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Alınız, ÇUnkO bu Anılklopec.ı 

ona mektep kltabr kadar ve 
belkl ondan daha ziyade llzrmdır . 
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Sovyetler 
Avrupayı 

5 IC U R U Ş 
GÜNLÜK SIYAST HALK GAZETESl 

Flyati Vedr Llradrr. TAN mDeaseaeılnde ve kltapçılarda bulunur. 

,. 

l!tila Ederlerse 
İngiltere ve Amerika, Almanya
nın Avrupada tahakkümüne ma
ni olmak için harp ettikleri hal
de Yarın bir nazi istilası yerine 
h!r bolşevik hıtilasına göz yum
nıalıın imkanı var mıdır? De
Jn.okrasilcrin sulh g:ıyelerinl blldi
l'en sekiz maddelik Roosevelt 
Churchill Atlantik yasasını böyle 
~ Jmkinla barı:ıtırmak da mür.ı-
-. n değildir. 

Al. Zekeriya SER1'b'L 
~ark cephesinde Alman t.a • 

ler ik arruzu kırılıp da Sovyet. 
günd arşı taarruza başladıklan 

_.,,. Ya enberi Almanyanın ortaya 
bur~ istediği tehlike işareti 

ur. ' 
A.:ı Ya Sovyetler Avrupayı istila 
"""erlerse! 

'ft ya!:ı Propagandaya göre, Alman 
dis· . ınağlup olması yalnız .b..en. 

tıatt rn:111 değil, bütün Avrnpanın 
~ \1 .vo~~ı demektir. Çünkü o 

ı~~t .b~tun Avrupayı Bolşevik. 
' • rıuı ısına edeceklerdir. Almanya. 

.. Ye~ihnesi bütün Avrupalı 
21 s ~uttefiklerini de bu tehlike ile 

0 iU'§t ~a:şıya bulundurmaktadır. 
; 6' ~un ıçın bu !ehlikeyi tek ba • 
cpc. 

8 
yok edemıyen Alman ordu. 

~ t ~ bütün mübtefikler ve bü • 
lAP' ~ A :'~pa yardım etmelidir. 
tuo" mı U ıddiayı bir vesikaya bağla. 

c· ş olmak için de, İngiliz HarL 
~ kıye Nazırı Mister Eden son Mos 

6 
O\ra ıziyaretı esnasında harpten 

s-' :a_nra Avrupayı Sovyet nüfuzu. 
:.tın"' lar bıraktığı rivayetini ç\kardı • 
. r · ~ vrupanın yarınki mukadde 
~ d at\ !1ZCrinde elbette Sovyetlerin 
_ ?~ ır sözü olacaktır, tarzmda 

Ekmel< Meselesi 

Teşmil Ediliyor 
Hükumet, Vatandaşların İhtiyacını Gözönünde 
Tutarak Evlere Un Verilmesini de Kararlaştırdı 

Ankara, 17 (TAN) - Hükumet birkaç günden-l gram hububat verilecektir. Bu husustaki koordL 
beri Istanbulda ve bugünden itibaren de Ankara. na~yon heyeti karan pazartes1 günü resmi gazete 
da tatbikine baş] anılan ekmeğin karne ile dağı. ile• neşredilecektir. Ayni kararla hububattan ek. 
tılması usulünu toprak mahsuleri ofisinin tanzim mekten başka unlu maddeler yapılmasını ve satıl 
satışı yc:parak buğday verdiğı diğer şehir, kasaba masını menetmektedir. 
ve köyJerde de tatbikin~ karar vennişt~r. Şehır Diğ~r taraftan hükumet vatandaşların evlerin. 
ve kasa.baJarda beher nüfus başına verılc~ek ~k: de una olan ihtiyacını gözönünde tutmuş ve mu -
mek miktarı Ankara ve lstanbulda oldugu gıbı ayyen zamanlarda un verilmesi de kararlaşmıştır. 
ağır işçı.ere 750, huyüklere 375 ve yedi yaşından • . . w •• 

küçük çocuklara 187,5 gram olacaktır. Ekmekhk Un ~ağrtma ışı de ekmek!e oldugu gıbı kupon 
ve yemelik hububatını ıstihsal edemeyit> de yine karşılıgı. yapılacak!ır. yn ~agıtm.a. zaman ve . mik~ 
toprak marsullerı ofisinin hububat vermekte ol- tarını Tıcaret Vekaletı tayın ve ılan edecektır. 
duğu köylerde de beher nüfus başına günde 300 l2fj" Sonu; Sa: 2; Sil: 4 
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l~~KERI VAZIYET ) 

UZAK SARKTA 

İngiliz Basmı tarafından tamamen işgali istenen Trııblustan bir manzara 

AFRiKA CEPHESi : 

Halfaya'da 
Mihverciler 
Teslim Oldu 

f ngifiz Gazeteleri 
Büt ün T rablus'un 
işgalini istiyorlar 

'ıı llrıes gazetesinde çıkan bir ya. 
ı ı:. da delil olarak gösteriyor • 

" liakikaten böyle bir tehlike 
l94J ar .ınıdır ve varit midir? 

Harbin Birinci Safhası Japonya Lehine l 
Bitmek Üzeredir. Fakat Japon Zaferi A 'k n 1 . N .. men a ar cıye azır muavını 

Kahire, 17 (A.A.) - İngiliz or 
ta şark kuvvetleri wnumi karar 
gahmın tebliği: 

Ageila civannda bir ileri böl.. 
gede şiddetli kum f ırtınaJarı ve 
yağmurlar bütün hareketlere en 
gel olmuştur. 

Alman kumandanı Mareşal 
Falkenhor!it ıod' ~ııc~ bütün hadiseler bunun 

~ ısbat ediyor. 
~ §~ıster Eden Moskova dönü • 

?altı e .Sovyetlerle harpten son. 
tarı ı<l§:nı dunya meselelerinde de an

nı ı .. anın güç olmıyacağını söyle 
_,,- r~· fakat Avrupanın SovyeUe -

ta bırakılacağı yolunda hiçbir be 
natta bulunmamıştır, 

b~0skova müzakerelerinde hazır lngiltere Başvekili Churdıill 
f ' . Utıan İngilterenin Ankara se-
2~ Mister H ugessen yabancı ga 
dalı nıuhabirlerine bu hususta 
2l:ıi a aydınlatıcı malümat ver • 

§tir. 
at lngi!iz sefirinin dünya matbu • 
te llı.da çıkan ibu beyanatına gö • 
d '~ovyet Rusya Avrupa üzerin 
ı: .... ~ çbir nüfuz iddiasında bu • 
h~0anuştır. Moskova sadece 
~ten sonra Alınanyanın ar • 
tlı.:ı~~vyetler için bir rtehlike ol 
li -ı.an çıkmasını istemiştir. 
d arpten sonra da gerek Baltık 
~ evıetıerinin istiklal ve tamaınL 
d eti Ve gerek Polonyanın eski hu 
ie~tları . içinde müstakil bir dev. 
r .. ı.. halınde canlanması, ve ge -

Churchill 
Londraya 

Döndu 
lngiliz Kabinesinde 
Bazı Değişiklikler 

Y aptlacakmış ! 
~ ~ürkiye ve İranın mülki ta.. 

