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-- Data çocuksun, l-ilmiyorsun! 
Babam istemezse beni Turnacı başıya asla 

vermez sanıyordum, halbuki-
Benliğimi tatlı bir sevinç duygusu sar- sezdiğim bazı belirtiler beni hiç bir va-

Su şirketi Bele
diyeye evre

diliyor -·Tesisata paha biçilmesi 
için yapllan tetkikat 
bitmek üzere tlı ve hizmetçiye dedim ki: kit yanıltmaz ... 

- Oh ne illa! .. Demek devşirmeye alı- Elbasanda dahil olduğu halde bütün Su şirketi tesislerinin Nafia Veknle-
nan :eıçl..-i buradan dosdoğru lstan- Rumelinin kasabalarında. köylerinde as- tince satın alınarak lzmir belediyesine 
bula ~evk ediyorlar... Kuzum Nikoli.. keri hazırlıklara başlanıldı. Her taraf- devri ve bu suretle şehrimizin su ihtiya
Bunu bana anlat: Sen İstanbula hiç git- tan toplanılan hububat ve erzak yıitı.n- cına daha iyi şekilde cevap verilmesi te
tin mi? ... Nasıl bir yerdir orası? Bizim larını mütemadiyen fstanbula gönderi- karrür eylemiştir. 
kasaba cılıi büyük mü?.. yorlar... Su şirketi tesislerinin tetkikine şehri-

İstanbul da Elbasan gibi mamur, güzel Bütün bu belirtiler padişahın yeni bir mizde bulunan Nafia Vekaleti ecnebi 
bir diyar mıdır?.. savaşa atılmağa karar verdiğini anlatı- şirketler dairesi reisi Emin tpekçioğlu 

Bilg.isizliğim karpsında yeniden şaşı- yor. tarafından devam edilmektedir. Tetkik-
ran Nilı:oli bana acıdığını gösteren seri Bilmem. sen farkında mısın? Turnacı !er yakında tamamlanacaktır. Bu tesis-
bir hareket yaparak başını salladı: başının dev~irme çocuklarını toplamak ler evvela devletçe satın alınacak ve iş-

- tstanbulun yanında Elbasanın ne için bu sefer geçen yıllardakinden daha !etmesi İzmir belediyesine devredilerek 
ehemmiyeti olur? Sen bu bü.rük Türk erken olarak gelişinden, bakalım sen ne miilhak bir bütçe ile idare edilecektir. 
şehrini görmediğin için ne kadar dili;ün- anlıyorsun•.. B. Emin İpekçioğlu dün belediye reisi 
sen onun güzelliğini kavramaya mukte- Nikeli durmuş ve bu sorgusunun kar- B. Reşat Leblebicioğlunu ziyaret ederek 
dir olamazsın.. ~ılığını bekler jtibi, bir müddet yüzüme bu mevzu üzerinde görUşmelerde bu-

Düşiln bir kerrei Yedi dağın üzerine bakmıştı. Ben, öğretmeni tarafından sor- lunmuştur. 
kurulmuş büyük, adeta hayale sığdırı- guya çekilen bir çocuk gibi utanıp Niko
lamıyacak derecede geniş görünen hu- linin yüzüne baka kaldım. 
dutsuz bir memleket tasavvur et. Bunun Nikoli sualine yine kendisi cevap ve-
dört tarafını gök yüzüne doğru yükse- rerek dedi ki: 
len. gayet metin . kalın bir sur. çep çevre - t~te bu da gösterivor ki savaş pek 
kusatmıştır_. yakında başlıyacak! .. Fakat Türkler bu 

Bu sur o kadar yüksek ve o derecede sefer hangi ülkenin üzerine yürüyecek
dayanıklıdır ki en kuvvetli orduların !er? .. 
bile bu maniayı aşıp lstanbulun içine Yalnız burası bilinmiyor!.. 
girmesi imkanın dışında bir iş gibidir. Ve bu. padişahtan baska kims eye ma-
Geçen asırlarda İstanbul bir çok ordu- liim değildir, sanırım ... 
lar tarafından kusatıldıi\ı halde bunla- Ben kendimi tutamıyarak o dakika da 
nn • hepsi de şehri koruyan surların zihnimi işgal eden bir noktayı Nikoliden 
önünde duraklama~a mecbur olmuş- sorma~a kalkıştım: 
lardı... - Zengin adamların. dere beylerinin 

Yer yüzünde başka bir eşi olmıyan bu çocukları da devşirmeye alınıyor mu? 
heybetli kale duvarları, bundan yetmiş, Mesela ben işte on sekiz yaşındayım. 
seksen sene evveline gelinceye kadar Senin anlattığına bakılacak olursa dev
yapılan bütün hiicumlara dayandt, dur- şirmcye alınacak bir çağa gelmiş bulu-
du... nuvorum ..... 

Nihayet Fatih Sultan Mehmct müt!ıi< Turnacı başı buraya gelip te beni al-
toplariyle dövdüğü surlarda büyük ge: ır.ağa kalkıssa babam onu bundan alı
dikler açnıaj!a muvaffak oldu ve ordu- koyamaz mı? .. 
sunu bu gediklerden geçirdi. !stanbulu Bir dere beyi olan babam kar~ı koy-
aldı... duğu takdirde. Turnacı baş ı onunla nasıl 

İste o zamandan beridir ki İstanbul ba.a çıka bilir? 
devlet merkezi olmuştur. Padişah orada Nikoli heyecanlı bir ifade ile cevap 
oturuyor. verdi: 

Ben o zamana kadar Osmanlı tarihine - Sen daha çocuk.-;un ... Bunun için 
dair hiç maltimat edinmiş değildim. Ni- Turnacı ba-:ının ne karlar büyük bir nü
kolinin oldukça zengin bir tarih bilgisi- fuza, iktidara sahip olduğunu bilmiyor
ne istinad eden bu sözleri benim üzerim- sun ... 
de derin bir ilgi uyandırmıştı: 

- Ya şimdiki Pad~alun adı ne dir? 
Fatih Sultan Mehmet Mla padişah mı
dır? diye ihtiyar hizmetçiye sormaktan 

- BİTMEDi-
-----0-----

ZABITADA 

kendimi alamamı~tım.. / 
Nikoli alay eder gibi görünerek bir- Bir kam yon devri di, 

-·-----Itha'at esvası-.. 
nı da2·ıtacak 

b ·rolar ---·---Tetkik.atta bulunan 
B. Avni Sakman 
Aydına gitti 
Ticaret Vekaleti İstanbul ve İzmirde 

birer müracaat bürosu kurumasını mu
vafık görmüştür. lthalat ve ihracat bir
Lklerine bağlı olarak kurulacak olan 
müracaat büroları emrinde, hükümetin 
tayin eylediği esaslar dahilinde ithalat 
malları bulundurulacaktır. 

lzmirde kurulacak müracaat bürosiy
le ba~kaca ticari teşekküller hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere şehrimize ge
len Ticaret VekiilE!'!i teşkilatlandırma 
umun1 müdürü B. Avni Sakman dün Ay
dına gitmiştir. 

!zmirdeki ithalat tacirleri, ithal eyle
dikleri ticari cmteanın büyük bir kıs
mını müracaat bürosu emrinde bulun
durmakla mükelleftirler. Ticaret Veka
leti, müracaat bürosunda toplanacak 
malların gönderilecekleri yerleri ve is
tihlak mahallerini birliğe bildirecektir. 
Do~udan doğruya ithalô.t yapmıyan şe
hirlerin ihtiyaçları müracaat bürosu em
rindeki bu gibi emteadan temin edile
cektir. den bire sırıtmıstı: • 

- Bundan yetmis, seksen sene evvel 3 !JfflT yrıralı V:'.Jf" -·-----
l<tanbulu alan bir adam Mla yaşıyabilir f e edİ "e mec/ S ı son 
rni? diye cevap verdi. Fatih Sultan Meh- Dün saat 13 de, şöfor Simavlı Osman , 
met öleliden beri. aradan epiyce uzun oğlu Ahmet Işıklıerin idaresindeki 919 • l t 
bir zaman geçmiş bulunuyor. Fatihten <ayılı kamyon Karşıyakadan yükledij!i JÇ 1 maı n l yap l 
sonra. onun oğlu Sultan Beyazit padi5ah eşya ile İzmire gelmekte iken MeTsinli --•--
olmuştu. Şimdi ise Osmanlı padi$ahı mevkiinde devrilmiştir. Kamyonun sür- Bdediye meclisi dün öğleden sonra, 
Beyazidin oğlu Yavuz Sultan Selimdir. atli gitmesinden husule gelen bu kazada, B. Reşat Leblebicioğlunun reisliğinde 

- Demek Yavuz Sultan Selim de kamyon üzerinde bulunan üç hamaldan Şubat devresinin son toplantısını yap-
§imdi t.tanbulda oturuyor, öyle mi? Kemal ve Yunusla şöfor Ahmet ağır su- mıştır. Bu toplantıda rt)ülhak bütçelerle 

Benim bu sorguma karsılık olarak ta rette yaralanmışlardır. idare edilen muhtelif belediye müessc-
Nikoli dedi ki: - Vaka yerine yetişen polis memurları selerinin bütçe fasılları arasında yapılan 

- Vakıa padişahın sarayı fstanbulda- yaralıları derba memleket hastahanesine münakaleler tasvip olunmuş ve muhte-
Ciır, buna Topkapı sarayı derler. üskü- naklettirmişlerdir. lif ~ehir j,;leri etrafında müzakereler ce-
C!arın tam karşısında. deniz kıyı..o::;ında Kaza tahkikatına raüddeiumu~i mua- reyan eylemL-?tir. 
bir yerdedir ... Fakat Yavuz Sultan Se- vini B. Ethem Tüfenkçioğlu el koymuş- Bilhassa çok çocuklu memur aileleri-
lim bu güzel sarayda oturup dinlenmeğe tur. ne yapılacak yardımlar, Konak iskele-
hiç vakit bulamıyor o DıyM sedirlerin Misafirini. yarala(lı •inde bir otobiis durağı yapılması mese-
ilzerine kurulup sefalı bir ömür sürmek- 1kiçeşmelikte 594 ncü sokakta ot!iran leleri u~un müddet müzakere edilmiş-
tense, atının eğerine atlıyarak savaş İsmail oğlu Aziz, evinde misafir bulunan tir. 
meydanlarında vakit geçirmeği zevkine 49 yaşında Tayyibe adında bir kadını Belediye meclisi Nisan ayında tekrar 
daha uygun görüyor. Ve devletini bü- bıçakla yaralamış ve tutulmuştur. toplanacaktır. 
yütmekten, Osmanlı İmparatorluğunun C il -------
arazisini genişletmekten başka bir şeye - enge e ve Vali iase mü~ürlü~nde 
ehemmiyet verdiği yok.... ISll'arak yara? !!Ul Vali B. F. Tuksal dün öğleden sonra 

Sultan Selim, geçen yıl Şah fsmailin Sağır sokağında hamal AhmE!'!, bir iş iaşe müdürlüğüne giderek muhtelif iaşe 
üzerine yürüyerek onu bozguna uğrat- meselesinden Ahmet oğlu Cemali çen- mevzuları ile alakadar olmuştur. 
mıştı. Tebrizi almış ve Karabağ içerile- gelle yaralamıştır. 
rine kadar ilerlemişti... 1 Bayraklıda 28 yaşında ülker dmda bir 

Bu yıl da yeni bir savaş yapmağa ha-ı kadın, kira meselesinden 50 ya~ında 
2.1rlanıyor. Ah Beyzadem, ben çok yaşa- Saffetin kolunu ısırmak suretiyle yara
dım, p~k çok şeyler gördüm, bu sırada lamış ve tutulmuştur. 
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Eğer cihanı uyandıraca"lı çana hai"elıet darbesini 
vura'bilirsem 'bana ne mutlu! .. 

Mu~la voa~' ~ehl'imizde 
Mllpla vali<i B. lbrahim Ethem Akın

cılar fstanbuldan şehrimize gelmL~tir. 
Yakında Muğlaya gidecektir. 

