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llan münderecatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetin tıe Cümhuriyet eıe?lerinin bekçisi sabahlan rıJca,. aiyaıi gazetedir. YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Büyük i Japonlarla Harp f 

Okyanosta c' . d 
--* • ın or su 

ICat'i halıimiyetin Jıime k t',,. b • 
Clit olduğunu belirtec:efı a ı ırza
l>Uyülı bir deniz sauası 
beıııemeJı ıazımdır .• · kazandı 

Sl!V Ju.'T BİLGİN 

~-~İngapurdan sonra, Japon istilit seli 
--U:i istikamette akacaktır? 
ld llu suali soranlar, Japonların Ca\·a 
il asına biraz daha sokulmak niyetiyle 
!ikliye asker çıkardıklarım, cenup Pasi-

te Timor adasının miihim bir parçası
~ işgal ettiklerini ve A \"Usturalya mii· 
• fa:ı:\ınm temel tn~ı sa)',)an Port Dar~ 

'lıini bir tayyare gemisinden ucımlukla
~-ha,·a te,..,kkülleriylc hombaladıklannı 
ıGı öniine getirirlerse, meraklarını da~ 
btarak inandıncı bir cevap bulabilirler. 

laııon hasvekili Tojo, son bir nutkun
da, ffc ilanda Hindistanına, A ,,ısturalya 
ve Yeni Zelandaya hitap ederek Japon 
lı:ıyat sahası içindeki mevkilerini kendi 
;İıa~riyle almazlarsa ezileceklerini söy
""1ısti. Göriililyor ki, Japonya, bu pro~
?ıuııını vakit kaybetmeden gerçekleştir
~~ azmindedir. Şimdiye kadar Çin de· 
llizıtıde, cenup batı pasifikte bir çok 
llıuvaflakıyetler kazanmı•. Biiyük Bri
fanya imparatorluiunu tat'ihfrıin en ai{ır 
:Venil~ilerine ultratmıstır. Üç asırdan 
~ denizlerin hikimi 'olan İn<:iltere. ilk 

•la olarak Jaoon deniz kuvvetleri kar
şısında gerilemiştir. 

Fakat Japonlar, hundan sonraki he· 
dencrine de ayni derecede kolaylıkla 
varabilecekler mi? 
ku Cnvaya mühim mikdnrda Amerikan 

VVetleri ırelmi<tir. 
General Waveİl'in ,;.,n tebliğ'ne göre. 

~llanaa Hindistanında miittcf'k !>ava 
\'Vetlerinin faaliyeti mütc?t'ladiven 

aıctnıaktadır. Hollandalılar, Ando Sak· 
lonlar. burada, ha\'8 hakimiyetini Ja-
1ıo;ıaı:uı elinden alabilirler.e, Cavenın D •dafa88ı Umitsiz bir h olmıva•aktır. 

enebilir İci, Avusıııralya ııe ı:'enı Ze
~ııdanın da mukadderatı buna bağlıdır. 

aha doi(rusu, Japonlan costuran hava 
ve deniz hakimiyetinin ömiirsüz bir M
ltiııı.iyet olduğu ispat edilmedikcc. bü
tün Pa.•ifik harbinin talii bugünkü ka
l'anlıkton kurtulnmıyacaktır. 

./\caba Birleşik Cümburiyetler, çok 
~iyetli bir harp yapmak ka:vgısiyle 
~~ni1lcrde ve havalardaki Jıazırİıklannı 
lal edecekleri güne kadar müdafaada 
•!arak Japonlnrın yayılma programla
~· harfi harfine tatbik etmelerine mey-
ıuı verecekler midir? 

1 
_ _!1Adiseler böyle inkişaf ederse Japon· 
~ çekirge sıcrayıııını andıran tabya
laıiyle bütün hedeflerini elde ctınelcri
lle enı:el olmak imkinsızdır. Bugün Su
llıııtranın, yann Cavanın, nihayet A vus
fııraıya ve Yeni Zelandanın nevmidane 
lı~ sava$ yapmak zorunda kalacakları 
rlitıler gelecektir. 

llaritaya bnktığunız zaman şunu görii
:l'oruz: 
Avusturalyanın baı; şehri olan Sidney 

:avayi üssünden 4479 mil uzaktadır .. 
anama kanalından Yeni Zelandanın 

lh•rkezi Vellingtona olan mesafe ise 6610 
:İldir. Yani saatte ortalama bir hesap· 

25 mil kateden harp geınlleri bu me
'uleyi anoak on ııünde katedebilirler. 
~l>Onlara gelince Singapura. Macassara, 

eni Gine ve Timor adasındaki iislere 
dayanarak Avusturalya ve Yeni Zelan
daya çok yukla~mışlardır. Yarın Suraha
)'~ya, Batavyaya ve Port Darvine ha
~ olurlarsa, mücadelenin müttefikler 
~ın, hüshütiin önüne durulmaz bir ma· 
ıyet alacağı tabiidir. 
Görülüyor ki Japonyanın deniz ve ha

'• htikimiyetinl önlemek kat'i bir zaru
;,e«ir. Birle~ik Cümhuriyetler, Cennp 
.~iliğe bakim olan bir Japonyanın baş 

d?~düren fiituhatiyle iktifa etrniyerek 
Şı1, • Arjantin • Peru sahillerine de mu
~~at olacağını bilirl<'r. Buı:Unkü dava 

"Yllk Okvanosta tam bir hakimiyet 
{Sonu Salıife 2, Sütun G da) 

... -

----'"Jt"~---

A m erik an kıt'aları 
"Cava,, da mühim 
rol oyaı~acaklar 

-*-
Çin ordusu Siyamlılaf'ı 
yendi, Banlıolı demi~yo

lu ac:undalıi Lingmay 
şehrine doğru ilerliyor .. 
Diğer yerlerde durum 
Londra, 21 {A.A) - Son haftalar zar

fında uzak şarktan Londraya gelen ılk 
iyi haber çok büyi.ik Çin kuvvetlerinin 
Ling Mayı kapıynn Siyam kıtalarını 

kat'i surette mağlQp ettiklerini bild:r
mektedir. Bu mevki 700 kilometrelik 
Bankong demiryolunun şimaldeki son 
durağıdır. Çin kıtalanrun bu taarruzu 
zaten bekleniyordu. 

( Sonu Sahife 3, Sütun 4 le) 

Cavanın merkezi BatamJada dı§ 
mahallelerden biT görünü§ 

Japonların 
denizde 
kayıpları 
~--~·*-~--

" 219,, nakliye ve harp 
gemileri batırıldı 

-*
Japonlar da bir deniz 
muuaffaJııyeti haber 

ueriyorlar •• 
Batavya, 21 {A.A) - Amerikan ve 

Hollanda hava ve deniz kuvvetleri iki 
Japon kruvazörüyle iki torpido muhri
bini ağır hasara uğratmışlardır. 

Batavya, 21 (AA) - Pasifik harbi
nin başından beri Japonlar harp gemisi, 
taşıt ve şilep olar_şk topyekfuı 109 gemi 
kaybetmişlerdir. Bunlann battığı ta
hakl,uk etmiştir. Bundan başka ayrıca 
26 vapurun batmış olması muhtemeldir. 
44 gemi de hasara uğratılınıştır. 

{Sonu Sahile 3, Sütün 3 te) 
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Japonlara kar~t büyük hor•kete germesi bekletten 
Amerikan donanmasından pargalar 

,ı.. 

1 Rusya Harpleri l 
1kiyerdeA 
man hatla
rı varıldı 

----*·----

~ 

L~nia~radda ve Kı· 
rımda Alınanlar 

müşkül vaziyette 
-*

Almanların uaziyeti 

S0tıyet a.. kerleri ileri hatlarda ate§ agmağa hazır vaziyette 

salılamadılıları ue ba~ 
har taarruzu için hazır· 
lanan ııuuuetleri lıullan• 

dılıları bildiriliyor 
vıldÖnÜmÜ Son teblığlere g6re 

----*----1 ~·alkev lerinin Stokholm, 21 {A.A) - Rus tebliğle
rinde bildirilmemekle beraber Alman 
radyosu Rwı kıtalanrun Kırurun şimal 
doğu kıyısına müvazi olan ve Arabat 
dili adiyle anılan dar toprak şeridi bo
yunca Alınan müdafaa hattım ynrmağa 
muvaffak olduklarını bildirmektedir. 

Bugün saat 15 te Parti Ruslar Snıo 
genel sekreteri radyo- le~sk ç~vr~
da bir nutuk söyliyecek sıne gırdı 

-*-

(Sona Sahile 3. Siitün 3 te) 

~==:::::::::::::::::::::::::::::::::::=.» 

Amerika ~e- j 
lecek yıl 60 bin 

İzmir ve Karşıyaka Halkevler!nde bugün ve 
ge~e yanılacak olan törenler •• 

bu Almanlar aa merkez. uça!l: yapacak 
Amerllıada dört yeni Halkevlcrinin yıldönümü bugün yur- iyi bir surette dinlenebilecektiT. 

dun her yerinde olduğu gibi İzmirde de Ha1kevi dil, tarih ve edebiyet şu\leai 
hazırlanan programa göre kutlanacaktıT. adına öğretmen Sait Odyak tarafından 

Saat 14,55 te askeri bandonun çala- bir konu~ma yapılacaktır. 
cağı istiklil maTşiyle törene başlanacak, Kız enstitüsü talebesi tarafından halk 
saat 15 te radyoda parti genel sekreteTi evi kollarının tf'msili yapılacaktır. 
B. Fikri Tüzerin nutku dinlenecr.kt '•· Kız lisesi müdürlüğünün hazırladığı 
Belediyeye geçen Arnplifikasyon tesısa- hususi bir programa göre orkestranın 
ti tevsi edildiğinden bu nutuk fehrimi.ıin da i~tirakiyle mükemmel bir konser ve
her yerine hoparlörlerle yayılacak,, bil- rileccktiT 
hassa meydanlıuda ve parklarda gayet {Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

-r--·-----------·;· 
Hintliler lagilizlt'- 1 

re ~örülmemiş 1 
şekilde bağlandı 

Amerilıalılar .Japon· 
ların gaddarlığı mey· 

dana çılıtığını 
söyliyorlar •• 

Nevyork, 21 (AA) - Nevyork 
Taymis gazetesi yazıyor : J apcnların 
Uzak şark ve Pasifik milletlerini 
beyaz ırk aleyhine tahrik etmek te· 
şebbüsleri suya düşmüştür. B:lAkis 
bu milletler müttefiklerle işbirligı 
azmini muhafaza etmektedirler. Ca· 
vadaki kuvvetin büyük kısmının 
yerliler olduğu gerçektir. J apcnlar 
Hindistanda da buna benzer b:r du
rum mevcut olduğunu göz önünde 
tutarak Hintliler arasında kanşıklık 
cıkannağa ve umumi hayatı sarsına
i(a çalışmaktadırlar. Bu faaliyetler 
Tokyonun ümitleri aleyhinde netıce-
Ier vermiştir. Hintliler ve Binnan· Mare~al Petenin ikametgahını 
yalılar Japcnların Avrupalılarla mu· bekleyen nöbetçile?den biri 
kayese edileıniyecek kadar gaddar E k F b k 
olduklarını görmüşlerdir. Bundan S İ ransız ÜyÜ • 
dolayıdır ki Japonların propaganda- /erinin muhakemesi 
lan bir nesilden beri göriilmeıniş bir 
şekilde Hintlileri İngilizlere bağla· ----*·----

~=-tır_· ------:.•• Almanya işin tu-
1 1 1 11111 

•••••••••••• 
Ruslar Leningradda 
yeni bir muvaf fakı

yet kazandılar 
-*-

Mühim genel kurmay 
vesikaları da ele 

geçirildi .. 
Moskova, 21 {AA) - Rus tebl:ğine 

ek: Leningrad cephesinde bir kesiminde 
12 bin Alman öldürülmüş, bir alay san
cağı, bir çok harp malzemesi iğtinam 
edilmiştir. Mühim genel kurmay vesika
lan elimize geçmiştir. 49 blokhavz, 50 
sığınak znptedilmiş, bir çok havan top· 
!arı iğtinam olıınmustur. 

tuluş şeklini 

beienn....iyor 
-*

lngUizlere göre Fran· 
sızlar md suçluların 

ViJide olduğunu 
bHiyorlar .. 

Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. bildiri
yor : Salahiyetli Alman mahfilleri Rion 
mahkemesi hakkında vaziyet almaktan 
çekinmekted'rler. Almanya bu husu•1a 
görüşünü bildirmiş bulunuyor. Bu gö
riiş şudur : 

•Harbin mesuliyeti meselesi Alınan
yayı alakadar etmer. Fakat Almanya 
anlaşmak hakkındaki Alınan teklifleri
nin reddedilmesinde ve bu suretle zaru
ri olarak felaket getirecek bir s:yaset 
takip olunmasında kimin mesul bulun
duğunu bilmek ister. Halbuki Rion mu
hakemesinin gelişmelerinden ve itharn
namenin yazılış tarzından ise Alman 

.{Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

de bir muvaffakıyet 
iddia edi vorlar 

-*
Almanlara göre Ruslar 
27 bin ölii, 6 bin esir, J8'1 
tanlı, 6J5 top uerdiler .. 
Moskova, 21 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Gece, kıtalarıınız Al
man ordularına karşı fafil hareketlerine 
devam etmişlerdir. 

Moskova, 21 {A.A) - Dün geceki 
Sovyet tebliği : 20 şubatla kıtalarımız 
düşmana karşı şiddetli muharebeler ve
rerek ilerlemiş, bir çok meskQn yerleri 
işgal etnıişlerdir. 29 şubatta hava muha
rebelerinde 24 ve yerde yedi düşman 
tayyaresi tahrip ettik. 
Kıtalanmız tarafından kurtarılan 

Smolensk çevresindeki köylerde Alman. 
!ar tarafından 3000 den ziyade binanın 

{Sonu Sahile 2, Sütün 5 te) 

torpido muhribi 
denize indirildi.. 

