylledecetım?-
-- Eveti Dedi ive hiuiz sribi: 
Anlatabilmek için bundan fazla tek -- Evet... Dedi. 

bir kelime ve söze ihtiyaç kalmadı. Ara- - Ab evet .... Kan çanı .. Matem ve 
larında uzun izahata ne lüzum vardı. elem çanı çalıyor 1 .. 
artık) iki.inin de kalbi çok uzun za- U2IM. LAZIM! 
manlardanberi cdava:. için çarpmamıt 
m1Vdı) ikisi de, eimdi birbirlerine. hem 
deheet ve hem de tefkat ile haddinden 
fazla büyümüş gözleriyle ve sükilt için
de bakıeıyorlardL Nihayet Anna. ailu 
gıhi bir sesle: 

- Oh Vuya ... Ohr ... Mümkün mü). 
Ne için seni 8ee;tiler, ne fc;ln). Diyebil
di. 

v..ru. slkin. ciddi ve soiuk: 
- Böyle tazım, Anna. böyle lizımt 

Dedı.. 
Anna. bitkin bu halde: 
-- Evet .... Böyle lazım!. ... Diye ade

ta inledi. 
Vail. daima IQ"ai Mide. harelı:elaiz 

Anna bunlan söylüyorken, kulaiına 
bir vakitler ckan çanı> etrafında söyle
diği sözlerin Keldiiln.i sanıyordu ve kah
ramanlık saraanm V aailiye Keldiiini stö
rüyord u. Simdi bu tıkirleri kendisinden 
uzak KÖrüyor Ribi idi. Fakat Vasili. ye
niden artan bir azimle fikrini söylüyor
du: 

- Ezilm.b bir milletin kolu olmak 
üzere hulunduiumu hissediyorum 1 Bu 
kolu, zalhnleri cezalandırmak için kal
dıracaiım; hareketim adillnedir, bunun 
için de •onuna kadar mutlaka yapaca• 
tım. Daha başka tilrlü harekete de muk
tedır değilim. Beni köre körüne ileriye 

Dün öğleden evvel lzmir ve cıvarına 
şiddetli yaimurlar yağmış. bazı yerlere 
dolu düşmüştür. ~hrimizde bazı lağım
lar patladığı ic;in belediye temizlik ame
leleri calışarak tamirle megul olmuelar
dır. Travmaylar da yağmur yüzünden 
ufak bir tevekkuf ~~rmiştir. 

ŞulJel't laalılıında 
Konferans .. 
Karşıfaka orta okul müzik muallimi 

Ferit Hilmi Atvek tarafından busrün sa
at t 6, 30 da Karşıyaka halkevinde bü
vük musiki üstadı Sobertin hayah ve 
eserleri hakkında bir konferans verile
cek. konferansı bir konser takip edecek
tir. 

-----------tt---------
ZABITADA 

Avdan dönnlıen 
Bil' lıaza .. 
Menemen kaza11nın Sasallı köyÜn

den Hasan oğlu Nuri Atct ve Mahmut 
oğlu Aziz, deniz kenarında kuş avı yap
mışlardır. Avdette merkep üzerinde bu
lunan Azizin bacakları arasında muha
faza ettiği çifte tüfeii atet almış, çıkan 
kureun)a Nuri bacalı:lanndan ağır suret
te yaralanmıştır. Yaralı İzmir memleket 
hastanl!!linde tedavi altına alınmıebr. ra .. ıada ,,,,. ölü.. 

Torbalının Cakırbey köyünden Süley
man Karasel adında 35 yaşlannda bir 
adam, Fatına Kızmazın tarlasında ölü 
bulunmuştur. Hidiac tabkikabna zabıta 
ve adliyece el konulmıqtur. ölümün ne
den ileriye a;eldiii henüz belli değildir. 

koşturan bir kudretin tesiri alhndayım. 
Vuracak ve kıracak olan ben deiilim: 
eimdiye kadar düşen mazlOmlann ve 
lcurbanlann kanları damerlanmda dola
t1Yor ve beni harekete ancak bu kan 
sevkediyor. 

- Vasili ... Bu mümkün mü, mümkün 
mü? Sen benimsin artık. sevgili Va1Ya. 
Kalblerimiz biribirine kan'1Jladı mı) 
Biz birbirimizin değil miyiz, artık? Seni 
henUz bulduğum sırada mı kaybedece
ğim .. Hem de bu kadar çabuk mu kay
bedeceğim? .. Karar kat'i mi? .. Dönmek 
yok mu? .. 

- Anna, çok az zamanda bana en 
çok saadet verdin. Bir insana verilebile
cek en biiyük zevki, ben senin sayende 
tattım. Fakat aaadct tehlikeli bir teY
dir, ruhu vum~tır. Ben de az daha 
benliğimi kaybediyordum. Bugün alla
ha şükür, ruhumun sükfuı ve kuvveti 
tekrar yerine geldi, elim, bana iş veren
lerin yüzünü lm.artmıyacaktır!.. 

Vasili bunları söylerken Annaya yak
laşmıttı. içinde en kat'i karar okunan 
bir bakıtla, Annanın srüzel R'Özlerine 
baktı ve: 

- ölüme hiç korkmadan bakıyorum, 
artık r Fakat eana bakarken ne hazin bir 
hal alıyorum. Dedi. 

Genç kız bir şeyler söylemek istedi: 
fakat boğazını sıkan lafakanlar, bu aÖZ· 

lrin aöylnmesine meydan vermedi. Va
ıili devam etti: 

- Evet .. Bu el zerre kadar tltremiye-

Haber aldı~ırnıza göre yakında kaza 
kaymakamlan, nahiye müdürleri ve zi
raat muallimleri lzmire davet olunarak 
vilayette zirai seferberlik bahsi üzerinde 
yapılacak bir toplantıya istirak edecek
lerdir. 

Rusya saoa,ıarı 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

teşebbüsleri al<lm kalmıştır. 
Berlin, 11 (A.A) - •Doyçe Algemay

ne Zaytung.. gazetesi •Karşı hücum..• 
başlığı altında şunlan yazıyor : 
Şark cephesinde Alman tabyesi doğ

ru çıkmıştır. Düşmanın bütün gayretle
ri boşuna gitmiş ve Alman kıtalan sey
yal kalmışlardır. Kış harbi Almanlar 
için değil, Bolşevikler için kanlı olmuş
tur. Buna rağmen Stalin askerlerini fe
da etmeğe devam ediyor. Eğer bu suret.
le Alman hattını Yaracaimı sanıyorsa 
yanılıyor. Alınan askeri üstün kalmak. 
ta ve her vaziyete karşı koymaktadır. 

ACI Bbl KAYIP 
Urla eczanesi sahibi merhum Hilmi 

Gökçenin kerimeleri ve İnhisarlar 
tütün fabrikası muhasebecisi Nevres 
Gökçenin hemşiresi ve tilceardan 
bay HulOsi refikası bayan Saadet 
Gökçe kısa süren bir rahatmzlılı 
müteakip genç yapıda ailesini ellm 
teessiirler içinde bırakarak hayata 
gözlerini kap&ml§br. 

Cenazesi bugün Urladaki evinden 
kaldırılacaktır. 
Muhitinde pek çok sevilen merhu

meye Tanndan rahmet diler, keder
dide ailesinin teselli kabul etmez 
acılarma ederiz. 

Tokyo, 11 (A.A) - En son haberler 
Japon kıtalarının bugUn saat ikide Sin
gapur şehrinin batı kısnuna girdiklerini 
bildiriyor. 
İMHA HAREKETİ 
Johor Bahru, 11 (A.A) - Saat altı

da kuvvetli Japon kıtalan Singapur şeh
rine giden esas yolun bir kaç kilometre 
uzağında çevrilmiş olan düşmana karşı 
imha hareketine başlamışlardır. 

Japonların bugUn şehre girecekleri 
tahmin olunuyor. 

KVLrURPARK'J'A 
Donan ağa~lar-
Kültürparkta bazı ağaçlar kış mev · 

minde don yüzünden ve ~ddetli aoiu 
lardan kurumaya yüz tuttuğu için bel 
dive rei.liii bu ağaçlan ziraat müt 

İSTİHKAMLAR ÖNÜNDE aı.alanna tetkik ettirmektedir. Lüzuml 
Tokyo. 11 (A.A) - Nişi Ni§f. gazetesi Körülen tedbirler alınmaktadır. 

