
ı 

,, 
" 

!!•1tııı11111111ııımmııımmı1111111111111111111111m11111ıııııım11111a: No. 11020 Kırk Yedinci Yıl J j ~ 116-~tW~~ra~-116 ~~~=~~~~~~~~~~F~A~r~(~$~)~K~V~R~V~s~r~U~R~~l~8~S~O;N~T~E~S~R~~~:S~A~L~l~~ı9~4~1 21mım111111111111111111111111111111111ıııııııııımımııını11111111ımııı: 

~ = 
fE. = - J -S: mtiyaz sahibi ve umumi nesriyat müdürü :E 

~ ŞEVKET BtLGtN S 
:;__ Basmuharriri : HAKKI OCAKOtaLU ~ = -5 ABONE ŞERAİTİ § 
§ DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için ~ 
S: Senelik............ 1400 2900 § 
§ Altl aylık............. 750 1650 ~-
~- Günii recmis nüshalar (25) kunıştur..... _ 
::: TELEFON:2691 5 
:iaııı 111111mı11111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111 ıif 

- -- -= = 5 Samıunda zelzele oldu § - -- -- -
§ Samsun, 17 CA.A) - Dün sabah Samsunda 5 
ğorta şiddette 3 saniye ııüren bir deprenme olmu!J- § 
5.ur. Hasar yoktur. § - -- -- -- -- -- -- = -5111111111111ıı11111111111111 mnm ı ı ı ı ı ı ı ııuı ı ı ıırm ı ı ı ıımıı mı mmıf.= 

• 
ilan miindereca tınJan mesuliyet kabul edilmez .. Cibnhuriyetin ve Cümhuriyet eseTlerittin bekçisi •abahla~-ı "ka" sitla.si gazetediT YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

Rusya 
Harbinde 

-·-- 1 'l'ahminler ve hesaplar· 
dalıi aldanmalar 
devam edebilir •• 

~EVKlı."T BİLGİN 

.4.lnıan ba~kumandanbğının Budycni 
~e Timot:enko ordularına ka~ı yaptığı 
llblıa muharebc.>lerinin neticelerini fev
~~de tebliğlerle bildirdiği günlerde, 
Qllbda, Fransanın yılnlısını andıran bir · 
~idamın Rusya ccphc:sinde dahi baş- Macar askerleri Doneç cephesinde 
.leistemıesi sa.kınılnlaz bir şey telikki ..... ~......._..-·-·-·-·-•-a-.-•--·-·•·-•-•.-ıl' 1 

·-·---·-·-·--· ... •-•-. 

e.liliyordu. Mihver kaynaklan, Sovyet- Ba,vekilin mez.uniyeti hasebile 
~il mukavemeti kat'i olarak kmldığııu 
~nnekte idi. Gerçi durum, Sovyetler 
•ll'liği ic;in vehamctini halii muhafaza 
~ektedir. Yalnız diin<' nisheHc bir 
·"'1l \•ardır : 

.\iman harp kudretinin en fazla hay
'aoları bile, şimdi miistevJinin muazzam 
tor)uk1ar1a karşılaşhğını, doğudaki sa
~•şın bütiin tahminlerin fevkinde uzun 

B. Şükrü Saracoğlu Baş
vekalet vekili oldu 

";ireeeğini kabuJ etmektedirler. Bu fi. -·--------
~r deKi~ikliğini icap ettiren sebepleri Hariciye vekilinin Dok·tor Relik Saydama veka• 
liylerc hülıiııa edebiliriz : 
. 1 - 1\lodem harp vasıtalarına tesiri let etmesi yüksek tasdike iktiran etti. .. 
11lkar edilen general •Kış" nihayet ha· Ankara 17 (AA) - Bir ay mezuni- yerine Manisa mebusu Ali Riza Artun
(lı.at üzerinde ağu bamıağa başlamış- yelle şeh;inılıden ayn)an başvekil Dr. kalın ve Münakalit vekilliğinden çeki. 
•t. So~ıj;'lm şiddetli tahribatı yanında, Refik Saydamın dönüşülle kadar bari- len Cevdet Kerim İncedayı yerine de 
~~ \"e ikm:J i.,Jerini l!ilt:leştiren vo ciye vekili Şlikrü Saracoğlunun kendi- Samsun mebusu emekli amiral Fahri 

re ah z:ınm ol.ar.ak ya~·aşlatan 5a- sine vekalet etmesi yüksek tasdike ikti- Enginin tayinlerini bildiren Cümhurre-
"ıurdan bılhassa şıkayet edılmcktedır. tm' t" isliği tezkereleri okunarak muvaffakıyet 
ı) 2 - Cephe ~erisinde (ete harbinin ran e ış ır. * dilekleriyle karşılarunıştır. 
tvaanı müşkiiJnb arttırmaktadır. 
3 - Haftalardan beri devam eden de. MİLLET MECLİSİNDE Meclis, yeniden kurulacak olan Er-

\ıasa sna~ta, Rm;Jar derecesinde olma- l\ftTZAKERELER zincan ~ehrinin mevki ve istikameti hak-
~kl ' kındaki kanuna ek lfiyihanın geri alın-
~ . a be~aber. Almanlnnn da muazwm Ankara, 17 (A.A) - Büyük Millet masına dalr başvekMet tc7..keresini ve 
Yıatn nı.,'l"adıklan muhakkaktır. Meclisi Refet Canıtezin başkanJığında meclisin 1941 nisan ve mayıs hesaplaxı-

te 4 -. Almanlar, cenupta. ~·c ~er.kez toplarunıstu·. Görüşmelere geçilmeden nı kabul ettikten sonra çarşamba günü 

~Phcsınde Rus lmvvetlermm kamılen .. M'll. ~ M""d f kill"V.• d ,_, 1 k 1 
d

"Jd'V" • So 
1 0 • ı · ~· . once ı ı u a aa ve ıgın en çeAı- top anına üzere top antısına son ver-

ı.. a e ı rgını, vyct er uır ı:pnın en ) Er . b S ff t Ar,_ 
..,.Yati mukavemet karnnkfarım tcskil .. c!!._!,:1~~~-~s~_!,,~.-~8!!!!!..~-..-- - .. -·-·-·-·---·-·
~en harp endüstrisini~ biiyük kısn~nı 
;:ybettiğini iddio etmi~lerdir .. Halbuki Rus vada vaziyet lngilizlere göre 
"'lGskova kapı1anndan Rostofa kadar · - • 
'-anan cephede Ruslann muannidanc ---

~::.:~~~=:~~~!:mk~~: Kalenin civarın- Taganro~ ve 
~ınezliğini ispat etmektedir. 
tt ııuıasa bir taraftan kış, diğer taraftan da R1•sların Rostofta A iman 

,fls mukavemeti~ Doğuda kat'i netice· 
~ ahndığından bahsedenleri hayal in· 
~~l"lna ul?'ratnn iki miihlm amil olnm<:;-

llatırlardadır ki, .\Josko\.•ayı istihd.ıf 
~n muarıam taarruz başladığı zaman, 
~tıs mukavemetine öHim darbesinin in
.. Q'İfnıek ilzerc olduğu söylenmişti .. Al· 
~blar maddi ve manevi iistünlüklerinc 
""1ıinınm eden kumanda üstünlükleri sa· 
!_esinde, Mo~kova kapılannd.." yedi haf· 
._ kaybetmeden Kremline :ı.yak basmış 
•lsaıardı bugiin vaziyet bamha~ka ola
~ktı. Böyle müthiş bir darbe, Sovyetle· 
tiıa numeviyat cephesinde ehemmiyeti 
"'1tar ediJemiyecei bir gedik açabilirdi. 

ilerlevisi 2e
nişlivor -·Sovyetler bir ~ofı Jıöy 

hücumları püs
kürtiildü -·-Fin cephesinde illı ingi· 

liz tanıııarı harp 
sahnesinde gö•ündü. •• 
Londra, 17 (A.A) - Rusya cephesin

den gelen son haberlere göre fena bava 
Moskova etrafında Alman askeri hare· 
katını zorluklara uğratmakta devam edi-
yor. 

FtN CEPHES1NDE 
Helsinkiden bildirildiğine göre ilk İn

giliz tankları Finlandiya kesiminde Rus 
cephesine gelmiş ve Finlere karşı kul
lonılmış bulunuJmaktadı!". Finlandiya 
harp cephesi şimdi Murmansk dağların-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

0-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··1 1 Almanlara ~öre 
··-·-·-·· .... 1 -·-·-· • ·-·-·-·· 

1 a 
K rç i anı 
işgal edildi 

---·---
Sov yetle r den Kırımda 

alınan esirler 
101600 6 buldu 

·-·-·-·-·-·- -·-· ·-·-·-·-· 1 
ı Sovyetl~re ~öre ll_l_l_l_l_l_l_l_l_F_I El • 

arp ale-
• • 

nınc varın-

da idde li 
---•ı---

Bir cenup batı lıesi-
minde de çetin çar
pıf mal ar ola yer 

~-~ -----~ 
JfosJıova, Lenl,.,,.ad ue KırıındaJrl AJman ,..,.. 
Kıranda haua fdieanl· PUZa IJüyüfı ölçüde 

ları yapıldı.. "'" ta,,,.,.az.. 
Berlin, 17 (~.A) - ~ ordulan Moskova, 17 (A.A) _ Bu ııababki 

başlrumandanhgınm tebllgı: Fev'kalAde Sovyet tebliği • 16/17 ikinciteşrin gecesi 
bir tebliğle daha evvel bil~irildiği gi~i kıtalarımız büfün cephelerde düşmanla 
Alman ve Rumen kıtalan dün çok çetm çarpışmışlardır 
sava~lardan sonra Kınında ehemmiyetli · 
yer olan Kerç şehrini ve limanını alınış- Moskova, __ 17 (A.A) - Bu geceki 
!ardır. Kınmın doğu kısmı şimdi tama- Sovyet tebliği .: . .. 
miyle elimizdedir. Yarma ve kovalama 16 Son teşrı.nde çarpışmalar bütün 
sav~larında Kırımda alınan esirlerin cephe boyunca devam etmiş ve bilhas
sayısı 1016000 ü buhnuştur. Düşman sa Kalenin bölgesinde ve bir cenup batı 
kara muharebeleri esnasında uğra<3ığı kesiminde şiddetli olmuştur. 
kanlı ve ağır kayıplardan başka kıtala- KALENİN BÖLGESİNDE 

. 

Japon lıikiimeti Jıı 
si ya•etirıi anlattı 

• 
lniiliz ve Ame
riltan tazyikini 
düşmanlık sa

yıyorlar 
nnı Kerç boğazından kurt.armağa çalış- Londra, 17 (A.A) - Tas ajansı bir 
tığı sırada da ağır kayıplar vermiştir. kaç gün evvel Alınanların Kalenin böl- --•-
Bu kayıplara hava hücumlan sebep ol- gesinde büyük askeri bam"hklar yap- Ame,.llıa De rnözalıeıee-
muştur. tıklannı bildiriyordu. Görünüşe göre, le d n .u itli ~-"~-f 

HA VA HÜCUMLARI bu bölgede mühim bir taarruz başlamak I' e um 9.,r..,.... • 
Savaş ve av tayyarelerinden mürek- üzeredir.. yor ve mulltemel vazi-

kep ehemmiyetli hava teşekküllerimiz ÇETELERtN FAAL1YET1 · "etlel'e lıal'eı fıO"GCalı·• 
Moskova ve Volokonsk kesimlerinde ha- Moskova, 17 (A.A) - Sovyet tebll· " I .. 7 " 
va meydanlann.a, yollara, tahşit kolla- iine ek: arını soyliyorlar .. 
rına ve asker toplantı noktalarına uıUes- Finlandiya cephesinde Sovyet çeteleri T k 17 (AA) 1 h · · 
sir hücumlar yapmışlardır. Dün gece ayın 16 sında 100 kilometrelik telgraf 

0 Y.;• b ·hah - l~pon todarJc.ı.ye 
Moskova ve Leningrad bombardıman battı tahrip etmişlerdir. Bir Alınan kolu ldiv• otkgo ud sab'lh par .. nenl d a .sotr-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - - SONU 2 İNCİ SAHb'IDE - e gı nu un a >. assa. §?Y e emış :r~ 
• - Japon dış sıyasetinın esası Doğu 

-·-a:-·-·-a-·-·-·-·-·- 11-·-·- 1-·-··~-·-· ·-·-·-·-·-·-

0

-·-·-

0

-..·-·-·· Asyada adalete dayanan bir sullıun mu-

Bafvekil dün An karadan ayrıldı 

Milli Şef gara geldiler 
ve Başvekile iyi seya

hat temenni ettiler 
. . 

Başvekil Mezuniyetini Mersinde geçirecek.. 
Ankara, 17 (Hususi) - Başvekil Dr. gara girınifi}eı·, salonda kendilerini bek· 

Refik Saydam mezuniyetlerini geçii- Uyen zevatı ayn ayn selamiamışlardır. 
mek üzere yanlarında husus! kalem mü- Bu esnada Reisicümhur gara gelmişler, 
dürü ve yaverleri olduğu h8lde bugün Büytik Millet meclisi reisi, başvekil ve 
hususi trenle Mersine gitmi.şl~rİ:lir. Baş- Genel Kurma'l. Reisi tarafından karşı
vekili sel~amak ic;in gar ~e~ sa- lanmışlardır. Milli Şef başvekile iyi se
lonunda İcra Vekilleri Heyeti haları, yahat temennilerinde bulunmuş ve mu
Büyük Millet Meclisi reis ve reis vekil- safaha ederek gardan a~. 

hafazasını hedef tutmaktadır. 
Son 70 sene zarfında Japonya doğu 

Asyada bir istikrar unsuru olmuştur. 
Alırianya • İtalya - Japonyanm birleş
mesi üzerine üşlü pakt meydana gel~ 
miştir. Bu mesut bir hadisedir. Doğu 
Asyada ve A vrupada yeni bir nizamın 
tesisi gayretlerine çok yardım etmiştir .• 

Japonya Çin ile iş birliği yapmak ar
zusuna ve bu iş birliğini Milli Çin hü
kümetiıne de teşmil etmek azmindedir .. 
Japonya Çunking rejimine boyun eğdir-

- SONU 3 t}NCO SAHiFEDE -•-• •-•-a_a_ıı~-11-~ 

Afrihada hava hü .. 
cumlorı arttı ____ , __ _ 

ln!lilizler Afri
kada yeni bir 
ordu kuruyor leri, Parti Genel sekreteri ve Parti meo- Müteakiben vagonlarına binen başve

tis grubu azaları, müstakil grup''azaları, kilimiz iyi istirahat ve yolculuk dilekle
mebuslar, Devlet ŞU:rası, Divanı muha- ri arasında Ankaradan aynlmışlardır. 
sebat, Temyiz reisleri ve haları, Riyase- --·--
t~.Cümhur umumi katibi, hariciye veka- ~111111111111111111111!111m111.11m111111mmn111111115 lnglllz ve Almanlar 

, İnıtilizler Moskfl\'a muharebesini, İn
tiltere harbinin en kritik anını teşkil 
~n 1940 eylülündeki mücadeleye ben
::!İYorlar. Hatta neticenin ayni şekilde 
liı.ı~lli edeceğini de ümit ediyorlar .. Bu 
le ıt belki mühalagahdır. Fakat hadise
L~ri11 inki~af seyrine bakılırsa Rus mu
~Vemctinin en ümitsiz devreyi atlat
~ak ii7.erc olduğunu iddia edenler de 
•oaksız sayılamazlar. 

