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Alman ordusunun 
Fizik ve moral 
Yorgunluğu ... 

TARİHi ROMAN Yazan: ah·n Afıduman 

A~zını şarapla b la tırmıştı 
Geuherli hanım delihanl131a ,arap .sun ulı an 

sonra Jıendi bardağını da doldurdu •• 
••• 43 ••• 

Biçare Tayyar Zade şimdi ne yapsın ? . 
Esasen Derviş Mahmudun 1Srarma mu
kavemet edcmiyerek nğzını bir kerre şa
rapla bulaştırmış bulunuyordu.. Bunun 
için koca kannm yaptığı teklifi redde
demiyecek bir vaziyete dilşen delikanlı 
kendisine sunulan bir kadeh dolusu şa
rcbı da içmeğe mecbur olmuştu.. Der
vi} Mahmut şarap bardağını kendisi 
doldurarak bir solukta içindekini hemen 
boşaltmıştı ... 

Cevherli hanım ise, delikanlıya şarap 
sunduktan sonra, kendi bardağını da 
doldurdu ... SUzgün bir bakışla ışıldayan 
gözlerini dclikanlm ın yüzüne çevirerek 
bardağın içindeki şarabı yudum yudum 
içmeğe başladı .... Şimdi ince saz takımı 
rast makamından: 

Göz g6rdü, g6nül acvdi seni ey 
yüzüm.ahım 

Kurbanın otam varmı benim 
bunda gı1nahım. 

Beyitleriyle başlayan meşhur bir şar
kıyı terennUm etmeğe girişilmiş bulu
nuyordu .... 

Tayyar Zade dnyaruımadı . Delikanlı
nın o dakikaya kadar hareketsiz duran 
unat daman birden bire uyanır gibi 
olmuştu ... Ansızın salonun içinde billQr 
gibi bir ses duyuldu ..• 
Kıvırcık Salatanın, Şehnazın ve Hün

Kir Beyendinin se!leri b•.ınun yanında 
pek sönük kalmıştı ... Gfıya salonda şarkı 
söyleyen yalnız Tayyar Zadcydi .. Bülbül 
öttüğü vakit öteki kuşlar •n cıvıltılarını 
nasıl b:ı.stırırsa, o dakikada delikanlının 
dfivudi sadası da ona refakat eden sesle
tin hepsini gölgede b1rakmışt1 .. Hele de
likanlı okutulan şarlonm devamt olan: 

Aftklığuna ş8hidi adilm.i değil diT. 
Evzaı hii...""Tlümle garibane niglihım. 

Mısralarını soylemeg~ ba.-:ladığt va
kit, başta Gevherli hanım olduğu halde 
Derviş Mahmut, KAhya Ferhat ağa, bU
tün cariyeler, hatta Anberle Knnber bile 
uzun birer ah çekerek bu Lfthuti ses 
balıklara bakınız, Sultanım.. Hepsi de 
bayranlıklannı açığa vurmaktan kendi
lerini alamamışlardı. .. 

Sade insanlar değil, salonun ortasında
ki havuzda, mumların yaptığı ışıklarla 

mana ifade etmeğe başlamıştı ki bunu 
fark eden delikanlı birden bire şaşırıp 
kalmıştı.. Koca karının kendisine karşı 
kötü bir maksat takip ettiğini sezmekte 
gecikmeyen Tayyar Zade söylediği şar
kıyı çar çabuk bitirdi .. 

Ve bütün ruhuna yayılan derin bir is
tıK:rah duygusunun tesiri altında kala
rak kendi kendisine dedi ki: 

- 1ş fena... Cadaloz kan galiba bW 
gözilne kestirdi.. Şimdi bunun elinden 
yakamı nasıl kurtaracağım?.. Eyvah 
Tayyar Zade, şimdi gördiln mü başına 
geleni? .• 

Ah Derviş Mahmut .. Allahtan dilerim, 
iki gözün kör olsun. .. 
Ağzmıa şimdiye kadar bir katre bile 

içki koymamıştım. Bu gece bana bar· 
daklar dolusu şarap içird.in.. Sonra buna 
üstelik olarak beni bu koca karının evi
ne getirdin ... 

Allahtan dilerim sürüm sürüm sürU-
. . il nesm, emı .... 

Fakat asıl kabahat bende.. Derviş 
Mahmudun sözüne ne diye uydumda bu
raya geldim? .. 

Ya koca karı bana büsbütün balta ola
cak olursa o zaman ne yaparım? .. Bura
dan bir kolayını bulup sıvışmanın çare
~ine bakmalıyım!.. 

Yoksa bu iŞin sonu çok kötüye vara
cak gibi görilnUyor!.. 
İçinden böyle dlişünen Tayyar Zade 

birden bire ayağa kalktı ve Cevherli ha
nıma hitaben yüksek sesle dedi ki: 

- Sultanımın müsaade buyurmalarını 
niyaz ederim .. Vakit çok ilerledi .. Eve 
haber vermedim .. Valdem cariyeniz me
rak içinde kalır ... 

Müsaade buyuracak olursanız yarın 
tekrar gelirim .. 

Pederim Hüseyin efendinin nerede bu
lundu~unu bana bild.ireceğinizi vnad bu
yormuştunuz.. Sultanımın sözlerinde du-
1·arak ynrın bu meseleyi aydınlatmak 
lüt!ündc bulunacaklarını ümit ederim. 

Tayyar Zadenin kulaklarının dibinde 
ansızın gevrek bir kahkaha çınladı. Bu
nu savuran Cevherli hanım alaylı bir 
ifode ne delikanlıya cevap vererek: 

- BİTMEDİ-

parlayan suların içinde yilzen balıklar A "din bölgesi Lifı 
bile Tayyar Zadenin sesini duymuş ve 1 

buna meshur olmuş gıöi görilnüyorlar- maçları başladı.. 
öı ... Şimdi bUtiln balıklar havuzu doldu- Aydın bölgesinin 941 _ 942 yılı lik 
ran sulann en llst tabakasına çıkmışlar· b k 
QL.. Cansız gibi sabit bir vaziyette, su- maçları başlarnı§tır. 14 irinci Wıun 
yun yUzUnde duruyorlardı_. 941 tarihinde Aydın stadyomunda Çi-

Bunun farkına vnrnn Derviş Mahmut, ne spor kulübü gençleriyle Aydın spor 
bir arabk Cevherli hanımın kulağına kulübü gençleri arasında vuku bulan ilk 
lğzuıı yaklaştırarak hafif bir sesle ko- karaılavma kalabalık bir seyirci huzu
ca karıya dedi ki: runda çok samimi bir hava içinde ecre-

- Bazı kitaplarda mUsikiden hayvan- yan etmi" birinci devreyi devamlı ha· 
lann da insanlar gıöi müteessir oldukla- k.imiyet ve baakılnn sayesinde 0-2 biti
rını okumuştum. Meğerse bu iddia ta- ren Çine takımı ikinci devrede eayı 
mamiyle doğru imiş! .. Havuzun içindeki adedini üçe iblağ etmi§tir. Devrenin 
suyun yüzüne toplanmışlar_ Hiç kıpır· bitmesine 20 d~ kala hakimiyeti 
Üanmadan adetA bizim gıöl onlar da muvakkaten ellcrıne alan Aydın genç-
Tayyar Z~denin sesini dinliyorlar_ Bil- leri hl_r sn?" yapm11lar •. hu sur~tl; oyun 
mcm, fark ediyormusunuz, Sultanım?_. 3-1 Çinenın lehine netıceleDnU1tır. 
Fakat koca kannm Tayyar zededen baş-
ka bir şeye dikkat ettiği yoktu ... 

Damat Fazlı paşanın kızı o dakika da, 
en derin yerlerine varıncaya kadar bU
tfuı hüviyetini gilzel sesli gence kaptır
ın~ bulunuyordu. Bunun için Derviş 
Mahmudun söylediği sözleri hiç fark et
memişti ... 

-.. o 

Tüt .. n piyasası

nın af;ılması

na do2ru ••• 
---·---

Piyasa gelece'lı ayın on 
ilıisinde açılıyor, tnhl· 
stıl'lar !daresi her gün 

bir pi31ma IJültenl 
neşredece'lı ••• 

Bu sene mıntakamızda t.Utiln piyasa
sının, alıcılara nit hazırlıktan bitirile
memiş olduğu için geç açılacağını yaz
mıştık. Piyasanın yıl başından sonra 
önümüzdeki ayın on ikinci günü açıla
cağı tehakkuk etmcl-."icdir. 

Bu sene piyasaya girecek olan alıcı 
fazlalığını gözönüne alan resmi makam
lar mübayruı işlerinde normal seyri temin 
edebilmek üzere hazırlıklarda bulun
maktadırlar. Bu arada inhisarlar umum 
müdürlüğü şehrimizde bir tütün piyasa
sı raportörliiğil bürosu kurmuştur. Bu 
büronun şefliğine tayin edilen eski ga
zeteci arkadaşlarımızdan ve inhisarlar 
idaresi raportörli İhsan Arif Cökpmar 
şehrimize gelmiş ve burada bu işe ait 
teşkilııtı kurmuştur. 

Piyasa raportörlüğü, alıcı faaliyetleri
ni, satış gidişini, fiat tehevvUçlerini ya
kından takip edecek ve her gün piyasa
nın genel durumunu gösterir bir piyasa 
bülteni neşrcdecektir. 

Bu bülten alakadarlara dağıtılacak, 
bu suretle piyasa gidişi etrafında umumt 
ve doğru malfunat almak imkaru hfisıl 
olacaktır. 

tı • 

Fra ncola işleri 
tetkik olunuyor 

Hnstalara tahsis edilen francolanm 
imal ve satışı tzmirde yalnız bir fınna 
verilmi§ bulunmaktadır. taşe müdürlil
ğü francolanm doktor raporunca tesbit 
edilen hastaların eline geçip geçmediğini 
tetkik eylemektedir. 

Bu i§te bazı yolsuzluklar bulunması 
ihtimaline karşı şimdiye kadar doktor 
raporu alanlnrın vaziyetleri tetkik edil
mektedir. 

Alakadarlarda, francola çıkaran fırı
nın, kendisine verilen unu tamamen 
Ernncola imalinde kuDı:ımlmadığı zahabı 
hfisıl olmuştur. Bu cihet tetkik edil
mekte ve bu fınnda idnreslzlik olduğu 
görülmektedir. ---Bir kmeh ihtikarı ııe 
bir mahlut kahve iı i 

---·---
Anafartalar caddesinde Osman oğlu 

Mehmet adında biri hakkında yarım kilo 
ekmeği on kuruşa satarak ihtikh yap
tığı iddiasiylo zabıt varakası tutulmuş 
ve kendisi adliyeye verilmiştir. * Alsancakta Mesudiye caddesinde 
tahmis Osmanm mahlQt kahve sattığı 
ihbar edilmiş, mahallinde yapılan tetki
katta bir kutu kahve bulunarak tahlil 
ettirilmek üzere alınmıştır. Polis rapor
larına göre Osman, kahvenin mahlQt ol
duğu meydana çıkarılmaması iç.in 161 
sayılı polis memuru Şerc!e 25 lira rüşvet 
verdiği sırada tutulmU§ ve adllyeye ve
rilmiştir. 