Japonlann Singapur adasında demiryo- Kültürpark cumart-1 ve pazar Kiinl 
lunun şimal ve cenubundaki tepelerde ri kalabalık olmıya başladığı için bur 
bulunan istihkamları yannağa çalıştığı- daki gazinolann muntazam servis ya 
nı bildiriyor. malan temin edilecektir. · 

Asahi Şimbun gazetesi de Singapur u:ıaıuıuıotll"~~ . .,, -- -- - . - ~ -... 
üzerinde yalnız Japon tayyarelerinin uç. 1ZMlR YERLt ASKERLtK ŞU· 
tuğunu haber veriyor. BEStNDEN: 

+..~G.,,. + ... T ~+•T ŞARAPNEL 1 - 338 doğumlu eratın ilk ve 
.u~ u~u.J .•. r .• ıun son yoklamaları bibnek üze.redir. 
YAÖMURU Yoklamalarını yaptımuyanlann 
Tokyo, 11 (A.A) -Asabi Şimbun ga- acele şubeye gelmeleri lAzımdır. 

zetesinin askeri muhabirine göre Japon 2 _ 338 doğumlu ve bunlarla 
tayyareleri gök yUzUnil §81'apnel yalmu- muameleye tabi mektep talebeleri· 
runa tutan düşmanın uçak savar topla- nin de tecillerini yaptırmak ilzere 
nnın müthiş ateşine rağmen faaliyette nüfus ve mektep vesikaları ile §U• 
bulunınU§lardır. 9 şubatta büyük bir beye hemen miiracaatlan lAzımdır. 
bomba tayyaresi teşekkiilU Tranjanda * 
düşmanın esas ~ bombala- 1ZM1R YABANCI ASK.ERLtK 
mışlar dUşman kalelerini tahrip etmiş- ŞUBESiNDEN: 
lerdir. Lise ve muadili mektepler me-
~LİM BEYANNAMELERİ zunlanndan olup tam ehliyetlJ bu-
ATILDI lunan 316 dahil 337 dahile kadar 
Tokyo, 11 (A.A) - Japon tayyarele- doğumlu mükellefler hazırlık kıta-

ri doğu ve batı medeniyetlerinin bir sına sevk edileceklerinden 28/Şu-
remz.i olan Singapurun kül haline gel- bat/942 gününe kadar şubeye mü-
memesi için Britanyahlan teslim olma- racaatlan aksi takdirde milkellefi-
ğa davet eden beyannameler atmıştır. yeti askeriye kanununun muaddel 
Ayni beyannamelerde deniliyor ki : Ja- maddeleri mucibince ceza görecek-

ponya ne topraklarını genişletmek. ne leri ilin ol .. u~n,~ur~·=====~~~ 
de yabancı topraklan istllA etmek için JOOCr-. ... ..... 
değil, bir haksızlıtı önlemek için sili.ha 
sanlmıştır. Teslim olursanız asker mua
melesi göreceksiniz. Size kollanmızı açı
yoruz .. 

BtR YERDE ÇlNLtLEIU 
TEMlZLtYORLARMIŞ 
Tokyo, 11 (A.A) - Domei Ajansının 

cektir. F abt aenı yanımda Körmek. ~ Şantung cephesinden öğrendiğine göre 
nin aziz emrini. •Git!• emrini de istiyo- japonlar 113 ncil Çung King tümeninden 
rum ı geri alınan Yuan - Mi doğusundaki dai-
v~li b -"'-' • - 1 L A lık araziyi hava kuvvetleri vasıtasiyle 

liu Akşam 
SiJrprizli 

Perfcmbe eflenceai 
u .uuen aoy er11;en. ananın --•-1--Lted· 8 ş ha kadar r •. 

vüzünde dikltate deier bir deiitı"klik t~ıeıııe.&. ır. . u ta . .,.....ng 
peyda oluverdi: Korku ve utırap ya- K.ingin 900 askeri ölm\1§, 1350 esır alın-
vat yavat kayboluyor, tabii bir bia b&- llll§tır. 
kim ~ma~abqlıyord~ Nedendahae~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vel dütünmemitti) ölmek. hele cdava:. y d k b ki 
için ölmek ne kadar kolaydı; cdava:. e e su ay yo aması 
uihunda can vermek en büvük bir saa· 
detti. Ve nihayet samimi bir tevkle: 

- Evet.. Ben seninle beraber gelece
Rim 1... Diye baitrdı. 

Fakat Vasili heman heman denecek 
sert bir taTIJrla: 

- Anna... Cocukluk lizım değil, de
di. buna imkan yoktur: senin vücudun 
işi bozabilir. Sonra. hayatmı iıtediğin 
şekilde mahve hakkın yoktur; hayatın 
ancak cdava:. nın ihtiyacına göre kul
lanılacaktır. Vali, operadan çıkttiı va
kit, tam senin pençerenin önUnden geçe
cektir. Sen bu pencerenin önüne bir ışık 
koyacaksın: bu ısık bana bir İşaret, bir 
emir ve senin ıon selamın olacakhr. Ve 
bana ilahi, yenilmez bir kuvvet vere
cektir. Bana izcilik etmek üzere bir yol
das verdiler. Ben lüzum yoktur diye bu 
volda'8 izin verdim. Hayatımın son da
kikasını ben seninle yapa yalnız steçir
mrk isterim 1 

Ve, Vasili pençereye yaklaşaralt yo
lun ol tar fını gÖ •erdi: 

-etTMEDt-

,..,,,. AslıePIDı ŞaJJesl ,.,,,,,,,,.,.,.,.,.,,,.: 
t - Yedek aubaylann haziran ayında yapılan yoklamalan bu sene g&

terilen lüzum üzerine beman bqlanacağmdan bilumum yedek subaylar ap• 
ğıda yazılan günlerde bütün askeri vesika ve nüfus cüzdanlan ile birlikte fU'" 
beye müracaat ebneleri lizımdır. 

2 - Yoklamaya gelmeyen yedek 1Ubaylar 1076 sayılı kanununun 10 cu 
maddesine göre elli lira para cczuına çarpdırlar. 

3 - Yoklamaya glmeyecek kadar hasta olanlar doktor raporu ile hariçte 
bulunanlar açık künyelerile tubemize taahhütlü mektupla bildirmek mecbu
riyetindedir. 

4 - Yas haddi olup nüfusuna (yat haddi) deye yazdıran 1Ubaylar bu 
yoklama)!& Kelmeveceklerdir. 

10/2/942 Bilumum kurmay ve piyade 1Uhaylar 
11 /2/942 Bilumum Topçu ve jandarma subaylar 
12/2/942 Bilumum Levazım ve nakliye subaylar 
13/2/942 Bilumum istihkam, deniz. hava 1Ubaylar 
14/2/942 Bilumum suvari. demiıyoL harp sanayii wbaylar 
t 6/2/942 Bilumum muhabere, hesap memuru Te muamele memurlaır 
17 /2/942 Bilumum tabip, eczacı. veteriner 
18/2/942 Bilumum adil, tüfekçi. kamacı. miizika. maranps nba7Jar 
19/2/942 Bilumum yedek erbatlar 
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KIZILHAÇ UMU I ERKEZI 
V ROi 11 ARARI VERDi 

Lo - -
ton rıtra, 11 (A.A) - Nazırlardan Dal-
ınes 1 ~rlamentoda Yunanistanın iaşe 

e esı hakkında demistir ki· 
de~ iunanistan ahalisine yiy

0

ecek gön
l'e d ~. ~ararı şimdiki durumla kat'i ça
Çe\'J' efildır. Naziler işgalleri altındaki 
Ve ~ ekınrde her şeyi müsadere etmişler 
ind· . Yiyeceğini olmıyacak dereceye 
datı~ışlerdir. Açlık her tarafta gittikçe 

Lo açık şekilde belirmektedir. 
zırı ;dra, 11 (A.A) - tkti.sadi harp na
le ve ~~ Kamarasında sorulan bir sun-- f ıgı cevapta demiştir ki: 
fa y· alyanlar Yunanistana en az üç de
d~Yecek göndermişlerdir. Fakat iki 
Jc0 ., ... ında bu yiyeceklere Almanlar e] 

"'•uU~lardır. 

lıl:~r Yunanistanda Alman yağmacı
i1fl.. akkında tafsilat vermiş ve şunları 

• e etmiştir: 
to;.~Vrupada Alman işgali altındaki 
§ay ar?a şehirli halk en aşağı bir ya
n~ sevıyesine düşürUlmüştür. Yuna
'rakl daki şartlar Polonya ve Rus top
ren arının bazı kısımlarında hüküm sil
ll §l'tlardan daha fecidir. Polonya ve 
~? halkını açlığa mhktim eden poli
~capları Yunanistanda da tatbik 
~ektedir. 

!ne rn,. 11 (A.A) - Kızıl haç umumi 
dar~ltezı Yunan çocuklarına mühim mik
Ve ~ sUt hUISsası gönderilmesine karar 
~:ış. \1e arnkadar hükilmetlerden millteU: ıst7nıiştir. Federal meclis memle
g!ind ~tıyat stoklarından bu sütlerin 

eıihnesine muvafakat etmf:.c;tir. 

A -tnerikanın hede fi: 
ka (Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

nı:ıaklaruu mümkün mertebe azalt
ır .• 

~EVVEL BİTİRİLEN 
Vn. P GEMİLERİ 

~ırlı~ Şln~n, ll (A.A) - Bahriye na
:rip} gı. ~ıkoln, Barten, Huz torpido muh
tn Cl"inin inşaat progrrunında tasarlan
!ıi~ ~l~ müddetten dört ay evve) de-35 ı~dirildiğini bildirmiştir. 
si d bın ~onluk Alaya saffı harp gemi
Pr e denıze indirilmiştir. Bu, inşaat 
d~&r~mının tatbikinden beri denize in
Üıı-. lrnış olan bu sınıf gemlerin albncısı-

ik.ilO bin. tonluk Monpelye kruvazörü ve 
denıtorJ?ıdo muhribi de yarın (Bugün) 

ze ındirilecektir. 
~ALAMA İÇİN YENİ TAHSİSAT 
~on, 11 (A.A) - B. Ruzvelt 
"ttltb· ve ooilnç vennı:ı knnununun 

ikatında kullnnılmnk üzere parltı-
~entodan daha 5.700.000.000 dolarlık 
.. ll' kredi istemiştir. 

AI rika harpleri 
(Baştnrnfı 1 inci Sııhifedc) 

Tobruk arasında bir müdafaa hattına 
çarpın!§ bulunuyorlar. Bu mild<>faa kuv
vetleri bir kuş şeklinde çöle doğru ya
yılmıştır. İngilizler bu çölün yollarını 
karış, karış biliyorlar İngilizler Romele 
karşı en büyük muvaffakıyeti bu çöl 
bölgesinde kazanmışlardır. 