Yeniden bir sükut haaıl oldu. Her iki
sinin de ruhleın. bakı!'llannda toplanmıo 
tı. Bununla beraber, Annanın ruhunda 
hiıli. kaTarılık bir nokta vardı; nihayet 
davancıırnıvarak sordu: 

- Fakat ... Oedi., o. bo pencerenin 
"'ltındr,n muh.,,kkak ı;te("ecek mi} Dii(er 
,.o]darı da gid~bilir, o zaman .. 

- O zaman onu öldürmrlc. F:erefi ba~ 
l:C\ vo)dpııq1n olacak. Ciirıkü şatö volunu
da ba .. lrl\. bir volda,, Cr~ori b.<!klivorl 

- Ya ... Fakat beni dinle: Ya•ili. 
h~~ka bir yoldan '!ecmesi de mümkiin
diir',l O zaman biz !iıehri terkf'deceÇ-iz. 

- Ben. ıurada, parkın demir par-ı - Düşün bir kerre .. ifa edeceğimiz deP.ilmi ',l Yine c:d&va> mız icin bacıka 
ma.klık.ları dibinde, ağaç dallarının vazifenin büyiiklüi{ünü dütün 1 Ben is- verlerde calışmağa d•vam ederiz. Biz 
fazlaca gölge verdiği yerde bekliyece- tiryorum ki. sen yapbğun itte yarı rolU bu suretle bir sene ... Havır. hiç olm~7.~a 
iim. Gözlerim pencere ile, ruhum senin- vapmıtt olduiunu h~r zaman gururla dü- ~lu av beraber yaımmak fırsabnı hulu
le beraber olacalı:: Sen burada beklive- oünebilesin 1 Bunu düeün ve aözümü ifa ruz. Hic olmazsa bu kadarcık bir saad•t 
cek"lin: Valinin arabasının aürültüleri ederaen iyi hareket etmit olacağını ka· va~edıktan sonra yine bir vazifeye dö-
]c_B_fi derecede yaklattıi{ı zaman, eline bul et 1... nf'riz 1 
bir samdan alacak, pencerenin önünde Bunun üzerine birdenbire Annada bir c~nc ktz, avni zamanda o~k vak1n 
yukarı lı:aldıracabın: işte ben. bu QlKI sükun ve itidal hasıl oldu: Evet, Vasili- ve pek t~ uzak mahel olan bu hayalle 
«Örmekle hareket emrini alınıt olaca- nin haldcı vardı. biT" an icin kendini me~ı1t buldu •e Va-
iım. Fakat Anuta dikkat e~ emrini it Birbirini bu kadar saf ve u.miml se- cıilinin yüzüne ıevgi ve hayranlıkla balc-
göreceiim en iyi anda veri.. ven iki varLğın bu kadar büyük bir va- tı. 

Anna, tam bir dikkat ve heyecanla zifede birbirinden ayn kalmaması 18.- Vaıoıilinin vii?iindrn bi:- ~aad~t d,]Q"a-
.di"livordu. Fakat avni zamanla titreye- zımdıl Bu kadar zamandanberi istediği qı, fak;ıt pek c:abuk olarak v.-eçti: Bir an 
rek: bir vazifede Vasili yalnız kalmıyacaktı; ,... da bir f'11ıadet rüva!ll1nı va~l'\dı: fakat 

- Aman yarabbi ... Ne zuluml.. Ebe- Anna ~hli]ci ruhunu bulmue ve kadınlı- hu ancak bir sim,,.f'k k~dAr cabuk gect!! 
di mufarekatimizi icap ettirecek ölüm i?ınt yine unutmaia batlamıetı ve: Yüzü tf"krar k~tıJdı. celikle!9ti ve: 
baretini de hana verdirmek. istiyor .. Ha- - Evet Vasili, hakkın var. Seninle - Ooh .. Dedi, iste havat bir defa 
yır Vasya_. Hayır .. Bunu yapamıyaca4 beraber olacaiım ve istediğini yapaca- .-l!thA beni. bA.~tnn cıka.rmak i~tivor 1 Beni 
iım... Benden kudretimin Üstünde bir izm 1 Dedi. lrPndin~ rt>kivor 1 Anuta, nf' icin vözij. 
teY İstivo~n .. Dedi. -Ala., te~ekkür ederimi mün önüne hayatın en güzel tJafhalannı 

Balık pahalıl'ğı devam ediyor 

Balıkçılara kalırsa şika
yete mahal yokmuş! 

Balık liatları kontrolsuz bırakılırsa hayat 
pahalılığı üzerinde et kadar tesir yapar 

Balık fiatları yüksek seviyesini mu
hafaza eylemektedir. Balıkçılar cemiyeti 
reisi Ali reis, balık fiatları hakkında bize 
aşağıdaki izahatı veroıiştir : 

• - Bahk fiatlarunn yükl!elmiş bulun
duğuna dair son günlerde gazetenizde 
devamlı neşriyat yapılmakta olduğunu 
gördüm. Anealı: birer ekmek parası ka
zanan balıkçıların hayat pahalılığı üze
rinde müessir olduk.lan iddia olunamaz. 
Çünki: 

A) Havalar müsait gitmediği için kafi 
derecede balık istihsal edilememektedir. 
Balık ta, arz ve talep kaidelerine uygun 
olarak fiatça yükselmektedir. 

B) Balık her meırılekette ancak var
lıklı olanların temin ettikleri bir şeydir. 
Havayici zaruriyeden değildir. Biz <le 
en fakir olanlar bile 40, 50 kuruşa sar· 
dela alarak pek ala yiyebilirler. Hatta 
bol çıktığı zaman çipura balığı dahi 40 
kuruşa kadar iner. 

C) Balık fiatırun koyun eti fiatile mü
tenazır olarak yükseldiğine hükmedile
mez. Balık ucuzdur. Çünki 110 kuruşa 
satılan bir kilo koyun etile 120 kuruşa 
satılan bir kilo nefis balık arasında dağ
lar kadar fark vardır. Balık bulunma
yınca 120 kuruşa, hatta 150 kuruşa da 
satılır. 

D) Balık ağlarının imalinde kullanı
lan iplikler fiatça dört misli yükselmiş
tir. Bir balık ağının maliyetini nazarı 
itibara alınca balığı daha yüksek fiatla 
bile satmak mümkündür. • 

* Balıkçılar cemiyeti reisinin yukarı-
daki mutalaasında doğru olan kısımlar 
olduğu gibi çok yanlış ve zararlı bir dü
şünüş ifade eden kısımlar da vardır. Fil
hakika hayat pahalılığından balıkçıların 
müteessir olmamaları imkfuısızdır. 

Bunun gibi balık ağlarının· imalinde 
kullanılan iplik fiatlarındaki yüksekli
ğin de balık fiatlan üzerinde küçük bir 
tesir yapması kabildir. 

Fakat balıgın arz ve talep kaidelerin~ 
uygun olarak fiatında gelişi güzel yük
selmeler yapılması doğru olacağını zan
netmek yanlış bir düşüncedir. İzınirde 
havaların bozuk olduğu günler müstes
na bu şehrin ihtiyacına bol bol yetecek 
kadar balık avlamak imkanları vardır. 
Balıkçılar hayatlarını darlıktan kurtar
mayı fiatların yüksekliğinde değil, ihti
yaçlara geniş ölçüde cevap verecek faz
la miktarda balıgı satışa arzetmekte bul
malıdırlar. Şurası muhakkaktır ki balık 
fiatlarının kontrolsuz bırakılması da ha
yat pahalılığı üzerinde et kadar tesir 
yapmaktan hali kalamaz. 

}-
1 ava kuruni.uıı.a teberrüler 

Tediye işlerinde yeni
den yavaşlanıa görüldü 

~--------.....,,---------
Şehrimizde Türk Hava Kurumuna ya- !er henüz teahhüt ettikleri mikdarları 

pılan teberrüler 175 bin lirayı bulmuş, teslim etmemişlerdir. 
fakat tediye işleri yeniden yavaşlamış- Yakında vilayette bir toplantı yapıla
tır. Hava Kurumu şubesi, listelere dahil rak teberrülerini yatıranlarla yatırmı
bulunan tacirlere mektup göndererek yanların vaziyetleri tetki~ edilecek ve 
teahhütlerini yerine getirmelerini bildir- teberrülerini henüz. yatırmamış bulu
miştir. ihracatçılar grubuna dahil bir nanlar nezdinde teşebbüslerde bulunu
çok firmalar, ticarethane ve müessese- lacaktır. 

Mal saklıyan
lar ve i. tikar 

va anlar -·-Bornova caddesinde 83 numaralı dük-
kilnda bakkal Mustafa Karalı oğlunun 
istenilen gıda maddelerini yok diyerek 
satmadığı iddia edilmiş, bunun üzerine 
yapılan araştırmada 7 ççuval pirinç, 8 
çuval nohut, 1 çuval mercimek ve 1 çu
val bulgur bulunarak müsadere edilmiş, 
Mustafa Karalı oğlu da cürmü meşhut 
mahkemesine veri1miştir. * Yapıcıoğlu mevkiinde kömürcülük 
eden Halil oğlıı Sadık ve Mehmet oğlu 
Hakkı, kömiirün kilosunu 12,5 kuruştan 
satarak ihtikar yaptıkları iddiasiylC> ad
liyeye verilmişlerdir. * Bergamada t<tiklal meydanında 
bakkal Yunus ErJağ bir kilo fasulyeyi 
30 kurl!Ştan sattığı şikayet edildiğinden 
milli korunma kanunu hükümlerine ay
kırı hareket etmek maddesinden adliye
ye verilmiştir. 

yayarak beni en sert ve ha~in ölümden 
uzaklaştırmak istiyorsun? Belki ben
den sonra arz üzerinde bir saadet hü
küm sürecek. fakat benim için deiill 
Belki vann büyük bir ıııün doi<acalı:. bel
ki varın hürriyetin ilk ısıkları störünecek 
fakat ben bundan evvel R:İhnek mecbu
riyetindeyim. Doğacaiını hiasettiiim za 
ferin ben bir ıaatin, bir dakikasını bile 
vac;amıvacaihm. 

Fakat ne ehemmiyeti var) Eier be
nim elim, cihanı uyandıracak çana ha
reket ve kurtuluş darbeııini vurabilecelı: 
i<Je .. Bana ne mutlul Sen Anna sen, bel
ki bu ışığın doiduiunu, Rusyanın bo
yunduruktan lı:urtuldui(unu belki ııöre
cek.sin... Beni o zaman hatırla ... Su an
da istedii<im ve belı:lediğim tele mülı:a
fat bundan ibarettir. 

lcinden gelen heyecan, Vasilinin •c
!'llİne aşjk&r bir titreklik. veriyordu. F e
doi olmalı: aşkı. Vasilinin ta lı:albinin de
rinlikleTjnden geliyordu. Anna bu ul
vi varlıV.ı havranlıkla seyrediyordu: Va
~ilnin vükıııeldi~i derecenin hotkftmlıkla 
zerre kadar ilJdsi yoktu ve kendisi de 
bu divRda Vaıııilinin yanı ba-.ında bulu
nuyor demekti 1 Bütün saadet ve hay
raııhiını ancak su tek kelimeli hitapta 
bulabilivor: 

- Yaailil. .. Diye biliyordu! 
Vasili. 
- Eh, şimdi allaha 1'marladı~ l\nu-
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Bundan böyle kau
cuklar tevzie tabi 
• -·-Bundan böyle yurda sokulacak kau-

çukların tevzie tAbi tutulacağı Ticaret 
Vekftletinden mıntaka Ticaret Müdürlü
ğüne bildirilmiştir. tthal edilecek ham 
kauçuklar ve istihlak bakımından vuku 
bulacak taleplerin Ticaret müdürlüğü 
yoliyle Vekil.Jete bildirilecek, ondan son
ra da gereken teşebbüsler ve tevzi işleri 
yapılacaktır. Keyfiyetten alilkalıar ha
berdar edilmiştir. 

ing·ilızlere göre 
(Baştarah 1 inci Sahide!e) 

bekliyen iikibetten kurtarmak imkinsız
dır. Bu akibet Japonların Malezyaya 
takviye kıtalan getirmelerine engel ol
mak için yapılan teşebbüs i.kim koldıP;ı, 
yani Prens Of Yeis ve Repunls zırhlıları
nın battığı ~Ün belirmişti. Bununla be
raber Sins:ı:;apurun zaptı f aponlara çok 
pahalıya mal olacaktır. Bazı mütehassıs
lara göre Singapur düşer düşmez yeni 
bir muharebe başılıyacalı:tır. Bu muha
rebenin bazı eartlarla lehimize olarak 
başlaması general Vavelin göstereceği 
teşebbüs derecesine bailıdrr. 