Bugün 
MATiNELERDEN İTİBAREN 

K EDISON 

THEMAN 

Şimdi koca karının gönlüne bir 
kıvılcım dllşmllş, için için ynnmakta ve 
gittikçe hızını arttırmakta devam edi
yordu ... 

B'ÖY-0K MU C t D 
BAŞROWE: THOMA:::, .t.Di!:JON'un SPENCER TRACY 

Işığa doğru koşan pervaneler gibi, 
Cevherli hanını o dakikada kendisini tu
tamıyacak bir hale gelmiş bulunuyordu. 

Koca karının arsız bir ynpışkanlıkla 
delikanlının üzerine saplanıp kalan ba
kışlan süzgilnlüğllnü arttırdıkça arttır
dı ... Nihayet öyle çirkin ve küstah bir 

l\IERAKLI VE MÜTHİŞ MACERALARLA DOLU Hayatı ve miicndeleleri 
SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 'I - 9 da.. C. Ertesi, Pnzar 11 de BAŞLAR ... 
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- Yuma, benim göztimc bakınız. Ben 

aldatılacak kabiliyette bir kimseye ben
ziyor muyum. Benzemiyorum, değil mi? 
Size açıkça söyleyebilirim ki Miss Coolin 
Vanzetty bu eşynyı çalmış değildir. Bu
r.u bir başkası çalabilir. Fakat böyle ol
sa dahi ne diye Miss Coolini töhmet al
tında bıraktınız. Alakamızı neden hakild 
hırsızın üzerinden uzaklaştırdınız. Bana 
bakınız Yuma, bunu yutmadım. 

Filliakika tacir Yumanın yüzü sarar
mıştı. Oturmakta olduğu masadan kal
karak polis müfettişi Abrahamın yanı
na kadar sokuldu. Korkulu gözleriyle 
onu süzerek; 

- Ben sizi aldatmıyorum, yoksa bir 
bildiğiniz mi var? 

- Evet, her şeyi biliyorum. Sizin mak
sadıruı.ı seziyorum. Miss Vanzcttyden 
para sızdırmak istediniz. 

Tacir Yuma bu sözlerden ferahlamış
tı. Polis müfettişinin her şeyden bihaber 
olduğunu görünce sevindi ve konuşma
ya başladı: 

- Ben, dedi. Hakkımdan vaz geçiyo
rum. Çalınan eşya Amerikan polisine 
hediyem olsun. Anladınız değil mi, tnh
kikatı iptal edin. 

- Buna imkfuı yoktur. Amerikan po
lisi girdiği her hlidisenin fnillerini hem 
de hlikild faillerini meydana çıkarmak
la şöhret ka:uınmışt.ır. Ben, bu şöhrete 
lftyik olduğumuzu size ısbat edeceğim 
Mr. Yuma aksi takdirde .. 

- Evet, dinliyonnn sizi Bay müfet
t~ ... 

- Aksi takdirde siz haksız vaziyette 
kalır ve zabıtanın vazlfesinl işkal ey· 
!emekten takibe uğrarsınız. 

- Fakat ben böyle şeylerden ürkınn
yorum. Çilnkil namuslu bir adamım. 
Ortada bir hırsızlık vardır. Benim dük· 
llnımda blr hırsızlık olmuştur. Onun 
meydana çıknrılmasını istemek bir cU
rUm sayılır mı? 

- Eğer hAdise, iddianıza tevafuk ey
lemiş bulunsaydı, siz haklı olurdunuz. 
Malesefki Şikago zabıtası henüz sebebi· 
ni tayin edemediği bir aldntılmn ile 
karşı karşıyadır. 
_Nasıl aldatılma?_ 
- Sizin dükkAnınızdan çalınmış bir 

şey yoktur. 
- Anlayamadım, yoksa buldunuzmu 

hırsızı? 
- Hırsız.. Evet ortada bir hırsızlık 

mevzuu bahistir. Yani böyle bir iddia 
vardır. Fakat sizin çalınmış bir malınız 
;yoktur. Hattı! Miss Coolin sizin hak1kl 
dostlarınızdan biridir. 

- Ne söylilyorsunuz? 
- lşittiğiniz ha.kikattır. sız Miss Coo-

lin ile gayet samlnıt bir dostluk tesis ey
lemiş bulunuyorsunuz. Mm Coolinin de 

Çekirdek kahve atışı ya ak 

Muğlaya kahve kaçır
mak istiyenler tutuldu 

Adliyeye verilen şe1Jelte efradı i~inde, hallıa 
vermeğe mecbur olduğu 'lıaJtueleri gizlice satan 

llıi tahmis te var-
İıı§C üdürlüğü çekirdek kahve eatı§ı· 

nı yasak etmiştir. Halka tııhmisler vtw· 
tasiyle kavrulınu§ ve öğütülmü§ olarak 
125 ıer ve 250 ıer gTamhk paketler ha
linde kahve satılmaktadır. 

latıe müdürlüğü bundan bir müddet 
evvel tnhmislere ihtiyac tekabul ede
cek nisbette çekirdek kahve tevzi eyle
mişti. 

Aradan daha bir hafta geçmeden 
bu kahveler ortadan kıı.lkmıotır. T ah
misler müracaat edenlere kendilerine 
verilen kahvelerin bittiğini söylemekte
dirler. 

Kahve satı§tnı ciddi surette kontrol 
eylemek hususunda yeniden tetkikata 
lüzum olduğu görülmektedir. 

* Diğer taraftan, bir şebekenin lzmlr-
de halk ihtiyacına tahsis edilen kahve· 
leri tahmislerden toplıyarak yüksek Hat
la Muğlıılı bir hancıya sattıklnn tesbit 
edilmi§ ve ıebeke efnıdmtn hepsi cürmü 
meşhut halinde tutulmu§lardır. 

Hadise şöyle cereyan ettni§tir: 
Fevzipaşa bulvarında 161 sayılı dük

kanda tahmis izzet Yayln ile Anafarta
lnr caddesinde 603 sayılı dükkôndn tah· 
mis İbrahim Çatalın vaziyetleri şüpheli 

Belediye Reisinin 
Diinfıü tetlıilılerL 
Belediye reisi dün öğleden ıonra 

Atatürk müzesine giderek tetkiklerde 
bulunmuştur. Atatürk müzesinin zengin 
le§tirilmcsi için bazı ilaveler yapılına
sına lüzum görülınektcdir. 

HAVA GAZI iSRAF 
EDILMtYECEK 
Relı bilaharn Alsancakta hava. gazı 

fabrikasına giderek uzun müddet mq
gul olmuştur. Evlerde hnva gazı israfa 
meydan verilmiyecek ve bütün evler 
ciddi surette kontrol edilecektir. 

----
Yeni Posta ubelerinde •• 

Güzelyab, Şadırvannltı, Tepecik ve 
Bayra.klıdn açılan postahanelerde bun
dan böyle her türlü posta muamelatı 
yapılacağı, posta paketei. telgrnf, tele
fon ve havale kabul edileceği haber 
alınmıştır. 

- - ---
ESRAR SArıcısı 
Malllıtim oldu.. 
Esrar satışından sabıkalı Hilmi Kur· 

nnzın geçenlerde yakalandığıru yazmı§
tık. Suçlunun bu aon cürmü de aabit gÖ• 
rülerek bir sene hapsine, 200 lira para 
ceza.sına mahkumiyetine ve Kayserinin 
Pınarbaoı nahiyesinde iki sene sürgijn 
edilmesine karar verilmiştir. 

iSRAF, HARAMDIR 

Perakende 
• • r nç sat ı 

Çiftlik mahsulü pilavlık nefis pi
rinçlerin mürakabe komisyonunun 
tayin ettiği fiaUerle Halimnğa çar
ıisi Pirinç han sokağındaki MiT
HA T iNAN mağazasında PERA-
KENDE olarak satıldığı bmirin 
uym halkma bildirilir. 
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size karşı henüz sebebini anlayamadığı
mız bir yakınlığı vardır. O sizden çeki
niyor, sizden korkuyor. 

- Yanlış olacak. Neden korksun. O 
benim yalnız bir müşterimdir. Başka bir 
aliiknm yoktur. Kendisine dürüst hare
ket ettiği müddetçe hürmet ettim. Bun
ca seneden beri dükkanımdan çok kıy
metli eşya satın aldı. Ve paralanın nok
sansı% ödedi. 

- Şimdi de siz ona para ödcmeğe 
başladınız. 

- Bu H\tüenizden bir şey anlayama
dım. 

- Miss Coolin sizden sık sık para alı
yor. Kendisini sadık bir bende gibi kul
lanıyorsunuz. Mesela dün gece kendisi
ne 1400 dolarlık bir çek verdiniz. 

Tacir Yuma hayretle ayağa kalktı: 
- Nasıl, bunu ne~den biliyorsunuz? 
- Ben her şeyi bilirim. Hatt.tı sizi de 

bilirim. Miss Coolinin maksadını da, 
hatta ve hattıt yilzbaşı ve aziz dostunuz 
Mr. Walteri de bilirim."" 

- MiJth~ bu.. S.iz çok müthiş biı
adamsınn. 

- Bir az evvel alay ediyordunuz be
nimle... Maskenizi atınız ve benimle 
açıkça konuşunuz. Miss Coolini Ameri
kan zabıtasuıa haber vermenizle elini-

görülmüt. üzerlerindc bulunan fazla 
miktarda para üzerine kendileri ıorgu
ya çekilmitıtir. t.zzetle 1brahimin öğütül
müş olarak halka satmağa mecbur ol
du)dan 1'ahveleri in§C müdürlüğünden 
aldıktan sonra halka sııtmıyan bunlar· 
dan 230 kilo çekirdek kahveyi kilosu 
325 kuru§tan Muğlaya götürmek üzere 
sattıklan anlagılmıştır. Aynca bu şahıs
lara ait Kemalpaşa bedesteninde bir 
dükkanda 120 kilo kahve ele geç.irilmi§ 
tir. 
Alakadarların vaziyetinden anlaşıldı

ğına göre 1brahim Çatal, Muhittin oğlu 
Ali ve Mehmet Gülen adındaki şahıslar 
bu knhveleri 325 kurugtan satın alamk 
Muğladan İzmire kahve almak üzere 
gelen Mehmet Ali Erene kilosu 340 ku
ruştan satmışlardır. 

Bu suretle haidcsede ndı geçenler 343 
kiloya baliğ olan kahveleri halka öğü
derek entmadıklan ve iaşe müdürlüğü 
mevzuabna aykın olarak çekirdek ola
rak kilosunu 325 ve 340 kuruştan sat
tıklan, Muğlalı Mehmet Ali Eren de Jz
mir halkına tahsis edilen kahveleri tica
ret maksadiyle Muğlayn eevkeylemek 
Üzere bulunduğu anlaşıldığına milli ko
runma kanununa aykın hareket cünnile 
adliyeye verilmişleridr. 

BİRKIZIN 
Vç parmağı 'lıesildi 
Halkıı.pınıırda yün mensucat fabrika

sında çalı~nn ameleden 18 yaşında Fir
devs, çalıştığı makineye parmaklarını 
kaptırmış ve üç parmağı keailıniştir. Za
vallı kız tedavi için hemen hasatneye 
kald ınlmı~tır. ---........... -

Ziraat sel erberliği 
ihdası muhtem l 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
lisince kabul edildikten sonra ekmek 
fiatmm en az 50 para ucuzhyacağı he
sap edilmektedir. 

