
Afrikada lnqilizlerin lıir '..-aç gün evvel yeniden 
aldıklan Bardiyadan bir manzara 

lhtikirla 
Mücadele ---·--Milletçe en IJüyülı 
vazifelerimizden 
biri olmalıdır •• 

Afı İli.a me vdan hcırbı 
---·---

Zafer lngi .. 
lizlerindir 
denebilir 

'5E\'Kt;T BİLGl!'li ·---

1\luhtckirler, mmi emnivetimizin düıı- T obruk 'un doğusun
manı bir besinci kol gibi, devletçe V\.! dahi mihver kuvveti 
millctcc bütiin hassasiyetimizi kl'nci 
üzerlcrinc c;ckmiş]crdir. Dlinyayı saran kurtul amı vacak 
harp felaketini bulunıtt:ı?. bir fırsat sa-
yarak miJlc(jn kanım cmmeğc çalışan -·--
insanlar bnkkında derin bir nefret ve Mihverin petrolü azaldı, 
gayz duyf!USu heslemcsi kadnr tabii bir tanJıları .. ıJıı.ş yolu 
fCY olamaz. Y 

1\fnhtcltir, \'&fanda ID almz r~~a~ça drfYOJ'-
y n""mak hakkını (nlım adam de~ıldır.. L d 1 (A A) - Analistin aske-...,... ~ .. . r l on ra, . 
O, nyni z:ımnnda sa::fomlıı:ı •:~erme 1 • ri mütalaalan şunlardır : Kahireden ge-
redi;,mi:r: miJli cephenin de du mnn~dır. len son telgraflardan anlaşıldığına göre 
Zira badi eler bir meml~fin cmmye- şimnli Afrikadaki meydan muharebcai
tindc, vatan smırlannın müclnfoası kn· nin neticesi şimdiden sağlanmış bulunu
dar, iç cephenin her bakımdnn dayanıklı yor. Şimdi halli gereken mesele Tobru
olmasmm en bfiyiik ehemmivcti hfıiz ol· kun doğusundnki dil$man kuvvctlcrln
oE'unu r:&termlştlr. den ne kadarının kaçmağa muvaffak 

Diz muhfclcfrler:I iki kısma ayırmakta· olacağını tahmin etmekten ibarettir. Al-
JlZ : man ve 1 talyan tank teşkilleri bir çıkJ§ 

ı - Kötü niyetleri attıklan he{ adım· yolu bulmak maksadile uğraşıyorlar. 
da belirli olan, vatandaş ıstırabını hi~e Sonu Sahüe 2, Siitün 6 da) 
sayarak kolny<'a 7.en!!İn olmnğn ~alı an· 
lar .. 

2 - Haddi zatında büyiik bir servetin Af rihada vazi vet 
•eva hiivük hir ticarethanenin sahihi •---
olcİukla~ halde, ahmak<'8 bir hod(am· 
h~a ve modası (Oktan geçmiş kupkuru Birbirinden avrı 
•ir ferdiyctçmğe saplanarak hareketle-

rini mazur göstermeğe ealı~nlar- •• h d d •• 
Bu sonunf'ular :muhakeıııc1crini şöyle UÇ Cep e e O• 

yapmaktadırlar : 
_Bu mal1ar benim değil midir? Buıı- VU•• ~u•• ıu•• yor 

lan satıp satmamakta serbest değil mi· ~ 
~?.. Yenilemek kolnyhkJarından • 
•ahrum bulunduğum bir malın stokl~- - --
nnı dam ta damla niyasayn uncderek fi. Sidi RazaJı müdafaa 
at temev,·iidcrinden istifadeye f'nlışı· hattına giren Almanlar 
7or.;am neden muhtekir sayılııymı? .a. ld Lf 1 

Böyleleri. dünyanın. bize nauren kat f aHGrl 1, tan" Gl'I Ş ma• 
Irat müreffeh meml«-kctlerindeki insa!!· le doğru lıovalandı.. 
lann bile. şimdi '\'arlıklanndnn en hu· Kahire, 1 (A.A) - Resmi tebliğ ı 
yiik fcdald1rlıkları yaparak yn<>aınak ?°" Libya muharebesi şimdi birbirinden ay
l'Unda kaldıklarını unutuyorlar.. Vınt' n üç cephe üzerinde ceryan etmektedir: 
unutuyorlar 1<i. namus mcnıumunn ~y- Birincisi Tobruk'un cenup dgousunda 
nıct veren hi( bir t~iccnr bu f~~ka!ade bulunan ns:ıl cephe ki orada doğrudan 
ıtamanlarda. kcndı mallnrı uzenn~e ilerlemiş olan kuvvetlerimiz T obruk 
.!evletin tnyin ettil!i fi:ıtıer iistündc hır kalesinden bir çıkış hareketi yapmağa 
hak iddia edemez. Bir (ok nıemlcketlcr. muvaffak olan kuvvetlerle birleşmiştir. 
2:lmanın icaplanna uyarak tüccar ~lin- lkinclsi Halfayndan Seydi Ömerin şi· 
tleki stoklara el koymuşlardır.. Bızde maline kadar devam ~den hudut ccphe
nornml hayatın seyrini miimkün oldu- si. 
iu kadar muJıafaza azminde olan dev- Üçüncüsü Ja1oyu da içine alan ee· 
Jet lıir kı. ım toprak mahsu1Jeri miistes- nup batı bölgesi. 
na' Jluna liiwm görmemistir. Türk tiic- ÇOK ŞIDDETLt MUHAREBELER 
cannın scrcfinc leke sürdiirmiycccğine Asıl cephede dün sabahtan akşama 
inanmıştır. Filhakika tiiccarlanmızın ço- kadar Elduda, Seydi Razak ve Birelha
iu ticari şeref, ahlak ve namus mev~- mit mevkilerinde gayet oiddetli muhare
lan iizerindc hassasiyet ı?Östercn tcnnı beler olmuştur. Sabahleyin batı tarafın
lnsnnlnrdır. Fakat bir wık te~kil etse- dan gelen düşman tanklarının hiicumu 
ler bile ihtikar yo1nna sapanlar da azım- Seydi Razakın cenubunda zırhlı kıtala-
11annmnzlar. İşte biz damarlarında Tiir- rımız tarafından tardedilmi!jtİr. Daha 
lün temiz ve asil k11J1ıru ta'iıyan bu ''a· sonra zırhlı kuvvetlerimiz hücum eden 
tanda Jara hitap etmek zamanının geç- düşman tanklanndnn geri kafanlara sal-

Sonu Sahire 2. Sütiin 6 da dırmışlar ve şimale doğru kaçan düşma-
(Sonu Sahire 2, Sütiin 5 te) 

2'obruku. muhasarodmı kın1anncaya ka:dar müdajaa eden İngiliz Generalleri 

aza ç v rgisi Ü el
le erinin borç arını ace

le vermeleri lazım 
J lldnci ııanundan itibaren hazan; vergisi yüzde 

on 'azlaslyle ı ahsll edilecefı 
Kazanç vergiai mükelleflerinin bu 

sene vermek mecburiyetinde olduklan 
ikinci ve son taksitin ödeme zamanı 
gelmiştir. Bu gibi mükellefler ilk Unun 
ayı içinde ikinci taksit kazanç vergile
rini makbuz mukabilinde alakalı vez
nelere yatıracaklardır. 

Bu gibi vergi mükelleflerinin ekeeil
ya taksitlerini zamanında vermedikleri 
ve .:ay sonuna bırakarak izdihama eehe· 
biyet verdikleri görülmektedir. Bu yüz· 
den de alakalı memurlar l>u paralan ka
bul eylemek hususunda büyük müşki
)at lA karşılaşmaktadırlar. 

Kazanç vergisi vermek mecburiye
tinde olanlann ay sonunu beklemeden 

borçlarını vermeleri icap eylemelttedlr. 
Eğer bu borçlann verilmesi ay tonuna 
bırakılırsa bir çok borçlulann mağdur 
olmalan ve borçlannı veznelere lı:abul 

ettirememeleri gibi bir vaz.iyet doğacak 
ğı hesaba katılmalıdır. 

Bu ay içinde ildncl taksit kazanç ver
giai borçlannı vermeyenler 942 senesi-
nin ilk günü olan 1 ikinci Unundan iti· 
baren yüzde on faz1asi1e cezalı olarak 
ödeyeceklerdir. Bu gibi borçlar tahsili 
emval kanununa göre takip edilecektir. 

Haber aldığımıza göre aon altı ay 
içinde yapılan vergi tahsilatı çok mü
kemmel bir ıekildedir. 

AnJerika Ja 
ponyayı yo
la getirecek 

---·---
V o ş in gt onda Uzak 

Civannda muharebelerin tekrar riddetlendiği Kalcninde bir Alman 
makineli tüf engi ateıc harar bir ooziyette 

imanlar 
Tuladada 
ce 
• 

ifiyoT 
---•·---

Bir tiimen ve ayrıca 
iki alaydan fazla 

Alman imha edildi 

Sovyet hü
cumları de-

.. 
vame ıyor 

---·---
Zırh h ve piyade k uv· 
veti Moskovaya bir 

az daha oknlrln --·-- --·-Yeni Alman zayiatı: 83 Leningradc!a çıkış ltare• 
tank, ıo zırhlı otomobil, ketleri net!ce~iz b rakıl· 
6SS kamyon, 30 top ve dı, hava hücumları 

212 araba.. ya!Jıldı .. 
Sark durumu feoka/. Moskovn, 1 (A.A) -Saba}ıkj Sovyet Berlin, l (A.A) - Alman resmi t ib-
.> tebliği : liği : Rostof bö1gesinde düsman dı.in ete 
"d h · Ö .. , .. Bu gece kıtalanmız bütün cephelerde insan ve malzemcce fedakarlığa bakını· 

Q e VO lm g ru U yor dü!'rınanlıı dövUşmUşlerdir. yarak knrşı hücumlarına devam etmiş-
___MoAAQWl,-1 ıA.A) --Dün ~i ür • ."DiişmaP.a yeniden cl ·' kanlı ka· 

3awo a,~ lialktin Sovyet tebliği : KıÜ\lannuZ. bütlin cep- yıplar verdirilm~tir. 

in Bf' a. -erik helcrde dü,.cımanla çarnışmışlardır_ Yir- Kronştnd sulannda sav.ı~ tnyyaı:ıc~-
glltere ve~ anili mi Alman tayyaresi, 83 Alman tankı, 13 miz bir buzkır<ltlı batırmıslardır. Buyuk: 

Asyadan çıkarıhnaSIDJ zırhlı otomoOOI, 655 kamyon. :30 top, 212 bir şilep bir boınbn ile ciddi h:ıs. ra ug-

taıep etti araba tahrip edilmiştir. İkiden fazla ;ratılmıştır .. 
•· düşman alayı yok edilmiştir. Zırhh ve piyade teşkilleri Sov) et hil-

Vaşington, l (A.A) - Ruzveltin blı- (~na Sahife 2 Sütün 4 de) (Sonu Sabire %. Sütün 5 te} 
den bire Vaşingtona dönmesi uzak şark ' 

Japonlann istiM etmesinden korkulan 
Siyamın Londra Biiyük 

Elçisi düpnüyor 

u~ak ~ark ışlerinde 
lngili% ~öriişü: 

---·---
Ta vmis Japon 

durumunun fevkalade vahimleştiği i.u· 
tibnmı veriyor. 

Japon başvekili, Japon halkına hita· 
ben söylediği bir nutkunda lngiıtere ile 
Amerikanın Asyadan (lkanlmasını :S· 
temistir. Baıwckil bu suretle efkin da· 
ha kötü bir dönüm noktasına hazırhyor. 
İhtimal bu nutuk Amerikan notasın.-. 
bir tevaptır. Şayet böyle ise bu~ne 
kadar ~örfilmedik bir harbin patlaması 
i('in Tokyonun bir kıvılcım ~ıkannasl 
yeter. 