HiNT OKY ANOSUNUN 
MODAFAASI 
H.int okyanosunun müdafaası da ln-

2iliz ve Amerikan amirallık dairelerinin 
alacakları kararlara bai<lıdır. 

RESMi TEBLlô 
Sinııapur. 12 (A.A) - Dün akşam

ki resmi tebliğ: Batıdan gelen dWıman 
hareketi sehir istikametinde gecelevin 
f'iddetle devam etmiştir. Düşmanın ileri 
hareketi tanklar ve önemli sa"ltda bom
ba ve av uc;aklan tarafından deotekle
nivor. Batı bö~eaini tutan kıtalarımız 
R'eri çekilmek zorunda lc.al.mıetır. 

Bab ve timal bab lcesimlcrinde eid
detli muharebeler devam ediyor. Ada
nin doiu k&Smında dü1man faaliyeti ha
fif olmuştur. 

Londra. 12 (A.A) - Dün Londrada 
SinS?APur durumunun vahimleımedii{i ve 
hatta bazı belirtilere a-öre düzelmeie 
vüz tuttui<u bildirilmistir. Bununla be
raber Japonlar Sinıtapur mahallelerinin 
batı hududuna !.:.adar nüfuz ettiklerini 
iddia edivorar. Londraya 2elen haber
ler müdafilerin bazı istikametlerde 
karcıı hücum yaptıklarını ve bu hücum
larda bazı muvaffakıyetler kazanıldı(;.ınt 
bildiriyor. Sehrin batısında toprak ka
zanmak icin yapılan bu karsı hücumların 
hala elveri&li bir surette 2eliımekte ol
dul!u anla~ıhyor. 

YiNE TF.SLiM BEY ANNAMF.LERl 
ATTILAR 
Sinıı:apur, 12 (A.A) - Japon tayya-

Çetiıı bir 
imtihan 
Devresi ..• ---·---
Müttefilıler Japon 
hamlesi lıarıısında . 
1940 • 1941 in en tehlilıel• 
günlerini hatırlatan 
'bir durumdadırlar ••• 

ŞEVKl<.."'T BİLGİN 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ınanıyorlar ki Japonyanın kuvveti ··• 
yenme kudreti mesafelerin hudutsuxltl' 
ğu içinde eriyecektir. Çekirge sıçrayW 
larının mümkün olmadıı;'l sahalard•· 
Japonlar, müttefiklerin deniz kuvvctle
rile kat'i mahiyette bir savaş yapar~ 
netice alamazlarsa Amerikarun hazırlık· 
!arını ikmal etmesine vakit kazandıra• 
caklardır. Bundan dolayıdır ki Japon!•· 
rın Singapuru bir an evvel ellerine ge
çirmcğe hayati bir ehemmiyet verınİŞ 
olmalannı doi;'Tudan doğruya gelecek· 
teki tehlikeleri önlemek istiyen bir ha· 
reket şeklinde te!sir ederıler vardır. sıı 
düşiincc bir balruna göre isabetlidir. şıı 
itibarla ki, Japonlar A vusturalya , .• 
Hindistana yayılma projelerini gerçek· 
leştiremezse, günün birinde tecavüz te .. 
şebbüsiinü müttefiklere bıralanak 7;,
runda kalacaklarından şüphe edemez· 
!er. Bugün zaferin sarhoşluğile artık ön· 
!erinde durabilecek bir kuvvet tasa"• 
vur etmiyorlar. Almanlann da böyle dii
şündükleri zamanlar olmuştur. Frans• 
yıkılınca İngilterenin derhal boyun eğe· 
ceğini sannu~lardır. Rusyada zaferden 
zafcre koşarken Sovyetlerin bir kaç }ıııf
ta içinde yıkılacağını Alınan ordulannıl1 
Viladivostoka kadar bütiin Sovyet Rus· 
yayı istili edeceğini ümit etmişlerdit· 
Hayallerle hakikatin aşılmaz uçurumla· 
rını doldurmak kabil olmadıj!ından zo· 
man zaman hayal kırıkbğına uğramJ!i· 
!ardır. Japonların zafcrleri ne mahiyet 
ve ne de görünüş itibarile Almanlarınki 
kadar muhteşem değildir. Japonlar, kar
şılarında milyonluk ordularla dövüşme: 
mişler. bir avuç insanın mukavemetitıl 
kırmışlardır. Milyorıluk ordularla dövii· 
şecekleri an gelecek mi? 

Olaylar bunu gösterecek ... 
Şimdi Büyiik Britanya imparatorlu· 

ğunun biitün yapısı tecrübeden geçmek· 
tedir. 300 milyon niifuslu Hindistanııı 
İngiliz nüfuzundan kendisini kurtarmak 
istediği daima iddia edilmistir. Hindi<
tanın istiklali için miicndelc" eden at~li 
ruhlar Japon hamle<ini bir kurtulu• Ç3" 

nı saymış olsalardı bu memleket çoktan 
beri kendi mukadderatına sahip olabi
lirdi. Fakat Japon hamlesini tasavvtı~ 
edebilecekleri tehlikelerin en müthi<' 
saydıklanndan nmkavemele hazırla11ı· 
yor, ve demokra~ilerin hürriyet savac:.ı
na inanıyorlar. 

Önümilzdeki aylar içinde gerçekten 
çok muazzam hadiseler olacaktır. Mil· 
Jetler mukndderlerinin mihver kazanın· 
da erimek mi, yoksa yaşamak için son\t"" 
na kadar mukavemetle kurtulmak ını 
olduğunu isbat edeceklerdir. 

EVn'F?I' İLGİN -----·-----icra Vekilleri heyeti 
dön toplandı 
Ankara, 12 (Hususi) - İcra vekil· 

]eri heyeti bugün öğleden sonra saat 
15,30 da başvekil Dr. Refik Saydamın 
reisliği altında mutad toplantısını yap
mıştır. 

KISACA . . . . - ., . . 
KÖMÜR? .. 

YAZAN : Ec!a"' Kemal K. A~ 
Kömür daima siyaha, karaya, karanlı .. 

ğa alem olmuştur. Kömür gibi denildiği 
vakit simsiyah ve kirli manasını derlıal 
çakanz Elmas ile kömürün münasebeti• 
ni bilerılere sorun, bu münasebette bil 
münasebetsizlik de hissederler. Kömü· 
rün siyahlığında kirliliğine karşı elması 
düşünmek gerektir. 

Kömür kadar kömürlük de karadır· 
Ahmet Rasim rahmetli yazılarının bl
rınde fazla sürme çekmiş kadınlar içill 
kömürlük penceresinden bakıyorlar gibi 
demişti. . 

Kömür karalıkla kalmaz. kara niyetlı, 
kötü cibilliyetli iki zehirli gaz da neşre: 
der. Kimya okumuşlar karbon eksitlerı 
bilirler. 

Kömür bugünlerde elmas gibi aranır 
oldu. Koyunun bulunmadığı yerde keçi-' 
ye Abdurahman çelebi diyenler, kasap
ların gönüllerini almış oluyorlar kömÜ· 
rün bulunmadığı yerde kömürcünün ka
ra gözlerin" bakanlar ne diyecekler diye 
düşünüyorum. 

releri bu sabah (dün sabah) saat 7. 30 
da bir nota atnuflardır. Bu notada Ma
lezyadaki bütün imparatorluk kuvvetle
rinin şartsız ve kayıtsız teslim olmaları 
istenmiştir. Buna cevap verilmemi.etir. 

MUKAVEMET BEKLENiYOR 
Kambera. 12 (AA) - Avustural

ya stenel kurmay baekanı, harbiye na.:tl" 
rı Forda telvrafında suları bildirmiııti« 

« Sin~apur R'ibi büyük, kuvvetli ve 
bol miktarda harp malzemesini ve ia.ıc 
maddelerini ib.tiva eden bir oebrin J a· 
ponlar tarafından alındığı hale.kında of" 
tava cıkartlan haberler inanılacak se:Y 
de~ildir. Singapurdaki kuvvetlerimizin 
Filipinlerde ııeneral Malı: Artur kuvvet• 
]erinin R'Österdiklcri sıkı mukavemet de
recesinde bir mukavemet gösterecekleri 
tahmin edilebilir.> 
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&18K~•TN Aaherf ocgiyet Yabancı prifü il. l'ORIOYB DElliR YE C:BUK l'ABBDt-'LAIU 
<Battanfı 1 inei Salaülete) Türlıivenin Jurumıı JIOB••••uJ JlflDVaı.VOOllDEll: 

GILIZCE ki hafta nlha,.tine datru batlaması ih- ' Buem harici lnailizıce. Almanca Ye F ranaızca bilen m .. cim Te daktilo 
timali vardır. <•ıt••• l lnd S 'M•> ahnacakm: 

RUSY AJ)A Ankara hükilmeti Türk hudutlarma 1 - VERiLECEK OCRET : 
Alman. Sovyet Mıp cephesinde yine tecavüz edildiii takdiNe ltarbe gireee- A) Mütercimlere tabail Yazi,yedetlle ehliyetlerine ve kadro .miinhalltına 

... I' .. •EMUR mtthlın deliflklik haberi yoktur. Yalnız ğini ·cı:=ıe~. Modem .sillbla- sBr• 260 Ura,. kadu. 
Almanlar ger·• rdeki yedek! r· d b' - ı.::..;. ~· . -'"'- 'dua.• B) Daktilolara yapılacak ehliyet inatih..ncla U.. Ln.-:...c1_ -..Jl_Lı ~-• ....... _•••••O .ı..e e ın en ır ra Tv u...- orauya m~ oı 15.. _,_ __ ,,__..a ..... -
~- ıaulıılirebe- nlwmna attrmek a.- için korkacak bir tarafı olmadıjuıa her- atine Y• bdro miiıda~~~~ l70 liraya kadar ücret verilecektir. 

JURK BBfilfCI DEU .. nında kalmışlardır. BiJdlrildiğine g(Sre keel lnancbrmıfbr. 2 - ARANd..AN Ş~ ı LAft ı 
Alman ordusunu yan kuvveti hel'p> sa- Bununla beraber, sık sık Türldyeden Mütercimlerin; 

~ ~ .,..as (Vqa1e&) 'l'ILStı 
A ~ (ı l>roodkaast) Blr telsiz (Rady9) 

hasmdan çok uaak ,.rlerde istl?aUtte- bahsederek durumu hakimda çeptli A) Devlet Lan hntih-mda ınuvaffak olmut bulunmaları 
dir. Rumen ordusunun da dörtte UçU mütalallar yUrilti.iltlyor. Muhariplerin B) Lt.e dereceSinde tWU g&nnüt olmalut 
Besarabya ve Rornan,ya içerisinde istira- Türkiyeyi her taraftan çevinneai Akde- C) Fili askerlik hizmetlerini ifa etmİf olmalan 
hat halindedir. niz ve Karadenfzde vapur tfleyememesl D) 40 ~an yukarı alnde bulanmamalan: 

etiq (1 J:ııroodke"!'"I Bir radyo istuyonu 
.....__....,Gllı 8'eyp~ 
~-ll B. C. (Brltbtı Broadcastlon 
~ ....... ,~ (zt biy biy siy) 

Brltanya radyo cemlyett Buna karşı Sovyetler de Mareşal Vo- ve umumi harp iidtlarmm tellrl c1olqı- Daktilolann; 
roşilof ve Budyeni idaresinde. Volga neh- siyle TU.rkJıede ekonomik dvum zor- A) Orta dencede tahail görmüı buJunma)an 

~ ~ ıet (ı uayalis ilet) Bir radyo makinesi 
4a .._ (ı 1aud spiykı) Yilbek sesli bir spiker 

rinin iki ta~ çok büyült kuvvetler laşm1§tır. Dq ticaretin gittikçe gerileme- B) - 3S )'afllMlan yakan aincle oJmamalan; 
hazırlamakla meşguldürler. Bazı haber- si gtinlU'k gelirini aza1ttıiı gibi bir çok prttır. 