~t~~r~e=:r!:tir~eminat Churchill'le Roosevelt 
ııınSovyeı Rusya ile Polonya ara - Arasında Tam Bı"r 
d da aktedilmiş olan Anlaşma. 
ı/ bu zihniyetin en kuvvetli bir Anlacma Var 
l> adesi olarak gösterilmektedir. :f 
h 0lonya ile Çekoslovakyanın Lon~a;. 17 ~A.A_.) - Vi~ton 
arı>ten sonra müstakil bir fede. Churchill ın Bırleşik Amerikaya 

~Qsyon vücude getirmiye karar yaptı~ ziyare,tten av~~le bu sa
erıneıeri, Yugoslavya ve Yuna. bah Plimo~~h a geldıgı . resmen 
~~ müstakil bir Balkan Bir haber verılıyor. <;hurc~ıll, Lard 
gtnın temellerini atmaları da, Beavhbrook, Amıral Sır J?out • 
~anyanın mağlubiyeti ile neti ley Pound, h~va kuvvetlerı baş -
telenecek bir harpten sonra dün k?IDandanı Sır. Harles Porta~ ve 
hYt. bir Sovyet veya Bolşevik Sır Charles Wınston refakı:ıtın -
~likesinin bir hayal olduğuna de Bermodlerden gelerek Atlan. 
eıaıet eder. tiği hava yoliyle aşmıştır. 

l; Zaten en basit mantık tngil - * 
er~ böyle bir şeye razı oı • Plymouth, 17 (A.A.) - Chur· 
~ak Ş()yle dursun tahammül bi. chill Plymouth'a vardığı zaman 
t Cderniyeceğini anlatmıya ye • beyanatta bulunarak tayyare il~ 
er &anınz. !ıigiltere ve Aın.eri • sekiz saatte 54 70 kilometrelik bir 
t~ ~nıanyanm Avrupada tahak mesafe katettiğini söylemiştir. 
~UJıe mani olmak için harp ~ Sonu: Sa: 2: Sü: 2 

;tt.ikleri halde, yarın bir Nazi 
sınası yerine Bolşevik istilası - Tu··rk • Rumen 

tla göz yummaları imkaru var mı 
~le ? Demokrasilerin sulh gaye • 

tini bildiren sekiz maddelik Ticaret 
'lloosevelt Churchill Atlantik ya 
6ClSlnı böyle bir imkanla barıştır A 1 
'ttıak da mümkün değildir. n a ş m a s 1 

1 ,..Sonra Sovyetlerin de Avrupaya • Ankara 17 (TAN) - Romanyah-
.ooı"~ · · akl ul L ' trı· ~vızını ya?7~ a me~g o tarla yapılan ticaret konuşmaları bit-

·a 

1 

ih ~ hatası~ı ışlıyece~lE:r!:11e pe~ miş ve anlaııma tasdik c.;dilmek üzere 
tı.tlln_al verilemez. Çünku Sta~- Büyilk Millet Meclisine venlmlştir. 
d 111 sıyaseti başka memleketlerın Öirendiğfmize göre, bu anlaşma 

ahili işlerine karışmamak, her mucibince Romanya ile Türk.iye ara
tnlUetin kendi rejimini tayinde sında mübadele hacmi 12 milyon li
Serbest olduğunu tanımak esası- raya kadar çıkarılahilec-ektir. Anla.ş-
lla dayanır ~ ma müddeti blr senedir ı942 nlh.ıye-

Onun · i Alın a · ol tinde hitam bulacaktır. Anla$ma mn-
duğu ~J· nd A u b · . cibince Romanyalılara verecegımız 
)e ır: e ~r . ... ' •cııya meyanında pamuk ve daha bir 
lt\ t veya Bol~~ızm, ık~ '· ~ maddeler vardır. Buna mukabil 
..,,!UZ bulu.niiugıuıa.. ~ manyablar da petrol vermeyi taatı-
~"4. •• f'! ~_,.{rJ' h'. t etmektedirler1 

(. ~·:;;..:: i 

Hiç te Kolay Olmıyacaktır s. weııes 

,-•••••••••••••••• YAZAN:••••••• • ••• •••••~ 

!. ........ ~.~!.~·~~·. ~:~~.;~~.~.~ ....... J 
Uzak Şarktaki vaziyet her gün bı

ru daha Japonların lehine olarak iıı
ltiıaf etmektedir. Japonlar Borneo
nun başka başka noktalarına çıkart
ma yaptıkları i'İbi Celebes adasına d;, 
çıkartma yapmışlar öbiir taraftan dıı 
Malaya yarım adasını işgal ederek 
Singapur önlerine inmişlerdir. 

üslenecek denizaltıı \ile hava birlik
leriyle en geniı yeri ikiyüz mili geç
miyen bıı dar ıııılarda Avustralya ite 
Singapur arasındaki münakalatı kes
mek ve hırpalamaktır. Bunun ıçın 
Japonların gerek Borneo ve gerek 
Celebes adasına şimdilik öbür muha
rebe sahalarrndaki kuvvetlerini zayıf
latmadan ancak bu maksadı temin e
decek küc;ük birlikler çıkartmış '•l
duklarını zannetmek daha doğrudur . 

l:?r Sonu: Sa: 2: Sil: 1 

DE GAULLE'CO 
BiR MUHRİP 

Bir İspanyol 
Limanına 

Mrl. Reichenau Ta a rruz Etti 

Japonların Manilada Amerika mu
kavemetin! henüz tamamiyle kırama
dıkları ve asıl Singapur meydan mu
harebesine de yeni başlamak üzere ol
dukları bir zamanda kuvvetlerini da
ğıtarak Celebes adasına çıkartma 
yapmalarından elde etmelr istedikleri 
fayda aşikardır. Celebes adasmm ce
nup aahilleri Avustralya batı sahille
rinden ancak altıyüz mil uzakta ot
dufu gibi Avustralyanın kendi emnı
yetini temin maksadiyle bundan on 
cün evvel iııgal etmiı olduğu Timor 
adasından üçyüz elli mil mesafededir. 

Maksat kendi kıtaınnın emniyetini 
tehlikede gören Avustralyanın Sinıca· 
pur muharebelerine takvıye gönder
mesinin önüne i'eçmek ayni zaman
da gerek Celebes'de gerek Borneo'd.ı 

Cepheden 
Dönerken Öldü Muhrip Üç Mihver 

Gemisini Yedeğine 
Alarak Kaçırdı 

Madrit, 17 (A.A.) - De Gaul 
cülerin bir m uhribi, İsyanyanın 
Fernando - Po adasında Saint İ. 
sabel körfezine girmiş ve denizal 
tı bombalan atarak, mihver dev
letlerine ait 3 ticaret gemisini ~ 
manda demirli tutan kabloyu 
kesmiştir. Sonra, bu 3 gemıyi ye 
değine alan muhrip, onları liman 
dan çıkarmıştır. 

Bu tecavüz, gemi süvarilerinin 
karada bulundukları sırada yapıl 
mıştır. 

Gemilerin içinde kalan hyfa -
ları, Gaul taraftarlarının öldür -

Alman 
dükleri haber alınmıştır. 

Mareşali Von Reichcnau 
. . .. . Arrisa gazetesi, beşer hukuku 

~erlın, 17 .A.A.) - Bir nuzul ısa- na aykın düşen bu yeni hareket 
betıyle hastalanan Feldnıare;ıal Von le Roosevelt ve Churchill tarafıı. 
Relchenau Almanyaya dönerken öl- d Potomau gemisinde ilan edı. .. .. an 
muştur. ,.. len prens~pler aras~ndaki aşikaı 

Bertin, 17 (A.A.) _ Führer, mem- tezadı belu:t~ekted~r. Bu 1span. 
)ekte kıymetli hizmetleri dokunan yol gazetesı dıyor kı: 
Mare,al Von Reichenau için milli ce- "Bu tecavn.,de hayret edilecek hı~ 
naze merasimi yapılmasını emretmiş- bir şey yoktur. Zira, ıı.yni failler l.ct 

tir. Hitler Alman mi11etlnfn Führer'ı rafından beYJıelmilel hukuk aleyhim 
<11fatiyle Göring'i kendi nS.mına cena- yapılan müteaddit cürümlerden birın 
ze merasiminde hazır bulunmağa nıe- teşkil etmektedir. Fakat, asri mesel~ 
mur etmiştir. korsanların bitaraf bir memleket a· 
Mareşal Von Rundstedt Hitleri or- razisine karşı tecavüz hareketlerınt 

dolan başkumandanı arlatiyle tems!l devam cesaretini bulmaları ve bu 
edecektir, hareketleri tekrar edebihnelerldir. 

