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Karşıyaka Türk birliği okulu öğret-

menlerinden B. Kenan Tercan ve Bn . 
Belkis özden Fevzipaşa okulu öğrct-

Ciimlesinden el çekip devleti aliyeye itiyadında ve gayet atılgan bir mizaç sa- menlikleriııe tayin edilmişlerdir. 
hayırlı dualarda bulunmakla meşgu- bibi oldu[mnu anlatan cesur, pervasız * 
lüm. bir yürüyüşle Kösem vnl'1enin ynnına Bu yıl eğitmen yetiştirme kursundnn 

Ama benim devletli Sultanım .. Hami- doğru ilerledi ve ıslık gibi öten keskin, mezun olan Hüseyin Enver Kemalpaşa
yet sahibi bir adam bu hallere nasıl ta- ince bir sesle söze atılarak dedi ki: nın Ekmeksiz köyil eğitmenliğine, Os
hammttl edebilir? Padisahımınn yaptığı - Sultanım, boş yere k~ndinizi Uzer, man Yazgören ödemişin Burgaz köyü 
işler artık hem aklın, hem de kanunun durursunuz. Aklında bozukluk olan bir eğitmenliğine, Hasan Metin ödemi!ıin 
sınırı dqına çıkmış bulunuyor. Bu yOz- Padişah tahtında nasıl alakonulabUir?. Kazanlı köyüne, Mehmet Pektaş öde-
den aleme ihtilll geldi. Ve her taraftan ~te tarih ldtaplan meydanda duru- mişin Gedik köyüne, Raşit Korkmaz 
dUsmanlanmız başlarını kaldırdılar.. yor. Burada bulunan duacı Ulema kul- ödemişin Şemsiler köyüne, Mehmet Öz-
Hudutlanmızda askerlerimiz Nemse- l&rınıza sorunuz. Böyle bir hadiseye ta- den Ödemişin Yağlar köyilne, Ali Öz

Jilerle çarpışıyorlar. Venedik keferesi de rih sahifelerinde hiç rastlamışlar mı- genç Bergamanın Bahçedere köyüne, 
pnidi Çanakkale boğazına musallat ol- dır?.. Halil Yılmaz Bergama - Gaylan köyüne, 
du. Sekseni mütecaviz ve her biri bir Ben bunca zamandan beri tarihle ıneŞ- Mustafa Ali Kahya Bergama - Işıklar 
dait bUyUklilğUnde olan gemileriylt' Ak- gulüm ve kendim dahi tarih yazdıın. De- köyüne, Mehmet özden Bergama - Çal
denlz yolumuzu kapatm~ bulunuyor. ti bir pad~ahı tahtında bırnkmak gibi tıkurt köyüne, Ali Uysal Bergama De-

Pad.i.şah ise her şeyden gafil .. Devletin çok yanlış ve fena bir tedbir kullanıldı- re köyüne, Ahmet Ovalı Bf!rgama - Mah
hayatını tehdit eden bu tehlikelerin hiç ğını hiç bir yerde görınihı değilim. Buna mudiye köyüne, Hüsnil Dönmez Bcrgu
blrislne aldırdığı yok. Gününü hoşça ge- ne din. ne de kanun müsaade edebilir! ma - Ovacık köyüne, Mehmet Tutkun 
çlnnele ve ahaliyi soymak suretiyle ele Mazide bir misli görülmeyen böyle Bergama - Kıratlı köyüne, Mehmet Yük
ıeçirdiği paraları etek dolusu harcamak- berbat bir işin yapılmasına muvafakat sel Bergama - Kamlar köyiine, Mehmet 
la meşgul.. ettiğimiz takdirde, korkarım ki kendi Tanır Bergama - Ürkiltler köyüne, Ha-

trtlklp ve irtişadan Alem harap oldu. elimizle bu koskoca devleti batırmış ola- mit Bozkur Bergama • Uruçlar köyüne, 
Din ve kanun hUkUmlerf unutuldu. Pa- cağız. Hüseyin Uysal Bergama - Akçenger kö-
d~hm tarafı ytlzünden hazine tam ta- Valde Sultanın önünde hiç çekinme- yüne, Süleyman öz.ses Bergama - ÇU-
kır. kuru bakır btr vaziyete girdi. den bu sözleri söyleyen adam, {Ravza- rükbağ köyilne, Mustafa Çakır Berga-