~ -..J (m eariyıl) Bir anten 
"fo ..... 1engtb (ı ueyv lenks) Bir dalga uzunlulu 
'l'o '-a a bob (tı tööıı ı nob) Bir dilime ç;evinnek 
~ on a let (tı suiç on ı set) Bir radyoyu açmak 
~ ~ (m ma'umı) Bir ilAncı (Spiker) 
'l\e ae-.1:.aDetin (zl ny6z buhtln) Ajans haberleri 
~""-tlıer foreeast(zi wezi fookaast) Hava haberleri 

tere göre bu kuvvetler 70 - 80 tümeni fabrikalar da ham madde bulunmayışın- Taliplerin, Ankarada Stimer bank umumi müdürliiü ile, letanbulda SG
bulmaktadır. Yani tiç dört milyon as- dan durmuştur. Bu haller, bilhassa orta mer 1>ank l.tanbul tubeslne. lzmlrde Yerli Mallar puanna ve KaraLGkte 
kerdir. Bunlar, ilkbahar harekatından smıfları darlıp sokmuştur. Bununla be- mtie1111e midürlüjüne miracaatla tedarik edebilecekleri it taJepnameleriae 
önce cepheye sevk edilmiş olacaktır. Bu raber, hüldimete karşı hiç bir fiklyet apiıda yazılı veeaiki bai)ayarak en seç 28/2/942 tarihine kadar Karabükte 
bakımdan iki ay sonra dünyanın yeni- yübelmemişt.ir. Tersine olarak umumt mü_... mldürlfiiüne poeta ile veya bizzat müracaat etmeleri illn olunur. 
den büyük bir ~arsmtı geçirmesi bekle- intiba hükilmtin memlekete kup vul- 1 - TalWl Yesikuı 
nebilir. feaini tamamiyle yaptJiı merkzindedlr. 2 - Nüfua kliıch (941 askerlik ihtiyat yoklama11nı haYi) 

YENl JAPON HEDEFLEIU ? Sulhu muhafua yolundaki ~ 1 - PoU. f7i hal Ujlcla 
Pasifikin cenup batısında büyük faa. rinden dolayı herkes hUkilmet.e mbmel- 4 - 56S6 ve 3659 numarah kanunlara tlbl müeueatta çahpn1ann ba-

liyet gösteren ve "'Felemenk Hindistanı tardır. Fakat millt topraklarm her ne len bulunduJdan daireden al•eaklan tahriri muvafakatname. 

'1'o l1-t._lll1Jiilc (Dlns myQzlk) Dans milzill 
'l'o ~ 1n (b Um m) DlnJmwlt 
'l'o ~ (tı brood baat) Neşretmek 
~ uıother wawandı (tı trQ ma'zı u979 leab 
~ dalla --1alunu teeriibe etmek .. 

adaJannm mühim bir lı:ısmmı işgal eden bahasına oluna olsun korunmalı ve her S - J bo,. 8 Yeaibhk fotoiraf. 9 13 16 
japoıı filosunun bugüne kadar Hint de- türlü müdahaleye kaqı koymak busu- İiii9iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiıiiimiiiiiiiiiiiMiDiiiiimiiii-=iiiimiiii n., You a wlreJees let (Hev yd ı uaalia •t) bir raclyonm var mı? 

....,_~ llb n.tenlnı in (Dlnlemell sever misiniz? .. ) 
niziııde hiç bir hareketi kaydedilmemi§- aunda milletle hilktlmet mutabıktır. Bu 
tir. Bunun aebepleriıµlen birisi bu de- sebeple alır asker! yUklere ve sl)Ahlan
nizde deniz Usleri bulunmaması.diğeri de mış bir vaziyette beklemeie şikAyet et
Puifik ile Hindistan denizi arasındaki meksizin katlanılıyor.> 
en k188 yol olan Siııppur geçidinin şim- Gaete ypmı fi>yJe l>itiriyor: 

.;._~ 11 h wae JenPt of Loedon - Londranın dalla uzunlulu nedir? 
~ .,_ they broadcastin from Radio Anbra? - Ankara radyosundan neler 
14 oclfı6tlmr?-
~ tua tunı this lmob on the left band side - Bu dülıneyi aol el tan&na ~ 
~ the set is awitched on - Şimdi radyo açılmıştır_ 

diye kadar lngiliz kontroJU altında bu- cTttrldye ciimhurlyett yirmi yıl önce 
lunmasıdır. Batı Pasifikte Felemenk ba§lıyan esere devam ediyor.> 

~ AD'M>Wıcer is giWıg the weather foPecast. Splbr hava haberlerini. veriyor .. 

A•~-~~thewill pvebroathe dnews buD~~ .. Soma ajans haberlerini nrecek. 
~ --U. news cast we 11UCUl listen in to some dance musle. 
~ dinleclilden 80Dl'8 bazı dans müziği dinliyecejiz.. 
8'a la not Radio Ankara : lıet's tey another wave .. leqht 
...__.Aıabra n4'08U deiU, diler bir dalga üzunluğunu dinliyelim.. 
~ la a loud speaker at the station, to announce the times of the trains 
~ tren mtlerini ilin eden y\lksek sesli bir apiker vardır. 
~t to llst.en in to a talk on the wlrelw at seven o'clock 
~ ~ r..ı,ada bir lrmıuema dinlemek istiyorum.. 

ile 1'111 ... ~~ ~ ~ forecast will be ıtven; and at nine, dance mu-

:::::-hna haberleri verilecek. dokuzda güzel bir haDdo dans mtiziji ça-

~ ~ Of tbe programme, the announcer days ·Cood night• and tben we 
.... off tbe wire1em set. 
~-__. apiker cGOod nigbt. (Geoeeiz hayırh olsun) der o zmnan 

)O)'U bp;d:eeıw 

Hindistanı adalarına karşı başlıyan ve 
her t4rafa dal budak saran harekit için 
japonlarm fala demz kuvvetine ihtiyaç· 
lan vardı. Bundan sonraki hedefler ara
sında, üzerinde iki önemli deniz ilssli 
bulunan Cava adasiyJe çok muhtemel 
olarak A vusturalya bulunduğuna göre, 
j•yonlarm deniz kuvvetlerinden tasar
ruf yapmalan pek milmkün olamıyacak
tır. 

HlNDlSTAN DENlZlHDE 
Fakat, Singapurun lşgalinclen aonra 

japon filosu Sinppw' il.ssilnden faydaJa .. 
nabilirse, :vaziyetin eskisine nisbetle çok 
Mtipnesl mümkUndUr. Çilnki1 burada 
üslenen japon kuvvetleri daha cenupta 
bulunan Felemenk Hindistamndaki he
deflere daha ~ bulmıacaklar, kuv
vetlerinden bir kısmmı tasarruf edebile
cekler ve Sumatranın qgalinden sonra 

Sooııetlere gare Uz.alı dol ada lrara ı·e Hindistan deni&inde btlyOk bir hareket 
serbestiliği imklnmı bulacaklardır. Ge-

(111411ınf1 ı lnd s.hifede) denis bof aımaları ten haberler, Hint Okyanusunda bu ya-
~erl a...L...t- ed'-or. Ve ...... - srittik- km tehllkqe karp koymak için, tngt. 
'Ce 1a1U1P •:r ., - (BattanfJ 1 iad S-hffede) liz ve Amerikan Amlrallıkları arasında 
,___ ~ tehir n k&ylerl kurtararak iler- ı .. birlP"nden faydalanılacaa.-. ve Atlan-
~..._. d edty So 24 t 1c:in- ııün babrıldıiı :ve bir denizaltıya Mabet ... 15

• 
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.u.u Cle ı,.. nam or. n eaa kavdedUdiii bildirilmifti. tik mUdafauına ait anlapıanın ana hat-
-. eeıthede yeni zaferler kazanılnue- Jarma benzer bir a-1A-... m tatbik edi-
'Wll': BORNEODA ~· 

ÇENup B-"'TIDA Tokyo, 12 (A.A) - Reunt teblii: leceiini gösteriyor. Buna &öre müttefik-
•• "' . ler, muhtemel olarak. Pasifikin cenup 
..,.DDE'll..I SAV ASLAR Hollanda Hlndıatanmda Bomeod• batısıııı l'eJemenk Hhıdistanı adalan ve 

eJ~"' 12 CA.A) - Cenuıt bah Sinnahl eehrl de zapt .edilmlttir. Avustu;..ıya suları dahil Hollanda deniz 
~ • t a. luta1arums eiddetll ca"""' Burası mU.tahkem bır limandır. Bor- kuvvetlerini de emri altına alarak bir 
tut ~or. AJmanlann tnevzı1erini neonu~ Hollandaya ait kı~~ında olan Amerikan Amiralına bırakacaklardır. 
l rnalc fchı •rfetdkleri büvük sr:ayret- bu sehır, kaucuk ve petrol ıstıhsal eder. IDnt denizi de tngiliz deniz lruvvetlefl 
ere ıi'"eell ...ak llACI' 4 VYADA ~dan kon6'o1 ec1llecektir. 
&llva.ıa ı 1 1 ft ••• ,..._. T-ôbo. 12 (A.A) - Batn7a tana- Hindistan denizinde Usler bUyllk n 
t.aı etmhttr. re meydanlarına toplu btr halde yapılan kuvvetli bir filoyu bumdmk derece.. 
~ .. ~ TO'IO'.NtNtN hücumda 20 dütman rayyares diltürlll- de bUyllk ve kuvvetli olmadığı gibi sa-
-.'-'AT BATl'I )'{]!SU.Dl müt ve askeri teaialer tahrip edilmlftir. yılan da azdır. 
~~ 12 (A.A) - Kramaya Si- AMERiKALILAR ASKER Kalkute deniz ü.ssU Birmanya japon 
·--.. pmteliDe IÖN Sov,et kayak GöNDERDILER taarruzunun istikametinde ve japon ha-
~ezc.lerl merkez kesiminde Alman Vatinaton. 12 (A.A) _ Hariciye va taamızlarınm tesiri altında oldulun· 
:--'WUUU1l 10 kilometre gerisinde anah- lı" -L-d '-lld'rili dan kullan1hnam gilçtür Bnndan başka, 
f1ır ~bir yol olan MaklaldJl nazır sr:ı tarupı an u ı yor: • 'Rlndistaııua • b m; Seylan dası 
- Ye '--..LL..t .an-- . Kuraaao ve Aribo adalanna Aıııen- ~ :.:.ı.. cenu un . • 
1o'- UilKWI .. ...,._ pnmonuau kan kıatları stönderllmı.tir. Bu kuvvet• lberwus ele oldukga ınUbim b1:1' ~var-

Borsa. 
UZUM 

288 M. Be.ıkd. 40 50 45 25 
14 7 A. R. üzümcü 44 46 
114 Halim Alanyalı 45 46 
11 O lnlmarlar 40 44 
106 j. taranto M. 46 46 SO 
93 Hdae:rin K. 44 SO 46 SO 
8 Calip eerbetc;i 45 4S 
81 incir T. A. S. 45 25 47 
77 nan T. A S. 43 48 
60 c. Ramiz G. 46 46 
S7 M. H. Nazlı 42 42 
41 Hüanü K. 45 45 
28 P. Klazlt 44 SO 44 SO 
24 öztürk tir. 43 47 
18 M. Sait uata 50 52 
16 M. H. Ceıul 44 75 44 7S 
15 M. Ah. ML 45 45 
1 O Cemal Ali .. n 48 48 
10 M. izmir oi. 43 43 
-9 Y. E. Bencuya 44 44 SO 

1392 yekGn 
142241 umum yeldbı 

No. 7 43 SO 
No. 8 44 50 
No. 9 45 50 
No. 10 46 50 
No. 11 50 

49 aiyah inhisarlar 28 28 
lNCIR 

66S F.~..ver 
196 Rlfat Baran 
194 Muatafa Sever 
1 70 Zühtü Kaptan 
t 4 7 S. öz eınlak 
102 Konyalı tiikrü 

Ş. Almlm 
1481 yek6n 

t 30597 dünkfi yekOn 
132078 umum vekGn 

ZAHtRE 

22 so 2J 25 
22 26 
17 30 
20 27 so 
32 32 
27 28 
16 16 

~ uhasip aramyor 
Muha.ebe uadünü bilir ve müe•aenln mitdfirlüiünG yapabilecek bir ala 

ihtb'aç vardır. 80 liraya kadar aylak ücret verilecektir. Taliplerin hal t.ıd
melerile birlikte müracaat mektuplarım Aydının Gennencik _..emade T. 
K. Kooperatifine s6ndenneleri. 1 - 4 (330) 

l'elfl.., malaallel• ,,........_. ... .....,. ..... 