Amerika, Japonya ile harp etmek ar
%usunda değildir. Ancak Uzak Şark için 

Jngılizlere göre 
·----t••----

Af manlar ilk 
ciddi mailô.bi
vete "Rostof'' ... 
da uiradılar 

hareketlerini 
biraz da kuru 

~i:rültü sayıyor 

gilttiiğii siyası prensipleri değ!..ştirmiye-- -•-

ce~J~nun nutku, Kurusunwı Vaşing- AlınanJar 160 ldlometrc 
tonda yapbf!ı mU:zakereler nevinde'!l çelıUdUer De 1111' şayia• 

-·-Londra, 1 (A.A) - Taymis gazetesi 
Uzak Şark durumunu lnceliyerek diyor 
ki: 

Tokyonun tehd:tleri siyasi b8kımda~ 
avcıların avlarını kapana düşürmeıt 
için yaptıkları gürültülere benziyor. Fa· 
kat Japon devlet ndamlan, Amerikanın 
tehditlerden korkmıyacağını bilmelidir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

~nnııırrrnımmmnırrmırnmmnıı 

111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllll 1 

SOHDAKİKA 
•••••••••••• 

Bir kısım Al· 
manlar Cent!P 
batı istikame
ttnde çekiliyor 

---fll---
Moskovn, 1 (A.A) - Tas ajansı bild:

riyor : Almanlarıtı 17 inci tank tümenı· 
ne ve bu tümenle birlikte hareket eden 
kuvvetlerine knrşı yapılan taarruzlnrd!l 
Sovyetler düşmanı cenup bau istikame
tinde acele çekilmeğe mecbur etm:~ler· 
dir. 

Volokolamsk istikametinde düşman 
ileri hareketi durdurulmuştur. Mojaisİ< 
ve Malayorestlevctzde düşman taarruz· 
lan püskürtülmüştür. Düşmanın hatla
rında gedikler açılıruştır. 

(Sonu Sahife%, Sütün 2 de) ya §Öl'e raganrogU da 

Filıpin adaları ci
varında bir Japon 
f ılosu dalaşı vor ! 

Londra, 1 (A.A) - İngiliz radyo
suna göre Filipin adalarının cenup 
doğusunda Japon mandaSl altındaki 
adalar bölgesinde milhim bir Japon 
filosunun dolaştığı görUlmüştilr. Bu 
cüzütamlar torpido muhripleri, kru· 
vazörler ve tayyare gemileridir. 

llıraııtııaıe .. 
Londra 1 (A.A) -İngi1i% gazete mu· 

habiderl' Taganroğun geri alındığını 
söyliyorlarsa da Ruslar bu haberi henüz 
teyit etmemişlerdir. 

l\foskova radyosu, Almanların Rosto
fun 160 kilometre batısında bulunan 
Mariyopola çekildiklerini bildirmiştir. 

ROSTOF IIARBL~N MAHİYETi 
Londra, 1 (A.A) - l\lancester Guar· 

cliyan gazetesi, Rostofun tekrar Ruslar 
tarafından işgali hakkında diyor ki : 

Bu stratejik neticeler veren ilk Rus 
muva(fakıyetidir. Bundan bir kac: haf ta 
evvel Rusların Smolensk civannda ka· 

(Sonu sahife%, Sütiln 5 te) 

Almanva ve frans!l 
---·---

M ar eşa 1 Peten 
vüksek bir Al-. 
man ~aı:s·veti 
ile ~örüşecek -·-Peten yanında Amiral 
Daıelan olduğu halde 
mülalıat için me~guJ 

Fransaya gitti 
Viıi, t (A.A) - Marejtll Peten ya

nında amiral Darlan olduğu halde dün 
alqam saat 22 de yiiksek bir Alman fAb:' 
aiyeti ile ıörii§mek üzere iıgal altındaki 
bölgeye hareket etmiftir. Marqa) Pete
nin bu Uflllll veya yann Viıiye dönme
ıi bekleniyor. 
CöROŞMELER BAŞLADI 
Vişi, 1 (A.A) - Orlean bölgesinde 

mareşal ve amiral Darlanın :~ ettik• 
leri mühim bir Fransız • Alman görüt-
mesi yapılmaktadır. Fransız elçisi Brino 
mareşalı ve amiral Darlanı karıılam,,. 

-SONU SAHİFE 4, SOTuN 2 DE-



YENi AJ:IR 2 iLK KANUN SAl.J JOdf 

rARiffl RO AN Yazan : Sahin A duman 

-- Patakhaneve 2itmi or z! 
Dervis alunut, (< or a!n eli ere '!'ayya za. 

devi alınıs, Adeta sür·· eyi götürüyordu 

--- .J.J. .... 

Pam k a.ın 
standardı tes

• t olunuyor 
---·----B U~O. BORS OA IÇT\Ml 

Y PILACAK 

I 

E 
Günün ihti vacları • ---·---

Pazar verlerin-
de ucuzluk te

min ediliyor -·-Sebze liatleri daimi şe-

-E 
illi korunma 

kanununa av
kırı hareket 

---·---
BERGAMADA VE ÇEŞMEDE 

iKi HADiSE ---Böycl diyen deni bhmut. Tavyar-

1
söilerinc kar ılık olanık omuzlarını silk

ıtadenin cevap vcnnm~ vakit buakma- ti ve olaylı bir kahkaha savurarak dedi 
rd ltt-mcn deliknn1mm koluna trirdi. ld : 

Pamuk istandardizasvonu hakkında 
ı:lınncak karnrlann veriİm~sinde bulun
mak üzere ticaret vekaleti ista.ndardi
zasyon teknik mil§aviri B. Cevdet şehri
mize gelmiştir. tktisat vck!Heti adına da 
bir mümessil dün gece ge1miştir. 

kilde kontrol edilmekte Bergamnnın Şadırvan caddesinde tu-
hafiyecilik yapan Yusuf oğlu Natlf Hoş
gül hakkında bir kadın kumaşını yüksek 
füıtle satmak suretiyle milli korunma 
kanununa aykırı hareket ettiği iddiasiy
ie adliyece tahkikata başlanmıştır. 

Bir man J>8rcıı.snu kuvvetli bir yel e.110 - Yazık sanal.. lstanbulun her kö
götürür gı"bi delikanlıyı bparak Atik şcnnc velvele salan pnlı, şöhretli bü
Ali pap camü hiz:ıısın doğıu sürükle- yülc: bir musiki üstadı, bu devrin en giizel 

cVe koyulm111tu. se!lli hanendesi olduihın halde cami mih
T yyanade k.endisinl wnilı:.liyen eler- ntbmdan başını kaldmnıyan bir sofu ıd-

• Mahmuda lcat"fl h~ ibir mukavemet bi nrnba kal'fl böyle perhizde. im~.-ı kte 
göztcrmemlşti. Hattn. daima tuhaf söz- bulunmak nna hiç yakışll' mı"> Yoksa 
lıtr bulup söyliyen bn gevn;e. maihra sen eambı zehir gibi mızır, öldürücü bir 
Lerife tesadüf ettlğinclen ötürü memnun madde mf zannediynun) Korkma ci
lbll~ o1m • vanım, Şarap yalnız icen adamın vön-

Delikanh o aıı:kikeda d~dlııi yanmak lünddd ı:tamt, üzüntüvü öldüt-ür. Ruha 
lçtn knfnsmın dengi Lir adam aramakta haz ve inşimh veren bir mavidir. Hele 
idi. Karşısına çıkan bu herifte Mnrko icerive girelim de bu mayiden bir kaç 

(~) ~bi bir me:zivet ettdiği iç.in bardak çabhm ... O uman bu sözlerl
meiJı:ebm çekip götürdüğü bir deve uy- min doimıfoi?unu d~rtıal tMclik eclecek
aallrğim kendmni de~ Malımudun ell- sin. 

teırlim etti. Ve delikanlının kolundı:m tutan der
Atik Ali paşa camiinin önüne vardı- viıı Mahmut hemen onu c:ektl, meyha

lar. Burada camiin nvlusundnn saparak neden iceriye ithal etti. Böyle bir yere 
T vak pannna ~ tenha, d r bir ao- birinci defa olarak giren Tayyarzadt"nln 
lta~a pttlar. ilk cluvduğu şey bumuna çarpan ekııi, 

Tavvarzade bir aralık : gerih bir yemek rayihasile sirkeyi andı-
- Böyle nereye gidiyoruz? diye der- ran ı;mvet sert, baş döndürücü bir 1koku 

vtş M lunuttım sordu. olmu tu. j 
Hacivat vırlı herif gevrek blr kalı- Mevhanenln bir lcöşeainde sarhoşlara 

kaha ıovurarnk cevap verdi : icki da~ıtmalcla m~eul olan ml"vhane-
- Korkma. seni bir batnkhaneve r.lnin işC?ol ettiği teı:giıh S!Örülmı-kte idi. 

(JIJ~k niyetinde deializ. Varacai?t· Bunun üzmnde. içki mnaldrat dolu bar
mtz yer hemen §Urncıktaclır. fste iki del-11\r dizili duruyodu. 
adımlık bir yolumu% ke.ldı. Hele Tavuk T e7.oAhm biT tarafma •Vn açı le bir ta· 
pazrınn çıkalım da o :zaman gÖrÜnıiln.. kU1l l:ımlar konulmuştu. Bunlann ldn-

Sent, be.,'han konuşmakh~1Zft mÜ• de, balık pl~ldsi. fnsulye p;Vftn, ciğer 
salt gavet emin, latif Ye ı-~lenc0li bir ve yeşil lahı ile tursu kabilinden so
ycre götürmek btiyonız. Hiç cekinme~ fel'\. me-tf"lt':r bulunuvordu. 
CJen hemen benimle birllktc yürü 1 Bııra,.ı tam manRcıfle payet iğrene; bir 

Bövle diyen dervil Mahmut adımla- yttdi. Alr.ımıyan hir adam. meyhaııe
rını sıkla tırdı. Tavvarzad,. de yürüyü- nin tamnmile fe•ada uğramıcı olan u<'>ır 
şünü, kendisini çekip götüren rehberi- hnvnınnı hlr deıkikııı bile teneffüs etmeğe 
ıııln :nyak oh~na göre tanzim et:meğe nh,.mrnül eAeme7di. 
mef"hur olmuııtu. Neteklm ilk d"'1dknlarda TaYV!'rnde 

Derviş Mahmurla Tayynrzodc hızlı k~QJdn bir baıı nim~ ve müthis 'hir ı!Ö• 
ad1 ..... 1arla ilerliverek bir kaç dakika ııon- nül bulanını duvm11!ltU. Sonra. mc tadı
ra Tıovıık pazenna vardılar. Burada der- lıstn af;7.a 11c:ı crelen bir ~yin icm ... f?e de
vlş M"'hmut birdenbire durm11<1tu. Tay- vam olunclukca v11vll!'I yavncı tl'ltlıla~ma
ynr:zadeve. dış manznraBl <"lplnk ve sö- ia bıoıUaması kr1bilindf"n. delikanlı git
.nülı:: gÖrÜnf"n kargir. büyük bir binayı pidf" bu pis muhitle ünsiyet peyda etme-
lşaret ederek : ğc hulnmı«tı. 

- işte geldik. dedi. hmen içeriye 5ti- Derviş Mnhmutla Tavvarznde boıJ 
relim .•. Ne o, delikanlı) Sen yine çeldn- bir maBllV1 işeal ~ttiler. Taht" sa"rla1-
mei?e ba,.Jadınl Hic; korkma -civanım •• ye1ere geclp oturdular. Genç bir 'Rum 
Hani ptrlerd .. n birinin uydurdui?u bir çocu~ eelerl"k nı- içecekleri"i onlardıın 
beylt vardır. Belki 'bunu sen de bilinıin: sord•ı. D"rv1' Mahmut yılı,.,1c: bir tavır· 

Meyhane mukassi ;eôrüniir tatndan la güln..,.1verek ears""" dedi lct : 
amma - Evlat ... Ustan Barbl\ Yıınive BÖY-

Bir ~ nezaket ve halavet var le.. Bana her zaman •erdiVi 'Kıhns ea
içinde (C:•) TJObmdan yôllıounn ... n .. n eni aJ•mtm. 

Bunun Barba Yanln1n mevhanC111idir. Öyle veni şey1erden ho,,anmam. Renim 
Lıtanbl'lda zevlcu aaFııya düqlci'in butüıı ice-cev~m prap en a•n~ vüz vaı,ında o!
eM! dil IJdm~lı-rln devam ettik1ed bir meılt. V.~1 şarwo ~bt ba~..tin t"7.~le
yerdir. Rurada b1r kaç tane bade parla· rind,. de hk tad. tu7 lcıııl"'Rdı. F.·kiden 
hnz. 7Jhnlmize küşayl~ l?f"fır. O zaman "'"vhane (l'A'n'onlan lıı'f hmr. m~rli11ln 
kaybolıın babanın ne o1dn(!ıınu nnl mll1c erklttı ve arftıbını v~.-ine getirir, çok ze
Lul!t"tmda daha etraflı f'ikirlf"!' buımab ki. ;\nf. 7.ariF eCT>r1 .. .-di. 
ve dııha eyi c;ueler clü~nmeğe belki de Sen toy bir dıolikanlıya benzivot'llua. 
muv..ffak oluruL ~le dur bakalım. •enl azıcık imtihan 

'Malum ya. yorgun, gevşc1c Ye tenbel ca .. -nm .•• 
fiktrle"i harekete getiren en büyük ilaç Sen muğbeçe ne demektir, bilir mi-

"'ntır, sin') 
-Bh'ME11t -Fikri büyiı1t btr faaliyete mu'htaç olım 

ider, bunun için he:p badeperest olur• 
lar. 