Aynca buğday nakil iicrctleriyle top
rak ofisin masraflan da kısılacaktır. 

Diğer taraftan zırai istihylib arttır
mak içjn hükümetçe yeni tedbirler alın
maktadır. Hükümetin lüzum gördüğü 
takdirde ziraat aeferberliii ve ekim mü
kellefiyeti ihdas etmesi de muhtemel 
görülüyor. 

NAKLlYAT OCRETi 
iNDlRiUYOR 

Anka.rn, 18 (Telefonla) - Müsteh
lik lehine olarak ekmek fiatlerinde ucuz
lamayı temin için hükümctçc alınmakta 
olan tedbirler cümlesinden olmak üze
re hazırlanan bir kararname projesine 
göre toprak mehsulleri ofiai teşkilatı ta
rııfından dahili merkezlerde yapılmak
ta olan hububat mübayaasında hubu
batın en yakın demir yolu istasyonları· 
na nnkilleri iç.in halen ihtiyar edilmek
te olan masraf nisbctlerl indirilmekte
dir. Şöyle ki : 

Bu nakliyatta kilo başına verilecek 
ücretin (60) parayı geçmemesi kanıra 
bağlanacaktır. Bu huaustaki kararname 
ynkındn ncşredilecektir. 

Bundan başka undan lüks maddeler 
imalini men eden kararın dnha ıumul
lendirilmesi etrafında tetkikler yapıl
makta ve mcselfı undan ekmek ve ma
karnadan başka pisküvi dahi imal etti
rilmemesi bahis mevzuu olmaktadır. 
--~~~-- -------

BİR İT AL YAM 
DENİZALTISI BATTI 
Roma, 18 (A.A) - İtalyan tebliği : 
İçinde 22 İngiliz esiri olan bir deni

znltımız üssüne dönmemiştir. 

ze ne geçecekti? Menfaatiniz ne idi? 
Eğer siz bunu söylemezseniz? ... 

- Ne olur? 
- Ne olacak, ben bir işin içine girin-

ce onu mutlaka meydana çıknnrun. 
- Allah muvaffak eylesin. 
- Ben zannettiğiniz kadar saf bir 

adam değilim. Ben siz.in maskenizi mey
dana çıkaracağım. 

Polis müfettişi Abraham orada daha 
fazla kalmadan sürntli adımlarla dük
kfuu terk etti. Oradan geçen bir taksiye 
atlıyarak doğru evine gitü. Uyunuığa 
ihtiyacı vardL O gece epice mühim işler 
görmesi muhtcmeldL Odasına girerek 
basit bir knhvealtı aldı. Tam yatağına 
uzandığı sırada telefonda kendisini nra
dıklannı anladı, ahizeyi eline aldı: 

- Burası polis müfettişi Abraham! 
- Ben Miss Coolin.. Sizinle bir az gö-

riişmek isterdim. 
- Ne zaman emredersiniz? 
- Hemen şimdi. 
- Hazırım. Sizi nerede rahatsız ede-

bilirim? 
- On dakika sonra evinizde buluşa

lım. 
- Antanet, hemen bekliyorum. 

- DEVAMI VAR -

Rusya a geniş bir ricat 
hare'lıeti şeklinde lıen· 
dini göster.melıtedir ••• 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

zaptettikleri yerleri birbiri ardınca bı· 
ralmıak zorunda kaldılar .• Anglo Snkson 
kayıınklnnndnn verilen son bir habere 
göre, Moskovnnın 105 kilometre batısın· 
da l\lojaisk bölgesiz{ı, Napolyonun l\lo • 
kova ricatinde tutmuş olduğu yol bo· 
yunca boşaltmaktndtrlı:ır. Tikı.in ve 
VolkhoCun istirdadı, Lcningrnd - l\los· 
kova dcnıiryolunda münnimıntm yeni· 
den iadesini temin ebniş, yani Lcning· 
rnd etnıfında Almanların çok övündük· 
feri demir çcnber nrtlk knlınnmıştır. 

Hülfisa bütün harp cepheleri üzerin· 
de, inisyatif kızıllann eline geçmiştir. 
Bütün bu hareklltta en çok merak edi· 
len şey, Alnınnlarm cephelerini strnte· 
jik zaruretlere uyarak düzeltmek mak· 
sadiyle nereye kadar çekilecekleri \'e 
hangi hat üzerinde emniyetle kışlıyabi· 
kekleridir. 
Görünüşe göre, bu iş yalnız Almanla· 

rm arzusuna tiıbi bir iş değildir. Ruslar 
hakikntcn büyük bir taarruz yapmak 
kabiliyetinde ve kudretinde bulunuyor· 
larsa bugünkü durumdan en büyük ol· 
<:ilde istifadeye teşebbiis edeceklerdir. 
Şu halde, vaziyeti olaylnr nydınlatacak· 
br. Ancak bu sayede harekatın seyri 
üzerinde Almnnların ne derece hakinı 
bulwıdukları nnlıışıl:ıcaktır. 

Alman ordulannın Rusyadn, &ltı ay· 
da, milyonlarca insan kaybederek ka· 
znndığı zaferler ciddi bir tehlikeye ma· 
ruz bulunduğuna göre önümüzdeki glin· 
lerde çok çetin miicadeleler olaca~ 
tahmin edilebilir. 

ŞEVKE'l' BİLGiN 
_______ ,.,.,,,,,, -------
Valinin beyanatı 

(Ba~taroiı 1 inci Snhüede) 
lzmire gelip gidenlerin de buradan tek
rar fazla ekmek almnlarından ileriye 
geldiği anlafılmıştır. 

Dün (evvelki gün) vilayette nliıka· 
darlnrın da iştirakiyle yapılan içtimadıı 
bu vaziyetin kat'i surette önlenmesi ve 
tekerrür etmemesi için liizım gelen ted
birler tesbit olunarak tatbikine geçildi. 

Bugün { dün) şehrin muhtelif semt· 
}erinde bizzat ta yapbğım tetkikat ne
ticesinde fırınlarda ekmek satışının nor
mal bir hnlde bulunduğunu gördüm. Ce 
rek vilayet. gerek diğer alakadarlar bu 
mevzu üzerinde daimi surette haeael
yet ve dikkat göstermektedirler. 
Fınnlardan ekmek tedariki hususundll 

hiç bir suretle endi§e ve istical göster
memelerini ve vaziyetten her vakit iç.İP 
emin olmalannı da muhterem halkımız:· 
dan rica ederim.> 

* . Dün vali, belediye reisi. emniyet mü· 
dürü ve iaşe müdürü şehrimizin muhte
lif semtlerindeki fırınların ekmek tevzi 
işini tetkik eylemişlerdir. 

Fmnlar önündeki izdiham dağılınır 
tır. Fırınlar geceleri çalışarak ekmek 
hazırlıyaeaklnr ve bunlnn vitrinlerine 
yerleştirerek polis, belediye memurlan 
önünde tadat edeceklerdir. Bu suret· 
le her fırına verilen un miktarından çık
ması liizım gelen ekmeklerle çıkarılno 
ekmekler karşılııştınlacaktır. Bu ,eklin 
suilstimalleri önliyeceği muhakkak gö· 
rülınck tedir. 
Diğer taraftan ekmeğin satışına sabah· 

lan saat 8 den sonra başlnnacak ve ge
ce geç vııkte kadar devam edecektir. ------we_, ___ _ 

Sov yeti ere göre 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

man ordusu Moskovanın 105 kilometre 
dl§mda bulunan Mozaik bölgesini Na
polyonun tutmuş olduğu yol boyunca 
ve geniş ölçüde boşaltmnğa başlamıştır. 
Almanlar büyük kuvvetlerin çekilebil· 
mesi için şiddetli artçı harbi veriyor ve 
büyük ölçüde hava kuvveti kullanıyor. 

Moskova, 18 (A.A) - Sovyet tank 
komutanlığı, Almanyanın mayi mahn!'" 
kııt ihtiyacı hakkındaki beyanatında bir 
harp senesinde Almanyanın 30 milyon 
ton petrol ihtiyacı olduğunu, RomanY1' 
ve Arnavutluktaki kaynnklann ancak 1 
milyon temin edebileceğini. bunn üç 
milyon sun'i petrol ve benzol ilave edi
lirse harpten evvelki yedi milyon ton· 
luk stoklar da nazan dikkate alınmak 
~artiyle Almanyanın dnha 1 3 milyon 
ton pctroln ihtiyacı olacağını söylemls· 
tir. 

Berlin, 18 (A 1\) - Alınan tebliği : 
Şark cephesinin merkez kesiminde 

hava hilcumlnnmız dün de düşmana in· 
sanca ve zırhlı malzemece ağır kayıplnr 
verdirmiştir. Kandalnska koyunun batı· 
sında savaş tayyareleri Murmnnsk de
miryolunu ve bir hava üssünü bomba· 
lamışlardır. 
ŞIDDETLİ BİR MUHAREBE 
Berlin, 18 (A.A) - Şark cephesinin 

şimalinde şarki Prüsyalılann bir piya· 
de alayının bulunduğu bir kesimde 15 
knnunuevvel günü göğüs göğüse yapı· 
lan şiddetli muharebeler olmuştur. 

Bolşevikler uğradıkları ağır zayiata 
rağmen bu alay tarafından tutulan mev· 
zilere müteaddit hücumlarda bulunmuŞ
lardır. Bu muharebeler esnasında bUttırı 
kuvvetlerini kullanan düşmruı AlınnP 
kıtalarının baraj ateşini ynrmağa ve ille 
hatlarımıza girmeğe muvaffak olınuştut• 
Bunn üzerinedir ki Bolşevikler göğü' 
göğilse yı:ıpılan kanlı muharebelerde irrı· 
ha edilmişlerdir. 



r••• ~··• 
Japonlara gdre 

(B.ttanfl 1 iDd Sahifede) 

JAPON TBBıJöt 
Tokyo, 18 (A.A) - Japon tebliği : 

Japon Ba11Jelıili 
diyor lıi: 
(Blıttanfı ı IDd Sahifede) 

Siyamlılar da artık 
ln,Plt~reye meydan 

okuyorlar! 
---·---

"V işi,, ile Brezilya 
yeni harp kaqısıo· 

da bitaraf 
---·---

Luzonun şimalinde Apanide karaya yararak bir .kıskaç hareketiyle ManUla 
çıkarılmış olan Japon kuvvetleri bir üzerine yilrilyor. 

llGtl TEREYE HESAP FITU· 
RISI iBRAZ EDiLECEKMiŞ 

VAŞINGTONDAKI FRANSIZ 
ELÇiSiNiN BiR MOLAKATI 

düşman hava Ussünil işgal etmişlerdir. Filipinlerde ve Guamda kazanılan bu 
Ve şimdi cenuba dojru ilerlemektedir- muvaffakıyetler Japonyamn çenberlen
ler. meslnln &ıilne geçmiş ve kat'! zafer için 
Diğer taraftan başka bir Japon teşkili stratejik bir durum yaratmıştır. 