Almanlar, ileri hareketlerinin yav~· 

aldda• ve bil' çoJı 
vasıta tahrip ettiler •• 
Londra, 17 (A.A) - Moskova radyo

sunun cepheden alarak yaydığı bir telg
rafa göre Rus birlikleri Kalenin cephe
sinin bugün sağ kanadı ü2erindeki iler
leyişlerini muvaffakıyeUe genişletmek
tedir. Alman piyadesinin büyük zarar
lar verdiği, fakat cetin bir mukavemet 
göstererek kar~ı ta~an-uzlara geçtiği bil
dirilmektedir. «V» reın2iyle bildirilen 
nehrin batı kısmındaki bir ç<>k köyleri 
zaptctmiş olan bir Sovyet piyade birliği 
ilerlemelerine devam etmektedir. Düş
manı «V'I> noktasından kaçırmağa mu
vaffak olan çetin hücumda 600 Alınan 
ölmii§ti.İr. 

leti umumi Mtibi, vekfilet~eı: ve müess~· s E.meklı bır Albay 5 ta·uual'e me-udanlal'ına 
_!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllY: seler erkfuii, Ankara valisi ve Beledi· :: • : fi ""' " = K h L = Ye reisi, başvekalet müsteşar muavini, § haıtanelere 300 bın e Ucum ettiler. Derne de 

· lattığın,1 kabul cdh·orlar. Bu yavaşlaına
'-•rı sebebi ne ohı;sa olsun, düşnıanları
tla soluk aldırdığı asikardır. Böylece Kı
~~1ar Mosko\'a müdafaa duvarını bir 
:ıat daha kuY\'etlcndirmeğe wman ve 
lttıkan bulmuşlardır. 
ı. Şimdiye .kadar t,mumiyetle beslenen 
"4lnaat su merkezde idi : 

J\lrna~lar 1\loskovayı zaptederlerse bu 
~lıvaffakıyetlc.>rinin bilhassa cenuptaki 
ate~nt üzerinde büyük tesiri o1acaktır. 

-.. hunun aksine olarak Moskova t!ilş
ez.c;e Done~ havzasının ve Kafkasya

:: istilası i~in yapJlmakta olan hareka
• zorlukları bir kat daha artacaktır .• 

l!slarm iddialarına bakılırsa l\loskova 
~~hesinde vaziyetleri salfilıa doğru git
-ektedir. Hiç ~üphe edilemez ki Alman

• ~ONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
~.._.. ... _...._._.,.._.. -a-~-a-~1-11- •••• 

4 ALMAN TABURU 
İMHA EDtLDt 

§ a raman asner .. ~ Basın mümessiµeri, merkez komutanı § 
1
. b .. - 5§ bombalandı.. 

=ı . . k d = ve emniyet diiektörü hazır bulunmuş- = ıra te erru ettı . = § erımıze iŞ yar lffll~ tardır. Başvekil Büyük Millet Meclisi $ · : Kahire, 17 (A.A) - Şimali Afrikadıa 
Londra, 17 (A.A) - Alman radyosu

nun bu sabah verdiği bir habe-re göre 
bu son üç gün içinde Voloko1omsk çev- -
timinde General Rokokovsk kıtaları dört 
düşman taburunu imha ve 80 kadar talik 
tahrip etmişlerdir. üç_ ağır top bir çok 
mitralyöz, motosiklet vesaİI' malı.eme de 

Adanada mühim 
ınikdarda teberrü· 

_ reisi Abdülhalik Renda, Genel ~a! § lstanbul, 17 (Yeni Asır) _ Ha- ~ ~~ci ordu .adiyle yeni bir or~_u,_teş.. 
_ Reisi Maresal Fevzi Çakmak ve Hancı- ; yır müesseselerine kıymetli teber- :: kil ~clilmektedir. Bu ordu batı çolundfo 

ye vekili ŞükrU Saracoğlu ile birlikte :: rüler devam etmektedir. Kurtuluş- :: fa~ıyette bulunac~k~ır. 
. § ta oturan Emekli Albay B. Şefik 5 INGİLİZ TEBJ.JÔI . 

ele geçirilmiştir. ' 

ON GüNLüK ALMAN . ZAY1ATI 

Tayyareciler Sonteşrin ayının ilk on 
günü içinde yerde ve havada 48 Alman 
tayyaresi, 481 uink, piyade ve cephane 
taşımakta olan 1300 kamyon, 14 benzin 
deposu, muhtelif çapta 50 top tahrip et
mişler ve binden ziyade asker öldürmüş
lerdir. 

lerde bulunuldu.. -
- Adana, 17 (A.A) - Kahraman as- § 
= kerlerirnizc kışlık yardımlar için ~ 
: Kızılay cemiyetine teberrüler devam : 
§etmektedir. Yakup Evgeç Kızılay& E 
§ 4000 lira, Nilodo 3000 lira, Lütful- § 
:: lah 2000 lira, Ahmet ve · Öriıer Sağu' E 
§biner liı·a, Alber Rlyaz 1000 lira, di- E 
; ğer bir çok yurddaşlar beşer yüz,§ 
: ikişer yüz, yüz ellşer, yüzer ve elli- : 
~şer lira vermişlerdir. : 
11111 ll l l l llltllllllll il l l l l l lllllll 11111111111111111111111111 

e;:~~~~~~::s?!~~~2::~~ 5 300 bin liralık servetini tstanbul : Kahire, 17 (A.A) - Orta sark Ingiliz 
- E hastahanelerine teberrü etmiş, bu· S hava kuvvetlerinin ~~kü tebliği : ? • 

Enun 100 bin lirasını Gureba hasta- 5 Bo?1~a ~~yarelenmız 15 son teşrm .. 
OH DAKiKA §nesine ayırmıştır. E§ de Pıınmu ıle Gazala ta~are ~e~dan

: Teberrüün resmen tescili işi va- :: l~ına muvaffakıyetle hucum etmişl~r
: limizin riyaseti altında kurulacak E: dir. Bunların her birine ikişer hüewn •••••••••••• 

Uç noktada Al
man tehdidi var 

---•·---
Ruslara göre bütün in· 
san ve levazımını cephe· 
ye süren Almanlar çok 

zaillediler •• 
Londra, 17 (A.A) - Moskova radyo

su bugünkü neşriyabnda Kerç, Sivas
topol He şimali Kafkasta Alman tehdidiı
ni kabul etmektedir. 

Spiker bütün insan ve levazınunı cep
heye sürmek mecburiyetinde kaldığı 
için Alman kuvvetinin çok zaiflediğini 
söylemiştir. 

Spiker diyor ki : 
- Bizim kuvvetlerimiz mükemmel

dir. Almanlar harekat esnasında tankla
nn himayesine istinat ettikleri takdirde 
ilerlemekte ve tank üstünlüğü olmadığı 
zaman kuvvetlerimla:e dayanamamakta
dırlar. 

~ bir heyet tarafından yapılacaktır. E yapılmıştır. . . 
::ıımım111111111111111111111111111111111ıun1111111111: - SONU 4 "ÜNCÖ SAHiFEDE -

Ru.syada omıaıılar içinde bir ha.rP. sa1m.esi Banliya önlerinde tahnp edilmi§ ve bırakılmış tanklar 
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- :saz 

TARİHi ROMAN Yazan: Sahin AMunuın 

-- Bu kadın kimd~. aceba? 

Bir .sel halinde gelen lıaf ilenin tsn~ne çd~m:rş~ı·-· 
Yine ne var a4alar? .• Diyordu.-

••• ı9 .... 
Sarayın içinde kapı ağası Gazanfer Mütemadiyen bağıran :ı.~c .S\:ıırJ.uğu 

eğa. hariçtede Seyh Şilca bu kadınlara tebdit arıllarlyle boşlugu ..çın çm ö.!.tU
vuıtalık ederlerdi. Bu adamlar ke:ıdüe- ren seslerin hepsi de ansızın kesilmi!;ti. 
rlnl himaye eden saray kadınlarına gU- Herkes snygtlı bir v:rz1yet almıştı. Bütün 
venerek devletin bütün rUtbe ve memu- ba,şlar Eli;;-ilmi$ti. 
riyetlerini. adeti :pazarda mal satar gibi. ~imdiye 'kaClar hiç auyu1mnmtş, gö
para mukabilinde istediklerine tevcih rülıneıniş bir hall. Tek bir kadın, ~zJ?m 
etm~e koyulmuşlardı. su'lı!rı lönleycn J>ir <dalga kıran gibi Jcala-

iO'çUncll Murat, şahsen kendisi de rliş- bn1ıihn önüne cı'km$ı ve şi§mım viicu
vet alırdı. Bu yUzden devletin en mil- dunu siper ittihaz etmiş, her şeyi yık
bim memuriyetleri cahil, .1§ bilmez, na- mak. çiğnemek karariyle ileriye atılan 
ilan bir takım adamlann ellerine geç- on binden fazla insanı hiç -ıorluk çekme
mişti. den birden bire durdurmağa muvaffak 

RUpet verip iş bqına geçen valiler. olmuştu. 
Beyler beyler, kadılar, bilyük kUcilk Acaba bu kadın kimdi? .. 
ae.letın biltUn memurlan bu yihden Bu kadın, yeşil başörtüsünün altında 
harcadıkları parayı ahaliyi soyarak tek- gizli duran tombul yilzilnil kalabalıktan 
rar geriye almağa koyuldular. ynna çevirdi ve koyu siyah gözlerini ön 

Anadoluda valilerin bir çoğu halkın safta duran ndamlann üzerine dikerek 
bqına püsküllü beli kesildiler. Yol ke- yumuşak, fnknt metin bir sesle onlara 
sen haydutlar gibi, göz göre göre soy- dedi ki: 
gum:uluk yapma~a giriştiler ve bunun - Yine nevar ağalar. Ne istiyor su
neticesi olarak Anadoluda bUyUk bir is- nuz? Buraya kadar gelmekteki maksa-
yan hareketi baş gösterdi. dınız nedir? •. 

UçUncü Murat kadınlarla gece gün- O dakikada bütün boşluğu, birden bi-
aüz düş(lp kalkmak neticeSinde mesane re derin bir sessizlik sarmıştı. Hiç kim
hastalığına tutularak hayata gözlerini scde tıs yok. .. Bir kaç saniye önce kıya
bpadılı vakit, arkasında yUzden fazla metler koparan, ortalığı gürültüler, vel
evllt btrakmllb. velelerle dolduran bütiln ağızlar, sanki 

Onun yerine geçen bilyük oğlu "Oçlln- anahtarla kilitlenmiıJ gibi, ansmn kapa
cU Mehmet kendi az brdeŞI olan yirmi nıvermişlerdi. 
b~; Şehzadeyi, tahta çıktığının ertesi Şişrruın kadın bir kaç daldka durdu. 
gunU Topkapı sarayında boMurlmtıf- bekledi. Sonra kalabalık arasından bir 
tu. . . ~ . . kimsenin çıkıp da kendisine cevap ver-

'Uçüncü Mehmedın oglu olan Bınncl mediğini görmesi üzerine yeniden söze 
Ahmedin on dört sene süren .. padişa~- başlıyamk dedi ki: 
hğı zamanında ise hUkilmet. Tür~U.n öz _ Böyle fitne uyandırmağa kalkış
yurdu o1an A~d~~un~ her yennı sa- malt hiç sit.e yakışır mı? Her biriniz bu 
ran isyan ateşınl sondürmeğe uğraştı. devletin nanü nimeti ve ihsaniyle per-

Nihayet Kuyucu Murat paşa ortalıitı verde olmu!I değil misiniz?. 
adeti bir kan deryası haline g_?ti~ik- Bu sırad; kalabalığın arasından allSl
ten sonra bu a~ gilç hal ile sondure- -z.m bir adam sıynlmıştı. Yanaklarının 
bilmişti. her iki tarafını saran ve alt dudağının 

Birinci Ahmetten sonra gelen Birin- ucundan sarkarak göğsline doğru uza
ci Mustafa ile lkinci Osmanm zaman- yan ak sakalı o dakikada bir arslan ye
ları da büyük karışıklıklar. iı:ıvan ve ih- lesi gibi kabarmış görUnUyordu. 
liM gaileleri içinde geçti. Yalnız Dör- Yere metin adımlarla basarak şişman 
düncll Murat herkesin J?Özanü yıldırma- kadının önüne doğru ilerleyen bu yaşlı 
!a muvaffak olmuştu. Çolt kanlı ve ga- adam o devirde büyük bi.r Un kazanmış
yet seri icraatta bulunmak suretiyle bil- tı. Adı Koca Muslihiddin ve eski Yeni
tnn isyan hareketlerini bastırmış. dev- çeri ağası idi. 
let '~1erinl bir dereceye kadar dlizeltmiş- Oca~ın en y~lı, en emektar bir ferdi 
tı. Bütlln zorbalan, Asileri kılınctan J?e- olmak dolayısiyle Yeniçeriler Uzerindc 
çlrerek 'kendisinden evvelki padişahlar sonsuz bir nUfusa malik bulunuyordu. 
zamanında tamamlyle bozulmu~ olan Yaşlı kadına hitap ederek dedi ki: 
Yeniçeri ocağında intizamı iade eyle- - Benim devletli Sultanım... Evet, 
mqti Ve bu sayede devletin elind~ ~k- çok doğru söylediniz ... Bendeniz ve cUm
m11 olan Ba~datla Revan kalesini tek- lemiz bu devleti aliyenin nlnU nimetini 
rar geriye almak hnklnmı istih5a1 et- yiyerek yetiştik. Hususiyle ben ki kınl 
m1ştl. aba ile memleketimden geldim ... O va-

DördUncU Muradm ölUmOnden aonra kit ufak yaşta idim. Şimdi yaşım sekse
tşler yeniden kanşmı~ı. Hem bu sefer ne yaklaştı. Bu devletten o kadar sayı
Clevlet idare.shıde öyle bir hnşıklık baş- sız ihsanlara ve nimetlere mazhar olmu
göstermiş bulunmakta idi ki eğer Dör-- şumdur ki bunların şilkrilnU eda üzeri
dUncO Murat gittiği yerden dönse de bo- me vacip bulunmaktadı:-.. Bunun Jçin, 
zulan işleri tekrar dilzeltmek istese bu- velinimetim olan bu devletin batmak 
na pek gUç muvaffak olurdu. tehlikesine duçar olmasına takat geti-

ÇUnkU çalışkan, cesur Muradın yerl- remiyorum._ 
ne gecen padişah, aklı başında bir adam Keşke bugUnleri görmeseydim! Böyle 
detildl. hususlarda an ayak olma~ istemezdim. 

Deli tbrahim neler yapmadı?.~ Neye tamaım ve kime ihtiyacım var?. 
na inciler mi takmadı?.. Bugün de rütbe ve mansıb talibi de-

Dinledlli bir masaldan peri padişahı- ğllim •. 
-BiTMEDi-cm sar.ayını samurlarla döşettiğini öğ

renerek bunu kendisi de tatbik etmeğe 
mi kalkqmadı? •. EWemin niklhlı kan
lanna mı göz dikmedi?- (•) kendisine 
dUzinelerle takdim edilen narin. zayıf 
endamlı, nefis cariyelerden bıkarak, çeş
ni değiştirmek için, yUz elli kilo sikle
tinde §işman, ağır vücutlu kadınlar ara
mağa mı koyulmadı? Hüıfisa en azgın 
delilerin bile yapmıyacakları bir çok 
münasebetsiz işlere girişti ve bunun ne
ticesi olarak, Sultan tbrahim aleyhinde, 
tstanbulda umumi bir ayaklanma hare
ketinin başlaması gecikmemişti. 

Deli padişah tahtından indirildi ve bir 
zındana kapatılarak burad3 bir kaç gün 
kaldıktan sonra, nihayet cellatlann 
elinde pek fect bir şekilde can verdi. 

Sultan tbrahimin yerine kimi geç.irse
ler beyenirsiniz?. 

Yedi yaşında, daha ağzı süt kokan bir 
sabi tahta çıkarıldı. 