- 'Falc:at ben simaiye kadar ağzıma 
pnıbın katrPııini koymu, de~ilim. 

Dem, Mahmut. T.ayyarzadcnin bu 

(•\ 'Marlco nıt'8 Su1tan A'Ziz -demn
de ttbbive m .. kt .. bi mürlw1ü9ii .. de h111a
rıııın '"""''hUt" bir musm helcim:dir. ikinci 
Abdli'h111mit zttmanmda •van rn•clirıi 
a:T.•lıim• da tavin edi1mis•1. Büwi:ı'1< bir 
bıhMTtmülJ.- hutnlJt""P\m derdini dinli
')'en bu adPmm adı halk ...... and" bir 
d,.rfn mesel h,.ı;ni ıılm~. Bas aj!nta
aı'k d .. rec...d• ll7'"' roz aövli:veı\lere kar 
f1 « ,.-it derd:ni M ... ko pafllva :anlat • 
demf!k bir adet ~ekline ginnistir. 

( 44 l Ru b"'it JiJe devrinin büvük 
iri NHHmindi1-. N•dim ~manımıvn 

tema"' •tti<Yi d,.virde henü:r dünyaya o .. ). 

mis d .. rnldi. V1tzivete "Uvgun geldiii 
için onur hu tirlni hmada kullanmağa 
mecbur olduk. 

Amerilla Jrrıon vayı 
yola y~tir('C"k 

(Baştnraft 1 inci Sahifede) 

müzakerelerin boşlui?unu gösterir ve 
AmeMKn efkannı kndınr.. Japonya
da akJı selimin nihayet vazivete h5kim 
olacai?:ı ümit ediliyor. E"'er Japonya ha
l"ekctini de{!istinnc7-4'e Amerika onu si
üıh kuvvetiyle buna mecbur edecektir. 

Vaşinırton. 1 (A.A) - Hariciye na7.l· 
n Kordel Hull. Japan fevlmHide murah
ha-.ı Kurusu ve Amiral Namura ne bir 
dı:-fa daha ı:!Örüşmilstür. Bu mülakatta 
Jaoon notasının Amerikaya verildiğ; 
sanılıyor. 

Vac;inJ?ton, 1 (A.A) - Japon fevkala
de murııhha.c;ı Kurusu Va~inırt.<>nda ka!
mısbr. Ruzveltin Kursu \'e Amiral N -
mura .ile tekrar görüşea'ği sarulmakta
dır. 

'.r~/,'~..-ccr.r.r.r.o--..r.r..r~J"~J"..1"'.#"J:r.r~..cr.r.r~.#"J"..r..r..r.-o:r..r...-7.r.r~ 

BÜYÜK İKAY 1 
~~ 

Değişiklik Ararken ••. 
z : VÇ Y.ILDIZ 

Bu sabah saat 10 da Borsa binasında 
mıntaka ticaret müdilril B. Ek.remin ri
yasetinde yapılacak bir toplantıda pa
muk istandardları tamamen tesbit edile
cektir. Malılm olduğu ÜZt!re birinci ne
vi akala pamukların istandardı dnha ev
vel tesbit edflmişti. Şimdi 2, 3 ve 4 üncü 
istandartları tesbit edilecektir. _____ ._,,.__..........,. ______ __ 

ZABITADA 

lehmPt rstan kar
deşi R•·cep rstanı 

vnrnp (i1diirdii 
--·--•---

Faciaya bir zeytin bö-
lüşme meselesi 

sebevoldu.. 
Dnn sabah Menemen kazasının Ko

yundere köyünde müthiş bir cinayet ol
muştur. Bu köyde oturan o~man oi'.,t\u 
Mehmet Arslanla küçük kardeşi Recep 
Arslan arasında bir zeytin bölü~me me
selesinden çıkan münaka~. kavgaya 
müncer olmuştur. Neticede Mehmet 
Arslan kardeşi Recebi altı yerinden hı· 
c;alda yaralamak suretiyle öldürmüştür. 
Suçlu tutulmuş ve cürüm aletiyle bir
llitte adliyeye verilmiştir. 

Bu müessif cinayet köyde derin bir 
teessür uyandırmıştır. Her iki kardeş 
köyde öteden beri tanılır ve sevilirdi. 

B!RCOCUK 
OCAKTA Y 1 
ödemişin SUbbcy köyünden Durmuş 

oğlu 4 yaşında Mustafa Ali, anne.sinin 
evde bulunmadığı bir sırada odada yan
makta olnn ocağın yanmdıı oynarken 
içine düsmUş ve cayır cayır yanarak ha
yBta gözlerini yummuştur. Kaza tahkl
htına adliyece el konmuştur. 

KM sının bas nı yarm s 
Altınp rk civannd~ Nezahet adında 

gene bir kndın, .arası açık bulunan koca
sı KCizımla kavga ederek kocasını taşta 
başından yaralndığı şlkil;"Ct ~ füdiğinden 
tutulmuştur. 

~~-~41N""lt~----~ 

Spora ianlıkları ve 
gençlik kulüpleri hak 
kında bir düşünce 

------·---
Beden terf>iyesi bt!pre lıeyeti dün 

e.kşıım ve.linin de ittirn\i ile toplanmış
tır. Bu toplantıda umumiyet itıôarile -ri
layetimizi alukada:- eden beden terbi
yesi mevzu1an ve ikinci :reislik mceelesi 
görü ü1müştür. 

Haber aldığımıza göre ajanlık1ara n 
gençlik kulüplerinin başına getirilecek 
:zevata memurlar gibi maas veya ücret 
verilmesi m~uubahistir. Beden terbi
yesi teşkilntı bu !hususta henüz bir ka
rara varmamııtır. Böyle bir karar alının· 
en ku1üplerin deha faal bir surette çalı
ıacakları tabii görülmektedir. 

---- ..........., __ 
İNEMALAR 

K RO ALTINDA 
Pazar günil şehrimizin başlıca sine

malarında büyük bir izdiham görülmüş
tür. Belediye sinemaları sıkı surette 
kontrol cttirmeğe karar venniştir.. En 
küçük bir kayıtsızlık tecziye edileock · 
tir. 

Muhtelif sinemalarda sigara içtikleri 
tcsbit edilen ıs kişiden pııra cezası alın
mıstır. 

kat düşününüz ki bu, kocam olmayan 
bir ı:-rkı:-ktcn aldığım ilk puse idi ve o 
ane kadar Memduh benim hayatımda 
öpebileceğim biricik adamdı. 

* Memduh bürosuna gitti. Bizi ba'hçcde 
görmüı mü idi. yoksa benim içimdeki 
hali karanlık bir sezişle mi keşfetmişti, 
bunu öğrenemedim. Bununla beraber 
bu öpüşme beni hayata uyandırmıı bu
lunuyordu. Halbuki Mcmduhu seviyor
dum ve onun yanında yaşamakla bir -4-

.Memduh lbenim eslôsi ~;bi olmadıi!ı
mın farkına vanruş olacak ki. bürosuna 
ıgitmeu!en evvel beni öperken. 

kin.mel başkasının ban verebileceği daha par-

- Burada hayatl çok sö:ıük buluyor
sun olmalı. öyle değil mi Yenelciğim? 
diye sordu: 

- Yok cannn, dedim. ne diye b:ına 
lbunu soruyor sun? Eminim ki hiç bir ka
dın benim hayatımdan dnha zevkli bir 
bayat tahayyül edemez., iyi bir kocam gü 
ul 'bir evim l'<>k mu? 

Omzumu okşadı: 
- Bilmiyorum. dedi - ve ço'k yasamış, 

ıobllı bir adam ef.vesiyl~ hmuşuyo:rdu -
be'ttnnda o'lsun! S•n!. iizen her -şeyi bMı 
anlarım ve bunu açığa vurmaktan çe-

Acaba dün akı::am bizi kucalclaşırlcen lak bir hayat arasında birini seçmdc 
görmüs mü idi~ Soluğum kcsil~ek: icap ct5e. kocamın yanında kalmU. için 

- Fakat, derlim, fakat ruılayamıyo- bir nn bile tereddüt ctmiyecektim. 
rum, Memduh! Zaten çekirlecek ne ola- Fakat bende yeni bir duygu doğmuşa 
Lilir ki... benziyordu. Etrafımızdaki erkeklere dıı-

Gülümsedi! ha fazla ilgileniyordum. Mutta~l genit-
- Hangi insan olsa sırası gelir, kor\.-u liyen işlerine dalmıl olan Memduh gece 

ve endişeye kapılır. Han~i insan olsa! gündüz çal1Ş1yor ve !beni çok zaman yal 
Hepsi bu kadardı. Fakat bu f:ôzlerl nız bırakıyordu. Böylece. kocam ynnım

wyleyişinde öyle bir :sı:=akhk ve öyle bir da olmadığı balde, bazı c-rkekli toplan
sevgi vardı ki. bir sevgi dalgası benim tılPTa sritmeği Udet edindim. 
de bUtUn benli~imi kapladı ve bir akqım 1 Memduh, beni ihmal ettiğini his!let
CV'Velki anın hatırasını bile sildi. Belki tiği için olacak. bu masum ei1ence1ere 
&-, küçücült bir öpüve ço'ö:: fazla ehPTn- hic bir itirazda bulunmadı. Kendis1 de 
ır.iyct verdiğime hükmed:lecektir. Fa- fıenüz -genç olmakla beraber, Memduh 

Belediyenin aldığı ciddi tedbirler üze
dne İzmirde mevcut pazar yerlerinde 
stışlar halkın daha ziyade istifadesini 
mucip olacak bir şekil almıştır. Pazar 
günü F..şrefpa.şa ve Tepecik pazarlarında 
koyun eti 60 kuruştan satılmıştır. 

Sebze fiatleri de daimi surette kontrol 
edilmektedir. Pa7.ar ycrl~rinde Pazar 
günli ıspanak kilosu 15 kuruştan, taze 
fasulye 20 kuruştan araka 22,5 kuruştan 
perakende olarak satılmıştır. 

--------~ ----------
BELEDİYE 
Encümeni toplandı.. 
Belediye daimi cncilmeni dün akşam 

reis B. Re~ Lebleblcioğlunun riyase
tinde toplamnıştn-. Bazı ihaleler yapıl
mıştır. 

-----
Saat Kulesine dilduıt 
Saat kulesinin 1'ôsterdiği zaman ne 

memleket sant eyan ekseriya birbirini 
tutınnma'ktadır. 

Bu halin önilne geçilmesi için kwede
ki saatin memleket saat ayarına uydu
rı.ıhnnst pek lfhumlu bir istir. 

Alakndnrlann nn7.arı dikkatini celbe· 
deriz. 

l.Jzak Şark ışlarinae 
J ntıiliz eöriişü --·-(Ba~rı ı inci Sahifede) 

Gnzete şimdi vaz geçilmiş olan Uc 
aylık mütareke için de şunları söyliyor: 

İkt.ısadi ambargo knldmlmadıkça hiı; 
bir mütareke Jnponynyı memnun ede
mez. Jnponynnın müstakbel siyaseti 
kat'i olarak billnmedikcc bu yola gidi
lemezdi. Böyle bir tedbir Japonyay3 
muhtnc oldubu ham madde stoklarını 
yapmaktan başka bir şeye yaramazdı .. 
f::ıponyanın Amerilrnya vereceği cevap 
Rus cephesinden ·ve Lıôyad:ın gelecek 

h:ıbcrlere bağlıdır. 

SINGAPURDA. TEDRİRUER 

Singnpur, 1 (A.A l - Bütün milstem
lckcdc örfi :daı-e ilfuı olunmuştur. Mn
Jezyadn ve Singapurda denizci ve tay
yareci bütün gönüllü ihtiyatlan sefer
ber edilmiştir. 