·-...... alalandı-P. l'. I'. Ulllmnl MMGP ........... : 
1 - idaremiz münballerine ilk mektep mezunu ve telgraf muhabere ln1&1-

elne vakıf olmak &zere almacak m-.h veya ficretli memurlar kiıı mllahab 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - M&uhek•da muvaffak oJanlann idarenin teklif edeceil yerlerde me.o 
mariyat blMa1 etmeleri .. rtbr. 
J- Mileabahd. m....&ak olmalara 3656 eayıh kanun h6kmüne ske 10 

lira ma-. veya SO lira Gc:ı..t ..Uecelttir. 
4 - idare dahilinden müabak•:va ittlrak edecek hat baelMık .... , '-t mıha

zi. balacı ve mUvezzilerln 30 yqmdan evvel idareye inmap etmlt oJmalaia tut-
tir. 

S - idare haricinden müaabakaya sirmek iatiyenlerle halen idUe dahOincle 
bulanan mankkat Qlemur ımwakbt balacı ve m6vezzilerln 788 •yıh mema
Tln kanununun 4 ncü maddesindeki tartlan haiz olmalan ve devlet hizmetine 
ilk defa ahnacaldann 30 YllflJU geçmemif.bulunmalan lhmıdır. • 

6 - Halen idarede müatalıdem olanlardan müsabakaya girmek iatiyenler 
25 tubat 942 çaqamba ııünü akflUllllla kadar yalnız bir dilekçe ile ve idue 
haricinden 1rirmek iatiyenler de yine mezkGr tarih ak .. mıa. kadaT dilelı:çe ve 
evrakı müabitelerile birlikte imtihanın icra edileceii P. T. T. m~kez mfidtlr
lflklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka vlllyet P. T. T. merkez mlldfir)Ulderlnde muhabereden 26 
tubat 942 peqembe aünü ... t 1 O da ve amumt 'bilgilerden 27 tubat 942 cu
ma .UnO eaat 10 dayapılacaktır. 

28 1 s 9 13 17 21 24 278 (204) 

ValnflaP ZIPaat Höd8P..,,,,.,,en : 
Zeytbryaiı 'H pirina fabrikalan ne aabunhanelerde ın.ıı.mJan makine, ka

zan, aitim kazam. bub ve bombarp. tat eqi tabm ... lulamNJan tram
misJ'on kt.,...k .e ~ muhlelf bturcla horulu m bliplan ..&an b,.. 
natma bum V. tefenuab pirinadan ,.i •rm•ya mah.. clhaz1u •tm aJt. 
nacakbr. Bu gibi malzemesi olup ta aatmalı: lateyenlerln atacaklan m.ı-m..la 
ad~nı mar~ kabiliyet c:ler~lerinl Ye laymei ~e en 80n kaça Yeıebilec.ekle
rim yuılı bır teklif ile valı:ıfla'r umum miidürlüiüne :mGracaat etmeleri. 

2l 28 30 1 3 s 7 9 il 13 391 ( 186) 

'.: ~. 1 f ı __ ı.. h ·'- · dır. BombQ U.U ise Hint deıuzinm ba-ILırı,kı bir ı-ol bvupk ktasıd er e emCIU' üııtümetinın muvafaka- b bsmuıdadll' Bu . t içinde Sia· 17S ton wwn SO 50 52 50 
8'a turetle Snıolemkfn 200 kuomeı: tile ad~ mldaı...na dttlrak ede- gapura ve Maiezya = acfas~ btl· 85 ton k. dan 16 18 --*------------~ ...-...ıa Sllora fehrindekl ceklerdır. Wn Hint denizi kıyılarma dayuwı ja- 90 ton nohat 15-·· ............... d .. : 
~~-IQCI Alman piyade tümeninin rlcat u.~::-::mT .=n ~kı.":':° 11a"!: ~n de~tılan Hin tdenizlnde hareket tzM8t -· FDIYF.SINDEN s K~ veraiaind~ bordu 1. D. Oavesin haczedilen 7,5 metre ~ 
---n kesilmiştir. bitlnee eeldleeelderdlr. .,.. ıçm müsait fırsatlar bulacaklardır. 

1369 
ncu .Hakta 31 nci adaıun 360' alb dilz karita eandah ile Evinrinde marka motörü tabaili em-nl kanana lall-

v 
.... ington, 

12 
(A.A) _ D--- ~- SEYLAN ADASINtN. . .vAZt. YE'ft m- ------'-L--.l-L! 1 '2 _ 14 --'· kümlerine tevfikan bilmüzayede utılacaimdan taliplerin 16/%/942 puartımıl 

J:t.._,._ 12~· • ~ I -.J ---L- - uca..- uu Qa..1--·- __ , p f ba ......... DIQlllDDlllllUllU :7 ..... ~ rinU •at 1 s te yeni maliye tu'besl tala•ll eefllllne mUracaatlan illa ohmur. 
~llllt ~ -.eninptu& Ul1lllP dirl1d1llne göre Hollanda G(\ymı açık· .... ..,uunn y_.yeti .~·u~ ceaup . • analanmn eabll ,... Weri miidürJiiia.. 796 (346) 
a.:..-::- çevreıQ_ Bo.1fevikleır 9 ve 18 Şu- larmda bulunan iki adaya Amerikan Ja. tısmda Sinppurun onemli, ~etine deki ~ Tedıile kapa]a zarfla ar-
~ A1zMıi. çember .battma brp taar- talan gönderilmlftir B1a kıtalar HolJa. benzer. Buruı, dolu Hint delllZl ile Al· brma konalm Muhammen bed •======================::.-[- -·---
;:-. ~ilJnıllr. Bolfevilderin hllcum- da ~--'-'-le ~-11M ra\!Jr rikanın cenubu araaıııdaki naldlyab • ya .... • .. Do g 'f o a m PUDRA AhUıı m8c1afaa hattı bqwnda kı- ••nn•..-y ., ........ yapa • kontrol eden milhlm bir mevki olarak Ji 5400 lira ımnakkat teminata. 405. ll- 1 

• Tek bir tabur çevresinde dut- FtLIPINDE HARP HAFIF1..EDI &6ze çarpar. Slnppurdan llODn japon- radar. thaleai 2/3/942 pazartesi riaU 8•1611ellla TBBdD 
._ 200 Bltl bırakmqtar. V..ınıcton, 12 (A.A) - Harbiye barın Hint denkindeJd harekederinhı --:t l6,JO d~r. 2

•
9o aaYJh ~ ~ BAS'fALIKLAIU h E N K LE R 1 

Ahnan ~ buzlar üzerinden nazırlıiuun tebliii: f"ıllplnlerde Batan Seylan adasuun ele pçlri]meıdn1 mUhlın tanfatı dahilinde .. ~lanmıt teklif M'OTELASSISI n 
~!lltDiBmJarma~pılan~ yanm adumdaki tiddetli muharebeler bir hedef olarak ıözönUnde bulundur-~ ~.ale wuni uaml aaat w!,5•

30 Hutalannı her RÜn öileyio nat 
~bir ate§e tutarak uzun mGddet ve dittman hava faaliyeti h.iuedilir de- ması ihtimali 90k kuvvetlidir. a lr3 J826 riy~2 vC 34 7> 1 den itibaren Numan zade aokak ~6' 
.. ~~· Bna kuvvetlerlmfz mel'- recede azalmıthr. Fakat dütmanın aldı- •----- S numarada baauat muaye-neba..- o N 1 ~inde kara kıtalanm destekle- lı takviveler :vakında toplu bir hilcum Japonlara pre ainde kabul eder. Telefon 3453 «A 1 LARIN HAYRET 

it • yapacaluu ıcöaterlyor. Ev: 3459 • 
!fııuz ~ yanm adamda avq tayyarele- Cavite ü..cinde 6 diitman u~ dü- ~ 1 laei Wı .. ) .......... ..,,.. 
~ ~ ft dller ukeıt hedef- eü"dük. Bir tavvare kaybettik. . Aaked ..hflUeır Mal •• Shı..-
bltmır:: tmn •betler~- Vaşington, ı2 CA.A> - Teblii: pmda ü ' bm ..ı Mtut du.mtlt Ayvalık zeytioyam ._ bflJ8k kqıplar ftl"diıilmlt- Filiplnlerde Batanın kıJ1)arma uker c; e r'ftP e• 
""'· çıkarmak için japcmlaruı hUIUSI surette 100,000 Britanya ..Urinin balunclulu-
~ 12 (A.A) - Alınan tebllil: yaptıklan bir çok ınavuna ele pçlril.. .. si~ TAMAMILE 
~ dUpnamn bir çok ,eni ~ miftir. öteki bölgelerde bir py olmamı,.. DOSME.Dl 

"'8k ktı= =-~ tırAVUSTURALYA TA~ABELERt Tobo. 12 (A.A) - lwaln- bir kaY- ....... nddrdzW ..W Kı _.... 
~ ....... m lte1ere llrmUşlerdlr: FAALtYE'r.l'E naktan bildirildiiine Rtire Sinppunm lenle 41 D1llllUMa Bamdl AQ8ıek 

Tenek~ ile satış 

~n*1 meıbs kMbnlMe ~ tamamlyle du.tüilnU bildiren teblil ve odllll:lm -ı CÜ, 
~ pubanun Çemberi flddetll mu-- Xambera, 12 (A.A) -Teblll,: Avu- n..-üllr ecın... ~ Toio aeb- (11.1) (188) 'l'BU'.l'ON: ıaJldlt: cm 
~ ıls:i-. daha ..a..-~- -'---- turaJta hava kuvvetleri Yeni Brltanya. uaan ve ban medı.1m humrunda Ja- BVI • .. 
..ı.. . .:.....~ .,... • _,,,_ .......... da Gremata Gzerhıde faaliyette bulun- L-- --'-' L-Ll-d n ~::><:::~~· ::><:::~~~~<::::,.c::~,.O: 
--ıar. bıqJar.lır. Bir Japon pmlalne isabetler ponyanın ~ 1P17cıu::n ım&ımı • •- SEPEIUHISAR M• EDIYE REiS.o 

- e byd~ I>Opnauavcı!a ~ biın bir c:Nmecte baluwabr. UCINDEN 
....... • --~ terimize "b~ etmlflerdlr. B~ cltlpnaD ~B KO,ViiliJ 1 _ S. ~llannda hJlan"JMia aa- lZMIR ASUYE IKtNCt HUKUK 

