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Ask er toplama '=~ ~~~ı:Nş:ız 
YOK DiYORLAR .. 

kanunları ae- Londra, 16 (A.A) - lngiliz basını 
-5' Hitlerin sulh için yaptığı teşebbfü:lerde • J t•ı 11• muvaffak olamıyacağı fikrindedir. tn-

DJŞ e l Ol giliz gazeteleri, mtıere cevap olarak tank 
ve tayyare imalatının arttırılmasını tav-

-·- siye ediyorlar. 
.Japonyayı ftlflrfanJar : Sundey Tayrnis diyor ki: 
RU.S"adG Alınan dUl'a•u «Yegane mütareke ve sulh ümidi, ., °"' Hitlcrin kayı~ız ve şartsız olarak teslim 

ve ÇöPÇIJln nııtulıları olmasındadır.> 
Londra, 16 (A.A) - Japon meb- Gıu-vin Opscrver tje: 

usan meclisi pazar sabahı yeni içtimaına 'Hava üstünlüğü deniz üstünlüğü ile 
başlamı~hr. Bu münasebetle Japonya l>irleştirilmelidir. İngiltere, vaziyetinin 
imparatoru söyle'diği nutukta ezcümle iyileşmesini kisınen Alman tayyarelerl
şöyle demi§tir: nin Ruslar tarafından tahribine medyun-

«- Bugünkü vaziyet_dolayısiyle lü- dur.> demektedir. 
zumlu görülen kanun layihalarının ve AFRfKADAKİ MİHVER KUVVET· 
munzam bütçenin mebuslara sunulması- LERl TEffi,İKEDE GÖRÖL'ÜYOR .. 
nı irade ettim. Anumuz, vazifenizi yap- Nevyork, 16 (A.A) - Nevyork Tay-
nınnızdır.> mis yazıyor : 

Bu celse yalnız bir çeyrek saat sür- •Mihver devletleri Akdenizde Dün-* müştür. kerk bozgunluğuna benziyen vaziyete 
._ ltiili\sa, Alman • Sovyet harbinde dik- JAPON HOKOMErt BUG'ÜN dUşmUşlerdir. Hem de daha ağır olarak. 
t U111izi iki npktanın ttlbetmekte oldu- BEYANATl'A BULUNACAK ÇilnkU tahliyesi mevzuubahis kuvvetle-
ltttrlu söylemekte ~ yanlış yoktur. Tokyo, 16 (A.A) - Hariciye nazırh- ri takviye kıtaatı ve mühimmat gönder--
.. 111llardan biri İranın işgaliyle İngilte· ğının gazetesi olan Japan Tayms mek 8UJ'etiyle hezimetten lrurtarmak 
'-lle Aınerikan yardnnlanna en miisait gazetesi. parlAmentonun fevkaJadc .ela- :ıp~o "~l@C~~·· 

btlı.at yolunun temlai AJ'diyle in- rak toplanışuu uzak doluda ~ ~~A-
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bir ka~ 

Hava harekata mii· 
&ait , -ehle giriyor 

---·---
Almanlar Uk-
raynada arazi 
kazanmışlar -·-Şlnaalde Fin ceplteslnde 

Rus toppısa şiddetli IJIP 
faalfJ1et gösteıedL 

Budapeıte, 16 (A.A) - Macar ajan
sı bildiriyor: Donun başlamasiyle yol
lar yeniden kullanılabilir bir hale geldi
ğinden ve arazi vaziyeti daha ziyade 
iyllqtiğinden Ukraynada müttefiklerin 
harekatı için ıartlar çok müsaitlepniı
tir. Bu vaziyet bilhassa Doneç havzaaı
na ve Sahsi civarlanna yapılan hücum
larda teıirini göstermektedir. Müttefik 
kuvvetler her tarafta arazi kazanmlf}ar
d11. 

Macar kıtalannın harekat kesiminde 
ehemmiyetli faaliyet olmam1.fbr. 

FtNLERtN VERDIKu:RI 
HABERLER 
Helalnki. 16 (A.A) - Fin ajauı 

bildiriyor: Höngö cephesinde dü§lll&n 
tepçuau tlddetli laaliyette balunm\lftUr. 
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Kırımda bir 
kale aha 
zap edildi 

---.. ·-----
Bir haftada Ruslal'' 
2172, Almanlar 183 

tayyare kaybetti -----İlıl mayn 1HWtfö IJJ 
meni aldı. flddetll ita· 

PO ldicandCIPI yapıldı.. 
Berlin, 16 (A.A) - Alınan başkµ

mandanlığının tebliği : Sivastopol ve 
Kerçe karşı şiddetli hUcumlarda Alman 
kuvvetleri, mükemmel tertibata malik 
ve büyük bir şiddetle müdafaa edilen 
bir kaleyi işgal etmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz Kerıc ve Sivaı;to
pol harekabnda kara kuvvetlerine ve 
hareketlerine müessir yardımlarda bu
lunmuştur. Sovyet top çekerlerine ve 
asker taşıyan vapurlara bombalar atıl
mış ve tam isabetler temin edilmiştir. 

İki mayn b01UğU, tek başına 113 me\·
zl zaptına muvaffak olmuştur. 

TAYYARE KAYIPLARI . 
Geçen hafta içinde Alman hava kuv

- <:\ONl' ? f'T I ... HIFEDE -

Rusyada harbın çabuk 
biteceğini san111anıalı 

Rus kuvvetleri ancak dörtte bir derece~inde za .. 
illeıtti~ olabilir •• Almanların önünde 

mühim müşkülat vaı•dır... -

Kırımda harp hareketleri Sivastopol 
ve Kerç duvarlarına kadar ilerledi. 

Sovyetler, anlaşılan Ke~en ve Sivas
topoldan bütün kuvvetlerini nakledince
ye kadar bu mevkileri inatla müdafaa 
edeceklerdir ve ediyorlar. Her iki mev
kiin yanlan deniz olduğu için iyi bir 
tahkimat sayesinde ve az bir kuvvetle 
uzun ıbUddet müdafaa olunabiliZ'ler. 

Fakat Almanlar da, Sovyetlerin bu 
anulanna mfuıi olmak için ağır topçu 
ile ve bombardıman uçakları ile Kerç 
ve Sivastopol limanlarını şiddetli bir 
ateşe tutuyorlar ve bildirdiklerine göre 
bu limanlarda Ruslara ait baı.ı harp ve 

nakliye gemilerini batınywlar. Tecrübe 
ile sabittir ki hasını ne kadar top ve 
uçak ateşiyle mAni olmnğa çalışırsa ça
lışsın, gecenin karanlığından, fena ha
vadan ve sisten istifade edilerek buı 
kuvvetlerin nakli mukabil taraf için da
ima kabil olur. 

Sovyetlerin Sivastopoldan kaçıracak
ları kuvvetleri Novoroniske götürerek 
Kerç boğazının müdafaasında kullan
mak istemeleri pek mümkündür. Çünkü 
Almanlar Kerç boğazını şarka geçmeğe 
muvaffak olduklan takdirde hem Ros
tovu cenuptan vurabilirla- ve hem de 