AVUSTURALYADA ENDl$E 

Kambera, 1 (A.A) - A.vusturalya 
harp kabinesi uzak sarlc darumunu en
dişe ile görUvor. Kabine gelen en son 
haberleri :inoelem~. 

·~-----4Wl--·~~-----
~o v yetı ere göre -·-(Baştanüı 1 laci Sahifede) 

Cenup batı cephesinde birliklerimlz 
düsm.wm bir piyade :tümenin! ezmiştir. 

Son iki günde dört binden fazla Al-
man askeri ö1dürülmüştür. 

TUi.ADA ALMAN RİCATİ 

Çeşme kaznsının 1nönil mahallesinde 
oturan rençber Süleyman Ul~oıan elin
de mevcut zahire hakkında iaşe komis
yonuna beyanname vermediği ve 15 çu
val arpa ile 5 çuval Mısın kaçırdığı id
diasiyle tutulmuştur. Süleyman adliye
ye verilmiştir. 

--~~----tt---~----~ 
B. EKREM lfALCIN· 
KAYA GİDİYOR:.. 
Urfa vali vekilliğine tayin edilen vali 

muavini B. Ekrem Yalçınkaya, ynnnki 
carşamba sabahı Bandırma ekspresiyle 
İzmirden ayrılacaktır. 

ln~ilizler.e ~öre 

-·•-(Baştarafı linci Sahifede) 

zandıklan muvaffakıyetler M()skovaya 
ka~t yeni Alınnn taarruzuna hi~ bir 
suretle mcrel olmamı tır. Bu muvarra. 
kıyetlcr tabiye sahasında ladmışbr. R<'oı
tof muvaffalcıyeti rok d:ıha ehemmiyetli 
ve cesaret verici bir seydlr. 

Niyuz Kronik] de söyle yazıyor; 
Ruslann Rostofta kazandıklan zafer 

Almanların ilk ehemmivetli muvaffakı
yetsizliği. ilk ciddi mağlubiyetidir. 

·~---IW'lıı'W ~~---

A fr;kada vazi vet 
-A-

(Baştaraf1 1 inci Sahifede) 

nı !kovalamışlnrdır. Öğleden sonra Al
rrıon piyadr.si tanklann yardımile Seydl 
Raz11k etrafındaki mevzilerimize hiicum 
rlmfş ve miidafaa hattımı~ leinP. gir
m~üe muvaffak olmuııtur. Bu bölgede 
şiddetli bir muhar~be devam ediyor. 

HUDllf BöLGEStNDE 

Hudut hölecsinde kuvvetlerimiz mo
kııvt-met merkezlerini dü~manın şiddet
le davn.,maınna n.ğmen temiilernelcle 
mf"...-ru1dür. 

Hava kuYVeılerimiz dü mnnın mo
törlü vnıntalar tot>foluklımna devl\mlı 
ve iiddet1i hücumlar yapmıqlardır. Çolt 
a1çalctan yapılan bu taarruzlar eyi neti
ce vermiştir. 

Cenup ve bah bölgelerinde motör1ll 
kuvvetlerimi:ıı: ileri nllreketlerine devam 
ediyorlar. 

ALMANLA~ SEYDl 
RAZAKTAN ÇIKARILDI 

Londra. 1 (A.A~ - Simdi Lomha
da nlınan bir haber,e S?Öre Seydi Ra· 
zaktald fngil"- mevzilerine ırirmi" olan 
Alman kuv~tleri blr lngiliz lcarşı hücu
mu neticesinde lagiliz .mevzilerinden c;ı
kımlmı tir, 

~--~411N""lt---~---

Al manlara göre -·-Moskova. 1 (A.A) -Tas ajansının bu (Baştamfı 1 inci Sahifede) 
sabah verdiği bir habere göre Tulanın kUmct merkezine daha ziyade ilerlem!ş
şimal batısında harekatta bulunan Sov- !erdir. 
yet kıtalan batıra doğru ricat etmekte Leningrad önünde düşmanın neticesiz 
olan di.işmana l.arşı hücum etmişlerdir .. cıkış lc$ebbüsleri devam ebniştir •. Buz 
KALENİNDE l\IUHAREBELER tutmuş Neva nehri ü7..erinden kuvvetlj 
Tas ajansı Kalenin şehri böl~esinde teskillcri~iz:n hücumuna karsı mevkı

bilhassa şiddetli çarpışmalar olduğunu lerini müdRfaa eden dilc;mann kanlı ka
bildirmektedir. Almanlar 28 ik:nci teş- y1plnr verdirilmis ve büyük sayıda esir· 
rinde 2200 ölü ve yaralı vermişlerdir. lcr nlınmı~tır. Altısı cn ar,r tio olmak 

Uzcre 30 düşman tankı tahrip edilmistir. 
l\fOSKOVA HAVALARINDA Hava kuvvetlerimiz ceonen=n merkez 
MoSkova, 1 (A.A) - Dün Almanlar ve şimal kesimlerinde Sovyetlerin iaşe 

tarclından Moskova üzerine yapılan bir kollarını, Volkofun doıtusunda kışlalan 
nkında 22 düşman tayynresi düşürül- ve mal7.cmc deoolannı bombardıman et
müstür .. Sovyctler 6 tayyare knybetmış- ı mio;lerdir. Moskova ve Leningrada knr-
lerdir. Ölü ve yar.alı varılır. l sı hava hilcumlan yapılmıstır. 

yaşının çok Üstünde bir anlayış ve mü
samaha sahihi idi. Ceı;irmekte olduğum 
b11hranı anlıvor olmalıydı. Bu sebep1e 
sı-rt bir müdııhall"de bulunmak istiyor
du. Bununla beraber bir gün ihtiyatlı 
bulunmamı tavsiye etti ve günün birin
de. istl"melcsi7.İn biçimsiz bir dedikodu
yn kl\Tısmış olabileceğimi hatırlattı. 

Güldüm: 
- Sen bana çocuk muamelesi yap· 

mnktnn zevk duymakla berıJber ben ar
tık C"ocuk dc-ğilim, Memduh. hayatta 
kendimi idareye muktedirim. Cö:rümde 
senden başkasının olmadığını pek eyi 
bilirsin. 

Güul babşınm o andaki nedamet ve 
tıuzur ifadesini asla unutamıyacağım. 
Dud~klarmın ucunda ve gözlerinin et
:rafındn kayŞ?rların kazmı, olduğu hafif 
rjzqiler bir aihirba:r.ın •li dokunmuş gi
bi birdenbire silindi. Beni kollan ara11-
na aJ<lı ve biç bir evin bana dokunı>mı
vacağı bu emniyetli Jtı~n9kta kendimi 
hu .. .,r ve emniyet kinde hisse!tim. 

Bir nz zaml\n evde daha zivarl" kal
d•m, fakat çok gecmed•n Yine içim sı

blnu•~a ba .. 11'c1ı ve cıkısl•mma tekrar 
\, ılllldım . Yo'lc 1 K-ötü Mc: lbir sPV Vl'IO

nıadım. 1Bulu1tuğum re&:Ckler, evli oldu-

ğumu bildikleri için, bana 11aygı göste
riyorlardı. Cüretkarlık gösterenler çı
karsa, bunları da zamanında durdurmn
ııını biliyor ve bir daha onlarla görüş
müyordum. 

* Yazık ki, müstakil iş sahibi olanlann 
başına ~elen bir şey Memduhun da ba
şına geldi. lstanbulun büyük müessese
lerinden biri, onun idare ettiği maı:.aza
lan &nhn ıılmağa göz koymuştu. U:zun 
müzakerelerden ııonrıı müdüriyet Mem
duha, hayatı boyunca çalışm dan :rahat 
:rahat ya~ma na yetecek bir pa:ra ver
meği kabul etti ve fazla olarak kendi 
idare medi inde de bir azalık teklif et
ti. Fakat Memduh esas §&Tt olarak böy
le muvaffı\kiyetle idare ettiği mıığnza
lann idaresinden murakabe hakkı ve
rilınl"sini i-tedi ve lbu da memnuniyetle 
kabul edildi. 

O akşam eve. ımutndı olmtylln bir 
çoelcunlı•kla geldi. Uk dü$Üncffi. her 
vakit "'1Ôi. ibl"nim için oldı•~ndan : 

- Bir d ha lhlc oaTB wılo-.. •tt~ cf"krni· 
vec•kshı Yenl"ll decl!L Artık her istedi
ğimh1 ·yapabfliriz. Zenginiz. 

BfTMEDt 

lhtikirla 
iicadele 
---lt---

Milletçe en büyült 
vazifelerim-zden 
11·rı olmalıdır •• 

(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

mcmiş olduğuna kani.iz. Ve onlann bu 
milli M\'aya dildaıtlerini bir kerre dn· 
ha çekiyoruz. Şayet ·mtandaşlar müvn· 
tthesindc •Haydut- ve •Namussm:• lto
liıncsinin miirndifi sayılan bir kara clnın· 
ımnm nlınlannn vunılmasmı istemiyor· 
larsıı faaliyetlerini derha1 d~letin ist~ 
diği yoln sokmalıdırlar. ~una da inan· 
malıdırlar ki ihtiklinı snp:ın yoldan da
ha tehlikeli bir yol yoktur. Bu yolurı 
sonu J!ÖZ knmnstır.m bir sen-et değil, 
uçurumdur, felakettir. Zirn devlet ende 
sonda muhtekirin hakkından gelecektir. 

Piyas:ıdn ynratacnklan sıkınbdan isti· 
fnde etmek için stok s:lkhynıl1ar bnttı
kctlcrini ne kanuna ve ne de vicdanla· 
nna karsı müdafaa edemezler. F"ıat ınU· 
n'kabe konıisyonlnn bir mala f:iat ta)•in 
ederken m imza lıaddini P!ÖZ önlin · 
de tutmnktadır. Bo knzanc haddiyle ik· 
tifa ctnıi_yenler fnaliyet sahasını serbest 
bulamayınca ellerindeki mallan ~liye· 
rek hin Hlrlü hilı:-Ye h vunnnktadır· 
lar. 

Knnunun muhtekir diye şiddetle taki· 
bini ve ccznlandırılmnsını istediği bu 
insanlar mnalescf bir (Ok ahvalde vatnn· 
da ların ınerJıamet '°cy:a müsamahasıo· 
dan istifade ediyorlar. 

Fakat hunlar merhamete layik midir· 
ter? 

İşte bunu dfo•i.inmek ve knrarımıı• 
\'ermek znmMnClır. 

Diinyn en koranlık glinlcrini geçir
mektcd;r. lnsanhI,'1 bckliyen akibct bile 
meçhuldür. Bu kadar bilyük tehlikeler 
karşısında l>iz JUılli nisbctcn sakin. rn· 
hat ve ncscli bir memleket manuırnsı 
nrzcdiyorsak bunu her ~eyden evvel va· 
tan budutlannı bekliycn 'kahraman 
l\'lehmctdldere borduym:. Vatnmn cc· 
sur ve yılmnz bekrileri her seylerini ar· 
lrnda bırnlmnslardır. Henüz ''1lzifcye 
rağrrılmamıs olnnlamnız da cenhe geri• 
inde nyni derecede aihr vazifeleri ol· 
du~'lmu unutamazlar. BunlaTin en ba· 
1iında clev1etin tedbirlerine müsamıiha 
tnnımıyan bir snd:ıkntle d~stek ve yAr· 
dım~ olmak vardır. 

'Milli Şefin senelik nuhıklannda sof· 
lcdiklcri rihi ihtikônn cemiyet bün~·e
sınde ynptıb fcnnht11 hiitiin yurddn"1a· 
nn bilmeleri bu cibileri siiz:cctcP 
~cçinnek icin ~mrlu bir şe161de ynrdırtt 
etmeleri 1iiZ1mdır. 

Ru ıııöz erin mnnası sarihtir : 
ihtikfırla mücnde1e yn•nn: bir a~et 

;.it değı1dir. Piy:ısa ile daimi ~ ha· 
tinde olnn insnnlnr muhtekirin en bil· 

• knntro1ri1 n olmalıdırlar. Bir ihti· 
1ki'ıt" vak'nsım b;<\t" hile gizliyenle:r mtth• 
tekire cesaret "Verdiklerini ve mmn su~ 
ortaklığını lmbul ettiklerini 01ollannc111n 
n'knnnnmabdırlar. Sürihe edilemez ld 
c1ev1etin nlncnğı dı.luı ·bir çok tcdbiı1cf 
ftl'drr .. Ve bu tcdbirlet" zmmınta r:cni.f• 
ret!lecekfir. 