Mihver kuvvetlerinin azaldığı ve yal
nız Almanlardan mürekkep bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Kahire, 11 (A.A) - Tebliğ: 

Dün de cephede durumda bir deği
şiklik olmamıştır. 

Berlin, 11 (A.A) - Tobrukun şimal 
batısında bir hafif İngiliz kruvazörüne 
bir Alman savaş tayyaresi taarruz et
miştir. Geminin kaburgasında ağır ha
sarlar husule getirmiştir. 

Berlin, 11 (A.A) - Alman tebliği : 
Şimal Afrikada, dilşmanın oldukça 

ehemmiyetli kc~if kuvvetleri püskilrtül
müştür. Bomba isabetiyle, Tobrukun şi
mal doğusunda bir düşman kruvazörü
nün yana yattığı görülmüştür. 

Roma, 11 (A.A) - İtalynn tebliği : 
Aynelgazala cephesinde topçu ve ke

şif faaliyeti olmuştur. Mekilinin doğu
sunda zırhlı teşkillerinin yardımile iler
llycn düşman durdurulmuştur. 

Hava kuvvetlerimiz düşman gerilerin
de tesirli fanliyet göstermiş, düşmanın 
üç avcı tayyaresini düşürmüşlerdir. Di
ğer bir tayyare de topçu ateşimizle tah
rip edilmiştir. 
----- -----
JV, ü t tPf ihlere göre 

• r a 1 • 

Vaşington, 11 (A.A) -Eski Normandi 
vapurundaki yangın bu gece söndürül
mUşlür. Hasar beş milyon dolardır. Tek
ne ''e makineler hasara uğramamıstır. 
Gemi tamir edilebilecekse de tekrar hiz
mete girebilmesi için çok büyük bir eme
ğe ihtiyaç vardır. 

Vişı, 11 (A.A) - Fransız hüküıneti 

Normnndinin yanması münasebetiyle 
Birle'?ik cümhuriyetlerden tazminat isti
yecektir. Beynelmilel kanunların bu ta
lebi haklı gösterecek mahiyette olduğu 
söyleniyor. 
~---- ----~--

Bı r man yada durum 
(Bnştarnfı 1 inci Sahidcfo) 

akını olmadı. Kara kuvvetlerimize yar-
dun eden bomba tayyarelerimiz Mul
meynde düşman mcvzUerine hücum et
miştir. Düşman tayyareleri pazartesi gü
nü Tihntonu bombalamıştır. Hm:nr ve 
insanca kayıplara dair henUz haber gel
memiştir. 

* Batavya, 11 (A.A) - Japonlar Seleb 
adasının batı kesiminde Makassar yakın
larına asker çıkarmışlardır. Çıknrılan 

ı Ba~tarufı 1 inci Sahifede) kıtalara bir çok noktalarda hlicumlar 
sındaki muharebe bütün gün devam et- ynpılmış ve Mnrosa doğru ilerleyen düş
miştir. İmparatorluk kuvvetlerinin da- mana kayıplar verdirilmiştir. Düşman 
yandığı hat hakkında esaslı mallımnt Sumatranın şimal ve Cavanın batı isti
mevcut olmamakla beraber Tokyo rad- knmetinde keşif uçuşları yapmıştır. 
yosu japon kıtalarının zorlukla ilerledi- Çung King, 11 (A.A) - Çin tebliği: 
ğini kabul etmektedir. Vaziyetin müda- Çin orduları Vayuşofi aldıktan sonra 
filer hesabına ağır olduğu açıktır. Kanton - HerogUn yolu üzerinde japon-

Singapur deniz üssündeki bütün tesis· ları takip ediyorlar. Orta Çinde Çin kuv
ler düşmanın eline geçmemesi için di- vetleri temizleme hareketlerine devam 
namitle tahrip edilmiştir. ediyor. japonlnr bir muharebede 300 kişi 

Londrn, 11 (A.A) - Royterin askeri ka~bettmi~l1erddi;. A r t di k" gnıp e mış er ır. 
yazarı nna ıs yor ı: a~~,....r.t.:::--r--..r...-..r~~~-C.,.....Q.I 

Japonlnnn Singapurda Kranje kana- \ 
Iının doğusuna asker çıkarmaları ÇQk 1 r O P 7.' A M 
fenadır. Çünkü bu kanal japonların do- p p 8 
ğuya doğru ~nişleme.c;ine başlıca engel- H atates azarı I 
di. Adayı .Malezynyn bağlıyan Johor bo-
ğauna hakim tepeleri müdafaa kuvvet- A C ı l Ol 
}erinin tutmaması inanılacak şey § ' S 
değildir. Kauçuk ağacı ormnnlnriyle 8 Ucuz - Teminatlı - Hiç masrafsız S 
kaplı olan bu saha japonların sızmı:ısına 1 Satış Yapılır.. ~ 
çok müsnittir. Düşmanın hnvnlarda bü- Çok alanlara aynen tenzilat .• 
yük sayı üstünlüğü vardır. İngiliz tay- n Lll!BA. ,, 8 
ynrelerinin Sumatradan havalanması 4ı ~~~ 8 .. 8 
ciddi bir zaaf teşkil eder. § al içi o. 431 8 

Londra, 11 (A.A) - Singpurdan son \' ft 
gelen h~berler Londrada knygı . uyandır- ~TELGRAF ADRESİ: E 1E § 
mıştır. Japon hava kuvvetlerıne knrşı ~ Diğer çeşit mallar dn bulunur .. 8 
müdafaa temin edilememe.si büyük zor- 8 12 _ 14 _ 16 (828) gS 
luklar doğurmuştur. n - .... ~,.~~....«~:~...., ... ~ '"'::'l'"J"/..r..r...o: 

Cesur Çinlilerle yanyana çarpısan İn- BAYINDIR ASLİYE HUKUK HA-
gilizlı:ır Jopon baskısı karşısında geri çc- KtML!GlNDEN: 
kilmck zorunda kalmıslardır. Davacı Bayındırın Hacı lbrahim ma-