- SONU 3 üNCÜ SAHİFEDE -



SARf~E2 YENIASIR 17 Sontesrin Pazaı:-tesi J94!-
"'" sc ---· s == ==z:su ı 

Ş~UİR DADERLER:i Asıl harp 
1945te baş-

TARİHi ROMAN 

-- Sadık 

Yazan : Stlfdn Alıduman 

haznedarım •.. 
~~~~~,,,,,,.,.,,~~~~~ 

Zavallı Defterdar ffü: eyin efendi.. para getirt ... 
meJı icln mehtap yazNOrdıı.-

---ıs-
O.yet inatçı bir herif olan Defter- berin gitmek için hazırlıkta bulunduk

dar eskisini bes dakikanın içinde ade- Jarmı p:ören Defterdar Hilseyin efendi 
tl muma çevirdi. büyük bir telAş ve heyecan içinde ka1a

Gevher1i hanımla Derviş Mahmut giz- .rak hemen yerinden fırladı. Yalvaran 
lenc!ikleri yerden tekrar dinlemeğe ko- bir sesle Ferhat a~: 
yulmu.şlardı. - Aman ağa efendi, dedi, rica ede-

Bu aralık Defterdar Hüseyin efendi rim size.. Hani demin bana vaadetmiş 
dedi )d: d~il ml idiniz? .. 

- Haa, bak sahi. .. tyi aklıma getirdin. Teklifinlı.i kabul ettiğim takdirde beni 
Acaba bu tezkereyi bizim Haznedara buradan çıkarıp rahat bir yere koyaca
bltaben yazsak olınaz mı? ğuuza söz verdiniz. Aman, AllıUı rtta

Aclı Ati aı:tadır. Benim para işlerime s• için. beni yalnız bırakıp gitmeyin.. Ben 
0 bakar. Sadık ve emektar bir bendem- burada eğer bir saat daha kalacak olur-
cllr. sam km~~k ölüriim. d • 

1 Klhya Ferhat ağa kafasını sanıya- Er e~'" şanı bu mu ur? Benı a -
rak: dalmak size yakışır mı!. 

- Hay hay dedi çok münasip olur. Ferhat ab cevap vereli: 
Hadt bakalım. lşte b~lıyalım artık .. Ben - Merak etm~.. 1şte sa.na söz veri-
ne sövlersem dediklerimi aynen yazar- yorum. Beş dakikaya varmadan bura
sııı .. Klhya Ferhat ağa söylemeğe baş- don çıkarılacaksın. Biz adamın paras~n.ı, 
ladı. H(heyln efendinin elinde tuttuiu icabında canını bile alınz ama verdıği
kalem ClWrtılar kopararak beyaz k.Bğı- miz sözil de tutar~ Sen zihnine hiç 
dın Ozerhıe kap kara satırlar çimıeğe korku ve merak getırme Allıı.ha ısmnrla-
kovuldu dık.. 
Gntı~ hanımm becerikli K!hyası Ferhat ağa fen eri aldı. Zenciler de 

dikte suretiyle Hilseyin ağaya aynen meşalefori yakaladılar, dı._c;arıya çıktılar. 
p;yle bir teikere yudırtm.ıştı: Zındanın demir kapısını kapıyarak tek-

B l d k H ~-nm Alı· ~a rar kilitlemeği de, Ferhat ağa ihmal et-
e en m sa ı am~ 85 ••• cdi 
Devletçe gayet mUhlm ve mahrem bir m BiÇare Defterdar yeniden kesü bir k&
~ ~ele tl"EeTe Verlrl aum beni ya- ranlık içinde kaldı ve bu vaziyette tek
nma çatıJ"th. Bunun içhı üç g'Un evvel rar çulunu iizerine alarak tıpkı bir kap
blç kimseye haber wrmeden konaktan lumba gibi kabuğuna çekilmekten ve 
aynlmıığa mecbur oldum. karanlık bir kıs,eye sinmekten başka hiç 
Şimdl slhlb1 devlet (•) efendimizin bir sey yapamadı ... 

yanmc!a bulunuyonım. B0 nim için zin- - _ 5 _ 
har merak etmeyesiniz. Haremim hanı- KöPRUI.:0 MEHMET p AŞA 
ma dahi meseleyi anlatıp kendi.Sini ay- . . . . . 

Dünlui maclar 
---·---

G ö~ tepe Altın-
ordu)1u, Altay 
da D emirsporu 

vendiler -·lleticeler : Altay 2, De-
ntirspor L Göztepe 4t 

Altınorciu ı-
Dün Al.sancak .ıadyomunda sert bir 

havada cereyan eden lik maçlannda 
Cöztepe rakibi Albnorduyu 4-3, Altay 
da Demirsporu 2-1 yenmiflerdir. 

ALTAY - DEMlRSPOR 
ilk müaaba Altay - Deminpor ta

lwnlan arasında icra edilmittir. Son ay
lar içinde bir kaç kıymetli elemanını 
kaybeden Altay Deminpor karpsmda 
oldukça mfifküllt çehnit ve devreyi 1-0 
lehine bitlrmeğe muTaffak olmuştur. 
ikinci devrede Demirsoprlulann Altay 
kalesine müteadddit defalar tehlikeler 
ihd&s ettikleri ak ıı1k görülmüştür. Bu 
devrede takımlar karşılıklı olarak birer 
sayı kaydetmeğe mu.affalc olduklann
dan Altay sahadan 2-1 galip aynlı:nıt
tsr. 

AL TINORDU - GöZTEPE 
1kinci mac haftanın ve lik birinci dev

resinin en ehemmivetli müsabakası idi. 
Puvan cetvelinde diğer takımlann önün
de giden Cöztepe - Alhnordu kannlas-' 
maa haldlraten heyecanlı •e uvlcU ol
muştur. Bt11'ana zaman zaman netice
lerin her iki takım için de lehe ve alvhe 
dönmesi m6sabakanın allka ile takip 
edOmesinl intaç etm\şfü. 

Havanın rüzgarlı olmasına rağmen 
mac; sünıtll cereyan ettni"· taktik itiba
"ile de bu senenin en güzel oyunu olmu,_ 

rıca tatmin etmelisin. Göreyim seni. Bir Hanı çok güzel, b~yUk ve ku"':e~lı 
tanıftan hiç bir dedikodu sızıltıst çık- bazı yelk~ gemilen _yıı~ır. Denızın tuD.ün Altınorduyu bir uyı farkla ınağ
maınna meydan vermemek için elinden !1~uduğu bır gUnde, gu?eşın panltı~?" \Qp eden ıan kırmm mktm, },"yeti umu
gelen bnttın Jr&yreti grf eyle. Bu hizme- ıçınde yUzen albn renkli sul~nn Ustun- mlvesile ve hllha!!U defıııns hathnın g&v
tinln mukabilinde bizden bUyük ihsan- den yavaş yavaş kayarak enginlere dojt- Tetile Alttnordununld"d~., yüksele bir 
lar gfSreceğine emin ot ıu açılırlar ... Bir az sonra enginde mU- ovun çikarmı."tır. Sildi. Cö7.tepevl yen-
Sa.;ıı__ h tl . 1 1.A& b salt ve bol rilzglrlarla karşılasırlar. yel- k ı~ . 1_ 

• URR11!° aue eny e ~ aşa ve- kenlerl şişer, gemicilerin keyfi gelir- dikten so"nra aunRn acıy,.,.t !1mnı1zı 
np devletin ha~t ve .sellmetin~ taalluk Ve gemiler, tıpkı knnatlannı açarak takımın dHn biih;., h"tla..,.,da ak$>1rlık
eden gayet mUhım bır mı;seleyı hallet- giden iri bir kuş gibi, baş döndürücü bir ll'lT b"'rl7. bir ~ki1d"' '!Örülüyordu. Buna 
~ utrııstığımız içtn bizım .bu gaybu- çabuklukla dalgaların llzerinde sekmeğe, mı•hbil ~ .. ;t v1""'i l\.t oyuncu içlnde en 
betimiz belki de bir kaç va~t sürecek- uçmağa koyulurlar. çok TnUV8ffak olanı idi. 
tir. Bundan Y!na da hiç endışe etmeyi- !şte ilk kurtuluş yıllarında Osmıınlı Hak,.min itarettvle ovan baAlar baş. 
Diz ft beni hiç bir taraftan sorup sual devletinin hali, enginde gUzel bir hava '"""•:r. CöEte" .. 1ileri., AlbMrdu hlestne 
atı e,eslnla. n ;.,(ıikleri v~ .. nMii. Bunu Alm,"Td" mü-

B•• da b1-- '- ]Azını Jd """ l • bularak erleyen bir gemlnln vaziyetı- daLaın -ü•t.r:latla lcarırıl"""bilidi. Gözt,.. u 1U'a u; a.11:? 0 • Uı;u c~n ni andırmakta idi. nı ··• .,-
Sadtmm efen~ımmn hademesınden bır Bu durum. bir kaç asn birden kucak- ,.,eni" ilk dakihlard" bir sevl,.r yaptT'lak 
kbme7f ana gonderiyonmı. Bu tezkere- lıyarak mOsait bir şekilde devam et- i•tedi:;.ı ht•se,Hliyordu. Net ... kirn yedi.,_ 
..ı alır a1mu yolladtlım bu adama der- misti._ d dslct\.ada 11'c sayıyı kayd .. ttiklert ı:?Ö
W • hin altın 'ftrip yollayasm. Fakat sonra havalar birden bire baz.. ..,';ldü. Bu ırolden .anra aaTtl"nn. kal'!lt-

Jllç hir mret1e ıeriye bırakmak caiz muştu. Miltht, fırtınalar baş göstermiş- 1·kh ol,.•11k l-lrblrinl taltlp edeceği tah
iıellLllr- ÇOnkD buna ihtiyaç gayet bt11 ti ... Ve enginde batmak tehlikesine tu- mt., ~diliyordu. 
.,. c:Ok mnstaeeldlr. tulan bir gemi gibi, Osmanlı devletinin f'11lcat a':'d"n .trml Cl111cid11dan fa-Yl& 

Ona ~ icap eden teclblrl almakta hayat ve sellmeti de bOyilk bir muhaıa-- v111dt ~ectlil h&l~,. 1"o1 r.ıhn1amadı l'f!-
W teJıts01 ~ raya maruz kalmış görünmekte idl. h11vet ottı:runcu dakikad11 s".'t sert bır 

Baki hepinize mahlUI sellmlar ede- Fatih gibl, Yavuz gibi Kanuni gibl ..Utle Altı"nrdmum bfl!rab-ı-lık •YlmU 
mn_, en mahir ve çok muktedk bptanlar ta- lcav" .. ttt. ~ .. 1-f henLere bitti. 

Bu teüere ynılıp bitirildikten m rafından idare olunan bu geminin ku- IKtNCt DEVRE 
Elhya Ferhat ala ~dı Defte.da~ mandasını. sonralan hep bilgim, kud- l1clncl de'ft'e he11leT ..,._lamu ha Cff';-
ellnden bemı;n çekti. aldı ve Hilseyın retsiz gemiciler ellerine geçirmişlerdt fa da ,M~u1ula"" ~n ,,,.1.oımı.
efeadiye dedı ki: Kıınun1den sonraki padişah tkincl Se- 1111n (förii1üyonlu. ~lcf?fnct d•td1tad11 

- Şim~I buna bir de müh~r basmak lim bir gecede içi şarap dolu koskoca bir ~ıııtt ota "'etft'den ~1rtHH f~allde ...0-
Jham gelıyor. Acaba za1i muhrlln ya- binliği haklıyan mlithlş bir sarhoştu. ..et l>IT tıGt1• ild""' golU de Cözteoe lca
nm da mıdır?. Bunun oğlu UçüncU Murat ise tam 1Ht"e lcaYd~ttt Ba aTBnhı~ Y11tftettf'11 

Hüseyin efendi menfi manada başını manasiyle bir kadın budalası idi. Aklını, ;.tifadfl! edi1PC~ Yf'"tle AltmoTdu m6-
aalladı: fikrini hep bakire kıilarla körpe 'kadın- ~a'8" ltattl lcale)'l sık .. it b°' lm8kme-

- HaYJI"., dedt benim yanımda bir şey lar almıştı. Ve işin en fena noktası şu ~ hGcmn h"""'"' da J'f"1M ..\P-1 .Ut
komadınız ki.. "Ostümde taşıdığım her idi ki devletin idaresini de kadınlann ter atf"•;;a ha.ladıkls" Pörüldl1. ~u n
pyi elimden aldınız. Mührün para kese- eline tevdi etmİ§ti. Onun yerine annes~ ..;yet Gözte1)~ TB1ctt ku:,.:ndrrd,;;, «l
ainin ~e idl Keseye bak:aııaınnt ora- NQru BlnQ ve karw, aslen Venedikl1, bi ""'f ... almalal'T"ttı dıı 'mkln Ye!"di -.re 
da bulurs~uz. . . asıl ismi de Bafo olan Safiye Sultanlar- "" dakilca 80ftT'1l Fuat CnT:tepe~tn hen-

- Bu lŞ te tamam. Bız ~UhrU bulup la, Yahudi karısı Dudu Hıraçe ve KAhva berlilc ••vnnu ka.d~tti. 2 - 2 he'1ll>ere 
bu tezkereye basanz. Had.ı hoşça kal kadın Raziye hatun, uzun seneler Os- vatfv .. t otn7:1•ftC\1 dakikaya kadar devam 
balnhk. Allah Tahatlık versın._ manh İmparatorluğunu idare ettiler.. tottl. Bu dakik.adan «n"ra da maçın ne-

KAhya Fl"rhat ağa ile Anber ve Kan- Bu kadınların gerek saray içinde, ge- tic~ni tavin eden G1;ztepf'nln M1vılan 
rek dışarda emin ve mahrem adamlan birbirini takip etti. Alhnorda T"\Üd•fıııa-

(4) Sadra.zamlara o 'Dllkit 1'en1eıa üw.- vardı. amm ,.rılc ~YUMmdan lstifftde eden Gnr:-
NJt... - 81TMEDf - tent-10,.r. F'ttıtdtn ga"f'T'etivle kfq faaıla-
ııooaoccıı::ıı:ıcı ı::ıı:ı r:ıı:ıı:ı ı:ı a ı::ıaaol'.lı:ı ı:ıaı:aocr:ı ı:ıc:o~ı:ıı:ıc 11ı:ıı:nıı:ıc~r:ıaı:ıı:ıı::ıı::ıı:ıcıı::ıı::ıcııı hırla daha iki savı kaydederı-lc mPrın 

Almanlara göre ZABITADA 

- BAŞTARAFI 1 fNct SAHİFEDE - Şüphe üzerine yaraladı 

cer,.vanmı 4 - 2 lehlerine çevl•diler. Son 
dakilcPlRTda Alhnordulular hücuma ıre
cerelc komf'rdl"Tl üçncü 98V1Vl VllpmaV.a 
muvaff,.'lc oldularsa da b• .. berliği temin 
,.demedil,.r ve maç 4-3 Cöztepenln ga
Ubiyetile bitti. 

Muamele Vergisi lıyac.aktır 
-~~~-------~~-----~-~---~---

Verginin nebati mahsul
ler tasir ve tasfiyehane

lerine tatbik şekli 
Sınai miiesseseye imalat yaptıran kimselerin sı· 
nai müesseselerin vergisile hiç bir alAkası yok... 
Kıymetli mnliye mUfettişlerimb:den mü~csedir. Sınai mUesseseye imalat 

B. thsan tarafından muamele vergisinin yaptıran kimselerin sınat :nüesseselerin 
nebati yağlan tasir ve tasfiye eden fab- vergisiyle hiç bir alakası yoktur. 
rika ve imal1ıtluınelere tatbik şekli lıak- 2 - SINA? MOF~SESELERE tMA-
londa geçen gün ticaret odasında bir LAT YAPTIRAN, TOPrANCI 
konferans verildiğini yazmıştık. Mua- T!CARETHANELER VE 
mele vergisinin bu gibi fabrika ve MtlTEAHHlTLER: 
imalathanelere teşmili yeni bir .kn
nun mevzuu olduğu cihetle bunun
la ilgili bir çok toptnncı tacirler ve 
fabrikntörlerle imalathane sahipleri 
kanunun kendilerine yilldediği milkel
lcfıyetlcri hakkiyle bilmiyorlar, mese
la, zeytin tasirhnne sahipleri çıkara
cakları :r.eytin yağı Uzerinden yüzde 
on muamele vergisi ödeyecekleri halde 
bazı fabrikatörlerin eskisi gibi elde edi
lecek yağm yiizde onu kendilerine kal
mak suretiyle mUstahsilin zeytinlerini 
taslr edeceklerini iddia eUiklerl görül
mektedir, Bu. şu demekbr ki bu gibi 
fabrikatörler ya tasir işini bedava yap
mış olacaklar, hatta fiat tereffüU halinde 
daha yüksek bfr kıymet üzerinden yüz
de on vergi ödeyeceklerine gı>re bu işi 
zaranna yapacaklar, yahut buna imkan 
olmadığına göre müstahsile veya kanu
na karşı hileli bir yola sapmış olacaklar
dır. Bilgisizlik dolayısiyle bazı müstah
sillerin de buna kanmalan ihtimal da
hilindedir. Bu bakımdan, muamele ver
~isinin yağ sanayiindeki tatbikatı yalnız 
fabrika ve imalathane sahiplerini ve yal

Muamele vergisi kanunu, sınai müea
seselexe iptidai madde vererek hnaUt 
ynptıran ve bir takvim senesi zarfında 
bu şekilde yı::ıphrdığı imnltıtın bedeli 80 
bin lirayı geçen ticarethane ve müteahhit 
icri toptancı ticarcthnne ve müteahhit 
addederek vergi milkellefiyeti dahiline 
nl~tır. Kanundaki toptancı tabiri, bir 
takvim senesi zarfında yaptırdığı mal 30 
hin lirayı geçen ticarethane veya müte
ahhitleri göstermektedir. Bu sebeple tl
carc.>thene veya mUteahhidin esas mua
melatının toptancılık ve}•a pnıkendecilik 
olduğu nazarı itibara alınmaz. ancak 30 
bin liralık mal imal ettirilip eUirilmedi
ğine bakılır. Böylece ister tacir, ister 
müteahhit ve isterse mUstahsil olsun, 
bir takvim yılı znrlında 30 bin liradan 
fa~la kıymette zey-tin vesaire nebatı ya
ğı başka sınai müesseselere kendi nam 
ve hcsaplnrma imal ettirip teslim almış 
bulunan kimselerin hepsi de muamele 
vergisine tfıbi bulunmaktadır. 

3 - TOPTANCl TİCARETHANE 
VE MüTEAHHtTLER: 

Bunun ilk şartı; Alnıad' 
ların en az Kalkası:::, 
ve Urallarda dard 
masıdır ve bu oıacaJdll'" 

- BAŞTARAFJ l tNCI SAD~. 
gilterenin lataya ihraç külfetindela ~ 
tulması· ikincisi süratJe vardım ~ _ 
reme ıiusıann Kn0tasıaris. ve urJlll' 