Bunun sonu nereye varacak? Bir ker- tillebrar) adlı tarih kitabını yazan, 0 ma - Kırcalar köyüne, Niyazi Tok Ber-
re dUşilnUnUz Sultanım!.. devrin en büyük alimlerinden meşhur gama - Tırmanlar köyüne, İsmail Koku-

İJte kanun ve ~rlat hUkUmlerini ye- Kara Çelebi zade Abdüluiz efendi idi. hı Menemen - Ayvacık köyilne, Niyazi 
rlne getirmek için biz buraya gelmislz- Fakat Aziz efendinin serbest bir ifa- Saatçi Menemen · Çatak köyiine tayin 
dir ve Ulemadan fetva da almışl%dır.. de ile söylediği bu açık sözler de Kösem edilmişlerdir. 
Hamdolsun, şehzade tahta IAyiktır. valdeyi ikna edememişti. Kösem valde Keınalpaşanın Ekmeksiz köyU eğit
. Culus olmayınca bu cemiyet dağılmaz yeniden cevap vermeğe hazırlandıqı sı- meti Hasan Wnmez Yiğitler köyUne, 
ve bu it olmadılı takdirde nice kanlar rada 'Olemadan Hanefi efendi de ileriye Bergamarun Işıklaı· eğitmeni Emin SU-
döktllse gerektir... atıldı. ren Cumalı eğitmenliğine, Zagnos eğit-

Hemen liltfedln Sultanım... Müsaade Hanefi efendi, büyilk bir cerbezeye. meni Tevfik Filiz Musacalı köyü eğit-
buyurunuz da Şehzadeyi tahta çıkara- ikna kudretine malik, devrin en dUz- menliğine, Menemenin Çatak eğitmeni 
hm. mı. içimizden bir fert buradan ay- gün söz söyleyen hatiplerinden madut Yusuf Yılmaz Çaltıdere eğitmenliğine, 
nlacak değı1dlr... bulunuyordu. Yahşelli eğitmeni Hüseyin Güney Gü-

Fesada ba1s olacak muhalefetten ha- Çok selis ve ahenkli bir ifade ile c;oze ncrli eğitmenliğine, Giinerli eğitmeni 
zer buyurmalısuıız._ başlıyarak dedi ki: Hakkı Tekin Yahşelli köyleri eğitmcn-

lluslihlddin atanın hararetli bir ta- - Benim Sultanım ... Biz sizin lütfü- tiklerine naklen tayin edilmişlerdir. 
vurla ve yüksek bir sesle söylediği bu nilze ve hepimize yardımda bulunaca.lh- -e-----
18zler ıişman kadınm hUviyetini bir de- •'ıza güvendiğimiz için buraya geldik. AskPrİ liselere !!İr-
receye kadar anlatmış oha gerektir. Bütün tebcanın valdesi makamında bu- u 

Bu bdm Birinci Ahmedin karısı ve lunuyorsunuz. Bir saat evvel mftsaade • t" f J 
Dardilncil Muratla lbrahimin öz annı>si. l'dlnizde bu hayırlı iş olsun bitsin.. 111 e llTI I 18 D 8 f l 
kösem va1de lAkabiyle maruf olan Mah - Rf'rMF.ot - Bursa, Akşehir ve Konyadaki askeri 
Piker Sultandı... •- iselere girmek isteyen ve her türlil şart.-