Bnsvckt1imizfo Adana Hulkevind• 
söyledikleri gibi 'belki ihh"kar dAva1a· 
nnı tlalıa "hnuuTiü '7ir ~ b,'l'a· 
mal!& \ 0 nkit bulacak ihtisas rrulh1ceınd&
rinin teSkiU fa:rdnh n1aatktrr. • 
Knmıntimittc mtihte'lôrin fmıliyefln• 

ba1tn1ıyncnk n1nn -rey beclrni cC'T.Dlard:ıll 
-zi de 1ıattn triifün servetinin müsndere
sine kndnr ,tiden reznlRT olmnhd1r. :i\Jl'" 
cıık hu snrctlc piymmnm nnnmskarli~n• 
ve ifimnda şayan mmınrn~m1 1aıvvet
len'1irmek ve Tiir'k piyn.,a1nnnrln muh
tekirlcrc :ver 'hıTa'kmnmnk knbildir. 

. ŞEVKE'J' BJLGJH 

Alrıka :-:-:: -· :!=:ı harbt 
(B:ıştarah 1 inci Snhifede) 

Dün üç Alman tümeninin bakiydi 
Seydi R~zekte. Tohruk'un cenubiylo 
Elhamed ernsında bir noktay hüettı11 
etmiştir. Bu hareketten ıınlaşılıyorltl 
mihverin petrol mevcudu az im ktadır· 
Cünki.i Br.tanynlıların bu nok1ada k1J~ 
vetli oldu~u bilini\•ordu. Ef!'er AlmnnJııt' 
cenuba doğru yükJenselerdi daha aı 
mukavemetle karsılasırlard1. Fakat bı.ı· 
nun icin çok petrole ihtiyaclan o1urdll
Dün Almanlar bir cıkı!I ~idi acınagll 
muvnffnk olamadılar. Alman J?ener:tll 
Rubenstavn ile motörlü latalardan 600 
askeıin esir ed:lmcsinden anlnsıldı~ın• 
~öre Alnıanla~ın cok tankı tahriı> cdil

1 

mistir. 
Tobruk'un dogusundnki Alınan ve 

ltnlyan birliklerinİTl ele çeçmesi bir ı..ıı
mnn mesf"lesidir. Bu da kı"a ı.ıiirocektır· 
C'ünki bu kuvvetler her türlii su knynıılc
Ian.,dan mahrum bulunuyorlar. k 

Tobruk'un batı,ı:ınd2k.i durum cıçıS 
d..V.ildir. Muh .. rebelerin T obruk' un 1 
kilometre batnında Eladen cıvarındıı 
cerv11n cttiı:.i ıı .. 1 .. ~.1.,.. .. 1ctadır. 

l!!."'iCAZt YOLUNDA 
Britanya kuvvct1 .. rinin Binoazinln ~~ 

mıbunıı giden yold eörüld0i('.~ biJC:lıt 
livor Devrive1f"rin bu bölgede bulun!fl~· 
lan iBiTn•aric1Ai mihver garniz,,nu ic( 
bir tt"ı.d:t t kil eder. Hava1nrda faıı. ı• 
yd hakkında alınan 11on h"b~rler tl~t' 
man mukavemetjnin neğerli bir ,ekil t: 

arttı~•m ı;ö::termcktedir. 
ALMANLARA GöRE 
B·rlin. 1 (A.A) - Alman rcsınf 

tc-bliiH: P 
Simalı Afrlkııdn Tobro'k"un eerı0 

\rl&" 
,.ı.,r_ru..,ınrfo ram1q-r.ı>lar rıe"""'" t>ttf\P 'h .. _ 
.:ur. ~uptan v"oılan ingı1h~ kzıf"ll ··~ 
~umlnrı muvaffakiyetlc püııkürtülıtt0 

tür. 
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11 U en yUbeAlnl ve yahut her hangi bl- della ft'ID8 muamelata. K. Milovlç tara- blae1erine ftten ~ 'it al ...... mburuncla ~ feshedit~eeek. aDli 

ı rlnl kabul etmeli taahhGt ptm& ı. fuulan ifa edilee.ktlJ'. Tedi1e emlrleırf hakkmı balsdirler. Baki traı. lmebllt eak nfat edenin varlllerl mGteveffanıa 

~
l: tekJlflerin u.rlnde •TEKLİF• yazdı her lld fV1k tarafmdm ayn 87ft verile- her lhttmale ~ bvmak için ftlMde yerine kaim olarak ıirkete bmaftnahlk 

olan zarfJan bu tarihe kadar ...ıı- bilir. Jraleeak ft -~k billançonun bı-tıl- devam edeçektir. 
il • D IS il dakl adre9e s&ıdennelert ve llstlk- 11 - Blltcın. muamellt. bauun tu- masmda tevil edilecektir. Ancak her Bu varialer bir w1dl ta7'n ederek m&. ------------ o lerl ~ lstlvenlerin bu hu· tulmuı ilam al'lea defatire dercecllJe. -- bir ..... helabatmm kaı-hlmuı teveffedan kendilerine lntlkal edPn Ml-Abclu::am. en nafiz azAtann1 BORSA tDARE 'HEYET!NDEN: /'. ... mu.wle almak 1c1n ayni ad- cek, lfbu muamellt prek priJderin de- netleeaiade fll'lklerden birinin his9eti- tUn hukuku kendi nam V"e heaaphınna 

ett1rm1f. Namık Kemali de Ersu- Borsa için ilaveten ahpp yazıhaneler ~ ıw maraeeat)lıft Jlamlhr: vanu nezareti aJtmd& bJr memm tarafm- ee dilfm mdulardan fazla bir mikdar ıdare ettireeeld• mOtevef!mm qrlsJ .. 
Yeli muaYlnlllfne tayin ed!ftk ı.. ~ imaline talip olanla-1 ............. U.,... dan ifa edilecektir. alnut oldulu tahakkuk edene 66 ae- rl flrketia 4"amı hususunda mutablk 
1daa vnk'•bımak lıdeiulttlr: Na- nn pıt1an tiiNameleıt için 5/Kbmnı- m Af8ttlrlr r...tW 12 - işba mukawle De tesis edilftl ~ nşerik h-batua kapatılmuma m8- kalamadıklan takdirde. flrbt hsbedll .. 
K....ı. bncllU -'1>1 ~ak evvellN1 Cuma &OnOne bdal' borsa .ALSAMCAK _ w.Mta drbte rakip veyahut pyn rakip olan ıea1dp ay ıarfmda almlf o&dutu mı. oek ,. ltunun ~ sat blan ttrlk 
Kıbrıs mutasarnfhama tayin olu- umumi kltlpllilne mUraeaat etmeleıt.. ı _ s (!Sil) her hanll bir ite d°'1'Udan doinıYa ve- a:ikdan firkete iade etmek anecbuı;,ıe- de mllte•affamn ftrlslmnm tayin ede-
Zln bey( pir Ziya paşa) Ue bPna- 2, 4 1118 (2551) , yahut bilvuıta allkadar olmamayı ber tinde olacaktır. Fula ahmt oldulu ...-. ceklnl wkll vurtasiyle lc:ra edUeeek-
118'7 de Avnıpava bçmış. n'ufirl- iki terilder de teehhOt ederler. Binae• illa iade etmedikçe lfbıı ferik,....._ tir. Şirketin idaresi veya tasflyest lçla 

) Rel-9fzade Jr.kreme bU'Bkmıstır. ,.,,,,.,,,,, ııeı..n,e..ındeıı : aleyh acit flnJıuına rakip veyahut py- hiç bir meblti çekmek h•tkm• ba1s oJ.. mUtevef&nm varisim tanfmdan bir ve-
Partste. Mımb Prens Mustafa FaZtl Haseki Cerrah P8f8 BeyoitJu ,,. Ztıhrnl hutalıltln .buta1'anelmyle ~ rl rakip her hangi neviden bir işin şerik- mayacaktar. k'Rln tayin) l'eCldedllcllli takdirde lş1Ma 

an himaye 18ren Namık KemaL KAmU dolum evinin yılhk ihtiyacı için alınacak 37511 kilo ı..,u Karaman eti lerden biNI tarafmdu len ftP)aut ak- 18 - işbu mubveJenamenln TUIOI- vekil htanbul ticaret mıhbmıesl taran 
ur hukuk AllmJerlnden Emll Aku- kapalı zarf usullyle eblltmeye konulm Uflur. Beher k1Joımnı11 tahmin bedeli tedllmest mUnhuıran işbu mukavele lle 1mzalan lle tepOııl _.,. ant ec1l1e- fmtfan tayin eclltecektlr. 

lctimal. llyul bllı!lft' 81r'enmiş. 80 ~"ilk temhıatı 1887 llra 55 kul'UflUr Sartname abıt ve muameJAt tesis edilen prket hesabına alacalı katı cek olu bir phsı ..ıı.e alt mılqma ev- Madde 21 - fibu mukavele tenftlnla 
"ll!ııan Londraya geçn'llf ve Ziya bey. mOdUrlOltl blemlnde g6r01ebillr tba le 1 '1 tİ21941 Çarşamba lf1bil aaaı 15 te ıurette tesblt ve takarrtlr l'tmiştir. vel emirde taraflar arasında giSrilfUle- te&lr veya tcrumdan nyahut flrketba 

'beraber (HOrrlyet) pzE'tulııt dd se- daimi enetlmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve,.a mektuplan 13 - Her eenenJn nihayetinde bfJAnço rek bir IUlhıkla raptedileeektir. Ancak tasfiyesinden ,erikler arasmda zuhur 
fazla eıbmnşhr. Sonra Brilbele 941 yılına ait ticaret odasa vesikalariyle ve kanunen ibrazı llzım Relen dihr,,.. tanzim edilecek ve prketln vaziyeti tes- 11bu phsı ealls mubvelenamesinln imza edebilecek ola ber banp bir lhttllf te
arkadaşı Nuri beyle (İstikbali Aik. ile 2490 numarah K. nuaun aarifatıt;ft'çevesind• huırlayacaklan teklif mu.. bit edilecektir. tık biJAnçonun tanzimi ahlı>lmnln dl~r l§lerinden hiç b~ nflarm mutabakatı de ıa,ln edilecek 

) pzeteslnf çıbnnq ve latfbdat &uplarım ihale ıunu uat u de kadal' daimi en""1mene nrmeleri llmndır milste1na olmak Ozere işbu mukavele- mGdahaleye halda ~ meırut- elan bir hlkemtn kararma ma.teıut oJa. 
1118cadele etmiftlr. Bir mOddet IDllra 2, 1. 10, 13 S098 (2500) r.ln imza tarihinden itibaren otuz bir tur. caktır .Bir tek hakemin ukkmcla ~ 

ya ~ lfyas! mUcrimler lwk- BirlnciUnun 1941 tarDıinde tanzim .eli- Madde 1'1 - ffba mubftJe muc:fbfn- ler arumda mutabakat zuhur etmedltl 
llln olunan umumt .1 tberlne •ruv'u __ ._.._--~---~en• lecektlr. ŞIJ'ketln faaliyet.ine tahmil edi- ce tesis edilen firkete Kostantlno ~ takdirde taraf1arılaıı blrlnln tahriri taı .. 

de !stanl>ula d&unOftllr. A5n'Ur Y ..... ,....- ••••w•IHI'...-.' • lecek olan kira, memurin ma~ her viç Ue Marlo Parlden maada hl.; bir ad- h: tarihfndt"D on cUn zarfında feri1dl'J'ba * Mmrhk 'bqmda maz'bat evkaftan yenl yaptrnlan MI ltlne•ın• ~ k1smm- nevi versUer ve itlerin tedvlrinden mil- nın lştlrak edemlyec:ell bt'I IUfttte ildsl ele birer hakem tayin edecekler. 
Vatan ve millet bakkmdald cbıJp1an dakl 425. 427. 428, 429. 430 •• 431432 aaytla 7 adet ı,. dükklnlarm lean teveDlt her tnr10 masarif umum varidat- tasrih edilmiştir. Bununla beraber ad- Blkemler anamda mutahabt zuhur et. 