Singapurdaki kuvvetler 45 binle 60 hallesindcn Sünnetçi İbrahim oğlu Ali 
bin arasında tahmin ediliyor. Mumcu tarafından müddeialeyha İstan

~~~o:ı=oocıco~co=oı~xııı~:o::~)OC::o:~~.-cı-...,,.....,,.....,,..~...,,....o-~...,,..J.Xr...,,.....,,..4'C(S 

Kızılay Cemiyeti lznıir ınerkPzinden: ı 
bul Beşiktaşta Tuz baba camii yakının
da yilzbaşılıktan mütekait ölü Ömer kızı 
Adviye aleyhine açılan kan kocalığın 
fesh ve iptali davası üzerine müddeia
leyhanın ikametgahına gi.inderilen da
vetiye mezburcnin bu evde olmadığın
dan bila tebliğ iade edilmiş ve halen bu
lunduğu yer belli olmadığından hukuk 
usul muhakemeleri kanunun 140 ncı 
maddesine tevfikan ilanen tebligat ifası
na karar verilmiş olmakla muhakemenin 
5/Mart/942 Perşembe günü saat ona ta
lik kılındığı ve dava istidası sureti ve 
<lilvetiyenin mahkeme <livanhanesine ta
lik edildiği ve mczburenin muayyen 
gUnde bizzat veya bilvekUle gelmcd;~i 
takdirde hakkında gıyap kararı verile-

Esas nizamname mucibince mutat senelik kongre 15/2/942 pazar günü 
Bant 15 te Halkevinde yapılacaktır. Merkeze mukayyet sayın azanın içti- ~ 
~a teırlfleri Tica olunur. (329) 
~~..r..ı:>'"..r~~~ 

~...c==oo==~ccı=ccccccccc~~ı 

. Muho•ebe u•ulü:ü~:~~!.!..ru~~ü~dü!! ~!bHecek b;, z•t• I 
ihtiyaç vardır. 80 liraya kadar aylık ücret verilecektir. Taliplerin hal tercü

~lerlle birlikte müracaat mektuplannı Aydının Germencik nahiyesinde T.

1 ~~~operatifine göndermeleri. 1 - 4 (330) 
~CCOOCQOOQ~~~~J"J"...,,../~A:l"'"J"J.:Y'~ 

ceği nan olunur. 755 (341) 
1r:t ~--~--,,-~...or~,.,.,~~~ 
r azla fiatle Jıömür satmalı suret iyle ihtilıôr SEFER1HtSAR ASLİYE HUKUK 

.. , 1 x· · ·· .-;:. ıu r ıı HAKtMLtcıNDEN: yapmaH an suç u omr. ,.~ ... MHGSan e • Seferihisann Camiikebir mahallesin-
Jıuş mallJdim OldU den Başçavuş Ömer Yıldız yanında mu-

1 C 
• • • kim Karaburunlu Mustafa kızı Zeynep 

Znıir • Muddeium mı 2' eıı: F..rdoğanın kocası Konyanın Çıkın Eli 
f köyünden Mehmet oğlu AbduITahman 

azla fiyatla kömür satmak suretile ihtikar yapmaktan suçlu lzmir Kar- Erdoğan aleyhine açtıf,rı boşanma dava-
tlyaka Yalı sokak 20 numaralı dükkiinda kömürcülük yapar Halil oğlu Ha- sı neticesinde: Mezbure Zeynebin kocası 
~st l"ekku, hakkında iz.mir Asliye birinci ceza mahkemesince yapılan duru§- Abdurrahmandan kanunu medeninin 

r a 
"OZOI\1 

293 B. Klark 42 50 
223 H. Elbirlik 44 
161 İncir T. A. Ş. 43 

154 F. Solari 43 
98 M. Beşikçi 43 
71 H. Uyar 44 
10 istiklal eibir. 43 25 
44 j. Taranto Ma. 43 50 
32 s. Erkin 46 
31 Nefi Akyazılı 45 25 
28 Öztürk şirketi 45 50 
17 M. Sait Usta 50 
12 l\fohmut H. Cemal 46 25 

4 F. Soydam 50 
1238 Yek\tn 

139611 Eski yekıln 
140849 Umumi yeh-Un 
~o. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

17 Siyah K. Abdullah 34 
İNCİR 

452 Hilmi Uyar 20 
94 Ş. Akalın 22 
60 H. A. Özgür 14 

606 Yeklın 
129991 Eski yekfuı 
130597 Umumi yekfuı 

200 Kental Palamut 730 
ZAHİRE 

5 Ton Susam 
45 Ton Kendir T. 30 
65 Ton P. Çekirdek 

1095 Balya Pamuk 

46 50 
45 75 
47 
45 
43 
49 
45 
47 50 
46 
45 25 
46 50 
50 
46 25 
50 

43 50 
44 
45 
46 50 
49 
34 

20 
22 
14 

730 

50 50 
31 
7 50 

75 

TlRE KIZILAY ŞUBEStNDEN: 
15/Şubat/942 taı·ihinc rastlıyan Pazar 

günü saat 14 te Tire belediye salonunda 
şubemizin yıllık kongresi akdedileceğin
den sayın azalarımızın mezkilr tarihte 
teşrifleri rica olunur. 762 (339) 

1ZM1R BELED1YES1NDEN: 
Belediye memur ve müstahdemleriyle 

fukaraya verilecek reçeteler üzerinden 
ilaç satın alınması. Yazı işleri mUdürlü
ğündeki şartnamesi vcçhilc açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
2600 lira muvakkat teminatı 195 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
23/2/942 Pazartesi günü saat 16 da en
cilmene müracaatları. 

8, 12, 16, 21 693 (301) 

* - 1smet paşa bulvarında belediye 
23 ncü adanın 551, 25 metre murabbaın
daki 1/1.2 ve 3 sayılı arsalarının satl§ı, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
vcçhUe kapalı zarflı arttırmaya konul
muştur. Muhammen bcdell 16537 lira 50 
kuruş muvakkat teminatı 1240 lira 31 
kuruştur. lhalesi 23/2/1942 Pazartesi 
günü saat 16,30 dadır 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale gilnU sant 15,30 n kadar 
encümen riyasetine verilir. 

8, 12. 16, 21 692 (300) 

~......._....._.._.._,_,_. _ -- ~- ·-"· 

Hususi 1 )ers 
Matematik - Fizik 
Fransızca - İngilizce 

Çok koln.y metodlar1a öğretilir. 

1 

3 Beyler 851 inci sok. No. 11 
Yüksek Mühend is 

Nihat 1 ..... _ -•-r- -11 - ~ - · -~--..-~~.-. ----------
BODRUM ASL1YE HUKUK MAH

KEMEstNDEN: 
Bodrumun Umurça mahallesinden 

Hacı Veli oğullarından Hasan oğlu Ha
san Hilseyinin tarihten 20 sene eTVel ru;.. 
kere alınarak dönmemesi hayat ve me
matından haber alınmaması sebebiyle 
kayıplığına hüküm verilmesi kayıbm 
kansı Nazik Güvercin tarafından isten
mekle yapılmakta olan dunışmacln: 

TUrk kanunu medenisinin 32 nci mad
desine tevfikan ilAıı yapılmasına karar 
verilmiş olduğundan kayıbm sağlık ve 
ölümü hakkında malOmatları olanların 
ilfuı tarihinden itibaren bir ay içinde 
mahkememize müracaatla keyfiyeti bil
dirmeleri ilfuı olunur. 756 (335) 

llla •onunda: 132, 134 ve 142 nci maddeleri mucibince 
5g Suçu sabit olduğundan suçlunun hareketi milli korunma kanunun 32, boş olmasına ve kabahatli bulunan mer- MANlSA SULH HUKUK HAKtM-

/3 T. C. K. nun 80 inci maddelerine tevfikan 29 lira 1 O kuruş ağır para kumun bir sene müddetle evlenememe- L1C1NDEN: 

------- ... - - - ·-----

. 
c~ile mahklımiyetine 8 gün müddetle dükkanının kapatılmasına 24/ 1 /942 sine ve bakiye 300 kuruş iHim harcının Manisa Uzun çal'§ıda Oluborlu hnnın-
~llUnde hükmün katilqt.iği ilan olunur. 750 (333) Abdurrnhmandnn tahsiline temyiz yolu da vefat edip terekesi mahkemece vazi-
--= açık olmak üzere 24/9/941 tarihinde yet olunan aslen Vandn doğma ve Uskil

Ber ama alıı far 
Muhammen bedeli 

Lira K. Ncv·i Mevkii No. Vakfı 
1350 00 Zeytinlik Alacnlnr kö. çeltik derede 115 Hacı Hüseyin ağa 

490 00 Zeytinlik Alacalar kö. civannda 116 Şadırvanlı 
140 00 Zeytinlik Kopı kaya civannda 123 Şadırvanlı 
5 16 00 Zeytinlik Samanlık k. Nizli mevkide 125 Şadırvanlı 

18 00 3 ğaç zeytin Kınık hacı Ömer çamlığında 126 Hacı Ömer ağa 
16 00 3 ğaç zeytin Kınık hacı Ömer çamlığında 12 7 Hacı Ömer ağa 

1 315 00 zeytinlik Candarlı ılıca deresinde 130 Hacı Hüseyin ağa 