Bu çocuk Avcı lakabiyle meşhurdur 
ve Osmanlı tarihinde Mehmet adını ta
şıyan padisahlann dördüncUsüdür .. 

* Sultan lbrahimi tahtından indirmeğe 

-----·-ZABITADA 

Gazi ofıalu belıçisi 
fıöndtf'den öldü.. 
Güzelyer mevkiinde Gazi orta oku

lunda bir ölüm vak'ası olmuştur.. B:.ı 
okulun gece bekçisi Osman oğlu İsma
il Arpacıoğlu evvelki gece mangalda 
kok kömürü yakarak odasına almış ve 
uykuya yatmıştır. 

Kok kömürünün çıkardığı gazlarla 
zehirlenerek boğulan zavallı adam dün 
sabah odasında ölü bulunmuştur. 

ZAYALLJCOCVK 
BALKONDAN DV$TV 
Keçecilerde Museyi ilk okulunda 13 

yaşında Avram oğlu Kohen okulun al
çak balkonundan aşağıya düşerek ağır 
surette yaralanmıştır. Hayatı tehlikede 
olan Kohen hastanede tedavi altına alın-
.mıstır. 

BİR DAM VE BİR 
BEYGİR YANDI 

gelen on bin kişiden artık bir knlabalık Dün sabah Tirede hükümet konağı 
saray kapısının önüne da} andığı vnkit civnnnda Cafer Tosuna ait hayvan v&? 
şişman. yaşlı bir kadın ayaklar altında saman damından yangın çıkmış, dam 
ezilmekten çekinmeyerek hemen kendi- kısmen yanmıştır. Bir beygir yanarah 
sini bu müthiş insan selinin önüne at- ölmüş, yangının attlan bir yanık sigara-
mıstı. dan cıktığı anlaşılmıştır. 
Kadının basında yeşil bir başörtüsü TOPRAK ALTJNDA 

bulunuyordu. Kara yüzlü ir.i harem ağa- Kalan amele ..... ,a-ıldı 
sı sağında, solunda durarak muttasıl elle- H ... - :r 
tindeki yelpaze-len salhyor!ar, yakıcı bir Turanda yarma işlerinde toprak çek-
yaz güneşine karşı onu korumağa çalı- mekte olan ameleden Mehmet Mercan, 
şıyorlardı. yarmanın yıkılmasiyle altında kalmış. 

İşin tuhnfııı:ı bakın ki yüksek bir da- civardan yetişen dığcr amele tarafından 
ğın tepesinden kopan iri bir çiğ parçası kurtanlm~ır. Mercan kolundan ve vU
halinde, rast geldiği bütUn engelleri çiğ- cudundan yaralıdır. 
neyen ve yeşil baş kadmın yanına bir RİR ADAMJ 
kaç adım kalıncaya kadar ilerleyen ka- • 
labalık, buraya gelir gelmez, birden bi- llıl lıadın ~aralamış 
re durmuştu. Bergamanın Atmaca mahallesinde 2'.i 

(•) Sultan 1bTahim gayet güzel otdu
!)1&nu duyduğu 1pşiT Mustafa paşanın ka
nmaa göz koymuştu. Bunu Vardar Ali 
"'fi dan istedi. Fakat o gündermedi. 

sayılı evde oturan Remzi Pınann nyni 
evde oturan Bn. Neslihan ve gelini Ce
mile tarafından tepsi ile başından yara
landığı iddia edilmiştir. Kadınlar tutul
muştur. 
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Eş va ihtiyacı 

---.. ··----
~·· b kll.. ... umer an Le\ -

ziatta ~a~ ret 
ı?Österiyor -·istanbuldafıi gibi İzmir· 

de .de lJir sat11 ıullesf 
daha açılması 
aüş.iinülii~Ol'-

Süme.r bankın !zmicleki ..satış mnğa
zası halkın giyim eşyası ihtiyacını kar
şılamak hususunda büyük bir gayret 
san etme"ktdlir. :Fakat gDsterilen ütün 
hUsnüniyete •e memur1nrm ..ca'lı..<mralan
na rağmen mağazanın viis~ti derecesi 
önünde bu ihtiynca cevap verilememek
tedir. 

Tevzi işi pek müşkülatla yapılabilmek
tedir. 1zmirde böyle daha bir veya iki 
satış mağaznsına ihtiyaç vardır. Bu tak
dirde te\7.i işi kolay olacaktır. 

Hnber rudığımıza göre Sümer bank 
umum mi.idürlUğü tstanbulda olduğu gi
bi lunirde de daha bir şube açılması 
için tetkikata başlamıştır. Yakında daha 
bir Sümer bank satış şubesi açılmasına 
intizar edilmektedir. 

-------tt--~----
F azla fiat .e • 

sı-

ı?ara satmış 
Çeşme kansının Nusalla mahallesin

de oturan bakkal Sadullah Kanyılmu. 
17,5 kuruştan satılması icap eden Gelin
cik sigarasını 19 kuru~tan sattığı iddla
siyle ihtikir suçundan adliyeye veril
ml~tir. 

~~--_.,..-.t1~---~-

B. Atıf inan geldL 
İstanbu1 ve Ankarada temaslarda bu· 

lunan tüccar biı·likleıi umwnt kAtibi B. 
Atıf İnan dün akşam şehrimize cvdct 
eylemiştir. 

B. Atıf İnanın teşebbüsleri sonun& 
bazı palamut ve valeks satışları yapıldı
ğını yazmıştık. Bu satışlar Uzerine pala
mut piyasası sağlamlaşmıştır. 

- --·--
İRTİY AR B.tR KABI· 
HIN TEBERRVU 
Urlada sakin 80 y~da bir Ti.irk 

kadını olan Bn. Rukiye, 1500 lira k.ıy
methıdeki evinl Tnrk Hava kurumuna 
terk ve tebcrrtı etm!ştir. 

Bu yaşlı Türk ninesinin hareketi her 
kes için bir imtisal nilmunesi olmağa 
lAyıktir. 

lngmz ue Yanan Jıonso
Joslarımn ziyaretleri 
İngiliz general konsolosu dün valiyi 

ziyaret eylemiş, vali de iadei ziyarette 
bulunmuştur. 

Yunan konsolosu da valiyi ziyaret et
miştir. -----

rAPUDA YENi TAYIN 
VE TAHViLLER 
İzmir Kadastro mndnrlüğil tapu Aza

sı olup Muğlaya tayin edilen B. Nasuhl 
Sevenin Deniz.il Tapu sicil muhafızlığı
na nakledildiği vilAyete bildirilmiştir. 
İzmir birinci mıntaka tapu sicil muha· 

fızlığı muaY:.ni Yusuf Uzun Foça tapu 
sicil memurluğuna, Foça Sicil memuru 
İsmet Kartaş ayni yer tapu sicil mua
vinliğine t-erfian tavin edilmişlerdir. 

----------------MAHKEMELERDE 

ŞanaJı .$ülırü IJlraderler 
müessesesi llalılıındalıi 
diiva yeniden görülecefı 

Milli korunma kanunu hükümlerine 
aykın hareketinden dolayı hapis ve pa 
ra ce7.nsına mahkWn edilen Şamlı Sükrü 
biraderler müessesesi müdürü B. Nafiz
le memur .B. Hayd hakkında birine! as · 
eye ımab'kemesinoe ~imiş olan .brıu 
temYiz mabkemesince na'kzedflmiŞtir. 
Muhake~""Ye ya1aruh ~Y,Cmaen başla

nacak-tır. * Fa7Ja fiatlc naftalin satışından do
layı Milli korunma kanunu mucib:nc'? 
mahkum olnn B. Mehmet Muhtar hak
kındaki karar tasdik edilmiştir. 

Büyüfı bir Safleser .. 
B8$hln asni:'l musiki, şiir ve Aşk 
Musiki üstadı büyük kompozitör 

ÇAIKOWSKINJN 
HAYArlNDAH 

UıJluduln_az bir 
Balo Gecesi 

OYNIYANLAR 
ZARAR LEANDER .. 

VE MARİKA RÖKK 
ÖNÜMÜZDEKi HAFTA 

TAYYARE 
SINEMASI . -: . . ~ ,. . .. 

-ERi Rusya 
Har.binde 

Şehrimizi~ ihtiyaçl«rı ---·----
ra1ımınıer 11e hesaploıu 

Belediye könıür işinin 
daJıi aldaı•malar 
devanı edebilir .. 

ŞEVKET BiLGU' 

halline çalışıyor • BA 1'ARAFI l İNCİ SAHİI<"EIJ~. 
lıır, Sovyetlerin kendilerini iyiden ~ 
toplamalarına \'akit bırakmamak i~ 
azami enerjilerini sarfederek Mosko"'· 

Bir cuvaldan • fazla 'it ömür 
yı ellerine geçirmcğe çalışncaklardlt· 

Hııftnlardnn beri de\'nm eden 1'1~ 
va meydan muharebesinin ne ~,... 
neticeleneceği bilinemez. Rusya h~ 

yapdan de daima söylediğimiz gibi siirprİ-"-.ı. 

verilmiyecek 
~~~~~~:x*x·~~~~~-

PazGI' yerlerinde ucuzluJı temini için 
tetlıllıata da de11anı olunuyof' .. yer ayırmak lazımdır. Şu beş aybk ~ 

rndelc, Alman ordusuna temin eıı.-
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu Belediye reisi kömlircillerden sun'i parlak munffakıyetlero rağmen ~ 

Pazar günü şehrimizdeki pazar yerleri- kömür buhranı tevlit etmemelerini iste- tediııfo bir çok J1esaplanm altüst 
ne giderek bir hafta evvel başlamış ol- miştir. Bu hususta belediye ile mUşte- mi tir. 
duğu tetkiklere devam eylemiştir .. İz. reken çalışılarak tedbir alınacaktır. Tahminlerde ve bcsaplarda ald.,-
rnirdeki pazar yerlerinin ıslihı ve halk Yine kömürcülerin söylediklerine gö- mnJnr ynnn da devnm edebilir. 
için daha istifadeli bir hale getirilmesi re son gUnler<le halktan milracaat eden- ŞEV.,.-='r BfLGflf 
hususunda yakında bazı kararlar verile- ~ 
cektlr. ler dörder, beşer çuval kömür almakta- ~ 

dırlar. Bu yüzden Ü""r, bc"'er kiloluk sa- ~ı:ıı:ıı:ıı:ıı:ı~ı:ıaac:n:ııcıacı:U ,,,. 
Belediye reisi kömür depolarına ve ..- " 337 d h l diikktınlanna da giderek kömür satışla- ~~~ra }l\yıkiylc cevap veTilcmemekte- t ' ve 3 8 evve • 

rını tetkik eylemiştir. Kömürcilleri k-;ı- Kömürciller müracn:ı.t edenlere en 
bul ederek bir toplantı yapan reis ken- ki doğumlulara 

1ZM1R YABANCI ASKERLflC 
ŞUBES!NDEN: 

dilerinden kömür ~i hakkında izahat al- fazla bir çuval kömür verıneği kararlaş-
mış ve verilen izahatla alakadar olmuş- lırm.ışlardır. Maamafih bir kısım kö-
tur. mürcülerde hiç kömür mevcut olmadığ\ 

Kömürcülerin söylediklerine güre da görülmektedir. 337 ve daha evvelki doğuınlU 
ernttan muhabere, tank, topçu. ve
sait'C ayrıldığı sınıfı her ne olursa 
olsun şimdiye kadar muvazzaf bit
meli için sevk edilmemiş olanlardl 
21/ 11/ 941 Cuma gününe kadar şU• 

köylUler kömür yakınağa henilz başla- İzmirdeki kömür stoklarını tesbit için 
mı.şlardır. Yakında İzmire mühim mik· bazı tedbirler düşü.nu.lmek-tedir. Kömür. 
darda kömür getirilmesi mümkündür.. cülerden ellerindeki mevcudu birer be
Ancak vesaiti nakliye meselesinin hallı yanname ile Mldinnclerlnln istenmesi 
şart ve lhımdır. muhtemel görülüyor .. 

I
s bemize rnüracaatlan menfantlafl 

icabıdır. Aksi takdirde gelmeyt!nle
rin pek ağır surette cezalandınlr 
caklan ilin olunur. ....1111. 
oooe>:>~ r::ı r::ı ı:ı ı:cıcıcı ı:ıcıa :.> 

~~~~~~"""~:-.....:~~:>oc:;::~~~..<::--..r::: 

Kışlık lastik ve şasoıa yok! 
-

Fabrikalar konıisyoncu- 'J'ASHIH 
Defterdar vekilinin imzasiyle aıcbl'' 

mız tezkeredir : 

suz rıal vernıiyorlar 
16/J.l/941 tarihli nüshanızın lldnd ,r 

hifesi ticlincü sütununda (GilmUş ~ 
kuruşluklar) başlığı altında 31 ilk ıt 
nun 942 akşamına kadar gümüş yUı le 
nışluklann tebdili muamelesinin ya~ 
rak bu tarihten sonra mezkt\r yilz .~ 
ruşuklann piyasadan kaldınlacaw ~ 
mış ise de tebdil muamelesi 31 ~lk ._..ı. 
nun 942 tarihinde değil 31/1/ 942 ~ 
hinde sona ereceğinden bir yani"'::; 
mahal kalmamak üzere gazctenizin-Mr 
sahife ve sütunundn keyfiyetin tasbilw" 
ilanı rica olunur. 

İstanbuldan Şason ve 1 astilı getirtUendyor-
Havalann soğuduğu ve bazı yerlerde 

yağmura çevirdiği bugUnlerde İzmir ka
ı·af e.snafı ldstiksiz ve şasonsuz kalmış
tır. Piyasada mevcut çe, itlcr azalmış, 
şimdiye kadar lstnnbuldan temin edilen 
lnstikler temin edilemeyecek bir hnle 
gelmiştir. 

tstanbuldnki lastik fabrikaları son za. 
mantarda tzmirden ynpılnn milr::ıcaat
lara nedense mUsbet cevap vermemek
te, yahut: 

- Elde mal }'l>k. mcvcutlnrı daha ev
vel mliracaat edenlere veriyoruz! Mu
kabelesinde bulunmaktadırlar. 

Halbuki lastik ve şason bunlan giy
meğe all§anlar için her §eyden evvel bir 
sıhhn meselesidir. Yani başka türlti 
ayakkaplannı bunların yerine ikame et
mek imklnsızdır. 
Alakadarların .söylediklerine göre son 

zamanlarda lAstik fabrikalan saU<:ıları ile 

karşı karşıya gelmemekte ve tevzi işini 
bazı komisyoncular vasıtasiyle yapmak
tadırlar. Bu ylizden de fabrikanın tesbit 
eylediği fiatlere yilzde 30 - 40 ilAve edil
mek suretiyle lastikler piycısnya arzedil
mektedir. Birinci el komis·ıoncular yüz
de 25, ikinci eller de ayrıca yüzde 10-15 
kazanç nlmakiadırlnr. Bu şekilde, şer
mayesi 200 kuruş olaıı blr çift lbtijin 
ılıaliyeti 280 kuruşu bulmaktadır. 

Sümer bankın satış ma~azası İzmlre 
de bu gibi ldstik:leri normal Urla sat
makta ise de piyasa ihtiyacınm yüzde 
beşine bile cevap verememektedir. 

İktisat mUdUrlUğUnUn bu mevzu ile 
al!kadar olarak lzmirdeki kavafiye mü
esseselerinin ihtiyacını vttkA.let yoliyle 
temin eylemesi icap eylemektedir. Ka
vaflar ve halk kq mevsiminde son de
recede sıkıntı iç.inde kalıruşlardır. 