da tutunmasına imkin vttilmesiclir• 

Birlm görüşilmliz odur ki. iki ..-: 
ralı dünya harbinin istikbali bu ~ 
dımlnruı :süratle ve dolgun olarak J9r 
masma bağlıdır. _ _ __w 

Bu yardımlar temin edilip ~
Asyanın tabii budutlanncla dur3 
!arsa, harbin, Anglo - Sabon 9' 
~ tamamlandığı gün yeni 'başt8ll 
üzer.inde ve büyük bir ölçüde ~ 
cağı söylenebilir. Gerçek; Amerib lj! 
on bin mumam ve llstün laymeffe ...,, 
yattı imaline ~ladıldaıı bir sene ~ 
ra • ki bu tarihte donanması da 
pon donanmasının en az il~ mis~ 
kacak ve büyük bir kara ordusu 1 
\'aSıtnlarla silahlanmış olacakbr, i~..., 
tarihte - ynni 1945 te Avrupanın CUl1~ 
masına irnki\n o1nııyan o korkunç 
baslıvncaktır. ~ 
iniıasa kanaatimce her şeydııo ev'rl 

Almanların en n Kaf'knslnrda ve 
tarda durdunılması beklenmelidir.~ 
kii harhin inkişafı ve istikbali ~-..lto 
tahakkukuna hatlıdır. Netice bu o._....
hr.. _ _,,, 

şAKiR HAZIM ERGÖK!.WP""' 

~-------ta------------
NOTERLER KAJtVN11 
DECİŞltOR... 
Adliye vekaleti Noter kanun~da--' 

pacağı değişiklikler etrafındaki~ 
lannı bitirmek üzeredir. fstanbul ~ 
!erinden bir kaçı Ankaraya g:dere~ 
pılacak değişiklik münasebetiyle bd' 
ye vekAletinden bazı temennilerde ~ 
lurunuşlardır. Temenniler arasında_ .. 1' 
terlerin bir cemiyet halinde y~ 
rıru temin etmek maksadiyle k9Jı 
yeni htikümler ilivesi de vardır. 

nız toptancı zeytin vesair nebati yağ ta- Sınai müesseselerden vcy,a sınat mil
cirlerini değil, biltiln milstahsilleri ya- csscsclcre imaliıt yaptıran kimselerden 
kından ilgilendirmektedir. Bu itibarla, yine bir takvim senesi zaıimda SO hin 
B. İhsan tarafından verilen konferansın liradan fazla mal alan toptancı tlcaret-
mevzuunu hillastı ettik. Knrmctli maliye hane ve müteahhitler de '3luatnele ver- -·------
müfettişlmizin verdiği konfernnstnki gislne tabidir. Toptancı ticarethane ve YENİ TA~ ·ER 
esaslan okuyuculanmıza aşağıda sunu- nıUteahhitlerin muamele vergi3ine tlibi & .&n&1 

yo'!"UZ: olmasına esas teşkil eden (30) hin lira- Midilli eski bidayet mahkemesi ~ 
Bugün memleketiml7.de tatbik edil- run hesabında, vergiye tabi Slllllt mUes- l'ğinden müstafi Kenan Bozkurt T~ 

mekte olan 3843 numaralı muamelE." ver- sesele.rle sınai müessese]~ imaJ.At yap- hazine avukatl.ıkuıa. Manisa mahk~ 
gisi kanunu ilk şeklinde nebati ınahsul- tıran kimselerden alınan mallar nazarı azalığından müstafi Lebip Altıok :.ı 
lerl tasir ve tasfiye eden fabrika ve ima- .Ubtra alınır. Vergiye tibi olmayan 81- liye vekfileti Mı1ll Emlak müdUrlilP' 
Iathanelerl vergiden :istisna eylemiş bu- nai müesseselerle diğer toptancı ticaret- mcmurlul'Wla tayin edilmişlerdir. ~ 
lunmakta idi. Ancak, bili.'ıare fevkala- hane ve milteahhitlerden (yani ıına1 Viranşen kazasl birinsi sınıf t'.~ 
de ahval dolayısiyle kabul edilen 4040 müesseselere iınalAt yaptırmayıp sadece funiri Tahir ôzkanlı Nazilliye., ~ 
numaralı fevkallde zam kanunu nebaü mal satın alan t.optaııcı ticarethane ve ikinci sıwf emniyet Amiri Tevfik ·l!ıT"'"" 
mahsulleri tasir ve tasfiye ceen fabrika müteahbltlerden) satın 1tlınan mallar Kütahyaya tayin edilmişlerdir. 
ve imalAthanelerin bu muafiyetini kal- bu hesaba ithal edilmez. Bir ticarethane ~ 
dırarak bunlan da muamele venl(isi mil- veya mUteahhit hem sınai mU~elere 6 .a 
kellefiyeti mevzuwın alınışbr. Böylece, kendi namına mal imal ettirdiği. hem de ECZACI KEMAL Af{!f /111 
bUtün zeytin, pamuk çekirdeği, susam sınat mUesseselerden mal satın aldığı v- ~ 
vesaireyi tasir ederek yağ çıkaran veya takdirde '30 bin liranın hesabında imal H

1
lA1 eczanesi sahibi Kemal .n.-~ 

çık.anlan yağlan tasfiye eden fabrika ve ettirdi~ mallarla satın aldılı maitann dilııden itibaren hnıi;e bUsbiltiln ~ d' 
imallthaneler 3843 numaralı kanunun yekOnu nu.an itibara alınır ve imal et- bir nefasette ~ bır saloo. aşk ~ 
umumi hDkUmlerl dairesinde muamele tirdiği mallarla satın aldığı mallarm ye- sun kokusu serpmış bulunmaktadır~ 
yergisine tAbl bulunmaktadır. Burada kiinu 30 bln lirayı geçtiği anda yubn- W eeumcsinln bu zarif kolonyası ( ~ 
muamele vergisi kanunununun, zeytin, da (2) işaretli fıkr-..da gösterd~ kim- çiçek). .adı ile satılmaktadır. ~dı ~ 
pamuk çekirdeği vesalr nebati yağlan seler gıöi verg1 mnkellefiyetlne girmiş formülil de gizli tutulan bu yenı tJ1 
imal eden sanat mUesseseleri Ye bunla- olurlar. Kemal Aktaşın Altınrüya kokusuna°' 
nn tiearetfyle qugal eden ticarethane- 4 _ FlLYAL. ŞUBE VE nazire olmuş, bazı hususatta üst 
leri allbdar eden ahkAmı kısaca ve top- SATIŞ MAOAZALARI: gösterecek kadar ileri gitmiştir ..... ,...5.1 " 
lu bir tekilde izah edilmiştir: Gerek mıat müesseselerin. ve gerek (GJ.zll çiçek) bir ~-.ıw-___,. 
1- SINAt MOESSESELER: sınat müesseselere hnalAt yaptıran top- zanesi müşterilerine meccanen.~ 
OLANLAR tancı ticarethane ve milteahhitlerin fil- ~· ~ilerin zevki selimi 1"' 
Muamele vergisi kanununa göre ver- yal· fUbe ve satış ma~lan da muame- nnde çok ı)·ı neticeler almaktadır· 

!l ile mükellef olanlan asağıda\i grup- le ~ergisine tlbidir. Bu filyal. fUbe ve vafiakıyetler dileriz. 
larda toplamak mUmkündür: satq majiualannın vergiye tlbl olması BİR TEKZİP __ -" 

' - SINA YI MOF.S.5E.5EU:.Rt : için buDlarm toptan satış, yapmasma AllınrUya eı;ansınm bittiJij ba~_A, 
Zeytin, pamuk çekird~. susam vesal- lüzum yoktur. Perakende ısatış yapsalar çıkardan şayialan, Hilll eczanesi pao· 

reyi tasir veya tasfiye eden Slna1 mne~ aa yine vergiye tlbidirler. Şube ve satış yetle tekzip eder. Bu zarif koku ~ 
st!'3eler muameJe vergisi il.? mükelleftir- mağazalıtnnın mahiyeti ticaret hayatın- de her zaman bulunacak yeni ~ 
ler. Muamele vergisi kanununa göre da maltbndur:. Kanun~ ~re b.ir şirket (GWi çlçek) ile arkadaslık edece~ 
imal; bir maddenin terkibin. vasfım. has- veya sınat mu~nm ıdaresı altında utı AL ECZANJ!P"" 
asını veya şeklini değiştlımek suretly- veya ona tlbl olarak mez.knr şirket ve- ~ ~ 
le işlenmesi olduğundan zeytin yağı va müesseseye ait mamı.llat satan şirket-
tasir veya tasfiye eden imalathanelerin ler, filyal şir'ket addedilirler. Yine kanu- DJKKATl.ER 
raptığı işin kanunn göre bir imal olduğu na göre bir sınai müessese veya toptan-
pek tabiidir. Yine kanuna göre bu Şl"kn- ı:ı ticarethane sahibinin altrabalarına ve • • • • • • • • • • • 
de mamul madde vUcuda getiren mües- bunlar şirket halinde ise şeriklerine ve- Türk kızı vazife 

başına ... vetleri Sovyetlere karşı büyük muvaf
fakıyetler elde etmiştir. 1 sonteşrinden 
8 son teşrine kadar geçen müddet içm
de Sovyetler 2172 tayyare kaybcbniş
lerdir. Bunların 1293 ü hava muharebe
lerinde, 412 si tayyare dafi tonlarile ~ 
1lst tarafı da yerde tnhrip ed"lmiştir. 

Ayni mUddet içinde Almanlar doğuda 
183 tayyare kavbetmislerdiı . 

İkiçcşmelikte Kfunllpqa caddesinde 
Hüseyin qtirses, valldesinden şüphele
nerek Hidayet Menteş adında birisini 
\'\.ieudunun muhtdif yerlerinden yara
lam~ ve müddeiumumilikçe tevkif edil 
miştir. 

Bir hırsızlık iddiaSL 
TAYYARE nt~cm1LAKI fstihlAs un :fabrikasında calışan ve 25 
Berlin. 16 (A.A) - Alman savaş tay- adetli bir balya çuvah çalarak satmak 

yarclcri doğu cenhe.c;inin bir ~k kesim- istedi~i iddia olunan Sıtkı ve bunu satm 
lerinde demiryolları üzerindeki Clüşmaı1 almal'<n tesebbüs eden Yusuf haklarmdn 
tasıtlarma hücum ctmisler ve bunları tahkikata baslnnmıstır. 

geselere de sınat milessese deni11r. Bu ya şeriklerinin akrabalarına ait satış 
sebeple bir fabrika ve iınal!thanPnin mağazaları ve ~ubeler de ya tamamen 
sınai müessese olması için .sadece mamul sınai müessesenin veya toptancı ticnret
madde vücuda getirmesi kafi olup eski bonenin satış mağazası veya şubesi hük-

C. H. P. Yaldar Htdlfcye kanunlarda olduğu gibi teşvik sanayi ka- mündcdirler verniye tabi olurlar. Buse
ııunundaki şartlan haiz olması lazım de- beple bu kabil şube ve satış ma

J:ono,resl toDlandı.. ğildir. Diğer taraftan imalin m:ıkine. ğnzalarında artık 30 bin liralık haddin 
C. H. P. Yalılar Nahiyesi senelik kon- alat; tc?.gnh veya kaplar ianesiyle yapıl- doldurulması aranılmadan vergi mlikel

ıttesi dUn saat onda birinci Karantina ması, bunlrırın muharrik kuvvetJe veya lefiyeti mevcut demektir. Kanun akraba 
Parti binasında akdedilmis. vali B. Fu· beden veya hayvan kuvvetiyle işletilme- tabirine karı, koca ile usul ve furui. kar
ad Tuksal, vilayet ve kaza idare heyet- si, işlenen maddenin müesseseye ait olup deş, amca, dayı, hala ve teyzeleri, ye
lerf nzası da kongrede bulunmuştur. olmaması Vergi mükcll~yctine tesir genleri \'C bunlar derecesindeki sıhri 

Nahiye idnr hevetinin rnporu okun· edemez. Sınai müesseselere ait muame- hısımları ithal cylC'miştir. 

-·- ~ Kal'.a kış gelip ~attı. Balkanlarda ~ 
simdiden sojhık dalgaları ortalığı .{;.,v 
kavuruyor. Radyolar. soğuktan ö t 
rln bile mevcudiyeti haberini vcr15°;,i;t: 

Uzviyctiınizi muhafaza eden kahrı IJlll 
tolnrımızın altnda işimiz. gücüdil~ 
meşgulken Trakyayı, Sankamışı ;tJ: 
nüyoruz. Kışın karma ve soğuğuna ,, 
men yurd huduUarını bekleyen ct>c::~ 
kahraman askerlerimiz en büyük d~ 
cemizdir. Onlann rutum.ti ve s •t11'l" 
yılmadan karşılamaları için h~pı ~ 
ııyn ayrı teveccüh ed"n vazifelertn 11 

muş ve rapor milttefikan kabul edil- le vergisinde; verginin miikellefi sınai - MABADI YARIN -
mistir. ~-""'Y"L("'.7"...';..,,.,- ,..,.., .... - - ~.,)"'"A,.t:f,0.0-~~-7~~y~~..l':"-

b!ı-~ yerde uzun zamnn durmak mec- J A~ AYA 
burhretinde bırakmıslardır. Bu arada HAKARET E......,Ş 

BiJaharc dileklere geçilmiş ve bu me · Çofı COCUJ!Ju Jısildnt l'g!lf f!!Pft!~ltH'd Vefıfi .. 
yanda vilayeti nıakndar eden dileklere ve müddeiunıum;ıer let ve fJMwüh m murl r •. 

iki köprü de yıkılmıstır. • ... vali tarafından lovmeOi ve veC:x cevap-
lar vcrilmist.ir. Yeni intıöabatta nahiyA? Adliye vekfilcti, cok çocuklu hakim- Dabfliye vckUleti, üstün memurların 
idare heyeti ayn~ ipka edildikten son- lcre yardım kanwıuna göre bu sene Mi- madun '.memurlara vekalet edemcmele-

Savas ta}y-Jelerinden ibaret teşkilleY 
ıs 900 ~ ~ünü Kınında dü.«mUUl kı
talanna muvaffnkı ·etle basanlan hü
cumlarda bu1unmustur. Bu arada Sivas
topol limanındaki tesisata da ~r ve or
ta capta bombalarla hücum edilmiştır. 
Baska tayyare teskillerl Sivastopo1da 
müstahkem dilşman mevzilerine karsı 
:vamlan kara harekAtma yardım etmiş
lerdir. 

... "oo vetlere göre 
- BAŞTARAFI 1 tNd SAHlr WK -

;pebiK olarak kalır.alan nıünalcaJe ~ç
Mhlı..den doiabildığı cı"bl Ke.rçe 
do""'ru yapı1an ilenncnin neticesini bele-

Te;pecikte K~ğıthane caddesinde b!.r 
meyhanede iclrl ic:mekte olan Mehmet 
Asaf. silahlı bir jandarmaya karşı haka
ıretimiz sözler sarf'et1iğj iddiasiyle ya· 
kalanmıştır. 

ra kongreye nihayet verllmişt!r. kim 1re müddeiumumi sınıflarına men- rini kararlaştırmıştır. 
sup olanların aile durumlarını tetkik et
miş ve yardım hisc;esi olarak kcsilecelc 
onraların mikdannı te..,;,·ı eylemiştir. 
Vekalet bu paraların kanunuevvel ayın
da kesilmesi lüzwnunu alRkadarlara bil

SUÇALMIŞ 

Halil Rifatpaşa caddes1nde kahveci 
Adem:n su saatinin gerisindr-n bir boru 
ile su ~ldığı şikl\vct ed\lmiş ve hakkın
da tahkikata başlanmıştır. 

., . 
Memurlar ve asJıerHlı 
Memurlar kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan 
kanun projesinin önilmüzdt!ki günlerde 
alakalı komisyonlRrda mil7.akereslnc 
başlanacaktır. Projede askerliğini ynp· 
mıyanların memuriyete almamıyacntı 
ve askerliğini ~·apmadan memur olanla

lemeJc mahadından mütevellit olduğu- nn dahi muvnu.nf hizmetlerini ifa sıra· 
na da hamlolunabilir. & bölacde kış sında memuriyetle blr nlakası k<ılmıya
o kadar fiddetli değildir ve Kafkasya- ca~ı gibi memuriyetin verdiği hak ve 
,.. Tatmalı:: gayretlerinde Almanlann ye- salfıhiyctlerclen de isti!ade cdemiycce.k· 
niden Faaliyete ııeçıneleri beklenebilir.\ leri bakkmda hükümler vardır. 

dirmiştir. 

-----
idare andPlel'inin 
Jtıdem tablosu 
Dahiliye vekilliği, idare Amirlerinin 

1941 kıdem tablosunu hazırlamağa baş
lamısbr. Tnbloda bu yıl içinde terfi et
miş olanların vaziyeti de gösterilecek
tir. 

• ~/./'./."J~YJ"r...er~?/..,..~I 
RO?\IEO JULİET'E 

NAZIRF ...... _ ... 

Ölmi~"en Ask ~ 
WIJTHERING HEIGUT ~ 

fSTANRlfl.DA ~ HAFT.l'-DA'N ~ 
Bl<;Rİ BÜYÜK VE Dı\İl\11 BlR ~ 

MUVAFF AKJVET ~ 
AOlall8Cll~.~mZDA~N•MaAcıııK~TmADDMIR...IOOlı:ıoc:OOCt 

ka,•betmeden edası i~ap ediyor. iP' 
Hududu bekleven Ti.irk yP•itlerl rd" 

den birer parçadufar. Hepımizi~. ~1~ 
şimiz, kocam\% veya babamız n~bPti..,l' 
hududu bekliyorlar Bizim emııt\'e f'llcı" 
-zin, rahatca evimizde co1uk çocuhtl ~tı 
la sıcak odalarda oturmamızın te;c~· 
hudutlanmıD bekleyen bu yiğit 
!ardır. ed 'f' 

Bir tesekkül ordumuza kış~ı~ h f;~.,. 
cem etmek için faaliyete j!e('mt~tıd.erı bit 
de oturan her kadın vakitlımn 00dd 
kısmını avırnn her Türk kızı ~ı~ )ıl' 
bekle;>en bir Mehmetril'<e bir kıc:: 1 # 