~----iti 1t-ı•••• 4ayyaresl muhalrblr diler biri muhte- illa BAllBKBT Yet .mrn.ıt metreli altı lira nmh•mmea HAKIMUCINDEN ı Otta :; mel olarak clilfUrOJmllttl. tJd ~ Toqo, 12 (A.A) - Buaibı öilıeden lan.etli 3 tiç inc;elik 1350 metre (de- lzmtr Tepecik Çakır 80bk S4 nola 
.a.;,.; "8. 12 CA.A) - Keneda ve mlz u..une d&ımemlplr. Wlft nepediJen nsml teblil: llk. elriik. yarık dahil) demir • han- hanede mukim lbıahim 1-. Ane Caı. 
~ arwdald -..ı miınwiller te- Ç!NL1LER llUVAITA.KIYm'Lt Şafakla benber kunetll iefekldlDe- lan ll/2/942 larilaiDdea itlbarea on ba tarafmdan kocw Barclmua konak 
~ lçla 1air ael••• Y8Dllımebr. Ruya ma AKIN YAPl'ILAR rlmla lldlınm JWkeaDde 1a )uezhwıl ya- bet ıcüa mlddetle bir udlzQede kalaae- M. SO nolu hanede mukim Sera maha-
~-ı.~ l>ir ... kwoloe. K..-da t. Çuna ~ 12 (A.A) Kanton do- lnnmda mnzl alan dttpnanm pldetli aile açık arttırmaya çakanlm..m btelD- ebterilldm Y..-r olla H6-ria ~ 
--..,. W&- elci •önd.ecektir· iulundaJd Can .. Eq .. Şek ormJ:ı it- mukavemetini ~ için bav Ntlt blr 1l1erin ihale muraflan kendllerlne ait ne ikame olmn ~nma dan..l.n 
Ahs•n wllletlnl• pi a]tmd8'J Jlatwaya akın yapmlf)ar, ....,.. .... lmc'ıt N slrir•lttlr· obnak az.e w lhaJeyl nditıeakiP ..fed. dolayı müddeialeyh HO.eyine sıönderi-

petrol dıipO)armı, 1IO cephane -cblmı ISTlHICAMLARDA HAKaMIYET imarda paıWlll derhal öc:lemnek ....- len arzaha1 earetile davetiye varakua 
R-ı..... _ .... , ve 3000 çuval pkerle piriad 7a1mut- Bukit Tımakta dGpum mevzl]erhie tl'Fle teeellim etmek bydlle m~ Ownetıcllwun medluliyetine mebni b~ 
-~ ll (A.A) - Naar TodUn ce- tardır. derinliline gireD kUvvetlmmfz adanın men bedelin % 7.S iu niabetinde ~ 1' teblil iade edilmlt ve zabıtaca yap-
~ 'bastlD yapılmış ft J'Uhrer e ebemmiyetli lstfhkAmlan Uzerinc:le bt, •t ak~ be'Jecliyemize depo ederek tm1an tahldk•tla da müddelaleylWa ib-

~ AJmmı ~ ~m:= ...... llB•Y•-. ~~~B11 ::= :!:11s1:'Se::~:,~tı~= ;~ n:.e:!:=: :!'!:~~ = 
~ olmupur. Kahire, 12 (A.A) -~ orta ToQo, 12 (A.A) - Domei ajansı bU- ele hazır bulnmn•l•n lllzwau illn oha- rar verilmlt ve arzubal auretile daYetlYe 
.... .__ • • • - prk mümessili ve devlet nazın Litelton diriyor: aur. l 1 /2/942 792 ( 3-fa) varalcw uaulen mahkeme koridoruna 

- ...... 191bD Bflliıdald beyanatla baJnmplffur: Jollor bopzından Sbıgapura l898tl talik edilmlt oldaiundan miicldelaLry-
llli .......... • - tık fınatta Tahranı ziyaret et- kuvvetlerlmlz jleri hareketlerine devam IZMUl BlRINQ iCRA MEMUR· hin muhakemtnln muallak bulanduiu 
••••• olll• tim.. Mplrppdpp İran bHpesi awile bir ederek Bukit Tbnak'ta 200 rakımlı tepe- LUCUNDANı 27 /2/942 tuihtn. mu..dif cuma KbG 
l..o..dra_ 9lık .._. m-1ıhrf ~ o1mat- yi zapdelmlfler ve omuba c1o1ru ileri Y. >..ar aazetealnln 31/1/942 taJla.. ... tonda m.ıakemede bizzat hazır bu-
-~12 (A.A) - DoventaJT tar. hareketlerine devam etmişlerdlr. 11 nühumda pazartesi olarak 11öaterllea lunmus veya 'bir vekil aandermeü abi 
11 ~ Mr tlmendlfer kazun.da tı- .... ' ·• • •flr lltlrt- Adaya bakim olan 255 rakımlı tepe- R6n c;areamba. cuma olarak a&eterden takdirde Wlmada muameleri R1YablY~ 
ta'la~ ~ kiel yara)anmıebr. Ya- tik. 8" arlıl• ... f st•mı• ye bip ku""'1erimlc fkJdetll blr t.ar- Rinde cumartMl 'bulımcl1liunclan ke7ft.. icra \dapv• te'blii makNDPM kaim 

- • .., il Mbrdır. ..... a...t al .. ı • .. ..ıwı' 'zJk• ruza ceçmif1erdlr. .- *"'P illa olunur. 777 (34S) olmak U..e llAa otu.uar. 778 (344) , 

• 



~ı yasi vaziyet 
---·---

Bu da peşte ve . 
:"'of ya ~r azi re-

_e:mine do~ru 
· _idiyorlar -·-

Uzalı doğu har,,Jeri 
ve Alman vnda sevrnc • ---·---
Sin 2a p urı 1 n düş-
meai ln~iltere 
için çok aiır
dır divorlar 

Kadyo 1?azetesinden: Tokyodan Ja-
ponların Sins.ı:apuru aldıklan bildirilmis- --·-- • 
tir. Mihver kaynaklan da Japonyada Japon muvaffafıi'lJetın 
havranı ynoıldıkını ve imparatorun. bu den Almanya ve italya-
lnviliz iis"ünü aldıklarından dolavı. J a- 9 
pon ask.erlerini takdir ettiğini haber ver-1 ya ~a JJG')1 ayırıvoriia~ . 
mislerse de fneilizler Sinı?apurun henüz Berlın, 12 (A.A) - Ynrı resını bır 
dü•mediföni iddia ediyorlar. knynaktan bildiriliyor: 

Jtalvan radvosu Tokvodan söyle bir Singapunın düşmesi Alman umumi 
haber vermiştir: Büvük Japon hava kuv efka:ınd.a e~ büy~k a.kisle:. bul?rnştur. 
vetleri Japon kıtalarının şehre sdrmesin- Bcrlın sıyası mnhfillerıne gore Sıngapu
den ö~ce. bütün kaleleri. ]imandaki Ste- run d,.UşT?~in~ Büyük Britnnya 1.mpar~
mileri. şimendifer hatlarını ve istasyon- torlbugu ıçında~r sonuçlparı ?f~akcaOkktır. Zı-
1 · 1 h · d k k··ı h ra u saye e Japonya ası ı yanu-
arını tamamıv e ta TIP e ere u ce a- he.ki lm kl k 1 k H" t 
· k 1 d ı l · suna u m o a a a mıyara ın lıne ovmuş ar ır. mparator. apon ım- Ok da hak· 1 kt . 

paratorlui?unun tesi,inin vıldönümü gÜ· ·yanusuna • ım 0 aca ır. J~pon 
nü Sinsrapur müstahk~m mevkiinin zap- nüfuzu. Biı;gale körfe~c kadar gcnışle-

.• . · d b" yecektır Sıngapur Hınt Okyanusunun 
tı munasebetıyle mıllete ve or uva ır k 1 b. kilit kildi 
mesaj nesrederek bu büyük basandan aBpı annfı a_çan tı.r 

1 
• ~evd"d r. k ti 

" · d. · d k u za cnn ne ıcc en şım ı en es -
memnunluıı:unu bıl ınnış, or unun uv- .1 d k · 1 kt Ve 1n • · d · k 1 rı emezse e co genıs o aca ır. -vetı ve askerlık ku retıni ut amtşhr. .1. ı t' 1 w • t llenn' ·1 her 

L d d . .. dd" . gı ız mpara or ugunun eme 
o:ı ra. ra yosu ıse mutea ıt neş_;ı- zamankinden ziyade sarsacaktır. 

vnt ... 1d~ Sını?aPur radyosundan alı'l'\dııı:ı- JAPON ZAFERtNtN 
nı bilclirdiği haberler vermiştir. Bıı ha- HlSSEDARLARI 
h .. rleTd~ durumun cok nazi~ ~ldu~u ka- Singapur zaferi üçlU pakt devletleri-
bul edılmelcle bern~er . lnt!'ıl'.zlerın d.a- nln bir zaferi sayılıyor. Düşmanın kuv
vt1nmakta oldukları ıddıa. edılmekte~.ır vetlcrini bir yerden diğer bir yere nak
F~kı-t bu dayanmadan hır kac ı:un, }etmesine mani olan Mihverin şimali Af
~ ttli bir kac santlık bir zaman kazan- rikndaki muvaffakıyetleri hususi bir 
l"' .. ı,..,.., ba<=ka bi,. netice cıkmıvac"C:.ı ehemmiyeti haizdır. Bu hareketi üçlü 
zikredilmiştir. Her halde artık ortada pakt devletlerinin planlı çnlışmalan çer
mlistahkem bir üs halinde bir Sin'1!nPur çevesi içinde mütalaft etmek lazımdır. 
m~vcı1t deiHldir. GAZETELERİN DED1KLERt 

ln"'iliz. radvosu dün aksam 20 senelik Berlin, 12 (A.A) - Bütün Alman ga. 
emek ve 600 mllvon ln2iliz lira.s harca- zeteleri Slngapur zaferi etrafında neşri
n"rak yapılmı$ olan müstahkem ussun yat yapmaktadırlar. 
tahrip t-dildi~ini bildirmistir. İnıı:ilizler Folkişe Beobahter diyor ki: Şu anda 
ic-in tealim olmıyarak bu mevkii so11una Alman milletinin en büyük düşüncesi 
kndar müdafaa etmek belki bir a"lr~ri doğudaki kahraman müttefikine hayran
hnysivet mescle!li olmuşt""· Yoksa. Sin- lığını bildirmektir. Büyük bir tesadüf 
""Durun kurtarılması . f'Ker henüz tnm olarak Slngapur zaferi japonyanın kuru
e 1•nmamıss.-ı - bahis meV7.uu de~iHir. luşunun 2602 nci yıldönUmündc kazanıl
Sinpııourun düsmesi bir oldu bitti telak- mıştır. Bir millet ruhunun nelere muk
l<i edildiğine sröre ln<"'ilizler, fnponların tcdir olduğunu bizden fazla kimse bilc
bundan sonraki hedeflerinin ne olncn7ı- mcz. 
nı eormaktadırlar. Berliner Börsen Çaytung diyor ki: 

Cercekten. bu üssün düsmesile uzak Singapurun kayıbı İrıgilizler için bir fc
sark ha~bintn bir safhası kapanmıştır. lflkettir. Şimdiki efendileri tarafından 
Simdi veni bir safha acılacaktır. E.sııGen harap edilen İngiltere bu mağlubiyetin 
bu veni safha acılmıs ta bulunuyor. Cün- sarih manasını belki kayıtsızlıkla karşı
kü. Birmanvava doi:'Tu Japon ilcrlevisi lamağa çalışacaktır .. Hakikntta ~u kayıp 
bunu anlatmaktadır İngiltcrenin dünya Imparatorlugunun y1 

B. H" d.". • s· .1 kılacağı güniln ancak bir başlangıcıdır. 
ınnanya, ın ıcını ve ... ıyam ı e • 

birlikte hir yarım adadır. l 9 ncu asrın 1 - - • • 
aonlanna kadar Cin~ tabi bir kraJlık~ı. Demokrasılerın 
O sıralarda uzak do2uda v~·rl~s~n lne>Jl· 
tere ve Fransanın menfaatJarı birbirile 
carnışmaita başladı. Neticede lnailizler, 
1885 senesinde. Birmanvada tabaala
rından birinin haklarını korumak paha
ne11i1e cıkan bir anla!'lmazlık üzerine, 
kTala bir ültimatom verdiler ve Birman
yava bir Revizör, yani bir nevi lnC>"iliZ 
mÜ!ıaviri 2önderilmesini istediler. Kra
lın bu ültimatomu red etmeıi Üzf'rine 
1 O bin kadar Hkerle Mandaley şehrine 
yüriidüler. Kral teslim oldu. O zaman
C:lanberi Birmanya bir ln2ifü: sömürgesi 
halinde idare edilmektedir. Ertesi sene 
lnsı;iltere ile imzaladığı bir mukavele ile 
Cin de kendi haklarından lnıı:iltere le
hine vaz srec;mlştir. 

Simdi, Birmanyanın eski sahibi Cin
le, yeni sahibi lnıı:iltere burasını başka 
cepheden bir düomana, f aponvava karşı 
müdafaa etme~e uihasmaktadırlor. Bir
manyanın Çin için büyük olan ehemmi
yeti, Çini Hindistan denizine bağlıyan 
yol üzerinde olmasıdır. Jaoon ilerleyisi 
üzerine bu yol tehlikeye düşmUştür. 

