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Japon 

Zaferleri 
Japonların düşündürücü 

ve pasif!k teki silıtileli zafer· 
bri arasında Siogapuru da 
ele geçirmek fırsatı düşmüş 
oluyor. Singapurun japonft 
Jar eline geçtikten sonra 
bu zaferin ne gibi olaylara 
Yol açacağı nokt~sı üze. 
rinde bir çok mut~lea ileri 
sürüldü. Hakikat~n japonlar 

22 Şubat Halkev • 
lerin·n yıldönümü 

Yomra. H a.lkevi bina.sının a.çıltş 
Tören ine ha.zır/ık 

Hint denızterine pasıfıkten 2 
' Şubat Halkevlerinin töreni yapılacak ve mu'ıte· 

Yol veren bu boğazı elde I d B yı dönümü ür. u müna rem Valimiz Naci Kıcıman 
ederlerse nasıl bir yeni va· b b T 

se etle ütün ı .tirkiye dahi· da bu açı/ic töreninde haztr ZiyeUe karşılaşılır ·ı . 'i' 

/inde oltJcağı gibi vılayeti· bulunacaktır. 
Japon donanmasının bu· 

miz dahilindeki Halkodası l1çı'1~ tören,: ı'•in Parti günkü aıilsildı zaferlerinin ne 'i' y 

Qıüddet devam edeceği bili. ve Halke~lerinde yapılacak tarafından ayrica ve bürük 

Parti Rei5İ !ili Rıza lşıhn 
çok değerli takib ve gayıe· 
filtı Yomrada Aurulan bu 
kültür abidesinin açılıs IÖ· 
renme arzu eden yurttaşla 
nn iştirakleri için belediye 
otobüslerinin işletileceği 
haber allnmışttr. 

nemez. logiltere ve Ameri· olan parlak kutlama hazu- tezahürlere sahne o!acak 
kanın mıhverciJer lehine bir ilk/arına şimdıden başlan· 1 haz1rllklar yap1lmaktad1r . 

mıştır. 1-----------------------Çok propaganda kaydettiren H 
,bugunku deniz muharebe- Kutlam'o programlallnın alkev·ı çalışmaları 

verimi/ maaaelermi te~kil 
lerme karşı mutJaka büyük 

b,, baıırilk yapm kta olduk- ~::;e~~as:;;,; koz~~:;;s':~ Konferans ve Tems·ıı 
ianoa şilpbe yoktur.· lngil· 
tete ve nmerıkanın donanma ülkünün yayım ve ytJksel 
kuvvetinin hakımiyctı kendi· mesinm Türkiye içm her 
lerinde mevcut kaldıkça bu- cepheden en emn1yet11 bu 
güukü harpten muzaffer ıstıkbal olacagı mevzu üze· 
Çıkacaklarına göre bu ha- rınae tahliller ve ııahlar 
zırhğın ölçü ve mıkyasını yapmak, konser ve temsıl· 
tabmın etmek güç degildir. 'fer vermek. milıi ,rakıslarla 
Eszı.sen A!mcnyn gibı uzun ı tüıkü söylemek, horon oy· 
bır harp yolcuıuguna çıka namak ve folkıör Jıakkıncta 
tak dağılan japonlarnı sözler soyıemektir. 
Sıngapuru elde etukten Vuayetımız dahılu.deki 

Haıkoaası ve Haıkevıerinde sonra yapabılccekleri ışın 
liındistan sab1lierınden bır ounlardan b~şk" 0 gü.ı, 
kısmını tehdıt ve batta ış yanı ı:.2 şubatta bınıerce 
galı altına almaları olacak- çlftçı yuutaşın bır arada 
\ır. toplanacagı aıkkatle nazara 

Halkevi Temsil kolu hızlı 
bir surette çalışmalarına 
devam etmektedir. Hazır
lanan ., TırtıJJar " komedi· 

ıi'nin temsiline dün akşam
dan itibaren başlanmıştır. 

Temsilden önce, şehrimiz 
ziraat Bankasının değerli 

Direktörü ve Halkevi Dil 
Edebiyat Şubesi Başkanı 

Yusuf Mazhar Aren tara 
fından günün en ebemiyet 
taşıyan meselesi olan " ta. 
sarruf ve ibtikarJ.a mücadele" 

mevı.uund ı çok faydalı bir 
konferans veriJmiş ve büyük 
bir dikkat ve alaka ile 
dinlenmiştir, ( degerli hatip, 
bu akşam temsilden evvel 
konferansını tekrar vere· 
cektir. ) 

Konferanstan sonra Tır 
tılla.ıın temsiline baılanmıı 
ve saat 23 de hitam bul 
muştur. Temsil salonu ki. 
milen dolmuş, kadın erkek 
700 dinleyici ve seyircinin 
istifadeleri temin edihnittir. 

kuruştur 

Herkesin maksudi bir 
ama rivayet muhielif 

_ 3 _ 1 Akife gelince : B•l coşkun 
t h Hındaki uzun Teu/ik Fık,.ete , A ~if taraf· va unperver a 

" / · · ı k azıga bıraka· farları Kozmopolit adam demiş .wı: erımı ge ece !J " " 
k 'k' . d t a"a gomulen /erdi . Hatta , Fikrete Zankuç ra ; ı ısı e opr 1' 

b "b k " dlann arkala· denilmiş!ir. Akife Teu'ik Fık · u mu are vucu . . 
, 'J , d ı-'" b l ~ h 'tlerı merıakı-relin taraftar/arı soıfta ve (Arna l'ln an n.•r e a şe 1 • 

b. · t h ti ti" n cledıkoduları 
tıut olduiımdan) 7'ilrk milletine znı ! a ur e ıre .. 