-•- -•- Luzonun fimal batı kıyısı boyunca Vi- jJ1. 
Bankok, 18 (A.A) _ Taylandda çıkan Vaşington, 18 (A.A) - Fransanın Va- gand bb1gesinde dilşman mukavemetini D uER YERI.RIU>E 

Tahibor gazetesi Bilyilk Bri~anın Si- şin~t~n bü~Uk elçisi B. Hanri Hey .dü~ kırmak üzere Luzon adasının cenubun- General Tojo Borneo adasının 1ngWs. 
yama karşı takip ettili politikanın ta- bancıye milsteşarı B. Sumner Velsı zı- da karaya çıkmış olan Japon teşkilleri Ier ellnde bulunan Jasmma da asker 
rihçesinl yapan yazıanda tngflizlerin Si- ya~t ederek Ame.rika ile ja~nya ve Lega°spinin şimal batısındaki bölgeyi iş- çıkarıldıimı söylem)ş, Mançukonun tl
yamdan yalnız toprak almakla kalmıya- Mihver devletlerı arasındakı harpte galden sonra şimal istikametinde ilerli- maide milli mUdtıfaasını kuvvetlendir
rak bu memleketi bir çok darbelere sok- F~~ın .~rafsız ~cağını .~~ et- yorlar. mele karar vermiş oldujunu bilclirmlf-
tulunu yazıyor. Gazete japonya ve Tay- mıştır. Görüşme bır saat surmilştilr. Malezyada Japon teşkilleri 14 ilk kl- tir 
land arasında askerl bir ittifakın mev- Amerikanın harbe girdiğinden beri nunda Viktorya burnunu ve Kra berza- _. -----------
eudiyetını teyit ederek miltalal.sma IÖY- Fransa .büyilk elçisi tarafın~ hari~iye hı boyunca mevcut araziyi işgal etmiş- B 
le devam ediyor: nezaretıne yapılan ilk resmt uyarettır. !erdir. orsa 

Bununla beraber İngiltere bize yap- BREZtLYA DA BiTARAF Dingora ve Kotalı Bahruda yeni Ja-
tıldaruıı ödeyecektir. Siyam ve japonya Riyodo janeyro, 18 (A.A) - Reisi- pon kıtalan karaya çıkarılmıştır. 
t:ngiltereye hesap fatmasım ibraz ede- cilm~ur. Vargos imza etf:iği bir kar:ırna- Filipindeki tayyare Uslerine karşı Ja- 'Cztl'M 
ceklerdlr. me ıle ıaponya, F"ınlandıya, Macarıstaıı. pon hava kuvvetlerinin durmadan yap-

44 
Osman Al+ ..... 

----------·- Romanya ve İtalya ile Amerika aruın- tıjı şiddetli hilcwnlara artık yalruz ha- 41 Muammer lhtu 

Çinlilere uÖre ~ald harpt_a Brezilyanın tarafsızlığım fif düşman teşklllerinln az, çok bir mu- 11 Edvin Kohen 
o ilin etml§tir. • kavemet g&ıtermekte olduğu bildirili- 2 s. Gomel . - ----

A L. yor. 98 YekQn 

Çin ordusu Kan- merıRa ya göre Fena hava şartlanna bakmadan ordu 119488 Eski yekan 
(Baftarafa 1 inci Sahifede) =~~:~~et~:ı:J!1: 119586 Umumi yek<Uı 

t l...r k Dil:rER BÖLGEI.JMDE edivorlar. No. 1 

OD - .-._80 OV Havay adalarında yeniden hiç bir fa- ÇtNLtLERE AOIR No. 8 

aliyet bildirilmemiştir. Diğer bölgelerde DARBELER tNDtRll.MtŞ ::: 1: 

44 25 46 

42 " 45 50 4'1 IO 
43 43 

"' 45 IO 
4'1 
50 demİryolu bo- düşman faaliyeti hakkında haber alm- 'n>kyo, 18 CA.A> -Fransız Hindiçini- No. 11 mamıştır. sindeki hava meydanlanndan hareket 215 siyah İnhisarlar 30 

KUMANDADA DrolştıuJKLEB eden bUyUk bir japoa bomba tayyareai 

55 
38 

V_ UDCU ilerliyor Vaşington 18 (AA) - Amiral Kim· teşekkillil bugiln Yunnan eyaletinin bat fNclR 
mel Pasifik' donanmMJ başkumandanb- şehri olan Kumuninge karş~ kütle halin----e- ğından alınmış, bahriye nazırlığı deniz de akınlar yapmış ~e ıehnn askert he- 601 İnhlsar 

• .._ ... g-.,__,• •apon hareket dairesi reisi amiral Nimite bu defterini tahrip etmiştir. 82 Hayım K.ori 
..,.. 5 1"!-•-. "' vazifeye tayin edilmiştir Ayrıca ÇUI)g Kingın Fransız Hindiçi- 52 FUmfge 

afıepJepl fnglllz Jllödcl• Vaşington, 18 (A.A) ...:. Havai bölgesi r.isini istill etmek için hazırladılı kuv- 24 AR. Barki 

faa ..., ........ glrnaefı komutanlığına general Emmoş, bu böl- vetlere ağır dar~ler vurulm~tur. BU- 17 R Levi 
ldedll genin hava kuvvetleri komutanlılına da tun tayyarelerimız üslerine- donmUşler- 776 Yekan 

ep.. general Tinner tayin edilmiştir. Harbiye di~İ:.K BASKINDAKİ 1= ~ u!:~ 
Londra, 18 (AA) - Çmıldn ndyosu nazırı bu tayini söylerken, ilk Japon ta- AMERtKAN ZA YlATI m 

13 
18 75 
25 
11 
18 50 

1'1 
18 75 
25 
18 
18 50 

fU haberi vwmlftlr : 18 ilkkAnun saba- arruzu yapıldılı sırada ordu ve donan- (AA) J bahriy ZAldBE 
hı biten mcıddet içinde dU'"?anın bqlı- ~ hazırhldı bul~dığı b.akkmda ~o~~8a~na - ya-::~ hilcum~ 120 Ton Balda 14 50 14 75 
ea t..liyet:l Ma1ezyanm şimalinde olmUŞ- bahriye nazın albay Knoks tarafından tayyarelerin aldıklan fotoıraflarla tes- 81 Fuulya 19 25 19 50 
tm. Penanga karşı yapılan bava hilcu- söylenilen sözleri hatırlatmıştır. bit edilen maUUnat Amerikanın Pasifik 15 Ton Nohut 15 '15 15 '15 
munda 4 düşman tayyaresi dUşUrillmUş- llA&BİYE NAZIBININ BEYANATI filosuna indirilen darbeleri teyit eder 82 Ton Susam 51 53 50 
tir. Gelen bazı haberlere göre sivil ge- Vaşington, 18 (A.A) - Harbiye na- mahiyettedir bu malGmata göre Aıneri- 65 Ton Pamuk çekinle. 'l 40 'l 40 
ylmnlş Japon askerleri İngiliz müdafaa zın St!mson, Havay adaları kumandan- kan kayıplan: 
batlanna girmeje teşebbüs etmişlerdir .. lığında yapılan değiş!klikleri bildirdik- ı - Marinon, Arizona, Utak sınıfın- .................. _ .................. . 
ÇİN tı.iaLEYlşl ten sonra şunlan illve etmiştir : dan beş muharebe gemisi, iki alır kru- 5 ANKARA RADYOSU i 

. Londra. 18 (AA) - Çunkin radyosu - Bu tayinler orada tensik işlerini de vazör ve bir sarnıç gemisidir. i B U G O N K O p a o G R A M 5 
bildiriyor : DördilncU Çin harp bölgesi hızlandıracaktır. Devlet reisinin emretti- 2 - Kaliforniya, Mariland ve Neva- ............. • ........... . 
başlrumandanlıfının bildirdiiine göre ği tahkikat yapılırken, Amerika için ha- da sınıfından 3 muharebe gemlsi, ilci '1.30 Program ve memleket saat ayan, 
Kanton - Hankov demiryolu boyunca yatı bir ehemmiyeti olan bu bölgenin ağır kruvazör tamir edilemiyecek kadar 7.33 MUzik pl. '1.45 Ajans haberleri 8.00 
Cin kuvvetleri Koylon Japon mevzileri- müstakbel emniyetini konımak vazifesi- hasara uğramışlardır. Müzik pi. 8.15 Evin saati 8.30 - 8.45 :MG
nln yanlarına ve gerilerine dolru ilerli- le mUkellef olan kumandanların bu talı- Diğer Uç h~rp gemisi tahrip !~ş- zik p1. 12.30 Prosram ve memleket a
yor. Japonlar Koylonu aldıktan sırada kikatla !lgili olmalarının önUne geçilmiş- tir. 480 Amenkn tayyaresi tahrip edil- at ayan, 12.33 MUzik : Kanfık prkı.,. 
Çin topçusu Japon motörlU kuvvetlerini tir. miştlr. 12 hangar yakılmıştır. tUrkUler 12.45 Ajam haberleri 13.00 
alır kayıplara utra~r. BlR JAPON ÇEKtLMESl Havai adalarma karp yapılan bu ha- Müzik: Karqık prb ve ti1rkUler 13.30 

MUHAREBELER ŞÖ>DETLİ Manilla, 18 (A.A) - Uzak şark Ame- rek.&tta hususi tipte denizaltılar kulla- 14.00 MUzik pL 18.00 Program ve mem-
Londra, 18 (A.A.) - Çin tebliği, Kan- rikan ordusu karargAhının tebliği: n~lmıftır. ~u denizaltılar Pearl Harbura leket saat ayan 18.03 MUzik : Fasıl be

ton btilgesinin cenubundaki çarpışmala- Japonlar Vikingin cenubunda Pazar- gırerek Anzona sınıfından bir gemiyi yeti 18.40 Milzik pt 19.00 Konuşma (İk
mı bllbessa şiddetli olduğunu bildiriyor. tesl günil yapılan muharebede bazı ka- b~tırm~lar ve başka ağır kayıplar ver- tısat aaatl)- 19.15 MUzik pl. 19.30 J1em. 
x...... - Kowlola ~ Glvmmda1d yıplara ~. Gece muharebe din,nlflerdlr. ... .... llıPD .............. .. 
~ Çla lanu 'h-l b°htlmal blltfll - ,.,._. ~ .,.,.. ..... ~,:: .. •~.!'?' :'~ f? ~ Millik : ma.A: ftik mGslll pnca 
arttırmıştır. re ~ iatihmt bulunuyorlardı. & ™V 1Cl'*•+mı..,.. lt.11 Raııbo 8 t9ll I0.'5 llllzlk : e--

BONG KONGA DAia TeblJI, l'lllpüı ubrlerinln manevlya- dır. Yabm bu hmml tlpWd denfD1tl- la n tOrJdUer 2LOO Ziraat Dblml D.11 
İngl1iz imparatorlulunun ve Birleşik tını övmekte, Flliplnlilerfn kahramanca ıa;: ~ ~=·edilcJlll 'hmal1 22.oo Jlildk : BllClıo ..m cıra.. 