VISJNIN VAZiYETi 
Simali Afrikada, general Romel ta

rafından kazanılan son uferlerde Visi
nin parma~ı olduS?u hakkındaki ln<>"iliz 
iddinsı. bir kac ı:?Ündenberi, bir takım 
vr .. ikıılarla Jsbata calısılmaktadır. Ame
rika bu hususta Visiden izııhat istemiıt
t;r. Bu mesele Amerikavı iki bakımdan 
ilnilendirivor; Harp halinde bulunduğu 
m'hver devletlerine yapılan her hımgi 
bir vardım onu l11kayt bırakamaz. Bun
dan ba•ka Amerika şimali Afriknya R:J· 

Cll\ maddelni S?öndf'rmektedir. Bunların 
Vi'li Fransızlannca Romele gönderilen 
e!IVa ara<ıında mühim bir yer tuttui{u id
dia ,.diliyor. 

Mihver mahfilleri ise bu yardım iddi
as111ın uvdurma oldu~unu ve lnsrilizlerin 
son mağlubiyetlerini tevil için çıkarıl
mıs hir m11nevra oldu~unu iddia ediyor
lar. Her halde bu Vişi yardımı meselesi 
henüz esrar perdesile örtülüdür. 

N~vvork Herald Tribün gazetesi 
( ttirndi de Madasraskar) baslı~ı altında 
l'R7rlucı bir yazıda diyor ki: cHic bir 
,.., .. kııv .. raet f'Östermeden Hindic;iniyi 
fttotmlara teslim eden Vi!'li Fransızları
rı .. bu ihanetinin neticesi Sinı?aı>ur ve 
Salocn üzerinde ateş ve kan içinde bit
m "'k iizf'?edir. Romelin zırhlı koltl\rına, 
nazari tarafsızlık siyasetiyle, Fransı'Z 

bavrai!ı altında iase maddPleri veren !"e· 
ne Visi Frnnsızlandır. Haber verildii:!i
ne [?Öre f anonlar. Mndaızaskarı kullan
nuık için. simdi y.ine Viside tazvik yapı
yorlar. Fakat bu ndııda hür Fransızlar 
lehirte ihtilal kuvvetlidir.> 

kuvveti pek 
muazzam 
---·---

990 Mil YON iNSAN MIH· 
VERE DÜŞMAN -·-Nevyork,12 (A.A)- Çörçil ve Ruzvelt 

ve müttefik şefleri harp için lüzumlu 
maddelere sahip 990 milyonluk bütün 
dünya milletlerini bir asker ve endüstri 
bloku halinde birleştirmek vazifesini bi
tirmişlerdir. 

Çok yüksek bir Amerikan &ahıiyetine 
göre tek yüksek kumanda ve malzeme 
komitesi kurulmustur. 

Vaşingtonda hakim olan kanaate gö
re bu c;alışma tarzı tarihte kaydedilen 
srayretlerin en büyü~üdür. Ve neticeleri 
de zafer olacaktır. 

kerelerde bir sıra itirazlar ileriye aürül
müş ve Macar parlamentosunun feshi 
istenmistir. 

Macar radyosu halkı harbe hazırla
mak yolunda neşriyatına devam etmek
tedir. Yeni neşriyatında. Macarlann Av 
rupada ~lriııtii:?i mücadelelerden uzun 
uzadıya bahsetmis ve bu arada, lüzum
suz ve manasız olarak, Türklerle Macar
lar arasındaki eski savaslardan da bah
settikten sonra demiştir ki: 

- Simdi. Macar milleti icin bütün 
enerji kaynaklannı harekete sı;etirecek 
tarihi saat calmak üzeredir. Macaristan 
Avrupa milletlerivle beraber. Avrupa 
kültürünü, medeniyetini ve dinini teh
dit eden bolşeviz.me karşı savaş yapmak 
la beraber düsmanı yere sermek zorun
dadır. 

BULCARISTANDA 
NAZt REJiMi 
Bul~aristanda da bir Nazi rejimi ku

rulmasına doiru bazı temayüller sezil
mektedir. cDunn gazetesi otoriter bir 
reiimin Bulıı:ar menfaatlerine en uystun 
oldu~unu yazarak bir Nazi reıımının 
kurulmasnı istemektedir. Mcsul politika 
ellerinin buna taraftar olup olmadıkları 
heniiz bilinmiyor. 

MISIR TEHLİKFDE DEô.lL 
Orta şarkta İngiliz Nazın Leitlton 

Tahranda sı;azetecilere demiştir ki: 
c - Mmnn Libva ıoef,.l"inin b1"1]11mn 

sından öncekine nisbetlc daha faz.la teh
dide maruz olduğunu iddia eden yazıları 

YENi ASIR l~S-UBAr CUMA 

Lord Biverbru-
kun bevanatı 

Rus yada büyük harp
ler zamanı geliyor 

---·---
Hava de~i~iver- Meriç ve Tuncanın yük-
di, cenupta don- ~ • d d• 

---·---
Jn gilte1 e geçen yıl 
2 bın tayyare iıldı, 

Iar çözülmeie selmesı evam e ıyor 1 O bin tay yare verdi -·- başlamış Yeni tanksavar 
topları en kalın 

Avrupa treni yolcuları tstanbala döndtller -·- İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Tunca ve altında kaldığını bildiriyor. 

zırhları delebilecek 
Londra, 12 (A.A} - Harp istihsalatı 

ı:azırı Lord Biverbruk Vaşington ve 

Rus demir!1olu amelesi 
boş zamanlarında 
zırhlı trenler yapıyor 
Stokholm, 12 (A.A) - Bir İsveç ga-

Meriç nehirlerinin yükselmesi devam et- Nehirlerin taşması hasebiyle Avrupa 
mektedir. O havaliden gelen haberler, treni yolcuları şehrimize geri dönmÜI" 
sel mıntakalarında bazı malların sular lerdir. 

Moskovayı slk sık ziyaret etmek niye
tinde olduğunu, geçen sene İngiltcreyc 
gönderilen 2000 tayyareye mukabil, İn
gilterenin deniz aşın memleketlere on 
bin tayyare ve üç bin tank gönderdiğini, 
pek yakında Rusya cephesine muazzam 
miktarda tayyare ve tank göndermeği 
Uzerine aldığını, yeni tipte tnnksavnr 
topların en kalın ztrhları deleoilecek ka
biliyette olduğunu söylemiştir. 

Antalva e/e/;trt1[.İ be l~dıveve geçtt 
zetesinin Berlin muhabirine göre son 24 
saat zarfında Rusyada hnva vaziyetinde 
büyük bir değişiklik olmuştur. Cenup 
kısmında donlnr çözülmüştür. Şimalde 
ve merkezde soğuk sı!ınn altında 15-20 
derece arasındadır. 

Antalya, 12 (Hususi) - 15 yıldan beri imtiyazı alınmış bulunan elektrik fab
rikasının hisse senetleri belediye tarafı ndan satın alınmış ve fabrika faaliyete 
ba§lamıştır. 
..;::y...~:-:.-:;::::..c;::-_,..c;;~~:y:;;:::..<;;:::..<;::::.<::::.<::::.<;:::...<:::>•:;:::.-:;:::.-c::::,...c::::,...c;:.,,..c::::;,..c::::;,..<:::>o<:::>o-<:::>-<:::>ı<::::ıı<::::ı.<::ı..<.;::ı.-

-----·-----Har o gavretieri 
---·---

A vıısturalyada 
\

1eni sınıflar si-
.J 

lih ,.ıtına 

alınıvor -·-BÜTÜN ÇEKOSLOVAKLAR Sl· 
LAH BAŞINA ÇAGıRILACAK -·-. Kambera, 12 ( A.A) - Harbiye na-

zırı Mister Ford, 35 ile 45 yas arasında
ki bekarlarla, 18 - 32 yaş arasındaki ev-

lilerin silah altına alınacaklarını ve bun
lar İçin büyük miktarda si1ah ve teçhizat 
yapılmakta olduğunu bildirmiştir. 

BUTON CEKOSLOV AKLAR 
CACRILIYOR 

Londra, 12 (A.A) - Cekoslovak 
kabinesi bütün dünvadnki Cekoslovak
lann asker yazılmaları İçin bir demeç 
ncşredeccktir. Kabine uzak doi.?udaki 
Ct-koslovakların Britayna ordusuna gÖ· 
nüllü yazılmasına müsaade etmesını 
cümhurreainden taleo etmistir • -----·-----I ~icaz Mihverle 
nıünasebatını 

kesivor -·-KRAL IBNISSUUT KARA· 
RINI VERDi -·-Radyo gazetesine göre: Şamda çıkan 

•Eleyam> gazetesinin Riyazdan aldığı 
bir telgraf Kral !bnisuudun yakında 
Mihver devletleriyle siyasi münasebet
lerini keseceğini bildiriyor. Vakıa Al
manya ile tbnisuut arasında akdedilen 
mukavele geregince iki memleketin bi
ribirine siyasi milmessiller göndermeleri 
icap ediyorsa da henüz hiç bir Alman 
mümessili Hicaza gelmemiştir. Burada 
ancak bir İtalyan mümessili vardır. tb
nisuut ttalya ile alakasını kesecek, do
layısiyle Almanya ile de münasebetleri 
kesilmiş olacaktır. 

• •. _,_ - ..-.c: .... ~-•- -·-· -·- -a- • 
Vişi hükiimetinin 
Libvada Mihvere .. 
yaptığı yardımJar 

YEN! RUS ZIRHLI TRENLER! 

Moskova, 12 (A.A) - Tas Ajansına 
göre Sovyet demiryollar amelesi boş za
manlarını zırhlı trenler yapmakla geçir
mektedirler. Lozovanyanın geri alınma
sından sonra burada iki büyük zırhlı 
tren yapılmıştır. Dış tabakası çok kUv
veUi bir üçüncü zırhlı tren uzun men
zilli toplarla teçhiz edilmiştir. 

------·------:--A1 acar is .anda bir gün-
1 ük ekmek 200 gratr -·-Zurih, 12 (A.A) - Budapqteden 
bildirildiiine göre Macaristanda gÜn

delik ekmek tavını bugiinden itibaren 
adam basına 250 l[ramdan 200 grama 
indirilmistir. 

-----·~----J~ f rika da f 112i

lizler f aalivet 
~östErİyor ---·---Mihver mühim bir 

hareket olmadığını 
bildiriyor 
Kahire, 12 (A.A) - Orta Şark tebli

ği : Akıncı kuvvetlerimizle devriyeleri
miz Gazala, Timini, Mekili merkez cep
hesinde faaliyette bulunmuşlardır. Bir 
kaç tankla mUcehhez bir düşman müfre
zesi dnğıtılmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz bütün çevrelerde 
kara hareketlerini korumuş ve düşman 
gerilerine hücumlarda bulunmuştur. 

A m~rika muhtelif 
cephel~re büyük 

kuvvet ~önderecek 
----·---

Nevyork, 12 (A.A) - Ruzvelt askeri 
talimat işlere için iki milyar 245 milyon 
dolarlık tahsisat istem.iştir. Bundan an
laşılıyor ki muhtelif cephelere büyük 
Amerikan kuvvetleri gönderilecektir. 

Yeni Zelandaya da yeniden deniz kuv
vetleri gönderilecektir. 

-----
Tancada büyük bir 
yangın çıktı 
Tanca, 12 (A.A) - Limanda saat 

1 6 da büyük bir yan1?ın çıkmıştır. Büyük 
miktarda ham mantar yanmı:Jlır. Yan
P.'ınGa kast eseri yoktur. Durum sakin· 
dir. 

----~-------Hindistan başka 
bir re.iim kabul 

etmivecek 
---·---

Hint milli hareketi 
reisi beyanatta 
balanda 
Yeni Delhi, 12 (A.A) - Hint müU 

hareketi reisi Nehru demiştir ki: 
• - Son günlerde Hindistana gelen 

mareşal Çan-Kay-Şck'e hoş geldiniz de
mekle memleketimin hislerine tercüman 
oluyorum. Hindistan başka bir rejim ka
bul ctmiyecektir. 