30 00 5 ağaç saraç Z.Kstel çayı Ali gırasa tarlasında 13.3 Abdullah ağa 
85 00 15 ağaç zeytin Alacalar teyelti arası 168 Ş. Hademesi 

235 00 40 ağaç zeytin Cam köy narlıca arası 169 Ş. Hademesi 
2 7 00 4 ağaç zeytin Çam köy Aba pınarında 1 70 S. Hademesi 
5 O 00 1 2 ağaç zeytin Çam köy civannda 1 71 Ş. Hademesi 

320 00 40 ağaç zeytin Çam köy Aba pınannda 190 Abdullah ağa 
9 00 3 ağaç zeytin Bergama viran kapıda 19.3 Laleli camii 

60 00 11 ağaç zeytin Kara hıdırlı K. civarında 194 Laleli cam.il 
9 00 2 ağaç zeytin Kara hıdırlı K. aınır derede 195 Laleli camü 

1050 00 Zeytinlik zeytin dağı iskele civarı 44 Manisa vakfı 
Yukar~da cins ve vakıf numaralarile muhammen bedelleri yazılı Bergama 

vakıflar ıdaresine ait mazbut 17 parça zeytinlik 2490 sayılı arttırma ckailt• 
me kanunu~a tevfi~an 29/1 /942 den 17 /2/942 sah günü aaat 14 te mülkiyet 
satışlnrm~n ıha!elen yapılacağından isteklilerin % 7,5 teminatlnrile birlikte 
vakıflar ıdaresıne müracaatları ilan olunur. 3 12 5.36 (241) 

ELEDIYESİ EN : 
Kas1mpnşa - Hıılıcıoğlu yolunun Deniz hastanesi altına tesadüf eden kı&

~unda y~ptırılacak iksa duvarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ke
şıf ~edelı 33599 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 2519 Ura 97 kuruştur. Mukavele, 
e~s~ltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, proje ve keşif 
~ula~ınsı •. v~ ~~w~~ müteferri diğer evrak 168 kuruş mukabilinde belediye fen 
ışl7rı .mud~rlugunden verilecektir. ihale 19 /21942 perşembe günü saat 15 te 
daır~ı cncumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ıhnle tarihinden sekiz gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müraca
atla alacaklan fenni ehliyet 941 yılına ait ticaret odası vesikaları imzalı şart
na~e ve konu.nen ibrazı luzım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun 
rrıfntı ç7vr.csınd_e hazır]ıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de 

adar da.ımı encumene vermeleri lazımdır. 
4 7 12 16 56.3 (250) 

------------------------~ 
İzmir Vila eti Daimi Ene ··meninden : 
Mersinli - Bornova yolunun istasyondan başlayarak Kasabaya doğru olan 

9
2

4
9
2
5 m«;tr.e uzun.ll!i?undaki :yolun .yapılması 65 16 lira 80 kuruş bedelle 6/2/ 

tarihinden ıtıbaren açık eksıltmeye konulmuştur. 

EkKe~if kağıtl~n. turi~~ik ~ollar mıntaka müdürlüğünde görülebilir. 
siltme daımı encumen odasında 23/2/942 tarihinde pazartesi gÜnÜ sa-

a! 1 1 d7 yapılacaktır: ~uvakkat teminat mikdarı 489 liradır. Eksiltmeye 
gırmek ısteyenler turıstık yollar müdürlüğüne müracaatla vesika alacaklar-
dır. 6 12 654 (277) 

Nalıa Vekaletinden: 
EKSRT YE KONULAN İŞ : 

1 - Manisa su işleri üçüncü §ube müdürlüğü mıntakası dahilinde Marma
ra gölü seddesi ile Gediz nehri ve Besleme kanalile P ·ııltmr. kanalı arasın
da takriben 13500 on, üç bin beş yüz hektar genişlil:, ki arazinin nirengi 
şebekesine müstenit tesviye münhanili haritası ile şimal versanından sulannı 
bu araziye akıtan Kemer, Çerkes. Poyraz, iki Kofnlı, Çapaklı ve Adala de
relerinin ııeritvari haritalarının alınması i§İ muahmmcn keşif bedeli vahidi 
fiat esası üzerinden ( 40500) liradır. 

2 - Eksiltme 2/3/942 tarihine rastlayan pazartesi günü aaat 15 te An
karada su işleri reisliği binaSt içinde toplanan au eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler, ckisltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri 
ge?el şartn~mes!, umu~i su işleri fenni ınrtnamesilc hususi ve fenni şnrtname
lerı ve proJelen (2) lıra (03) kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden ala
bilirler. 

4 - E:ksiltmeyc girebilmek için isteklilerin ( 30.3 7) lira ( 5 0) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün 
evvel ellerinde bulunan ve en az 5000 hektarlık bir arazinin Takeometrik 
haritasını muvaffakiyetle yapmış olduğuna dair vesika ile birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri ııarttır. 

Bu müddet İçinde vesika talebinde bulunmayanlıı.r eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar su iııleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri llizımdır. 

tPostada olan gecikmeler kabul edilmez. (820) 
7 12 17 23 670 (290) 
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i Devlet Demir Yol/arından i 
...................................................................................•. : 

DEVLET DEMtR YOLLARI MODORI.;OtaONDEN : 
D. D./209 nolu tarifenin 1 J nci kısmına yonca koringn ve hayvan panca

n tohumlan ilave edildiğine dair olan tarife zeyli 15/2/942 tarihinden iti
baren Yürürlüğe girecektir. Fazla tafsllilt için istasyonlara müracaat edilıne-
lidir. 763 (336) 

DEVLET DEMiR YOLLARI MODORLOtaONDEN : 
D. D./203 nolu odun tarifesi 15/2/942 tarihinden itibaren değiştirilmie

tir. 
Fazla izıı.hat almak için istasyonlara müracaat edilmelidir. 764 (337) 

İzmir Vilciyetinden: 
- Buğday ve diğer ekmeklik hububat unlanndan ekmekten gayri unlu 

maddelerin yapılmaın ve satılması 247 sayılı koordinasyon karannın yedinci 
maddesi mucibince men edildiğinden bu memnuniyete simit ve pide imali
nin dahil bulunduğu alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. 

İzmir Defter arlığından : 
Hanife Şükriyenin yeni maliye şubemize milli emlak taksit bedelinden 

olon 9 18 7 lira 5 O kuru§ borcunun temini tnhsili zımrundn haczedilen Alsan
cak Gazi kadınlar sokağında kütük/238. ada/1216. parsel/32. kapı no/24. 
taj no/24 sayılı evinin müzayedesi vilayet idare heyeti kararile 1 O gün müd
detle temdit edilmiştir. 

Tnliplerin 23/2/942 pazartesi günü saat 15 te vilnyet idare heyetine mü-
racaatları ilan olunur. 773 (342) 

Fazla fiatıe t uz satan i smaU Halılı• Baı ilı 
mahlıüm oldu... 

karar verilmiş olduğundan illlıı tarihin- dar nüfusunun Solak Sinan mahallesin-
den biliUbar on beş gUn içinde i§bu bük- de Bülbül dere sokak 194 hane 44 cilt · 
me karşı kanuni yollara müracaat olun- 64 sahifesinde kayıtlı 311 doğumlu Nuri C. il. P. işçi Esnaf Cemi~etleri Birliğinden: 

üdde·umumi ·~inde lzmir C. madığı takdirde hükmUn katiyet kesbe- oğlu Mehmet Daruçın satılan eşyası be- l - Birliğe dahil bilumum fırıncı esnafının apğıdaki ruzname dahilinde 
: dileceği ilfinen ihbar olunur. deli MnnLo;a i§ bankasına yatırılmıştır. görü~lmek üzere 16/2/942 pazartesi günü saat 16 da birlik merkezinde 
~~~...o""...r...ooe~ Kanunu medeninin 534 ncü maddesi yapılacak fevkalade toplantıda hazır bulunmaları. 