-----
İtalya • Finlandiya 

tlcaretL 
Roma, 17 (A.A) - Orta elçi S. 10' 

lantinin reisliğinde bir F:n ekonorııl ~ 
yeti Romaya c:'elmiştir. Bu heyet ~ 
bir İtalyan - Fin ticaret anla.şmast 'lir 

mii7.alccrelcrd~ bu 1unacalctır. 

------""""""'<1~-------
Kl.IACA 
•••••••• 

60 LIK iRTtYAIL 
Y AZ.'\N : Ecueı Kemal K ıUf'I 

Yeni bir komisyon kuruldu Gazetenin birinde 60 Jık ihtiyarJO ~ 
şına gelen dlye bir havadis okudulll· ~ 
dise ile allkadar değilim, ihtiyarın 60_.u 
oluşu Uzerindc duruyorum. 60 y~ 
bir adama elbette ~enç denemez ~ 
aramızda ne altmışlıklar vardır ki -_.ı. 
besinde gibi dolaşıyorlar. 60 yaşına~ 
meği 60 lık ile ifade etmeğe de ~ 
ettim. 60 lıkta bir dolRUllluk. bir al;1t fi 
b:r kıvam vardır. Öyle bir ihtyar ~kO 
lık. .. Mesel~ 50 lik ihtiyar olmaz.. ~ 
ellideki elik•. 60 lıktaki kıvam ve~ 
lığı üade cdemivor. ,.Jiıl 

imar konıisyonu ilk top
lantısını dün yaptı 

Komisyon bilhassa evle Pin lıllf'lllas tClf'Zlnı ue 
ınıaatm sıhhi şartlarım kontrol J edecefı- 60 yaşına gelmislcr, hatti g? 

böyle gazetelerde 60 yaşın bir ihtiY~ 
ya~ olduğunu görünce. okuyunca ~ 
ic:itincc ne derler d:ye bir dü~nd~ 
Bazısı •Ben 60 yasında değilim• ;ıtl' 
nltmışn el uzatmadan gazeteyi ce~ 
dedim .. Bnzısı düsiindüm •Ben al~ 
yaklaştım, fakat ihtiyarlık yaşla ~,. 
kafa ve sıhhat iledir• diye omuz~ 
rek geçecckt:r dedim .. Bu sırada , 
birisi geldi, nüfus cüzdanını daima _J' 
lar. kendi rivayetine göre 55 - 56 -p;r j 

VilAyet imar komisyonu adı altında 
bir komisyon teşkil edilmiş ve dün vi

layette vali muavininin riyasetinde ilk 
toplantısını yappmıştır.p Bu toplantı da 
Lelediye reisi B. Re§Bt Lcblebicioğlu da 
hazır bulunmuştur. 

Sovyetlere göre -·-- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -

ile yapılan müsademede 12 Alman öldil
riilmüştür. Diğer bir çete başka bir mü
sademede 16 düşman askerini öldürmliş 
'\"e 10 askeri yaralamıştır. Çeteler tlkteş
ıinde askeri malzeme yüklü bir Alınan 
vapurunu yakalamışlardır 

KIRlMDAKt ALMAN TAARRUZU 
Kuibişcf. 17 (A.A) - Sovyet sözcüsü 

Lozovski Kuib;şefte yabancı gazeteler 
mümessillerini kabul ederek asker~ va
ziyet hakkında beyanatta bulunmuştur. 
Lozovski Kırımdaki Alman taarruzunun 
bliyük ölçildc bir taarruz olduğunu söy
lemiştir. 

lngilizlere göre 
- BASTARJ\FI 1 fN('f SAHİFRDE -

dan geçmekiedir. 600 mil uzunluğundaki 
Fin cephesine çok mikdarda kar yağmış
tır. Ancak kayaklar kolaylıkla harekftt
ta bulunabiliyorlar. 

Londra, 17 (A.A) - Alman kıtalan
nın Kerçe girmiş olduğu ve bu şehirde 
sokak muharebelerinin yapılmakta ol
duğu hakkındaki Alman iddiası Lond
rada teyit edilmemekiedir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre Rus

lar Taganrog ve Rostof bölgelerinde Al
man hilcumlarını geri püskürtmüşler
dir. 

VilAyet imar komisyonu şehrimizin ve 
vilayetin imar işleri etrafında kararlar 
vermek ve tatbik eylemek gibi mühim 
işler başaracaktır. Bilhassa evlerin ku
ruluş tarzlan ve inşaat umumi sağlık 
bakımından gözönünde bulundurulacak
tır. 

Almanlara göre 
--•- dadır, mektebi ikmal edeli 38 sene tAJf 

• BA$TARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE· muştur, 22 yaşında bitirmiş olsa koPctr 
edliıni§tir. ğu altmısın tam üstiinde duruyor ~ 

mektir. Hani Deve ku~nun b~:tı j 
KERÇ HAKKINDA MAL'OMAT ma sokmnkla saklnndıf,'tnı zannet~~ 
Berlin, 17 (A.A) - Alnıanlar tarafın- bi bir vaziyeti var .. Ne diyeyiın. Y 

dan zaptedilen Kerç şehrinin 100 bin saklıynnlnra Allah afiyet versin~ 
nüfusu vardır. Kerç bu ismi taşıyan ma- ~ 
den bölgesinin başlıca merkezidir ve de- §_uııııııııııımmmıımımıııııınııımnılll 1 
mir cevheri ihtiyatı 2,700,-000,000 ila 3,5 1 
milyar ton nrasındndır. Bir çok fabrika- ; S ı• h p 1 S 1 
)ar demir cevheri ihtiynçlnrını buradan = a 1 a a i 
tedarik ediyorlardı. Kerçtc sannyi önem. ::ı 

ı. surette inkişaf etmşitir. Burada büyük Ot~I - RPstoran ~f ~ 
kimya fabrikaları kurulmuştur. Bir tay- ı 
yare ve bir silah fabrikası da vardır. Yi- dansig 3Ptldl 1 
ne bu şehirde ticaret ve harp gemileri- ~ ~ 
nin tamiri için kUçUk bir gemi tezgahı ~ıl• :il 
mevcuttur. Kerçte iki elektrik fabrikası Otelimiz bütün asri konforuyle 1 
vardır. Bu limanla Sovyetler mühim bir dı Salonla.nmrıda m~bur z 

as~~~Ys~~~:;::ı;.ERt ( Ef~;j•ı. ~;;,, s) 1 
Vişi, 17 (A.A) - Almanlar ve Ru- ~ 

menler Kerç şehrine girmişlerdir. Bura- - Ve piyanist 1 
da sokak muharebeleri olıriaktadır. § (R b ) ~ 

DONEÇ VE MOSKOV ADA § a an ~ 
Doncçte bazı endüstd merkezleri Al- :: __ ,., ı 

mantar eline geçmiştir. § Caz orlıestrasUe ~-
Moskova etrafındaki muharebe arazi- § t Her ftll~ar !I .. 

nin fenalığı yüzünden top~u dôellosun- ;: '".lf lf'- ,,_ ~,,. .. 
dan ibaret kalmıştır maamafih Ruslar § ftÜ fedansan IHfl'u 
Tikvinin büyük tehlike altında olduğu- E 1111111• 
nu kabul ediyorlar. E.ıııııııımıımnııımı;1111111111nıı111ntll 



:z::w::az s: c: 

Muamele Ve_rgisi 
Verginin nebati mahsul
ler tasir ve tasfiyehane

lerine tatbik şekli 
z. yağ yapılırlıen elde edilen ve btılıiye lıalan 
JHınnıış pirlnaJar muamele vergisine tiibi değil .. 

D0NKÜ NÜSHADAN MABAT 

5 - MAU TESUM ALMADAN 
SAT AN TICARETHANE VE MOTE
.AHHITLER: 

Yu1tanda t - 4 işaretli fıkralarda gös
terilen mükelleflerden aatın aldıklan 
nıailan depo, anbar ve mağazalanna it
laaı etmeden doğrudan doğruya satan 
"e teslim eden veya ettiren topdancı ti
carethane ve müteahhitler de muamele 
\'ergiaine tabi bulunmaktadırlar.Bu kabil 
ticarethane ve müteahhitlerin vergi ile 
mükellef olması için bir takvim seneai 
iÇeriainde 30 bin liradan fazla mal alma
lan ~rt olmayıp 30 bin liradan a~ağı 
rnühayaatta bulunsalar da yine muame
le ve~isi ile mükellef olurlar. 

D - VERGtNtN MEVZUU 
1 - SINAi MOESSESELERDE : 
Sınai müeaseselerde verginin mevzu

\Uıu mamul meddelerden gerek aatış ve 
lerc1t sair 11uretlerle fabrikadan çı1can
lara1ı: teslim olunanlar tqkil eder. Mu
aınele vergisi kanunu. vezgi mevzuu ola
ralt mamul maddelerin teallmini esas 
lı:abul etmiştir. Kanuna göre teslim. bir 
11lalın mülkiyetinin diğer hakiki veya 
hübrıi phsa intikıllini ve malın bu ,ah
aa Veya göıterdiği diğer bir mahalle 
tevdi veva lrıalini ifade etmektedir. Di
ftr taraftan bir kimtte namuıa imal edi
len mamulabn fabrikadan çıkarılarak 
o kimseye veya gösterdiiti §ah.. veva 
mahalle tevdi ve inali de teslim hük
b\Ündc olduğu gibi bir sınai müessese
.tıln mamulihnı ister şahsi ihtiyaçlar için 
isterse diğer herhanği bir mamul madde 
htntıle getirmek için istihlak etmesi. ma
lnulltm satılmak üzere filyallara. tube
~re. satış mağazalanna veya komisyon
culara ,:ı:önderilmesi de kanun nazann
Cfa teslim hükmünde addedilmiştir. Sı
l'lal müeneselerfn imal eyledikleri bü
tün mamulatın - döküntll ve tali madde 
lcr de dahil teslimi Anında muamele 
"el"f':iııi tahakkuk ettirilmek lavmdır. 
Ancak muamele vergisi kanununun 9 
Uncu mf'ddeslnin 12 inci fıkrası ( prina} 
11 vergiden müstesna tutmuş bulunduğu 
tihetle gerek z,.ytfnvağı istihsali 111rn-
11Dda buauJe gelen ( prinalar) ve eerek 
l>rinadan yağ istihsalinden sonra bakiye 
lı:alan (,.anmtt pnna') muamele venriSl
lle taht bulunmamaktadır. Sınat rnücs
leaeler muamele vergisi mevzuunda dik
~at edilecek nokta versri ta"akkukuna 
teslimin esas bulunduğudur. Bu sebeple 
lehıııın daha evvel veya sonra vukua gel-
1-eal ~rgl mükellefiyetine haiz teı1ir ol
-.TIP mamul maddt")erin fabrikadan 
~anlıp teslim edildiği anda satış be
dcncrfnln muamele vendıl defter ve ka
'1t1anna intikal ettirilmesi icap e:rle
~ktedir. 

2 - DteER MOKELLEFLERDEı 
Sınat müesııeıte1erden mıı.da yukanda 

leyılan diğer bütün mülcelJefler de mu
•rnele vcr$lf "i alınan mamul meddelerin 
~•llyet bedeli ile sab~ bedelleri arasm
~aki fs.rlt ü:r:erine mev:r:u bulu"makta
~rr. Bu mGenes,.1erde de kayda yine 
le-.1il'1l esas olur. Bu sebeple 'bu mÜ,.911e-
1t:l"rde teslim alınan mamul maddeler 
teslim alındıkları anda muamele verrıisi 
lta.ydına geçecekleri P.ibi aatılan ma11ar 
da ancıı.'k teslim tarihleri itibıtril.. i"le
llirlf"t". Bir takvim sen~i zarhnda 30 bin 
li1'"11dan fazla mal mübayaa veya imal 
~ttfnn,.)~rl do)aY19ile muamele ve~si 
ile mükellef olan ve vukarıki <I) işaret
li fa!!lrn (2) ve (3) üncü fıkralannda 
tösterilen topdancı ticllrrthane ve mü
~1'hitlerde Ve!'11:l mükellefıvf'ti ancak 
hnal ettin1en veva mühayaa olı•nlln ma
~ul m"ddel,.r 30 bi" lirayı bulduğu nn
Cla başlar. Ve ancak bu tarihte derh:ıl 
lrn,.1 ettirilen wva miibavaa olu11ftn mııııl-
1.rdıı.n elde kel~ı' bulunan stoklar mali
>'et bedelleri ile muııımele vemsi dl'fte
rine işlenir. Bu tarihten evvel satılm•s 
~lıın mamulatın ise muamel,. vere:isi mü
ıı:ellrfiveti ilr 1'ir ,.lt.1r11!11 volrtnr. 

M - Vf:fU':.tNtllf ~ &. ~ A ltt 
1 - SflllAI Mflf<:<;ESEt~ı::RDE : 
Sınai mii~seselerde verginin matra

~ı tt"cılim edil"" mamı1lt.tın satıs berl .. li
dir. Satts bt>delini teı1limln mPhivetine 
fÖre a~ağıdaki ~rupara ayrrmak -müm
.:ündür: 

A - HAKtKI SATIŞ BEOELt : 
Sadt>ce kendi nam ve h"•"b'"a imııı

lAt vap;:1" ve imal ettl~i rnadd"leri do(t
l'Udl'ln doğruva miicıtt>rilere satan m;;,.""° 
~-"terde ırat1" bed,.li. ıuıtılan m" lın h'l
.:ılt1 satı~ bedı-li olarak rn;i.,teriden alı
t'ıl!ln parantn vek~nudur. r.,11';; .. t .. Tiden al1-

1'11.n para"'"· 
0

han~i nam alhncla alnm·ııa 
al, .. ,.,n v .. lc{'ınunun ver"İ matralıına itha
li 1t.,,mdır. Sa~ct bt>d,.lindPn Vt"W vr rr
eirnl .. r. prim. ;1rT"amive, rrl.lam h .. d,.li 
lı:o~ı..,,on. tt"lJ,.llve, falı: t!ibi mt"blııı ... lıı.,. 
a.._h.1,.; mAsrPflRn, ,..,.,tat eıotııı mah:ıo1-
:"ıe kRdar Vl\Dılıın n1111clive, t:>lımil ve t<ıh 

müteamil olması lazımdır. Yoksa kap
lan ile beraber sahlnııuıı müteamil olan 
mamulıitta kap bedeli tenzil edilemez. 
Peşin satı§da iskontonun da ticarette 
müteamil hadden fazla olmaması da 
ıartbr. 