dive hazırlamak mevkiindeclir. 13ıı 
zifo diğer]ninden daha ulvidir. i1tB .,.,r 

Türk kadını. Türk kızı ... Dak1 

betmeden vazife başına. · _.,1det 
ADNAN~ 
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8ontesrln Pazartesi J9dl = --·- --·- -
Bir Kaç Avda 

INGILIZCE 

YENJASIR 
- U2SZ _::zı D 

SIHRA.'J' KOŞESı . 
•••••••••••••• 

ttalyan hava kurmay 
reisi istila etti.. 

M • b k Roma, !6 (A.A) - Hava kurmay re-
8 VJ OlıCU ••• isi ve hava müste.şarı general Fr~o 

---·--- Pikolo istifa etmiştir. 
Bir tayyare mUfrezesinln kumandam 

Nazar değmesine insanlar, nazar tesi- olan general Rina Koldo hava gencl 
riyle hastalandıktan vakit, nefesleri bu- kurmay reisliğine ve müsteşarlığına ta· 
na karşı tesirli dıye tanıdıkları afsuncu· yin edilmiştir. 

lan çağınrlar. Nazara ka.arşı a.fsuncu1uit -·-----oft..eteO D~rsler dünyanın her tara~nda.bir ~:nktir: Yal- Cenubi Afrika 
~· ~ nız afsuncunun soyledıği s&ler, yahut --·-·-·-+ okuduğu dualar değişir. mebusları Lonclrada 

Oli DOIWZUNC:V DERS 
NINETEENTH LESSON 

VERBS FİİLLER 
The Negatlw of dıe Present tense. .. 

Hal slgutmn menfisi. •. 
.... Dol 

~ .. not 
t-...;nol 
~ 
ilaotwrtte 

.. not 'V'er7 clever 
iz not veri klevı) 

ay m not Ben değilim 
hi z not O değildir .• 
ay .. not Ben malik değilim 
ay kenot Ben muktedir değilim 
ay du not rayt Ben yazmam 

Fakat nazar isabet etmeden önce ona Londra, 16 (A.A) - Cenubi Afrikn 
karşı korunmak teb!rleri memlekete gö- ittihadı Parlamento azasından mürekkep 
re başka başkadır. Avrupalıların, nazar bir heyet Londraya gelm.Jştir. 
değmesin diye parmaklariylc tahtaya c.- -·-·-·- ... •• , 
vurmalan Adeti Avrupa medeniyeti ya- f s· H b 1 . 
yıldıkça hemen her memlekette görül- ' ... ınema a er erı 
mektcdir. Bu ideli şimdi tekrar eden- o------------. 
]er sebebini bilmezlerse de, aslı tahtada GRETA GARBONUN YENi Fi· 
nazara karşı koyacak bir cereyan bulun-
duğuna inanmaktadır. Parmaklaruu tah- LIMLERt " MARLEN OlET • 
taya vuran kimse o cereyanı kendi vU- RICH SONOYOR ŞIRLEY 
cuduna geç!rerek kendisini nazann te- • 
sirinden koruyacağını zanneder. TEMPİL BOYOOO . MIRNA 

Volokolmb ve Sivas. 
topolda durum vahim 
-BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -
fakıyetler elde ettikleri bildirilmiştir. 
Fakat bu yerlerin Kwlordu tarafından 
geri alınc:U~ı da illve edilmektedir. 

Kırımda, Kerçte son Alman hücum
larının bugün (Dün) başlıyacağı hak· 
kında Sovyetlerce kanaat vardır.. Bu
nun için mUdafilere Moskova, Leningrad 
ve Rostof müdafileri nUmune gösteril
mekte ve mukavemet istenmektedir. Kı
~l Yıldız, Pravda ve İzvesüya gazetele
ri bu mevzu etrafında yazılar yazıyor
lar. 

Pravda diyor ki : 
•Kıı d~n taaıTuzunu durdura

maz. Taarruzu durdurmak iç.in yeni tak
tikle çalışmak ve daha fazla inatla mu
kavemet etmek llzımdır. • 

Sovyet gazeteleri ve radyosu yeni ta
arruzlardan bahsetmekte ve ezcllmle 
Moskova üıı;erine dllşmanın yeni Jrlitıe 
hUcumlannda buluna~ unutulmama
sını bildirmektedirler . 

SAllll'B 1 

. ,, 
"Seni sevıyorum 

diye mırı\dand• 

Ş&Jed ata de bu cutp gQselll~ 
reçeteelnl kullanı.run•. ab de b11 
ilUfata nail olablUralnJıı. Qtlntl 

br, ur Te taze culbe Ue & Mavi boncuk, ahalisinin en çoğu es- l 
mer yüz]U, kara gözlll olan memleket- LOY EVLEN YOR 
lerden çıkmış olsa kerektir. Bir yerde ---·---

hk çalışkan değildir .. 
""·'·':lilr.L.n... ~.- have not done their work 
~ v not dan ZM ulk) 

NAZtııı HUKUK HAKtMUCIN -
DEN ı 
Bila varit öldüiünden bahlale mira• 

ıırun hazfnei maliyeye lntikah istenilen 
Na:dllfnin Hamidiye köyünden Ali Şalı 
oğlu Jlyaa kan11 ve Abdullah kızı Sıddı
lcanın rnirUCJa olduiunu iddia edenler-

ı•• ._ıe en oert .. ctrl<tn ""i dl kadife gibi JUmuşatıp beJazla 

1 Tokalan kreminde mevcut b7 
meUI cevherler al,ab nottaı 

eritir, actk mesameltrt 11klattınts 
ve cilde bir gül 7apratı yumQf&k 
htı verlr ve .. ,.nı per11Uf blr 
'9mln eder. 'hkalon_ tremJ 
Jerde eatalır. 

......, işlerini bitirmediler .. 

.._'-not tell you because I do not know. 
~ bnot tel yu bıko'z ay dd not nöu) 
·~ 81)ıll)eııem çODkil bilmlyonuıı .. 
• does not write to me very often. 
O daz DOt rayt tu mıy ofn) 
~ pek sık )'a:ElllS.. 

newr spealr to their neigbboms .. 
~ nevı spiyk tu zea neybız) 
~komşularına asla konuşmazlar •. 
~ &reenıgrocer hu no :fresh vegetab1es to ~ day 
}il Rnyngrihm hes nöu freş vectıbılz tıde'y) 

de bugiln taze sebze yok.. 
farmer is not ploughing his field to - day, he is at the market.. 
flınır iz not plauın(&) biz fiıld tıde'y. h1y iz et n mlkıt) 

ll!ijUllfd bugiln tarlasını s{lnnfyor, o C(8r1tdadır .. 
..._._be not been told? 
~ hl not bin töuld) 
~-allylemne~ mJ? 
~ yoa lmow the latest news? 
~ 78 nöu 111 1fı7tlst ny&) 
~ ~berleri bllml,or musunuz? 
~ he beelı here? 
~hibinhla) 
v ..... deill mi idi? 

"--------------------~----~-----------------------

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

nadir olan şey oraya yabancı gelir . 
Onun için kara gözlUleri daha çok olan 
yerlerde mavi gözlerden çekinirler ve 
onların nazan daha fena tesir edeceği
nl nnnederlcr. Mavi boncuğu da,mavi 
gözlerin fena tesirini ayni renkle geriye, 
mavi gözlerin sahibine göndermek !ile
riyle takarlar. Na7.ara inananlan en z!
ya<le korkutan mavi gözlil kadınlardır. 
Bilhassa kadın düğünlerindt! bulunursa. 
Bir de mavi gözlü ve nişanlanmış kızlar
dan pek ziyade korkulur. Onun için ni-
şanlanmış mavi gözlü blr kız bir yere 
misafir g!dinc.-e onu herkesten önce do-
yururlar, .kamı aç olduğu zaman baş
kalarım yediğini kıskanıp da nazarı 
değmesin diye ... 

Nazara inanmak oaa karşı korulınıaJt 
için kullanılan tetblrler arasında en zi
yade yayılmış olan el resmidir. Bunun da 
aslı. tabii nazan delecek diye sanılan 
insanm gözlerlnin önüne bir engel ge
tirmek arzusudur. Buna her vakit im-
kan olnuyacağından, nazardan korun
mak istiyenler boyunlarına asarak, ya-
hut omuzlarına takarak el resminin ay
ni suretle nru.ar tesirinden koruyacağı
nı umarlar. Vaktile bir de çocukların 
boyunlarına taktıkları, hatt! evlerin en 
yukarısına astıklnn maşallah yazısı da, 
mAnasından dolayı değil, el resmine ben-
zedi~! için o kadar yayılmıştı. Bu yau 
arap harfleriyle yazılınca bir elin bnş 

~ 8A$TARAFI 1 INci SAHlFEDE - Bunrmla beraber Almanlar, şimdi parmağını gösterir. Nazara ~k inanan 
Kafkasyada Gromi petrol saha· cenupta Kmm harp harekAtını s:vas- arap memleketlerinin bazılarında, insa-

bil. 1 On ·:in K boğa topolun ve Kerçln zaptiyle sona erdir-
UZana ır er. un ıç erç M na ait bi.r uzuv resminin gUnah sayılma-
ıaptederek Urş tarafa geçmek Al- mek isterken Rostov - Donctz hattını da k 

,...=-,.•---- ne kadar lhım ve ehemmiyetli zapta yavaş yavaş çalışıyorlar.. Bizzat sına rağmen, yine el :resmini kullanara · 
L. bu bolaa -- maddet tutup mu- ROstov süJir ve ıiehirler arasuıda bu- buna • Fatma anamızın eli • derler. 
~ etmek SoVJet)ere o kadar ltl- lundutu ve .,ı yanı da Auk denizine El'n baş ı>arma~ndan dolayı. l>e$ sa· 
~ w hatta fan olmuştur. Sovyet- dayandığı için Almanlar çok kuvvetli yısının kendisi bile nazara karsı bir ko
~ Volp ile şimall Kafkasyanın mu- olan bu mevkii cephe hUcwnlanndan zi- runma tetbiri olmuştur. Eski Roma1ılaı 
~ w mOd•farnnı aneak Rostıov ile yade ya Kere; Uzerlnden yani cenuptan 7.am8nında beş sayıs nazara karşı pek 
~ elde bulundunnakla temin edebi- ve yahut ta Voroşilovgrad üzer.nden teSinrli sayıltnnlf. Perşembe, pazardan 

• Bu iki mevk!den birinin sukut et- şimalden zapte lmkh aramaktadırlar .. başbyan haftanın beşinci g{lnll oldu
~ diterlnln dtlşmealni temin edebile- Bu sebeple iş uzamaktadır. Maaınafih ğl.rndan pek mUbarek, 0 gUn doğan «:<>
~ gibi aşalı Volga ile şimatt Kafkas- gelen son haberler Almanların Voroşi- cuklar da na?.ara karşı gittiklerinde~ 

da işp!lnf kolaylaştımr. Sovyet- lovgrad ınevklinin önlerine kadar gel· aşılı tutulur. İki elin pamıaklan birden 
~ Karç bsabtsmdan IODl'8 Kerç diklerini göstermektedir. sayılınca on eteğinden on sayısı da naza
lıiiamn ft Rosto. Donetz bö1geıd- Moskova &ıOndeki AJmanlann bu ra karsı bir tılısım olmuştur Fakat böy
~alarma bhind derecede şehri çe~deki Sovyet ord~~a le kötülUğc karşı kullanılan sayılan İl-; 

?ermeleri itte bundandır. birlikte şimalden ve cenuptan çevırıp adamların karşısında söylemek ayio tu-klle! ne bdar Taganrok, Stallno, Mak- sarmak niyetinde olduklan malWııdur. tuldu~mdruı iyi adamlarla konusulduğu 
~ ve Gorlovka gibi bOyO.k veya Bu maksatla bir milddet evvel şimalde vakit dörtle bir dokuzla blr denilirmiş.,. 
"' 88Dayl ~hlrleri dQşm~ ve Stalino Tver yahut Kalenini ve şimdi cenupta Gözden geldiİi zannedilen fena tesire 
... ~~ ve bu mmtakayı dl- ~layı zaptederek Moskova etrafında karşı göz res1mının de koruyucu bir 
~ ~lgelere ballıYB? demlryolları Al- b':1' Y~ c;enber vUcuda gctirm~erdir. tedbir olmaaı tabll idi. Onun için ftÖZ 
~. tarafından şiddetli bombarch- Şımdi o~ için lhun olan !".er ıle Tu· .şeklinde nazar muskalan da vardır. 
~la tahribata uğramış ve uğramak- lada yenıden kuvvetler birik:ürerek ve Ancak böyle muskalan herkese ~ı 
L.. ~ de Donetz mmtakasiyl~ ~eri- ~lıklar g~rerek günU.n b~d~ ve göstermek de herkese hilrmetsizlik mi
~ bölgenin sanayi ~mmıyeti az Kiyefte oldugu gibi, ka~-sın her iki ucu- nasına geleceğinden, göz resmın:n yeri
~ IDevcut olmak gerektir. Şark ce~ n.u ~osk~vanın şarkına doğru yıldının ne, ona az çok benzer diye Uç köşeli 
~ ılyaret!mizde bizzat Alınanlar bız.e. silratiyle ıler~eterek bu sabık So~et dzgi)er göz resminin yerine tutulmuştu 
-..}'akın zamanlara kadar Sovyetler!D idare mcrkezı etrafında çenberi kapaliıp Farmasonluk alameti olan, ortasında 
~belerde fabrikadan henUz çık- tamamlamaktır. nöz resmi. üç köşeli clz~nin de eski 
~ JepyenJ tank ve uçaklar kullandık- Eğer .A~.manlar buna muvaffak olur- t'ml:I oituJlarınm kullandıklan nazar 
~söylediler. Bununla beraber Sov- la~ bUyuk ~~ kısım Sovyel orduları, muskası olduğu rivavet edilir. Bu za· 

harp sanayll Dinyeper sanayi Lenıngrad mısillô, Mosltovada dahi sa- manda methur üçüzlü palet, üçten zi
M..~ in tamamiyle ve Donetz bölge- rılm~ş olacaklardır ki bilahare bunlaı;n vade k~ll oldu~ halde hlll ona Ucilz· 
~ kısmen elden çlkması. Len:ngradın tahrıp ve imhası nasıl olsa milmkun lü denilmesi de belki nazar isabetinden 
~ bulunması ve Moskovanm da olur. korunmak içindir ... 
.;,."_'rnlı bombardımanlar altında olma~J . GöriilUy~r ki Rus as~eri kU;vvetleri Nazara karşı kullanılan tedbirlerin 
.;.~leriyle şimdi çok zaiflemiş bulun- bı~cttek!ne ~azaraıı dörtte bır dere- hepsini burada saymak lmkAn!'iızdır. Za 
~dır. cesınde zaıflemış ve azalmış olmalarına ten hepsi sacma oldu® halde yalntz 
~~~anın Almanlara karşı m~kav~- rağmen m?mI:keUnden .bin kilome~ bir tanesi makul görUnür: Nazarın tes\· 
~ili mUmkiln kılan şey şüphesız yag- den fazla ~erı~e ve demıryo118!'1 tahrip ri ağızdan girdiği rivayet olunduğundan 
~ la fena yollar yani çamurdur. F~k?! olunmuş bır duşman "!~eket nde bu- nAzar de~bilecek kimselerin karsısında 
~ ltıukavemctte Sovyet harp sanayıının lunan Alman orduları ıçın daha vapıla: aRzı kapalı tutmayı tavsiye ederler ve 
L tOrlU takdir ve tahminin üstünde cak ve başarılacak çok ve ehemmiy~tl~ •kanalı ağıza sinek Rlrmez• derler. A~
~'.~i kabiliyet ve imkanların bil- scylcr vardır. Bu sebeole don mevsımı 21 kapalı tutmak her vak!t iyi birşe\• 
111\..-. tesiri olmuştur .. Ukraynada b~t heme~ ~else v~ bu, Alman harp hare· olsa gerektir. G.A. 
~Uklerime göre Sovyct Rusya, ın- ketlerını pek uyade kulayl~~rsa bile __ -----------
~ biraz tatlı bir hayat geçirebıl- Almanlar Sovyet Rus harbını 1942 yılı ......... ,.,,,,,,.,_,,,, ............. .. 
~ti için llzım olan her şeyi ihmal içinde de devam ettirmek mecburiye- 5 Jl,..,Jt' /1 P A R,4 nvn~U 5 
~k milnhasıran harbe yanyan şey- tinde kalacaklardır. 5 R , ı r. i' N K n-.. R n c R A M ~ 
~ haurlıklariyle uğrasmışlardır. Me· ............. ---........... . 
~·halka elbise. ayakkabı, çamaşır. İn il Am rlkan 7.30 Prowam ve memleket saat ayaıı . 
~iye ve sair lilzumlu eşya yapacak g tereye e 7 33 Müzik pl. 7.45 Ajanc; haberleri 8 00 
~kalar yerine münhasıran top. tü- Posta tayyareleri Müzik pt. 8.15 Evin saati 8 30 - 8.45 Mi!-
'- a:_ucak, tank ve diğer her türlü silah gelecek.. Z:k pi. 12.30 Prcwam ve memleket saat 
L'~l'p mab:emesi yapacak fabrikalar ayan 12.33 Müzik : Rast mnkamındım 
~ Rf.'tirilmiştir. Halk en asağı bir Londra, 16 (A.A) - Amerikan posta şarkılar 12.45 Ajans hahrrleri 13.00 Mü· 
,~ede bulunurken ordu görUlmemıs tayyareleri pek yakında İngiltereye ge- zik : Hüzzam ve kürdili hicazkar m~
'-.._ 11\Jrette silAhlandırılnuş ve teçhit lecektir. İngiliz limanlarında bunun için kamlanndan şarkılar 13.30 - 14.00 Mü-
"--.~. tertibat alınmıştır.. zik pi. 18.00 Program ve memleket saat 