Vaşington, 21 (A.A) - Bahriye 
nazırlığının bildirdiğ,ine göre dün 4 
yeni torpido muhr:bi denize indiril
miştir. 
26 ZIRHLI DAHA YAPILIYOR 
Radyo gazetesinin Amerikadan ve
rilen bir habere atfettiğine göre son 
bir ay içinde Aınerikada 26 yeni 
harp gemisi inşasına başlanmıttır. 

GELECEK YIL 60 BİN 
TAYYARE 
Vaşington, 21 {A.A) - Harp gay

retlerinin idaresine memur general 
N okten demiştir ki : 
- 1943 yılında Amerika 60 bin tay

yare yapacaktır. Bunların 45 bini 
askeri uçak ve geri kalan 15 bini ta
lim uçağı olacaktır. Gelecek yıl ya-

! 
pabileceklerirniz bu yıl kazanacağı
mız muvaffakıyetlere bağlıdır. 

r ....... 1 .. ;··.~-~k·~·;·i· .. ·v~~-iy~i ... r ....... ! 
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» 

Rusyada iki taraf ta nıu· 
vaff akı yet kazanıyor! 

Afrilıada İngiliz motörlü Jıuuuetleri epeyce iJer· 
ledi • Maltaya ı6.900.ooo ııuo bomba atılmış ... 

Hollanda donanmasının muuaffalııyetleri 
Radyo gazetesine göre doğu cephe- olan 23 Şubatta fevka!Ade bir tebliğ ile 

sinden gelen haberler her iki tarafın dn neşredilecektir. 
bir takım büyük muvaffakıyetler ka- Diğer taraftan da Amanlar fevkalAde 
zandıklannı bildirmektedir. Sovyet ve bir tebliğ ile cephenin merkez kesiminde 
İngilizlere göre cephenin cenup v~ mer- çok büyük muvaffakıyetler kaummıı 
k_:z ~ıınlarında ve ayrıca ~ı;wıgrııd olduklarını bildirmişlerdir. Bu tebliğe 
bölgesınde Almanlara karşı miihim mu- .. hlı kıtal .. hil şart] 
vaffakıyetler kazanılmış ve Alınanlara gore zır ar en ~ç cum &

malzeme ve insanca büyük kayıplar ver- n altında 4 haftalık bır muharebeden 
dirilmiştir. Buna rağmen Sovyetler ne- sonra bir Sovyet ordwıunun bir k:ı.sm.. 
relere kadar gidildiğini bildirmemişler- nı imhaya muvaffak olmuşlar ve bir çolı: 
dir. Sanıldığına göre kazanılan mevki- silah almışlardır. 
!erin isimleri Kızıl ordunun yıldönümii (Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

Filadelfiyadııki fabrikalardan Amerikanın müttefiklerine 
11apılan tawarc setıkiııatmdan bir görünüş 



SAHiFE 2 YEH! ASIR ll ŞUBAT PAZAR 
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SEDİR HABERLERİ: 
~ 

Büyük 
Okyanosta 

f'arihi Roman Yazan: Şahin Afldııman Otelin kasasın
dan vok o,.u-

at un fiat arı artınca ----'lc------
Kat'i htihimlyetin ııııne 
ait olduğunu IJelirtecefl 
IJüyüJı bir deniz savaş• 
IJelılemeJı ıazırndır •• 

... il ... 

-- Sabaha kadar a2"ladım! '\(ren para 
~rtıJı he_r 4~y hazırdı. V zerinde doğduğum, bii· İki kardeş :Sbahatı bir· 

Bazı fakirlerin temiz
lenmeleri güçleşti yüdüğüm toprafd ardan ayrılacalıtan.. biri - - ~ .. 41>.tı- t 

~ .. . . . ermm ~-..uae a ıyor 

(Baştara{ı l ind Sahidcfe) 

davasıdır. Bu hakimiyeti kat'i olarıd' 
elinde tutan taraf, son zaferin anahtar· 

- Nöôet sırası sizin mi? İşte bu ço
~ size teslim ediyorum. Sarıca b yin 
"- kasabadan aldığı ilk devşirme nef e
adir. Bu :yoldaşı iyice kollayınız. Kaç
_..ın.a :z.inhar meydan verilmiyecek. 
•yin bl:z.e verdiği emir böyle ... 
Odanın her köşesinden horultu scsle

'JJ ytikseliyordu. Arkadaşları gibi uyu
.ayıp nöbet bekleyen askerler ise, bir 
ayt.m yajı kandilinden yayılan bafü 
ıpktan istifade ederek silAhlarım temiz
J.ınekle meşgul görilnüyorlardı.. . 

Bunlarm içinden genç bir Yeni çeri 
~mı kaldırdı. Ve temizlemeğe uğtaştı-
11 tabancasını yere bıraktıktan sonra~ 

- Demek Sarıca bey, daha bu gece
ju itibaren hemen faaliyete geçti, öyle 
:mi? Bu ilk av hiç tc fena değil. Boylu 
poslu bir oğlan! .. Acemi oğlan kisvesi 
- cidden yaraşacak!.. dedi ve böyle 
4iemesini mUteakip, yeniden tabancası
.., temhl~ koyuldu. 
Odanın karanlık bir köşesini scçüm. 

Oraya vanp oturdum. Başımı ellerimin 
.-sına alıp düşil~ koyuldum. 
Hayatımın en önemli bir dönüm nok

tumda bulunuyordum. Nikoll anlattığı 
vakit hoşuma gitmiş olan Yeniçerilik 
M,atı §imdi beni lrorlrutmağa baslarn1ş
itl. Demek bundan sonra anamın, baba
.... ka.rdeperimin yilzlerini artık bir 
a.ha göreınlyecektiın. öyle mi? Bu 
adamlar. yuvasından alm.ıp götiirükn 
Mr lnş yavrusu gibi beni kapma~a ha· 
zırlanıyorlardı. 

Acaba beni nereye götüreceklerdi? O 
Mikada g_özilmlin önünde karanlık. 
meçhul bir istikbal belirmişti ve birden 'ire yolunu kaybeden bir yolcu gibi, bu 
laranlığm arasında ~ınp kalmıştım. 

Bundan sonra kim bilir basıma neler 
aelecekT .. 
Şimdiye kadar çatısı altında yaşadı

jan bu sevimli familya yuvasına belki 
de artık bir daha kavuşamıyacağım .. 

Ansıı.m hatımna gelen bu korkunç ih
timal beni fena halde müteessir etlL 
Kendimi tutamadım. Gözlerimden ya~ 
)ııır boşandı. Odayı dolduran horultuların 
pptığı gUrilltOye, o dakikada benim 
llmçbrarak ağlamaklığımclan müteve1lit 
tDce blr seste karıştı ve ortalık ağarınca
ya kadar gözilme hiç uyku girmedi. 

Ba.zan dllşUnerek, hazan da ağlı~·aralt 
o r cm'h.llhl ettim 

balım alaca karanlığında hemen ha. 
k~et luwrbklarına başladık. Yeniçeriler 
atlara eğerlerini vurdular. Sanca Meh
met bey de gelerek müfrezenin başına 
leÇtl ve beni görür görme:ı gülümsedi 
Bana acıdığını anlatan yumuşak. tath 
bir sesle dedi ki: 

- ~yi nasıl geçirdin. Lbari?. Çok 
fena bir gece geçirdiğin ~ bes belli .•. 
G&lcrin kır.armış .. Hadi git yüzünü yı
l:a. bir az ferahlar, açılırsın ... 
Duyduğum acı arasında bu adamın 

sözleri, sanki gönlümdeki yaranın üzeri
ne bir melhem (•') sUrUlmUş gibi birden 
bire beni ferahlandırm~h. P~Imden ge
len bir Yeniçerinin ne:z.areti altında he
men çeşmeye koştum. Yüzümü bolca su 
ile ovuşturarak adamakıllı yıkadım ve 
o dlıklkada sinirlerime çok tatlı gelen bir 
serinlik duydum. Sonra Sarıca beyin ya
nına döndUm. 
Artık her şey ha:crdı. Yeniçeriler at

lara binmişlerdi. Turnacı başı: 
- Çabuk yedekteki boş atlardan biri

sıni getirin .. Bu çocuk binsin. diye Ye
nicerilere emir verdi. 

Bu emir derhal infaz. olundu. Sonra
dan gördUm ve anladım ki devşirmeye 
alınan acemi oğlanlarını hep yaya olarak 
ytrütüyorlar. BaWl bir at tahsis olunma-

(•) Doğrusu merhem. 

sı meger Turnacı ba;;mın gözüne gırdı- Basmıııhanedc Hatay otelinde kasa-
ğimi anlatan büyük bir teveccüh ni.,ane- dan kaybolan para tahkikatı dün adli
s~ imiş!_ Fakat ben b~un ~onra~~ d~- yeye intikal etmiştir. 
şım_ıeye alı~an _ıt~çlen l !'yan yUrur bır Bu hır ızL ··ın iç yüzü henüz aydınlan
vazıyette gordu6Um vakit farkına var- mamıştır. Otelin para kasası dün müte
dım. . . • hassaslar tarafından yeniden muayene 

Pek temız n!blu ?ı rad~m oldugunu cd~ ve kasanu)\hiç bir tazyike maruz 
anl_atan bu gıbı nazık ve mce mu~mele- kalmadığı anlarılmıştır. Parmak izi mü
~enyle Turn~cı b_aşı,. daha o dakikad~ tchasam ela lcasada ba~b.lanna ait par
ıtibaren benim Uzerımde çok kuvvetli malt izine tesadüf etmediğini bir rapor
bir tesir yapmağa ~~ıştı .. Gönlü:ün la bildirmiştir. 
ona doğru kayıp gitüğinı sezıyordu · Bu paralar sahipleri tarafından cv-

Ata bindikten sonra hayvanımı sür- vclce de olduğu gibi otelin aahiplerin
dum. Turnacı başının verdiği işaret üze- den Abdulkadire makbuz mukabilinde 
rine Yeniçeriler yola koyuldular. bir az teslim cdilm~tir. Dört çocuk ahibi 
sonra hayvnnlar tınsa kalkmışbrdı. Dun olan Abdulkadir ifadesinde paralann 
akşam dalları albnda ihtiyar hizmetçi k:endisine teslim edildiğini, fokat her 
Nikoli ile birlikte oturduğumuz yaşlı nasılsa kasadan bir ha ka el tarafından 
çınann önünden geçlik. .. Burası, genç- alındığını beyan etmi~tir. 
lik hatıralarımı bağrında toplayan çok Abdulkadir ve otelin sahiplerinden 
~7v~ğim bir k~Ydİ; Şimdi ~e~_!?'mçli- olan kardcııi Beşir timdi kab3hatı birbi
gımı toprnklan bıerınde gcçırdıgım bu rine ntfctmeğc başlamışlardır. Zanlar 
sevimli yerlerden a)Tılıyordum. Ve bel- bu defa Abdu1kı:.drden ziyade kardeşi 
ki de bir daha onlan goremiyecektim. Bcşirin üzerinde toplanmıştır. Maamafih 

Yeniden gözlerim sulandı. Çmı:ırıo bu işi kimin yapu~ı heniiz kat'i şekilde 
önündeki çeşme haz.in sesler, sarıltılar belli değildir. Adliyenin paraları ve 
çıkararak hiç durmaksı:z.m akmı:ığa de- suçluyu mt-:ydann çıkaracağı muhak
vam ediyordu. Bu s~cr acıklı bir dağ kaktır. 
konuşması gibi birden bire beni mütees
sir etmişti. 

Çesmenin önü tenha idi. Vakit daha 
erken olduğu i~in kasabanın yosma genç 
kıiları ~mdi burada görünmüyorlardı. 
Ortalığın bu sessiz, durgun vaziyeti duy
duğum teessürü bir kat daha arttırmı.ş-
b-. 
Yaşlı gözlerimle etrafıma bakmağa 

koyuldum ve birden bire çınarın önün
de bir insan golgesinin dolaştığını fark 
eder gıbi oldum. 

ithalat hahhını!a 
verilen lıararlar .. 
Ar\karada ticaret ve.killiğinde yaptlnn 

müzakerelere iştirak eden bilikler umu
mi katibi B. Atıf inan dün gece şehri
mize nvdet cylcmi~tir. 

Haber aldığımıza göre ithalat işleri 
hakkında ticaret vekaletinde verilen ka
rarlar hususi komite tnrafından yuru
rülliğe ~irecek ekilde tekemmül ettiril
mivtir. Yakın günlerde bu hususta bir 
sirküler ha:ıırlrınarak ticaret vekaletinin 
bütür teşkil5.tına bildirilecektir. 