" -kı · b bini izah ıpn, qabancı bir emanetçi demişlerdi suru e11mesı ıe e 
· _ . " " b l i polemikler ol· 
Bogle polemıkler de başka /urlu Jun arın m~~ atı k kulak Jol· 
de aiuemezlerdi ... Bögle şevler uğunu ve ır a ım . . 

~ ı ğ d ·b ı ve utıhalıler 
hasmı mağlup etmek için kul/o.· gurı u un an ı arı: . 
nılaıı en ucuz silahlardır , . . . tariki/e devam eddn temelsı'- !eg· 
Bunların topyekiirı ikisi Je hid· /erden ibaret bulunduğunu sog• 
det ıağnağından ibaretti . /emek isterim. 

-r ıf.k Fı·k 1 lı Son Osmanlı ıullanının ,,e[i. ' • ., ı ı rt!tin umanisi 
olması Türk milletine bigane ve iane bir tevekkül ile kabul ettiği 
1 ürk milleıine muhalif olmasını (Sevr) ejderhasının vatanın can· 

· 'd' ., u •cıi olan lstanbula saldırdığı 16 
mucıp mı ırr ... ııayat ve eserle- "' 
rindeıa bu bigcintlığl bu muhalefeti Marttan çok sonra deiil · · · · 
isbat edectk, en zagif bir delil Sükut etmiş bir müstahkem meu 
töste;ebilecek dünya giizCinde- kıin iç kalesini üm:tsı" hır mü· 
kimse yoktur. da/ arıda ur ar etmek ıs ter gıbi 

b r avııç İnsanın • lstıJnbuldan • 
l Ankaraya . akın ettiti hent<im. 
1 Bu akında padışahın, düşmaıun 

kuvvetleri tarafından gakala~ıp 
z.ındana atılmak surgüne gon· 
deTilmelc lchlıkeİerinın Üskudar· 
la lzmıl ar.ısını oır tartı köprii· 
sıl haline tetirdığı devir · · • • 

Ata su 
Trabzona hayat getiren 

yeni ıu nihayet resmen de 
adlanmış, geçen ıene hazi. 
ranında bir başmakalemiıde 
yaptığımız temenni veçhile, 
son belediye meclisınce 

belediye r e i s i m i z mu . 
ammer yarımbıyığın teklıfi 

üzerine " AT ASU " ismini 
almııtır. 

Gerek değerli ve çalışk~n 
belediye reisimızin ve gerek 
hali içtimada bulunan bele. 
dıye meclısioin, gösterdik. 
leri bu kadrişinashğı tak . 
dirle karşılarız. 

I Ja6 sRnesinrn nısanının kaçı 
oldugunu taaJyUn edemigeceıim 
bır gün ... 

. ~'imdı valıliklerde bulunan· 
SuLıtı Aılıcın yanıma ıkı jan· 
darmu katarak beni de Pu~a • 
balıç=den Anudoıu ıçıne akın et· 
t11dıaı bir zama11 kı : /Jır ı~ce 

karanlıtında y ıptıgımız gaga 
yolculuktan .soma . sabalıtegı~ 
vr.ırdıgımız paşa kögü ısm111Jekı 
bır rum kö9ü.rıdc ;anJ.aım.lıar· 

dan ayrılmış, yalnız bııııma !1° • 
foma devam etmıştım. El tezgahları Japon donanmasının mü- alınarak ıstıhsaı razıa1ıgının Fransız 

d f h Yerh:rde etıcmmıyetli sebebte11 hak· lngı"lt d a aa atlına g•rt.D K 1 h kıymetli iktisat müdü- ere e 
Yapacağı işgaıler!e tehdit kmar1 kdıcuJuk şube:tert OnSO 05 aneSİ rümüz kadri çakardan bir 

Maruz kaldıgım sıkı takibe 
frtunbuıaan raJ(men kendz"'ı 

uzukla~tırmakta iccıkme;;ııaımın 
set:>ebı tıastalık. ıı.ıı.... J amı.Jmıl• 

Şimdi siz ne dersiniz? 

sıyasetını daha ılerı göıür. buroşurler ncşrınden başka ş h mubarririmiıin aldığı malu· 4 milyon kadın 
lllesi ihtımaii zaıf gorun. gemş olçült:rde ızahattd e rimizde açıldı matta vakfi~ebir ve akça· H 
lllektedır. ouıunmak üzere atasız ha· Geçen sene şehr1mizdekı hattaki dokumacıhk kursu arple iJgiJi işlerde 

japonyanın Singapurdao zırliklar yapmaktadu/ar. faaliyetim talı/ edıp Zon· neticelenmiş ve kurs men- çalışmak için 
sonra Hınt deoıılcrınde ha· Programm tes/Jitı te hallf· guldağa nakledılen Fransız suplcrine ipliğine kadar do · kaydedilmiş 
ı_ kumacıJık malzemesi tevzi 
atun kalacag· ı, uzanabıltct:ği lıkıarın ba~ladıgı bugünleıde konsoloshanesi bu kerre Londra _ 10 ( a. a. ) " edilmiştır • Bugünlerde de 
Saha nereler otabilır? Japon buhassa bu noktalara faal şehflmızae yemden açılmış, yomrada kurs açılma hazır· Simdiye kadar büyük bri-
ların Bengal körfezi ıçınde Partı Reisımız fili Rıza Işıl Zonguld4kta bulunan Fran- lıklarına başlanmış ve kursu tanyada harple ilgili işler 
kalmaları halı hazır vazıyet has<tasıyetle ehemmıyet sız Konsolosu /.1. Pierre idare eden usta tezgahları için 4 miiyon kttdın kayıt 
İcabi görülmektedir. Ve bu vermek.tedır. ftıey~r şehruntze gelerek da alarak yomraya gitmiştir. edilmiştir, Geçen cumartesi 
rada da cmnıyetli bir otu. 22 Şubatta "Yni zamanda burdda mesaısine oaşla · N • ve pazar günleri 1909 do· 