devletlerin yardmıly1e Hona Kong imle- harp ettiklerini kaydetmektedir. bildirilen taJyare pmW 7edele alma- bul 22.30 Memleket mi apn. ajw 
il cM...,..,. bQtOD hGcumluma daya- • rak harice leVk edilmlpir. haberim, banalar, flatlerl.. 22.45 lltbdk 
naeü kadar kuvvetlidir. BBBZO. TADA e Ratbo ..m ora.m. 22.ss • as.oo Ya-

e ---·- ._..._._ J ·ı . ı nnld Pl'OINDl ve bpamt.. 
Şımalt Alrikada .A.nlc.-.... --_,e na• ngı ızıere gvre 

CB•ı&lnfa ı 1nc1 SllıılWe> zaılaft toplaalyo•.. <Blftanfı t lnd w•> 
tanla da Vaşingtoın, 18 (A.A) - 19 illdcAnunda karaya çıbnqlardır. Buralan elaemml- Blrlael smd ~ .,.._ =::. ~ dt'!ı!::cum ede- Riyo de Janeiroda toplanacak olan bari- yetil petrol bölgelericllr. Britanya kUT- IJellllp AD JEcunpoOı. 

nk bunları tahrip e etmlflerdlr Hava clye mzırlan konferansına gidecek vetleri buralannı tabliye etmeedn eTYel aıt " T...al batahlrlen w 
. ~l fail Amerikan heyetine Sumner Vels reislik petrol tealılerinl tahrip etmlflerdir. BLBKTBIK ftl>Avhal 

kunet1erimiz kara e na1di edecektir. FIUPtNDE Birllld Bey._ 8ob1a Mo. iL hmlr 
lf ~==="ii'ZM- ook Fillpinde Amerikan bombardıman m..,. 91w adı .......... 
,. Burada~ 'L.l.. ~ ~ ra'-lı Şev/er• tayyareleri Luzon aduuun flmal be- ._ •ı ..._ ....._ bllal 
iyi neticeler almmıp. llU' ~ ırıe "' , • mındaki v· d J ha u.nne ,... 
nakli vuıtasa alevler lçlndecBr Deme- lPft apoa va eder .. 

yebare batı doiru giden ·~an - ali7etli bir bOcumda bulunmUf)ardır. , 'l'BLBF01f : 1111 (•) 

den iti !1 ya .U...'----61e bilcum a.w-•- _ .. en ftft91 ... , Japonların 26 tayyareel tahrip eclilmltr • .... -----·-----" müfrezelerıne muvaITIUUyoı:... ~r ..._ ..- •~ •.. tir. .... 
Pdflmletir, Bir imanın sevindiği, çok memnun HOLLANDA IUNDIST ANDO>A 

ALMAN TEBıJCl olduğu zaman gözlerinde bir parlaklık Diler taraftan. Japonlarla harbe ha-: 
Berlln. 18 (A.A) - Alman teblill &. hl.sıl olduğunu bilirslnlzdir. Bize böyle zırlanan Hollanc:la Hindistanı eeferbeT
Şimal .Afrikada dUn bllyilk savaş Al-- görilnmekle beraber hakikatte göziln liiini ve aekert teeieabnı tamamlanut-

llyett olmamıştır .. Sirenalk sularında kendi bilnyeainde bir delişiklik ve par- tır. 
ımm savaş tayyareleri bir İngiliz kruva- laklık hl.sıl olrnuı değildir. Ancak insan DEN1ZDE 
z8rilne iki bava torpili atmıştır. sevinip memnun olunca göz kapakların- Amerikan denizaltılannın Puifikte 
İTALYAN TEBLIOt da sert, canlı bir hareket peyda olmak- muvaffakıyetli iki hücum yaptıklan ha-

DOKl'OR 
CAldT TUllBR 

Roma, 18 (A.A) - İtalyan teblill : tadır. Her hareket esnasında kapaklar ber verilmekle beraber neticeel henüz 
DUşman piyade ve tankları BardJyaya göd1ıı Uzerinden geçdikçe bir yaş taba- bildirilmemiştir. ~HIHHHHIH=ı~ı:ıı:ıcıı• 
muvaffakıyetsiz hücumlar yaprnışlan!ır· kası bırakmaktadır, glSz kapaklannm Japon lıidtümet sözcüsü 20 Amerikan 
Sonumda ~tli topçu faaliyeti vardır. aklarında da bunJfllkluk ve hareketler denizalbnın Japon ıulannda bulwıduiu
Aynelgazaladakl mevzllerlmJz bUeuma b8sıl olmakta ve bunlar gözü bize daha nu söylemiftlr. 
blbn da.mm takları durdurulmuş ve parlak gıs.termektedir. Amerikan deniz erleri Vigand ad ... 
1mıtça m.a bUcumlarda Brezya fırkası .. _ _.._1 ._..dadı nı müdafaaya devam ediyorlar. 
temayUz etmiştir. Bir çok kamyon llti- ... _._. ..,.. .. --- VAVEL KONUŞMALAROO 
aam ettik ve esir aldık. M11ırildşinu olmak biraz da istidat BITIRDI 

Hava kuvvetlerimiz di.lşman topluluk- meselesidir. Her kesin iyi bir sanatkar Hindistan lnglliz bq kumandanı ıe-
larını bombalaınışlardır. DUşmanm Ce- olabilmesi mUmkUn delildir. Buna mu- neral Vavel uzak doiu kuvvetleriyle lt
bel k8ylerlne yaptılı hUcumda bir kaç kabil hiç bir musiki tahsili görmeden birliği hakkındaki kontmalanm bltir-
yerli 8JmUştUr. kendi kendine muıilrişinas oluverenler, miftir. 

-------•---. hattA bu yolda şöhret kazananlar ga. BONG KONGDA 
-s,·naa,,ur •'alı·.,· rUimeınit delildir. Hong Kon& 18 CA.A> -Teblil: Hona 

e " Mesela bir İnliliz maden amelesinin Kongta gece sllkQnetle g~. Sabah 
d L • çocuiu olan, Ne anası, ne babası mullkl ~kenden bombardıman olmuşsa da o 1 yor RI: bllmlyen 4 yaşında bir küçilk, bir defa kadar şiddetli delildir. Hasar az ehem-
<Baftarafı 1 lnd Sahifede) dinledikten sonra koca bir orkestrada miyetlidir. 

Tayland hükümeti •erdiil teminata çalınan bir parçayı bir piyanoda taklit Çunkin, 18 (A.A) -Buradaki BOyilk 
raimen Japonların pçmeeine mibaade etmiş, her kesin hayretiyle karşılanmış- Britanya elçiliğinin tebliii : Hong Kong 
etmifth: Bu Kedab0 a bii1ük. ölçüde bir tir. Bu çocuk bet -yaşına ginliji zaman dUşman tarafından bombardıman edil, 
taarruz • yapılmuma imkln •ermiftir. kendi kafasındaki melodilere ıöre kom- mişttr. Bava akın1an ehemmiyetli ol-

Vali imparatorluk icara ve hava kuv· pozimyonlar yapmıştır. nıamış ve pek~ basar bydedilmiştlr .• 
vetlerlnl övmüı ve bu arac:la Hollanda H&diae 192' senesinde cereyan ettijl- Rong Kongtald Çin ma1ramlan Asayişin 
Hindiıtanı hava kuvvetlerinden bahset- ne IÖN bu çoculun şimdi meşhur bir muhafazası için kıymetli yardımlarda 
mittir. musiki!Jlnu olması llıJmgelir. bulunmuşlardır. Adaya asker çıkanlma-

Vali bazı yerlerin tahliyeeinde ırk RGl'aı•eı lnaen fıalendeP sı ihtimaline karp büyük bir uyanıklık 
farla sözetilmlyeceiinl. hiç bir sivilin ~' gösterilmektedir. 
çektlmek emri almadan mevklini terk.et Sıcak bir cismin bbulundakl hara- YENt TJ!BT .tM 
ınyeceiinl. lngilizlerin bu imtihanda ret derecesini sUratle ölçmek için thar- TEKL1Ft REDDEDtLD1 
:verU halkın yanında ve onlarla beraber mo chrom ilmi verilen bir nevi kalem Londra, 18 (A.A) - Hona Kona ,,.. 
olacağını söylemiştir. kullanılmaktadır. Bu kalemle sıcak cıia- Ual teslim olması için japonlann yaptılı 

------• min kabulunda çir.gller peyda edilmek- ikinci bir teklifi de reddetmlftir. Vail 

~a ftptll'D :n~~cı:== !::. ~ !:ı:'~~ 
......... ec1u ... 1, etmek mUmkOn ohnaktedır. biJdlrmlttho. 

Devren Kiralılı 
mafeza 

T.W..., eleldrlk, m Y11r1a w • 
lr ........ aft .... ite ....... 
...... Kemalettin aıd. No. 11 

Tel. 2311 (F.mlik .......... ,.....ı.) 
1-3 (2607) 

•A.111•• ı 
il dn 

A7dm Bl'be7U tnctr 11•111 istasyona nUldttr· 
ltalltnden: 

Miiemeeemjzd• yetittiriJmit olan iki yaeb incir fidanlan 1S/1 /942 elen iti
Mren adedi onar kanıt bedelle daiıtdacakbr. Arzu edenlerin elmdiden vazlh 
adreeli pullu bir istida ile istedikleri fidan miktannı müeueeeye tahriren bil
direrek eara kaydma girmeleri ve bedellerinin fidanlan aldıklan zaman ödene-
ceii illa olunu. 9 19 29 8 S228 (2539) 

T. iş Bankası 
mtpllı ,,........., ............ JH2 ~,,,.,,. 
KePdeler: 1 ..... t llQll, 3 Almt., Z lklBel tetr1a tarihlerlMe ,...Jar .. 

ı t 4 2 PDIAMIYBU:llL 
1 .... ... Llnhk ... Ura 
1 .... ı• Llnhk ... Lln 
1 ... 751 Llnbk ısee Lira 
1 ... - Llrallk 15M Un 

11 Met Z5I Llnbk ISM Lira • ... ı• Llnllk ... Lira 
Si .... Si Llnbk ZSll Lira 
- .... zs Llnllk .... Un 
.. ... 11 Llralat ... Lira 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Alı
taı 'ın en aon e•eri 
(AJtmrl7a) ~ dM -

ldW ............... Wr .... 

Hildl .l:.czanai · 

T. C. Ziraat Bankası 
KaPaıat taPIM: ım 

......,. ... : 100.000.000 Tlb4l Un&. 
.... Ye aJan adedi; 2'2 

Zlnıl "Cleaıl her ...t .._.. mmmılellll 
PAll& BbUKTIRBllLBD -... LiR& 

hDIAllli'& ftRBCBIC 
Zlnat ........... kumbuah "lahanm tMamd a...plarmda - • (il) 

Br.. bul•,,..,,lera 8IDllde t defa gekileoek kur'a ile ~ pllaa allN _. 
ramiye d8iıtdlClkbr : 

' Adet Le. Llnbk .... Um 

4• -· iM• 
1. - • Lm• 
• • - • a.. • 
Dl • • • ... • 
111 • • • .... • - . . . ... . 
DllmAT:~,..._ lllr w lglDde • 11rM1D .... aı ' 

,..... .....,. .... tıllrırllıde ,W. IO ful~ ........ . 
(Kar'alu .....- 4 defa. 11 Huina 11 Eyltl, 11 Birloclklmm 11 

tadlıledncle oekllecekdr.) 