~·-

Belediye bedava bir hamam temin edecek 
Sabun Hatlarının pchalılanmıuıı, işçi mühim vazifeler teveccüh eylediği göz

mahnlle.lerinde oturan bazı fakir kimse- den kaçınlmamıştır. Geçen umumi harp 
lerin yıkanmak hususunda akıntıya düş- te de lzmirde bazı zengin tacirlerin hi
mesinc sebep olmuştur. Bunun ileride mayesiyle hamamlar faaliyete geçiril
aıhhi zararlar yapmak latidadı göster- miş ve bundan büyÜk istifadeler temin 
mesi ihtimali dfüıünülerek belediye me- edilmişti. 
seleyi ehemmiyetle eline almışhr. DiCER YARDIMLAR 

Şimdilik şehrimizin Tepecik semtln- Diğer taraftan, belediyenin içtimai 
de belediye bir hamam kiralıyaralc fakir yardım işleri için ayırdığı tahsisata ila
halkın bu hamam yıkanma ihtiyacını ve olunan beş bin lira da erimek Üzere
temin edecektir. Hamam günün muay- dir. Belediye haııtnlann Hiç ve muayene 
yen saatlnrında kadınlar ve bazı saatle- işlerini arttırmaktadır. Şimdilik müstah
rinde erl:ekler için faaliyet gösterecek- zAr iltu;lar temin edilememektedir. 
tir. Ayni şekilde bir de berber temin ASKER AiLELERiNE YARDIM 
edilmiştir. Bilihara ~rimizin diğer Asker ailelerine yardım i~indcn alı-
yerlerinclc de hamamlar temin edile- nan netice de müabettir. iz.mir beledi
cektir. • l'esi asker ailelerine yardım bahsinde 

Fevkalade ahval önünde hayat pa- hamle denecek kadar güzel bir idare 
ho.1ıl"nırkcn belediyeye bu sahada pek sistemi kurmuştur. 

E rinci takım lik 
tespit olunan 

maçlarının ajanlıkça 
temi neticeleTi 

--~--~--~--~---·~--~----------~-
Bugünkü maç saat ıı de l>aşlıyacak .. 

Birinci talumlar arasındaki lik maç-ı müdürlüğü İzmir bölgesi tarafından bu 
ları geçe,n hafta hitmi~ ve Göztepenin hususta tesbit edilen resmi neticeler o.un-
şampiyon, AJhnordunun da ikinci oldu- ,.. 
ğunu yazmıstık. Beden terbiyesi umum lardır: 

Kuliibün adı kazandığı berabere Kaybettiği attığı yediği aldığı 
müsabaka kaldığı müsa- müsabaka gol gol puvan 
adedi baka adedi adedi adedi adedi adedi 

Göztepe 1 O 44 9 30 
Altınordu 7 l 2 39 19 25 
Ateı 3 3 4 12 23 19 
Altay 3 3 4 12 ıs 18 
Karfıyaka 3 7 17 24 16 

Aman Yarabbi tfı kendisi idi! Bu <la
mın biz.im ihtiyar hi%ınetçimiz Nikoli 
olduğunu tanımakta gecikmemistim! 
Turnacı başıdan izin aldım ve Nikolinin 
yanına giderek alımı durdurdum. Niko
linin gözleri de benimki gibi yaşlı idi. 
lhtiyor adamcnğız hem n ellerime sarıl
dı: 

Ehmelı hartlaranın Demirspor 1 9 
NOT: Altayın kaybettiği müsabaka- bir futbol müaabakaaı yapacaktır. 

4 36 3 

- Allfıh selfınıet versin ... Baba, oğul 
ve :r\ıhul kudtis (40 ) himayelerini ü:z.erin
de:n hiç eksik etmesinler, dedi ve elini 
alnına götürerek ıstavroz işareti yaptı. 

Sonra koynundan büyükçe bir kese 
çıknrdı, elime tutuşturdu. Elimi değdirir 
değdirmez, kesenin içi para ile dolu ol
duğunu aıllamakta gecikmemiştinı. 

ftl tnaralanmaı nın biri hükmendlr. Saat l l de Altay - Demhspor k.art'i-
deuam edi~or.. Demirsporun kaybettiği müsabaka- laşacaklardır. Hakem Faruk Kantaroğ-
Yeni ekmek kartlannın numaralan- ların aekizl hükmendir. lu. yan hakemler Muzaffer koral, Ala-

m ~nna dün bn lanmıştır. Pazıır olması- Bugün ikinci talcımlar arasında yalnııt ettin Ka..uınovadır. 
na rağmen bugün de ç lı,ılacaktır. ----------------

Faoliyete gf'çen ekmek Cinimi bürosu 
kartların d ğıtılması husuııunda daha 
pratik es3slar hazırlamaktadır. Ayni za
manda kartlnrın kontrolü, fırınlarda hc
ımpların takibi de bu büroca ynpılacak-
tır. 

Bir otomobil lcistiği 
satı~ı adliyede .. 

BELEDiYE 
Reisinin tetfdlılef'i 
Belediye relai dün öğleden sonra Et-

---·---Nikoli yaşlı gözleriyle beni derin de- ZABITADA 
rin süzerek: 

Keçecilerde Mehmet oğlu lbrahim, refpaşa, Kadife.kale, Hatay caddesi, 
fahiıı Hatla otomobil lastiği sattığı iddi- Güzelyalı ve Alsancak semtleriyle Kül
ruıiyle ihtikar maddesinden adliyeye türparkta tetkik ve teftitlerde bulun-
verilmiştir. muftur. 

- Baban seni gönneğe vakit bulama
dı, bu parayı sana vereyim diye bana 
teslim etti. Al bakalım-. Gurbette sıkın
tı çekmezsin. Bunu harçlık yaparsın. 

-Anam. babam nasıl? .. Benim bura
dan nyrılışımdan çok müteessir oldular 
mı?. Onlara .söyle Nikoli_ Hiç üzülme
sinler .. Dağ dağa kavuşmaz, insan insa
na kavu~r. Kim bilir, günün birinde 
belki de tekrar birbirimize kavuşuruz .. 

Bu sırada bir kaç adım uzağıınızda 
durarak biz.i gözetleyen bir Yeniçeri ar
tık sabredemedi, sert bir sesle bana dc
ıU ki: 

A~cıçtan düştü, öldii..Q .~Ao=Sceıı.K~E~RL~İK~aaaoc:ır 
ödemişin Beydağı nahiyesinin Güre S 

köyünden Mehmet karısı Hatiçc Tekin 
dağd:ı odun keserken nasılsa ağnçtan l VAZİFESİNE DAVET 
diiJmüş ve ağır surette yaralanmıştır tzMiR ASKERLiK ŞUBESi 
Yaralı kadın evine gittikten pek az son- BAŞKANUeINDAN: 
ra ölmüştür. Hadiseye adliyece el ko- Kısa hizmet hak.kını haiz tam ch-
nulmuştur. liyetnameli eratın hazırlık kıt' asına 

Temel! yerJıen vurdu acvkedilmek üzere 26/Şubat/942 
Muvcddet ga:ı.inownda Hüseyin oğ- de tubcyc müracaatlan ilin olunur. 

lu Ali Kızıl lokantada yemde yiyen Gelmeyenler hakkında askerlik 
Mehmet lcı:ıı Noberi kalçasından bıçalı:- kanununun ceza hükümleri tatbik 
la hafif surette yaralaml§ ve tutulmut- edilecektir. 

tur. xıcıcccccacacoaoc:ıooaoacocooaoo 
Kim lılmi Jıacırdı? .. 

~~ ........ ~~-~~ 
Son teb 'ığlere göre 

(Ba§tarafı 1 inci Sahidefe) 

tahrip edildiği görülmilştür. BUyük 
mi.kdarda davar da yok edilmiştir. 

Üç buçuk ay dü.şman işgali albnda ka. 
lan arazide 247 erkek. 27 kdm ve 14 ço
cuk işkence ile öldilrülmü.ştür. 

Almanlar geri çekilirken 262 Sovyet 
hemşehrisini de_ beraberlerinde götür· 
mUşlerdir. 

ALMANLARA GÖRE 

Berlin. 21 (A.A) - Alman tebliği : 

Jarmı eline geçirmiş olur. . 
Belki bundan dolayı Amerika hnrlW 

ye na7.ın Stinıson, müdafaada kalnıakl• 
harbi ~runanm imkansıılığmdan halı· 
scderek Amerika deniz> han ve ~ 
kuvvetlerinin en yakın zamanda teravU· 
zo geçnıcği mümkün kılacak SUl'ette tet
Uplennıekte olduklarını söylemiştir. t"•· 
ni önümüzdeki hoftnlar veya aylar içill· 
de Japoıı - Amerikan donanmalan v• 
hava kun-etleri arasında hakiki bikl· 
miyetin kime ait olduğunu belirtece~ 
kat'i bir ıııavas yapdacakt.ar. 
Cavanın ve hatti Avusturalyanın nıii· 

dafaası bunu icap ettirdiğine göre, Afn& 
rikan deniz ve hava lnıvvctJerinin btı· 
giine kadar gösterdikleri faaliyete ni5· 
betle kat kat yüksek bir faaliyet göstet· 
melcrini beklemek lazımdır. Bir baş .. 
ilıtimn1 düşiinmeğe yer :roktur. Zira Ja· 
pon. tehdidi o derece süratlc genişi.iyot 
ki müttefikler ve en başta Amcrikalıı.t 
Japon donanmasının devi~ cliretiıd 
kU'amazlarsa general Tojonun dedikleri· 
ni yapmasına nasıl bir mini düşlinülebi· 
lir? Amerikan ve İngiliz donan.maJarl• 
na yeni deniz birlikleri katıhmştır. Ba· 
har giriminde yalnız Rusyada 'büyük sa· 
'~Iar görmekJe kalmıyacağız. Ayni za· 
manda denizlerde c;olt muazzam savaf• 
larla karşılaşacağız.. Pasifikte ve Hint 
Okyanusımda istila altına düşen toprak· 
larla emniyetleri sarsılan ülkeler Japoll 
km;ll'gasının kuvvet ve şiddetini kaybet· 
meslııi itekliyorlar. Bütün ümitleri bö1· 
le bir sonnc:un elde edilmesine kaim~· 

ŞEVKET Bfl.GIN 

Halhevl~rirtin 
yıl dönümü 
(Baştarafı 1 inci Sahife.tel 

Halk.evinde bu gece saat 20,30 ela 
bir temsil, Pazartesi gecesi de genit 
programlı bir konser verilecektir. 

* lznıir balkevi, muhtelif kollarınıD 
gösterdiği faaliyetle hareketli bir yıl 
geçirmiJtir. İçtimai yardım aahaauıd• 
atılan adımlar kuvvetli olmuştur. Hu.su~ 
si bir komite, fakir kadınlara bir müea
-- adu.a clilctı.diil --.ya ile hüyül.. bit 
ihtiyaca cevap vermiştir. Temsil koaıi
teııinin, edebiyat kolunun. güzel sanat
lar kolunun faaliyetleri de takdire layık
br. 
KARŞIY AKADA 
Karııyaka halkevinde bugün parti 

genel sekreterinin nutku dinlendikten 
sonra Kar§ıyaka halkevi reıııı Hüsnü 
Ton ak merasimi açacak ve halkevleri
ni n 1 O senelik çalı!'malarından bahse
decektir. Bundan sonra tarih öğretmeni 
T ımlıc Ziya söz alarak hallı:evlerinin bü
yük varhğını ve yurtta f O senede i1irn 
sahasında ba~rdığı hizmetleri anlata
calc ve yazdığı güri ok11yacaktır. Cece 
-.z heyeti ve kız öğretmen okulu koro
su hir konaer verecclı:tir. 

2 3 Şubat pazartesi gecesi yine 
Karşıyaka halke'rinde İzmir halke-n 
temsil kolu gençleri tarafından bir piyes 
temsil edilecektir. 

- Hadi, lafı kısa kes'. Bu kadı:ır ko
nuşmak yeter artık! .. Yoku kısmı yo
lunda gerek!.. Boş yere vakit kaybedi
yoruz! 

Bu sert ihtar işi kısn kcsmeğe beni 
mecbur etti. Atın üı..crinden iğildim, Ni
ltolinin cllCTıni yakaladım: 

Seydıköyünde Atıf mahallesinde otu
Tan on beş yaşında Fatma Öngeç adın
da bir kız. Hasan oğlu Abdullah Onal 
tarafından lcaı;mlmıgtır. Bunlar tutula
rak adliyeye verilmiflerdir. 

Mevlüt 
Şark cephesinin merkez kesiminde 

zırhlı teşkillerimize kumanda eden ge-
neral Modelin ordusu en güç hava şart· iZMİR ASKERLİK ŞUBESİN-
lan altında dört hafta süren şiddetli DEN : 

Allahaısmnrladık Nikoli Beni dundan 
unutma. Anama, babama da sonsuz sny
gılanmı ve derin şükranlarımı ayrıca 
bildirirsin, dedim. 

-BİTMEDİ-

("') Teslis dedikleri hıri!tiyan akide.!i 
budur. 1l4hi kuvvet ue kudreti• ilçe a11-
nlması clcmektiT. 

Fatma Öngeç kendi rizaaiyle kaçtığı
m, Abdullah Onal da Fatmanın kendi
·ni kaçırdığını söylemektedir. 