h ra~ fiatla sofra tuzu satmak suretilc ihtikfu-dan sulç Selabeddin oğlu Ma
B a lesı 10.30 ncu sokak 79 numaralı dükkanda bakkal Ali oğlu İsmail Hakkı 
~ık hakkında lzmir Asliye birinci ceza mahkemesince yapılan duruşma so

l'ıUnda: 

rna.Suçu abit görülen suçlunun hareketi milli korunma K. nun 59/3, 63 ncü 
kan ddclerine tevfikan 60 lira ağır para ce:zasile mahkumiyetine 1 O gün dük
ol ının kapatılmasına 24/I /942 de karar verilerek hükmün katileşt.iği illin 

Unur. 753 (334) :.--_ 
~ ....... ..r- ·~~~-~~~~~--~~~~ 
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ı ·· 2'i1RKÇE CHARLES LAUGHrON 

Kanlı Meyhane TAR~~~oF~LIM 
LALENiN 2 iNCİ FİLl\Iİ 

Yıkılan Zındao 
(• TANIN 2 İNCİ ŞAHESERİ 

SPv:ıilimi n sesi 
K~vboylar Yıldızı Dünyanın en Biiyük Tenoru H 

~~~~~~CQCQC~AO=~~~~~~.,~.,r.q.,.1 

MUôLA ASKER? HAK1MLlô1N· mucibince tarihi ilfindan itibaren Uç ay 2 - Muayyen günde ekseriyet hasıl olmadığı takdirde ikinci son toplantının 
DEN: ESAS 942/28 zarfında mirasçılarının kimlerden ibaret 20/2/942 cuma günü saat 16 da yine birlik merkezinde olacağı ilan olunur. 

Hırsızlıktan suçlu AS. 2092 posta nu- olduğunun beynn etmeleri ve bu müd- Konuıulacak iıler: 
maralı kıtanm sekizinci bölük Erbaşla- det içinde mUracaat edilmediği ve mi- 1 - Ondalıkla ekmek tevzii usulünün ilgasına dan e~·elce müttehaz ka-
rından Muğlanın Ula nahiyesinin köprü rasçılarının mevcudiyeti tesbit olunma- rarın son vaziyetlere göre tetkikL 
başı mhallesinden Mustafa oğlu 326 do- dığı takdirde mirası hazineye devr ve 2 - Karne usulünün fırıncı arkada§lara tanllük eden tatbikatını teshilen 
ğumlu Süleyman Tuğrul hakkında ya- teslim edileceği ilfin olunur. alınacak tedbirlerin müzakeresi. 
pılnn ilk tahkikat sonunda: Suçlunun 761 (338) 3 - Muhtelif dilekler. 760 (340) 
kendisine isnat olunan suçu ~lediği ye- --------------------------- ------ ----- ----------
minle dinlenen şahitlerin şehadctierlyle 
sabit olduğundan hakkında askeri ceza 
kanunun 131, maddesi mucibince ceza 
verilmek üzere askeri muhakeme usulü 
kanunun 129, maddesine tevfikan son 
tahkikatın açılmasına karar verilmiş ve 
suçlunun bunca aramalara rağmen ika
ınetgBhı meçhul kalmış olduğundan as
keri muhakeme usulü kanunun 76 mad
desi hükmüne tevfikan suçlu hakkında
ki son tahkikat kararının ilanen tebliği
ne ve muhakemenin 9/3/942 tnrilıine 
müsadif Pazartesi günü saat 10 talikine 
mahkemece karar verilmiştir. 

Suçlu mumaileyhin yevmi mezkfı.rda 
Muğla nskerl mahkemesinde hazır bu
lunması aksi tnkdirde gıyaben muhake
mesine bakılacağı tebliğ mnknmına 
kaim olmak üzere ilfuı olunur. 

~~Ş~L.t RI 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi P, ROMATiZMA 

Ve bütün ağ~ıları derha l Jıese,. ... 
Sıhhiye Vckfiletiniıı ruhsatını hllizdir. İcnbuıda günde (3) kaşe nlınnbilir .. 



SAPfFE 4 

r ........ r .. A;k·~·~ı .. ··v·~~·i·;;~ı-.. l .. ~ ... 
. . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mihverin şin~ali Afrika-
da acele etıresi lazını 

Radyo gazetesine göre Alınan - Sov
yet cephesinin umuml heyetinde çok 
kanlı muharebeler olmasına rağmen 
stratejik kıymeti haiz büyük bir deği
şiklik olmamıştır, bütün muharebeler 
tabye sahasında taarruz ve karşı taar
ruz halindedir. 

Sovyetler son günlerde ehemmiyetli 
ilerlemeler yapamamışlar ve Leningrad
dan yapılan çıkışın da mühim bir netice 
verme<liği karşı taraftan bildirilmiştir .. 
Kırım ve Kerçte de bir gelişim görülme
miştir. Ruslar Kerçi şimdi sıkı sıkı elde 
tutuyorlar; Sivastopolda yapılan taar
ruzların ne netice vereceği beUi olına
makla beraber Almanların ilkbahara ka
dar yarım adaya bakim olmağa çalıştık
ları da aşiklrdır. Rumenler ve Alm:ın
lar yarım adaya mühim takviyeler gön
dermişler<lir. 

UZAKDOOUDA 
Uzak doğu harplerine gelince, Singa

pur uzun müddet büyük masrafların sa
kınılmadığı müstahkem bir yerdir, 
Fraruıadaki Majino hattı da böyle idi 
ve her ikisi de, sarfe<lilcn büyük mas
raflara mukabil çok çabuk çökmüşler
dir. Bunun da sebebi hava üstünlüğü
nün temin edilememesi<lir. Japon hava 
kuvvetlerinin üstünlüğü yalnız Singa
purda değil, Japonların harekılta girişti
ği diğer sahalarda da devam e<liyor. 

Elde edilen bu üstünlüğün şimdilik 
epeyce bir zaman Japonların ellerinde 
kalması muhtemel<lir. 

şiMALt AFRİKADA 
Libya cephesine gelince, her iki tara

fın da durumunda bir değişiklik olma
makla beraber, her iki tarafın da bir ha
zırlık faaliyeti içinde buh ndukları şüp
hesizdir. General Romel 700 kilometre 
kadar ilerledikten sonra durmuştur. Her 
iki tarafın asıl kuvvetleri arasında te-

Siyasi vaziyet 
---·---

r ngilizler "Sin-
~apur" daki bü

tün tesisatı 

uf;urnular -·-Radyo gazete.sine göre Japon kuvvet-
lerinin Singapur eehrine girdikleri dün
kü gün Japonların aayılı a:ünlerinden bi
risine rastlamaktadır. Dün Mikado Hiro. 
hitonun yıldönümü ve büyük bir bayra
hitonun yıldönümü ve büyük bir bay
ramdı. Japonlar kendileri için kutlu ve 
mutlu olan bugiinde Singapuru işgal için 
c:ok gayret aarfetmişlerdir. 

Londradan daha evvelden verilen 
bir haberde Japonların ıııüneole beraber 
Sin~apur eehrine aaldırdıklan bildiril
miştir. Singapur radyosu da dün nesri
vatta bulunmamıştır. 

Londra radyosu da Japonlann Singa
pur adasına Üç tümenlik bir kuvvet ç1-
kard1klarını aöylemistiT. Singapurdan 
bir muhabirin bildirdii{ine ıııöre de, 20 
senedenberi 60 milyon lna:iliz lirası sar
fedilerek vücude getirilen tesisat. Japon
lann iısine yaramamak İçin berhava edil
miAtir. 

Bu büvük üs, iki lnıııiliz saf harp ıııe
misinin bahnlma!lından evvel. ancak 
bir hafta kadar az bir müddet kullanı
labilmhıtir. 

Libvadaki hareki.tın mihver lehine 
inki•u•fı Londrada ümit"izlik deiiil!'le de 
büyük bir tesir uyandırmıştır. Gaze
teler Britanva imnaratorluii:unun cok na
zik günler geçirdiğini açıkça yazıyorlar: 
fakat daha fena ızünler S?ecirildif?ini ve 
neticede zaferin kazanılaca~ını da be
lirtiyorlar. lnı:dlterenin a-ecen seneki ai
bi valnız olmadı~ını da ilive ediyorlar. 
l..ihva h"'rekau tee"sürden ziya.de lnsti-
1izleri sinirlendirmektedir. lnR:ilizler ge

neral Rommelin er veya RCÇ hakkından 
Re1rcrk1erini ümit edivorlar. 

INC!U7 - AMERiKAN 
İS TAKSiMİ 
Jn~iJizl""r Pasifiki AmerikaLJara ter

kl"'tmi~ vözükmektedirler. Harekit tak
ıtiminde fneilizlerin sima) Afrikayı üzer
ı~ri'le aldıkları Pa"'ifiki de Amerikalıla
ra bırRkt?kları aezilivor. 

mas yoktur, temas ancak illi kuvvetler 
arasındadır. Asıl kuvvetler kendilerini 
küçük öncülerin arkasına saklamıştır. 

İngilizlerin, bazı kuvvetlerini bu ha
rekılt sahasından uzak doğuya gönder
dikleri için durumları Romelinkine na
zaran biraz gerilemiş sayılabilir.. Fakat 
gerideki kuvvetlerini toplıyar~k gerek 
taarruz ve gerek karşı koyma He bu va
ziyeti düzeltmek istiyecekleri tabiidir. 
AKDENİZDE VAZİYET 
İskenderiyeye üstüste iki defa yapı

lan mihver hava taarruzları dikkati çe
kecek bir mahiyettedir. Maltaya da ha· 
va hücumları devam ediyor; fakat du
rum ve mevsim Libyada mihverin yeni 
ve büyük hareketinin biran evvel yapıl
ınasını icap ettirmektedir. 

Mihverin Libyaya orta Akdenizden 
ikmaller geçirmek hususunda büyük 
gayretler sarfettii!i şüphesizdir. Baş
langıçta İngiliz filosunun müessir olan 
hareketi bugün yavaşlamI.jtır. 

Bunun iki sebebi olduğu sanılıyor : 
1 - Bazı İngiliz birliklerinin mihver 

hava deniz kuvvetleri tarafından batı
rılmamış ol'a bile hasara uğratılmış ol
ması, 

2 - Çekilmekte olan İngiliz ordusu
nun ağır harp malzemesinin deniz yolu 
ile ve ticaret gemileri vasıtasiylc geri 
alınması hasebiyle donanmanın bunları 
himaye ile me~gul bulunması .. 

Orta Akdenizde bugünkü durgunlu
ğun bu ikinci sebebe yonılma.<ı daha 
doğrudur. Zaten bir Alman tebliği de 
bunu teyit eder. Bu tebliğe göre Marsa 
Matruh açıklarında kuvvetli himaye al
tında gecen bir İngiliz kafilesine hücum 
edilmiş, bir !<ruvazör ve iki muhrip ağır 
hasara ukratılm~!=:ftr. 

Diyebiliriz ki İneilizlerin deniz yoliy
ı~ geri çekilmeler;, Romcle daha az harp 
malzemesi bırakılmasını mucip olur. 

• 
Yeni tenkitler ---·---

Lord Biverbru-
kun salahiyeti 
arttırılması 

isteniyor -·-Londra, 11 (AA) - Yeni teslihat 
nazırı Lord Biverbrukun vazifelerine 
dair neşrolunan beyaz kitap hakkında 
Avam Kamarasında B. Çörçil tarafın
dan verilen izahatı gazeteler ihtiyatla 
karşılamışlardır. Diğer nazırlıkların sa
ltılıiyctleri ve servis şefleri arasında baş 
gösterecek görüş ayrılıklarından doğa
cak gecikmelerin ortadan kaldırılması 
için karar vermek bahsinde Lord Bi
verbrukun salAfıiyetlerinin şümulünü 
2azetcler açık görüyorlar. 

(Taymis) gazetesi yeni nazırlığın sa-
18.hiyetleri aarsında i.sc;i meselesinin bu
lunmamasını ı:teriye doğru atılmış bir 
adım seklinde R:Örecek kadar ileriye 
varmakta ve istihsal icra komitesinin bu 
hususta simdiye kadar haiz olduğu koor
dinasyon salahiyetini göz önünde tuta
rak bu hiilrmü1"!Ü vermektedir. 

(Deyli Meyi) in fikrince yeni nazır 

Lord BiverbTtıkla dHier nazılar ara!'lında
ki anl'lşmazlıklar uzun miin11;kasa ve ge· 
cikml"lere sebeo olabilecektir. 

dir. Can Kav Cek.in Hindistan ziyaerti 
de bunu P'Öst,.rivor. 

Can Kay Cekin il"'il<-ndiii ba'4lıca 
mes~le Birmanva yolunun miidafaası
dır. Cin. bu yolun mü~af PR'41 İCİ'l l~:zım 
S?elen a!llkeri vererf"k, lngilizler de bun· 
ları ,.il~'hl~nırlır~raktır. 

KARSlUKl .1 PR0PAGANDALAR 
l\1ihver radvoları Britl'nva imoara

torlu~unun İC"inde bu]undubı zoTlukları 
.. ömürmek fırsahnı kaçırmamaktadır. 
Rusyanın çabucak yıkılaca~ını hesaph
van mihver devlf"tleri, olayların ak~i rık
ması üzerine kaygıya düşmüslerdir. Pa
,ifik harbinin 2elişmeıııi, bunlar ıçın 
oyalaVlcı ve avutturucu bir fırsat olmu$
tur. F <'kat, Rus ve fngiliz mukabil pro
pagandası bu hususta meydanı boş bı
ral<"'"''maktadır. Bunun bir misali sudur: 

BulRar radyosunda cln~ilterenin ac
zi> ba,lıkh ve 2en .. ral G<'\ncefP. ait bir 
yazı nesredilmiş ve İngilizlerin her taraf 
ta c:ok büvUk zorluklar icinde bulundu
ilınu, eok kuvvetli sanılan Sineaourun 
rok eabuk Taponların eline 2eçtiği söv-
1.-rımİc;tir. Tam bu ı;ıırad~ SofvA. radvn'4u 

YENi ASIR J2 SVBAT P!ıR,fEMBE J9ıl~ 

Denizde zayiat 
---·---

Müttefiklerin 
~en .. ileri çok 

azalmış -·

Fransa ve Mihver 
---·---

Vişi Libyada 
l\.ı.ihvere yardım 

etmemiş -·-
Hayat Pahalılığına ltarıı tedbirler 

Almanlar Amerikanın Vişinin Vaıington sefiri 
Istanbulda yeni koope

ratifler kuruluyor deniz aşırı hareketlere yakında kat'i beyanatta 
giriıemiyeceği bulunacağını 

~~~~~~~~~--···~~~~~~~~~ 
üm!dinde! SÖyliyor.. İstanbul, 11 (Yeni Asır) - Şehrimiz mıştır. 