mıştır . Ko11soloshanenin fŞan 
Cemal Rıza Çınar ınşa:;ı tamamlanan Yomra kaldullması üzerine Zon- ğumlu 300 bin kadın yazıl-

-. Arkası ıkz.de - H~lkt-.vi bı'nasının d.. arılı~ Bılyan ::>ab,.bat Aımazla mıştır. "'u 1·adıntarıo bır 
~ ~-==-~=-=-==-==---=-=-:===-==="== .. ="=ı guldaga giden Konsoloshane vilayet •1ıi1et memurlarından u .. 
G - H.fltıbı Gamı/ de bu defa Metımet varınhoın nişan tören- milyond~n faz!asının fabri-

...... örgl.JJcr yine şehrımıze gelmiştir. leri cuaartesi 21100 akşamı saat kalarda çalışmnğa çağr.ıl· 
- ylrmide Halkevi salonunda ill· ması ihtimali vardır • Yaflı 

/(Jı Y'l" ·~"G ~ ·..,.'""·~.,,. """U ~.,, ,x· ıı.~ ~ zide duetıtıer buzurlyle yapıl- ve ufak rocuklu olanları 
~-«>ıı_ı1._:ıı.""'_....-_.ı_r""-ı11ı;_->-~"" _ "'h,.,,.ı1:,._.ı ... '!>' mış ienç çlrtlerin nlwan 7Uzllk· , 

knıak ''' ıgı olmazcıcm yola çı 

hasta bır adam ıçit1 çok 0 t" 0
' 

" rıege· /un bir yoıculuga ougu 
canlar zçınde gupmai' tıır ınsrı•t 
ne hale idirırse o /ıale aeımı.-· 

Um. k 
. . · sur/edere .)on gagrelımı . 

deuam etlıil'n yoL, ~D~nıztı) a· 
. .ı iJurada mrnde bır 1<.ogı: uar~ı .. • 

k . dakul edlıt) 
~ uvuaı nııliıgege .)a 

. d k bır eıkı· Kura Arslun zsn.zn e 1 

ya çetcsinın faalıgt.tlt: a.duzu;u 
bıldi2im ıçzn setamf!ite bu/unh ,.. 

ı. •· n ka uı:· gumu jarzederek ,.ogu . 
erbesl ıır· sine girdım serbest 5 

dim : 
[ · aitti· Ht:rkes tarla li erıne • • 

. " i rdı cıı ko!J 
aınden koy ten a 

Ş
ubatın ilk gUnlerlnae ve 
K.ış ınev:lhnluio ort~sın· 
duyıı , oaueun Ki UbU 

Y. Mazhar AreD OULUMA 2i leri vaUwiz Nacı Kıcucao tara evlerine yakın fabrikalarda 
Nazik ve terbiyeli ol! !ıodan tııkılmış, Halk.evi cazının yarım ~ün çalıştırılacaktır. - Arka.H ikile -- -

Jştiraklle aeç vak.ta kadar gDHI ~~=:-!::::!:::!:.:..::~:::~.J==-~:::~~~~~,,.,.::=-::===ı• 
bir rece ıtecırHmlş • misarırıer Haftada bir S inöma, tiyntr<ı gıtıı uwuwi 

y.:rhırctı.ı gOcüun yupwa· 
rııtı.uıf p~ruya cıoşnıllştaı- • Her 
llefil yııtı.ııet ğmı l:uı bol ısltaıgi 
l'erctt:u ııtı.ıoııiyor .. 
k Hundan b r oy e\ vel llk 

şikayet edip duru1orlardı. Güya 
ou oartı ıııııaıocıuu Artvin 
Hopa ve Hır.• gıbı koruşu 
bölgelerden ucıuu Ktılaeaıaı 

tçıu eutıruıı hıısıl Olmuş. o guıı. 
ıerda yoz para oarbuı aztı2ıa. 
dan şıliayol ecıvuler bu gUo 

nıuı. ıılruf<ta.ıı:ı1erı rahalı.ız ııl· 

ırıum k «.ıll ü:ıli.it wuuı;ıı:nıt .ımıııu
h·ruıacndır. 

ısoyıtı yed rdo lıerlıaogi b:r 
ııuucıyı u \ ıır. u vuz l> .. gıı ıırbk 
.,_ugırrnıuıııı, ) anıııuu Hı acınıutıı 

ayuı ımına11liı 11rkaaa~ıun yıne 

cılrı:.ıuıliııerı uu~anınt:ctun tıilıııcıı...ı 

.luuıc .. ı:ıı.ı ıı.ıuuııuı uııgır11 uagı,:ı 

bilfede meyva ve şekerlemelerle 
tzaz ~dtlmlşlerdir. 