He ac~fp şey! .. 
Karşıyaka Melek sinemasında Kemal 

ve Fikri adlarında ilci çocuk, 15 ya11n
daki Saadete elle sarkıntılık ettiğinden 
tutulmu!!lardır. 

lzmir tüccarlanndan Tevfik, Bah
ri ve Mustafa. Nazlının baba ve am
calan merhum Hacı Mehmet Naz
hnın ruhuna ithaf edilmek üzere 
22 ıubat 94:?. p zar günü öğle na
mazını müteak.lp Salepçioğlu cami· 
inde mevlut gerif olr.unacak.tır. 
.\Merhumu tanıyan chibba ve dost-
larının teşrifleri rica olunur. 1-2 

Yedek subayların mutat olan yok-
çarpışınalardnn sonra bir Sovyet ordu- lamaları her sene ha:z.iran ayında 
sunun bUyUk kısmını çevirerek imha yapılırken bu sene gösterilen lüzum 
etmiş, başka b!r ordunun büyük kısım- Uzerine ışubat ayında yapılmıştır-
larını da yok etmiştir. Sovyetler bu mu- Bu yoklamaya bir çok yedek su-
harebclerde 27 bin ölü. 6 bin esir ver- bay gelmediğinden bir hafta daha 
mişlcr, 187 tank, 615 top, 1150 bomba temdit edilmiştir. 
topu, müteaddit makineli tüfenk ve bü- Yoklamasını her hangi bir sebeple 
yUk sayıda başka harp malzemesi kay- yaptırmıyan yedek subayların he-

rilm men yoklamaya müracaat etmeleri 
betmişlerdir. Ayni zamanda çev . iş kendi menfaatleri icabındandır. Ak· 
olan birliklerin • .::t..::-u azaltmak irin 

r--ı--·-·-·----·· ·:·----·--ıJ 

1.._. __ I_~~.!.!!~. !~I~~!-~.- ··--~-~ 
cnnlı olduğunu adeta ıstırapla hissedi- kullanırdı. Tabii, davetli olduklan yer
yordum. Onun hüviyetini ancak kudret }ere, karnımı da otomobiliyle götürilrdü 
kelimesiyle ifade edebilirdim. Ondan ama ablamın kendine mahsus bir araba 
başka her şey ve herkes bana so uk ge- sı yoktu! Halbuki, daha evlenmiş bile 
liyordu. olmıyan. küçük kardeşinin şimdi otomo-

:r UAu.u ,,.... si takdirde 1076 sayılı kanlllUlD. 10 
düşmanın durmadan yaptığı karşı taar- cu maddesiyle elli lira para cezası-
ruzlar pilskürtülmüş ve kıtalanna ağır na mahkilın edileceğinin bilgi ed.i-
kayıplar verdirilmiştir. nllmesi... 1 - 3 
Diğer kesimlerde mühim hava kuv- ~iOi:iOCoc:ıcccaıl)Ol::ıot:ıocxxxx10C1ıooOOclı: 

Alaca Karnlıkta r •• 

••• 6 n•• 

Her sabah uyanırken, bugün Galiple 
beraber olacağımı küçük bir iç çarpın
~le düsilni.ıyordum. Bu geçerken onu 
yazıhanede uzaktan görme e benzemi
yordu! Elleri sağlam ve azimli idi. Db
reksiyonu meharet ve gilvenle kullanı
yordu. Gözlerinde bir istiM.a parıltısı ve 
dudaklarının ucunda alaycı küçUk bir 
tibessi.ım vardı. Ben onu kabahatli çı
karmak, canını yakmak, bana başka bir 
gooe bakın ~ a mecbur etmek Werdim. 
Fakat şaşmaz bir şekilde sakin kalıyor. 
Ve ancak telmı1c şeylerden söz açıyor
du. <Evet efendim!>. cHayır efendim!>, 

emnuniyetle efendim!>, C:Sakınız 
efendim. işte böyle davranmalı ... > 

Benim hakkımda ne düşünüyordu; 
Nebahat ıle arkada !arından daha canlı 
olduğumu, Semiha kadar canlı olduğu
mu anlamıyor mu idi? Hem de ondan
da genç ve daha taze! Gençliğimin ver
d ·i hareket beni hazan o kadar coştu
ruyordu ki gülmek, ~rkı söylemek, ma
nasız §Cyler sayıklamak hevesini duyu-

yordum! Oh, beni sevecek olana ne ka
dar şeyler verebilecektim! 

Fakat Galip Güven bundan hiç te 
süphelenir gibi değildi. Onun için patro
nun kız.ı idim. Hepfil bu kadar, bana ge
lince. bu delikanlının benim için bir şey 
olmadığını, sıfınn bile alb.nda olduğunu 
kendi kendime iddia ededurayım, onun
la gündelık otomobil dersini gökten dü-

r b!r hed'ye gıbi bekliyor ve eldivenli 
elim onunkine dokunduğu zaman heye
candan ürperiyordum. 

Bahann henüz gelmediği, fakat gel
melde oldu!unu his.5ettirdiği günlerden 
daha güzel bir şey bilmem benim kalbim
de Bahar şimdıden açılıyordu.Henüz &şık 
değildim. Fakat olmağa hazırdım. Aşkı 
anyor, seziyor ve umuyordmn. Samimi 
olarak. bu a!ıkm bana Galipten ve onun 
için geleceğini hiç düşUnmUyordum. Be
nim fikrimde başka bir tanınmamış er
kek vardı. Bu, tabii, zengin ve kibardı .. 
Fakat Galibe benziyordu. Küçük memu
ru her görüşUmde, ne kadar genç, er ve 

Fakat her gün kostüm değiştirerek bili vardı! 
bana cUretkar bir tavır veren reı:lkli Safiyetle sordum: 
eşarplar taktığım, bahalı kokular sil- - Benimle şöyle bir gezinti yapmak 
ründüğüm ve sö:z.lerimi hemen hemen ic;termisin? Ruhsatnamem de var! Husu
nşıkane tahriklerle doldurduğum halde si ders aldım ve otomobili ne iyi idare 
fütühatım bir adım bile ilerlemiyordu c-diyorum, görsen! 
Tatilden mahrum edilmiş bir mektep ta- - Mersi! dedi. vaktim yok! 
}ebesi gibi kızıp duruyordum. Böyle ha- Merdivenden inerken kıs kıs gülüyor-
rnretle istediğim vakit bile, bir erkeğin dum. Dönüşte §apkamı giymedim. Saç
hoşuruı gidecek kıratta değil mi idim? larım rü:z.gô.rla dalgnlanıyor, yanaklarım 

tmtihan verdim ve şoför ruhsaLnariıe- alevleniyordu. Bunun sebebi tatmin edil
sinl aldım. Galiple birlikte dersler bit- miş olan gururumdu. Evimizin önünde, 
mişti! Ve Mila aynı noktada idik. Cad- dnireden çıkmakta olan Galibi göri.ince 
delerden gilzel otomobilimle geçmek, neşem bir kat daha artb. Gaze bastım 
üzerime dikkat çekmek, arkadnşlanm \.'C sonrn, tam usulünce, önünde duruver
vc üteaddit nisanlı nanızetlerim tara- dim. Gülihnscyerek takdir etti: 
fmdıı.n imren.ilmek ve beyenilmek zevki - Mükemmel, mükemmel! 
bile onun yerini tutamıyordu. Som-a, karma kanşık saçlanmm dal-

Yalruz görilnüşte kalruı bir kayıtsız- galandığı başıma doğru gözlerini kaldır
lıkla otomobilimle ablama gittim. Baba· dı. Şimdiye kadar sesinde duymadığım 
mm bu hediyesini gi:z.lemiştim. Otomo- bir ihtizazla bana sordu: 
bili - ve bann çok ynkışan yenı kostümi.ı- - Riizgnrın işine bakın hele!.. Bunu 
mü _ görünce kıskançlıktan kızardı, bo- seviyor musunuz? 
zardı! Söylemesi ayıp ama, buna son de- - Delicesine seviyorum bunu! 
rece sevindim. Çocukluğumuzdan lıeri Kalbim delice çarpıyordu ve gözforimi 
nraınızd.:ı. bulunan gizli rekabet beni ona gözlerine dikerek ona bakıyordum. 
takılmağa sevk ediyordu. Nebahat du- Göz kapaklarını iğdi, şapkasını kaldır-
d.ııklarını sıktı. Canının sıkıldığı ve kıs- dı ve iğı1di: 
kandığı belli idi. Eniştem Ekmel çok - Anneniz hanım sizi bekliyor - Ha-
zengin oldugu halde pek açık elli degil- yırlı akşamlar efendim! 
di. Otomobilini bilhassa kendi işleri için - BİT M E D i -

veUerlınizin destek1ed!ği ordu birllklerL 
miz, düşmanın muvaffakıyetsiz hücwn
lannı ptiskürtmilş ve ağır kayıplar ver
dirmiştir. ---·"""··--· -Wtllfl--
Eski Fransız büyük
ler inin mu ha kemesi 

(Ba,ştarah 1 inci Sahi.rede) 

mahfilleri bu esas meselenin bahis mev
:z.uu olsa dahi tefcrrüat mahiyetinde 
mevzuubahis edileceği intibamı çıkar
maktadırlar.• 

İNGİLİZ GÖRÜŞÜ 

Londra, 21 (A.A) - Yorkşayr Post. 
gazetesi yazıyor : •Bugün Fransız umu
mi efkarında Rion muhakemesi münase-
betiyle Uze.rinde durdukları ve acı acı 
itham ettikleri şahs:yetler ne Daladiyc, 
ne Blum, ne Gamlen, ne de diğer arka
daşlarıdır. Bütün Fransızların suçlaclık
lan Darlan, Laval ve Vişi politikacıları
dır. Bunlar ya ihanetleri veya dalaletle
riyle mihverin aleti olmuşlardır. Bugün
kU suçlular Fransayı yenilgiye uğrattık
lan için değil, Hitlere mukavemet et
tikleri için muhakeme edilmektedirler. 

'l'ayyare Sineması 
TELEFON: 36·46 
BUGON fcvknliıde procram 

3 mükemmel Filim Birden 1 
-1-

Bir ~ebefı aranıyor
Bir ,aşındaki yeni artist 

BOBY SONDY İLE 
Namındaki ikizlerin oynadıktan 
hem çocuklan, hem de büyükleri 

alikalandıran eğlenceli, 
he~·ccanb filim .. 

-2-
Kora Terri filminin wıutulmaz 

yıldızı MARİKA ROKK 
tarafından 

HALLO .JANIN 

1 Çok zengin Aşk ve M\Wk filini 
-3-

1 
KARLAR ALrJNDA 

(REVÜ' FiLM) 
OYUN SAATLERİ : 

1
12.30 - 3.30 - 6.30 - 1.30 Bebek 
Aranıyor .• Z - 5 - 8 Hallo janin v 

~-.-.-. -, _ ,_.._._.. .... .......-~._.....-..-
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Halkevleri i 
••• ONUNCU YU.. İÇİN ••• ı 

On yıldır ışıi.'lDda durmadan ko,uyoruz, 
Geçen her günümüzde bir engel aşıyoruz. 
Köye, onurıla, ııirdik, onardık orda dili, 1 
Uzanır, her an yoksul. dertliye durmaz eli, 
Ceçmit canlandı onda, efe, zeybek oynadı. 
Damardaki duJ"Run kan, bu potada kaynadı. 
Derin toprak altında uyurken tarihimiz, §S 
O. gösterdi bizlere, yürünecek. yeni iz. 
Yunus, Karacaoilrın, bize tekrar göründü, 1 
Orda, her oeY yeniden hep Türklüğe büründü. 
Namık Kemal, haykırdı: cVatan> diye gürledi, S 
Altı oklu metale elimizde parladı. H 
Kubbeleri altından Sinan hep baktı bize, !.! 
Her yıl artan kollarla, benzedik bir de~~:· ~ 
Halk içinde, halk için, halkla beraber Y';'rur, 8 
Bütün acı ve dertler, Onun, bai{rında erır. 'ı 
Kurumu, bai{ruruzı, deniz ıı:ibi okoadı, ~ 
Bu can veren varlığın: ( Halkevleri) dir adı. 
Ay yıldızlı bayı·akla, Altı oklu yanyana, 
Seref, sağlık, esenlik ıaçıyorlar vatana, 
Toplanınca hepimiz. bu yuvalarda bir ~ün, 
Görürler yarathShnı: Yeni bir dünya Türkün ... 

' IZMIR: 21 / 11 / 942 
Ziya Tank ISITMAN 
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Londra Halk- 1 An· erikada 
e\'i ve ln~ilizler harp hazırlıkları 

---* *----
lfllep asll şey nasıl mu- Almanyanın bir senede 
"af falı olursa bu da -ııar· yaptığı oıomolJUleri 
flldılı sepglyl daha iyi Blrleşilı Amerilıa sade· 

öğretece-ııtir .. n ce 26 günde yapıyor •• 
Ll-ondra, 21 (A.A) - Londra Vaşington, 21 (A.A) - İstihsal isleri 
-evinin açıht münuebetiyle lngiliz reisi Nelson şunları söylemiştir : 
~ Con Rorfi Londra büyük elçimiz • - Amerika halkı en sonunda bize 
l'.,.,fllt Rüştü Araaa ıu dostluk mesajını de bulaşan büyük tehlikeyi günün,l e 
11İlnderıniftir: kavrıyammnıştır. Bu yüzden bir çok fe-

l'ürlı: hülr.ümetinin Londrada bir halk laketlerle karşılaşmak zorunda kaldık.• 
•vi açtığını duymakla bahtiyarım. Hallı: Radyo gazetesine göre B. Hariman 
""lerinin erkek kadın, genç ihtiy r her Amerikan hazırlıkları hakkında dilcka
k . ..., bilgi, kültür, ıoıyal toplantı, kitap, te değer beyanatta bulunmuştur. Ame
fi\ir mübadeleıi, konferans, müzik ba- rika sanayi veriminin gittikçe artmakta 
lur,,ından bir merkez olduğunu burada olduğunu ve otomobil sanayün!n tama
hirçok kimseler bilmiye bilirler. Halkev- ıniyle harp işlerine terkedildiğini bil
lerı. nereye gelmitoe oraya bilgi alakası, ~işl!r. Almanyanın ~en~lik ot~mobil 
•l\adaılık, dostluk ve anlayıı getirmiş- ıstihsalatı ancak 300 bındir. Harımana 
li., Halkı batıl itikatlardan kurtarmı,tır. göre bu kadar otomobili Amenka sadc-
8-ıann faydalannı bizzat gördüm. Bir ce 26 günde yapmakta_'.iır: . 
!taç Yıl önce o mükemmel yeni Türk bat ÖRF[ İDARE SALAHIYETI 
lelırini ziyaret bahtiyarlığını bulduğıım Vaşington, 21 (A.A) - Dün neşrecli-
~an her tarafta yeni bir hayat sezınlş- len bir emirname ile harbiye nazırlığı· 
tlnı. na Amerikanın bazı çevrelerinde idare-

l'ürkiye dııında açılan bu ilk halkevi- yi ele almak salahiyeti verilmiştir. 
tıla de iki ta.ro.f halklarının bir arada BİR AYDA 90 BİN GÖNÜLLÜ 
'°ı>lanrnalarını, fikir arkadaşlığını, fikir Vaşington, 21 (A.A) - Kalifomiya-
~er\ni birbirini cesaretlendirmek da bir Filipin taburu teşkil edilmiştir .. 
ilini kolaylllfbracağını dütünmekle mes- Son kanunda Amerikan ordusuna yazı· 
udum, Her uıl ıey nasıl muvaffak olur- lan gönüllüler 90 b'ni geçmiştir. 
.. hu da halkımıza lı:llTJılıltlı sevgi ve iyi -·-----
dostluk lı.ielerlnl öğretecekfü. Londra- Askeri vazıyet 
dıı açılan bu mll-e muvaffakıyet· 
lor dilerken bütün lngi1iz neaillerinin (Baştarah ı inci Sahifede) 
tercümanı olarak size hoş geldiniz diyo- Almanlar da harbi kazandıkları yeri 
ruın. açık bildirmemişlerdir. Bu yerin Smo-