............_,, ayan 18.03 MUzik : Radvo dans orkest
rası 18.50 Müzik : Şarkılar 19.30 Mem
leket saat ayarı ve ajans haberleri 19.4!5 
Serbest JO Dakika 19.55 Müzik : Sarla 

Greta Garbo yeni bir fi1m çevirmek 
üzeredir. Adı (Hayat, bilindiği gibi) dir 
Greta Garbo bu filimde ideal bir ev ka
dını rolilnil oynamakta, kocasına tama
me'ft muti blr kadın olmaktadır. 

Garbonun bu filminin en mUkemmel 
filmi olacağını söyleyenler çoktur. Hat
tA bir ginema mecmuası. bu filmdeki r~ 
lilnden mülhem olarak Garbonun ya
kında evlenmesi ihtimalinden bahset
mekte ve kendisinin mUtevul bir yuva 
kuracalhnı tahmin etmektedir. 

MUAMMA 
Greta Garbo cMuamma> adında yenı 

bir film de çevlrme.k ilzeredir. 
MARLEN DtE:I'RtCH 
Marlen Dietrich Garbonun bu en bü

yük ve tehlfkell rakibi timdi sönmek 
Uzeredlr. Holllvodda biltUn §(ibretini 
kaybetmiştir. Kendisinin son zamanlar
da bazı Kov - boy filmlerinde yer almış 
olması, şöhretinin sönmesinde en büyük 
&ınll olarak gösterilmektedir. 
ŞtRLEY TEMPIL 

le mütevcffada ala~ ve borcu olanla-
nn tarihi illndan itibaren miratc:ılık ld· 
diumda bulunanlarm üç ay ve alacalc fi 
TC boıçlulann da kanunen muayyen [) 
müddet zarfında 94 t / 30 doeya No.su 
ile Nazilli eulh hukuk mahken!'esine mü
nacaatlan veya yevmi muhakeme olan 
26/ 11 /941 pazartcai Kiinü saat 1 O da ' 
mahkemede ha%1r bulunmaları lüzumu ' 
llAn olunur. ' 

Birllld amf mi~ Doktor 

DemlP All Kaın~otıa 
Cilt " Tmasll hataltldan w 
EL.EKTRtK TIIDAVtı~RI 

Bfrlnd ~lef' Soblt No. 55.. İzmit' 
ElhMtn Slnemul arbmde ....... 
hın ak11MN kadar bastalanal kabul 
eder .. 

DOJn'OR 
RAŞtr BORA2'AY 

SAÖLIK VB $EPKAT YUaDU 
KanntlnaU Yıhhxtepe 10b1ı 
No. iZ.. Her cin hastalarau bW 

eder, eumartesl, fakirler maayeneli 
panmdır.. (mi) 

DOK'l'OR 
UllAL il. TAUZ 

DOOUM VB KADIN RASTALIK-
LAIU ll'Onll.AssBI 

Senelerden beri beyaz perdede sevgı 
ile seyredilen kUçilk Şlrley artılı: bir ,._ ___ TELEFO ___ N: M1I a 
genç kıa olrnu§tur. Vilcudu bir genç kız "" -------.. 