,.,.,.. ............ .., ....... ..., ........ : 
Alamcaktak:I dldln il1eme n balam evimiz itçilerlne ~ ::remeiln llıı

zan lı;ln ~ 800 - 900 ldtf7e yem ek pifirecek bhlllyette bir ahwa Ilıma 
görillmektedir. 

ltıeldllerin eDerlnde mncut olmaa icap eden ehlb-etaame n dJler mU-
attan aldıkJan ....ık ve nüfm cüzdanlarile levazım .memı- mlnıcMt1en 
ilin olunur. S410 (2606) 

KazlJll BGIHI Kıawnal .... : 
Bu yıl kurbaa ha,.rammc:la tu'>-nlz taralmdaa toplaaecak 9 - 1 O bla nıdde

alııc:leki Y&f kurbaa derili •e 'banaklan aÇlk arttınDQa çakanlaut. ftri1eD -
pey layık görüldüi6 takdirde 25/.12/941 perwembe silnG eut 16da1Ube blaa
smda ve)'• teJcraf meMne batmc:la ihale edilecektir. 

letekJiledn taıtaun.,1 lstanbuL lzm lr, Aydın. Denizli ~ Upk. .Al.te
hir, Odemlt. Bozdolan. Kan.cuu. sak e kaza han. kurmma tubeleri71ıe ...... 
mWeta her aman s!rilp okuya blleceklercllr. 19 21 23 5437 (2610) 

AğnJarı dindirir 
Vlfl, 18 (AA) - Sallhlyet1l bpak- Bu bJem1ft de breml bJem adil ....._ il (A.A) - Aad....-

lua a&e Narmandf,a tranmtlmıtlll m&- IODID Ndm bltmKtıedlr. &nrell il-~ japaa mnllwt taralmd9a 
ROIM'llDll-~ lllll w BEL_..... a. ..... * 'I 1 

llerl ... ~ "'7!•wGRIP• mWmD ER 11 A-
• ı I • w...... .... .. .... 1 • 1 .... ... .. 1 ,, ~ ..... ecBlmlt ......... Amerlb, .... CJID w.m. ba ... .-1' - .,. ,. .._.. ....... ,... .............. .. ...,. ....... ......._ ••ıaı'•· ............ ~-- ......... .,..... 



SAHiFE 4 YENi A~tR 19 İLK KANUN CUMA 1941 
llN k-D L 5& P4!SXWWL ıaz w:s: ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalar Jiyarı olacak mi 

Afrikada Mihver ordusu 
---·---

Si ,1il ve asker 

tam bir ricat halinde binlerce Ame
rikalı teknisi-

Yarnız Derne yolu mihver kuvvetlerine açık, la· 
l·at bu yol da tehlikeli • Diğer cephelerde •. yen c;a1ışı\lOr rikasıdır Muvakkat encümen tetkiklerini bitirdi 

Rad\ o N 7et c;inC' KahirC>dcn gelen ha öldüğü bildirilmiştır. Bu suretle, bu 
rc-.,.mi hır tebliğl nnzaran batı çölünde- harpte İtalyanın kaybettiği General sa
k Mihw•r kuvvetlt'ri tam bir ricat ha- yısı dokuzu bulmnktadır. 

--- ------- -
- • - --•-- Ankara, 18 (Telefonla) - Milli korun Faik Ahmet Barutçu (Trabzon) mazba· 

Tayyare ile diğer harp Mümessiller meclisi 21• ma kanununda yapılacak değişikliklero ta muharriri seçilmişlerdir. Encümen bu 
malzemesf imali ve 44 ya,ındalıilerin aslıe· dai~_ layihayı görüşen meclis muvakkat akşam geç vakte kadar çalışmış tetkik-lmd dir. G ızalanın cPnubu11daki Mih\•or UZAK DOCUDA 

ku\•v •tl0ri h r taraftan s:ırılmıstır Bri- Uzak doğudaki harp sa~a n-J mi.it- ... · • · f ._ ·a. I I encumenc Salah Yargı (Kocaeli) reis ]erini tamamlamıştır. 
tan~ a kU\ vetlc>ri ilt.'rlemekte ve cenup- te!ıklerin büyük hava kuvvetlerivlc ha
t.itki ordu ile beraber General Romelin reküta tesir yapmaları şimdilik pek 
renup cenahlnrını ve arkasını vurmak- mümkün görillmüyor. Büyük hava bir
tııdırlar. Bir Hint tümeni, kendisinden !iki rinin harekat sahasına yctic:melcrl 
büyük kuvvetlerle çarpışmış ve bugün- zamana muhtaçtır. 
kii Alman ricalinde büyük isl<'r gör- MALEZYA HARPLERİ VE 

monı;;a;ı ıç!n aı:d'i"a ar re a ınmasını ' ~~ 
lıurulGcalı.. lıalJuJ etti.. H aşvekı·ı Anka raya do()·nu··yor 

Ktıhire, 18 (A.A} - Mısırı bir fahri- Nevyork, 18 (A.A) - Reisicümhur B. 
Jı:a mc mlckcti haline koyacak bir proje- Ruzvclt şu beyanatta bulunmuştur : 
yi tatbik sahasına koymı>k üzere bir çok - Tasarlndığımız istihsalatı pek fazla 
Amerikalı tcknisiycn Mısıra gelmiştir. çoğaltmalıyız. Size ister hoş görünsün, 
Proje tayynre ve diğer harp mal- foter görünmc~in, hep şu düşünce ile ha
zemc.c;inin imali, montajı ve mahiyetleri reket etmeliyiz. Memleketimiz coğrafi 
bildirilmeyen diğer muhtclü işler var- bakımdan hür dünyanın fabrikasıdır. İş
dır. Bu proje uzak şarkta muharebe baş· çilerimiz ve ntelyelerimiz tehlikeye ma
l.amadan evvel hazırlanmıştır. Sivil as- ruz bulunmadan istihsalde bulunabilir
kcr binlerce Amerikalı teknisyen ve iş- Icr. Bu durumumuz, tehlike noktasın• 
çi Eritreye gönderilmiştir. Eskiden !tal- dan, İngiltere, Çin ve Rusyanın istihsal
yanlara ait olan bu müstemleke şimdi lcriyle kıyaslanamaz. Biz işitilmemiş öl-

Ankara, 18 (Yeni Asır) - Mezuni,yetini Mersinde geçiren Başvt!kil Dr. Refık 
Saydam Cumartesi günü An karaya dönecektir. 

rr.ü~tür. tNGlLlZ GAZETELERt 
Yine aynı tebliğde bildirildığinc.> göre H atayda epey ce ıiddetli z elzele oldu 

iskenderiyeye getirilen esir mikdarı 
8000 ni aşmıştır bunların 3000 ni Alman
dır. 

General Romelin iki gün evvel yaptı
ğı taarruzdakl hedeflerini evvelce anlat
mıştık. Romelin asıl maksadı Deme dağ
lık bölgesine yerleşecek kuvvetlerine 
vakit kazandırmaktı. Fakat Romclin bu 
maksadı, gelen haberlerden öyle anla
şılıyor ki temin edilememiştir. Romel 
muvaffakıyet elde edememiş ve İngiliz
lerin seıi hareketleri önilnde mühim 
kuvvetleri güç mevkiye düştüğü gibi 
gerideki kuvvetlerine de yeni mevzile
rine yerleşecek kadar zaman kazandıra
mamıştır. 

lngilizler Demeye 50 kilometre yak
laşmışlardır. Bugün için en açık bir 
cepheden kuşatma yapan İngiliz kuv
vetleri Romel kuvvetlerini hcmeQ he
men sıkı bir çember içine almak üzere
dirler. Ge.rçe Deme yolu henüz kapan
mamıştır. Fakat Romel, çok arızalı olan 
bu yoldan kuvvetlerini çekmek imkan
Janna ma1ik bulunmuyor; bu yolun dai
mi bir baskı altında tutulması ihtimali 
de düşUnUlUrse, Romelin mil!ılcülatını 
takdir etmemek mümkün değildir. 

Bir habere göre, Cialardan hareket 
eden İngiliz akmcılan durmadan iler
lemektedirler. İngilizler bu hareketi 
yapmışlarsa. Romclin ne kadar gilç du
rumda olduğu anlaşılır. 

ÖLEN lTALYAN 
GENER.AILERt 
Londradan verilen bir haberde son 

'8 saat içinde Uç İtalyan Generalinin da-

Malczyadaki kara harekatı lngiliz ga
zetelerinde geniş bir ölçüde tetkik edil
mektl'dir. Taymis gazetesi. Singapurun 
japonlarca elde edilmesi şimdiye kadar 
kullanılan kuvvetlerden çok daha üstün 
japon kuvvetlerine muhtaç olduğu, fa
kat bu muharebeler yüzünden Singapur 
deniz Ü5.5Ünün kıymeti kısmen azaldı
ğını belirtmektedir. 

EX-er Singapur etrafındaki sularda ja
pon deniz kuvvetlerinin kontrölü kuv
vetlenirse, Hollanda Hindistanı da em
niyet altında knlamıyacaktır. Bu teHiş 
Singapur deniz üssünün hava müdafaa
sının bir az hafif olmasından neset etse 
gerektir. 

Singapur müdafaa teşkilrıtına 1921 de 
başlanmıştır. Yirmi seneden beri tah· 
kim edilmekte bulunan ve o zamandan 
b ı i de yeni terakkilere göre tahkimatı 
ıKmal ve ıslah edilen bu üssün dünya
nın en büyük üssii olduğunu İngilizler 
ve Amerikalılar bilmektedirler. 

Singapura 38 ve 48 lik en ağır toP
lar da konmuş, en bilyük muharebe ge
milerini alacak de-recede havuzlar ve 
tersaneler vücuda getirilmiştir. Az za
man evvel ancak 4 - 5 bin nüfusluk bir 
yer olan burada şimdi bir milyon halk 
vardır. 

RUS CEPHESİNDE 
Şark cephesine gelince: Sovyetlerin 

mevzii ka~ı taarruzları devam ediyor 
Her iki tarafın hava kuvvetleri daha zi
yade ordularla icbirliği yapmaktadırlar. 
Çekilen Alman kuvvetleri çetin ardçı 
harpleri yaparken, hava kuvvetleri de 
gerileri baskı albnda tutmaktadırlar. 

İngilizlerin idaresindedir. çüdc şeyler yapmak niyetindeyiz. 

- -·--·------ AMERİKADA ASKERLİK 
DENİZLERD~ Vaşington, 18 (A.A) - Mümessiller 

• mec.lisi 18 - G4 dahil, 18 den 64 yaşına 
YENi KAYIPLAR kndar erkeklerin kayıtlarının yapılması
Londra, 18 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre İngiliz Dunedin hafif kru
vazörü Atlııntikte torpillenmiş ve bat
mıc;tır. 

BİR PORTEKİZ \' APURU 
DA BATTI 

Lizbon, ıs (A.A) - Beş bin tonila
toluk Portekiz yük vapuru Kanarya 
adaları yakınlarında batırılmıştır. -----·------
lı~~ilizler Por-
tekiz hrazlsi

. d. ne g-~r ı 

nı, yalnız 21 - 44 yaşları arasında olan
ların askerlik hizmeti yapmnlannı ka
bul etmiştir. 20 den 44 yaşına kadar 
olanların askerlik hizmetine tabi tutul
ması hakkında ilgili makamlann teklifi 
Uzerine projeye ithal edilen değişiklik 
113 muhalif reye karşı 173 reyle redde
dilmiştir: 21 yaşından aşağı olanlann as
kert hizmete tabi tutıılınamalannı mec
lis kabul etmiştir. 