SIR PERSI LORENIN SöZLERI lensk cenubunda olması muhtemeldir. 
londra, 21 (A.A) - Türkiye halk RUSLARIN YENt StLAHI ? 

evinin açılmuında Sir Perai Loren de- Sovyet havacılarının alçaktan yaptık-
hıİftir ki: !arı hücumlarda iyi yetiştirilm~ olduğu 

<- Bugünkü açılıı büyük Britanya görülüyor. Bunların makineli tüfenkten 
ile Türkiye araamda ıcbrilder teati.ti fı:r.. başka büyük çapta top ve belki de sırf 
l&tıııclan daha büyük bir teY arzediyor: bu vazife için yapılmış yeni bir silah 

llüyük Brito.nya ve Türk.iye hürriyeti k~ı~'f~ ~J'~\,ADA 
ııevınelı:te ve hürriyete hürmet etmekte-
dirler. iki hülr.ümet birbirleriyle tam bir Libyadaki duruma gelince: Cephede 
aiiven içinde ve ceıaretle konutmağı l>ir değişiklik olmamıştır. Bütün hare-
""- kat keşif faaliyetine inhisar etmiştir. 
~ı«enı:nitlerdir.> Yalnız İngilizlerin motörlü unsurlarını 
i~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;D j sc - 60 kilometre kadar ileriye sürmeğe 

Mevlut 
Vefat eden babam Eczacı ömer 

Saydamın ruhu için 23/2/942 Pa
zartesi günü ikindi namazını müte-

~p mevlful.u şerif okunacağından 
ınuhterenı meslektaşlariyle dostla
rımızın ve arzu eden diğer yurtdaş
larm muayyen :zamanda Karşıyaka 
kemal p~a camii şerifine teşrifleri 
rica olunur. 

OCLU Necdet SAYDAM 
(418) 

l'ransız lllformandi>ı 
•apara neden yandı? ... 
\1 aşington, 21 (A.A) - Bahriye nazı-

ı·ı albay Knoks, Normandi vapuru hAdi
"<!si hakkında sıkı tahkikat yapılacağını 
lliiylemiştir. Normandiyi vUzdUmıek 
":in Çok :zaman lazımdır. Gemi Ameri
kaı:ı, donanmasına katıldıktan sonra si
btasruh. 

~~---· ...... ---~ 
llavaylı siviller Ame

rikada muhakeme 
ediliyorlar-

. Vaşington, 21 (A.A) - Gazetelerin 
~dirdiğ'ııe göre askeri mahkeme dün 
~ bir celse yaparak bozgunculuk su
rY.le zan altında bulunan Havaylı sivil
enn ille muhakemesine başlanmıştır .. 
~u bozgunculuğun mahiyeti hakkında 
IZahat ver!lmemiştir. ----·---
4hnanıara göre iki ta· 
l'afın havada kayıpları .. 

Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği: 
k U - 20. Şubat arasında İngiliz hava 
.uwetlerı 38 i Akdeniule ve şimal1 Af

:rı~ada olmak üzere 99 tayyare kaybet
~erdi, Ayru müddet içinde Alınan 
lt ava ~vvetleri, tngiltereye karşı hare-
etlerınde 28 tayyare kaybetmişlerdır. 

muvaffak oldukları görülmüştür. 
Orta Akdenizde Mihver hava faali

yeti Malta üzerinde toplanmıştır. İngi
liz kaynaklarına göre Maltaya harbin 
b•şlangıcından beri 1690 hava taarruzu 
yapılmıştır. Her hücumda en aşağt 10 
tayyare kullanılmlŞ!a bu taarruzlarda 
16,900 uçak kullanılmış demektir. Hal
buki hücumlarda 50 - 60 tayyare kulla
nıldığı da vakidir. Her tayyare orta bir 
hesapla 1000 kilo bomba atmış olsa, Mal
taya 16,900,000 kilo bomba atılmış de
mektir! .. Bundan da Malta müdafaasının 
kuvvetli olduğu ve bilhassa pasif bakı
mından müdafaasının mükemmel oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

JAPON DONANMASINA 
A1T SÖZLER 
Japon donanmasının bir tebliğine gl>

re iki japon muhribi iki kruvazör ve üç 
muhripten mürekkep bir Hollanda filo
suna rast gelmiş ve bunlardan iki muh
ribi batırmıştır. Bir kruvazörün de ha
sara uğratıldığı söylenmiştir. Halbuki 
bundan evvelde japonlar Hollanda Hin
distanırun üç modern kruvazöründen 
birisinin batırıldığını ve ikisirün de i.şe 
yaramıyacak derecede hasara uğratıldı
ğını resmt tebliğ ile bildirmişler ve artık 
Hollanda Hindistanı filosunun hesaba 
katılanuyacağını da il§ve etınişlerdi. 
Şimdi rastlanan iki Hollanda knıva

zörü 3400 tonluk olan gemiler değilse, 
japon iddiasına rağmen Hollanda Hin
distanı donanmasının Mla faal olduğu 
anlaşılıyor. 

Hollanda Hindistam . filosu çok zayıf 
olmakla beraber, iyi sevk v ~ idare ile 
parlak neticeler alınağa muvaffak ol
muştur. Yalnız bundan sonrası için va
ziyet bir az değişmiştir. Surabaya ve Su
matradaki deniz üsleri her istikametten 
japon, hava kuvvetlerinin tesiri altına 
girmiştir. Bu suretle Cavadaki deniz 
kuvvetleri için tehlikeli bir dU?UJI1 ha
sıl olmU§tur. Gelen haberlerden bütün 
Hollanda filosunun, Cavanın doğusunda 
ve batısında geçid denizleri kontrol et
mekte ve japon 83ker çıkarmalarını ön
lemek istemekte olduğu anlaşılıyor. Bu 
suretle de adanın müdafaası kolaylaşrmş 
olacaktır. 

YENt ASIR 

Rus ya harpleri 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Bu hücum Kafkas ordusu ile şu daki
kada Azak denizi kıyıları boyunca taar
ruz etmekte olan Timoçenko ordusu 
arasında bir temas tesisini mümkün kı
labilir. Almanlar burada yapılan savaş
larda Rus k · ;•ıplarının kendilerinlııki 
kadar ağır olduğunu iddia ediyorlarsa 
da Ruslar susuyorlar. 

MERKEZ CEPHESİNDE 
Almanların radyoda verd:kleri ayni 

haberler merkez cephesinde de bir Rus 
muvaffakıyetinden bahsetmekte, Ruslar 
ise Smolensk çevresinde mcskOn bir 
merkezin geri alınmasından başka bir 
şey söylememektedirler. 

ALMAN İHTİYATLAR! SAHNEDE 
Alınanların ilkbnhar taarruzu için 

yedekte tuttııkları tank taburlarının Rus 
taarruzunu durdurmak için muharebe
ye sürüldüğünü gösteren deliller vardır. 

ALMAN TANKLARI ÇEKİLİYOR 
Londra, 21 ( A.A) - Doğu cephesin

den gelen haberlere göre Hitler illcbahar 
taarruzu için ihtiyatta tuttuğu kuvvet
leri harbe sürmek zorunda kalmıştır. AL 
man piyadesine yol açmağn çalı.şan tank
lar Sovyet mukavemetiyle karşılaşınca 
süratle geriye çekiliyorlar. Cephenin 
cenup kesiminde 14 tankın b;mayesinde 
yapılan bir hücumda Sovyet topçulan 
tankların yaklaşmasına müsaade etmiş
ler. sonra şiddetli bir ateşle bunlardan 
yedisini tahrip etmişlerdir. Almanların 
Sovyet mevzilerini kı.ışatmak teşebbüsü 
büyük zay!atla akim bırakılmıştır. 

ALMAN HATLARINDA SARSILl\lA 
Leningrad cephesinde ilerliyen Sov

yct kuvvetlerine karşı Almanların yap
tıkları karşı taarruzlarda büyük zayia
ta uğramalarına. sel>ebiyet vermiştir. 

Don havzasında Alman hatları yavaş 
yavaş sarsılıyor. Bu hat.1ar general Fon 
Kleist ordi.ılarının müdafaa hatları sar· 
sıldıktan sonra kurulmuştu. 

LENİNGRADDA ALMAN 
HATLAR! YARILDI • 
Londra, 21 (A.A) - Leningrad rad-

yosunun verdiği habere göre blı· Sovyel 
birliği düşmanın birinci ve ikinci müda
faa hatlarını yararak çok büyük bir iler
leme hareketi yapmıştır. Almanlar tank
lar ve tayyareler kullanarak karşı hü
cuma geçmişlerse de bütün gayretleı·i 

Japonlarla harp 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

LİNGMAY ALINDI 
Londra, 21 (A.A) - Uzak şarktan ge

len haberler, Lingrnayın alınarak Siyam 
kıtalannın tam bir mağ!Qbiyete uğratıl
dığını bildiriyor. 
BİRMANYADA 
Ayrıca Bilin nehri boyunca cereyan 

eden şiddetli muharebeler sonunda Bir
manyada Japon taarruzunun durdurul
duğu da bildiriliyor. 
FİLİPİNLERDE 
Vaşington, 21 (AA) - Harbiye na· 

zırlığının tebliği : Bataan cephesinin bü
tün kesimlerinde mev:ı:i savaşları devam 
ediyor. Düşman uçakları hatlarımızın 
gerisindeki tesislere yangın bombaları 
atmışlardır. Bu bombaların tetkiki neti
cesinde Japonların bunları beyaz fosfor
la doldurduğu görülmüxtür. 
Başka çevrelerde bildirecek bir şey 

yoktur. 
AMERİKAN ASKERLERİ CAV ADA 
Nevyork, 21 (AA) - •Nevyork Tay

mis• gazetesi Cavaya merikan kıtalan
nın çıkmasını ele alarak diyor ki : Zi
hinlerin muvaffakıyetsizliklerle meşgul 
olduğu böyle bir sırada bu haber çok 
cesaret vericidir. Bu artık mesuliyetle
rimizl idrake başladığımızı gösterir. 

Hollandalıların hayati ehemmiyeti hA
iz olan son kalelerini mUstev lilerin taar
ruzundan kurtarmağa bu, beliti de ye
tecektir. Cavaya yerleşen Amerikalılar 
münasip fuıda taarruza geçebilecekler
dir. Japonlar yetecek kadar ti eri mevzi
leri aldıktan sonra mllttefiklcrin kudre
tini zamanla sarsacaklarını umuyorlar
dı. Artık kumandanlarunıza düşan vazi
fe Amerikan kuvvetlerini en iyi tarzda 
kullanmaktır. 
BİRMANY ADA BİR HÜCUM 
Londra, 21 (A.A) - Japon tayyarele

ri eski Birmanya hükümdarlarının Man
dalay sarayına hücum etmişlerdir. Sa
ray .hasara uğranuştır. 

TIMORLA MUHABERE YOK 
Kambera, 21 (A.A) - Harbiye nazı

rı Ford, Timor adasiyle muhaberenin 
kesildiğini 3iiylemiştir. 

Borsa 
VZVM 

boşa gitmiştir. 151 M. Hafız Cemal 
126 İncir T. A. Ş. 