PASifiK HARBi 

Muharebe 
Git t ikçe 
Hızlanıyor 

Japonlar, Singapur'a 
80 Kilometreye 
Kadar Yaklaştılar 

Halfaya kesiminde serbest 
Fransızlar cuma sabahı keşif ha 
reketlerinde bulunmuşlar ise de 
biraz sonra başlıyan kum fırtı -
nalan bu bölgede herhangi ba~
ka bir hareket yapılınası imkt 
nını bırakmamıştır. • 
~ Sonu; Sa: 2; Stl! 4 

Pan ·Amerikan 

SARKt:.~EPHESi 

Sovye+lerin 
İ ler.leyişi 

Devam Ediyor 

Konferansı Almanlar, Sovyetlere 

1 
Çok Ağır Kayıplar 

nkişaf Ediyor Verdiriyorlar 
Singapur, 17 (A.A.) - "Teb - Sumner Welles Moskova, 17 (A.A.) - Gece 

liğ,, dün bütün gün ancak cephe neşredılen Sovyet tebliği: 17 son 
nin doğu kısmında düşmanla ha Görücmelerden kanunda kıtalarımız düşmanın 
fif bir temas hasıl olmuş ve her 'S' mukavemetinı kırarak ve muhte 
iki tarafın faaliyeti başhca devri- Memnun lif kesimlerde mu.kabil taarruz • 
ye harekatından ibaret kalmıştır. Rio De Janeiro, 17 (A.A.) lannı geri püskürterek ilerlemi.. 
Gündüz topçumuzun faaliyeti Dünkü günün önemli olayı Cas- ye ve birkaç meskun mahalli iş
fazla olmuş ve düşmanın Genas- tili'nin mesajıdır. Castille, bu gal etmiye muvaffak olmuşlar • 
daki ileri unsurlan hırpalanmış- mesajda Arjantinin Birleşik A- dır. İşgal edilen mahaller arasın
tır. Cephenin batı kısmında düş merika ile ve Bütün Amerika ile da Moskova bölgesinde mıntaka 
man Moras şehrinin aşağı sahili- olan dayanışmasını teyit etmek- merkezleri olan Shakhovskoye 
ne ayak basmıya muvaffak ol • te ve Arjantinin zaruretlen öte ve Lotoshino da bulunmaktadır. 
muştur. Raporlar düşmanın dün ki Cümhuriyetlerin zaruretleri • 16 son.kanunda 29 Alman tay 
Sing?.l)Ur üzerine yaptığı akın - nin ayni olmasa dahi bu farkını yaresi tahrip edilmiştir. 8 Sovyet 
Iar insanca kayıp ve maddi hasar çaresi bulunmaz görüş farkları • tayyaresi kayıptır. 
olmadığını gösteriyor. nı intaç etmiyeceğini belirtmek- 17 ilkkanunda Moskova civarın 

Japonlar Singapur'a 80 tedir. Genel toplantıda Aranha da 7 Alman tayyaresi düşürül .. 
kilometre mesafede tarafından okunan bu demeç, mil müştür. 

Tokyo, 
17 

(A.A.) _ Japon öncü- teaddit ~ütalilalara mevzu teşkil Alman tebliği 
Ieri Singapura 80 kilometre mesafede etm:k~edır · .. _ . Berlin, 17 (A.A.) - Alınan or• 

~ ~onu: sıı· 2· 5;!i· 5 ~ Hfilcım olan kanaat, butun dı . dulan başkumandanlığının teb • 
~~;;;;;;,;;;;;;~;;;;;;;;~~~- ger milletlerin Amerikan noktai liği: Sivastopol önünde Alınan 

" l:;fr Sonu: Sa: 2: Sü· 7 ~ " onu S9 2 Sil ' 6 

Yeni Tefrikamız f ================:::m::z=-=ı 
"Gülen Gözler., tefrikamız 

ıona ermek OzerecHr, Genç 
ve haaaaı edlplerlmlzd~n 

Mehmet Abud'un bu edebi v ~ 

mlllf romanını okuyucuları· 
mrz bOyük bir allka ile ta
kip ettller; müellif hakkında 

çok altaylıll mektuplar a l dık . 

Bu gOzel eserin tefrikasını 

baılamadan evvel tahmin et· 
tlğlmlz gibi "Gülen Gözler., 
edebiyatta mevkllnl ancak 
kendi kıymetlyle fethetti, 
Karilerini gllzel eserlere alı•· 
tiran "TAN., edebiyat ile· 
mine ve okuyuculanna yeni 
bir istidat tanıtıyor, Yakında 
genç edlplerlmlzden irfan 
Behçetln TAN için hazırlad ıllı 

Kırık Oyuncaklar 
Adındaki edebt romanı 

tefrika edece(ilz. Romanın 

ba,lıjj ı , mevzuu hUllaa e
decek kadar ıUmullUdUr, 
Hayatfn hırçın ellerinde 
kırı lan canlı oyuncakların 
ıesaiz ıstıraplarını tahlll 
eden bu mO"'"' eee 1 
''TAN,. da 

Koordinasyon 
Kararları 

Kuru Bakla ve Kuş Yemine El Konuyor, Türk 
Gemilerinin Seyrüseferi T ahdi+ Olunacak 

Ankara, 17 (TAN) - Pazarte. 
sı günü çıkacak resmi gazete ilf 
yeni koordinasyon heyeti karar· 
ları neşredilecektir. Bunlar ara 
sında ege bölgesi tütün piyasası 
na müdahale için konulan be~ 
milyon lirayı on milyona çıkarar. 
bir karar da vardır. HUkümet tii· 
tün müstahsillerinin korunma!': 
ıçin her tedbiri almakta ve bu. 

1 
nun için büyük bir para da tah. 
c::is etmiş buJunmaktadır. 

Diğer bir koordinasyon heyet 
karan ile Türk bayrağını taşıyan 
gemilerin seyrüseferi bugi.lnün 

Bundan başka kuş yemı ve ku· 
• u baklaya el koyma hakkında 

da bir karar vardır Ellerinde kuş 
yemi bulunanlarbir beyanname 
ıle bunlann mıktarını b•ldicPcek 
ıe.rdir. Bu maddelere ne zaman 
ve nerelerde el konaC'ağı ayrıca 
hıldırilecektir Yalnız kn.m bak 
ıanın bir gıda maddesi olarak is 
tıhlfilc edıldiğı yerlerde müstah . 
silt- muayven bir miktar yPmP lik 
)larak bırakılacaktır. Dıgt 11r 
Karar da Ticaret Vekaletmt. , ıla 

• • .ırtlarına göre yeniden tayin ve 

'·---~"'"' m"-·-~· ._.c' ltahdit olunmaktadır 

yetlerde iaşe müdür ve annrlıkle 
ri kurmak salahıyetinı ' cnnek • 
tedir 
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(ASKERİ 
UZAK 

VAZI YET ) 

ŞARKTA 
kJjJ=" BaltaıaA 1 incide 

Singapur harbi: 

Singapıır mukadderatmıa bahis 
mevzuu olduğu bungülerde Manıla
dalı:i Amenb kuvvet eri oe pahasm:ı 
olursa olsun daynnmıık mccbudyeti'l
dedirler. Maniladaki Amerika muka
vemeti tamamiyle larılnsa orada:ı 
&e best kalacak J ron kuvvetleri Sın
gapurdaki Japon kuvvetlerini takviye 
çın kullanılacaktır. Sirıgapur mo-

b rebclennde agır yük bava ve kara 
kuvvetlerinin omuzlarına dayanır. Fa
kat, geçen yazımızda yazdığımız gibı, 
Sıneapurun içlndeki hava meydanlı
rınm bn muharebelerde hiç bir fay
dası olmıyacakur. BilWs Japonh
cın Sıngapuru içınden zaptetmck 1-
çın havadan indirecekleri kuvvetlere 
karşı bu meydanlatm iyi mudafaa e
dilmesi llizım gelecektk ki bunun i
çın de İngill.zlcr kuvvet ayınnağa 
mecbur olacaklardır.. Bugünku mu
harebe usul ve ıartlarına gore e;ı 
dognı yol bu meydanları hemen tab
np ederek Sıngapur bavasmı Somat
radaki meydanlardan be&lcmck ve 
mud faa etmektir. 

İngiliz deniz birlikleri gerek Ja
pon denizalajarmm gerek hava bir
i klerinin taarruz tehlikelerine karşı 
buralard3k1 dar sularda muharebele
rın uzcrlnde bir tesir yapabilmek :çin 
lazım olan serbest manevra sahası 
bulamazlar, İngıliz filosu belki de kü
çüle birlikleri bırakarak oimd:den ~a
ralardan uzaklaşmıştır. Harp sahası
nın bugünkü vaziyetine göre Uzak 

ark lngilız filosunun C&va adası iır. 
lerlade toplanması ~mkinı kalmaml'j
tır. Çunkü gerek Batavya gerek So
rabaya usleri bu adanın ıimal eah:ııe
r nde olduğu için ıimdiden Borneoda
ki Japon kuvvetlerinin tehdidi altın
dadırlar. 