Geoc çltılere babtıyarlıklar 
temen!li ederiz: 

Teşekkür 
San' ata hürmet ıazıml 

lltakış VO fırtıou Ous'kınınu Uğ· 
tııyao şebriınız .. nolln wOıbış 
'0Quklıır knr..,ısıuaa baoruuııtı . ili ... y -

l;\ bır ytık.tocıık sıku.ı usı gt çır 
lllı~u. dıı sıKıuuyı ön1enıek ve 
ıııaıo oir soaugun ı:ençtsıııe 
:uıeo !ıtli.ir .tıkıırııyı litılıııellen 

Urtarmak. için şehrln ; dul ao 
lleo 11 b e kalem tutıın oychnıarı 

oarbtıın bır kuruş euıgiae 
oduıı salıldığıuı gôrdllkçe ı.ıcııba 

lıe aoşuuoyuılnı ·t 1 
Kılosu elli altmış paraya 1 

satılan odonlıır t>uraya Artvin· 
denmı celp~dildı ; youa liopıı 

danını itıllrildi ? 
Sır! iaııri bir yolsuıluktan 

ve lUzuıauodao fuılıı ~Osterllen 
Mr şiddetlen cıoa11a bıa octan ,~ ı~ıe ill!i11 ktmseıerı ıl.oı 

et llleye Çdlışırken sui<ta;ı sol· 

1 
~o bir tukım çatııı.k sesler bubraaı ooleıam.,ye çahşdıua:ı 
§ır 

1 
1Jorauk. Sıı! bır şeyler sOy· karşı tarafa geçip ( Oruusuları 

eınıı,,ı Oluuık içlu uorl tanır4 .ırnruyı.ıııu !a.ILal ıasanları auu
~bao tepen bu ıivıi akıllılftr durmayahaı ) diyenlerle hem 

llo bubraoınm ıebapıerilll J JtUstabca, lıemde ıanwakcıt alaJ 
'rııştarırkeo beledlyeniok.oydu· edenlere şi.oai ıiz De! deraıı.ı1,? ... 
h JQı Ptr• aarllıa 11uaıacı1D TEVFiK VURA/, 

ve her cUwJeyıı b1r kııı;ta xıııür 
kutnrıık 11.uıuunıınuı 1'• Ka .. ıır 
a,> ıp ve nıı uay uı. tıır ter Ot) O· 
lilZuk OIUClljllll ıHUlltt«.ı olHrlilll. 

Küıür ııtmek ıunıllut aegil 
au~dıır. ~apkayı yııun )'Lkııı eı.IU 
Luıuıııou\:ııur ~ıuı 11.ıuı \IJ ıı:ır.,ıı.et 
eaerck tıuşl>ıtlunnın rıılııılını kaçır 

nınk mezıytıt acırııı n111>ıs tıırbıycıııı. 
ıı:ı.ansuıuour. 

ı.ı.u harekıUer blzdıı rnhnlııız· 
hklaıı :Lıyır.c1ıı teı:ı;i!ir Ye auı yıııa· 
tıyor. lhııo Lıunlun yapanlar lnı~

ıuıııaa bucl«.ı wuklup ş1111kusı tııı~ı· 
i)o'Orıarıııı bu acı aulıu ı..il.> Clk vcı 
Ullha aı:nıı uıuyor. 

Hıır ZBWIUI Vll lıtır yurde .ıuu.lk 
ve turbi.> cll otwaya <Ukkat •l otuıwl 

KOAl.U 
T ZF =gq: T'1' i 

Üı; gUu1Uk kııa bir rahet 
sııhk K~~irJııueo ıoua beouz 
pek genç yaşındı ani bir sQ -
retle düııyayı •eda eden posta 
ve telgraf mGdlrlyetl k11lem 
şefı -01up askerlik Yaııf estoi ıra 
yolunda bu kerre de mıntıka 
kalem şıfUQl vazlteslnde bulu
nan Jeiıolmiı Eyup MOr~l'ln 
cenaze mtrulmloı iştirak. eden 
memur fi ıubay arkadıışlarlle 
eş ve dostlarına vı ceoaze me 
raslmiode ukeıl bir kıta bulun 
durmak nezaketinde buluoaa 
ıayıu komutanını tef•IL1'Qr ye 
wıooeltarhtımuua lblatıaı mub 
tere• .. Y eaı1oı ,, uo dılllıUal 
riG1 •Jltrim. AIJıal umıaa 

Tı ..... iA1Ja 

Şu veya bu gibi bir san'at eseri dıye ayırmıyorumk. 
· • • / / · ı1e eme 

Fakat ne olursa olsun hepsı bırer a ı~ erı kkakt1r. 
mukabilinde meydana gelen ıeyler oldugu muha h 
ilim teri ki, bizce kudsi bir mahiyeti haiz olup er 

türlü değere /§yı~tır. . _ . d ken· 
Bir san'at eseri, esasen seyredenle!' u_z~rı: e ka dl 

diliğinden bir hürmet hissi uyandmr. Çunku · . ! , 
. . " en bır b ozı• 

ihtiyatla söyli> orum - her san at ese11, go~ ha· 
tedkik ed /diği zam~.-ı onun ifinde bir san atkar de · 

smın tebellür ettiği görü/üt· 
San'atı, değer bakımından - iptizale uğra'!1am_ıs 

olmak sartiyle - birini diğerinden tıyumak mumku~ 
değildir. Şöyleki : Onu seyrederken bıtarlff olmak kabı· 
'Jiyeti kaybetmemek ve realiteyi t'lğylı etmeden ifade 
etmenin bir l•zil•t eser1 oldu4unu ıınutmam•k 11ıımd1r. 