8 - KENDi HESABINA tMAUT 
VE SATIS YAPAN MOESSESELER
DE EMSAL SATIŞ BEDELt : 

Kendi hesabına imalat yapan sınai 
müesseselerin, kendi ihtiyac;lan i~in is
tihlak ettikleri mamulat ile sahlmnk 
üzere filyalı, ıube ve satış mağazalarına 
veya komisyonculara gönderdikleri ma
muatta verginln metrRhı teslim edilen 
malların emsal satış bedelidir. Ayni 
suretle hem kendi hesabına imalat ya
pan ve hem de başkaları nam ve hesa
bına imalut yapıp baslı::nları tarafından 
getirlen iptidai maddeleri işliyen eınai 
müesseselerde başkalan namına imal 
edilen maddelerin anhiplerine veya sa
hiplerinin gösterdiği kimse veya mahal
lere tesliminde de vergi matrahı yine 
emsal satış bedelidir. Sınat mlic.<ısesenin 
kendi nam ve hesabına avni cins ve ne
viden imalatı ve bu imalatta hakiki sa
tış bedeli ile satmış olduğu mamulatı 
mevcut ise bu takdirde yukarıda zikre
dilen emsali satış bedeli müesseaenin 
hııkilı:i o1arak eathğı ayni cins ve nevi
den mamulatın vasati Mtış bedelinden 
ibaret bulunmııktadır. Bunun için ayni 
cins ve neviden mamulatı kendi nam 
ve hesabına iml'l ederek müııterilerine 
hnkiki satı~ bedelle.,.i mukabllinde sa
tan ve h"m de kt>ndi nnm ve hesabına 
imal ettiği mamulatı" avni cins ve nev
inden bir kısmını istihlak eden veva fil. 
yalı, şube, sahş mağazası veya komis
yoncuya rörderen mÜC98eseler hakiki 
•ıııhq bedeli ile sattıktan mamulatın be
dellerini muntazaman defterlerine P.e
rirmekle beraber ayni cinı ve nrviden 
fi]yalı, fUhe. sattş ma:ta7.l\ın veya komis
voncull\ra gönderdiklerini ve Yllhut ın
nai mücncsenin i11tl"al mevzuu haricin
deki işler idn i•tihlak veya satf ey'kdik
lerini anc:ak miktar itibarie deftNlerine 
rrprirecekler ve her ay nine.yetinde ha
kiki sah!I bedelleri Üzerinden ayni cins 
ve nf'vidc.n ııahlm•ıp lnılunan ınallann 
bede1terl yektinu lle miktftTJ11n yekunu
.,u yf'kdi~ .. rine tııık~im .. derek vasati va
hit sabş fiahnı bulacakl"r ve bu Vl'"ati 
vahit satı" fiatı Ü7:erlnden de sarlece 
miktor itibari1 .. kııv~·tml.ş hı•lunduklan
~t yukıı.nda :r:lk.,.etti"'imi:r: teslimatı too
dan ve bir kl\lemde kıvrnetleru~iTeT""lc 
b"' şekilde d .. fte,.lerlne 't•liyec:eklerdir. 
He"' kendi heıı•bına imalat YB"l'I> mll
rnul~hnı l\'\Ülltt"rilere satan ve hem de 
baıılc:lllan hest'lbına ayni clnı ve neviden 
imal~t yaoaralı: aahin1erine veya göste
reccil ıııhA teslim eden sınai müeııı"ese
ler ise, lı:cndi heııaplanna imal ed .. ,.ek 
mil .. teril .. re sattıkhrı mamulihı ııah" be
de11m ile muamele ve~st defter] .. ,.ine 
g:eçinnekle brraber baskalan hesab•na 
vaphlcll'n lmıııtitın ayni cins ve nev·in
d,.n veki tcslimah alldcee ..,.ılctar itiba
rile "c.ftere vıoHcaklar ve yuk!!rda $?ÖS

terildiği şekilde ay nihavetlrrln..:ı .. miliı
terilrre satttklan mt1111!lnn halciki ııntıı 
'1edeJJ,.ri vahit vasatı fi11tı ÜZ"Tinri· bun
lan da bir k,.1,.mde kıymetlendiTecc.k
l .. rdir. Bu şekildf' bir Vt\ııatt emıml l!"tış 
bedelinin esas tutulal>i1""'eııl iri" h .. he
"lleh" 1 avni cinıı ve nevid,.n müııt .. ril .. ,.e 
hakiki satış bedt>li ile 11ı>tılmıq trıamııla
hn mevc,,t olmaııı Hh:ıl'l'clır. Sınni mües
seııe kendi nam ve ht>ıııabına imal~t yııp
m .. ldn berAbl'r ıwni cins ve nrviden hll
kiki s11t1ş bedeli ile mü11teTilere ""tt•co 
me.mı•lat mf'veut olmııua bu takr:llT"de 
başkalnn namına imal f"derek ııahiol...
rine tf"•lim etti:ıi mamulatı da aT-<'"k 
aımğıdl'ki f,k,.PAa göııterilecek şekilde 
kıymetlendirebilir. 

- MABADI YARIN -

........................................... 
: AfJJrl' ..ARA J>)! nvn~u : . ..._ . 
: R tı G ft N K 0 ~ R O r. K /\ M : 
············-----············ 7.30 program ve memleket saat ayarı, 

7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Miizik pi. 8.15 Evin saati 8.30 - 8.45 MU
zik pl. 12.30 Program ve memleket saa; 
avnn 12.33 Müzik : Beraber şarkılar-. 
12.45 Ajans haberleri 13.00 Müzik : Şal'
kı ve türküler 13.30 - 14.00 Müzik (pl.) 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Müzik : Radyo salon orkestrası .. 
19.00 .Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Mem-
1eket saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
Sebest 10 Dakika 19.55 Müzik : Saz eser
leri ve oyun havnlan 20.15 Radyo gaze · 
tesi 20.45 Müzik : Keman soloları 21.00 
Ziraat takvimi 21.10 Müzik pl 21.30 
Konuşma (100 sene önce nasıl yaşıyor
duk? .. ) 21.45 Müzik : Klasik Türk mü
ziği programı 22.30 Memleket saat ay11-
n. ajans haberleri, borsalar, fiatleri 22.45 
Müzik pl. 22.55 - 23.00 Yarınki program 
ve kapanış .• 

Borsa 

Ye ma•"rP'1•n indirilmez. Anenlc: mtıtAt 
~l!lh~ mah,.llind,.n müıııtrrinin tııvin t-tti
tri l-.-ııııka bir mahplt. kadar mii~tt>ri he
labınR vrınılan naklive, t .. J...,,H. to'hlhrt" 
lrıaal'I\ RRrı ve rnAmul madde ile bi-·1ik
~ ıı11tmıwın bo .. .,lt.1..l.lr,:ıAn sonnı iad .. si 
~,••at o!'n kRo bf"d .. 11,.ri ve pesin tt"tı"'" i .. ~I\ nıüctt,.,.;v,. v,., . .,Jan i•konto ıaPhct bc-

"'1•n..:ı,,.n ; .. ,:ı;,.n .. 1'm.,. 1(,.,... }. .. ..:r .. 11 .. .; .. 1" 
t:hıı h .. rt .. lindrn tPn7.il ,...ı:1 .. hilm .. •i ;,.;n 

u lı:anlann mamul madd" ile biTlikt" 
1'tılma,. !ade edilmesinin ticarette 

'OzOM 
Bugün çekirdeksiz muamele yoktur. 

SİYAH 
58 İıihisar idaresi 33 36 

Japon hükümeti dış 
siyasetini anlattı 

- BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
mek üzere nskeri hareketlere devam 
edecektir .. 

Çin hlldisesini mesut bir tarzda bitir-

SIHHA'l' K0$ESI 
•••••••••••••• 

Çocuk düşürnlie• 
nin zararları 

mek Japorıyanın menfaati iktizasıdır. ·---
Diğer taraftan Japonya Asyanm .şirna- Muhterem yardım seve:ıler cemiyetI-
l!ndcki bir çok bölgelere büyük bir ala- nin, çocuk dilşürme fenalıklannm önü-
ka gösterir. ne geçmek ilzere halka teıkinlerde bu-

RUSYA İLE lUÜNASEBAT Iunmaya da karar vermiş olması yurdu-
Şimal hudutlarının emniyetini koru· muzun selametini düşünenler için ne ka

mak mnksndiyle Sovyetler birliğiyle bir dar sevindirici haberdir! 
bitaraflık paktı inıza etmiştir. Bir aralık bu sütunlarda, çocuk dü-

Almanya ile So\•yetler birli::i arasın· ~ürmenin zararlarından bahsederken 
daki askeri harekata rağmen Japonya cbir malın alıcısı bulununca onun satı
sim.'llde emniyetin muhafazası esasına cısı çok olun sözünü hatırlatarak, ço
dnyamın siyasetine de\'run ebniştir. cuk dUştirme fenalıklarının önüne geç-

Japonya şimaldcki barışı bouıbilerek mek için en iyi yolun, çocuk düşürmeye 
unsl'r1arm ortaya çı.kmalarma \'e Japon kalkışan annelere bundan gelecek uı
mcnfoaHcrini tehdit edecek bir vaziyet rnrları anlatmak olduğunu yazdığtm 
ihdns ctmderine mimi olacaktır... için, muhterem cemiyetin de bu fikirde 
SİYAlU VF. HİNDiÇİNİ İLE bulunduğunu gazetelerde okuduğum va-
MtiNASEBAT kit kendi hesabıma bir kat daha sevin-
Hariciye nnzın bundan sonra Japon- elim. 

y::ı. ile Fransız Hindiçinisi ve Siyam ara- Kadın kalbini en iyi anlayabilecek ge
sındaki münnsebetforin dostane mnh•yc- r.e kadınlardır. Kadınlara en iyi tesir 
tini bildirmiş ve demiştir ki : edecek telkinleri de gene ancak kadın-

• Üçüncü devletin kötü propagandası- lar yapabilirler. Scwıili büyük Milli Şe
nın Japonyaya bu memleketlere karşı fimizin hayat arkadaşı pek muhterem 
taarruz emelleri atfe~ olması pek çok bayanın himayeleri altında ve aziismın 
teessüf edilecek bir hUdisedir. hepsi sayın bayanlardan teşek~ül eden 
İNGİLTERE YE AMERlKADAN cemiyetin annelere yapmak ist~diği tel-
ŞİKAYf;J.' kinlerde muvaffak olacağına hiç şüphe 
Kıtalarımız l:f:ndiçininin cenup böl edilemez. 

ferine girdikleri zaman İngiltere ;~ 1 Asırlarda.o bın-i. çocuk düs_üren aııne
Aıncrikn birlesik devletleri bizi tehdit l lere ve bu ışc vasıta oL-ın zalımlere kar
etmek Uzere al:ıcalrlanmızı bloke etmiş- şı kanunlarda yazılı Cl'zalan?, din ~
lerdir. Bu, iktısadi mUnasebetlerin ke- ki~P~1:ınkı~ksaU çdtıklaknld lfuıetlenn bu çır
silıncsi manasına gelmiştir. İngT Do · n ışı 0 n en a ırmaya yetlsmedi
minyonlan mil..cıt.emlekeleriyle ~~~lan& ğı, .maalesef. ~er m;mle~ette görülmek
H" dista d İ ·ıı B" 1 tedır. Hnlbukı telkml<>rm ve propagan-

111 • ~ı a ngı ere. ve !r e~ dev- dalnrın basnramıyacakları hiç bir iş yok-
lctler gıbı hareket ctrnışlerdır. Ingiltcre tur. Tatlı dülc yapılan makul telkin her 
ve A~~rik~ Japanyayı çen~rl~me si- işte muvaffak olur. 
y~tını tes:s edecek k~dar ılenye git- Çocuk dUsUr:nenin !enalıklan diinva
mışler w ~vusturalya ıl~ Holl~da ve nın her tarafına yayılın~ olduğu halde, 
~uuhl ~frıka~ <la bu sıyasete ıştirakc ! o fenalıkların önüne geçmek üzere böy
ılrna etmı.şlcrdı:. Bu s~tle Japanyanın le telkin vasıtalarına müracaat etmek 
~~laşt.ığı va7.ıyct gıttikçe gerginleş-ı usulüniln yurdumuzdan bşaka hiç bir 
mı_;ıti~. . . yerde akla geldiğini bilmiyorum. Vakla 

ln."ı~terc_?ln ve B,!l'Jcşık. de\'letlerin her yerde hekimler ve yurtlarının scla
~azyıkı doçudan dor.ruya ımparatorlu- metini dilşilnen herkes, sırası geldikçe 
y,~ı~uzt!n hayatına dolnının~ldadı~. Çin o fenalıkları sayarak anneleri aydınlat
hadıS<;Sınd~ beri Jn~nyn .1!e Ba·Ic~k mıya çaLşırln~ da fertlerin ayrı ayn 
Amerika muna«ebetlen tcdrıc~n ''e dur- çalışmalan, tabıdir ki, programla çalı
mndan artan bir şiddetle fenala5mıştır. 1 şan ve nzAnın hepsi kadın knlbini en iyi 

Japonya nisandan beri Am,.rika ile anlıyabilecck bayanlardan tesekkiil et
~öriismelere devam ediyorsa da bugiinc miş bir cemiyetin yapacağı telkinler gı"bi 
kadar bir anlaşmaya ''anlam&mtstır. netice veremez. 

Japonynnm tuttuğu 11ysnl hareket hat- Ba~ka hiç bir memlekette hatıra gel-
tının huduthın '"'rdır. Anıcrifca bizim 

1 mcmış olan bu en iyi usuliln ilk defa 
gjbi diinya sulhunu aTZU ettiıYi ve Ja- yurdumuzda tatbik edilmesi daima yur
pon~'anm doğu Asyadnki ihti;ac!an ve d~!11uzun .is~k~ali?i ':'e .saadetini dü~iin
vniycti hakkında anla:rış gösterdiği tak- ~u~ o}an buyU.k. ınkılfibı.mızın. yeni fe
dirde konusmn1nnn dostane bir tnrzda l'IZ.lı bır neticcsıdır. ysulU !R~bık edecek 
neticelenmesinin imkansız alnııy w olanlar, kadın kalbıni en tyı anlıvacak 
fikrindeyim .• Bu mii:r:nkcrclere fıız!:e~ \'e ona en tesirli telkinleri yanacak ba
kit hasredilmesine artık liizu k 1 . yanlar olunca. onlann muvaffak olacak-

m ama la d h" k" · ·· h · 1 mıstır. İmpnrntorluğun hayatını tehdit ı:,ın a ıç ımsc.nın şup esı o amıya-
cdebilecck '.\"C Japon:vnnın emniyetini ca~ı;ı.~an yurdumuzda bu ucnılün tatbik 
bozab·ı k h h • ·b. • t 1 edıldığl başka memleketlerde duyulun-

1 ece er a.ngı ır ''azı?·e zu ıur ca - pek kuvvetJe zannederim ki - muh-
ederse JRoonya aumle bu \'azıyete kar- terem yardım sevenler cemiyeti her y -
şı koyacaktır. ı ö k 1 k er e··ır ·net b _,, ki' . li .. ··1.me- ae me tutu aca ve her yerde, çocuk 

• u ın mı u6 .. n ı mıs g.oru düşürmenin fenalıklarına karşı bu usul-
mı~ 7.01' vaziyeti anlam:ık jc;:in birleşme-' de mücadele edilecektir. Yurdumuzun 

lid;~ŞVEldLfN BJ.;yANA'l'l medeniyet .. Alemine bu suı:tıe .de bir ör-
1 nck olacagından dolnyı ~ımdiden sevi-

Tokyo, 17 (A.A) - Bnşvekil general nerek iftihar edebiliriz. 
Tojo Aynn meclisinde Janon ve Ameri- Cocuk düsUrmenin zararları kf 
kan milnasebetleri. hakkın~a yaptığı le dilimin döndliğil kadar say~1k~ i~r~ 
beyanatta Japonya ıle ;Amer~ka .n~asın· şimdi onları tekrar ctmiyeceğim. Yalnız, 
da yanılan mUzakerclerın netıcesını kes- çocuk düşürme vasıtalarının en temizi 
tirmek gilc olacağını söylemiş ve şöyle en zararstzı zannedilen kürtajın verdiğl 
devam etmiştir : znrarlan, kısaca, hatırlatmak .isterim. 