Japon kavvetlcri Celebes adasında 
yerleşmekte devam ettikçe bu donan
manın A vustrnlyanm Darvin üssünde 
de toplanması kabil olmıyacaktıt', 
Bundan başka Japonlar, geçen ııuo 
İtalya ajansı tarafmdan bildirilen fa
k t teeyyüt etıniyen bir harekete te-
ebbüs edip Yeni Gineye de pkan

ma yaparlarsa bu donanmanın Avus~
ralyanın şimal üslerinden istifaqe et
mesi imkansız olacaktır. O zaman bu 
donanma yaSidney iıssu!le çekilip Ja-

• ponların Avustral)'aya karşı muhte -
mel bır hareketine müdahale için be~ 
liyecck yahut müttefikler genel kur
mayının tensip ettiği ba~ işlerde 
kullanılacaktır. 

l ngllizlerin bir mCJTleUrası: 

Soa radyo haberleri !ngfliz tayya
relerinin Siyam araz.i5i üzerinde fa
aljyetleri nl arttmbkbırnu battl fngi-
1 kara kuvvetlerinin huduttan ibôaren 
50 lo1omettc ilcrledikle:ıni bildiriy:>r. 

ponya Çin mukavemet.ini Jdramu .e 
Çin ordusiyle müttefik orduların bir
leşmesine mllni olamazsa bu tayya
reler Çin denizleri üstünde bir gün 
kolayca uçacaklardrr. Biz. müttefik
lerin Birmnnyada şimdi ne ile mC!J
gul olduklarını bildiğimiz gibi Ame
rika Bahriye Nazınnm bahsettifi At 
lantilc ve Pasifikteki büyük nakliye 
konovllerinin hangi istikametlere doğ 
ru yol aldıklarını da bilmiyoruz. A
merikanın harpten evvel çok gevşek 
bir siyaset takip etmiş ve baskına uğ
ramakla büyük gaflet göstermlı ol
duğunu kabul etmekle beraber gaflet 
ve hatalannı da tekrar edeceklenni 
zannetmiyoruz. Kendi hayati menfa
ati bah's mevzuu olmadığı zaman
lar bile ideali uğrunda çarpqmak i
çin evlatlannı İspanyaya, 1tıraya bu 
raya gönderen yüzyirmi milyonluk 
hürriyet aşıkı bir mill~in mukadde
ratı, tercfl ve yüksek menfaati ba
his mevzuudur. Japon nferl, Japon 
deniz sözcüsünün beyanatında söyle
diği bdar çabuk ve kolay olımyacaıc
tır. 

Ankarada Basın Birliği 
Balosu 

Ankara, 17 (TAN) - Tllrk Basın 
Birliği balosu bu akp.m Ankara Palas 
salonlamda verilmiıtlr. Baloda Harı
clyc, Milli Müdafaa, Ticaret ve Nafia 
Velı:illeriyle Riyaseti Cümbur umu
mi kitibi Kemal Gedeleç. Haıiclye 
mü5teşan Numan Mcncmencloğla ve 
bir tok generallerle seçkin bir ka
labalık bulunmuştur Toplantı tam bir 
neşe içinde sabaha kadar devam et
m15tiı:. 

Kaçak İpek ve Tel 
Satanlar Yakalandı 

Edirne, (TAN) - Osman 'V'e Yu-
81.lf adında iki kişi kaçak olarak 53 
kilo ipek ipliği ve 38 kilo bakır tel 
satarken yakalanmışlardır. Osman ve 
Yusufun bunlan bir ay evvel Yuna
nlstandan gizlice getirip Yunan kon
solosluğu kavası Yorglye sa1clattık
lan ve aradan btr müddet geçınce 
meydana çıkarıp sabnak istedikleri 
anla~tstır. 

BUGUNKU PROGRAM 
ı.so Proınam 
1 U Mllzık (Pi.) 
8 45 Haberler 
$1.00 lıfllzlk (Pi.) 
Si.IS Evln saati 
9.10 MOdk (Pl.) 

12 JO Proıı:ram 
12 U Şarkılar 
12.45 Haberler 

• 
ı J 00 Ttlrkilltt 
u.ıo Orkestra 
ısoo Pro~-

11 03 Daıı. mOdfj 
18.'40 Fasıl 
19.JO lhbcrler 
19 45 Serbeat 
19 50 Müzik (P1) 
20.15 Konuıma 

0.SO TarkOI« 
21.00 Ziraat saati 
21.10 TOrktllcr 
21.45 Tenııll 
22.JO Haberler 
22.45 Spor 
22.SS Kaanq. 

Yol Vergisinin 
Yeni Şekli 

Vasıtalı Verg~er 
Gibi Alınacak 

Belediye hesap !aleri mQdOrfl ne 
muvazene mtıdürll Ankaraya gitmiş
lerdir. Kendileri Ankarada VekAlet
lerle temas edecek Ye Belediye me
murlarmm maaşlarma yapılacak zam 
karşdıfı etrafmda izahat verecekler
dir. Diğer taraftan her lld müdür, 
kaldınlması düşünmen yol vergisi et
ratında da VekAletleri kendi cephe
lerinden tenvir edeceklerdir. 

Dahiliye VekAleti, yol verglatntn 
kaldırılmasını esaslı olarak kabul et
miştir, Fakat bu verginin başka bir 
şekilde tahakkuk etmesi için diğer 
bazI vflAyetlerln de mQtal!asmı al
mayı muvafık bulmuştur, Blldlrlldi
ğine göre, yeni verglnln vasıtalı ver
giler ıekllnde olmasa dQşilnCllmelrte
dlr. 

Belediye 70l Tergisinln Şubat ayın
da başlıyacak tahakkukatma kadar 
Büyük Millet Meclisinden yeni şekle 
ait kanun çıkaracaktır. İstanbul Be
lediyesi yol vergisinden bir :yılda 800 
bin lira toplamaktadır. Yeni şekilde 
bu miktarm btr milyon l1ra7ı aaacaiı 
wnulınaktadır. 

Hamlet 
Çıkan 

Piyesinden 
Davalar 

"Hamlet.. piyesinin temsilinden do
ğan yazı yoliyle hakaret clavalanna 
diln Asliye Birinci Ceza mahkeme
sinde devam edilmiştir, 

Birlnd dava; muharrir Peyami Sa
fanm ~Qrk Tiyatrosu,., mecmuası 
sahibi Zeki Coşkun, neşriyat mOdOrO 
Ne:Jire ErtuıruI ve -tbret.. başlıklı 
yazı:rı yazan muharrir aleyhine açı
tığı dava idi. 

DünkO dunışmada m0ddelumum1 
Orhan KönJ Iddlanamesinl okumuş 
ve suçlulardan Neyire Ertutnıl ne 
Zeki Coşkumın beraetıni lsterniJtir. 

Hasta olduğu için duruşmada bu
lunamı;yan davacs Peyamlntn yerine 
söz alan vekili avukat Reşat KB711ar 

da "'Modern jurnalcı,, tlbirinin ke
sin olarak hakaret olduğunu, evTelld 
duruşmada mahkemenin tayin ettiği 
vukuf heyetinin de bumı kabul etti
ğini bfldirmiştir, Dun.ışına ehU vu
kufun tetkiki için başka gfine kal
mıştır. 

İkinci davayı; akt5r Tal!t Artemel 
PeyamJ Safa aleyhine açmıştı. Bu 
davada mQddelınnum! Orhan Kl5ni 
ııah.itlerln 10 gfin mQddetle evden 
çlk:amıyaealı: kadar hasta oldutunu 
bildiren muhanirln gıyabında din
lenmesini istemiştir. 

Mahkeme şahitlerin rapor mftdde
tl sonunda dlnlemnesi için duruşma
yı başka güne btndanıştır. 