(4ft) 
Birinci Beyler Sobk ... Tew. .. 
EVi : Karantim - KlprL 
Berat ... ı.. TEL. .. 

tenasUbUnU iktbap etmiye başladığı Jçln ----------------
kendisine, eskiden olduğu gibi çocuk 
rollerinin yakışmamakta olduğu görill
mUştUr. 

tzrnlP DefterdaPl.,,,.dan : 
Sabt 
No. eu 

Mal>unmea t. 
Ura IC. --Amerikada Şirley hakkında söylenen 

en ciddi sözler şöyle hUlAsa ediliyor: 
- KilçUk Şirley perdeden uzakla!prnf- 987 

tır. Yerine onu istıhllf edecek biri bu
lununcaya kadar yeri açık kalacaktır. 989 
Buna mukabil .sahne bir Miım Şirley ka
zanmıştır. O, bundan sonra neşeli film- 990 

3 c6 Karata, M. ı.Iahaııe eokak 1724 ada 4 panel 1 Z6 
M.M. 107 eski No.lu ananın d&tte Uç hazine bı-1 
Ka"'3'aka Bahariye M. 1865 inci ııokak 181 ada 2 
panel 8S,SO M.M. zeminli 4 taill hane 
Ka"ıyalca Alaybey Mitbat pa.- cad. 4S ada 37 
parsel 197 M.M. 9 tailı araa 

IS 00 

ıso oo 
!erde yine h~ rollerde görllnecektir. 

M1RNA LOY 
Mima Loy yakın gUnlerde evlenmek 

Uzeredlr. Gazeteler onunla evlenecek er
keğhl adını münakaşa ediyorlar. Mlma 
Loy, bu hususta aorulan bir auale: 

99 l Karşıyaka Bostanlı 1 700 üçcü yalı ıokak 1356 ada 
8 panel 265,2) M.M. 518 No.lu araa 

992 Ka~ıyaka Boatanıl 1813 Toprak ao. 1368 ada -' panel 
20 M.M. 12 tailr ana 

198 00 

98 00 

42 00 
- Evleneceğim doğrudur. Fakat bu

gün veya yann, bu tarihi ve evlenece. 994 
jf m adamı tayin edemiyorum. Eğer si
z.in hatınnıza bir isim geliyorsa, hemen 996 

99 .3 Karşıyaka Oamannde 1175 inci e>.man zade ewkınua 
111 ada 10 oanel 208 M.M. 32/1-34 taih ana 
Kal'flYÜa Alaybey 1681 tehit Cemal .okak 26 ada 2 
panel 84 M. M. 4/1 tails ana 

70 00 

buna razıyım ,deınlştir. 

Meraklı Şey/er: 

Bir senede 16 mDyon 
dolara yalan kir .. 

Amerikan tayyare ve motör fabrika
larının BUyUk Britanya hava kuvvetle
rine rnalzeme teslim etmek, Amerikaıı 
hava ordusunu arttırmak için faaliyetle-
rini bir kaç misli yükseltmeleri temet
tillerin!n artmasına da yardım etmişUr_ 

Nevyorktaki Curtiss. Wrigbt Corp 
tayyare in$aat grubunun tayyare mota
rU imal eden Wright Aeronautlcal Corp 
de dahil olmak üzere 1940 8ellesi saR 
kin 15.932.000 dolardır. 

Bu grubun aldığı siparişin yekfuıu 
716.978.000 dolan bulmaktadır. Fabrika
lannın şçi personeli 1941 senesi başın
da 29322 kişiye yükselmiştir. -----·-llA YVANLARDAN 
OCRENDba.ERbdZ 
Bazılan zannederld insanlar bütün 

bildiklerinl kendi tecrübe ve bilgilerine 
borçludurlar. Halbuki bu bahiste tesa
düflerin de rolU vardır, hayvanlann da 
hoealıiı vardır. 

Mesela insanlann ölülerini toprağa 
~ömmeği kargalardan ö~renmit olma
lan ihtimali kuvvetlidir. Tenkiye yapıl
masını leyleklerden, hacamatı da eu 
aygırlarından öğyendikleri aövlenir. He
le -11ıtmaya karşı kullandığımız kinini ilk 
kullanan doktorun. havvanlann '8hı de
diiimiz Arslan olduğu muhakkaktır. 
$öyle ki: Pcroda Arslanların hastalanın
ca bir ağacın kabuğunu kemirip yedik
leri ve iyilt"ştikleri görülmüş. bu ağaç 
sonradan kine-kana (kına kına) adı ve
rilmiştir. Kininin menbaın da budur. 

Karşıyaka Alaybey 1694 cii Sezai eoak 44 ada S panel 
1201 M.M. 10 tajlı anamn (yedide iki) hazine hlMe.l 

997 KU111aka C>.man zade 1775 ind Osman zade ealmuı 
111 ada 8 panel 130 M.M. 30 ta.jlı arsa 

998 Kartıyaka Alay-bey e.k1 Sütçü. veni 1696 mca Hendm 
eohk 48 ada S 8 panel 1 1 O M. M. 88 taih hane 

999 C8ztepe M. E.refpqa eobk 9 35 ada 4 panel 316, 7' 
M.M. bUl No ana 

18' 70 

26" 

-"O 00 

65 00 

1000 Meninli Bornova caddesine dren 1564 cG eokak 1463 ada 800 00 
S panel 920 M.M. 40 tajh (ana. baraka. dam, tulumba) 

1001 ikinci Süleymanlye Mısırlı cad. 1 S4 ada 9 panel 142 
M.M. 1 H tailı ana 

1002 üçüneil Karataf Muırb cad. 670 ada 9 panel 975 
M.M. 156/1 taib ana 

1003 Karwaka Alaybey 1682 lncl Selimet eokak 28 ada 8 

' ' 00 
120 00 

300 00 
~nel 100,50 M.M. 34 kaJM, 36 taib llane 

1 004 Kal'flYaka Ala)rbey 16 72 inci Mi r'at 90kaJc 20 ada 18 H 1% 00 
panel No. 1S12,50 M.M. 23/25 K. 17/4 ta.ilı eebze lMıM-l 

1 OOJ Karşıyaka Alaybey 1682 inci Sellmet .akak 28 ada. 7 45 00 
panel No. 92,SO M.M. 32 kapı 34 taila arsa 

Yulı::anda yazılı emvalin peein para ile malltiyet}eri 12/11/ 1941 tarihin
den itibaren 16 l(Ün müddetle müzayedeye konulmuetur. 

ihaleleri 28/ 11 /941 tarihine milaRdif cuma Rünü aaat 14 tedlr. Taliı>leria 
muhammen bedelleri üzerinden % 7 ,S teminat akçesi yatırarak 7evml 
mezkurde milli emlik müdürlüğünde müteeckkil aatıı komisyonuna müra-
caatlan ilan olunur. 4748 (2418) 

VniPerslte A. E. P. Komisyonundan : 
Birinci cerraht klln4'ine yapbnlacalı: 1 7020 lira hedelll madeni en-& 

20/11/941 pertembe ~nü saat 15 te rektörlükte oazarlıkJa ihale edilecek· 
tir, U.te ve tartname rektörlükte ll'Öriiliir. 1 7 18 4 790 ( 2 419) 

Doyçe Oryent 
llRESONF:R BANK 

J Z M t R 

bank 
ŞUBESi 

i\1erk~ : H~KUN 

Alınanyada 17S $Ubesi mevcattar .. 
Sermaye tt ihtiyar ak(M 

Güne, banyosu yapmağı da inaanla

171,soo.,ooo Ravhsmarlı 
Türkived~ şubeleri: ISTANHUI w IZMIK 

M~ırda :ıııtwleri : K.AlllK1'. Vt. lSKt-:NUt:KIYE 
Her türlü banka nıuamelitına ata ve kabuJ eder. nn kedilerden öircnmit oldukları iddia _ 

edilir. ~------------! ____________ ., 
lA$E 

BttYtfK BİR ŞAHESER 
Dlhl ilstad Çaikowoskinln hayatından 

ve türküler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Bir halk türkUsil öğreniyoruz : 

tlnudulmaz Bir Balo Gecesi 
OYNIYANLAR: 

'4RA • LEAllDER ve Dilber MAldKA BOKK 

Haftanın tUrkUsU : Menteşeli 21.00 Zi· 
raat takvimi 21.10 Mllzik : Yavlı tanbur 
ve kanun ile taksim ve sarkılar 21.30 
Temsil : Kimıril ailesi 21.45 Müzik: Rad· 
yo senfoni orkestrası 22.30 Mmıle'ket 
saat ayan, ajans haberleri, borsalar fiat
leri 22.45 MUzik pl. 22.55 - 23.00 Yann· 
ki program ve kapanı§.. 

Airı1arı dindirir 
ROMA TIZMA. BAS. DIŞ. SiNiR ..-e BEL ağrılan ile aoğulı: alıtmhimdaa 

ıleri Rt'leu ricut KIRIKLIQI. NEZLE n CIUP baetahklan D E R M A N 
kqelerile derbal ıeçer. icabında günde 1 • 3 kate alaaır, her eaanede ba
ıu-. 



Harbin saf haları 
---·---

Atlan tik harbi-
ni Almanyanın 
kazanması in~-

kansızdır -·İz!andadan kalkacak 

z::z:ı:_ 

"Japon ya İs~erse in
tihar ~debilir,, ---·---Amerika veJn .. 

~iltere dövüş
mekten kaçın-. 

m yaca 
Aınerika11 tayyareleri -•-
Almanyayı tahri_ Uzalı ~ arlıta ingHiz 

d b ·nr filo~u ve Singapur e e ı .. 
Ya:tan: Hüsameddin OLSEJ... çoh luıv;;ef. iş. 

Rus harbinin kuvvetini kaybetmeğe Londra, 16 (A.A) - Büyük Britun-
başlaması ile umumun dikkati gene pek ya hava kuvvetlerinin, Alman hava kuv
vakında garbe, Jngiltere ile Aılantik sa- vetlerine mi.isavi dereceye gctirilmesin
hasına dönmeğe hazırlanıyor. Şarktaki den ve İngiliz deniz kuvvetlerinden bah
hareketleri belki garp hareketleri takip sedcn B. İrvin ~unları yazıyor: 
edecektir. Belki Kafkaslara kadar uza- cBüyük Britanya tarafından uzak 
nacak olan Alman kuvvetleri ayni za- ~arkta kuvvetli bir filo teşkil edilmşi ol
manda cenup ve cenubu şarki ve garbi- maı;ı, japonyanın hiç bir vakit bek
ye doğru akrnağı daha kolay bulacaktır. lcmediği bir şeydir, Hiç bir. kale Singa
F nkat kanaatimizce asıl kuvvetli ihti- pur kadar kuvvetli olmamıştır. Singapur 
mal şuduY: ve Malezya tahkim edilmiş müthiş bir 

Harbin bundan sonraki ağırlık mer- engel teşkil etmektedir. Bunun için sa
kezi Jngiltereyi Amerikanın yardımın- lim bir siyasetle intihar şıklarından biri
den mahrum etmek hedefi olacaktır. ni seçmek Tokyoya dii§mekteclir. 
Almanya bunu temin edebilirse o za- Şi.iphesizdfr ki böyle bir harp fevka
man lngiltere ile yalnız olarak cihan lade ehemmiyeti haizdir. Fakat muhak
harbinin iki baş pehlivanı şeklinde za- kaktır ki İngilizce konuşan iki millet 
feri göğüs göğüse kazanmağa nğra~a- denizler üstünlüğünü elde tutmaktadır
caktır. lar; bu iki millet, şerefsizlikten ise ölün-

Amerikayı lngiltereye yardımdan ceye kadar· dövi.işmeği teı·cih edecekler-
menetmek için Almanyanın elinde üç dir.:. 
muhte]if kuvvet vardn: Tayyare filolar,ı 
denizaltı gemileri, zaman zaman deniz-
lere açılan korsan gemileri. Rus Baltık fı•lo 

Tayyare filoları için bugün Alman- • 
yanın lngiltere ve Amerikaya en yakın 
ii-ıleri, Norveç sahilindeki saha ile 
F"ransanın işgal alında bulunan kısmı 
denizalh gemileri için de istila limanla
ndır. Haritaya bakıldığı t.ıkdirde pek 
açık olarak görüleceği veçhile Alman 

su n~üşkil 'azi
yette imiş 

tayyare istasyonlarından uc;acak olan • ---
her Alman tayyare fi1osu tehdit ve hu- Finlandi a kö ~ ini 
duları Fransa sahillerinden yüz millerce y r.ez n 
uzak bir mesafenin (Diyametr) olarak bir kısmını buzlar 
r.izi1ecek bir daire sahasından ibarettir. kaplamış.. 
Bu saha lngiltere, irfanda ve lzlandayı 
tamamiyle sarmakta, Groenland adası- Helsinki, l6 (A.A) - Stefani = Kronş· 
nın bir kısmına kadar varmaktadır. Ce- tad ile Lenin~ad arasında Finlandiya 
nuptan Cebelüttank bog"' azım kuaatarak körfezinin bütün doğu bölgesi şimdiden 