Bcrlin, 11 (A.A) - Alman gazeteleri Vaşington. l1 (A.A} - Fransanın belediyesi memurlar kooperatifinin bü- Bütün esnaf cemiyetleri de kencll 
İngilız' ve Amerikalıların bugu"nku" tonı·- V••ı'ngton bu"yük' elrı'sı' B Hay dun" ha ·-"' 

~ ' · - tün memurlara taksitle ucuz gıda mad- mensuplarına lüzwnlu maddeleri =-ıa·to azlıg·ını şimal Amerika kıyılarında rı'cı'ye mu"ste<••ı B Sumner Velsle '5 
.,..... · .. deleri temin eylemek üzere vilayet koo- elden temin etmek üzere birer koopera· 

muvaffakıyet üstüne muvaffakıyet ka- dakika süren bir görüşmede bulunmuş- peratifi haline getirilmesi kararlaştırıl- tif kuracaklardır. 
zanan Alınan denizaltılarının faaliyetle- tur. B. Hay Alman kıtalarının Fransız c-::,,ç,,ç,'°"''°"'""'""'""'""'>-<::>-<::>-<::>-<::><o><o><'<.:>-<::>-<::>-<::>-<::>-<::><::>"'°"<::>""""""""'""'>-<::,Q 
rinin bir neticesi olarak kaydediyorlar. topraklan yoliyle Libyaya gönderildiği 

•Berliner Börsen Zaytung• diyor ki : hakkındaki "ayiaları yalanlamış, bu me
Amerika kıyılarında Alman denizaltı- sele hakkında tahkikat yaptığını ve 

ları tarafından 421 bin tonluk 61 vapu- Fransız hükümetinin böyle bir hareket
run batırılması İngiliz ve Amerikalılar le itham edilemiyeceğini ilılve etmiştir. 
ıçin en ciddi bir mesele teşkil eden to- Bu mesele hakkında hariciye nazırlı
nilato azlığını şiddetlen<lirmektedir. Bu ğiyle başka görüşmelerde bulunacağım 
hal Ruzvelti deniz aşırı hareketlere gi- Hldirdikten sonra demiştir ki : 
ri•mekten alıkoyacaktır. Zaten Ruzvelt - Hükümetimden tamamlayıcı malô.
iki ateş arasındadır. Zira Amerika kıta- mat istiyeceğim. Vişiden alacağım ce
sının öbür tarafında da Japon denizaltı- vaptan sonra kat'! bir demeç verebile

1ren tdrilelerinde yeni değişiklik 

ları İnsıiliz ve Amerikan gemilerini bek- ceğim. 
liyor. İngilizler ve Amerikalılar hiç bir AMERİKA - VİŞİ MÜNASEBET-

Ankara - lzmir tren mü
nasebetleri diğer te
sirlerden kurtarıldı denizde emniyette olmadıklarından va- LERİ NASIL? 

ziyet düşman için bilhassa ciddi bir saf- Vaşington, 11 (A.A) - Hariciye müs-
haya girmiştir. teşarı B. Sumner Vels Amerikanın Vişi 

Çine yarım milyar 
dolar veriliyor .. 
Vaşington, 11 (A.A) - Ayan meclisi 

tahkikat encümeni Çine yanm milyar 
dolar kredi açılması hakkındaki kanun 
projesini bir dakika içinde kabul etmi§
tir. _______ , ___ _ 
Müttefiki er cep hesin· 

de yeni bir kuvvet 
---·---

Hindi§tan - Çin 
işbirli~i llı.Übim 

neticeler 
verecek -·-Henüz harbe l>aııama· 

mq olan Hindistan 
IJüyüfı bir aslıer ve 
malzeme kaynağı 

Londra, 11 (A.A) - Taymis başma
kalesinde diyor ki : 
Mareşal Çan Kay Şekin Delhiye gel

mesi Japonyaya karşı yapılan harpte 
müttefiklerin taltip ettikleri strateji ba
kımından mühim bir merhaledir. Bir
manyanın ve bilhassa Çinin hayat da
marı sayılan Birmanya yolunun müda
faası Hindistanla Çin arasında tam işbir
liği yapmakla kabil olabilir. Henüz har
be başlamamış olan Hindistan büyük bir 
asker ve malzeme kaynağıdır. Ve Çine 
çok muhtaç olduğu yardımı yapacak du
ı'Umdadır. Çinin müşterek düşmana kar
şı yapılacak hücumda rolünü oynıyabil
mesi için bu yardıma ihtiyacı vardır. 

ÇAN KAY SEK ŞEREFiNE 
RESMİ GEÇiT 

Yeni Delhi, 11 (A.A) - Mareşal Çan 
Kay Şek şerefine bugün askeri bir ge
çit resmi yapılmış, geçide Hint piyade 
alayları ile İngiliz alayları iştirak etmiş
tir. 
Mareşal Çan Kay Şek geçit resmine 

Hindistan kuvvetleri başkumandaniyle 
birlikte gelmiştir. 

------
Alıdenizde ilıi Mihver 
gemisi l:atırıJdı.. 
Londra, 11 (A.A} - İngiliz denizal

tıları Akdcnizde iki düşman ticaret ge
misini batırmışlardır. 

--------,~---Ka oadada n Alaskaya 
yol yapılması 

düşünülüyor -·-Vaşington, 11 (A.A) - Mebusan mec-
lisi Alaska mümessili, Kanadanın şimal 
batısından Alaskaya kadar bir yol ya
pılması hakkında bir kanun lılyihası tek
lif etmi§tir. 

Harbiye nazın namına bu meseleden 
bahseden bir Albay böyle bir yolun ya
pılması doğru ve faydalı olacağ101 mec
lise söy !emiştir. 

Fransası ile münasebetleri hakkında 
yakında aydınlatıcı malô.mat verip vere
miyeceğini soran gazetecilere şu cevabı 
vermistir: 

- Bu meselede durumdan sizi ha
berdar etmek icin mümkün olan her şe
yi yapacağım. İlk fırsatta bu hususta 
beyanatta bulunacağım. -·-Makine ve 

,,.. erilirken 

Ankara, l1 (A.A) _ Bazı teknik se- saat 19 da kalkan trenler bundan sonr• 
bepler dolayısiyle Ankara - Haydarpa- saat 18 de hareket edecek ve ertesi sa• 
şa demiryolu hattında i§leyen katarların bah 19,40 da Ankaraya varacaktır. 
seyir müddetinin uzatılması, hareket ve Pazartesi ve Cuma sabahlan 8,30 da 
varış tarifelerinde bazı değişiklikler ya- Haydarpaşadan kalkan tren 23,35 de 
pılması zarureti hasıl olınuştur. Bu ara- Ankaraya varacaktır. 
da Ankara - İzmir demiryolu münase- Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumar
betlerinin de diğer tesirlerden kurtarı- tesi günleri saat 14,30 da Haydarpaşa
larak Ankaradan Afyona kadar müsta- dan tahrik edilecek tren de ertesi sabah 
kil katarlar talırikine karar verilmiştir. saat 8,55 de Ankaraya varml§ buluna· 

edil caktır. 
11 Şuıbattan itibaren tatbik · ecek ye- Fazla olarak, Pazartesi, Çarşamba, 
ni tarifeye göre her iki yolda trenlerin Cuma ve Pazar günleri 11,15 de Haydar• 
hareket saatleri şöyle olacaktır: paşadan Eski§ehire bir tren talırik edi• 

M ı ANKARA - HAYDARPAŞA HATTI lecek ve Eskişehire saat 21,48 de vara-

M - b J f Ankaradan her gün saat 19 da kalkan caktır. 
a..-.. a a apon arın tren bundan sonra 18,16 da kalkacak ve Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 

elinde mi?•• ertesi sabah saat 9,10 da lstanbula vara- saat 19,30 da talırik edilecek son tren de 
Rangoon, 11 (A.A} - Çarşamba ak- caktır. ertesi gün saat 13,50 de Ankaraya var· 

şamı neşredilen resmi tebliğ : Martaba- Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumar- ml§ bulunacaktır. 
nın şimdi düşman elinde olduğu zanne- tesi günleri akşam saat 19,55 de Ankara- ANKARA _ AFYON _ ANKARA 
dilmektedir. Pagan çevresinde bütün dan kalkacak tren ertesi gün 12,45 de H A T T I 
gün şiddetli muharebeler olmuştur. Düş- Haydarpaşaya varacaktır. Fazla olarak Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar 
man buradan Salveen nehrini geçıneğe aynı gün Eskişehirden saat 9,45 de ts- günleri saat 13,25 de Ankaradan hare]ı:et 
teşebbüs etmiştir. Durum henüz nazik tanbula 2 nci bir tren talırik edilecek ve edecek olan tren ertesi sabah saat ~.40 
ise de sapa sağlam mevzilerimizle duru- saat 16,30 da Haydarpaşaya varacaktır. da Afyona varacaktır. 
ma hiiltlm olduğumuz sanılınaktadır. Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar-

- --- - günleri saat 12,20 de Ankaradan kalka... tesi günleri gece yarısından sonra saat 
Sumner Velsin gazeteci• cak tren ertesi sabah saat 8,10 da Hay- 1 de Afyondan hareket edecek tren de 

fere beyanatı.. darpaşaya varacaktır. saat 15,42 de Ankaraya varmış olacak· 
Vaşington, 11 (AA) _ Amerika ha- Haydarpaşadan Ankaraya her akşam tır. 

riciye müsteşarı M. V els gazeteciler <::>o<:>.<:;::,ç,.<:;::.<:;::.<::::,<;:::><;;:><;;:><;;:><;;:><;;:><;:><o><~ ,.<;,><o><::><::><o><o><:><:><:>-<:>-<:>-<:>-<:""";:;; 

to~:tısh'ü'i«;;!::ıı; ~a~ılmakta olan Kovuı.ları Merinoslaştırmka için 
müzakereler ciddi mahiyettedir. Bahis • A h J d 
mevzuu olan meseleler Amerika birleşik yenı plan azır an ı 
devletlerini bilhassa alakalandırmakta-
dır. Şimdilik bunları burada münakaşa 
etmek isterruc:':e.y.:.or:..u=:lll-:;;o. ..... __ _ 

Japonlar Samaraiyi 
bombardıman ettiler .• 
Kanbera, 11 (AA) - Avusturalya 

hava kuvvetleri umumi karargabmııı 
tebliği : Japonlar bugün Papovasienin 
cenup kıyısındaki Samaraiyi bombardı
man etmişlerdir. Bombardımanın neti
celeri henüz belli olmamıştır. Japonlar 
Papouenin cenup kıyıları üzerinde gü
düzleri bir keşif uçuşu yapmışlardır. 