TAN 

Elımelı Meselesi 

( 
Karne Usulü 
Teşmil Ediliyor 
/ ~ Bastarafı l fndde nOsha cetvel tanzim edeceklerdir. Bu 

Kame De ekmek da~ılmasmın cetveller mevzuu bahis işçilerin tka
bütan vflAyet smırlan içinde blr an met etU1tlcri kazalar itibariyle ayn 
evvel başlaması karan üzerine, Kar- ayn olacak, yani müessese her kaza. 
tal, Pendik ve Maltepede de kame da ikamet eden işçileri için ayn bir 
dağrtılmasma dün başlanmıştır. Diğer cetvel tanzim edip altm.ı mesullyetl 
bir iki kazada da bug{lnlerde lı:ame altında tasdik edecektir, 
dağıtılacaktır, Il - 111 kanununa Ubl tutulmut o-

Ay başmda bugünktl karneler ye- lan müesseseler tanz.lnı ettikleri cet
rine yeni fişler kullannacak ve bu vellerl, Sirkeci Liman hanında Mm
fişlerle herkes istihkakını dört fis ve- taka İktısat Mildürlilğüne Ye 1:ı ka
rerek alacaktır. Bu suretle vatandaş- nununa tfıbi tutulmamış olan mües-
larm lokanta ve iş ;yerlerine ekmek seseler ise Sultanhamammda Atabek 
taşımalannm önQne geçilmiş olacak- hanmda iaşe MüdQrlilğüq,e tevdi e
tır. Şubat ayı fiş tevziatmm iyi esas- deceklerdlr. Blr iş yerine bajh ot
lar üzerine yapılmasını temin için, mayıp kendi baıma ağır işlerde ça
dün sabah VllAyette Vali Muavini hşan münferit şahıslar da, çalıştık
Ahmet Kınık'm başkanlığında bir lan işi gösterir veslkalan beraberle
toplantı yapılmıştır. Toplantı sonun- rine alarak yine ;yukarıda sözü geçen 
da fiş tevziatmm numerotaj esasına İaşe MildürlüğQne başvuracaklardır, 
dayanmasına karar verilmiştir. Fiş IIl - Bu cetvelleri yukarıda sözO 
datıtma işinde kullanılacak memur- geç61"1 makamlar tal'1lfmdan ta9dlk o
lara, öekçilere, Polislere birer mmta- lunduktan sonra alAkadar mOesseseye 
ka ven"lecek. nüfus memurlan ve iade olunaca1c ve bunlar da cetvelle
Belediye o mmtakada ne kadar mes- rl ait olduklar! kaymakamlıklara lb
keıı olduğunu numaralaıiyle tesbit raz ederek muamelesini yürOtecek
edeceklerdlr. Her meskende kaç ki- ferdir, 
şlntn oturduğu bekçiler tarafından Ankamda da ba§ladı 
b!ldirllecek ve ftş datıtıcdar evlere 
tıs verirken aile reisinden imza ala
caklardır. Bu suretle hiçbir kimse
nin fişsiz kalmasına Ye herhangi bir 
yolsuz.tuğa meydan verilmiyecektlr. 

Evlere verilecek Şubat fişleri bu
ııünlerde Ankaradan gelecek., 10 gün 
ıçinde tamamen dağıtlmış olacaktır. 

Yeni esaslar dahilinde ;yapılacak :fiş 

tevziatı için bir talimatname hazır
lanmış ve alAkadarlara gl5nderilmiş
tlr. 

V llaueti.n tebliği 
İstanbul VilAyetinden tebliğ edil

miştir: Ağır i~lerde çalışan işçilere 
verilecek ekmek karneleri hakkında: 

1 - Ağır işlerde işçi çalıştıran mü
esseseler bu işçllerin isim, adres ve 
gördOkleri işin nevini ıı:5!ıterir iki 

Basrada Bek6yen 
ithalat Eıyası 

Hindistan ve diğer sömürge ;yerle
rinden piyasalarnnız için ;y{lklerunls 
çeşitli mallar B!lSl'll limanındaki an
trepolarda beklemektedir. Bu malla
rın memleketimize getirilmesi için 
tüccar taratrndan yeni ~bOslerde 
bulunulmuştur, Basraya gelmi~ mal
larm Irak trenleriyle acele olarak 
memlekethnize gônderflmesl lçtn Bas
rada bulunan bazı tlnnalarm tavas
sutu istenilmiştir, TAcirlerlrniz geti
rilecek mallar ansmda çok miktar
da çuval. kanaviçe, kalay, baharat. 
çay ve ip yapma~ için lifier, pamuk 
lpllğ1 bulunduğuna ~lemektedirler. 

Ankara, 17 (TAN) - Schrlmirile 
ekmeğin karne ile nt1'ına bugünden 
itibaren büyilk bir inli.zamla baslaıı
mıştır. Şehirde 24 fırmdan başka 170 
ekmek satış yeri açılmı,tır. Bu iti
barla ne fırınların, ne de satıs yer
lerinin önünde kalabalık cörülmeml1-
tir. Şehirde hemen herk:s ekmek ksr
tını almıştır, Her hangi bir sebeple 
şimdiye kadar kartlarım tedarik ede
mlyenler de kartlarını muayyen yet'
lcre müracaat ederek alabileceklerdir. 
Ankarada daimi surette oturma)'!P 
muvakkaten gelmiş ve şimdiden son
ra da gelecek olanlara, kalacakları o· 
teller tarafmdan 11111Takkat ekmek 
kartlan verilmekte, bu suretle misa
firler de ekmeksiz kalmamaktadırlar. 

Dükkanlar Geceleri 
de Kontrol Edilecek 
Çeşitli mal satan birçok mağaza

l arda mO,terl;ye 96;ylenen fiyatların 
yüksekliği ve e~a üzerinde etiket ol
maması göze çarpmaktadır. Fiyat 
Mürakabe Bürosu bu gibi mağazalar
da bilhassa dairelerin akşam tatilin
den sonra vurgunculuk yapılmakta 
olduğunu haber almıştır. Büronun 
memurlan da akşam beşten sonra 
vazifelerine ııon vft'dlklerlnden bütQn 
bu gibi vurguncular kontrolsOz kal
maktadırlar. Mürakabe şefliği Pazar
tesinden itibaren akşam saat beşten 
sonra kontrolörlerin va7.ifelerinden 
ayrılmamalarına ve d\lkkAnlar ka-
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Şeker Fiyatları r- DIKKA T 
Yükselmiyecek Toprak . Ofi~i işlere 

Y etışemıyor 

Bakkafiara 
Şeker 

Fazla 
Veriliyor 

Son iki Qç gf1n !cinde seker fiyat
larmm arttırılacağı hakkında b:ızı şa
yialar dolaşmıştır. İlgili makamlar 
!ieker ftyatlarınm arttırılması için hiç 
bir sebep olmadığını söylemektedir
ler. Şeker şirketi bakkallardaki şeker 
noksanmı tamamlıımış ve halkın is
teklerine her zaman cevap verebil -
mek ~n şeker toptarfcılarmın iste
dikleri kadar şeker nlabfleceklerinf 
kendilerine tebliğ eylemiştir, 

Üç Vurguncu Tacir 
Sürülecek 

Asliye İktnd Ceza HAkimllt1 dtln 
vurgunruluk SUÇU fle mahkemeye ve
rilen flç tAcfrf sürgün cezasına mah
kôm etmiştir. 

Bunlardan birincisi Fincancılarda. 
Mahmudiye hanında toptan manlfn
turncı İran tebaasından Ohannes PQ
racemyondrr. Ohannesin suçu ardiye
sinde 84 top, iki balya siyah saten! 
olduğu halde satış yapmamasıdır. 
Suçhı duruşmada, iki komisyoncu 

ne bir ,Jı:aPJl'IYJ da yalancf şahit ola
rak dinletmişti. Duruşma sonunda 0-
hannes PClraccmyan, iki ııene Malat
yaya sOrgQne, 500 lira ağır para ce
zasına mahkôm edilmiştir. Vurgun
cunun sakladığı mallar da milsadere 
edU~ktlr. 

Yalancı şahitlik yapan komisyoncu 
Süren ve Sergisle kapıcı Bilnyamin 
de tecfll kabil olmırmak ilzcre üçer 
ay hapse mahktlm edilmiştir. 

SilrgOn cezasına mahkOm edilen 
diğer iki vurguncu, Çakmııkçılarda 

91 nurnoralı Mehmcl Ceritoğlu ve 
mahdumleı1 firması sahiplerinden 
KAmn Cerit ve tezgAhtan Mustafa 
Özbaldır. Bunların suçu da F..rdekll 
Ulclrlerden HOseyin ve Mehmede snt
tıklan 480 llralrk mala 1200 lira is
temişlerdir. Bu suçluların ikisi de i
kişer sene Zara'ya sOrOlmiye, beşer 
yil7. lira ağır para cezası ödt"miye 
mahkOm edilmişlerdir. Bu suçluların 
sattıkları mallar da mOsadere edile
celdfr. 