• - Vaşin,:?ton ile mUzakcrclere tek- KUrtah, fence temizlik şartlarını bi-
rar başlamakla Japonya şu maksallan ı len ustalar yaparlar diye, zavallı kadın
gi.itmilştUr : !~dan bir çoj'!u hiç korkmadan ve giz-

1 - Cin niuımının üçüncil b'ir devlet lıce onlara müracaat ederler. vakıa kür
tarafından ihlal edilmesi teşebbiislerinl taj, bir hastahanede heklmlikçe görülen 
bertaraf etmek. lUzum üzerine ve gizli olmıyarak yapı-

z - Yabsnct devletlerin Japonyaya lırsa ondan korkulmaz. Fakat ustanın 
karşı ~iri!rtilderi meseüı ekonomik ablo- evinde yahut anne olmak istemiyen bet-
ka (İhi düşmanca hareketleri tasfiye et- baht kadının evinde, ~izli olarak yam-
mek ve normal ekonomik münasebetle- lınca ondan her vakit korkulur. ÇUnktı 
ri yeniden kurmak, o ameliyatı gizlice yapan usta, işini ace-

3 - A\'rupa h:ırbinin u7.ak Şarka )"8· le görerek, evindeki k~dını ~~r az istira
yılmasııın her türlii vnsıtalarla mani ol- hat ettirmeden bile bır an once başın-
mak.. d~n sa':'8r, blr otomobile koyarak hemen 

ABLOKADAN ŞİKAYET ~onderır, yahut ~a~ının evinden bir az 
Tojo Jnpon nskerlerinin Hindiclniye once savuşur Gı7.lı yapttğı işin haber 

gönderilmesini lUzumlu kılan hr.d=selcri alınması korkusundan, yaptığt ameliya-

b. k dah 1 a kil 1 tın neticesine artık alaka göstermez. 
ır erre a an atmıştır. Başve a- On d.. .. d .. ~ .. ln ı 1 

pon ~iyasctinin bansçı vasfının bazı ya- un uşun ugu şey ya ız, a ıcısı o a-
bancı memleketlerde çok yanlış tefsir r~ ~nttığı malının parac;ı.nı almaktır. 
cdild·~· · ·• ı · .. 

1 
d . 1• • Gızlı ve acele iş zaten temız olamaz. Bu 

ıgını soy emış ve ~Y e emış ır · . ihtimal haricinde temiz olsa bile, ameli-
-:- Yabancı. devle~er tarnfın~an tehdıt yattan sonra kadının kendisini temiz tu

cd·l~ek sckl~nde bır ekonomık abl~ka tacağını hiç aüşünmez. Onun için kür
bclkı de _lınkıkt harpten daha fena, dilş- taj sonu pek çok defa, en acıklı hümma 
manen bır harekettır. değilse. zavallı kadının bütün hayatını 

AVRUPA HARBİ zehirleyecek olan mikroplu kadın hasta-
Avrupa harbinin inkişaflarından bah- lıklnndır. 

scden ııenernl Tojo demiştir ki : Ust üste yaptırılan kürtajdan, ipofiz 
- Alman - Rus harbi dolayısiyle Ja- guddesinin bozulması neticesi ihtiyarlık 

ponya uzak şarkta milletler arası mü- ve buruşukluk geldiğini de elbette ha-
nasebetlere lnvık olduğu ehemmiyeti tırlarsınız. G. A. 
vermemezlik cdemezcl:. Bu bölgelerde -·-----
sulhu korumak için lüzumlu olan biltün M .se.ul Rus toDra darın• 
tedbirler alındı. ,., 
BİJ?LİK TALEBİ da yeni mülki idare .. 
- Bu ciddi vaziyet karşıStnda jaoon Bcrlin, 17 (A.A) - Führer Alman 

milleti milli müdafaayı mükemmelleş- kıtnlan tarnfınJnn işgal ed:len ve artıit 
tirmck için her gayreti yapmalıdır. muharebelerin sonu eroiği topraklarda 
Başvekil milli gayeleri ~erçekleştir- mülki idare kurulmasını emretmiştir. 

mek için lilzumlu fedakarlıklar üzerin- Sivil idarenin başlıca vazüesi her şey
de Japou millet.inin birlik göstereceği den evvel Asayişin yeniden tesis ve mu-
ümidini izhar etmis1ir. hafazas1yle umum! hayatın işlemesin' 

ASKERt ::Mi'~RAFI..AR İÇİN temin etmektir .. 
YE~1 TAHSİSAT 

tZMfR BELEDiYESiNDEN : 
Basmahanede Alsnncak otobüs durak 

yerinin bir sene müddetle kiraya veril
mesi. yazı işleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile açık nrttırmaya konulmu~ 
tur. Muhammen bedeli icarı 84 lira mu
vakkat teminab 6 lira 30 kuruştur. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 28/ 11 / 
941 cuma günü saat 16 da encümene 
müracaatları, 

14 18 22 26 4800 (2396) 

* Un fiatlannda husule gelen tercffü 
dolayısiyle 18/111941 tarihinden itiba
ren tek tip etmeğin 13,5 kurustan satı-
lacağı ilan olunur. • 
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lZM!R ASL1YE 2 tNCt HUKUK HA
KtMLtôlNDEN: 

SA.Blf'B l 

öDEMtS ASUYE HUKUK MAHKE
MF.StNDEN: 

Ödemişin Meşrutiyet mahalle.sinden 
Hüseyin oğlu Sabri Yurtse\•er vekili 
mrukat Belkis Elbi tarafından aynı ma
halleden Ali Riza kızı Bedriye aleyhine 
nçılan zina sebebiyle boşanma davasın. 
da ilan suretiyle tebligat yapıldığı hal
de gelmediğinden gıyabında muhakeme 
yapılmasına ve duruşmanın da 12/12/941 
Cuma günU saat 9 za talikine karar ve-
rilmekle yevmi mezkftrda da gelmediği 
veya bir vekil de göndermediği takdir
de duru~manın gıyabında devam oluna
cağına dair olan işbu gıyap karan dahi 
iHinen tebliğ olunur. 4846 (2426) 

BORNOVA BEI.EDlYEStNDEN: 
l - Bornova belediye parkı civarında 

belediyeye ait ada 43 te 23 arsa ve ada 
52/2 de 20 arsa satılacaktır. 

2 - .Milzayede 3/12/941 Çarşamba 
gilnU saat 16 da Bornova belediye daire
sinde yapılacaktır. 

3 - Arsaların beher metre murabbaı 
muhammen kıymeti 25 kuruştur. 

4 - Müzayedeye iştirak için yQzde 
7,5 depozito akçası yatın!acaktır. 

5 - 1stcklile.rin Bornova belediyesine 
müracaatları. 18, 22, 26 4844 (2428) 

İzmir Hurşudiye mahallesi 1308 inci 
soltak 32 nolu evde oturan Sazbona Na
hum tarafından mahkemeye verilen ar
zuhalde 4/12/939 tarihinde vefat eden 
Ester Nahomun veraseti babası Mose 
Nahum ile anası Sa:r:bonaya münhasır 
olup İzmirin beni 1srail mahallesi hane 
390 cilt 130 sahife 55 de kayıtlı Mose 
Nahumun yirmi seneden fazla bir mUd-

detten beri ne doğrudan doğruya ne de .41111••••-•••••••---. 
bilvasıta hiç bir haberi alınmadığından r 
kayıplığına karar verilmesi .istenilmlş Birinci sınıf mUtehassn Doktor 
olduğundan yukarıda adı geçen 1300 Demir Ali Kamçıotla 
doğumlu !sak oğlu Mose Nahum hak- Cilt ve Tenasot hastalıklan ve 
kında malCtmatı olanların Mose Nahu- El..EKTRİK TEDA vb..ERI 
mun hayat ve mematı veya bulunduğu Blrfnd Reyler Sokatı No. 55.. bmlr 
yer hakkındaki malOmatlannı şifahen Elhamnı Sineması art.asnda sabab-
veya tahriren mahkemeye bildirmeleri tan akşama kadar hastatanm bbuJ 
medeni K. nun 32 nci maddesi mucibin- eder .. 
ce karan mahkemeye istinaden ilnn olu- l'ELD'ON : M19 
nur. 4865 (2429) .._,.._ ____ _ (489) , 

İzmir Beledfyesl BavaGazı rnödÖl'Utjöıaden : 
İdaremizin ( 120) lira aylık ücretli muhasebecillii münhaldir. imtihan 

1 ~ /11 /9~_1 carııamb~ f!{inü. saat 14 de Hava Clll idareainde yan•l .. ra1ctor. Ta-
liplerin luzumlu vesikalarıle müracaatlan ilin olunur. 2805 (2417) 

iSrAHBUL BELEDlYESİHDEN: 
. Barbaros türbesi etrafının yol tretuar ve duvar inşaatı kapalı zarf usulile ek
sıltmeye konulmuştur. 

Keşif b~deli 25. 766 lira 92 kuruş ve ilk teminatı l 932 lira 52 kuruetur. Mu
kavele ekıııltmc bayındırlık işleri ~enel ve hususi ve fenni şartnameleri Droje 
keşif hülasnsile buna mliteferri diğer evrak J 29 kurue mukabilinde bcledive 
fen iııler~ mü~~rlüğiinden verif,.cekti ... ~bflle 3/12 /941 çarsamha rinil saat 1 S 
te Claimı encumcnde yapılacaktır. Talıplerin ilk teminat malcbu:r: veya mek .. 
tuplan ihale tarihinden üç gÜn evvel belediye fen i§leri müdürlüğüne müra
caatla alacaklan fenni ehliyet 941 yılına ait ticaret odası vcsikalan imzalı 
şartname ve. saire ve lı:~unen ibrazı la7.tm gelen diğer vcsailı: ile 2490 sayılı 
kanunun tanfah çevrestnde ha:r:ırlıyacakları teklif mcktuplannı ihale günü aa
at 14 de kadar daiıni encümene vermeleri lazımdır. 

18 22 26 29 4646 (2424) 

Flat Hüralıabe Koınf syona Relslljlnden : 
J. tC41'~~~sani. 1941 tarihli resmi Ş?azetede llC$rolunan 2/ 16725 uyılı kararna

me ile butun vıliyetlerde Topralc Ofisin mısır mübayaa fiatı 7 kunıs 25 santim 
ol~rak kabul edildiği ve 1 şubat l 942 tarihinden 31 mayıs 1942 tarihine kadar 
m1'bayaa olunacak mısır fiatlerine aynca bir ku~ lllve olundun ve bu ~ 
mın 31 mayıs 1942 akşamından ıonra kaldmlaeuiı yülcıelc Ticaret Vc1c:aletin
d~ alınan t~lgrafnamede tebliğ buyrulmu, olduğundıın kevfivet alakadarlara 
ilan olunur. 4850 (2423) 

Gizliçiç~k 
Eczacı Kemal K. Ak

taş 'ın en son eseri 
(Albnrüya) om ciddi rakı'"bi Zevk, 

sanat, bedayi hep bir arada 

Hilal J:.cz.aneai 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Devlet Demir Y oliarından i 
• • ...................................................................................... 

. (1000 Adet Çam travers alınacak) 
D. D. YOLLARI 8 Ct tŞLETME KOMiSYONUNDAN 
~ecmu~ 3400 lira. muhammen bedelli bin adet normal Çam travers şartna

mesı veçhıle açtk eksıltme suretiyle mübayaa edilecektir. ihalesi 2/ 12/941 
günü saat 15,30 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacak~ 
tır. 

fstel<lilerin 255 liralık muvakkat teminat makbu:r:lariylc muayyen vakitt8 
komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnam~ııi isletme kaleminde görült"bilir • 

16 18 21 25 4823 (2413) 
DEVLET DEMtRYOLLARI UMUMi tDARESINDEN : 
1 - Haydarpatada birinci işletme personeli ile Mudanya - Bursa isletmesi 

personeli için 1613 takım reımi elbise ile 994 adet resmi palto imal ettirilecek
tir. 

Yalnı:r: kumaeı idarece intihap edilen neviden aynen verilmek di~cr bütün 
harcı ve düğme alameti Farikalan müteahhit tarnfındnn temin edilmek şartile 
kapalı zarf usulü ile ekııiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3/ 12/94 J çarşamba sninü saat onb~te Havdarpaşada gar bl
nıuında i~letme artbrma ve ekeiltmc komisyonunda vapılace.ktır. 

3 - Muhammen bedeli 20287 limdır. 2490 No.lu kanun şartlan icinde te
minatlan ve teklif mı-ktuplan ihale saRtından en ı;teç bir saııt evvrline kadar 
Haydarpaşa işletmesi artbrma ve eksiltme komisyonuna verilmelidir. 

4 - Melbusatın numuneleri Haydarpaşada isletme arthnna ve eksiltme ko
misyonunda görülebilir. Mukavele ve sartnameleri meccanen almak için Hay
darpaşada mezkur komisyona Ankarada ve lzmirde gar ı.ıefliklerine müracaat 
edilmelidir. 18 20 24 29 4843 (2427) 

Vniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Birinci cerrahi kliniJ?ine yaptmlacak l 7020 llia bedelli madeni esva 

20/ 11 /941 perşembe gÜnÜ saat 15 te rektörlükte pazarlıkla ihqle ediJ,.,.,.k. 
tir. Liste ve şartname rektörlükte S?örülür. 17 18 4790 (2419) 

Tokyo, 17 (A.A) - Mcbusan mecllsi sinin bir ~orusuna cevap olarak başve
a~keri masrafları kars-ılnmak üzere tek- ı kil gf'neral Tojo hüki.imet tarafından ta
li{ edilen üç milyar 800 milyon yenlik kip edilen siyasetin sarahatle tayin edil
munzam bütçeye nit kanun projesini it- miş bulunduğunu ve esasen bu siyasetin 
tifakla kabul etmistir. meclis reisinin arzularına uygun oldu- ~--

AVA N HT'rKi'rı\tETİN SİYASETİNİ ğunu söylemiştir. 4 BELSAMIT<'L 
TASVİP ETrt General Tojo her türlil gizli siya!rete 
Tokyo, 17 (A.A) - Ayan meclisi it- muhalif olduğunu ve durumun gid 1şi 

tifakla kabul ettiği b:r takrirde hükü- hakkında diplomatik ve askeri tedbirle-
met!n sivasetini tac;vio etmektedir. rin alınmacnna cnc~cl olmamak şartiyle 

Hf)K'( MET JAPONT.ARI DAİMA her tın millete hab<:!r vermek için müm-
HABERDAR EDECEK kiln olan her şeyi yapacağını iUve et-
Tokyo, 17 (A.A) - Mebusan mecll- miştir .. 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski RELSOCUKJ,UCU. İdrar zorlul!u. me
sane ve Prostat iltihabı ~ist1t ve Koli Sistitlere.. Böbrek rnhatstzhklanna 
karşı en mükemmel iUh; BELSAl\1h'Ol..'dur. BELSAM1TOL kullananlar 
yukanda sayılı hastalıklardan eabuk kurtulurlar. F.,czanelPı dP bulunur .. 
Satış Deposu : Sami Aksa BaheekRpı iş Bankası arkamı4a Rahvancılar , 
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Siyasi vaziyet 
---·---

.Japon nazır arı 
yeni bir şey 

söylemediler -·-Pari steki bronz anıt· 
lar vıkılı yor -·-İD{JİHZ • İran ittifafn:ıın 

mahiyeti! .. • Meşgul 
Rus topralılarında 

müllıi idare ••• 

Aske~f vrıziyet 
---9---

Moskov a \ ·a \'e 
Rostofa karşı 
yeni t aarruz
lar başlıyor -·ALMANLAR MOSKOUAYI 
YıNE ALAMAZLARSA ... 

-0-
Radyo gazetesine göre Moskovn ınü

dafnn çevresinde Kalenin ve Tula·nKl 
şimali noktalarındı:. yeniden hü) ük ta
arruz.lar başlamıştır. Moskovanın batı 

Radyo gazetesine göre günün en biı· kısmında da yeniden b'üyük bir taarru
yük siyasi Mdisesi Japon meclisin!n fcv- zun br.•lamak üz.ere olduğu bildirilmek
kalade toplnnbsında Japon hariciye na· tedir. Dunun için bütün göz.ler yeniden 
r.ırı, nynn meclisinde de başvekili tara- Moskovaya çevrilmiş bulunmo.ktadır. 
fından söylenen nutuklardır. Almanların bu taarruz1arn pek önem 

Japon meclisinin toplanbsı fevkalade verdikleri ve neticeden çok emin ol
olmakla beraber, söylenen sözler fcvka- duknrı da bildiriliyor. 