~·"' r"ı .. urdır.Zi 
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11 ubot 1~42 
YenlyQI Sayfa 2 __ 

Herkesin ma su i b · r 
ama rivayet muhteli 
_ Doştarafı birde - ge'.si '1ardı 

kalıve.sinde de • ocak yerinde . T d · ' · ' 
aşı ık/arı çantadan çıkar. kahveci ile peglcelerin birinJe d ki 

'. arı tıeualegi beraberce ."edik, arkaları kapıya dönük iki adam b d " 
k d ıraı eı tleşlilc , biraz ha11aft t• cıe bir çocu var ı ... J ld ,, " 

iki adım attıktan sonra a ık .... 
adeti veçhile : ' O, her zaman hareketlerini 

- Selamüraalıgkilm .. Jedim, ~ür seıile sut sert oe tereddütsüz 
iki adam başlarııeı rc-ı'rı'p ızlıar eden Akif lıiçb" " 

r .. ' • • ır şeq :sog 
bana baktılar... emıgor, bid dinliyor ve kalbi-

(Aleykümselıim) ıl.iyemedi. m_lıde tereJdüJe delcilet edeuk 
l LT • ' ha t J- hır fikir bul t • · er .. nepımı% !Jre c a.uşmü1tük. . u u sezınce azım ve 

Bu. ilci. ad~m . biriıi (Soy. ımonı kuu'1et/eı;dirici ueciıdeı 
sallı Hılmı), dıterı de (ıair Akif) yartılıgordu ... 
idi, küçük çocuk ıairi11 oğlu idi Denizli kö9ii kahve1inde iki 

Onlar benim ne gibi bi; saat sürtn lcliikımızcla ben 
mecbul!Jelle kaçtıtımı /,e/Jci bı'l. Alcifin ıuhu11 urı · · d 'k' 

J f k. . ,ıçın e ı ı mes. 
miyorlaraı, a at $Oİrin bu go[. nrdı olan kuuvetli bir İma 
culuau ne tibi bir .sebeple yap. şadıftnı sezdim : ya 
tıfını ben anlıgamadım oe kendi. Biıinci.si _ M 1 f v 
ainden ıord•m: lin şahsına us a 0 nema· 

Kısa, tok, manalı söılule ikincisi ._ Ank d 
(Bu kıgamett-: All•hıtı bir iimit nan/ar delik deşik ,;~~r~::p~~~ 
Jule•i gibi Masta/ a Kemal' rnıyacaklarınd b 

r 
• 

Ankar11: - 10 ( a. a. ) 
Ticaret Vekaletinden bildi 
rilmiştir : 

Bir müddet e\lvel Veka 
letimiı tarafrndan yapılan 
tebliğde Marmara ve Kara
dtnh: tütün 'rekoltelerinin 
en müsait şartlar içinde 
satışını temin edecek bütün 
imkanların mevcudiyetine 
işaret edilmiş ve alınmakta 

Almanlar 
parlattı~ını eı miiJarıniltghirı ~ iki dün Ik ~n °zeuncu 1uk tıe d 
kendi.sinin neıdine ıelmesini ar. e Eeliren g~~rif/le_ milleti bu hale ne iyor 
zu eltifi cihetle SoJsal/i Hı'/ . gapmıy k b~rın ya1-tıklarını F . ı ·ı mı aca ır vatan " ransızlar begın tle a et ıı~ muat1eneti ile rege gani Mus perflu zum. 
Ankaraga ıittigirıi •ôyledi. , . ) rafındcı birb;,;~f~a-~em~lirı et Rommele 
Bundan başka mucibi sebep Öi/. rtrı kuvvrtli b' . g 1 ınsarıla. d . • ? 
Jirmedi, bundan baı/c• da Ctk/erfne 8ır /cıt/e ieşki/ ede. yar lffi etffiJŞ ffil • 
cibl .sd~p goktu . . mu. bin Zülc. ı .. ·ı(· undarı sonran Rab. Berlin - 9 ( a. a. ) 

Ş i i - f d e a ın takJ · · d p a' nddı~z n e 1'1Ütadinden yırlı akibet 1tırı en ha aris resmi bir kaynakdan 
ziyade· ci ıyt!I oe göıleri d B ofcrak beklenebilir ) b "ld. 
benimki tibi yorıunlukton zı'ynadee en, Derıizliclek' k h . ·:· 1 iriliyor. llmerikantn ge 

euinde d" I ı a vecının / R F korktu;una uğraını, bir mu"cah' ın erımek ; · k 1 nera omme/e karşı ransa ı onlar yol/ çın a dım 
dirı cıe ilacı fagda etrnediöind arına devam ettiler ... '. farafmdan yapılan yardımı 
h . . l • en S 
astası ıyı 0 mamıı bir hekimin - onu var - Vişi nezdinde protesto et· 

~=:::~::;::::::~ı=:...;::.-.Y~u~s~u~f ~M~aı~h~a~r~A~re~n~ ı fiği hl/diriliyor : Berlin si" 
Singapurq japon _ Al = ==-- rasi m~hfilıerinde mütte· 

h b 
1 

man fil<lerin Libyadaki muvaf-
i racı aşladı Har T . b . ~-:-ı faAivetsizliklerini maıLJr 

singapur - 9 ( lJ. a. ) - p e ltgı göstermek için bu felliket· 
Teb/Jğ : Düşman bu g~c Do... 'd ...L.- ten Vişiyl mesul tutmaya 
ş/mlf bafl kıyısını bir ÇI~ gu QJ şimali Ça//ştıkf•fl S•nt/lyor. 