Aynca Tahtakalede sandtkÇl Vn
sllyadis fıçı çemberi vurgunculuğun
dan 50 lira para cezasına, 7 gün hap
se 15 gQn dfikkAnmı açamarnıya mah 
kum edilmiştir. 

Şişlide kasap Andon koyun eti vur
gunundan 25 lira •para cE'Ulsma ve 7 
gı.1n dOkkAnmı açarnarnıya mahkfun 
edflmlştlr, 
Bal.ıkpazarmda kasap Saffl"t et 

Slsllde nalbur A•op çivi, Galatada 
'ktrtaıdyecl Marl dolma kalem vurgu
" ı 'r.1rof•l!o, •rln trv1df ~llml~lr. 

panmctya kadar geceleri de dükkan
ları kontrol etmelerine karar vermiş
tir. 

DOn toprak ofisten kepelıc ... 
makta u{jradl{iı gijçlDklerden bir 
vatanda, bize gelip dert yandf. 

Bu vatandaı hayvanlanna muft 
taç olduklan kepeOI dıpndan 111• 
manın mUmkOn olmadıOın\, ba • 
nun toprak ofis tarafindan veril• 
dlğlnl anlattı, Fakat toprak oflel 
o kadar me19ul ki, memurlar ge• 
eeyl gOndOze katarak çaltflıklan 
halde üzerlerlne yüklenen lpn al
tından kalkamıyor, halkın d11ek• 
lerlnl de vaktinde yapamıyortar. 
Kepek almak için toprak ofl.te 
bütOn bir gOn bekledikten aonrll 
sfraer gelmlyen ve bu ıebeple ke• 
pek alamadan dönen birçok kim• 
seler vardır. Fakat hayvanlar af 
yaşayamıyor ve toprak oflatn ke• 
pek vermesini beklemiyorlar, 

Kepek için bliyle oldufta gfbf, 
diğer maddeler için de toprak o• 
fls önünde günlerce beklemek IA· 
zrmgeldlijlnl haber veriyorlar. 

Anlaplryor ki, toprak oflsl Ozıl• 
rlne aldıll• işle mOtennlp bit 
teşt<llAta mallk del)lldlr, Vatan -
daılan beklemekten, OzDntDcfett 
kurtarmak için bu teıkllltf ge
nı,ıetmek ve ihtiyaca uygun bir 
ıekle ıokmak IAzrmdır 1<anaatJ11• 
deyiz, 

:Muhtarlık Teşkilatı 
Şehrlmlzde muhtarlık teşlrf'Utıtııl" 

znruretl etraftnda hazırlanan bir 
zı Vilfıyet tarafmdan Ankaraya 
dcrilml tir. Dahiliye Veklileti 
tarlık teşkll~tmm ;yeni esaslar d 
linde kurulup kurulannyacağını e 
ettirmektedir. 

Altın Fiyatlan 
Altın üzerinde dün fazla mu 

olmamakla beraber, bir altın 3090 
ruştan ve bir gramı 441 ~tan 
tı\mıştrr. 

Vatan Gazetesi Yann 
Tekrar Çıkıyor 

45 gündenberi kapalı bulunan 
tnn,, refikimiz yarın sabahtan 
ren tekrar muntazaman inilşara 
lıyacaktır. 

ile 

El ele 

Aydın Günlere 

ngı1i% kuvvetlerinin bangi nolı:tada'l 
hangi istikamette ilerlediklerini bll
rm)JIC>nrı. Eğer İngiliz kuvvetleri Bir
manyamn Malaya yanın adasına doğ
ru inen batı sah llerindcn yarnn ad;ı
ya doğru Japonların arkasını tehdit 

~--------------------------------------------------------------~· ---------------------------------------------------------------------

çin llerleyor ise bu hareket, kendi
leri için çok tehlikelidir. Çünkü asıl 
kendilerinin yan tarafı Slyamdalı:i Jt
pon lı:avvetlcri tarafından tehdit ve 
tehlike altma girer. Onun için Iııgiliz 
h rckctinln daha ziyade Siyama dof
ru doğu istikametinde ol&bilir Mak
at da oralardaki JaPon kuvv~tle~ nl 
yerlerinde tesbit ederek Singapur mu
harebelerine iştirakten menetnıclı: hıt 
ti Japonlarm nazarı dikkatini oraya 
çekmektir. Bu suretle Si~apura gl
decclı: takviye kuvvet1ermden bir kıs
mının yolum1 defiştirmck ve ayni 
zamanda Japonların cenuptaki meş
KUliYetlerinden istifade ederek doğu
ya doğru biraz arazi kazanarak ile
ride Birmanya yolunu daha fazla cm
n 'yete almak olduğuna kabul etme
miz Iizımdır. 

Müttefiklerin karan: 

Amerika Bahriye Nazınnm nutkun
dan müttefik aueri mütchassıslannm 
harbin sevk ve idaresi hakkında .ıl
mq olduklan ka.rarlarm ana hatla
sım öğreniyoruz. Amer.ika ana vatan 
sahilleri müstesna olmalı: fizere Ja
ponlar belki daha istedikleri bir çoıc 
tarzda bir harp planırun kendilerine 
bütün kıfvvctlcr önce Almanya iizcn
ne konsantre edilect'ktir. Fakat bu 
tarzda bir harp pllnmm kendilerine 
sonra ne kadar ağır fedakarlıklara 
mal olacağı meydandadır. Bundan 
b ıka. Uzak Şarkta böyle tam ölJ 
hır müdafaa stratejisi takip etmek 
mecbarlyeti, Almanyanm yıkılmasıyle 
Japoayanm da pea diyccefi ümidiııl 
beslemekten ziyade gerek İnpliz U
zak Sark donanmaımuıı gerek Ame
rika donanmasmm maraz kaldılı:lm 
iır zayiata bir delildir. Ayni zaman 

da ba donamnalarm ileri üslerini uy 
bctm1' ve etmekte bulunmuş olmak
la hidis olan coğrafi durumun ,;a
ruretiııdcıı dofmq oldufuna iııana
bı1 riz, 

Japon muval.fakıgeti.: 

Amerika, Ayda 
On Bin Tayyare 

lmCil Edecek 

Carol Lombard Bir 
Tayyare Kazası 
Sonunda Öldü 

Nevyork, 17 (A.A.) - Alman Los - Angelos, 17 (A.A.) - sı.. 
hav~ o:cıusunu tahrip edecek lruv nema aktrisi Carol Lombard, an 
vet~. bır ~a~ donanması vücude nesi ve diğer 17 yolcu ile birlik 
gctirilmesı ıçın Roosevelt tarafın te binmiş olduğu tayyare Los An 
dan hazırlanan plan tahakkuk et gelos'un batıSinda Lasu~as ci • 
m~~ ~~edir. An_l:er~an endüs - ·varında düşmüştür. 
trisının ınşasmı uzerıne aldığı Tayyare yere ineceği sırada ı. 
tayyareleri _kullanacak olan bin - teş alınış olması muhtemeldir. 
lerce Amerikalı pilot askerlik şu Bütün yolcular yanarak ölmüş -
belerine müracaat etmektedir. le?dir. ' 
1942 sen~inde ayda beş. bin ve Kaza ulaşılması güç dağlık b ir 
1943 senesınde ayda on bın tay - böıgede vukubulduğu için vaka 
yare imal, edilebileceğiı:ıe . d?ir mahalline bir yudım ekibinin 
Roosevclt e teminat venlmıştır. varması zamana mütevakkiftır. 
Birleşik Amerika sivil hava lda- artist Clarck Gable tayyare mey. 
resi tarafından yetiştirilen pılot cfonında kansını beklemekte idi. 
lardan istifade edilmektedir. Bun Kazayı orada haber almıştır 
1ann arasından bir çoğu muaaim • 
olarak kullanılmaktadır. Of/!!. G .. d 16 M·ı 

Missuri - Marvilla kollejinin ~ Un e 1 yon 
genç pilotlan bir otobüs kiralıya Kilo Tütün Satlldı 
rak gönüllü yazılmak üzere Kan 
sas City'ye gitmişlerdir. 

Churchill Londraya 
Döndü .. 

1:J!f9 Baştarafı 1 fndde 

ChurchiU Londrada 
Londra, 17 CA.A.) - Churchill 

saat 14,28 de Londraya varmış.. 
hr. 