46 50 
45 

48 

RUSLAR LETONYA HUDUDU 125 İnhisarlar 
CİVARINDA.. 66 Öztürk Ş. 
Londra, 21 (A.A) - Rusların son za. 66 M. j. Taranto 

manlarda kazanmış olduklan muvaffa- 54 Rifat Kaptan 
kıyetlerin manası şimdi anlaşılınağa baş- 44 Reşat Leblebici 
lanuştır. İlk defa olarak muntazam Sav- 40 Hasan Çolak o. 
yet kıtaları Letonyalı çetelerle temas 26 B. Tevfik Nazlı 
tesis etmişlerdir. Bu temas, Sovyet kuv- 22 M. İzmir O. 
vetlerinin Letonya hududuna geldikleri- 12 A. Lafont 
ni, hiç değilse çok yaklaştıklannı göste- 13 K. Mahmut Tınaz 
riyor. 745 Yeldin 

Rus kaynaklarından gelen haberlere 153413 Eski yekfuı 
göre Sovyet kuvvetleri Smolensk dolay- 154158 Umumi yeldin 
lıırında yeni Alman mevzilerini alınış- No. 7 
!ardır. No. 8 

LENİNGRADDA No. 9 
Cephenin şimal kesimindeki Sovyet No. 10 

ileri hareketinin de ~enupta olduğu ka- No. •. uctlRl 
dar mühim olduğunu gösteren emareler n 

45 50 
46 75 
45 50 
48 50 
48 
46 
50 
48 
45 25 
54 

vardır. Eğer Lenlngrad muhasaradan 350 Öztürk Ş. 27 
kurtulw·sa serbest kalacak olan büyilk 180 Naci Elblrllk 32 
bir Sovyet ordusu bir çok istikametler- 171 M. Ali Kardeşler 15 
de Finlere ve bu kesimdeki Almanlara 140 M. KAmil 22 50 
hücum edebilecektir. 841 YekOn 

48 25 
47 25 
49 
46 
54 
49 
50 
52 
49 
47 25 
54 

45 
46 
47 50 
48 50 
53 

27 
32 
22 25 
22 50 

----*---- 134423 Eslı:l yekfuı 
Japanların dencz.de l35264 umumı yeldhı 

13950 kilo Zeytinyağı 71 50 80 
kavıpları 50000kiloKoyunder!sil65 165 

ZAHiRE 
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 20 ton Kumdan 20 

$ARiFE J 

(HAM KAVÇVKLARIH BEYANA VE EL KOH· 
MA hükmüne tcibi tutuldu"lıları flalıhında •• 

lzn. ir \' alili«inden: 
1 - Ticaret vekaletinden yapılan iş' ar ve tebliğde ithalatçı, ihracatçı, ko

misyoncu, toptancı, ya'l"t toptancı, depocu, emanetçi, nakliyatçı. mliteahhit. 
bankalar, fabrikacı, imalatçı gibi hakiki ve hükmi eahıslar ellerinde bulunan 
ham kauçukları 184 sayılı koordinasyon kararının ıekizinci maddesi hükmü
ne atinaden 25/2 / 1942 akşamına kadar bir beyanname ile mahallin en bü
yük mülkiye amirine bildirmcğc mecburdurlar. 

2 - Beyana tabi tutulan ham lı:auçuklara 202 sayılı koordinasyon kararı· 
nın ikinci maddeai hükrnüne tevfikan el konulmuttur. 

,3 - Kauçukların el konma kararından evvel satilinış bulunmaları dolayı
ıile veya her hangi bir sebeple bulundukları yerlerden başka mahallere mü· 
ıaade alınmaksızın nakledilmeleri memnu olup bulunduldarı yerlerde ıahip
lcri veya zilyetlcri tarafından hükümet emrine teslim olunacakhr. 

4 - Bu karara riayet etnıiyenler hakkında mili! korunma kanunu ahkll.
mınca arama ve cezai takibat yapı]acktır. 

5 - Keyfiyet 18.kadarların malUmu olmak üzere teblii ve ilin olunur. 
(416) 

§ 

Aydın Vifciyeti Nafıa '!f üdürlüğünden ~ 
KAPALI .ZARF ll.SllLILE EKSiLTME iLAHi 

1 - Eksiltmeye konulan it: 24278 lira 52 kurut keıif bedelli Aydın -
Muğla yolunun l 4x8 I 0-16x528 kilometreleri arasında 9osenin terli ve eoao
h tamirab ve üç adet menfez inşaatı. 

2 - Bu ite ait prtnamea ve evrak •unlardır. 
A - Eksiltme fllrtnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel ıartnamesi 
O - Teavlyei türabiye şose ve k.lrgir inp_atınamesi fenni ,ı1:artname 
E - Ketlf bülAııa cetveli ve silailei fiat 
F - Taı ve kum grafik cetvelleri 
lstiyenler bu şartname ve evrakı Nafia müdürlüğünde aörebilirler. 

3 - Eksiltme 5/3 / 9'42 tarihinde perş.-mbe günü saat 15 le vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

'4 - Eksiltme kapalı zari uıuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 1820,52 liralık muvakkat te• 

minat vermeai ve Aydın viliyetinden ihaleden 3 gün evvel bu iı İçin alınmı1 
ehliyet veıikaıı ve ticaret odası vesika.ı bulunması 15.z.ımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saattan bir oaat evveline 
lı:adar vilayet daimi encümenine getirilerek encümen reiıliiine makbuz mu
kabilinde verilecelı:ıir. Poıta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılan saata kadar gelmlt olma51 ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice lc:apatllmıı olması lazımdır. Postada olacak aecikmcler kabul edilmez. 

19 22 25 28 900 (389) 

~ .. ermin Tuhafiye Maiazası 
SAYIN MVŞTERİLERİMİZE 

Müessif Kemeraltı yangınında yanan mağazamızı bu kerre yine Kemeraltı 
caddesinde Karakol kareısında 72 No. da İ 

S YENİDEN VE TAMAMEN YENİ ÇEŞ TLERLE 
§ açtığımızı ve tuhafiyeye ait bütün çe$İtlerinizi mağazamızdan en ucuz 

lfiatlarla temin ed.,bilecei<inizi ıayıı:ılarımızla bildiririz. TELEFON 349 l 
1010 (419) 

'co:acccccc:cc==o:ccccc=:cc::cc:ccccacccocccc:ccc:c=ccccc=:=: 

Emlah 11e Eytam Banrıası İzmir Şubesinden: 
Şubemizde çalıştırılmak üzere müsabaka ile bir daktilo alınacaktır. 
Müsabaka 2 /Mart pazartesi ııünü ıaat onda ,ubemizde yapılacak ve ka

zanana muvaffakıyet dereceaine göre 60.- liraya kadar aylık verilecektir. 
İsteklilerin diğer hususah öirenmek üzere şobemiz zat iş]eri servisine mü-

racaat eylemeleri l&zundır. 22 1 960 ( 4 l 2) 

İzmir inhisarlar BcqmUdiirlUğUnden : 
Camaltı tuzlası için ebad ve evsafı ile miktar ve muhammen fiatlan a.p.iı

da yazılı fabrika malı müceddet çıralı veya beyaz çam kerefte pazarlUtla a&• 

tın alınacaktır. · 
Muvakkat teminatı 796.02 liradır. Şartnamesi levazım şubemizde ııörüle

bilir. isteklilerin 25 /2/942 tarihine mU.ad.if Ç&r1&rnba ıı:ünü saat 15 te ha. 
müdüriyetimi:zdeki komisyona gelmr.leri ilôn olunur. 

Eb'adı Adet Metre mikabı 

IOX15X400 100 6 
10Xl5X300 lOO 4 500 
10Xl2X400 900 43 200 
10XIOX400 76 3 040 
!OXIOX300 450 13 500 
ıoxıox200 50 1 
8XlOX'400 30 960 
6XIOX'400 269 6 456 
4X28X400 1125 50 400 

129 056 

Muhammen fiab 
Lira. K.. 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
85 
8S 
8S 

SUMATRADA JAPON KAYIPLARI 15 ton Nohut 17 (414) 

Japanların Sumatra açıklarında kay- 16 Ton Susam Sl 51 25 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;qj bettilcleri vapurlar bu yekOna dahil de- 51 Balya Pamuk 75 
ğildir. Suınatrada Japonların kaybettiği -~;;:=;;;;;;;;c;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;ij 

1 gemiler bildirildiğinden fazladır .. Resmi il~-"'""" Satılık tarla ve mera c<>ıe ~atıtıh 

22 24 963 

haberlere göre 14 şubata kadar bir uçak BiR DESiNATÖR ARANIYOR 1 İzmir: Giizelyalı İnönü caddesi 
gemisi, 7 kruvazör, 13 muhrip, 7 denizal- Tirede Halkapınar mevkilnde 276 1110 numaralı iki dükkAn acele sa-
tı, 52 nakEye gemisi, 23 şilep, 7 oarnıçlı ıs dönliın mlifrez tarla ve bağ ile 2675 L. '-'-tır. önü tramvay caddesi ve 

TEKLtLERtN 23 ŞUBAT PA- d" .. er' b te b' L'----1 u= petrol vapuru kaybetmişlerdir. onum m anın eş ır = Güzelyalı pazarı arkası deniz kıyısı 
YENİ ASm - Yani Japonlar muhte- ZARTESt GONO SAAT 10 DA acele satılıktır. Taliplerin Tirede ee· yekdiğerine bitişik iki dükkAn. 

lif deniz harp birlikleri de dahil olarak MENEMENDE SU lŞLERl YAZI- zacı bay Hüseyin K:uıtora mllraca- S Talip olanlar Karantina cHamam 
219 gemi kaybebniş oluyorlar. HANESiNE GELMELERt. atlan.. 18-20-22-24-26 (:l86) R sokağr> 266 ncı sokak 11 No. lu ev. 

Bunlardan '-·-ka ikı· zırhlı ile iki ~====cıc:ıccc::c::c'c:ı:::c:cr:~ccı sahi _., 
.....,, 20 21 22 (397) de oturan ev 'bine mUraca1K1an 

uçak gem!sinin ve dört kruvazörün bat- ~--=-=====ccccc::ucı: ilan olunur. (420) 
mış olması da muhtemeldir. 1ZM1R BELEDlYEStNDEN: 
YENİ BİR DENİZ HARBİ lZMtR 2 NCt SULH HUKUK HA- 1 - Şükrü Saraçoğlu caddesinde, Ka-
Tokyo, 21 (A.A) - Japon donanma- KlMLtCtNDEN: zım Din1< caddesinden itibaren İsmet 

sının tebliği : 2 Japon torpido muhribi Davacı hazinei maliye vekili avukat paşa bulvarına kadar olan kısımda 180 
dün gece iki kruvazör ve üç torpido Sadık Beratav tarafından tzmirin Tepe- metre boyda kanalizasyon yaptırılması, 
muhribinden mürekkep bir Hollanda cik meydan sokağında mukimler olup fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
filosuna Lombog mevkiinde hücum et- ikametgfilu meçhul kalan Yugoslav te- namesi veçhile açık eksiltmeye konul
miştlr. İki Hollanda torpido muhribi ba- beasından madam Katerina, vela Dimit- muştur. Keşif bedeli 1466 lira 70 kuruş 
tırılmış, diğer muhrip hasara uğrııtıl- ri ve tamu Yunanoviç karısı Kalomeni muvakkat teminatı 103 lira 40 kuruştur. 
ınışlır. aleyhine !kame olunınuf izalei şuyu dA- Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra

MAZURKA 
'ı:Y.~~:.~!?.~.~~!li . 

S ~ 2 si de ilk f ),..fa~ 8 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÇiLl>1 .. . - •• 

vası 940 senesinden 785 numara ile takip rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
edilmekte iken bu kerre devam talebe 9/3/1942 Pazartesi günü saat 16 da en
kalmış olup hazinenin takibi üzerine cüınene müracaatları. 
mahkememizin 942/211 sayısına kayde- 2 - Kahramanlar mahallesi 1920 sa
dile:rok muhakemenin 3/3/942 günü sa- yılı sokakta 88 ve 94 sayılı iki bahçenin 
at ona taliki tensip kılındığından yevın bir sene müddetle kiraya verilme.si, ya
mezkOr ve saatte mahkemeye gelmez ve zı işleri müdürlüğündeki şartnameleri 
bir vekil göndermezseniz hakkınızda gı- veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 
yap karan verileceğine dair olan işbu Muhammen bedelleri 100 er liradan 200 
davetiye illl.nen tebliğ olunur. lira muvakkat teminatlan 7 lira 50 şer 

964 ( 413) kuruştan 15 liradır. Taliplerin teminatı 

iAŞE 

~==~=cc1c:c =:cccaacc=~~=-o 

Muayenehane nahıı 
DOKTOR 

LEON BENMORAS 
Muayenehanesini İkinci Beyler 

sokağında 78 numaraya nakletmiş· 
tir. 

Hastalan her gün sabahleyin 
10 - 13, öğleden sonra 14 - 17 arasın
da kabul eder. 

Muayenehane TELEFON 2506 
EV 2338 

iş bankasına yatırarak ınakbuzlariyle 
ihale tarihi olan 9/3/942 Pazartesi gü. 
nü ııaat 16 da encümene müracaatları. 

22, 25, 1, 7 976 ( 415) 

SUR UCU A~rıl&rı dindirir 
~ Wallace Berr31- Leo C. 

1 SEANSLAR : 11.45 - 1 - 4.30 
8.00 de.. Cumulesi, Pazar 9.00 da 

!GCCCGOooı;ce 

ROMA TIZMA. BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağrılan tle ooğuk algınlığından 
ileri gelen vücut KIHIKLICI, NEZLE ve GHIP haotalıklan O E H M A N 
kaeelerile derbal geçer, icabında günde 1 - 3 kqe alınır, her eczanede bu
hım&r. 



YENi A.!IR 22 $UBAr PAZAR e 

,::,ı yasi vaziyet Uzak aoğu olayları Avusturalyada Denizlerde saVaf 
----·*---- ~~~* *·---- ---~*·----

1 :indistana ve 18.l3 l Avus ''Port Dar- Alman de-
Çok insani bir teberrü Süveyşe ayni 

ande hücum 
edilecekmiş 

turalyalı 
feda edildi 

vin,, müda- nizaltıları 
hazır An .. erikada Istanbul veremle n.ücalaaya 

~*~ ~*~ 

ingii~ereoelıi deği$ilılilt Sitr']a,:r•rırla y:ne in~Hi:ı: 
e:raf ında • Amerarıan lJ:?lediye reisi var •• 
iıı:t:hsaıatı ve m'!hver.. Avusturalya har~· c 
Hindistan Ja on aya nazırının l!~"'C!'"'1"1"ı .. 

Jıtırsı cephe aJdı.. Kambera, 21 (AA) - H arbiye na-
zırı Ford, Malezyada ve Sinr apurda bu
lunan 18231 Avu•turalya a•kerine kay
bedilmiş gözile bakılabileceğini, zira 
bunların sonuna kadar harp etmek em
rini almış olduklarını bildirmiş tir. 