karmtJ yapmışt1r. Bu çı- Af . k 1 I 
k•rma _düsmınm şiddetli rl oda ngi iz 
topçu ve tayyare ateşinden Ber/in - !J ( 1 • 
~nra y•pılmış ve bir kaç fllmon tebliği. ~ ~· ) gazete eri 
yerde geri çekJ/en kıtalartmı düsman ağ1r · k aguda d' \ 
düşm11111n doğuva doğru z r11gmen hucum dayıp/aflnd ne 1 yor : 

. . t' a evam et M k b nufuzuna mllm olımamıştır mış ır. Doneç c h . - os ova ile irlikte 
lldanm başka rerlerind savaşluda d- ep esındeki h 

e ·· 1 u:;man onb ya ut Moskovasız 
düsm~n ~op~u. ve; tayyare g~n çi?de yalnız bİr . eş l J 
/eri mevzılerımız/ bombala- tumenınden pıyade a e acele bir anlaş-

. ··ı- f a ı 
mora devam edwor. Jj düş- 0 u ve bir kllç bin ~ a ma yapmak zorunda 
mon uçağı tahrip edilmiştir. onyedJ tank, eır .e~ır ve mı kalacağız 

ve 87 mitral ı ıkı lop 
Ş . Yoz kaybet . . 

1 
.Londra - 10 ( a. a. ) 

. ıma/i Bfrıkada d- mışttr ooılt . 
k f U • erenın eıki Moskova eşı unsur/ şmcın l . 

Z f 1 • h lJrtmn bir k e çısi Kripsin İngiltere ite 
o er en s~CUmu Püskürtü/mü ~~ rusya ara11nda daha sıkı bir 

- Boştarııfı birde - ."1Jş ve pıke tay ş u~. anlaırı 
._ mız doğ AA Yarelerı- Tına yapılması ve harp 

ruş Yapamıyaca~tır. Gerek t 1. u ı·ıarmar1• .. d gayretlerı· · l l k K e ıf ı .. e muh- nıo artıra ması ü· 
burada ve gerekse . ~morin ğıtmış a:u kafilelerini da. ~~ınuna dair öylediii nutuk 
burnunu aşma ıstıyecek r . . e on İngiliz t ııılrarçıok gazetelerı'n baş ya· • 1 1 ~ esını d" a ayya. 
olan J;~on arın ~~. u uze. ı b11tıd11 iş u~ rmüştur. Dün na mevzu olmuştur 
rinde ıngapur gı ı tcblı.. ve N ga altındaki y I K . Mancester Gardiy;n ' 
keli geçitler mevcuttur. Ve . orvfç üzerinde - er.eı rıps Rusyad ' . . 

Tkt k d' . gı/ız uç8ğ .. uç ın- getir . . an oır mesaj 
sonra paıı ı e~ en ısınc . ı duşüıüfmüHür in ·ı~ışt~r dedikten sonra 
yol açıp geçmegc muvaffak Bi l • • . gı ·~ mılleti bllnu öğren. 
Olan ı'apOD donanması Hint r ngılız ınek ısterdi· 1 ·ı· l 

ler· h' ngı ız er nazi-
denizlerinde yine ingiliz do el İS' . •. 1 ın ızınetine khdar rus· 
nanmasile karşılaşacaktır. . ~ 1 ne aıyor· arın hayret . 1 1 • tnası ile b . verıci kalkın 

Japonyanıo Sini!apur za- ngı terede vaz· . ileri rıtanyalılarm ricat 
ferinden son~a Hi?dis.tanda ehemiyeti hen~:etın ceaa::; ~ekrar ricat gıbi 
mihver. lehıne hır ıhtilal anlaşılma uz •ındak· ı.r~~ı durumları ara-
çıkarmağa muvaffak olması Lo d rnış rek d' ı gı ı tezadi belirte 

b. . t' Ç n r1J - 9 ( ıyor ki . 
çok ıor ır ıt ır. üokü lngilter . a a. ) Y d . 
her şeyden evel ailiblandı- elçisi ;~~n Moskova biiyük 'lÖrecc - ~ Avrupada Rusya 
rıl1Dalda devam edilen Çin tuk v ıs er Kıjmps bir nu 2ımızegı·' ve bizinı tutaca" 

. b ererelc ngi/t B ıyaıet ne ol k 
.milleti 1aponyaoan oyounun llmf:rika R ere ve u huıuıta .. aca tır. 
dik durmasına mani ol~n bir ederi u~yaya Yardım fac k onceden anla 

· K . erse HıtJ · mıyıı 
kuvvetbr • uvvctJı bir hal- nt oe . erırı bir s~- ile b' l'k • yo~a• Moıkova 
de ailihlandırılan çin mil· sö I m~glup edilebileceğin. alcı~:e•lcteb~abut Moskovastz 

. 1 k ı emış ve /,, ·ıı ı k ır anlafil 
leli 1apoo arın ara lbaki vaziy it k' gı ere de ına zorund ... ma yap 

. . lt l k e e ı ehem . a ın k l miyetını a a 8 oıa ta zorluk nüz lc~f· mwetin he l\"·h . 1 a acağız. 
b·ı . l a ı dereced ıvu ve çekse ı e J•pon eme lerinin mamı I e enıa~ı/. rın tayyare 

. . tl k s o masmd . k 1 dogması ıçın mu a a çar etmi t' E . an şıkayet ayıp an 
. tf ş tr. skı b - - l 