/ngiliz kabinesinde 
değişiklik 

tmdr, 17 (TAN) - T6tiln p1711usı 
çolt hararetlidir. Oç giinlUk satqla:-
16 milyon kiloya bulmaıtm. Gbıırl:ôy 
ttitiinleıi 150 bruşa kadar 7tibel -
mtıtir. 

nRefah" Vapuru 
Hadisesi Tahkikatı 
Ankara,17 (TAN) - Refah '9&

puru tahkikatiyle mqgu1 enc:ttmen pa
zartcıri günti toplanarak tahkikat eT

rakmı tetkik etmlye başlıyacaktrr. 

Stokholm. 17 (A.A.) - Dagens 
N;yclıeter'in Londra muhabiri yazı

yor. İngıltere balla, Churchill'ln A· 
merlkadan avdetinden sonra, tnıruz 

Japon deniz sözclisünün beyanatın- kabinesinde bir deği5ikUk beklemek
da harbin bugünkü safhasma ait olan tedlr, Star gazetesi, Churchlll'l. avde-

sımlar doğrudur J ponya cenup tinden sonra bekliyen ilk lşln bükQ-

Enctlmcnin kanaati, bQldlmet tara
fından gönderilen evrah tevafuk edi
yorsa Adliye ve Teşlı:illtı Esasiye en
c6menlerlndea ve yabat Meclisin ten 
sip edeceil dlfer RYattan mtlreklıcep 
15 kiıilik yeni bir enclimen kurula
rak ifadelerine müracaat edilmek lı
tenllen iki sabık vekillu tqrll mlsu
nfyetlerinin ref'ine lü.nm olap olma
dıiım arqtıracaktır. Ç n denizini, dofu Çin denizini ta'tl"l- mette esaslı bir değişiklik yapmak 

miyle çevfnnis bpamış ve açık Olt- olduğunu yazlyor. Uzak Şarktaki mu 
yanustan ge~elc her tehlikeye karşı vaffakıyetslzllklerden ve Roosevelt 
ecrit etmlştir '" etmdde meıguldiir. ne yapılan gorO~elerden dolayı, bir 

Fakat ba bat Japonyamn ba har.P"e çok nazırlıklarda değlJlkllkler ola
zaferi demclı: değildir. Uzak Şarb caeı beklenmektedir. 
harbin blrind safhası Japonyanm ı~ Star, Harbiye ve Müstemleke Na
hfne olarak b"tmek ftzcredir. Ll~n zırllkla.nna başkalaruım getirlleceti
dalıa ikind -we üçüncli ı;afhalar ofa- ni tahmin etmektedir. 
cütır. • Roosevelt - ChurchiU 

Japan scnc6aUnftn Amen1ramn ya- Vaşington, 17 (A.A.) - Beyaz Sa-

Serbest Bırakılan 
Yunan Esirleri 

Atına, 17 (A.A.) - Girltte ıözal
tmda bulundurulan ?e timdi aerbett 
bll'akdan 800 Yunan harp esiri, Per
ıembe gQnQ Pireye gelmiştir, Serbest 
bırakılacak 5000 kadar Yunan harp 
esirini taşıyan başka vapurlar da bu
Mln lerdc PIM!'Ve ıreleceldlr. 

.. catı kırk bet bin tayyareden hah- ray tarafından neşredilen bir tebllğde 
eederken bu tayyareier Okyanu9 İngillz Başvekilinin Amerika:rı ziya- asker! ve bahr1 hareklt pl!nınm tan 

t nde açam zl r diyerek beyan ,.._ ret! esnamıda Roosevelt ile Cbur - zimi hususunda .. tam bir anlaşma,, 
1 f kre iştirak etmek rüçtilr. Ja- chill'in &imdild ve ilerideki mfi&terek ya vardlklan kaydedilmektedir. 

AFRiKA CEPHESi 
lllfJ9 B&ftarafı l incide 

Cumartesi günü sabahı Halfa
ya garnizonu kayıtsız ve şart _ 
sız olarak teslim olmuştur. 'l'ak
riben 5,500 mihverci esir edilmiş 
ve esir bulunan kıtalanmıza ait 
76 asker kurtanlmıştır. 

Bir miktar top ve harp malze
mesi iğtinam edilmiştir . 
Trablus'un zaptı iBtenlyor 
Londra, 17 (A.A.) - .. Afi,, Libya 

harekAtı münasebetiyle İngilizlerin 
Trablus'a kadar flerlemiye devam et
meleri lAzım gelip gelmediği Londra
da bahis mevzuu olmaktacllr. 

Neuae Oıronlcle gazetesinin Llb -
yadaki 8 lnd ordu nezdinde bulunan 
husus! muhabiri ,öyle yawor: 
Şimdi Almanlar, Sirenalka'dan tar

dedJhniş bulunduklan Ye Halfaya is
kenderiye ile Trablus arasında son 
Nazi. kalesi olarak kaldığı için me
sele şundan ibarettir: 

8 inci ordunun ileri hareketi. Trab
lus'a kadar devam etmeli midir? Bu
nun cevabı, geciktirilemez, Rommel 
kuvvetlerinin Lfb;yada uitradıklan 
bozgun, son D\eydan mulırebeslnln 
kazanıldıtı hat üzerinde durarak lı:a
zançlarunm terkebnemekliflmizf A
mirdir. YQrilyQş(lmilze devam etmeli 
ve bütan Trablus havalislnl işgal et
meliyiz, Çôl ortasında ıenit muvasa
lalanm11 btr bat 07.erinde kalmak, ô
nOm\izdekf sonbaharda ayn! Alman 
tehdidini tahrik etmek olur. F.ğer 
b6tOn Trablus havallsi işpl edilecek 
olursa, hlzmetınden başka tarafta is
tifade edilmftll m1Jm1rltn kuvvetli btr 
orduya sahip bulunacaln. Aksi ha
reket, bu orduyu e"lde mııhatan711 
btz! m«tıur eder. 

/nglizleri.n aUığı nirler 
Kahire l' (A.A.) - Halfayada ele 

geçirilen ~ esirlerle •ferin bq -
langıcmdanberl tutulan esir mnrtan 
32 bine vannıetr. Nihal rakamlar 
tesbit edildikten 90lll'8 bu mlktarm 
artmaırı ihtimali de vardır. 

Almanlar bir ln11lliz 
mülrezeani imha etmifler 
Berlln, 17 (A.A.) - "'D.N.B," Aa

kerl bir membadan verilen malOmata 
gllft, Alnıan:yanm Afrika bfrlllderine 
mensup •kerler 15 Sonklnunda A
gedabia'da btr mayin tarlasında gelen 
şiddetli intllAklar ve feryatlarla te
lAJB d(1şn0tlerdlr. Abnan askerterl 
yakqınca motörlil btr İnıfllz mOtre
zesinin mayin tarlumdan geçerken 
havaya uçtutwıu görmQolenUr. Tarta 
hurdahq olmtıf, motostkleQer Ye par 
çalanm11 kanlı İngiliz cesetleriyle 
dolmuştu, 00111\anm tnfllAklı madde
leriyle eephanelertnhı, maytn1erfn tn
f11Akm1 şfddettendird!tf muhakitakttr. 
Düşman lllüfrezesl tamml7le .}'Ok ol· 
muştur .. 

PASiFiK HARBi 
t:;;;r Sonu: Sa: 2: SQ: 6 

bulunan Bahupahat'a c~lmiıtlerdir. 
Tokyo, 17 (A.A.) - "Domei,, Ja

pon kuvvetleri, Cenup istikametinde 
ilerliyerclı: Malaka:rı kamiJen işıal et
mişler ve Sincapura doiru ilerlemek
te bulunmuılardır. 

Japonların hedefi 
Tokyo, 17 (A.A.) - Şimdiki va

ziyet Ye son haftalar içinde Japon 
ordasa tarafından yapılan barelı:it 
hakkında hazırlanan bir askeri rapor 
JaP9n başkumandanhiını 1~111.z ve 
Amerikahlarm Büyük Okyanuıta bir
leımeleri ihtimaline mlni olmalı ve 
Sinsapar ile Hawai araıındaki cenup 
ıabaıım tecrit etmeli hedef t uttuia
na söıtermclı:tedir. 