lapauf. yeni bilıdler bzanmq te wnmd 560 lira llzerlnden n ortumdald me,.damnda muhammen lcmnetl tan tfımll edilecektir tıbu masraftan ıe- iardan yalnız Mario Parl kendi )'el'fne medlaf takdirde G~ctı bir Ybm te
dm aman.~ korkun~ bir dilşmam 300 lira olap ~de blmeslndeld teTalt dalretlnde " ihale tarihinden rl blan ba1dye HUllk l8fl kin ine ede. UçOncil bir phsı koymak ve bUtDn hu- 1ln edllmek .uretwle htbm duru~ 

e gelmlf olan Namık Kemal (Ha- itibaren 31/51942 slnGne kadar klral "nmak Uzere 'bu dük Unlarla m..,.dan cektlr. kuk ve allhlyetlni devretmek hakkım aı Uç hlkem arumda deftllt eclec!'tllttlr. 
l pzetulne yazmata başlamış. son- mahalli hlr kBl hallacle ~ sin mGddetle mlizayecleye eıkanbnlfbr. lhal-' Madde lC - Blllnc:odan hlsıt olacak haizdir. An .. rtkl lfbu mukavelename- Serllderdf'D blrlnln MP.m tayin • 

tNurl u ve en ate!'ll en gtıze1 slvaat 11 / U/941 pef18mbe sana •t 10 dadır. Taliplerin ıaezkClr ,.Un .. Dlltta pey afi klr tutan aplıdakl nlib@t mucJbln- .lln lmzuından bir lelleye kadar Jerhle memlllneo ftfthut hlbmler arumcla 
Sctlma! yazdanm ihtiva eden meŞhW' akçelerlyle heraber ft fada tahll&t almak " .. rtıan okumak latqealerba ele ce her l.1d prilt araamda taksim edile- bayin eyledlll phsın ismini Kostantlno zuhur eden lhtDlf dolavıaiyle Ocllnctl 

l pzetnfnl c;ıkımıışur Fabt • her sUn nlaOar ftddat memmlnfna mUnıcaallan f1An olunur. cektir. MUovice bir mektupla bOdlnln. bu su- bir hakemin ıap. edOeMt'IMSlne t.-. 
)'ine kend!sindm 1cor1mulla bqladı- 22 2 4936 (24SO) Marlo Parlye ,.nzde 'IO nlshetlnde. retle Marlo Pul tarafından tayin olup bul ticaret mübmest vuıtaslyt.,.,,., 

itin Namık Kemal (Gehholu) muta- KOltantlno Milovlçe y11ıde 30 nllbe- keneli verine pçecek olan .-ha Kmta• hakem "Jllhut bir blbmfllM'bna tas 
1tma ghderlhn... Bilrik va- s DA ,, B k h1 tinde. tlno llllovl9 bir mektupla munfabtlnl ,1n eddeOHtlr. ~l'Vel' oradan da (tbntl e (B. lıll ve o Dl Aneek lf1na klnn aft tutan ...evt l1d bddlreeektfr.. Madde 22 - ftba mubıırelname • 
b) p (N K.) bmalarl:rle makale er 1NGbJZ bin dBrt yQz (2408) llrada-:ı lbaret oldu- Madde 11 - lf1nı mub•eleume m meal Ye mabMıit .hlzmet etmeli .. 

._..trmfttir. Yedi q kadar .,..... _. 9 9 Eme_...._ tu takdirde ,,. bunun tamamıın KOilan- lllJMt tarlhlnd• ltlbwea 111 .,... • _.ıe bir n"lh .... ~ olarak ~ 
ı.tanbula phnls. yıne (ibret) ID KUftJ ALTDIDAld DŞIL JTm.ITLI (• B a K ) tsldN& t1no Mllo9lçe tlhlll edllec:ell .,. bunua ı11rdedfl~ Bu ıaldc1ttm Wtaıp... ilrut w llMa MIJmltlr . 
...,.ıpır. DIBK-U mbdL.. flrketlD ....vt Un •klz b1a llOOO\ ı-~- Wr111 _... it ~ -• . :Ae-~~İİ.ali 
de, ~ (Vatu. ,... .. t'llk .... ....... - ,.,. ., .. 
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Afrikada Mihverciler 
taınameıı çember içine 
alınmak tehlikesinde 

Haoa hücumları 
---·---

in ![iliz l er yalnız 
l·:amlıur2a 150 

torJl bomba 
attılar -·-

Rus ya harpleri 
---·-----

" Sivastopol '' 
nı.uharebeleri 

veniden sid-- -
· detlendi -·----- - - ~mden, Bremen a~en, Almanların ele geprdi· 

Rosto~ta Almanların büyük kayıplara uğradık· Vu" elmr.hm~en ile Kiy e l ği ehemmiy etli bir t epe 
!arı ve m ··$kül durumda oldukları anla~!l:yor.... ve L ··bek te bomba_andı Ruslarca r:reri alındı.. 

Rad)'O az te! ine sure Moskova Çt'V 

l'('S
0

ndckı muharelx>ler bütiin şiddeti) le 
devam ed'yor. AJmımlar bazı yerlerde 
duraklamak zorunda kalmıslardır. F aka• 
Moskova icin tehlikeli gön.ilen bazı ıs
tıkametlerde yavaş ilerlemeler yapıl
maktadır. 

ınandanlıgının düşüncr k ver c 
r ar ile miimkün olacak ır 

ka- Londra. 1 (A.A) - Salahivetli Lond-

LİHYADA 

Lib~ nda vaziyet oldukça aydınlanma
ğa b a lamıştır. Umumi hnrek:tın Bri· 
tanva kuvvetlc-rinin lehinde vürüdürıü
ne hükmetmek kabildir. s=.Ji Razakla 
Eladen arasındak! mihver 7.ll'hlı ve mo· 
törlü kuvvetlerini imha için büyük 
gayret sarfedilmektedir ve İngilizler bu 
hareketlerinde muvaffak olacaklardır .. 
Çünkü hiç durmadan taze kuvvetleri 
harp meydanına sokmaktadırlar. Bun
dan dolayı mibver kuvvetlerinin Sirena
ilcte tutunması mUşkülle$mektedir. 

ra kayn '1klanndan bildirildiğıne gör~ 
diin gece:> tam bombardıman te~k:Jleri 
Almnn limanlarına h ücumlnrda bulun
muşlardır. Bu hUcumların <'n şiddctl ısı 
Hamburga karsı yapılmış. acık ve meh· 
taplı bir hnvada buraya 150 ton bomba 
atılmıştır. Biiyük yangınlar çıkarılmış
tır. 

Emdenc de kuvvetli bir teskil hücum 
etmiştir. Bremenhafen, Vilhelmshafen. 
Kicl ve Lübcke de hücumlar yanıimı!l 
ve dUc:man ~ulanna rnavnler dökUlmüs· 
tür. Bu harekattan 19 İngiliz tayyaresi 
geri dönmem=.c:tir .. 

ALMAN JIOCUMU 

- e -
K uibic;cf. 1 (A.A) - Sovyet haberler 

bürosu bild'riyor : Dücrmnnın Sivnsto
pol Uzcrine baskı ı a7.almrunıştır. Bu ke-
simde düşmnn yeni kuvvetler toplıyor 
ve şehrin civn .. ında bulunan ve kat"i 
ehemmiyeti olan tepeleri almağa çalışı
yor. 
Diişman bu maksatla dağ birliklerini 

büyük kayıplara bakmadan ileri slir
mekte ve tepeleri muhasara etmektedir. 
Kızılordu ve Kızıl donnma birlikleri 

işgal ettikleri mevzilerde inatla tutunu
yorlar. Sağ yandan harekete geçen üs· 
tün düşman kuvvetleri ehemmiyeti!. bir 
tepeyi alm~a muvaffak. olmuşlardır .. 
Bmıun iherine Sovyet birliklerine bu 
noktada dümnanı ~ atmak emri veril

::ıacı:a:aı 

Mühim i>ro jel er 
Millet Meclisi yakında 

mühim kalkınnıa proje
lerini müzakere edecek 
Milli Korunma hanunundald tadilat hazııelılıltıı'I 

son safha31a yalılqtı.. 

Ankara, 1 (Yeni Asır) - Büyük Mıl· tadi15.t ta Millet Meclisin!n ~ tatilincld 
let Meclisi önümüzdeki haftalar içind~ evvel kat'iyet kesbetmiş olacakbr. 
memleketimizin zirai sınat, iktısadi ve Tadil layihası hakkında son teklifW 
kUltUrel kalkınmasını temin ey1emeit hazırlanmaktadır. Hükumetin ıı•..:1..8,. bakımından milhim olan yeni kanun yuı 
projelerlnl mözakere;ve başlıyacaktır. son şeklini vermesini müteakip B. lW" 

Bu projeler 15 kinunuevvelde Jleo. cep Peker..n reisliği altındaki ko~ 
lise verilmiş bulunacaktır. tekrar faaliyete geçerek 

MilH .korunma .kanununda yapılacaJt tetkik edecektir. 

Rostof batısında Sovyet taarnızlart 
devam etmektedir. Bu muharebelerd~ 
inisyatifin Sovyetlcr elinde olduğu ka
bul edilmelid=r. Londra radyosuna gött 
Rostofu boşaltan Alman kuvvetleri kar
ma kan$ık bir halde 60 kilometre batı
da bulunan Taganroga kadar çekilmiş· 
tir ve Mariyopola doğru da çekilmeğ'? 
devam etmektedir. Bu haberin ne dere
Cf!Ye kadar doğru olduğwıu bilmiyoruz, 
1alnız Rostofu Ani bir şekilde tahl!ye et
tiklerine göre Almanlahn bUyük kayıp
lara ub'aınış o1ma1an her halde büyük 
bir ihtimal içindedir. 

Mıhverciler mukabil taflrrUZ]ardan 
bamediyorlarsa da bu karşı taarruzJar 
İnl(iliz çenberini kınp acık sahaya çık. 
mak için yaDıldığına t!Bre bunları mih· 
vercilerin lehine kabul etmemek lizun-

Be,Jin, 1 (A.A) - AJman remü tel>
liği : İskoçyarun doğusunda barekAtta 
bulunan tayyarelerimiz gündüz bomba
lar ve ınakineJi tilfenk ateşiyle taarruz
lar yapmıslar ve han~arlara ve kı~lalan 

miştir. Bunlar şafakla beraber düşmana C::.-">'~::::.<~::><::><.::::><::::..<:::ı-<::><::>-<:::>"~:::::..<::c:::::.~<:::>"~::::.<:::,.c::~~><::::~~~<:::>"~:::I 

Hava bakımından SovyetJer Rostofta 
mühim bir üstünlük temin etınl$1erdir
Bu vaz!vetin önUne ı;ceçmek icin Alman· 
lann diler ceı>helerden hava kuvvetleri 
ayırmalan IAzım gelecektir. Bu yapıl
dıitı takdirde de Sovyetlerin Moskova 
Uzerindeki baskıyı azaltmak olan mak
satlanna hizmet edilrniı olacaktır. Ha
rekatın oldu~ gibi devamına müsaade 
edilirse, tabi! vaziyet Almanlar hesabı
na ciddilesecektir. Bu gibi hallerde, iki 
'1ktan birisini seçmek, Alman başku-

dır. . . • _ milhim isabetler temin ederek yerde bir 

sol yandan hOcum etmişlerdir. Şiddetli 
muharebe net:<?eSinde Sovyetler or-
manlarla örtilltı bt:r arazide ve sağ yan
dan kat, bir karşı taarruza ~işler
dir. DU$1118ll. askerlerinin ceset1ert1e ar
tUIU olan tepeyi bırakmak zorunda kal
mıştır. Askerlerimiz pek çok tUfenk ve 
cephane almışlardır. 