Radyo gazetesine göre İngiliz kabine
sindek: değişiklik basın ve radyoları ıl
gilendiren en önemli bir mesele olmuş
tur. Amerikan gazetelerinin yeni kabi
neyi iyi karşıladıkları anlaşılıyor. Ame
rikalıların İngiJ;z kabinesi etrafında baş
lıca ilgileri Çörçildir. Bu sebeple Çör
çilin başvekil kalınasından dolayı mem
nuniyetlerini gizlemiyorlar. 

M:hver radyola•ı Kripsin üzerinde 
durmaktadır. Alınan radyolan ·Krips, 
mühür lordluğuna ve Avam kamarSSJ 
liderliğine tayin edilmiştir. Böylece Av
rupayı Rusyaya teslim eden adama, İn
gilterenin dahili ~!eri verilmekted:r .. 
Şimdi İngiltere askeri ve mali bakımdan 
Amerikaya, siyasi bakımdan da Rusya
ya bağlanmıştır. • Diyorlar. 

İtalyan radyosu da : •Kripsin kabine
ye alınması İng'lterenin Bolşevikliğe bir 
derece daha yakınlaşması demektir• di-
yor. 

Yine mihver kaynakları Kripsin Rus
yadan neden ayrıldığı anlaşıldığını, şim
di Çörcilin karşısında Bolşeviklerin en 
çok inandıklan bir adamın bulunduğu
nu bild!riyorlar. 

İtalyan gazeteleri, Lord Biverbrukun 
yeni harp kabinesine ginnemesine, Krip
sin kabineye alınması sebep olduğunu 
yazıyorlar. 

Tokyo, 21 (AA) - Domei ajansı
na göre Japon kıtalarının İşgalinden bir 
kaç gün eonra Singapurda tekrar tabii 
hayat başlamıştır. Teslim §artları muci
bince İngiliz belediye reisi vazifesine 
devam edecel<tir. Şehirde büyük stok 
bulunduğundan yiyecek sıkıntısı yoktur. 

CAVAYA BiR HAVA 
HOCUMU 
Tokyo, 21 (AA) - Japon teblii?i: 

Batavyanın 160 kilometre doi<usundaki 
tayyare meydanına karşı hava kuvvetle
rimizin yaptığı dünkü hücumda 2 7 dü,
man tayyaresi düşürülmüş veya yerde 
tahrip edilmiştir. Japon tayyarelerı bu 
hücumda yere bir çok infıli\k bombaları 
atmı~la.rdır. Çok büyük tahribat yapıl
mış, geniş yangınla:- çıktığı görülmüş
tür. ---·---
Titr ora .Japon 
~ıkışı Portekiz. 

de heyecan 
AMERİKAN İSTİHSALATI 
B. Ruzveltin doğum giinü olan 22 şu- U\·andtrdJ 

batta Amerikan harp istihsalatı hakkın- _, 
da söyl'yeceği nutuk ilgi ile beklenmek- *----
tedir J p a tem· at er· ,.,;_ Am ik .. .,Lsaı•t a ony ın v ı· 

ı·u.uıver, er anın sanayı ıswı a ı • • 
bakımından üstünlüğünü kabul etınek- yor • Alman seiıri uLız• 
le beraber, bu sanayiin tam verimi anı- bonn dan ansızın 
na kadar Anglo Saksonların Asya ve B lin "tti 
A vrupadan uzaklaştınlmış olacağım ile- U er » e gı •• 
riye sürmektedir. Lizbon, 21 (A.A) - Timor garnizonu-

Dikkate değer olan nokta rtıihverin nu tAkviye için ilkanunda yola çıkan 
harp sonundan bahsetmemesidir. Fortekiz kıtalan bu ay sonunda Timora 

varacaktır. 
JAPON TAARRUZLARI Başvekil Salazar, Japon elçisini kabul 
Diğer taraftan Japonya bütün kuvve· ederek uzun müddet görüsmüstür. 

tiyle Binnanya ve Hindistana yüklen- JAPONLARIN DEDiKLER! 
mek üzeredir. Yakında büyük bir Japon Tokyo, 21 (AA) - Nişi N:şi gazete-
taarruzu beklenmektedir. si yazıyor : 

Bu taarruz neticesinde Birmanyanın Portekizin hükümranlık haklarına 
lst~ edileceğini İngilizle: de. göz önün- Japonya kadar hürmet eden hiç bir dev
de tutmuşlardır, hatta şınıdiden Ran- Jet yoktur. Harbin başında İngiliz:er 
ll'?ndan başlıy,aı;ı Bi"'!anya. yolu yerine Portekizin protestolarına bakmadan 
~ıne yardım ıçın yeruden Uç yol yap- Portekiz Timorunu ~gal etfler. Bu ~
tıklarım bildirmektedirler. Bu yeni yol- gale nihayet vermek için yapılan müza
lar şunlardır : kereler neticesiz kalmıştır. Japonyanın 

1 - Eşya Bombaydan KalkUtaya ka- hareketi meşru müdafaa sebeplerine da
dar şime~diferle nakledilecek ve ondan yanmaktadır. 
sonra daglık Asam topraklarından ç,. PORTEKİZDE HEYECAN 
ne nakledilecek; . . Lizbon, 21 (A.A) - Ofi ajansı bildiri-

2 - KalkOtadan Çıne kadar bır hava yor : Japon kıtalarmın Portekiz Timo-
yolu; . . . runa çıktığı haberi Portekiz efkfırında 

3 - Irandan Çıne kadar gıden yol.. heyecan uyandınruş ise de Portekizin 
Bu yolların Birmanya yolundan daha hükümranlık haklarına hürmet edilece-

iyi olduklannı İngilizler bildirmişlerdir. ği terninati bu tesiri azaltmıştır. 
HİNDİSTAN JAPON Gazeteler diyorlar ki : Timor toprak-
.ALEYHTARI larında hükümranlığını= karşı veni bir 
Mareşal Çan Kay Şekle Hint liderle- tecavüz karşısındayız. Timorda neler 

i arasındaki mülakat mü.sbet netice oluyor bilmiyoruz. Bu hadise karşısında 
verntlı;tir. Hint milli kongresi reisi Neh- umumi efkar hayretini belirtmekten ve 
ru bu münasebetle bir nutuk söylemiş bu saygısızlığı takbih etmekten geri 
w İngiltere ile Hintliler arasında bir an- kalamaz. . . . 
laşmazlık mevcut olmakla beraber em- ALMAN SEFffil BERLINDE 

----·*----. Ilerkes rnesa ısını ve 
ına lı rıı h ii k iİlnt'tİ n 

t'IIll'İrtt' Vf'l"t'Ct'k 

-*-
PD~T DARVu~ HlLKTı:N 

BOŞAL TILUI 
-*-Sidney, 21 (A.A) - Dahiliye Nazın, 

Port Darvinde örfi idare ilan edildığini 
bildirmiştir. Şehirden ayrılabileceker 
boşaltılmıştır. Kadın olarak yalnız has
tabakıcılar şehirde bırakılmıştır. 

Hasara uğrayan demiryolu sekiz saat
te tamir edilmiştir: 

HER ŞEY HOKOMET1N EMRlNDE 
Sidney, 21 (A.A) - Başvekil Körting 

umumi seferberlik planının tatbikini 
kolaylaştiran kanunların neşredildiğini 
bildirm~tir. Bu kanunlara göre Avustu
ralyada oturan herkes kendisine göste
rilecek hizmeti yapmak ve bütün maluu 
devlet emrine vermek zorundadır. Fiat 
n::ürakabe heyetlerine karları yüzde 
dörde indirmek salahiyeti verilm~tir. 
Bu mikdarı geçen bütün kazançlar dev
letçe zaptcdilecektir. 

T1MOR ADASI VE JAPONLAR 
Kambera, 21 (A.A) - Başvekil Kör

ting Timor hadisesinden bahsederek 
şunları söylem~tir: 

- Japonların müdafaa maksadile Ti
mura çıktıkları iddiası gülünçtür. japon
ların öteden beri Timoru ~gal niyetinde 
olduklarına şüphe yoktur. 

Roma, 21 (A.A) - Stefaniin diploma
tik yazarları bildiriyor: 

Japon kıtalarının T'ımora çıkması 
Avusturalya ve Hollanda kıtalarının bu 

adaya çıkışlarının mantıki neticesidir. ---·---Bir çok l .. iat 
kıt'aları teslim 
oluvormu~! 
----*----

Avusturalyada Port 
Darvin açıJılarında 
Alman tayyareleri 

görüldü •• 
Bankok, 21 (A.A) - Tayland başko

mutanlığının bir tebHği bir çok Hint kı
talarının bütün teçhizatlariyle Tayland 
kuvvetlerine teslim olmak üzere budu
nu geçmekte olduğunu bildiriyor. 

Kambera, 21 (A.A) - Hava nazırlığı
nın tebliği : Port Darvin açıklarında 
Gamalı haç ~aretini taşıyan bir çok 
tayyareler müşahede ed'J.miştir. Yapı
lan düşman hücumu şiddetli olınamış
tır. 
BAŞKA YERLERDE HÜCUMLAR 
J upan dolaylarında bir düşman kafile

sine de rast gelinmiştir. 
Yeni Ginenin cenup kıyısı üzerinde 

keşif tayyarelerimize hücum edilıniştir. 
Bu tayyareler bulutlardaı: istifade ede
rek üslerine dönmüşlerdir. 

-*
Almanlar şimdiye Jıa· 

dar Ameriiıa sularınd11 
tamam 80 gemi batırdıfı· 

ların! söyli;yorıar •• 
Berl'n, 21 (AA) - Alman tebliği : 
Denizaltılarımız Atlantik denizinde 

yeniden 102 bin tonilatoluk 17 vapur 
batırmışlardır. 

Amerika kıyıları açıklarında düşma
na verdirdiğimiz kayıplar 532900 tonluk 
80 vapura çıknuştır. Denizaltılarııruzdan 
biri Boren deniz:nde Trinite adasının 
batısında biri •arnıç gemisi olınak üzere 
iki vapur batırmıştır. 

BİR ALMAN DENİZALTISININ 
HÜCUMU .. 
Nevyork, 21 (AA) - Bir Alman de

nizaltısı Aruba adasında büyük bir pet
rol tasfiyehanesine yeni bir hücumda 
bulunmuştur. Hasar haf:ftir. Bir ameri· 
kan bomba uçağı bu denizaltıyı tam bir 
isabetle muhtemel olarak batırmıştır. 

SARNIÇ GEMİSİ MÜRETTEBATI 
KAN ADADA 

Ottava 21 (A.A) - Bir Alınan denizal
tısının torpillediği bir sarnıç gemisıne 
ait 17 kişi Kanatlanın doğu kıyılarına 
çıkarılmıştır. 

~----·-----
"Sin~at-Ur,, da 
.:apon ordusu
nun eline ne

ler ~eçti? 

dele cenJİyetine ''100,, 
bin lira bağışlandı 

İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Eskişchir

dc Değirmenci Süleyman Çakır adında 
bir vatandaş İstanbul Veremle Mücade

le Cemiyetine yüz bin liralık mühim bir 
teberrüde bulunmuştur. Bu para ile 

Beykozda 40 yataklı bir saııatoryoın _~ 
şa edilecek ve burada 10 hasta par..,.. 
tedavi edilecektir. 

Teberrüe ait resmi muamele taınaıı>" 
lantıll§, yüz bin lira Vereın!e Mücadel• 
Cemiyetine yatırılmıştır. 

:-,..- ~""'"'°""""'"""'"""'""""""""'"""""""""::.<::.<:,,.., 

•~arp okulu talebesinin andı 

Ecdadımızdan kalan rrıi
ras _ebediyen bizimdir 

Ankaraya yeni giden harp okulu birinci sınai ta
lebesi Atatürk abidesine ve ebedi Şefin 

kabrine çelenkler koyda 
Ankara, 2 1 (AA) - Bugün Anka- Bu nutka cevap veren yeni harbiyeli' 

raya yeni gelen harp okulunun birinci !erden bir genç, ecdaddan kalan miraoıO 
sınıf gençleri Ulustaki Atatürk abidesi· ebedi varlığım canla, hafla muhaf~ 
ne ve Etnografya müzesinde Ebedi Şe- eyliyeceklerine and içmiı ve insanlık. 
fin muvakkat kabrine törenle çelenkler fazilet ve askerlik derslerini aldıklart 
koymuJlardır. . . Ebedi Şef Atatürkle Milli Şef ismet 11"' 

Genç Harbıyeliler, muntazam kıtalar önünün adlarını saygı ile anarak .ı;z]e
halinde Ulus meydanına gelmişler ve rini bitirmiıtir. 
abide etrafında yer almı§lardır. Evvela 
herkesin ağzjyle söyliyerek lıtirak ettiği 
İstikli.1 marşı çalınmı~ ve abideye harp 

ATATORKON MANEVi 
HUZURUNDA 

okulu remzi H. O. harflı büyük bir çe- Alay Ulus meydanından harekeıl• 
----·* lenk konmuştur. Atatürkün muvakkat kabrine gelmiş •• 

73 bin esir, 2 bin makine• NUTUKLAR her bölük ve her meslekten birer okur 
li ve SO bin tülenk, 2 bSn Bunu müteakip ikinci sınıftan bir dan mürekkep bir kıta başta komutan" 

okur genç arkadaşlarına choş geldiniz> lan olduğu halde Etnografya müzeoin• 
tank, dört vapur •• Be~ demiş, kendilerini tebrik etmiş, okul ve girerek Ebedi Şef Atatürkün manevi 

general de esir.. subaylık hayatlannın şan ve ıerefle do- huzurunda arkadaşları ve okul adın• 
Tokyo, 21 (A.A) - imparatorluk lu geçmesini dilemiş ve Ebedi Şefle Mil- saygı ile eğilmiş Te muvakkat kabre bir 

umumi karargahı 15 Juhatta Singapurun it Şefin büyiik adlarını saygı ile anmış- çelenk koymuştur. 
zaptı ile neticelenen yedi günlük hare- tır. Törene bu suretle son verilmiştir. 
lc.i.t esnasında Japonların Singa pu rda ':-Y:::.<::.<::.<::.<::.<"'°"'"'°"'"°"'"°"'""'""'"""~""" ~:::.<:::.<::.<::.<:::.<:"'°"'"'°"'"°"'""'"°"'""""°' 
7 3 bin Britanyalı esir aldıklannı bildir- c ı 
miştir. lğtinam edilen harp malzemesi • • .. • Partisi mükafatı 
arasında 2 bin makineli tüfek, 5 O bin 
tüfek. iki bin tank ve zırhlı araba, 1 O 
bin tonilato hacminde bir vapur ve he§ 
bin tonili.to hacminde üç ıamıç vapuru 
ve büyük miktarda harp malzemesi var
dır. 