" buzlarla örtü1' üdür. Madira ve Asor adalanna kadar korku-
sumı ulaştırmaktadır. Askeri müşahitlere göre bu keyfiyet 

Bu cihetle Cebelüttarık, Madira, Asor bu çevrimde toplannuş bulunan Sovyet 
adalarından başhyarak 1mdlterenin tam donanmasının sıkışık vaziyetini arttır
garbinde takriben 1000 mile hdar uza- maktadır. Bu şiddetli soğuklar devam 
yan bir mesafe ile !Jİmalde Izlanda ta- edecek olursa ic:lerinde 60 kadar deni
mamivle her zaman hem tavyare ve zaltı bulunan Sovyet donanmasının ilk 
hem de Alman denizaltı gemilerinin ta- kfulundan evvel de buzlar içinde kala
arruzunu a]bndadır. Amerika sahillerln- cağı sanılmaktadır. 

den bu taarruz dairesine $!'elecek olan -·-----
her.ge!'1i ise y~lnız de?i~n~tı ve korsan Hong konga Kanada 

gerrulermin tahrıp tehdıdı ıle karşılana-

caktır. * askeri de gönderildi 
Croenland &dasının bir kısmından ·---

~aşka diğer kısımları tamamiyle hava Londra, 16 (AA) _ Kanada . başve· 
filolannın taarYUz]anndan masun bulun- kili" M k · K' Kanada sk l · 
d ~ ~ 1 'l . 1 a enzı ıng a er erın-

uguna ızore ngı tereye en emın ma - d .. kk b' ku t' H K 
ki l tl'k .1 C en mure ep ır v:ve ın ong on-

2eme sev yo u en az ten ı e ı e ro- d w b'Jd' ·sı:r 
enland yolu olduğuna şüı:_>he kalmaz. gaKvar dıgıahlnı 1H ırmıK· · taki . 
G 1 d d d · d'l · 1 ana ar ong ong ganıızon-roen an a asın a tesıs e ı mış o an ı . b' rw• kl dır B .... n .... kü 
hava istasyonlan tarassutlannı hemen ~ ış ır :.gı yapaca ar • • Usu.o• . va 
hemen lrlanda sahillerine kadar temdit zıyet, dwıyanın her hangı bir yerınde 
edebilecek bir vaziyette olduğu ~ibi bu- kendini gösteren bir tehdide karşı mü
ralardaki hava kuvvetleri bugün için dafaanın her mcmlcket:n bizzat kendisi
Alrnnn hava kuvvetlerinin baskınlarına ni miidafaa manasını hfilz olduğunu g'ôs
Cla uij-rarnaktan uzaktı?'. lzlnnda üzerin- tcrmektedir. 
deki tayyare istasyonlarında yerle<ıecek Bu düsünce ile Kanada kuvvetleri 
olıln Amerika hava filolarının i'ltila ti- Britanyanın impaı-atorluk kuvvetleriyle 
manlarına ve hatta Ren ve (Ror) ha- işbirliği yapmağı muvafık gönnektedir
vuzlarına kadar uzayan seyir daireleri !er. 
nazım dikkate alınacak olursa Ameri- -----·-----
kanın haTbe müdahalesi anında Alman- Hava h L " " 

d h k ·· h. h areRala ma-yanın a a ço ve mut ış ava taarnız-
larına uğramasını beklemek icflp eder. sa it seki e _oiri vor 
Hemen bir misli kadar kuvvet lngiliz , 
hava filolarına iltihak edecek olursa, - llt\!=iTA R l\ fi'I 1 t T('f SA ntFF.BR -
lngiltereye ham ve gıda madde ve mal- Fin topçusu büyük bir düsman gemisini 
zemelerini nakledecek kafileler hava bombardıman etmiştir. Kareli berzahı
tanrruzl<ınna karııı iyice emin bir hale nın cenup kısmında topçunun hırpa}a
gelir. ma faaliyeti pek az olmustur. Dii~manın 

Alman denizaltıları bu sahada daima Valesaari bölgesinde hafif bir hücum 
öldürücü bri kuvvet kar~ısındn olacak- teşebbüsü kuvvetlerimiz tarafından piis
tır. kürtülmilştür. Fin şark cephe!!inin cenup 

Nakliye gemilerinden. ibaret k:ıfilelert~ kesiminde mahalli çarpışmalar olmuştur. 
karsı en müessir saha ln~ilterenin gar- Avni cephenin şimal kesiminde Fin kı
b:ndeki mıntakadır. Burada Alınan ha· talan müessir mahc:ılli faaliyetlerde bu
va ve deniz kuvvetleri daima birlikte lunmus ve kt>oıif hlicuml.,n yapmışlardır. 
hareket imkanlarına maJiktir. Fakat bu HA VA HOCUMLARI 
s:ıha İn~ilterenin garbinden 20 derece Hava kuvvetlerimiz Ladoga gölünün 
wırbi tul dairesine kadar uzanan büyük şimaJindeki düşman tayyare meydanla
bir mıntaka olmakla beraber buralarda rına hücum etmisler, iki bomba tayya
İngiltere deniz kuvvetlerin:n ve İngiliz reı:i tnhrip eylemis1er ve Üç av tayyare
Amerikan hava filolarının kontrolü ol- ııi ha .. na u;ratmı .. }ındır. 
duğuna göre bu deniz parçası üzerinde ALINAN GANiMETLER 
faaliyetin azami muvaffakıyet temin et- Koivisto adalarında Finlerin eline 
mesinin ~üclüğü .ko1avlık1a anlaŞJhr. diiııen ganimetler simdi sayılmış bulun
Atlantik dcni7lnİn Ingiltere He Amerika maktadır. Ganimetler arasında bin toni
arasınclaki bütUn sahası İngiliz ve Ame- li\toluk bir cephane gemisi, daha küçük 
rika kuvvetlerinin daimi kontrolü altın- hacminde iki vapur, bir demir köprü du
dadır. Afrikamn garbindeki deniz par· bası, 20 top, bir çok cephane sandıeı. 
çası jı-c bu :ki devletin hava kontrolün- ıınldaklar, tP]emetreler, torpiUer, 66 
den harktir. Bu sebepledir ki, bu ık: otomobil, oldukça kuvvetli bir telsiz is
dc>vlet mezkur mıntakayı dikkate dei!er tasvonu, tPl~iz makineleri, "ahra mut
bir durumda bulundurmağı kendileri hakları, 67 at, bir trıtktör, bir tank, ıı:i
icin bir mecburiyet şeklinde görmekte- yecrlt. yiyecek ve mühim miktarda ilaç 
<lir. An'i b'r vaziyet karsısında bu parça· Yardır. 
nın i~almi bckJcm<>k icap eder. ---------------

* Alman havn filolarının daima çalı~-
mak ıztırarın<la kaldıkları seyir ve teh
dit mıntakaları İngiliz ve Amrikan müş
terek ha\ a ve deniz kuvvetlerinin en 
ziyadu faaliyet !braı ettikleri saha da· 
hiJin<lc olduğuna bakılırsa. buralardaki 
Alman deniz taarruı.laı-ının muvaffak1-
.}'etle uzun zaman daha devam edece~i
ni dii~ünnı0k ve kabul etmek mümkün 
olamaz. Alm:m faaliyeti zaman zaman 
hamleler ~eklinde ihva edilebilir. Fa'kaf 
devamlı ve zaferi temin edecek mev-:ci 
9e vaziyeti almna:ı. 

Ailnntik harbinin Almanyanın 2afcrı 
ile ~niC!>lenmekten cok uzak oıduiunu 

haritava bir göz gezdirmekle ~örmek 
mümkündür. Almanvanın İngiltereye 
karsı kovduğu mukabil ablokanın mües
sir oldu~u inkar etmek ne kanar dojt
ru değilse, bunun tam bir zAferi temin 
cdccc!,rini dti~ünınek te o kactar yanlı~ 
olur. 

Almanya ancak İngiliz adalarına as
keri bir taarruz yapmakla ve bu adaları 
i~~al etmekle mak!'adı icin lfizım olan 
adımlan atmıs olabilir. Bu hareketi ba
carmak mümkiin olup olmadığını müna
kaşa etmeln bile faydasız buluruz. Bu
na :Alınan deniz kuvvetleri kumandan
lığı her kesten ziyade vakıftır kanaatin· 
deyiz. 

Son hava hücumları 
.,.,----·---

Pi Eanyaya -ve 
l:raı~iltereye ye
niden akınlar 

yapıldı -·-ş: ~Ali FRANSAYA VE our~-
KERKE DE HUCUM EDiLDi 

Berlin, 16 (.AA) - Alman baş ku
mandanlığının tebliği: 

Dün gece düşman hava kuvvetlerıne 
mensup hafif teşekküller Almanyanm 
~imııl batı bölgegine taarruz etmişler
dir. Bir İngiliz bombardıman tayyareı;i 
düşürülmliştür. 

Londra, 16" (AA) - Britanya hava 
kuvvetlerine mensup bombardıman tay
yareleri bu gece Almanyanın şimal ba
tısındaki hedefleri bombalamış]al'dır. 

Londra, 16 (AA) - Hava tebliği: 
Ağır bulutlara, hava şartlannın mü

saadesizliğine ve şiddetli kırağıya rağ
men bomba tayyarelerimiz dün gece 
Emdene ve Almanyanın şimal batısın
daki başka limanlara hücum etmişler
dir. 

Bulyon de bombalanmış ve düşman 
sularına mayn dökülmüştür. 

Tayyarelerimizden dördü üssüne 
dönmemiştir. 

Londra, l 6 ( A.A) - Hava nazırlı
ğının dün akşam neşyedilen tebliği: Av· 
cı servisine mensup tayyareler bugün 
.şimali Fransa üzerinde taarruzi devriye 
harekatında bulunmuştur. Hariken tay
yareleri tarafından Dunkerk yakınında 
bir fabrikaya muvaffakıyetli bir hücum 
yapılmışbr. Spitfaycr tayyareleri de bir 
kaç hedefe hücum etmişler ve Berk ya
rım adasında bir fabrikayı yakmışlar
dır. Bir yük treni, bazı düşman kıtalan 
ve top mevzileri tesirli surette makineli 
tüfek ateşine tutulmuştur. 

iki avcımız ızeri dönmemiştir. 
Berlin, 16 (A.A) - Alman baş ku

mandanlığının tebliği: 
Savaş tayyarelerimiz top yek~n 7000 

tonilato hacminde 2 İngiliz ticaret ge
misi batırm, .. lar ve bir vapuru da hasara 
uğratmışlardır. 

Dün gece bombardıman tayyareleri
miz, büvük Britanva adasının doğu ve 
cenup doğusunda liman te..'lislerine hü
cumlar yapmı!!lardır. 

Londm, 16 (A.A) - Hava nezareti
nin tebli~: 

Dün akşam ayrı, ayn uçan düsman 
tayyareleri lsko~yada bazı şehirJeu 
bomba atmıştır. Ha8ar lıafiftir. insan ka
yıbı da yoktur. 
~--~,~~.._.., ___ _ 

Alman va ve Fransa 
---·---

Vi side bazı mü-
zakereler oldu 

o :ıc - ::::> ::::ı:::: ::::z:ı::: :s 

' Sırbı~st(lnda dahili 
harp devam ediyor ----·---
: ükümet ~önül-
lhleri ile asi

ler 60 saat 
çarpıştı -·Sırllistana esfıi yerle· 

rinden 200 bin muhacir 
gidiyor .. 

Londra, 16 (A.A) - Jsviçre ajansı
nın verdiği malfunata göre orta Sırbis
tanda hükümet gönüllüleriy]e asiler ara-
smda 60 saat devam eden bir muhare
be olmuştur. 

Belgrad gazeteleri asileri tahripkar 
harekattan vaz geçmeğe davet eden bir 
beyanname neşretmişlerdir .. Ayni gaze
teler bütün Strbistanda dahiU harp hü
küın sürdüğünü kabul etmektedirler. 

SlRBiST ANA 200 BtN 
MUHACtR GO>tYOR 

Bern, 16 (A.A) - laviçre ajansı: 
Belgraddan gelen haberlere göre 

Sırp başvekili, Sırbistandan aynlmlf 

olan yerlerden gelecek 200,000 muha
cir için yardım hazırlıklan yapılmamnı 
emretmiştir, 

----~~~-~~~ 

Macarlar Rus-
yada harbet

mek istemiyor 
---· ---

Macar çiltçllerl de malt· 
sulüntin alınmasına 

kızıyor .. 
Londra, 16 (A.A) - Sovyet Rusyaya 

sevkedihnek emrini alan Macar asker
leri kışlalarında barikatlar yaparak 
ayaklanmışlardır. Halk, sokaklarda ter
tip ettikleri nUmayi.şlerde Asi askerler.! 
sempatilerini bildirmiştir. 