Mecliste dün muhtelif 
" Mıh~er o~lannın en mühim ils~ rok düsman tayyaresini tahrip etınişler

olan Bm-:azı ıle Barce arasında İncilız dir. Gece savaş tavyarelerimiz ln~1tere
kuvwetlennin denize vardıklım ııın1a~h- nin cenuo batısında liman tesislerine 
yor; buradan Binıruiye bir İngiliz tur- hücum etmişlerdir 

kanunlar kabul edildi 
nızu ihtimali vudır. Bu taarnrz muvaf- · 
fak oldu~ takdirde mihvereiler tama· -•ııww-------
miyle t"enber kine alm~ olacaklardır. C bA Ati 
Kuvvetli ihtimallere ıtöre önümilzdekf _.#enu ) an• 

--------ııww.,~..,_--------

A za k denizin-
Türkiye • Almanya ticaret maahedeslyle a1111r 
dar bir protolloldald mttddet Ud ~7 azatlld .... 

on beş tihı Mnde Sirenat1radald hare· 
katta,. ehemmiyetli neticeler alınmış 
olamhr. tik:te bir Alman deki Alman or

~~~:::::><::::.<::><::::.<::::.<:::..<:::><:::::.<::::><:::::..<:::::..<:::::.-<::,<:::><-:~~~><:::><:::::~..<:::::.~-<::><:::>-~c::::>'::::::...C;:::.. k • 
Siyaıi vazivet Rusva ve Polorıva orşaa '?emisı dusu tehlikede 

Sivan. laarruza Generaİ SikOrs· bat!!!_ldı ~örü!ü,·or 

Ankara, 1 (A.A) - BUyUk Millet tevhit ve teadUlüne dair 3658 sayılı~ 
Meclisi bugün Dr. Mazhar Germenin ~ nuna ballı 1 numaralı cetv.:lin milH M• 
ialiğinde toplanmıştır. Hudut ve sahiller dalaa veklleti kara kısmına bir menttd 
umum müdür]Uğil 1941 maU yılı bütçe- lJAvesine riyaset işleri reisliği ~kJ)tl 
sinde değişiklik yapılmasına, posta ka- ve vazlf~leri hakkındaki kanunda ~ 
n~!''D?a mU~e~ 2721 sayılı ka~unun delişik1ikler yapılmas1na alt 38455 sayıla 
4 uncü madde!1nın A. J!'.ık:~na bır ke- kanunun 2 nci maddesine bir fıkra e&w 
lime ek1enmesıne, Tilrkıye ile Almanya 
arasındaki ticari muahedeye dair 25 lenme.sine dair kanun llyibalariyle .r 

uirarsa Ameri
ka ve lnıriltere 
ne yaorcak7 

k i ve kurnLay tng!Uzler AIE11aın Remisl· Royterln askeri muha· 
nl bir tahtelbahlre biri Basya ve Llbyada 

başkanı KuiJ.i- benzin verirken son lnldşalları çok 

Temmuz 940 tarihli husus! anlaşmaya kıflar umum mildürlUğU teşki1itı bel• 
bağh 2 numaralı protokolun 4 üncü kmdaki 3461 sayılı kanuna ek kan-' 
maddesinde yazılı müddetin iki ay daha llyihası mUzakere ve kabul edilmiştir· 
t:zatılmasına ait teati edilen notalann BüyUk Millet Meclisi Çarpmba .. 

yakaladdar.. iyi balayor .. t&sdikine .~evlet memurlan aylıklannın 1 r.il toplanacaktır. 

Şefe vardılar . ~n.d1:8, l (~ .• it.). İngiliz Amirallik Londr 1 (A.A).R:,yte · askeri 
aaıresmın teblı~: a. ~ 

-•- 22 Sonte~de cenubt Atlantlkte do- muhabiri general Gook diyor ki: 

Rusyloll(I LEHLERi. VA
• !aşan Devoıışayr kruvazörUniln bir tay- Son 15 j(\ln i~e Rusya ve Libyada 

yanal hareket.siz duran bir ticaret gemi- cereyan eden hAdiseler hemen hemen 

ZIYETI Ko"UŞULACAK si görmilstür. Geminin vaziyeti sUphelJ beklendi~ "'bl ohnuetur. •utım:e~ b-

-·-B. HITLEft • Ml~ES\l PE· 
TEN MI KOHUSICAKLIR? 

1ürk Basın birliti ikinci yar
devresi uzatıldı dım 

'1 görüldüAUnden bir tayyare gönderilmiş nşıklığı ~rta~an kalktık~a her ı!d. cep-
-•- --•--- ve yapılan tetkik neticesinde benzin hede vazıyetın memnunıyet vencı ol-

Radyo gazetesine göre uzak prk Kuibişef, ı (A.A) - Polonya başve- sarnıcı olan bir Alman korsan gemisinin duğu anlaşılmaktadır. Mareşal Timoçen-
Henüz mukaveleye lştlrall etnıemll olanlar ..., 

durumu ırünOn en önem1i meaeletd ola- kili ve başkumandanı general S 'korski, baht. mevzuu olduğu anla«ılmıshr, tea- ko kumandasındaki Sovyet kuvvetlerl
rak milletler araa1 politika .. hnesinin Polonya orduları kurmay başkanı ile t; edilen isaretler tatmin edici görülme- nin Azalt denizi ..ıııtJerinde Almanlara 

111 her zaman yapabllll'ler .. 
------~ııww-~------

an plirunda yer almaktadır. Amerika - beraber Kuibişefe flelm~. diğinden Devnşayr ateş açmıştır. Düş- indirdiği stratejik darbeler bu harpte 
Japnya münasebetleri artık en gergin eııww man gemisi sun't duman perdesi altında kazanılan en bUyUk zaferi Ruslar hesa-

Ankara, 1 (AA) - TUrk Basın birll
il reisliğinden bildirilmektedir : 

•flua11na airmt. bulunuyor. A kaçmağa teşe-bbUs etmişse de ates almış bına kaydetmiştir. tık haberini sem 
Japonya uzak prkta Çine kartı eer- iman VQ Ve f- 101110 ve mürettebat kayıklara ln::nişlerdir. Ge- gün evvel aldıitımız Doneçteki karşı hU· 

Basın mensuplan arasında ölüm olun
ca yardımlaşına için yapılan mukavele
nin ikinci yanhm devresi Basm umumi 
kon~since gösterilen arzu üzerine bU
tUn Basın mensuplannın i~rakler! işini 
kolaylqtınnak için 31 tlkklnun 941 ak

besti. iktiaadt ablukanın kaldınlmaa1m, (Baştarah ı inci Sahifede) minin barut deposu patlıyarak. batmış- eum neticesinde Ruslar 60 k:lometre 
eenubt Pulflkte kendisine bazı menfa- B 1 h b 1:L b 1 _L 1 tır. ilerledikten sonra Rostoftaki küvvetler-

1 •- i faL bilh h f hr. un ar ep lr.ıi&te u utma mana -
at er atem.. "at .... u men a- lin ..:.-:Al rd1r M _,_ v· 'd ha Civarda bir dilsman tahte1bahirinin den daha mühim bir Nazi kuvveti bu-
atlann ne olduğu müphem bwakılmıştı. ke ~ .... ~ek 

1 
· b abu~~ d~ ek d - bulunduğundan şüphe edi1mi§ ve filha- lunan cenup batıya tevcih etmişlerdir .. 

Japonlar uzak doğtmun tamamen ken· r~ 1~
11t ptulroto ot ııePet e hfllll .ıybe. ~ ar kika bu şüphe de teeyyüt etmiştir. De- Bu taarnız Azalt denizindeki bUtiln Al- şamına kadar uzatılmıştır. 

dJlertne kini uzak d ""·daki Am ııız ı u mut ur. e en usuaı ır •• en- h ğram d . 
ter ve o!§.. e- le hareket 'etmiftlr. Bütün yol boyunca vansayr ne ~ra u ıs ve ne e .mü· man kuvvetlr.rln! imha etmek tehdidini 

rikan ve 1ndliz vaziyetinin tasfiyesini polis mUfrezeleri demiryolwıu mubafa- rettebatmdan ölü ve yaralı vermiştir. gösteriyor. Naziler Taganrogu terltede-

Henüz mukaveleye iştirak etmemiş 
olan Buın memuplan, idareciler Ye 

ııte1ye §eflerl de dahil olmak O.zere. bir
l!k bölge merkezlerinde bulunmakta olan 
mukavele suretleriyle lltihaklarmı lfÖa
teren nümune-Jerden alıp bun1an doldu
rarak Ankarada Ulus müessesesine gön
derilmek suretiyle her zaman mukave

latiyecelt kadar ileriye gitmemlelerdi. za albnda bulundurmUfhır. -·- rek umumt karargMılannı buradan 160 
Amerika Japon tekliflerinin her hangi M /ı 1dJ tre dah ertd Mari 1 ak 
b '- d 1 b 1 Londra. 1 (A.A) - Fransız hudu- •ra lı Şevf•r • om. e a g e yopo a n • irini aen i prensip erine uygun u ma- ~ T .:. 1 1 rdir Harek kum 
dL Cünlı:i Amerikan prensibi. zorla yapı- dunda bulunan muhabirlerin bildirdi- • etmı~ e . it Sovyet an-
laD ilhaklan kabul etmemektir. Vaşing- ğine göre Şimali Afrikada hava 6.leri- dan1ığının maharetini ve büyük darbe-
ton ~örü~elf!ri çıkmaza girince Ameri- nin AJmanyaya bıraltıldığı hakkında ffAt!A.RATIJI MA.llıR ferin ancak büyUk kuvvetler kullanı1dı-
ka kendi göriMerlni bir nota hennde Amerikan kavnaklarından verilen ha- ~ ~ zaman tesirini gösterebileceğini mey-
Japonyaya bildirdi. Bu notayı gµnler- herler teyit edilmemiftlr. Siyasi müp- CA.NBA.ZL dana koymuştur. 

leye girebilirler. 

denberl incelemekte olan Jaoonya hü- bitler, Vlşi üzerine yapılan Alman ba.. Haşarat içinde en mahir canbnın _._..,_ __ _ 
kiimeti!'lln incelemeler i1er1edilc~e Ame- kt11nın ilk neticesi olarak Bizcrt Fran- örilmcek olduğunu bilirsiniz. Örümceğin B. Llnlftol Manlllada Amerika - .Ja-1ikava hiicumu artmaia başladı. aız deniz füt1ünün Almanlar tarafından ağzından çıkardığı mayi havaya temas Manilla, 1 (A.A) - Litvinof Singa-

Amerika nntamun muhteviyatı belli kullantlacağını sanıyorlardı. Vişi hükü- eder etmez kıldan ince bir iplik halini purdan gelmiş ve burada fevkalAde ko
o1mamak1a heraber • .Syle olmaaı cok metinin bir kaç l(Üne kadar bu hususta ahr, o kadar ince ki bunların yüz tane- miser ile ordu ba.<ıkanı tarafından kar
müm1cün,fiir : Amerika, zorla veoılan karımm vermesi beklenh,or. sı bir araya getirilse kıl kadar kalınlaş- Ştlanmıştır. Sah günü bir K1iper tayya-

•• •• nonya ıroruşme-
hiç bir i1hakı tan1Vamaz. i'niTIPtlerln Parla' 1 (A.A) -- Burada onbeş maz. Buna rağmen örümcek ağı çok sağ- resiyle Amerikaya gidecektir. 
lendi hodutlan dahi1inde ya11,.m11lsn"a giinde bir r•kan Notr Komba mecmuası- lumdır, rUzgir ve yağmurdan müteessir 
hiç bir devlet kanşamez. hh; bir devle- na Alman büyük elçiı-i Abetz beyanatta olmaz. Örümcek ağ1annın üstünde iste
te nüluz mmt111ı:aıı aynlamaz •e bunun bulunmm•tur. Abetz demiştir ki : ciili gı'bi koşar, sinek, yakarca vesaireyi 

si kat'i saf hada 
irin hart(! yolile harek .. t etmek lhnn- - Alman - Fran91z banşı iki memle- de bu ağı sayesinde tutar. 
dır Banş lctn de l-ir milletler arası kon- kete teltllf edilen b=r sfvast Pf'Or"Srndan örümcek ağı ipekten makbuldilr. Bu
fe,;."'' tonlanmalıdır. iba~et d-iildlr. ft:vni zamanda bir ide- ı;.unla elbise, eldiven, kadın çoraplan 