--------·---------Har bı n ~idişi 

' 'e ln'!'iliz 
ı(azeteleri -·-- --·-Portekiz müstemlekesi· Rasyada vaziyet iyi gö .. 

nin işgali karşısında ne rülüyor ve mihvere kar· 
yapaca4ını konusuyor P ilbirllği isteniyor-

Antakya, J6 (A.A) - Dün saat 15,.f5 te Antakya, ls1ı:enderun, Kınkhan 
ve Reyhaniyedc beş ııaniye .üren olduk ça ıiddetli bir yer aareınbııı olmuftUr. 
Hasar yoktur. 

lngilizler yarın At/anada mac yatJı varlar 
• 

~~· 18 (A.A) - Mısıra gitmek \izere tst.mbuldan g~lmi§ olan İngiliz muli-
telitı sporcuları Cumartesi günü Adana muhtelitiyle bir maç yapacaklardır. 

Kahraman erle
rimize hediye -·-uAnkara» da toplanan· 

lar ulOOn bin parçaya 
yaklaşıyor 

,,Manisa" da 
parti kon~resi -·-MWi Şele sonsuz ve 
sarsılmaz ballwlık 

tekrar eclDdL 
Manisa, 18 (A.A) - Cümhuriyet 

Hallt Partisi Manisa merkez kaza kong• 
resi toplanımştır. 

Ebedi Şef Atatürkiln hatırasını 1.Uia 
için beş dakika saygı ırilkatu ayakta ge-

Ankara, 18 (A.A) - Şehrimizde kah
raman erlerimize kışlık hediyeler topla
mak üzere teşkil edilen kızılay ve yar
dımseverler cemiyetleri müşterek büro
su tarafından toplanan hediyeler ve he
diye satın alınmak üzere verilen para
larla temin edilen hediyeler yek6.nu 60 çirildikten sonra dileklerin tetkikine ge
bin parçayı geçmiştir. Müşterek komite çilmiş ve yeni idare h eyeti seçilmiştir .. 
faaliyetine devam etmektedir. Yılbaşına Kongre M1ll Şefe sonsuz ve sarsıhnu 
kadar hediyelerin yek6.nu yüz bin par- bağlılıklannı izhar ederek çalışmalarına 
çayı bulacaktır. son vermiştir. 

--~---~MfJL~4·~------- -------~·------
ja pon yada bü-

c;;.'>'~o;;;::,.c~;;:::..c;;::,..c:;~:><::><::><:::><:::><:::>-<::::><:::ı~ ~"""'-.~~~ 
Londra, 18 (A.A} - Avusturalya Londra, 18 (AA) - Deyli Meyl ga-

ve Yeni Zelanda kıtalarının Portekize zetesi baş yaz.ısında Malezyanm mUda
ait Timoru işgal etmiş olduklnrı Londra- fnasına ait hnzırlıklar hakkında mliba-

ispanya da mü. 
him içt ima lar yük bir zelzele 

Siyasi vazi vet 
---· ---

Mihvere karşı 
harpte işbirliii 
teminine ça

lışılıyor -·Propapnda harbi • it· 
gal edllen Portekiz 

adaları 
Radyo gazetesine göre diliıy~ mUca

delesinin alanı genişledikçe ve şiddeti 
arttıkça her iki tarafın da düşman he
deflerinin kötü gösterilmesi propagan
dası fevkalade artmaktadır. Harl:iin baş
ladığından beri propaganda mücadelesi 
bu kadar şiddetlenmemiştir. Alman pro
pagandası en çok Japon harekAt ve mu
vaffakıyetler.i üzerinde durmakta ve 
Rusyadaki vaziyeti sükut geçmektedir .. 
Diğer taraftan İngiliz ve Amerikalılar 
Pasifik harbini ikinci plAna alarak Al
manların Rusyada yok edilmek üzere 
olduklarını söyliyorlar. 

Gelen haberlere göre Avusturalya ve 
Yeni ZE-landa Portekiz hükümetine ait 
Tımur adasını işgal etmişlerdir.. Daha 
harp çıkmadan Japonya bu adada bir 
tayyare servisi açmış idi. Bu yüzden 
Japon maksatlarından şilpheye düşen 
İngilizler, daha evvel davranarak bu 
adayı işgal etmişlerdir. Burası Port Dar
vinden 500 kilometre uzakta ve Avus
turalyanın kapısı mesabesindedir. Ada 
harpten sonra Portekize iade edilecek
tir. 

Portekiz hükümetinin, protesto et
mekle beraber bu yüzden harbe glrmi
yeceği aşikardır. Yine uzak şarkta ve 
Porteki1e ait Makao adasının da Japon
lar tarafındnn işgali haber verilmiş ve 
sonradan bu haber tekzip edilmişse de 
l'r \"eya geç burası Japonlar tarafından 
i":;?Al edi'eccktir. 

Portekiz. İngiltcrcn=n eski müttefiki
dir. AHkada malik olduğu Angula ve 
Mozambik gibi geniş sömürgelerini an
cak İru•ilizleriıı yardımı ile muhafaza 
C'rlcbi lmC>k tedir. 

Jııpom·n ile Amerika arasındaki mu
harel e. Amerika kıtası devletleri ara
sında bir ikilik belir~. 1940 ta ak
dedilım A merikn konferansında bu gibi 
bir harp knrsıs.ında bütün Amerika dev
letleri tnrafından harp ilam mecburiye
ti kaoul C'dilmisti. Fakat şimdi küçilk 
devlt't1Pr harp ilan etmişler. büylik ku\'
vetler \ nn çizmi .. lerdir. 

Koc:tarih:ı. Paımma. Havti, Goa~ala 
Hondu~"s. ~an Snlvador, G\iba ve Haylı 
hüküml"tJ,,ri Jnponyava !J~nı harp et· 
mi.,lerdir. 

Mek ika sivasi miinnsebctlerini kesmis 
Brezilya, Arjantin. Bolivya, Ürugvay. 
Peru ve Şi1i hükümetleri de tarafsız ol
r1uJdannı ilAn etmişlerdir. Bunlar yal-

Japon ya ve harp 
---·---

j a ponva taıı am 
on dört devlet
le harp ha linde 

bulunuyor 

da resmen teyit olunuyor. lD.galı iyimserliği tenkit ederek diyor ki: 
Londra 18 (A.A) - Portekiz Timoru- Vaziyetimiz bu hazırlığın kuvvetlen-

na giren nıUttefik kuvvetler pek tabii roesini ve müttefikler arasında daha sı• 
olarak şartlar müsaade eder etmez ve- kı işbirliğini icap ettirmektedir. Bu yol
yahut o1agan üstü vaziyet ortadan kal- da olduğumuzu teyit eden belirtiler var
kar kalkmaz derhal geri çekilecektir. dır. Rusya mihverin temel direği olan 

--·- ~•-Madi'it, 18 (A.A) - ispanya askeri Tokyo, 18 (A.A) _ Formozdald clep-
~rası 10 gllnde,n beri General Varelo- remnede ölenlerin sayısı 319 eğir yara
nun başkanlığında toplanmaktadır. hlar 174 hafif yaralılar 263 tür 1763 ev 
Ma~~· Katalonya vç ~M umW'!li ~eri ~- Telefon ve Telgraf ~ubabe
valilen toplantılara iştirak eımişlet'dir. resi yeniden kurulmuştur. 

----~·- -·--------Lizbon, 18 (A.A) - Hilkümet bugiin Alman ordusunu yere atıyor. Moskova 
Timor mfüıtemlekesindeki milhim hAdi- uzak şark tehdidinin mahiyetini pek iyi 
seleri müzakere etmiştir. Bu hadiselerin anlıyor. Fakat Rusya Almanyaya karşı Makı·neve s ı" ·ı· 
hakiki mahiyeti ve ne gibi tedbirler alı- bUtün ordulariyle harekette iken kendi- OD 021 iZ ve 
nacağını Portekiz miUetine bildirmek sinden Japonyaya karşı bir şaşırtma ha- v •ı• k 
için tamamlayıcı haberler bekleniyor. reketi yanmasım beklivemez. en ır en Alman hava 

Avusturalya ve Yeni Zelanda kuvvet- TAYMfs DİYOR Kİ 

- · - l~ri Por!ekiz .?-'im.orunu işgal etmişler- Tayrnis gazetem yazıyor: h:~cı· mlan •• 
Dört devlet te 3aponya d_ır. V~zıyet du~elınce bu kuvvetler ge- Ruslar ricat eden Almanlara karşı ha- p t k• b •• k •• .._ 
U rı çekıleceklerdır. va UstünlüğUııU elde edeliden beri şu or e iZ u u- Londra, 18 ((A(.A) - Haber_, __ e siyasi münasebatını • al 1 lm ı 11.1111"' - su soru uyor : A an tayyare eri ne • • T• dıiına göre dün gece lnglliz bomba tay. 

kesti.. Amerikan menlaatle ri- olmuştur .. • Cevap şudur: metıne aıt ı- yareleri Breet doldanna taarruz etmı,. 
Tokyo, 18 (A.A) - Japon sözcü- ni İsviçre koruyacak.. -~~ ~ Ru~ avcılan tarafından dU- lerdir. 

aü, Japonyıının lngiltere ve Amerikadan . şUrülmüştUr. Bır kısmı Almanyada ye- mO ad&SIDa TARANTO DA BOMBALANDI 
baıka, Hollanda, Hollanda Hindistanı, . _vaşington, 18. (A.A) -;- Amerıka niden tensik ediliyor. Daha mUhim bir r Roma. 18 (A.A) - Jtalyan tebli-

har?cıye nazınnaw göre Amerıkanm harp kısmı ftalyada bulunuyor. Bir ~k Al- !:.ı: 
Apusturalya, Koııtariga, Panama, Hayti halınde bulundugu memlek tl d ... ~ ••tt ı•kı 5A . . ..- . e er e men- man tayyaresi Sardonyada ve Ciride mu e 1 er aS• Tarantoya muvaffaknretıiz bir Jta .. 
Cuatmala, Handuru, Kuba. Sanıalvo- faatinı ı;ıvıçre koruyacaktır. gönderilmiştir. Di~er olaylarda Alınan- bomba ablmııtır. ·~ • 
dor, Nifaragua. Dominik hükümetlerile ~erıkad~ Almanya,. İtalyan ve Bul- lann emir aldıkları zaman harekete ge- k k ) ALMAN HUCUMLARI 
har phalinde olduğunu, Meksika, Mısır, garıstam İsvıçr~. Macarı~tan ve Roman- ,.eceklerini gösteriyor. SUveycı baş he- er ~l &rmJc ar Berlin, 18 (A.A) _Alman tebliii: 
Belçika ve Yunanistanln münasebetinin yayı İsveç temsıl -..:ıecektir "' " ~ '.!:' 

cu • deftir. Almanların Romele yardım et- lngilterenin doğu ve cenup batı lu-
kesUdiğini, Kolombiya, Ekvatör cüm- e 
h b -- - mek istedikleri, buna rağmen plAnlan- Londra, 18 (A.A) _Hollanda '--'--·r- yıeında gece liman teaiııleri bombardı-

uriyetleriyle münase etlerinin aydın- Royterı- Batı Akdeniz ucsl.1':. d ı 
!anmamış bulunduğunu, Brezilya, Ar- ıın nın iyi gelişmediği anlaşılıyor. &&sen ler bürosu Timora yapılan asker çıkar- man