Amiral Horti rejimine karşı mukave
met gittikçe genişlemektedir. Çüt<;iler, 
Alman kıtaıarııu beslemek için mahsul
lerinin müsadere edilmesini protesto et
mektedirler: 

-----ııw--.ttııww----

Ru s ya ya yardım edi .. 
len yollardan biri 

----·-· -·---
Londra, 16 (A.A) - Askeri mahfil~ 

}erden bildirildiğine göre Rusya 'için le
vazım ve iaşe yollanndan biri de Afga
nistan hududw boyunc:a kıvrılarak giden 
bir kaç asırlık eski ve 800 kilometre 

Bir hastalık yuvası dağıtıldı 

Hatayda Mazlum paşa 
dalyanı törenle yıkıldı 

Vali B. Sökmen Süel, başarılan hizmetin ebedi' 
ıniyetini belirten bir nutuk irat etti 

Antakya, 16 (A.A) - Asırlardan be· 
ri Amuk yaylasına hastalık saçan Maz .. 
lCımpaşa dalyanı bugün yıkılmıştır. 

Tuğgeneral Kanatlı ile binlerce köylü 
ve şehirlinin huzuriyl_e yapılan yıkma 

töreninde vaHmiz Sökmen Süel bir; 
tuk söylemiş, Milli Şefimi2le başve 
mizin ~krana değer alfiltasiyle ~ 
lan bu işin cUınhuriyet idaresine n8s!1' 
olmuş en büyiik bir hizmet oldu{,~ 
belirtmiştir. 

Istaı.bulda dünkü maçlar 

Süleymaniye,. Galatasa
ray, Fener, Vefa ve Be
şiktaş takımları galip 

lstanbul, 16 (Hususi) -Bugün şampl- 1-im vaziyet alını§, oyun ilerledikçe ff' 
yona maçları açik, fakat rU.zgArlı bir ha- nerlilerin tazyiki ve Beykozluların .-t' 
vada yapıldı. · liği artmış oyun O • 6 Fenerlilerin 1f' 
.Kadıköyde ilk maç Silleymaniye - İs- bine bitmiŞm. 

~bulspor arasında olmuş ve Süleyma- Şeref sitadında ilk maç Vefa • .AlGO". 
nıye O - 4 ile oyunu kazanmıştır. .._w d lm··..+. ... V ~_,_, __ ~ 

-rt • • Gal Be ğl •u.ug arasm a o wq•'-"· eııuııar 
JJWlCl maç atasaray - yo uspor . . . • .. 1.. fr 

arasında yapılmıştır. Galatasanyhların devrede hl~ bır ~~e-t alm~!ı_.1d 
kolay bir zafer elde edeceği hakkındaki kat bu hAkimiyet hiç bır zaman DiP""" 

tahmin çıkmamış ve Beyoğluspor lruv- şeklini almamıştır. Oyun Vefalılar ıebt" 
vetini göstermiştir. Oyun O - 1 Galatasa- ne O - 3 ile nihayet buhnuştur. 
ray lehine neticelenmiştir. . Son maçı Beşiktaş - Taksim o~ıf 

Son maçı Fenerbahçe - Beykoz ta- tır. Taksim oyunun devamınca mUdal,,. 
kunları oynamıştır. Fenerliler sert bir da kalmış ve maç O - 9 Beşiktaş le~ 
rüzgha rağmen ilk andan itibaren h~- bitmiştir. 

A iman matbuat heyeti Jstanbula geldi 

Jstanbul, l 6 (A.A) - Ankaraya gidecek olan Alman matbuat heyeti b~ 
gün tayyare ile saat 1O,15 te gelmiştir. Heyet. Alman hariciye nezareti J1l11 

buat müdürü orta elti Fon Şmidin reis liğindedir. 

T ula önünde f iddet l i 
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Cenaze merasimine ı=i· <ı;1tNll•- Almanlar y eniden tank 

Ruslar Al'manla" 
rı bazı yerlerde 
· geri attılar ---

den İtalyanlar döndüler Japon yada f Of kınlık ve asker getirtiyorlar 
A•manlar hala Vişide... ve hazırlık . Kuibişef, 16 <~·~> - TuJayı hü~ 
Vişi, 16 (AA) - Generai Hudsingerin _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE _ ı~e almak teşebbU:U .~.anlara 6000 ki

cenaze töreni için buraya gelmiş olan \ şıye mal olmu.ş, buyük 'J>ır. kısım Alınan 
Alman büyük elçisi B. Oto Abes ile bü- diye kadar yapılan en önemli toplantı- taarnu.ları ?kim ~a_lmış, bır çok yerler
yük elçilik müsteşarı Zaygşen ve mü- !ardan biri diye vasıflandırmakta V-? de Alınan ilerleyı.şı durdurulmuş veya 
t:ırcke komisyonu iktisat seksiyonu şefi Pasifik muk~dderatmm belki de bu gö-- yav~tıJ~. . • 
elçi B. Hemnen bu sabah hal~ Vişide idi- r{işınelere bağlı olduğ\Jnu ilbe etmek- Pike tayyarelerle 19 ve 20 mcı Alman 
ler. tedir. a1aylan üç yerde geri atılmış ve Alman-
Aynı vesile ile gelmiş olan İtalyan he- Gazete, bu husustaki yazısında bilhas- ]ar yalnız bir taburdan 1000 kişi kay-

ycti Vişiden ayrılmıştlr. sa şöyle diyor : betmişlerdir. 
Mösyö Abese Mareşal Peten ve Ami- .Bu pazartesi başvekil general Tojo Almanlar şimdi tank ve yeni takviye 

ral Darl:ınla görüşmek fırsatı veren iki ile hariciye nazın amiral Togo ve balı- kuvvetleri getirtmektedirler. 
ziyafet dışında tam manasiyle siyasi bir riye nazın B. $imada millete hitap .. v"'tt------
görüşme denebilecek başka bir mtizake- edince vaziyet anlaşılacaktır. Bütün ci
re olmamıştır. Bununla beraber B. Oto han Japonyanın her şeyden evvel bil
Abesin evvelce tahmin ettiğinden daha hassa kendi menfaatleriyle Pasifik men
fazla süren ikameti esnasında Alıiıan faatlerini müdafaa etınege karar ver
Fransız noktai nazarlarının teatisine fır- miş olduğunu öğrenecektir. Kabine mil
sat bulunmuş olması tabiidir. Jet veldlleri ile uzun uzadıya istişarede 

Salahiyetli mahfillerde Alman diplo- bulunduktan sonra vazifesini yapacak
matlannnı bu seyahatlerine milletler 
cırası münasebetler bakımından büyük tır. 
bi rehemmiyet verilmektedir. JAPON FEDAKARLIKLARI 

LAVALLE GÖRÜŞME · 
Alman büyük elçi.si bu sabah otomo- Çin harbi millete 26 milyarlık feda-

bille Vişi civannda bir yere gitmiştir. karlığa mal olmuştur. Fakat millet yeni 
Nereye gittiği bilinmemekle beraber bu- fedakarlıklar yapmağa da azmetmiştir.• 
günlerde B. Piyer Lavalin Vişiden 20 Tokyo, 16 (AA) - Japon lmparato
kilometre kadar uzakta bulunan Dotol- runun bir emirnamesiyle meriyet halin
dondaki malik~esinde olduğu hatırla- de olan asker toplama kanunlan geniş
tılmaktadır. letilmiştir. 41 yaşına kadar emekli er-

tki devlet adamının görüşmüş olma- başlar ve 51 yaşına kadar eubay]ar hiz-
ları muhtemeldir. mete çağnlacaklardır. 
Almanyanın Paris büyük elçisi ile Vi- JAPONYAYI 

şi hükümeti arasında devamlı irtibat te- ŞAŞIRTANLAR 
minine memur edilmiş olan Alman baş 
konsolosu öteki murahhaslarla birlikte 
dönmeyecektir. 

: mı mu ı mrnmıı uı mmm ı ı n11111ıı111111mımı.: 
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E Mıhvere bit- ~ - -1 yük bir darbe 1 - -1 AMERIKAIJA BITARr.FL!K 1 
~=-- KANUNUNUN TADiLi ~-: 

VE RUSLAR 

Londra, 16 (A.A) - Sundey Tay
mis, Japonyamn durumundan bahsede
rek diyor ki: 

« Japonya rlizgann nereden estiğini 
görmek isterken, muhtemel bir mihver 
zaferinden temin edeceği menfaatleri 
E'lde etmek istemiştir. Fakat iki hadise 
Japonyayı şasırtmıştır. Bunlardan birisi 
Rusyada yapılan harekatın Alman iler
lemesini beklenmez bir şekle sokmuş 
olması, diğeri de Çörçilin irat ettiği iki 
nutkun tesirleridir. . 

Uzak şarkta harp çıkarsa lngilizler 
Amerikanın iyi yetiştirilmiş donanması
nın yardımını göreceklerdir.> 

--- --

İn2iliz - Alman 
1-.. ücum botları 
çar aı ıştılar •• -·-Berlin, 16 (A.A) - Alman başkuman

danlığının tebliği : Manş den!zinde hli
cumbotlarımızla İngiliz hücumbotları 
arasında yapılan bir muharebede bll' 
İngiliz hücumbotu bahrıhnış, diğer bi
risi de tahrip edilmiştir. Alman botları
nın kayıbı yoktur .. 

-~---IWıııwtt------

A m erik ada ki 
ı!'revlerin 
t 

•• 
esırı ••• 

Vaşington, 16 (A.A) - Amerika ima
l~t bürosu geçen haftaki 21 grevden an
cak dördünün milli imalfüa tesir edebil
diğini bildirmiştir. 

----~tt~--~--

Afrikada harp 
f aali-,,·e t i pek az -·-Kahire, 16 (A.A) - Orta şark tebliği: 

Moskova, 16 (AA) - tzvestiya gaJe' 
tesinin hususi muhabiri muhtelif kesitt"' 
lerde harekatın şiddetlendiğini yaZJyot·· 

Sovyet kıtaları ~iddetli Alman hücuııı· 
larma rağmen inisyativi her giin bitııı 
daha düşmanın elinden almaktadır. 

Muhabir Almanların bütün cephe be' 
yunca istihklnı ve mitralyöz yuval~ 
inşasına devam etmekte olduklarını bil 
diriyor. 

Sovyetlerin bir çok mevz.ıi muvaffakl' 
yetlerini nıikleden muhabir dUşman! 
cuma ve cumartsi günleri çekflmCır 
mecbur kaldığını ve Sovyet orduıarınıı:ı 
12 köyü geri aldığını bildirmektedir. 

----~,_,,,_,_. _____ __ 
~f apon bahriye 
nazırı ~Japon fi-
losu hakkında 

bevanatta 
lr t"'lundu •• 

- t11'!""11--
Tokyo, 16 (A.A) - Bahriye na~ 

Amiral Şime.da Ja:pon filosunun şi.ınd 1!' 
kadar gördüğü işler hakkında bu~ 
parHl.mentoda uzun beyanatta bu]lP" 
muştur. ~ 

Japon filosu Çin harbini balletmeğe 
gelecek her türlü gelişimi karşılaJllsJ' 
hazır ve azmetmiş bulunmaktadır. 

------ı~tt---~~--

İn 2i I terede iki 
Alman tayyare-' 

si düşürüldü -·--Londra, 16 (A.A) - Hava nazırlıJt" 
nın tebliği : ~ 

Bugün tngilterenin bUtün sahilinde 
düşman tayyaresi düşürülmü.~tür.__...-

S Kuibişef. 16 (i\..A) - Sovyet söz- ~ 
E cüsü Lozovski Amerikada bitaraf- :: 
§ lık kanununun tadili münasebetiyle § 
§ vuku bulan beyanatında bu tAdila- :: 
§ tın Mihvere büyük bir darbe teşkil § 

Macar malive nazırı 
t talyadan dönd ü .. 

Libyada : Tobrukta, dUn müstesna bfr devam ediyorlar. i 
sükU.net içinde geçrnlştir. Devriyeler;. TOBRUK YAKINLARINDA B 1' 

a ettiğini söylemic:tir, ~ = - ~-~ -
~unnmmıı11mn111111mıımnn1111111nu11111~ 

Roma, 16 (A.A) - İtalyayı ziyaret 
etmek üzere gelmiş olan Maca?' maliye 
nazın diin öğleden sonra memleketine 
dönmek Uzere Romadan hareket etmiş
tir. 

miz dUşmanla temas tesis etmedikleri HAVA HlİCUMU • 
gibi düşman hava faaliyetinin olmama- Berlin, 16 (A.A) - Alman ba~ 
sı da dikkati çekro.i.ştir. mandanlığın:ın tebliği : Şimali Afr ~ 

Dilşman topçusu ve havari toplan da Tobruk yakınlarında müstahkeın Jı1" 
az ölçüde ateş e~lerdir. Hudut çev- kiler -Alman savaş tayyareleri ter 
resinde devriyelerimiz faaliyetlerine daıi bombardıman edibni§tir. 