Ra$yada askeri Ju. .. 
rum nazik bir saf hada ---·---Almanlar ya 

ilerlemek, ya 

Uzak Şark ifleri ---·---
Pasifikte tehli-
ke azalmadı, 

pek çok büyük 
~eri çekilmek ~örülüyor 

mecb!!riyet•nde -•-
-•- lMERlKAN · JAPON ANLAŞ· 

Fin cephesmde dövüşen MASI N:YE BAGLI? .. 
Alman asker.'lerinin - e-

itcte biri hasta.. Londrn, ı 7 (AA) - Buradaki ka-
Londra: 17 (A.A) _ Rusyada askeri nn:ıt amirnl Tojonun son nutkunun Pa

cJurum nnzik bir duraklama safhasına sihkteki gerginliği azaltacak mahiyette 
girmiştir. Rus tebliğleri gibi Alman tcb- olmadığı merkezindedir. 
jiğleri de bunu teyit ediyor. Almanlar AVUSTURALYANIN KANAATİ 
oldukları yerde kalamazlar. Ya ilerle- Londra, 17 (AA) - Avusturalya 
mek, ya geri çekilmek mecburiyetinde-- başvekili beyanatında Pasifikteki tehli
dirler. Almanların kışın şiddeti hasebiy- kenin çok, pek çok büyük olduğunu 
l k b al d · kA- k söylemiştir. 
e açı ta annm arma. ~ ıın wı yo - ANLAŞMA NEYE BA(aU? 
tur. Almanlar buzlu rüzgarlara maruz . 
kalarak dö~~mektedirler. Tayyarelerin ~a§ıngton, t 1 (AA) - Japon .. fe.~-

Zonııuldakta Milli Şef 

Binlerce halkın iştira
kile bayram yapıldı 

Zonguldak, 17 (A.A) - Reisicum- İ§tirak eylediği törende ıöz alan baıi!° 
hur ismet lnönü' nün Zonguldağa ilk ge- er Milli Şefin ulus ve yurda yapbğı b!" 
lişlerinin sekizinci yıldönümü olan dün- yük hizrneteri ve bu arada Zongu~ 
k.. .. ·· z . hedıye ettikleri yüksek su, endüstrı tr

u gunu _onguldak halkı hır bayram . l . · · l' l' _,_ · • belir· .. .. aıs ennı ve venm ı ge ışmCJ.Crını 
gunu olarak yaşamıştır. Her taraf bay- mişlerdir. Cece de Halkevinde bir tol"' 
rak1arla donanmış ve binlerce halkın lantı yapılmı§tır. 
~~<;:::,..<:::>-<:::>-<:::>-<'::>'<'::>'~~~~<:::>"~~:;;:."-

•• •• 
i{UDU 

Alman basın heyeti düıı 
"Ankara,, ya vardı 

ladc olmamıştır. Başvekilin ve haric!ye Almanlar Moskovayl\ 16 büyük ta
nazırının söyledikleri sözler. hatta eski arruzda bulunmu!!lardır. Netice ise mn
başvekil Konoenin söylediği sözler ,er- lumdur. 19 'uncu taarruz d~ be.kl.e!lile'.n 
çivesinden bile dışarıya çıkmamıştır. neticeyi vermezse, 'Moskova Almnnla-

bombardımanı kor.kusiyle karargahlar- ~?e murahh~sı Kurusu .Jap~n .. buyuk 
da .awş yakılamıyor. Almanlar neticesiz dçıaı Nomura ıle uzun bır goruşmede 
bir oyunda fuar etmek tehlikesini göze bulunmuıtur. . Heyet AıcdÜl'fıÜll JıaJntlnl ziylll'd effl De ,,..,.,,,. 
alamıyacaklanru artık kendileri de iti- t;l~murn pazaJtesı sabahı 'Kurusu?"u 

Japon\Jıariciye nazırına göre, Japonya rin· eline düşmezse, bu belki de büyük 
Cin Milli hUkUmeti ile iş birliği yaJllil.8k aksülameller husule getirecektir. 
niyetindedir. B undan, japonyanm Nan- Söuklar batlamış ve Moıkova önlc
lün<le kurdulu hükümetin kasdedildiği- rinde eouk 11fır altında 15 dereceye in
ni anlamak lAzımdır. mişlir. Donlar motörlü vasıtaların ha-

f tm kt d. ı harJcıye nazırı Kordel Hail e takdım llaz .... unda e.""''"'L He..... l'ebl .~ . ra e e e ır er. . ~~ ,,.,.. ---·,,-
F1NLAND1Y ADAKt .ed~ktı~. ... . .. . Vefılllndzl de zlyCll'et enL. 
ALMANLARDA HASTALIK . öirenildıgıne gore Kurusu Japon ha- Ankara, 17 (A.A) - Alman hariciye dir. 
Londra, 17 (A.A) - Petsamo ve Mur- riciye nazırı Togoya. bir rapor göndere- nazırlığı basın dairesi reisi orta elçi Dr. ALMAN SEFARın'H.ANEStND'E 

Çan Kay Şek hükümeti bir çete hU- reketlerine elvert,li bir durum husule 
kümeticlir ve Çan Kay $eke boyun eğ- gethmiııtir. 

mnnsk bölgesi Alman kuvvetleri başku- cek ve ~unda AmCTıka ile Japon>:• ;•n- Şmitin başkanlığında Alman basın h e- S 'O' V A R E 
1
, 

d Al sk 1 . da La smda hır anlaşmaya vanlahllmesını te- . b . An d 1 ....ı.- • 1 ,__. ,. , ___ b .• n1r e 
man anı, mana er erı aracım p- i d k 'Ik 1 b 'ld' kti yeü ugiln a o u .,....,..,resıy e şenn- Ankara.17 (A.A) -.n.uucw._Üy1~J~ roka denilen husus! bir hastalığın salgın m n e ece 1 tart an ı ~rece r. mize gelmiş ve garda Alman büyük el- çisi Fon Papen ve refikaları ıaraw-·1 dinnek için Japonya askeri harekAta de- R OSTOFDA 

vam edecektir. Cenupta da bazı inkişaflar haber ve-
Japon hariciye nazırı, Japonyanın Al- rilmektedir. Önemli bir .~ayna~a ~öre 

man - Rus harbine rağmen Rusya ile Rostof müstahkem mevkiı de ıımal ve 
iyi münasebetlere devam etmek fikrin- dovudan kuşatılmağa başlanmıştır. 

halinde hüküm sürdüğünü bildirmiştir. B. Kurusa, Amerika rei• çisi Fon P apen ile matbuat umum mü- bu akşam Alman büyük elçiliğinde ~ · 
Bu bölgede harp edenlerin üçte birinin sietbnlluraDU ve barld• dilıil Selim Sarper ve hariciye vekilliği man Hariciye Nuırlığı basın Direk~r 
trunruniylc işe yaramaz bir hale gelme- ,.ı..,aret etti.. istihbarat dairesi reisi Ceıai Osman Aba.. Dr. Şmit ve riyaset ettiği heyet şerefiPC 
mcsi için oe.nuba gönderilmeleri mecbu- ye nazırou. ~ cıoğlu tarafından karşılanmıştır. bir sUvare verilmiştir. . . e 

de olduğunu da söylemiştir. Bu da Rus KERÇTE 
riyeti vardır. Vaşington, 17 (A.A} - B. Kurusu ~U- Dr. Şmit, gelişlerini müteakip, büyük Süvarede B86Vekil vekili ve Har!~ e 
-----·- gün Amerika hariciye nazırı B . Hull ile elçi Fon Papenle birlikte hariciye vekili Vekili Şiikrü Saraçoğlu ile HarıcJ)\l 

mukavemetinin biisbUtiln kırılmadığını Kerç şehrinde Ruslar v_e Alman-
östc ktedir lar şimdi sokak muharebelerı yapmak-

g Ja;;:e haricl~e nazırı nutkunda Birle- tadnbr. Acaba Al~a1!8r ~erhal ~~rç 
şile Amerika ile Japonya arasındaki mil- berzahını gecmek J11Uyeeekl•r undır~ 
nasebctlerin gittikçe kötüleşmekte ol- Genişliği ancak ~ ~ilometre elan ~~rç 
du~nu söylemiş ve bunu üç sebebe at- bognzım v geç~e.k ıçın ~l~anlarm Cmcl
f tmişt.i Nazır her üç sebepten de acı de oldu'tu gıbı. parasutc;.uler kullanm..~-

K I L l Ü 25 dakika silren bir görilşmede bulun- Şükrü Saraçoğluyu ve hariciye vekilli- umumt kltibi Numan Menemenci<lit 
O R OS VO nOSI m • muştur. Bu göriişmeden sonra B. Kuru- ği umumi kAtibi Numan Menemencioğ- ve Hariciye vekileti erkaniyle bir 1'~ 
d f d '/ k ? su ynnmda B. Hull de olduğu halde re- lunu makamlarında ziyaret etmişlerdir. sım biiyük ve orta e1çiler, matbu• 

O aa e t E Ce • isicümhur B. Ruzvelti ziyaret etmiştir. Alman basın heyeti öğleden sonra umı.. .. ı müdürü, Anadolu Ajansı uJJlu; 
---· _ .,.___ Ebedi Şef Atatilrkün muvakkat kabrini müdürü Muvaffak Menemencioğl~ ... 

K-BMik bir in-'117. ziyaret etm.İ§ ve bir çelenk koyarak Ebe- yerli ve ecnebt Ajaııs ve basın millP""" 

e r. J k d' lan muhtemeldır; fakat Tarman denı-
acı şikAy~!1 sonra aF.nyanın en ı len 1<erç'in lc:arJı tarafını Ruslar mühim 

Almanlar lnı(i- vQ~ ı.aaı:dCIL. di Şefin manevi huzurlannda eğilmişler- silleri hazır bulunmuşlardır. 
menfaatlerını korumak .~cm h~ .fed~lı:- kuvvetlerle takviye .etmi!ll .. Tdir. Bu se
lığı göze alacağını da soylemfştir. Göril- h le Almanların derhal Tarman"a at
lüyor ki 'bu nutukta yeni bır 11CY yok- la~a teşebhüııleri pek muhtemel görül
tur. memektedir. Eğer tahmin hilafına Al-

Başvekilin n~.tkunda ~ikkate değ?r manlarca bir harekete derhal baslanırsa 
'fl'!Yı Amerika goiilşmelennden bahsedıl- muvaffak olmak ihtimalinin zayıf oldu-
ınlş olmasıdır. ğu !!İmdiden söylenilir. 

l l•z ordusunun Berlin, 17 (A.A) - Alman başku
mandanlığınm tebl:ği : 

Büyük Britanya etrafındaki denizler-

k 11 1 v de savaş tayyarelerimiz dUn bir ldl~ u anı aca 2"1 ticaret gemisini batırmışlar ve orta bü-
yükllikte bir şilebi tam isabet eden bom-

kana atinde balnrla zedele~t:~---

lstanbulda dün yine ek
mek sıkıntısı görüldü 

A merikan J.an- inıWzıer-:us-makave· Alman~ar ablo-
Anlaşılıyor ki Japonya Cinde hareket " -·-----

serbestisi istiyor, ablokanın kaldınlma-
ımu ist!yor ve Vaşington müzakereleri
nin esası da bunlardır. 

dlrall bl·r Mı•L_ metini ve dağlardaki ka'·nın· tesirini 
iNGfLTERE VE AMERİKADAKİ 15. zorlukları da hesaba 
TEStRLER •• 

İngiliz ve Amerikan siyasi µıah{illeri- ver vapuru ele Loh~'::'~!1.A~0:!!!':s.eri ilk defa sov-
ne göre bu mthakereler iki sebe'P dola- mahfilleri Kafkasyanın istilasına engel 
yısiyle bir neticeye varamıyac:nkır. Ev- • •ıd• olmak iç.in orta şarktaki tnp .. liz ordu1a- liyorlar 
veJa, Amerika Cinl :feda etmek istemi- ~ e~Jrl 1 rının kullanılacağını zannediyorlar. Bu -
yor; ikincisi, Cinde Japonyayn serbesti mahfiller Rusların mukavemetini ve --· -
verilemez.. B u milsaadekl\rhğın Uzak • dağlarda .karşılaşacakları zorluktan hiç 1 Ti A ALT NOAKI SOVYET 
Şark meselesini halledeceği"": Amerika VAPURUN KENDiSiNi BATIR·' hesaba katmaz .görünmektedirler. . S l 1 • 
inanmamaktadır. Japonlar, Cınden son- ' E ' -·- LER AÇLllTAN OLECEKLER 
ra da başk~ ist~klerd<: bulunacaktır. Bu MASlNA MEYDAN VER lM D Af 'kada hava hü-
sebeplerledir kı Amenka - Japonya mll· - · - rt - · --
rıakerelerinin bir neticeye vnrması bek- cumları arffı Londra, 17 (A.A) - Almanyada tn-
1enemez. Vaşington, 17 (A.A) - Amerikn_n giliz ablokasmın tesirli olduğu ilk defa 

İ~ilter ve Amerika mahfillerinde bu bahriyesi Amerika bayrağını taşıyan hır - · -- -01arak d ün akşam Kö~berg radyo-
nutuklar hiçte iyi bir tesir yapmamıştır. Mihver gemisi yakalamıştır. Bahriye na- • RA$TARAFI ı (Nf'İ SABlFEDE - sunun neşriyatında itiraf edilmiştir. Bu 

Londraya göre Pasif!kte vaziyet ay- zırlığı Mihver~ ait olan bu ticaret gemi- Pimimiy yapılan ilk hücumda yerde radyo spikeri Almanya ve Alman işgali 
1 G ] k .. ı d de ~nin bir Amerikan kruvazörü tarafın- bulunan beeş diic:man tayyaresı' '--.ı.--., altındaki m. emlek:etlerde iaşe tahdida-dın anmamıştır.. e ece gun er e dan Atlantigınw• üstüva hattı Uzerindeki .....,... ı.w.:.cu.. b ml 

Japonyanın bu politikası dünyayı ziya- sularda ve 6 Sonteşrinde yakalandığını uğratılmış ve ikinci hücumda dağınık tının asgaı: hadd~ olduğun~, u m~ e
dcsiyle alrotadar edecektir. bildirmektedı'r. bir halde bulunan tayyareler arasında ketlere har

1
:çten hır gram yıyec.ekklgırmde-

l ıkı'ırılmıştır diğini, isti A altındaki Rus topra arın a 
vtşt HARBİYE NAZJRUlil Amerikan bayrağı bu gemi.t;ıin güve.r- ya.~ı;:.ra~ tayyarele;imiz di.işman av halkın daha şimdiden açlıkla karşılaştı-

l d 1 tesinde ve her iki bordasında resmedil- ta areferi le hedef üzerinde "arp•am•~ ğını Smolensk, Odesa, Kiyef ve H_arkof Vişi, general Hutsingerin ö ümU 0 .a- miş bulunuyordu. Kruvaırıör ticaret .ge- YY Y .,. ;.:.;;- halkının açlıktan en fazla muzdanp ol-
yısiyle bir daha ehemmiyet kesbetmış- v ı ]ardır Gazalada yangınlar çıktığı gonu· Alın h 1 h 1 

· misini bir limana götünnüştür. en en .. .: . . d" duklarını, anların bu şe ir er a -
lir. Generalin yerine harb:ye nezaretıne tafsilata göre kruvazör gemiye malumat ~.urülm~.tur:. Bül_ll'ada bır tayyare denıze u· kına bir dilim ekmek veremlyeceklerini, 
kimin getirileceği düşünülüyor. Fon almak için bir kayık derununda bir kaç şu uşt r. . . . .... bu yüzden açlık çeken bölgeler halkının 
Abesin Vişiyi ziyareti bu mesele ile ~- kişi gönderdiği zaman gemideki müret- Av tayyarelerım~z cumartesı gun~ ölüme mahldlm olduğunu bildirmiş ve 
gil:dir. General Vcygandın a~zın Vı- tebatın vapuru terk ederek kayıklara düşman avcılannı hımaye eden.~. 50 .. ti- Ruslara ricat ederken tahribattan çe
şiye gelmesi de harbiye nnzır}ıgının ~en- bindiklerini ve infilflklann başladığını pinde tayyarelerle çarpışarak ikı duş- l<lnmelerini ta-.siye etmiştir 
disine teklif edileceği zannını do~- görmüştür. Derhal mUdahale edilmek manav tayyaresi düşi.irmilşlerclir. 