0
e iki ~ittir. 

jantin, Paraguvay, Uruguvay, Pero cüm- muhabiri öldü.. İngiltere her hangi ihtimale karşı ted- ma hareketi hakkında şu tebliği neşret- 1 i .. &nundan 16 ilk kanuna kadar 
huriyetlerle müneııebtlerinde değişiklik Londra, 18 (A.A) - Royterin Batı birlerini almıştır. miştir · Portekize ait Timora adası açık- Alman hava te,ekkülleri ve bahriye 
im d w 1 b d 1 1 İ _.,,,._,._ 1 d · J d nizaltılarının faal" L- brlikleri 52 si Akdenizde ve ıimali Af-o a ıgını. ya nız u sonuncu ev et e- Akdenız" deki muhabirı· llus•-,1us tayya- ann a apon e ıyeT rik d l k 74 1n 

u- ç • te bul Uze . d b da b" J - a a o ma üzere gliz tayyaresi 
rin Amerikayı muharip devlet telakki re gemisinde bir çarpışma esnasında öl- JD ve )r.ıaı•ıtere unınası rm e u a yı ır a- dü .. Uştür Ayni .. d İn 
etmediklerini ııöylemi~tir. mi.iştür. &a J'ii pon tecavilzUne karşı korumak maksa- ·ışurm k · zaman7 ıçın e • 
~~ ,...., ~"""~ eli 1 eki" edb. l lınm U gı tereye arşı eavaıta 1 Alman tayya• • b• ı• v • Ye ger ı t ır er a asına J - resi kayıptır. 
nız Birleşik Amerikayı muharip devlet rika, vaktlyle İtalyanlara ait olan Eritre JŞ Jr 1 a_ ( zum görlilmiiştür. Bu tedbirler cümle- ---------------
saymıyacaklardır. Bundan maksat. sömürgesinde muazzam bir sanayi teş- ~ sinden olmak Uzere .ve Japonların ~ tayyareler Barce tayyare meydanına bir 
Amerikayı harpte hiç bir tahdide tli- kilfltı kuracaktır. - · - · mevz~u olan adayı ışgal ed_erek mutte- hücum yapmışlardır. Yerde duran Yun-
bi tutmamak olsa gerektir. Fakat Ja- Amerikanın, Rusyanın, İngilterenin Filen ue lnılıulıen •--ı- f!klenn to~~ ve m~akale yol- kers 52 tipinde 15 tayyare hasara uğ
ponya muharip memleketlere tatbik cdı- ve Çinin bugünlerde meşgul oldukları ÇI •-,• larma hücum ıçın burasını bır iıs ola- ramışt Diğer bomba tayyareleri Zua-
len kayıtlara tfıbi tutulacaktır. Şimdiye mesele, dört devlet arasında daha faal tere • n ittif alıı mewuı rak kullanmalanna mini olmak gayesi- böl ır. . d . ahru1ı: 
kadar devletler arasında böyle bir ha- bir işbirliği için bir zemin bulmaktır.. Londra, 18 (A.A) - Çinin İngiltere- le Ti.mora müttefik kıtalan çık.arılıruş- ~~- gesın ~ h:;1 ~~~ 
disc vukubulmamıştır. Bu hem Ameri- Hollı).Jlda da katılırsa, beş devlet mih- nin tam bir müttefiki olup olmadığı so- tır. Portekiz hilkümeü bu hareketi pro- Mti:a:;d~ kam : ~ e • 
kayı memnun etmek, hem de harpten verlc harp etmektedir. Fakat arada bir rusu~a . Hariciye müsteşarı §U cevabı testo etmiştir. Bunun üzeri.ne Portekiz adig} ısa:'Je ~ora u~-~~~ uç-

"tır· ı.. a,_, • Ü • ld ğu 'b" d ed muş, ere &cu•~wı-. 
kaçınmak için bulunmuş bir formüldür. Ahenk olmadığı da bildiriliyor. En haki- vermı,.. .. · . . . u:uumıye n:n o u .. gı ı evam ece- Şimdi öğrenildiğine göre 16 ilkkAnun-
Amerikanın bunu kabul edeceği şüp· ki işbirl!ği halinde İngiltere ve Amerika ··u r.~ştre\ davamız~ Çtlinlilken blaır ği ve dilşman tehdidi ortadan kalkar da Benina tayyare meydanına yapılan 

helidir; nitekim bütün Amerika devlet- harp etmektedir. Fakat mücadele öyle mu e ı 0 ara memnunıye e arşı - kalkmaz askerlerin geri alınacağı Por- bil da d d iki biiyük d"' 
lcrini bir konferansa ,.agırmv ıştır. bir saflıaya girmiştir ki mihvere kar"' dığımızı Başvekil açık olarak bildirmiş- tekiz hUkümetine sarih olarak bildiril- ~":yy~~ine ı:ı~ betle lde ~-

" ~ tir. Çin milttefikler arasında yapılacak mi ... ;.. . . e 188• ..r .~ -
Amerika Honolulu baskınının mesul- harp eden devletler arasında ahenkli görüşmelerde kendisine düşen rolii oy- -B";; itibarla burada milttefik kıtalann mıbeştır. Avd tayydarelfe~ztbteutünbul m~ı: 

lerini aramag;n başlamıştır. Mesullerin bir r<>l•"ma sıkı bir mecburiyet olmuş- ktır re mey anın a BBJıye unanuL 
..... .._, nayaca · mevcudiyeti Japonya ile harp halinde k k t1 • • ard · l d" 

tayini için iki general, iki amiral ve bir tur. Hatta bir kumanda birliği JAzı.mdır. İki memleket arasında kat'i bir ittifa- b 1 11 tl af dan al ba ara uvve erımıze Y ım etmiş er ır. 
de yüksek hfıkimden mürekkep bir he- Kremllnde Stalinin riuasetindcki konfe- kın im:r.alanıp imEalanmıyacagwı .!Orusu- .u unb" an mUdafi e er tadrb. ?1d '-~~ş b" - Me5.5erşmit 109 tipinden iki tayyare dtl· 

ti H Jul ·· d · · Bah · " sıt ır m aa te ınn en ~ ır ürül" •· di~ d"" 1 d ,..,,. ye ono uya gon ermiştır. rıye ransda bu mesele görüşülmüştür, Ruz- na cevaben de «şimdilik bu husuta bir d lal d ş muş, ıser uşman avcı an a a15w 
ve Harbiye naz.ı.rlıkJarı da Honolulud3 velt te bu meselenin tetkik edildiğini §ey söyleyememekle miltee5.5irim Şim- şeye e et e emez. hasara uğratılmıştır. 
komutanlıklarda değişiklikler yapmı.ştır. bildirmiştir. Diğer taraftan Çan Kay diki halde Çinle filen ve huku~ milt- --·- .. El~geyla - Timimi .yolu üzerinde mo-
Bu iki nazırın aldığı kararlar, Amerikan Şekte böyle bir işbirliği lüzumuna işa- tefik bulunuyonıu demiştir. Ort~ Şarkta Jn• tötıl~?.,tırblr. taşıt çok büyük hasara uğra-
halkının da arzulanna uygundur. ret etmiştir. Fakat bu kararın tatbiki v •• ......, 

Amerikada yabancı unsurlann faali- kolay olmıyacaktır. Bununla beraber, _.,,,._,._ •ı• J 16/ 17 ilkkanun gecesi Taranto deniz 
yeti hakkında tetkikat yapan komisyo- mihverle harp eden devletlerin en çok Fı·ıı·uı·n suların- nı iZ t ayyare e- üsrune ye~den hUcu~. edilmiştir. ~e~ 
nun reisi, Japonyarun gizli faaliyetleri- ı:; · bulutlar yüzünden hucumun netıcesı 
ne hükümetin dikkatini çeloniş idi. Şim- iştigal ettiği dava da budur. d b • • ff tesbit edilememiştir. Diğer tayyareler 
di Amerikanın askeri mekanizmnsmda Almanyanm işgal altındaki memleket_ a ir fi cia rrnın ll.&.UV8 a - Brindizi deniz karargahı ve isbsyon ci-
büyük ölçüde bir tasfiye yapılması ıs- lerden ve Fransadan amele çektiğini, İs- • varlarına bomba atmışlardır. Kataniya 
rarla isteniliyor. Denilebilir ki Amerika- panyadan da grup grup amele celbetti- -·-- kıvetlJ akınları v~ Hcrbini tayyare meydanlarına da bir 
nın kendisine olan sonsuz itimadı ve bu- ğini bilirsiniz. Rumen işçilerinin de Al- Bir vapur mayne ~a,.pa· . hucum yapılmıştır. 
nun verdiği uyuşukluk ansızın inen dar- manyada çalıştırılması için bir anlaşmn Jı IJ .. 1 .. Kahire, 18 (A.A) - Orta şark İngi- Orta Akdenizde 16/ 17 Hkkanun gece-
belcr ile tamamiyle kaybolmuş ve btı - yapılmıştır. Diğer memleketlerden işçı ra attı. 500 O U UGr- liz hava kuvvetleri umumi karargfilıının si bahriye tayyareleri bir destroyerid 
nun yer=ne büyük bir uyanıklık kaim nakli bu harbin yeniden ortaya çıkar- Man:.Ua, 18 (A.A) - Filipin adaları tebliği : Dünkü harekat esnasında zırh· himnyesi altında bulunan bir düşman ti
olmuştur. Bu uyanıklık her safhada sc- dığı bir meseledir. Harbe girmiş olan sularında işliyen Crifeden yolcu vapuru lı taşıt topluluklarına tam muvaffakı- caret gemisine hücum etmişlerdir. Tica
ziliyor. İşçiler harbin devamınca grev Romanyanın Almanyaya işçi vermesi cfün Manilla koyu yakınlarında bir may- yetle hücum edilmiştir. Bir çok tam isa- ret gemisine torpiller isabet ettirilmiştir. 
yapmıyacaklannı hükümete bildirmiş- dikkate değer bir davadır. Anla$lııyor ne çarparak batmıştır. 800 yolcudan üç bet elde edilmiş. düşman taşıtları büyük Bu geminin batırıldığı zannediliyor. 
terdir. Ruz..:elt teknisyenleri şimdiye ki Almanya uğradığı büyük kayıpları yüzü kurtanlnuştır. Kurtarılanların bir hasara uğratılmış ve müteaddit taşıtlar Çünkii az zaman sonra destroyer yal· 
kadar dünvada görülmernL, işler yapma· içeride telafi icin hariçten işçi tedarik; çoğu yaralıdır. Kaybolanlar arasında bir da ateşe verilmiştir. nız görlibnüştür. Bu hareketlerden Y~ 
ja davet etmiştir. Bunlar arasında Ame- zorunda kalmıştır. §.'Ok Filipin siyasi şahsiyetleri vrdır. Cenup Afrika hava kuvwtlerine baih di tayyaremiz üslerine dönmemiştir. 