AmeriJı:,.lıJ,.nn Japon pörü.,.Jeri"e ta- a!d:r. H~rcket•fzlık Fransayı bir harba imal edildiği de olmuştur Fakat örüm
mamPn Z1d ola" bu görü•l .. rinin J,.nt>n- surukl .. mıştir. Fransızlar ayni yolda ... cek en kavgacı bir mahlQk olduğu için 

L'dd tl d' d'"' ..x "1'. H''la .. -• rar ederler ve harekeblz kal.,,ak ister- bir arada ya•atılması ve .. g-1anndan 1.5-yaJ'I nı ,. e" ır uo 15..,ru uvoT". " .,... l lh d ka b d kl d' Y ,. 
Amerika ne .fııoonya arasınd,.ki m6'ıa- erse su u a Y e ece er ır. teni1diği gibi istifade edilmesi mümkiln 
aeJ,•tler son d .. recede .,er.-f,.l~""IMir. ----- olmamaktadır. 

Bu vazivet Gz .. n"e Amf'rfkal.lar ve Macarlar ıtır şebeke 
ln"iJl .. J .. r bAZ1 cl..tdf tf"dbfT'lf'T alm1"118r• k-letmlsler-
dır. Simdi hf'r ilci tllraf da kar•ı tın•afl -Of' 

lı•rn kund,.ltrıl•it ile itham Pdiyorlar. 
Halb••ki ""le"'mazlı'k hir t11raF.., Renl•
),.m .. ~i hak tannna11ntf!ln. hP1'iki"i"' d .. 
f,.ı h•J,kı t11.,ımam,.•mdan fl .. ..j Rf"livor. 
Her iki tıtrıo f da art•k ıoon sözlerini söv-
temi"' olduklan.,a ve JaponvanP'I ac•l• 
h11r,.ket zonıncla bu1unmamna ft'Öre f,.. 
rt>nyanın harekete geçmesi beklenebi
lir. 

Bütün bP1irti1er Japonvanın Sivamıo 

Budape!!te, 1 (A.A) - Macar nolis\, 
tonlama kamolanndan kacan ve Alman
larla Hırvatlann a'"8dık1an komünistle
ri Macar hududundan icerive geeiren 
bir yahudi tec:kiltıtını mevdana cıkar· 
mıs ve hu tecıkilAta mensup Y:rmi kis:· 
yi tevkif etmistir. Hududu get'E.'n komü
nistler Alman - Hırvat makamlanna tes
lim edilmislerdir. 

karşı h11 .. ,.k,.te gf'rt-cei?ini vö•t .. rivor dıV.nı biMirmektedir. 
isin P"r'bi ~İVPTT\ bu anlıı_,,,.7l•~•n d•- Bu miil&kat İİ7.erinde bir kaç ihtlmal-
,,..dııı"•r. f,.kat Sivamm mf'vlcii, AV"'onıı- den de bah•,.di1ivor : 
cJ,.lci ~ .. 1 .. ;k""'" rrH"vlciin,. b"'""'"'· Siuı•- Birinci ihtimale göre miilakat Fnın
ıntn ı~tlli\11 ırü~ olm•vacıtkhr. F'akttt ~i- .,..,'" yeni nizııma Şt"irmcıile jl ... jllrfir. 
Ylll""t ele ııreciriree Tannnv" g;.,,.1\1'"""' l\lmanya bundRn sonra, g,.c,.nd~ B·r
ve Bi""'anvavı tehdit .. d .. l.ilecAlctir. Ru- linde varnlan topl1111hdıtn "'f"niş bir Av
nun irin ~iv .. ma yapıl,.cıık btr y,.,..o,. ru""' ko"'"rftnt!I to..,lıypepktu. 

Kadınların stts merakı.. 
DUnyanın her tarafındcıki kadınlar 

süslenmek merakındadır. Medent mem
leketlerde kadınların süslenmek, moda
ya uymak için girdikleıj kıyafetler ev
veli bir parça yadırganırsa da sonradan 
ızöz alışır ve bu kıyafetler tı.ıbii görülme
ğe başlar. Halbuki böyle bir şeyi asli 
oörmemiş bir adamın, medeni şehirler
deki kadın kıyafetleri ile ilk karşılaştığı 
1.aman derin bir hayrete düşeceği şüp
hesizdir. 
Dünyanın he rtarafındaki kadınların 

süslenmrk merakında olcfo~unu söyle
miştik. Mesela yeni Gineli kadınlar süs 
olsun diye belJerinden a~ağı kısmı kuru 
otlardan yapt-!dan bir eteklik ile örter
ler, boyunlarına, sadarına , kollarına da 
en kaba bont'uklardan ve tU parçala
rından süsler takarlar. 

lil~r.Çin1iler gibi bir tni1letten ibarettir. • 
Görülüyorkl insanlann aşağı yukan ---

Uçte biri Çin1e Hindlstanda yaşıyor. Japonlar Siyama, Blr-
Düsen yıldızlar.. manyaya salcbrmıya-

Gece1eri hazan gökte yıldızlann ka· --••---· Ö 1 1 1 yıp l{ittiğinl görürüz. Halit ağzında söy- ~ .... S Y em ~er . 
lendiğine glSre, yıldız kayarken gözde'l -·--
kavbolmasma mevdan kalmıyacak sanl- Tokyo, 1 (A.A) - Başvekilin riyase-
yeler içinde dileğini söyliyen istediğine tinde kabine fevkalide bir toplantı yap
mutlaka kavuşurmuş .. Bu cihet do~ mıştır. Hariciye nazın amiral Togo Ja
mudur, bilemeyiz.. LAkin kayan yıldız- pon - Amerikan müzakerelerinin en be-
1ann ne oldu~u bilmiyenler daha liri! gelişmeleri hakkında izahat vermiş
çoktur. Bunlar, dünvamızın havasına tir. Togonun bu izahatından görüşmele
carpınca ısınır, tebehhür eder, mekAn rin ehemmlvetU safhaya ı;cirdiği anlaşıl
i,..inde yok olurlar. Bazı1an da dUnvamı- maktadır. Fevk.alide toplantı 2,5 saat 
... sürm:l...+Ur. 
7.a dilser ve bunun bir tas şeklinde ol· ~· 
duğu görülür. DUnyaya düşen yıldızlar- MÜZAKERELER KAT1 SAFHADA 
dan at'ırlığı 16.5 tonu bulanlar vardır.. T k 1 (A.A) H · · 
Bu düc;üş büyük gürültüler arasında Arn? alyoT. 

0
.- an1~ı~ed kn_azıbe-r. 

ku b 1 yı]d dü.,. .. v.. ır ogonun ıyet mec ısın e ı 
vu u ur ve ızın ~.ugu yer ya- t .. betil Asahi ş· b d' 
nar yahut erir. yana~ munue e un un ı-

' Taylun n-.-s-9 yor ki : 
~ • Amiral Togo Birleşik clhnhuriyet1erin 

Bazan gazetelerde okuruz : Falan de- vaziyetini esefle karsılamıştır.. Amiral 
nizde dehsefü bir tayfun çıkmış, bir va- ilk defa olarak Diyette söz ~öylemiştir .. 
pur batmış.. Amerika ile görüsmeler vahım bir hal 

Tayfun nedir ve neden olur? Bunu ald •i!ından bu nutkun çok ehemmiyet.! 
bilnıivenicr az değildir. vardır. 

Tayfun kasırranın siddetlisidir dene- Miyako Simbuna göre Amerika _ Ja-
bilir. Bilhas"'n renup deni"Zlerinde havı;ı oonya görüşmeleri kat'i safhaya girmlş
bazan pek rok ısınır. nek hiiyük bir sil- tir. 

Mukaveleye girenler Tllrkiye :tş ber 
kas1 Ankara merkezinde a~Jnnı ~ 
2381 numarah hesaba her ~]Om olund 
yalnız bir lira yonamak suretiyle bu~ 
sanOt eserine katılırlar. 31 tlkkinun 1'P 

ııqamma kadar g6nderilmif o1an ~ 
larm tamamı bu tarihten sonra haydi 
gazlerini kapıyacak olan meslekd•,
geride bırakmıf oldutu kimselere 3dr 
necektir. 

Mukaveleye katılıp ikinci yardım d~ 
resine iştirak biaeslnl gönderenl~ 
her hangisi bu tarihten 6nee 61Une • 
bankuındaki hususi hesaba o güne kr 
dar yatınlmış olan paraiarm yeJdbld 
derhal mUstehaklanna yoUanacak ve • 
takdirde bu iS1Um tarihinden itiba,-
3 üncü yardım devresi baıJayaca]dJr• 

In2iltere Finle
re karşı vazi· 

yet alıyor _____ , ___ _ 
Macaristan, Romanya 
ve Plnlandlyanın dtar 
man sayılmasa yalaJL. -·Londra 1 (A.A) - Deyli Telgraf ,. 

z.etesi Finlandiya başvekili Raııgciliıı il' 
yanatı hakkında diyor ki: 
Yakında BUyilk Britany:ı Finlandll" 

ya karşı kat't bir siyaset alacaktır. ~ 
l&ndiya hattı hareketinde :ısrar e~ 
takdirde İngiltere Finlandiyayı kend~ 
r.e dUşman sayacakbr ve sulh sahasJllU"'" 
Finlandiya bu suretle muamele gö~ 
tir. Amerika daha şimdiden bu h . JI' 
muvafakatini vermistir. Aynı tedb.if 1J. 
rin Macaristan ve Romanyaya kaJ1l 
alınacağı ümit edilmektedir. _______________________ .....-./ 

nndan taamız etmek niyetinde o~ 
!hm söylemiştir. 

MANİLi.ADA HARP KORKustJ~ 
Mani1la, 1 (A.A) - Haro kor ~ 

dün akşam Filipin adalannda at;ı ~ 
hissed=lmiştir. Ordu ve donanma rn ~ 
vakkızdır. İ"Zlnli subaylar geri cal'ıcr, 
mıc;tır. Manilla a~ını müdafaa eden -
"ilk adada yeni bir emre kadar bil 
izinler kaldırı1mıstır. taarJ'.'•7•• fn .. ilt•rr. v~ A"" .... n,.,. • ., "" l-.oır- ikinci ihtima1. ~lma)i ,Af'.~lcadııld in

}," •ÜrH1tlivel-llir. p,, doı iki büviilt dt'v· .. fliz taıırruzile ve Simıtli A'rilcavı FrRn· 
],.t1e 1•zun miic .. A .. 1.1--l irap ettirecef= •a ve AJ"'""v"'.,ın müştereken mr.dafae 
Jçin ı ..... n.,vıovı dü"lllndürür. ...m~n .. n"mrtır. Alrnıı"l'"""' f"~;'lSI"" 

F.skimo kadınları 1Avanta yerine sidik 
sürilndilkleri söylenir. ratle vUkc:eJ=r ve yükseldiği yerde de 

geni~ bir bosluk bırakır. TAARRUZ ETMİYECEKLERMİS t~mh.tz ~U 
İnsanlal'lft tlcte biri Hava yuJrsmya çıkınca so~r ve bulut Singaour. ı <A.A) - Say~<tn rAdyo- BA~KUMAND~NLı(;ı 

Vi"li n .. AJmP"V• arl!•'"'..f"lki mü"··- ... Öre Fr11n"ızlın Sima1i Afrik .. d .. lti sö
b,.tJ~ ... ı., c?e x .. nlanda vö~ilec•3t ,..;1.~ .. - ,..,,am .. lf!ri"t valnız başına m;ı...ı,.faa e<1 ... 
«l•T. l'.fl'lrf"••l p" ... " van'"""' ,. ..... ı .... 1 n ..... ""'f"Z. '" .... ;t;'l'lf'r. Alm11T1lann Pi'Zerta üs
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hr.-Jret ,....,.;~ir. Bıan lrıtYJO•lrl•r bu ..,.. -rU'dü\.t,.,.ı.,ı .övlüyorlıtr. 1-'alrikat gö
pUbn HltJer IJe 83ılpaek 5c1D ~ rllpiaeJeiden IODra •nlap)acekbr. -

1923 senesinde yapılan istatistiii'e göre halini alır. İşte bu hal ve kalan bo..;luk mna tröre Hinditfni umumi valisi nmi- Sinl(aour, 1 (A.A) - Tuğ .Aınual ~ 
ciUnyada yaşıvan in!''.lnlann be~te biri tayfunu Adeta ocak bacasından çıkan ral Döku De mtb:akerel~nfe bulunan Ja- Toms Filios BüvUk Britanvanın Ci 
Çinlidir. Tam 330 mi1yon çmli vard ır. dut'Tlana benzetir. pon kuvvetleri ~1110'1"1ını Yoşi7.ava Ja- k! deniz kuvvetteTi kumandanı stf• 

Bundan sonra yeryUzünae ekseriyeti Tayfun rüzgirlann tesiriyle ilerledi- WK>Dyantn '"'9di1ik Rmdl~fye fazla as- Uzak ~ark filosu baskumandanlı~ 
Hint1iler teşkil ediyor. 1921 tahririne gö- ~ 7aman 6nüne gelen her şeyi yı)o.p br ıinıl~lrt-. vas reditlnl, Sin· yin edilmiştir. Tu~ Amiral Seni%et 
re 31& milyon Hintll-vudır. Aneak Hint- mahveder. - w ~1118 9wUrH topnkla- may başkaıiı olmuştur. 