ÇCAN-KA Y-ŞEK'lN 
GÖRÜŞMEI~ERİ 

ITALYAN TEBLil;i 

Roma, 12 (A.A) - Tebliğ : 
kada bildirilecek ehemmiyetli 

Yeni Delhi, 12 (A.A) - Çan-Kay-Şek 
umumi vali ve icra meclisi azalarile gö

Sirenai- rüşmüştür. 
bir şey HİNDİSTANDAN BİR TALEP 

yoktur. 
Eladcn yakınında hava kuvvetlerimiz 

düşmanın araba topluluklarına taarruz 
etmişlerdir. Fena havaya rağmen Alman 
tayyareleri Maltaya gece gilndüz taar· 
ruzlar yapmışlardır. Bir İngiliz kruva
zörüne ağır bombalar isabet ettirilmiş

Londra, 12 (A.A) - Salahiyetli bir 
kaynağa göre Britanya hükümeti Pasi
fik'in harp konseyinde kendisini temsil 
etmesi için gereken tedbirlerin alınma
sını Hindistandan istemiştir. -----·-·----Alınanyaya ve işgal 

tir. 
Düşmanın Ege adalarına 

muvaffakiyetli olmamıştır. 
taarruzlan altındaki yerlere 

İngiliz hücumları 
ALMAN TEBıJlii 

Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği: 
Şimal Afrikada keşif faaliyetleri ol

muş ve tayyarelerimiz düşman motör
lü kollarını bombalamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz Maltada tayyare 
meydanlarına, liınan tesislerine ve ben
zin depolarına gece ve gündüz taarruz
lar yapmış ve Bido sınıfından bir kruva
zörü ciddi hasara uğratmıştır . 

. -·-----Amerika muhariplere 
kredi açabilecek 
Vasinttton, 12 (A.A) - Ayan mec

lisinde kabul edilip mebusan meclisine 

Londra, 12 (A.A) - Hava nazırhğının 
tebliği: 

Bomba tayyarelerimiz Manhaymdaki 
hedefleri, Havr ve Brest doklannı bom
balamışlardır. Avcılarımız dün gece iş
gal altındaki yerlerde bulunan tayyare 
meydanlarına taarruzda bulunmuşlar
dır •. 

Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği: 
Dün gece İngiliz tayyarelerinin şimal 

doğu Almanyaya yaptığı taarruzlar, halle 
arasında hafif kayıplara sebebiyet ver
miştir. 
Şubatın 10 uncu günü içinde İngiliz 

ler 67 tayyare kaybetmiştir. Kayıbıınız 
13 tayyaredir . ---

1 gönderilen bir kanun Amerikanın müt-
Londra, 12 (A.A) - Vi,i bükü- tefikleri de dahil olmak üzere muharip 

Fransada her şey 
az ve pahab 

metinin Rommele yaptığı yardam- devletlerle kredi açılmasını men eden 
lar iki bin kamyon, 12 bin ton huğ- birtaraflık kanununun bu hükümlerini Bern, t 2 (A.A) - iki İsviçre ga-
day, 20 bin ton taraP ve bet bin harp devam ettii(i müddetçe kaldırmı.- zetesi Fransadiki hayatın bir tablosunu 
ton zevtin yaiıdır. tır. çizmektedirler. Bazler Mahrilten ıı:azete-
vtŞtYE KARŞI SiYASET --· -- sine göre Franasda ham madde nok~anı 
Londra, 12 (A.A) - Taymis ga- Mare1aı J'alr vapura had bir şekil almıştır. Mensucat madde-

zetesine göre Vişinin Romel kuv- d d '-- · b · d 1 
vetlerine yardımı hakkında Nazır Manllladan kaçtı leri yüz e oıuıan nıs etın e aza mıstır. 

İssizlik artmaktadır. Yiyecek noksanına 
Daltonun söylediklerinden başka V . 12 ( A) M .... 1 J fr 1 kl. 1 kl d ... ld. B 
bu yardımın yapıldığına dair elde aşı~o-?., .. A. - are)'CU ~ ya nız na ıyat zor u an eıı:ı ır. u· 
edilen bütün deliller müttefiklerin adındaki bu~uk Fransız vapuru Marul- ıııünkü şartlar, Fransız - Alman is birli-
V.işiye karşı siyasetlerinin yeniden ladan ka~maga muvaffak o~~uştur. Va- ilini kolavlastırınamıstır. 
tetkik edileceğini göstermektedir. pur muret.tebatından Vışı tarafdan Demokraten gazetesi Paris 

1 Amerika Hariciye Nezareti tahki- o~aola~ M~nill~da ka~~ışlardır. Vap~r hakkınad diyor ki: 
~ k t ..... : 1 · h kkı d d d bır muttefık lımana ıltıca ederek Hur Dükkan bom boştur. Eski mobilya 
'ı w a ının n.:u~e ~1:1 u=· n k uy bll- F:r.ansız hareketine iştirak ettiğini bil- bulmak ıı:üctür. Fiatlar çok yüksektir. 
gu memnunıye ız gı açı ça - dirmistir Ma'""" l J f uru 11 bin Parı·slı"ler bu kı" palto .,,.iymemişlerdir. 
dirmiştir. it ol ~t . -~a o r vap K" f ~k • " .. . <--·-·-·-·-·-·--··-----... o u~ ur. ımse rangın ıymetıne guvenemıyor. 

ccaccccc~cccccccccccoooooocccaacoıo:ıaccc~cacaccacccacaaaaaooocıaccaacaccacaocacaaoocacaaaaac 

§ Sinemacılık Sanatının Zafer Tacı ... İzmir llalkırun Aylardanberi Sabırsı7hkla Beklediği Şahane Bir Film... . 
Dünya Yüzünde Mevcut Bütün Dillere Tercüme Edilen Nefis Bir Roman ..• 

Bas Roi:erde: 
ÖLMEYEN AŞK'ın un.utulmaz yıldızı 

LAUREffCE OliVıER ve 

Makine ve 
,,, erilirken 
~iı.gapur müaafaa•ı 

devam edi yor -·-Londra, 12 (A.A) - Singapunın ken-
disini müdafaada devam ettiğinin delili 
bugün öğleden sonra elde edilmiştir. 
Singapur radyosunun neşriyatında spi• 
kcr sakin bir sesle bugün Perşembe gü· 
nü mahalli saatle saat 22 haberler bül
tenini okuyorum diye söze başlamış ve 
bundan sonra haberlerin hUlftsalannı 
verdikten sonra sözlerine şöyle devanı 
etmiştir: 

Japonlar yüksek iddialarla Singapur 
adasındaki hakiki vaziyeti ıri7.)emei{e ca
lışıyorlar hakiki vaziyet .şudur ki şehre 
bir dUşman hUcumu yapılmış ve az çok 
şiddetle ilerletilmiştir. Bundan başka 
düşman bombardıman ve av tayyarelc· 
rinden mühim yardım görmekte idi. Bu
nun üzerine batı kesimini muhafaza eden 
kıtalanmız geri çekilmişlerdir. Singa
purda neşredilen bugünkü tebliğ şöyle 
diyordu saat 7 de tayyarelerle bir japon 
notası atılmıştır. Bu nota MaJczyadaki 
bütün kuvvetlerin kumandanına hitap 
ediyordu. Bu notaya hiç bir cevap ve• 
rilmemiştir. Batı ve şimal kesimlerinde 
şiddetli çarpışmalar devam eylemekte
dir. Fakat adanın doğusunda düşma~ 
topçusu püskUrtülmilştilr, bu sabah iki 
hava akım olmu~tur. Düşman hücumları 
esnasında pike bombardıman da yapıl
mıştır. _______ , ___ _ 
Yeni bır Dünk0 rk mi? -·-Tokyo, 12 (A.A) - Dcsmei Ajansı bir 
Malezya üssünden bildiriyor: 

Singapur muharebesi her ~at yeni bir 
Dünkergue mahiyetini almaktadır. Bu 
esnada japon ordusu bomba tayyareleri 
Çarşamba günü öğleden sonra Singapur· 
dan kaçmakta olan 25 ticaret ve harp 
gem.isinden mürekkep bir filoya hilcunı 
etmiştir japon bombalan 10 gemiye tanı 
isabet etmiş üç bin tonilltoluk bir gemi• 
de yangın çıkmış bin tonilltoluk ~ka 
bir gemi hasara uğramıştır. _____ .,,,,_,....,.. ___ _ 

Singapur düf mek 
üzere -·-Tokyo, 12 (A.A)- 11 eubattanberl 

Singapur eehrinin etrafında her yerde 
bava çarpıemalan olurken BlakanRmati 
Sanıı:i ve RaanR kalelerinin ateoi de de
vam etmektedir. Yanan benzin depola• 
nndan c;ıkan biiyük aiyah dumanlarla 
tamamiyle kapalı Sinstapur semalarında 
yapılan hava ke,ifleri sehirdeki han> 
vaziyetinin müoahedesine imkan verme
miştir. Liman dolaylanndaki otuz ka· 
dar vapurla ve Raang kaleıi acıkların· 
da diğer bir başka vapurun hareket ha· 
linde bulunması lngiliz kuvvetleri ilerl 
stelenlerinin adadan kacmak ic;in son 
ı:c-ayretlerini yaphklan hisain1 vermek· 
tedir. Dii:?er taraf tan ö2renildiitine RÖre 
Japon kuvvetlerinin külli kısmı bu sa• 
bah 20 bin kadar düsman askerinin çen
ber altına alımnasını tamamlamıştJT. 
Düsman ordusu döküntülerinin limaJlt'" 
daki harp aemilerinin ateşinden yardırn 
gören bir kısmı Japon kıtalannın hü-
culanna şiddetli surette mukavemete 
c;alısırken Japonlar da her dakika şehrio 
cenberini daraltmaktadır. Düşman Ol'" 

dusunun geri kalan kısmına karsı Japon 
!atalarının umumi hücumu nerede ise 
yapılmak üzeredir. 

• o u• tZMtR YERLt ASKERLlK Ş • 
BEStNDEN: 

1 - 338 doğumlu eratın ilk ve 
son yoklamaları bitmek üzeredir. 
Yoklamalarını yaptırmıyanların 
acele şubeye gelmeleri lazımdır. 

2 - 338 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi mektep talebeleri
nin de tecillerini yaptırmak Uzerc 
nüfus ve mektep vesikaları ile şu
beye hemen müracaatları lazımdır. 

* 1ZM1R YABANCI ASKERLİK 
ŞUBEStNDEN: 

Rmı - Alman ct-ohesinde baslvacak 
llkbahnr hareketinin hazırlıkları arasın
da siyasi faaliyeti büyük bir yer tutuyor. 
Bu faaliyet Macaristan, Romanya ve Bul. 
S!'ar··•a.- ii:••rindr tonlanmıstır. Macaris
tanda, Kral naipliğine bir vekil tayini 
icin yapılan tesebbüs belki de bu mem
lekt"tte bir Nazi reiiminin kurulmasına 
kadar varacaktır. Cünkü buna ait kanu
nun Macar mebusan meclisinden kolay
ea stec;eceii zan edilmekte iken müza-

okudum. Hayal mahsulü olan bu yazılar 
doğru de~ildir. Düşman 38 - 40 bin as
hrlr Mısırı tehdit ~den ııtrP.teiik nokta
ları knybetmiştir. Bu noktalar şimdi bi- JOAN FONTAiNE 
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Lise ve muadili mektepler me
zunlarından olup tam ehliyetli bu
lunan 316 dahil 337 dahile kadar 

• doğumlu mükellefler hazırlık kıta-
·' ş 11 sına sevk edileceklerinden 23/ u-
;l bat/942 gününe kadar şubeye mU-
11 racaatlan aksi takdirde mUkeHefi-
'ti'J1 yeti askeriye kanununun muaddel 

maddeleri mucibince ceza görecek-
leri ilAn olunur. sS 
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zim elimizdedir ve elimizde kalacaktır. 8 
Libya harbi kuvvet İşi deiZil. iaşe isidir. 
Uzun taşın vollariyle büvük kuvvetlerin 
mühimmat ikmal işine imkan olmadı:
iından hafif kuvvetlerle düşmanı kova
ladık. Düşmanın taşın yollan kısaldığı 
zaman bu hafif kuvvetler, düşman tara
fından cölde geri atılmıştır.> 