Pazartesi günü A vusturalya hava 
kuvvetleri Gasmataya ııskeri çıkaran 
Japon gemilerine hücum ederek tonlar
ca bomba atmışlardır. Bu bölgede pek 

~-~--_.....,, _____ _ 
Ankara, 11 (A.A} _ Ziraat Vekilinin 

riyasetinde on günden beri toplanmakta 
olan Merinos kongresi mesaisini bitir
miştir. Kongre Merinosa tahvil edilen 
sürülerin kalite itibariyle yükseltilme

!eri için alınacak tedbirleri kararlaştı?" 

mış ve önümüzdeki yıl içinde Merinosa 
tahvil edilecek sürülere alt plılnları da 
hazırlamıştır. 

<::>-<:>.<::::.<::::.<::::.<::::.<::::.<::::><:->-<::>-<::><o><o><o><o><:~ ~.-<::"""..-<::.<::::>-<::>-<::>-<::><::><o><::><::><:><:><:>-<:~ 

"Meriç'' '\'e "Tunca'' nehirleri 
taştı, tedbirler alındı 

Edirne, 11 (Yeni Asır) - Lodos neticesinde karlann erimesinden Meriç ve 
Tunca nehirleri kabarmıştır. Bu nehir! er civarındaki evler boşalttırılmaktadrr. 

Nehirler kabarmağa devam e<liyor. H ükümet bütün tedbirlerini almıştır. 
Elektrik fabrikası da suların istililsına maruz bulunmaktadır. 

çok Japon gemisi görülmüştür. """""'""'°'""'°'""'""'""'""'~~:><::><::><::><::><:><:::><::><:><::><::.<::::.<::::""'""'°"""°"""°""'""'°'""'°'<::>"' 
Fifipinferde Japon ı.aua 

faaliyeti azaldı.. 
Vaşington, 11 (A.A) - Harbiye na

zırlığının tebliği : Filipinlerde Bataan 
yanm adasında yapılan çok şiddetli mu
harebelerde düşman hava faaliyeti sayı
lır derecede azalmıştır. Fakat düşmanın 
aldığı takviyeler mevzilerimize karşı 
düşmanın yakında tekrar toplu bir hü
cum yapacağını göstermekte<lir. İstih
kamlarımızdaki bataryalarla Cavite sa
hili üzerindeki düşman bataryaları ara
sında aralı topçu ateşi olmuştur. Ateşi
miz tesirli olmuşa benziyor . 

Gizli bir toplantı.. 
Londra, 11 (A.A) - Avam kamarası 

bugün ticaret filosuna ait meseleleri gö
rüşmek için gizli bir toplantı yapmıştır. 

Singapur zaptedifdf.. 
Tokyo, l1 (A.A) - Japon karargllhı 

tebliği : Düşmanın mukavemetine rağ
men sabahtan beri terakkiler kaydetmiş 
olan Japon kıtaları bu sabah saat se
kizde Singapur şehrini zaptetmişler ve 
muhtelif yerlerde mağlô.p edilen İngiliz 
kıtalarını bularak esir etmişlerdir. 

Ankarada sebze yetiştirmek 
isti yenlere kolaylık 

Ankara, 11 (A.A) - Valinin reisli- yen evlere de kolaylıklar gösterilecek• 
ğinde toplanan bir komisyon Ankara tir. 
çevresindeki sebze bahçelerine çubuk Başvekilin iki misli istihsal nutku ve 
barajından ucuz su vererek bu bahçe- tamimi hakkında Ankara vilayeti kay• 
!erin ihyasına karar vermiştir. makamları Cuma günü vilayet maka• 

Bahçelerinde sebze yetiştirmek iste- mında toplanacaklardır. 
""""""""""'><:><~<:><:::>-<::><:::><::><:::.<:><~ 

lstanbulda et bollaştı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Şehrimizde bir kaç günden beri devam eden et sı• 

kıntısı zail olmuş, bugün mezbahada 16 00 koyun kesilmiştir. 

""""" 71 yaf ındaki tatlıcıyı öldürenin davası 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Tophanede 
71 yaşında tatlıcı Mehme<li öldüren Veh
binin muhakemesi bugün başlamıştır. 
Katil Vehbi müdafaasında tatlıcının ken
disine taasllô.t etmek istediğini söylemiş 
ve boğuşma esnasında öldüğünü itiraf 

etmi§tir. . . 
Tatlıcının karısı Hatice kocasının ıy• 

ahlaklı olduğunu ve öyle bir tesaII<lt 
yapmıyacağını söylemiştir. Muhakeme 
diğer şahitlerin dinlenmesi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

-~~~~~~~---

J .ondra radvosu Pasifikte Jaoonların 
h<t71 verlere daha asker çıkaTd1klaT1nı 
bildirmi•tir; fakat bunların nereye çı
k 11 nlrlı~1 bildirilmemistir. AvustuTalva
nın sirndil;k kurtulduğu sanılıyor; çün
kü f nnnnlar Felemenk Hindiqatntnın iş
Ralirıi J.,.-ni'iz ikmal edemf"mi .. l"Tdir. 

rnevce uzunluih.ında diğer bir radyo A•~•••ll!l!l~!lll••••••••l!'!llll!l!l~~lllll .. •••mı~-llllmı;ılllll~-
~unlan söylemistir : D'ÜNYA YÜZÜNDE MEVCUT BÜTÜN DİLLERE TERCÜME EDİLEN 

Alman nazırının ölümü 
şüpheli görülüyor .. 

YVHAH ALTlHLARl 
EMİN YERDE •. 

Hl Ol'ffANl K b..NDIRMAM 
Cı l ISlYORLAR 
f-Iind: .. tandan vaktivlc kacmıs olan

lnr eimdi ~İvPmtn merkezi olan Bankok 
radvo .,.11nd"' Hint halkını instilizlere kar
sı avaklandırmağ;\ c;a]l!JIVOrlar; Japon
lar bu prooa'!'anda ve tharikten büvük 
n .. tic<-ler beklivorlar, onlara stÖre Hint
lil"r ln,.,.ilizlerd,.n memnun df'ii:ildir. 

H;otliler istiklal ist•mektedirler? Ja
ponların kurmak istedikleri yeni nizam 
"Proqramında hir. bir millete, Hintlilerin 
bildi~i ve istedii(i sekilde iatklal v~ril
mr-m,.ktediT. } lintliler bunu anlamıslar
dır; fakat en :ziyade an]ıyanlar, bes ıe
ncdtr i.,tiklalleri İçin dövÜ$en Cinliler-

c- C•neral Cancef bundan evvel VE EN ÇOK OKUNAN GAYET NEFİS BİR ROMAN- Nevyork, 11 (A.A) - Amerikan ba-
de Sovyt"tl.-rin ac7;nd .. n ve vok oldu- REBEKA 
P.undan bahı11~tmicıtir. Fakat Gatıc,.fin ( 
vok etti;\i Sovvotler bird~nhire dirHmis- REB • CCA ) 
1,.r ve Almanları sarmı"'lar...tır. iıı(J'ilizler 

s101 Todtun bir kaza neticesinde öldü
ğü hakkındaki Alman tebliğini itimat
sızlıkla karşılamıştır. Nevyork Taymisin 
Berlin muhabiri Todtun çok esrarlı 
şartlar içinde öldüğünü yazıyor. Bu mu
habire göre son zamanlarda Almanyada 

de aynini yapacrıklardır. Gancef o za
man Pf'"'h"' v~7d1klArından utanack mı?> 

ALM.b..NY ADA 
! ı\SE TEDBI RLERI 
Berlinden gelen bir habere göre Al-

manlar doi;uda iss;ı:al altındaki arazide 
...,enis mikvasta patates ve yemeklik hu
bubat yeti.stirmeğe tesebbüs etmisll"r· 
<lir. Ukraynanın geniş topraklarının Al
manyadaki iate darlığını halle yardım 
edeceRi aörülmektedir. 

BÜTÜN İZMİRİN SABIBSIZLlliLA BEKLEDi<'it BU NEFİS ESER 

NiHAYET : 3 ~l f~A'f CUMA CÜ~ Ü bir çok generaller şüpheli şekilde öl
müşlerdir. 

---~----
MATiNELER GÖSTER:LME· Ye•li Hırvat meclisi 

E ITIBA GE BAŞLANA toplanıyor .. 

l~D:Nhl!::·!~!~~~~!~!t~~~c:· JJ zagrep, 11 (A.A> - Doktor Paveliç REN CAKTIR yeni Hırvat meclisini 23 şubatta toplan-
tıya çağırmıştır. 

Londra, 11 (AA) - Deyli Telgrafııı 
siyasi muharriri diyor ki : Yunan ban
kasının altınları şimdi emin bir yerde• 
dir. Bu altınların Nazilerin gözü önün• 
de nasıl kaçırıldığı sırası gelince if~ 
edilecektir. Bu altınlar Yunanlılarıll 
mücadeleye devam etmesini temin ede• 
cektir. 

-----
Tunusta 12 komünist 
mahktlm oldu .. 
Tunus, 11 (A.A) - Bizert askeri 

mahkemesi 12 komünisti müebbet kür<'" 
ğe mahkılm etmiştir. 