Pıcoıayı ıcap e ıren bu va. mütt f'k/ . uyuk elçi ondra _ 9 ,.. · t ft · e 1 erın har t Ro ( a ) ziyet berı aıa a Japonlara du·ny p er: sonra Ylerin h . a. 
. b' t• b aya verecek/ . bi . avacı//k h 

tehlikeh ır a ı. azırlıya- nizamın ntıa . en yeni Tinin YBzdıA mu a-
h ld n ntık b bir hafı :1ın_a göre son bilir. Şu a e Japonlar her mesind ,.1 eranne. a J 

d vel çin d en uaha açık b" bütün cephele~rınddee22rn2ihver ıey en e .. avaaını sanla belirtil . . ır //. 
halletmek mevkıındcdirler h I mesmı haıbm ~areb kaybetmiştir B~~Y 

Ç e mal Rı~a Ç . ız andı11/ması için lü I ay ımız batı . ızım 
ınar gördüğü - dı I zumu ve orta avrupeda 8 

nu e lave etmh:t/r, r~"· ~arkta 12 t . ,. tf""· oy ra· 

Jôpon 

s 9 şuba 
olan hazırlık tedbirlerjnin 
yakında temamlanarak pi· 
yasanın açılış gününün ilac. 
edileceği bildirilmişti t. Bu 
yolda yapılan muhtelif şe 
kilde ki hazırlıklar temam · 
lanarak Marmara tütün pi 
yasasının 19 şubat perşembe · 

günü Karadeniz tütün piya 
sasının ise 25 şubat çnrşam 

• ba günü açılmalarına karar 

Mısırdaki kabi 
meselesi 

İngiliz matbuatı 

e 

• 
cılıyor 

verilmiştir. • 
Müstah ilin malına değer 

fiatları temin edebilmesi 
için piyasa gerekli şekilde 
t anzim edilecektir. Bu fiat
lardan faydalanabilmek Ü· 

'Zere müstahsillcre piyasa 
açılmadan öoce mallarını 

elden ÇJkarmamalarının bir 
daha batırlatılması faydalı 

görülmüştür. 

Singapurun 
Düsmesi bir 

' 

ne diyor Şankhay 1 O ( a. a)-
Londra - 9 ( 8 · a. ) Dal,a dün bir hafta s.Jnra 

saat meselesi! 

Taymıs gazetesi !Yahas pa· düşebileceği satılan Sinqa· 
şamn lngiJtere ile dostluk 

pwun l.düşmesi şimdi bir 
ve işbirliği siyasetine sar 
sı/maz bir surette sadık kal· saat meselesidir. Japonlar 
dığım ve böyle bir adamm şehrin su hazınelerine doğ· 
iktidaı m evkiine davetinin ru ilerliyor ve deniz yolunu 

bu siyasetin devam ede· 
CPğinin en büyük teminatı 
olduğunu ve bununla be 
raber mihver ajanlannın 

kralm tecrübesizliğinden İS· 

!ifade ederek lnqiltere ile 
Mıstr .arasmdakı münase· 
betleri bozmaya çaltştıklarJ 
ve bu entrikaya bazı kim 
selerin de kap:tdıgı hak-
ktndlJ elde kat'i ve Bçık 
delillerin buiunduğunu ya· 
zıyor. v~ diyor ki : lngıltere 
ile Mısmn gaye ve menfa· 
atlan müsterektit. Her ık/
side mıhver tecavuzunu, 
defetmek ve Nıı vadisi ile 

kesmeğr; çalışıyorlar. 

İngiliz kumandanı tes
lime davet ediliyor 

1 okyo 10 ( a. a. ) -
Malezaya cephesindeki Ja 
porı kuvvetleri b1Jş kuman· 
danı bugün Sinqepurda ki 
lngt!iz baş kumandanım 
teslim olmağa davet etmiş 
tir . 

Amerikanın yeni 
Moskova e )çisi 
Vaşıngton - 10 (a.a.) 

Amiral Vilyam Tab1ey Mos· 
kova büyük dçiliğine tayini 
tasvip edilmek üzere ayan 

/v1ıs1r istıklalinin selametini medlısine bildirmiştir 
temin eylemek ıstiyıular. 70 Yaşioda bulunan a
Bunun için lngıltere Mısmn miral heçen yıl RusJ- logiliz 
iş/erme kanşmtımağa kafi ve Amerikan delegeleri ara
suıe.tte azmetmiştir. Nahas 
paşa bunu anlamılç bulu · sıoda Moskovada yapılan 
nuyor. görüşmelere iştirak etmiştir. 

Singopurda Amerik - Çin 
Vaşıngton - 10 (a a.) 

Japonlar ileri İngili.der Dün Ruıveltle görüşen 3 cü 

geri gidiyor ordu kumandanı general 
flnkara lO(a. a.) Tilyel çine girecektir, Ge-

Sin!:Jabur aüşman yeniden 
1 

neral bu sey hatinde gene. 
takviye kıta/arı çıkarmışttr. ral Çaoghnyş ~kle göıüşe
bütün gıin batıdaki ı/eri cektir, 

• 

Uôn 
Akçaabat sulh hukuk 

hakimliğinden : 
Saraeo~ llllsust muhasebe 

teh!lil katibi Mt'hmut Cf'ltlittlrı 
lıtrafıodao akçeabrı tın Boduıiya 

kOyOodeo h11ci eıılHı otlu osmaD 
va Baloyaa i.Oyllııtlen Osman 
Şevki ve rurekaaı alayblerloe 
açdıtı taksim dansının cı ri 
ornbakenıe>iade : Mnddeaaleyb· 
lerdeo Oaman Şnklnia ika et· 
~lb.ioia meçhal olduğu llöyO 
muhtarı tarafıodaa Yerlleıı ilam· 
b.a berle anlaiılınış olctuğundcu 