Esirlerden 8 bin yaralı doktorların 
tedavisi altına alınmışlardı.r. 

Singapurda Japon kayıbı 3 bin ölü 
ve yaralıdır. Esir edilen 28 yüksek su
bay arasında general Pereival, general 
Şit, general Smit, general $pandan ve 
general Smuta vardır. 

ACI BiR iNCILIZ TENKiDi 
Londra, 2 1 (AA) - Tas ajansının 

Londra muhabiri bildiriyor: Niyoz Kro
nik! gazetesi Malezyanın kayıbı hakkın
daki baş makalesinde ıunlan yazıyor: 

Malezyadaki lngiliz idarecileri yüz 
yıldanberi Singapurda oturmUf ve Ao
yada halka kan~mamqlardır. Muvaf
fakıyetsizliğimizin başlıca oebebi renkli 
insanlaTa karşı yukarıdan bakışımızdır. 
Bugün uyandık. imparatorluk kitabının 
son aahifesinı oltumakta olduğumuzu 

Kazanaıı eser bugün 
radyoda ilan oluııacak 

Yeni harflerin kabulünden beri neşredilen ro• 
man ve hikAyeler tetkik olundu-

Ankara, 21 (AA) - Cümburiyet Doktor Fikri Tüzer dünkü toplanb.ı. 
Halk partisi sanat mükifabrun ilki olan bıılisa olarak ıunlan söylemiftir: 
roman ve hikaye müklifatını kazanacak c- Cümhuriyet halk partisi sanat v• 
eseri yeni harf!arın kabulünden bugüne kültür hayatımızda teıvik edici olrnağı 
kadar neırolunan roman ve hik8ye için- daima prensip ittihaz etınİ§, her Teaile 

ve fırsatta bu vasfını belirtmeğe çalır den aeçecek juri heyeti dün partide 
toplanarak genel sekreter Fikri Tüzerin 
hitabesiyle tetkiklerine başlaınq ve mü
kafat verilecek eser kararlaıtınlmqtır. 

mı~ • 

---------------~ görerek. titreyoruz. Dersimizi daha iyi 

Parti genel sekreteri halk.evlerinin 
kuruluşunun 1 O ncu yıldönümü münue
betiyle yarın (bugün) kazanan eseri 
radyoda ilin edecektir. 

Halk.evlerimizin ve odalanmızın 1 O 
ncu yıldönümünü en münasip bir hraat 
bilerek bir sanat mükafatı serisini ibd .. 
etmiş bulunuyoruz. 2500 lira olan ilk 
müki.fat sırf inkıli.hımızdanberi nqro
lunan roman ve hik.Syeler aıasından eia
lerin seçeceğiniz esere verilecekt:İı'.> ve daha erken öğrenseydik beyazların 

peryalizmin en kötüsü olan Japon em- . ~iz~n, 21 (A.A) .-Al_man ~ü~ülı: el: Bir Alman den iz 
peryalistliğini Hintlilerin kabul edemi- çısı dun Ber~~e gıtmıştir. Buyük elç: davasını müdafaa için Hint 1 ilerin ve Bir- ""'°""°""""'~""°'""°'""""""'""""""::.<::.<::.<::.<::. <:::.<::.<"'°"'"'°"'"'°"'"°"'""''°"'"""~"""-=-=-="" 
yeceklerini söylemiştir. Çan Kay Şek- perşembe gunu .ba~e.kil Salazar tara- ve ha Va hu•• CU m U 
ten de bahseden Nehru, Çin liderini öv- fından kabul edilmıstir. 
müş ve Çinlilerle bir ~birliğinin öte- -·----- d ld 
den beri Hintlilerin emeli olduğunu illi- Yunanistana Türk ve zayiatla tard~ İ i 
" " etm~tir. 400 milyonluk Çin ile 250 ı· C d mı 
milyonluk Hindistanın birleşmesi Ja- sve~ yar 1 . il i 
ponları :wcık düsündürse gerektir. Stokholın, 21 (A.A) - İsveç kızıl ha- fngiliz gemi Jtaf es • 

çı tarafından Yunanistana bağışlanan ne hiç bir Je)I Olmadı 
SÜVEYŞE TAARRUZ? yiyecek ve ilaçlar (Halar) motorlu ge• 

manyalıların milyonlar halinde koıtuk· 
lannı görürdük. ----,-·_..., ___ _ 

MERAKLI ŞEYLER 
••••••••••••••• 
Dtinyanın döndüğünü 
gören var mı! .. 

Japonlar Hindistan üzerine yürürler- misine yüklenm~tir. Bu gemi önümüz- Londra, 21 (A.A) - Amirallık da-
ken mihver ortakları da Mısır ve ' Sil- deki hafta hareket edecek ve muharip- iresiyle hava nazırlığı aşağıdaki bil- Dünya dönüyor, bunu hepimiz bili-
veyşe yürüyeceklerdir. Fakat geçen !er tarafından müsaade edildiği takdirde diriği neşretmişlerdir. yor ve söyliyoruz. Fakat acaba bu ha-
bafta m:hver radyolarının etrafında en Yunanistana yardım için Tilkiye ve Yu- Dün akşam kafileler:mizden birine kik:ıti hAd:selerle riyazi şekilde ispat 
çok güı'liltü çıkardıkları bu general Ro- nanistan arasında seferlerine devam yapılan bir deniz ve hava taarruzu etmekten ileriye gidilmiş midir? Dünya-
mclin hareketi bu hafta hiç bir eser t'decektir. akim bırakılmış ve düşmanın torpil nın döndüğünü gözleriyle gören var 
vermemi<t '- ~ ·:n ı' i ah v <ı ra" İngilizle- -·----- atan motorbotlariyle uçaklarının bir mıdır? 
re g~lm: '• . Amerikan kongre Azası lrısmı tahrip edilerek bir kısmı da Bunu kim görebilir? .. Olsa olsa tayya-
Rl.ONDA;~ı • .; c- HAKK>lE tekaüdiye alntı acaklal' hasara uğratılmıştır. Ne kafileye da- reciler değil mi? .. Çünkü onlar dünya· 

d 1 uhak 1 d Y bil ticaret vapurlan, ne himaye ge- Uz · ıkı 1 Fak t t e · Rıon a yapı an m eme er evaın nın erene ç yor ar. a ayyar cı-
etmektedir. Bu iş'n garip bir tarafı, ma- Vaşington, 21 (AA) - Ayan mec- mileri, ne de uçaklarımız Jı:ç bir ler de dünyİının döndüğünü görmemiş-
reşal Cam~lin ağzını açmamak kararını !isi azalanna tekaüdiye bağlanması hak kayıp vermedikleri gibi hasara dahi lerdir ve şimdilik göremezler. Zira dün-
vermi,; olmasıdıı". Gaınelin mahkemeye !undaki teklifi dün beş reye karıı 75 uğramamışlardır. uanın etrafında bulunan hava da dün-
karşı hiç bir şey söyliyemiyeceğini ve reyle ret etmiştir. v----------·-----:· yamızla beraber dönüyor, havalanan 
hiç bir şeye cevap vermiyeceğinı b'ldır- ------------------------------ tayyare de hissetmeden bu hareketin 
m~r .. Daladiye ve Blum mağlübiyetten içine girip dünya ile beraber dönüyor. 
dolayı general Gaıneleni mesul göster- Eğer dünyamızla beraber dönen ha-
mislerdir. l"akat suçlu sayılanlann hep- varun üzerine bir tayyare çıkabil'rse, 
si de bu muha~emenin ciddi bir şey ol- kendisi hava ile beraber dönmiyecek ve 
mayıp sadece maskaralık olduğunu da içindeki insanlar da dünyanın bir topaç 
söylem'~lerdir. Dalacliyeye göre : •Bu gibi döndüğünü gözleriyle görecckler-
mahke?nenin kurulnıasını Almanya ıs- djr. 
temiş ve harbin mesuliyetini bu suretle 
omuzundan atmak hedefini gütmüstür.> 

Daladiye şunları da ılave etmiştir : 
• - Ben mesul olurken Almanya me

suliveıten kurtulacaktır .. • 
i'İ'ALYADA TASARRUF 
İtalyan ndyosu, haberler neşriyatın

dan evvel İtalyan halkına tasarrufa ri-
ayet \"e israftan kaçınma tavsiyesinde 
bulunmuş ve :•Her türlü lüks ve israf
tan vaz geçerek tasarrufa ve disipline 
riayet cüınlcnizin en büyük borcudur .. • 
demistir. 

8[BEKA 
AYRICA: 

Y.P.L ız 
Bir Kaç Gün 

iÇiN TEMDiT EDILMIST.R 

1 - Dünyanın En Meşhw Piyani5l PADEREWSKİ Konseri 

( Beethoven _ Cbopin ve Liszt'in En Müntehap Parçaları ) 
2 - RENKLİ MİKİ MA VS. SEANSLARA DİKKAT 

HER GfJN İLK SEANS UCUZDUR 12 - 3 • 6 ve 9 da 
~...oc~;:c:=:Qcr:c:cc:ccccccacc:a:oc=cr::cc:::c:;:cccc. 

SVVEBVZ 
Bir kilo suyun kapladığı yer o kadar 

büyük değildir. Halbuki bir kilo suyu, 
bir damlasını bile kaybetmeden buz ha· 
!ine getirecek olsak, bunun kapladığı 
yerin daha büyük olduğunu görürüz. 

Acaba bir kilo su buz olunca daha mı 
ağır !aşıyor? .. 
Hayır, yine bir kilo ağırlığındadır. Sa· 

dece su buz haline geçerken genişlemiş
t:r ve daha çok yer kaplar. 

Altın f ıatını artı
ranlar adli yede 

-*-İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Altın fiat-
lan üzerinde spekülasyon yapanlar ad
liı ede sorguya çekilm~lerdir. Bunlar, 
hazineyi zarara sokmak ve vergi kaçak
çılığı maddelerinden zan altına alınmış 
bulunmaktadırlar. ____ , ______ _ 
HAVA KURUMUNA 
YENİTEBERRVLER 
Ankara, 21 (AA) - Hava kuru

muna yurdumuzun her tarafında teber
rüler devam ediyor. Yanda 2300, Ba
yındırda fabrikatör Y abya Kerim 
Onart tarafından 1 000, Karapınarda 
465 lira bağqlanmış ve diger muhtelif 
bağışlarla birlilcte muhtelif yerlerde 
4486 lira verilmiıtir. ----·---
Şlli müdaiaa 
tedbirleri alıyor •• 
Santiyago, 21 (A.A) - Harbin Şiliye 

genişlemesi takdirinde tatbik edilmek 
üzere bir sivil müdafaa plfuıı hazırlan
mıştır. Yüksek müdafaa konseyinin reis
liğini devlet reisi yapacaktır. lhtiyaç ge>
rüldüğü takdirde şehirlerin tahliyesi ve 
sığınaklar hakkında bir çok tedbirler 
alınmıştır. Kanun yakında Parlamento
ra görüşülecektir. -----·-----Malta adası 1690 

hücuma uğradı .. 
Malta, 2 1 (AA) - Şubatın başın

danberi Malta ya 2 60 hava hücumu ya
pılmış lir. Harbin başındanberi bu adaya 
yapılan alcınlar 1690 nı bulmuıtur. 

hır çocuk kazana düı· 
tü, haşlanıp öldü -·-!stanbul, 21 (Yeni Asır) - Edlrneka• 

pıda Murat sokağında oturan Hüseyin ir 
minde birinin 4 yaşındaki oğlu kayna
makta olan çamaşır kazanına her nasıl• 
sa kazaen düşmüş ve haşlanarak ölınür 
tür. ---·----Macaristanda bir 
gazete kapatıldı.. 
Budapette, 21 (AA) - D. N. B. 

ajan11 bildiriyor! 
Dahiliye nazıTı memleket menfaatine 

aykırı neşriyatından dolayı Peşte Uua• 
gazete.ini 7 Marta kadar kapatmııtır· 

YENİ BİR YILDIZ 
KEŞFEDİLDİ 
Helsinki, 21 (A.A) - Profesör Ot...

ye, Turko üniversitesinde verdiği bir 
konferansta 19 Şubatta 15 nci derecede 
yeni bir yıldız keşfettiğini bildirmiştir. 
Profesör, ınevkiini tesbit ettiği bu yıldı· 
za Soland adını vermiştir. 

Almanlara göre 
Airikada vaziyet.. 
Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği : 
Şimal Afrikada, doğu Sirenaikada 

dü.o;manın keşif unsurları geri atılmıştır• 
Malta adasında kışlalara ve sanayi tesis· 
!erine bombalar isabet etmiştir. 

İngiliz hava hücumlarL• 
Londra, 21 (A.A) - Av tayyareleri 

dün Manş ve §İmali Fransa üzerinde 
faaliyette bulunmuşlar, iki fabrikaya hü• 
cum etmişler, bir hücumbotunu yak
mışlardır. Bir tayyaremiz dönmemiştir. 