Harekltı ıu auretle ayırmak mum 
kündür: 

1. - lngiliıı: btalan Binnanyadan 
gelerek Japon cenablarmı tehdit et
tikleri takdirde hava kuvvetleri tara
fından sai cenabın a cana karşı yapı
lacak taarru, 

2. - Singapur taamın. 
3, - FUipinlere ayni ıı:amanda ya

pılacak taarruıı:, 
4. - Borneodan l ncfti7lere aft Ml

gelerin ı:aptı, 
5. - Borneo De Yem Gine araam

dakt diieman hedeflerine Japon dona.'l 
man tarafmdan 711pılan taarruı:lar. 

Amerikan • Filipin lnıvvetleri ba
kiyesinin mahıur bldıfı Manita lı:ör
f eıı:i baric olmak bere Fillpin bare
kltı sona ermtetir. 

FUipi,nlerde geni Japon 
lıüeıunlan 

Vqfngton, 17 CA.A.) - NefNdilen 
harp teblltlerlnde kaydedllditlne gô
re, Japon kuvvetleri Bataan 711rnna
daaında Amerikan Ye Filipln kuv -
vetlerinln sat cmahına flddetle hO
cum etmfolerdlr. Japon kuvvetleri 
topçulardan ve tayyarele1'4en yardnn 
gl5rm.ektedlrler. MQdaftler kendilerin
den adetçe OstQn olan Japonların De
ri hareketi karsıstnda fiddetle mu
kavemet etmektedirler. 

1lir Çln muvalf akıyeti 
Çung1drıı, 17 CA.A.) - Resmi b!r 

teblifde kaydedildiğine göre, Kuan
tung'un garbmda1d nehir üzerinde 
bulunan cephede Çinliler prp ve şi
mal nehirlerinin bvuplmda Lupeo'
yı zaptetmiflerdir. Şimdi Japon taar
nızundım evvel ltıal ettikleri mevzi
lerde bulumnalı:tadırlar, 

Romanyada Şiddetli Kış 
Btlkret, 17 (A.A..) - Romanyaıbı 

eok kar ~ el..,.... etmektec!h'. 
Blikretfn dıt mahallelerinde bnn b· 
tmhlı bir metre)'i balrmqtar. Seyril
sef• IOD derecede dçlqmfıtir. 

SARK CEPHE Si 
~ Baştarafı 1 incide 

ve Rumen kıtalan, düşmanın hü 
cumlarını müteaddit defalar ağır 
zayiat verdirerek püskürtmüşler 
dir. Kırım'ın batı sahilinı:le bir 
Alman sahil bataryası, bazı duş -
man gemilerini uzaklaşmıya mec 
bur etmiştir. 

Şarlc cephesinin merkez ve şi
mal kesimlerinde, Alman ordusu 
na mensup bazı kıtalar, mühim 
tayyare teşkekküllerinin yardı -
miyle düşmana dün de şiddetli 
müdafaa savaşlan esnasında ağır 
kayıplar verdirmişlerdir. 

Kursk doğusundaki bölgedehü 
cum efradı tarafından yapılan bir 
hareket esnasında, düşmanın 3 to 
pu ve birçok mitralyözü müsade 
re ve tahrip edilmiştir. 

Bir Alman muvaflakıyeti 
Berlin, 17 (A.A.) - Şark cepbc

ıinin fimal kesiminde cereyan ede11 
müdafaa muharebeleri esnasında !kl 
Alman piyade alayı 15 Sonklnunda 
bolıeviklerin işgali altında bulun1n 
bir mahalle muYBffakıyetli bir muka
bil taarruıı: yapmışlardır. Bir kaç uat 
suren ıiddetli bir çarpı,ma neticeıın
de Alman piyadeleri bolıevilderi m-

AD ve malzemece atır zayiata uirat
m11lardır. Kar ve lise raimcn A.1-
man aakerleri ba mabaldelı:i evleri 
birbiri arkasından iegal etmişlerdir. 
15 Sonklnunda buraıı Almanlar tara
fından kat'i surette işgal edilmiştır. 
Bolıevikler bu muharebede 15 makı
neli tüfek. 4 bomba topa, bir kaç ttt
felıc ve yilzden ı:lyade 1'1yak teçhluu 
kaybetmi,Ierdir. Bolteviklet" sahad.l 
200 den fazla ölti bıra!mııılardır. 

Zikredilen mahalle akşam yaklaşma 
ta tetebbiiı eden bir Sovyet müfre
zesi kamilen imha edilmiıtir. 

Moja/.ak çemb,!r içinde 
Stokholm. 17 (A.A.) - Ras tay

yareleri Mojalık'te bulunan Alma:ı 

kuvvetlerinin Moıkova civarmdaıd 
b1I son müstahkem noktayı kütle ha
linde terkettiklerini tem:n eylemckte
dirler. Her halde bu ıehlr timdi g·
nlı bir kulı:açm içine alınmak he
redir. Ba uyede ıehir azun ve zayi
atli blr cephe taarruzuna hacet kai
madan d(ifecektlr. Raslar daha şim
diden Mojaiık'in serilerinde aaf lam
ca 7erleşmi1ler ve Almanların kısı 
ceçlrmeii ümit ettlldcrt bir mahallı 
seri almıtlardır. Ayni tabiyenin Al
manların Orel'dea eeldlmeleri neti
cesini vermesi beklenmelrtedlr. Simdi 
tehlike altında bulanan bittin tellfr
ler mtlhlm btrer deml?')'olu kavuşa!c 
noktasıdır. 

Pan • Amerikan 
Konferansl 

ftiff" Baştarafı 1 inciCS

nazanna iştiraki halinde Arjall 
tinin ayn kalmıyacağı yol 
dır. 

Umumi hava daha iyileşmi 
Summer Welles ile Louis Gu" 
zu'nun müzakere salonuna biÔ 
şik salonda iki defa uzun 
görüşttikleri mil§ahede edilınif 
tır. İki devlet adamı, çok n 
görünüyorlardı. Diğer tara 
Aranha, murahhas heyetleri~ 
islermden ekserısi ile görüştü) 
ten sonra Basın'a verdigı bey• 
natta "İntibaım iyidir.,, demi 

Alman gazetelerinin 
neyriyatı 

Bertin. 17 (A.A.) - Diin1dl 
teler, Rio konferansından ba 
ken, Birleşik devletlerin cenubi A 
rika devletlerini harbe &01ı:mak 
retiyle yaptıfl kabasa man 
belirtmektedirler. Wotf - Ubr -
diyor ki: 

Cenubi Amerika devlct!erlnclen 
lo - Saksonlann komtsyoncul 
yapmaları ve vapurlarını ha119 
zemesi taşımasına tahsis etmeleri 
tenmektedir, 

Wölklscber Beobachter dlJ'OI' lıft 
Rooııevelt, ba konferanstan is 

de ederek cenubi Amerikayı Biri 
devletlerin bir sömürge,{ hali.De 
mak arzusundadırlar, 

Lokal Enzeuger diyor ki: 
Birleşik Devletler, Rio konf 

ile 1918 deki Wilıon modeli 6ıı: 
den yeni bir beynelmilel cemiyet 
mata çahşmaktadll'. Eski Mili 
Ceml;yetinin utanç verlcı sonun 
dan sonra Roosevelt'ln yapabil 
yecine teklif, yeni bir Milletler 
miyetindt'n başka bir şey değUdic. 

I aponl.ara göre 
Tokyo, 1'1 (A.A.) - Japon a6 

sif de, p:ı:etecflere beyanı.tta bal 
rak, Japonyanm Cenup Ame 
memleketlerine karşı çok samimi 
faydalı milnaaebetler idame etti 
ni, bazı Lltin Amerika mcmlelı: 
rioin, Amerikanın baslrtsı ;yQzU 
Japonya ile münasebetlerini rca 
nJ. Japonyanın esefle karıılıyac 
bildirmiştir. 

Norveç- Bahriyelileri 
N orveçten Kaçtılar 

OUova. 17 (j..A.) - Vaslngtoll 
t>1ll'lta ıete nYtorveç v•liahdi, rf 
veçll bahrtFelilerln ond doku 
Norveçten bçmafa mavıffalıc o 
ğana 96ytemi,tir. Bunlar timdi dl 
tefilı:ler1e çal~maktadır. Prens rf 
veçll tayyarecllere mahsus bir 
kampını teftie edecekti!'. 
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