1 
. ~·--·---

muştur. Almanların, Veyg8?dı Afrika- sayesinde yeni infilakların önü alınmış- Cuma gecesi donanma · tayyare erı 
dan uzaklaştırmak için harb:ye nczare- tır. Elde edilen kftf,tıtlar geminin bir Mih- Cambot tayyare meydanını bombala- Larisada siddetli bir 
tine getirilmesini istedikleri sanılıyor.. Ve'l' devletine ait olduğunu göstermek- mışlardır. İki düşman tayyatesin!n: ate.ş 
Fa'kat Vişi generalin bir iki gtlnc kadar tEdir. Gemi fena vaziyettedir ve esaslı aldığı ve tayyare meyda~~ ~aş~~ ~ir zelzele Oldtı 
Cezaire döneceğ!ni bildiriyor. tamire muhtaç bulunmaktadır. kısmında. yangınlar çıktıgı g<?rulmu~ri 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Şebriinh- duğu söylenmektedir. 
deki fırınlar 8nUnde bugün de izdiham Diğer taraftan, her evin ihtiyacı ~ 
görülmüştür. Fırınlara ihtiyaçtan çok ekmek nilkdarını hak:ild surette tel 
un verildiği halde böyle sıkıntılı vazi- etmek için hazırlanan ~lerin evle~ 
yetler husule gelmesi, bazı kimselerin ğıtılmasma yann veya ô'bür gUn 
fazla ekmek almalarından mütevellit ol- nacaktır. _. 
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac-,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaOOll 

Erzincan f eliketzedelerine 
Kızılayın yardımları 

Ankara, 17 (A.A) - Öğrendi~ize bi Erzurum Kızilay merkezinden 50 Y" 
göre ayın 12 sinde Erzincanda vuku bu- tak, 50battaniye,11Aç, hasta bakıcı bt"1" 
lan yer deprenmes!nden müteessir olan- şire ve iki paııSmancı gönderilın!ŞÜt'· 
lara yardım olarak Erzurum transit de- Enincan vilAyetinden istenilen tr 
posundan Erzincana 500, Ankara depo- mamlayıcı malfunat gelir gelmez ~ 
sun.dan da Kemaha 100 çadırla istenilen merkezi lüzumlu eşyayı aynca gönder 
UAç ve pansman eşyası gönderildiği gi- cektir. ıaJI 
Jaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Meyve bahçeleri ıçın I idan veril~cek 
Ankara, 17 (AA ) - Ziraat vekilliğince muhtelif bölgelerdeki meyve fi· 

danlıklanndan meyve Iidanlan dagıtılmuına ba§lanmıotır . . Vekillik ilgili ~ 
raat müdürlerile valilere göndeidiği bir tamimle meyve bahçesi kuracak oleıY 
lara ieted ikleri kadar fidan verilmeainl hild irmi§tlr. tıd 
~...ooocıcıaaaaaaaaaaaaaaacıccOOOGO"~~~=====aaaaarroOOI 

Makine ve 
Verilirken 
m ıw 
B. Hulle B. Kurusu 
görüşmeleri hakkın· 
da Royter muharriri 

ne diyor? •• 

Almanlar Kerçl 
aldılar mı?.. . ~ 

iNGİÜZ _İKAN iTriFAKINlN Bir tayYaremiz dönineıniştf': 
MAHiYETI ~==-ımımıııTııııııeıııışııııeııııkıııııkıımu::·:·mıııııı !==- ALMAN TAYYARE HÜCUMLARI 

--·--Sofya, 1 7 (A.A) -· Bau haberlere 

Londra, 17 (A.A) - Royter ajansının 
diplomatik muharriri diyor ki B. Hullle 
B. Kurusu arasında Vaşingtonda başlı
yan ve belki de suJh veya hatbi tayin 
edecek olan görüşmelerin gidişi hakkın
da Amerikan hükümeti Britanya hükü
metine malfunat verecektir. B. Çörçil 
Amerika J aponya ile harbe giriştiği tak
dirde Britanyanın b!r saat sonra harp 
ilAn edeceği hakkında beyanatta b ulun· 
duğu zaman B. Kurusu yola çıkmış bu
lunuyordu. Uzak doğuda derin bir tesir 
yapan bu beyanat şimdi V aşingtonda ce
reyan eden konuşmalar üzerinde .~e~ 
yapmaktan hali kalmıyacakbr.. Buyük 
Britanyada birbirine müvazi hareket 
hattı tak!p ediyorlar. Hürriyet savaşı 
için her iki memleket te Çine müzahe
ret etmeği ve mümkün olan bütün mad
di yardnnı yapmağı taahhüt etmişler ve 
yine her iki memlekette Japon alacak· 
Jarını bloke etmek üzere tedbirler almış
lardır. Çin hadisesi dolnyısiyle uzun za
mandan beri gergin bulunan Japon eko
nomi ve endüstri kaynakları ve hayat 
~artları muhakknk surette bu tedbirin 
clddi tesiri altında kalmıştır. Her iki 
memleket Japonyaya tavizde bulunmağa 
hazır değ11lerdir. Hafta sonunda Tokyo
da söylenen nutuklar meseleyi daha ile· 
ri göllirmerniş ve Diyet meclisin!n d~-

Londra, 17 (A.A) - Her ne kadal,pıı: 
manların Kınında Kerçi aldıkları ~ 
drada teyit edilmişse de Almanlar J{ J>i· 
boğazında çok yalan bulundukları . 
lindiği cihetle ·bu haberin doğru ola~ 
ceği beyan edilmektedir. Cephenin ı? 
ğcr muhtelif kısımlan· boyunca kat-,.:ı
muharebeler olmaktadır.· Her iki ~
ta karşı hücumlar yapılıyorsa da t. V' 
lardan biç biri lehine hissedilir arazı~ 
zancı hakkında Londraya malfimat ıl
merniştir. Leningrad tamamiyle ç~ 
miş değildir ve Rusyanın diğer kısı 

Ialyan radyosu, Iran başvekili Furu- t Berlin, 17 (A.A) - Alman başkuman-
gi hanın İng!1iz - İran itifnkı ilzerine danlığının wbliği: Alınan başkomutanlı· 
mebusan meclisinde söylediği nutuk § Giriftar olduğu hastalıktan şifa- § ğının dünkü tebliğinde bahsi g~en Al· 
münnseb<'tiyle yapılacak muahedenin E yap olamıyarak vefat eden ailemi- E man savaş tayyareleri tarafından Cerab· 
1919 muahedesine benzediğini söylemiş- § zin sevgili ve kıymeUi reisi Abdul- E Jus mıntakasında bir İngiliz hava üssU· 
tir. İtalyan radyosu bu muahedenin İran : Jah Ömer Midillilinin cenaze mera- : ne yapılan hücumda pek çok düşman 
i.<rtiklaline aykırı olduğunu ileriye süre- ~ siminde bulunmak suretiyle lütüf- § tayyaresi ve bu arada çok motörlü bir 
rek Furugi hana hücum etmektedir. : lerini esirgemeyen aziz dostlarına : bombardıman tayyaresi yerde tahrip 

göre Larisada fİddetll bii- yer sarsıntısı 
olmuştur. B:lindiği gibi geçen son kA.
nunda yine ayni şehirde vuku bulan bir 
yer sarsıntısmda l.arisa aşağı yukan ta
mamen yıkılmı§tır. 

Bu munhede şartları hakkında henüz E sonsuz şükranlarını arzederken _ edilmiştir. 
dışarıya malfımat sızmamıştır. E telgraf ve mektuplariyle ayrıca ke- - Şimali Afrikada yapılan hava muhare-

M1<:ş-;rı.. RUS ARAZiSİNDE § derlerimize iştirak e~iş b.u~~n?;11 belerinde iki İngiliz bombardıman tay· 
E diğl'T ehibbamıza f ertı teessUrumuz E . il iki avcı tayyaresi düşürUi-

Berlindı:. n gelen haberlere göre Fiih- :: dolayısiyle ayrı ayn cevap vereme- : Yı::~~ e 
rer Alman orduları tarafından şarkta : yeceğimizden bu husustaki teşek- : mw._ ~· k b kt 
işgal edilen. topraklarda mülki idarenh~ ~ kürlerimizin iblağını sayın gazete- E Bmm ayı muz yo ur .. 

kurulm"'sını emretmiştir; bunun hedefı § nizden rica ederiz. § iTAl.YAN TEBLtôi 
., _- A1LES1 =-asayic;i korumnle ve hayatın vürüyi.işünü 

tanzim etmektir. İlk sivil idare Litvan- § ııııııııııııııııııııııınıııımıııııııı ıııııııııımıın: 

- --General Siqorski Tob· 
rukta teltişlerde 

bulundu •• 
Kahire, 17 (A.A) - Polonya başve

kili general Sigorsk.i Tobruku z!yaret 
etmiş, buradaki Polonya kıtalarını ve 
diğer kıtalan teftiş etmiştir. - --
G ENERAL 
VEYGAND VİŞİDE 

yn. Letonva ve Estonyadan mürekkep 
olacak ve Qcland adını alacaktır.. Uk
ravnava da bir vüksek komic;er tayin 
cdilmistır 

işgal altında bulunan yerlerde Uıtbik 
edilcceğid:r. 

JAPO?lı"YADA lUALi BİTKİNLİK 

Roma, 17 (A.A) - İtalyan b.'!Şkomu· 
tnnlığının tebliği : Şimali Afrika cephe
sinde kayde değer mühim bir şey olma- Vi.şi, 17 (A.A) - General Veygand 
mıştır. Gondar cephesinde de evvelce bugün Ceza'.rden Vişiye gelecektir. Ge
bildirilmiş olan şiddetli muharebelerden nernlin hükümetlc müzakereleri Hut
sonra dün sakin geçmiştir. singerin ölümUnden doğan meselelerle 

PAi ı;o;Tı:Kt HRONZ ANITI..AR 
YIICJLIVOR Japon Diyet meclisi ~opla~tısı.nda Ja· 

1 b h be .. t pon Maliye nazırı mnlı vazıyetın, halı P. ristcn ge en ir a re gore sana fl d 
bakımınd~ın büvük bir de~eri olmıyan harp dolayısiy~e cid?i. masr~ ara .. ı:: 
bronz. ~nıt.Iar yıkılacak. eritilecek ve da- y~nı!masm::ı ragm~n ıyı oldugu,nu soybe
ha faydalı dıfter isll'rde kullanılacaktır mıştır. Faknt ı_nal~ye ~:ızırının b~ .. 
Bu knrar n ucib'ncc gelecek hafta icin- yanatını çok nıkbın r,ormek mwnkun 
<l<' Pn · tı flO bronz. anıt yıkılacaktır. değildir. On seneden beri devam eden 

Jirr nı 1lH·c•te harp dolavısivlC' böy- Çin ınec;elesi ve hnrn Japonyanın kanını 
le mC'<'hurıvdh'r hflbı1 olur. foknt Fran- emiyor. Zecri tedbirler ve abloka Ja
sa bu<"Ün lınmt<' değildir. Gelecek nesil- ponyayı çok s.~smısbr .. ~aponyanm ta
]ere 1 rihi r nlatacak anıtlnnn yıkılması- arruzdn tereddut etmesının ve kaı:ı ta
nı mt'<'.buri kılacak derıoc('<lC' ihtiyac rafın daha fnz1a h~ırlanmasına. ı?'k.an 
F d kt • vermcs~n:n. sebeplen de bu malı bıtkın-
nm~'l a yo ur. . . • 
Ve dikkat" şavan cihet le bu kararın lıktir .. 

DERNEYE UÜCUl\1 

Düşman tayyareleri Dcrne üzerine 
bombalar atmıslardır. Bir hastaneye 
bomba düşmtiş, ·bazı binalar hasara ui;· 
rnmıştır. Bir sıhhiye treni de isabet al
mıştır. Ölen yoktur .. 

TOBRUKTA VE HUDTJ'JTA 
KUM FIRTINASI 
Kahire, 17 (A.A) - Ortn şark İngiliz 

karargahı tebliği: 
Tobrukta ve hudut bölgesinde şiddct-

1' bir kum Iırtması her türlü kara ve ha:
va faaliyetine engel olmuştur. 

ilgilidir. 

-----
B. ATLEE 
irt~ltereve dönüyor 
Lonclra, 17 (A.A) - İngiliz na7..ırla-

rmdan binbaşı Atlee Amerika dönü
şünde Lizbona uğramış, İngiliz elçiliff.n
de misafir krılımstır. Atlce demiştir kı: 

• - Birleşik Devletlerde ve Kanada
da gördüklcrin1den ve işittiklerimden 
çok menınunum.. Bu iki memlek ette 
harp gayretleri yolunda btiylik ve şevk
li bir çahşma gördüm .. • 

n temas halindedir. · 

. -~-~------
işgal olunan topraldS" 
da Alman komiserutl 1>i' 
Beı·lin, 17 (A.A) - Yarı resmi~ 

kaynaktan bildiriliyor : Siyasi ~-:-t.& 
terden bu akşam gazetecilere blld~ 
ğine göre doğuda işgal ed!len top 1""' 
için ihdas olunan Alman fevkalAde. .JI 
miserliğin vazifeleri tamamiyle yen~t 
tarihi bir kıymeti haizdir. Bura~a ! !>"' 
edildiğine göre hfJ3 yaşıyan bUtUJl ~ 
yallere meydan okuyarak harabeler~ 
rine yeni bir hayatın esasları a~st' 
mevzuubnhistir. Bu çe.vre1erde er1t' 
viklerd:n .kurtuluş :mr~ vakidir. J3 -eOil
nin aynı sıyasi ınahfillennde bey~fe11l1> 
diğine göre 'Nazi Almanya bu va~ ~ 
büyüklüğünü tamamiyle müdr!k_tr·~ 
fovkalfıde komiserliğin mcrkezın.ın sıJl~ 
tinde olacağı öğrenilmiştir. Berlin ıat9" 
hiyetli mahfillerinin sandığına J19 iS'?t" 
doğuda ~"eni AlmaJ1 fcvkaLl\de k?!1" 

vcti eğer diğer memleketlerde tela.s 
uyandırmak için yapılmış.sn buna da 
muvafakat olunamamıştır. Japonyanır. 
mihvere gösterdiği inan son günlerde 
ciddi darbelere mar.uz kalmış olmalıdır. 
Mussolininin acı~acak ak!beti kendisi
nin ve İtalyanların kaybolan imparator
luk ve gfu;lük içinde Hitlcrfo ayakJa:ı 
albnda sürünmesi Japonya için açık hır 

tiklerin ihclasını beklE'mek~ 
cıl<etl 

işarettir. Şimdi Tokyo Alınan d'tcteP 
kudrct:nin korkunç kayıpları ve~ c 

1 
biri" 

sonra ve başlıca hedeflerinde? .hı :fl~ 
ne varmadan belki bütün klş ıçın ~ 
karlnrın,a saplanmış olduğ.unu v~te ~ 
ordunun itimatla parlak bır s~ en ııııJ" 
dQğudn her znman no"l:>et beklı~be de' 
nzzam ordularım Çekmeden ha 
vam ettiğini görmektedir. 