111tddeaaleyh Oımao Şevldye 

:dantlyeoio gızıte ile ilaoeu 
teblltioe mabkflBl~.!e karar ve· 
rilmit oldu~uodıo bermucibl 
knrar duruşmn gUntl olan 
23-2->42 pazıutesi gUnQ saat 
Jl de mGhkemedı bizıııt ve1a 
bir nkil 2oad1rmek suretile 
kındiıiıt temsil ettirmesine 
ve akıl tak.4irde bıkkındı gı· 

yab karari Yerilecfğl leblll 
makamını kaim olmak Uzre 
ihlo olunur. 

llôn 
Traa.zon ınab.keme baş 

Jdtabıtludeo : 

Mu:ıtıfo Asmaz kızı Sabire 
Asmaz ve o~lu Tıtısio Asmttsıo 
föyian mutasarır oldukları Trısb 
ıonun tekfirçayır mıtı.1e vaki tıı 
puouo eylQI 9H iOD ve 22 11ayıll 
tapu hudı.ıdu dabUındi tevkaoı 

Un oda, blr sora H bir mutfai' 
Ye botlruın ve ahırı ıaOştewll 
600 Ura detııtrlode t)ir bap bone 
ma tarla otuz gUo müddetle 
aalıtı çıkarılmıştır. 

lid.ııci artıım sı 11-3-942 
çarşamba ıuou 1aat onde 'l'rab 
ıon •ıbK.•ıne bıışkitabitl oda· 
sıoda laca 1ıtdilt:cıktır. 

Artırma farloameııl 11 -
2 - _IH'.,; taritılnden ltıbcırea 

açıktır. Artırmııyı iştirak. içlode 
yukarda ynıu kıymetıu yüzde 
yıdl buçu2u oıııbelladı nakıt 

HJa miııı bir bankının taml· 
aat mek.lulJu v1ıtrHecek.tir . 

l1b11 gayri menkuller Ozerinde 
lllğlti olaolıır iıaa tıırlbloden 

itibaren OD bef gıuı lçıolle u· 
rakı mustıutaıerlJ6ı birılıtde ıne· 

m 11rıu2ı.ıru uLa bıldirmelarl bıri · 
uci artırmııdu sorulan peyl mu 1 

lıaamea kıyrmılio yUzde yetwlf 
l>e~inl buıwııd•2• tıık.lırde cnçol>. 
artıranıo teablıU<lU bakı kalmak 
bre artırma lOgllndabıt uzatıuı> 
oa gUnUn hıtımı olan 21 3 941 
tarıtııae ınll11dif ıurııarteal iO•O 

ayni mevkide •e aynı ımıatle 

yıpılacıık. ıkincl artırmada gıyrl 

•ınkul en çok artırauı ıhalt 

edllır. Lu AUSQlllilta fıızlo ıaulu 

mut ıılwak. istiyHlerio ~4ı-r>Y9 
no.ya muracaat etmlerinlr:ı ket 

~ fiyet uao oluaur. 

bölgelerimıze karşı metral· 
>öz ve pı()e bon ba taarruz 
/arına de vam etmiş ve ayni 
zamanda ş ddctll ba~kısını 
artıffntş ve kuvvetlerimiz 
veni bir geri çekıliş yep • 
mış/ard1r. 

alık 

Fransızlar 
Almanlara 
neler vermişler 
Londra - !i ( a. a. ) 

l aymı&m diplomat ık yaza-
rma göre Fransamn 11/man· 
yaya pek çok uçak, top ve 
kamyon verdıqmi öğren
miştir, Fransa bu hareketi 
ya, alman/arın zor1le, ya
hutta V!şi ve Parisdeki · iş 
birltqi taraftarla11nın tavsi 
yesiıe yapmışt1r. 

VATANUAŞ: 
Bir avuç toprağa kadar 

Patates dik, bu dünya y&D· 

ilDında memleket ve .mitle· 
tinin iaşesine en büyük yar· 
dımın olur • 

Zeytinlik vali konağı arka sokağında 5 
numaralı ev kiralıktır. 

8 oda, 2 salon, elektirik ve suyu havi, 
görmek ve tubtJak istiyenlerjn matbaamıza mu
racaatları 

Ekmek karneleri hakkında ilôn 
Belediye Reisliğinden : 

J - Karne su/una 2 nci kan•n agı içinde tatbi" 
eden 17 fiiltigette bund•n sonra lır.ullenılacak ekme/elik 
karneler renklidir. 

2 - Vılagetinıfade ıuhat '42 ayı içinde kulia11ıl .. alıl' 
lan llega• rınktıke ekmeklik k•r11ılıri1t mezkur 77 oila

gett mflrt S42 başına /ıadar mutr6er tutulması Tic•r•t 
I 

Vı kaletİlıoe kararlaştırılmıştır. 

3 - Vılagetimizden ılintle bıga• /cartı bulu••" hef 
'Oatondaşın mart ibtid .. sına lcadar •g1ti kartla diiır J7 
flila!jet dahılinde ekmeklerini tıtiarilc •'e6ilecılcl11i Ticd" 
ret Vekaletinin i~'arına atfen ıogın halka ildn olunllf• 
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