Esasen bu kıyam hareketini hazırla- ıtaıyada zecri tedbirler arı haiz olup muamelelerini bitirmiş 
JU, 8teden beri oğlu tbrahime diş bile- olanların seçme imtihanları 23 Sonteş-
yen ve onu devirerek devlet nUf.ızunu bayramı Ye ümitler- rinde istekli olduktan liselerde yapıla-
lıendl eline geçirmek isteyen M!!h Plker Roma, 18 (A.A) _ Kuryera Della Se- caktır. 
Sultanın ta kendisi idi. Fakat oğlunun VÔ .. b // ı 
ayağına karpuz kabuğu kovmak istedi- ra gazetesi zecri tedbirler bayramı mil- A;ı mur O OfQCa'< 
lini açıla vuracak olursa. bu tedbirı:ıiz- nasebetiyle yazdığı yazıda şöyle demek- Hariçten İzmire getirilecek odun kö-
lllf onu herkesin diline düşürecekti. Bu- tedir : İ milrleri için. yapılan teşebbüsler neti
nu glSzönUnde tutan Kösem valde ken- ~3~!~n L~~- ta1ya, İng:lterenin cesinde, lilzumu kadar vagon temin edil-
4!blni bu ip muhalif gibi ~nnek Uı- e Aiuini IUIUllUDl.f olduğunu biliyor. miştir. Yakında 1unlrde kömürün bol
temlş, bu niyetle odasından kalkarak İtalya bu kinin ka~sında daha fazla ha- !aşacağı bildirilmi§tir. 
temlş. bu niyetle odasından kalkarak ka- zırlanmak imkanını bulmuştur.• 
labalıltn önüne varmaktan çekinmemiş- Gazete bu harpten de Habeş harbinde ~elarlmlzln -tenılzfiil!L 
ti. Yoksa her 14!7 Kösem valdenln ma- o1.duğu ~bi .İtalyanın galip çıkacağını Y !f 
IOmatı albnda tertip edilmişti ve bu kı- söylemektedır. Belediye reisi dUn Belediye temizlik 
'•mm bq göstermesine kurnaz, haris --- dairesine giderek teftişte bulunmuştur. 
Mah Pik.erin çevirdiği fınldaklar sebep Kanadadan in«dltereye Bundan sonra şehr.mizin temizlik iş-
olmuştu. b 6da etlrll ._ lerlne daha bUyUk bir ehemmiyet ve-
Bun~· için Kösem valde Muslihiddin ali V ~ eee-. rilecektir. 

•itımın bu sert sözleri karşısında ufak Londra, 18 (A.A) - İaşe nazırı ye-
bir pşkınlık ve yılgınlık hareketi bile n!den bir buçuk milyon ton bu~day alın
göstermemiştl. Ro1UnU su gibi ezberle- ması için Kanada buğday ofisi ile bir 
yen mahir bir aktris tavriyle kunılduk- anlaşma yapıldığım söylemiştir. 
tan ve bu suretle kendisine bir az çeki ._, ___ _ 

cilzen verdikten sonra eski Yeniçeri alta- T aıarruf ve uerli 
sına dedi ki: ' 

- Baka ağa .. Vakıa doğru söylersen.. mallar hafttJSl 
Oğlum bir çok yolsuz hareketler yapmış 
bulunuyor, fakat bunlann mesulivetl 
sırf ~lumun şah.~ına mı racidir! .. Şiın
diye kadar neye ses çıkarmadın12? .. 

Ona evet efendim, sepet efendim de
Ctiniz ve onu bUsbütUn şımarttınız Şim
di kalkıp buraya gelen bu binlerce ada
mın içinde vaktiyle ona doiru yolu gös
termiş bir kimse var mıdır? 

Hiç birinizden. bir kerre bile nasihat 
yo1lu ve doğru bir söz sadir olmadı. 
Eğer önceden onu ikaz etseydiniz, va

ziyet belki de bu hale gelmezdi. Şimdi 
hepiniz birleşip oğlumun aleyhine, ne
den böyle kıyam ediyorsunuz? .. 

Bu hareketiniz yolsuz bir iş değil mi
dlı Ve size yaraşır mı? .. 

Bırakınız, o yine tahtında otursun .. 
Yaramaz ve ahlaksız adamlar yanından 
uzaldaştınlsm Mala, mülke tasarruf et
mek ve devlet işleri hakkında karar ver
mek salihiyetlni onun elinden alalım. 
Bu gibi işlere Ulema ile Vezirler bak
sınlar ... 

Muslihiddin ağa itiraz etti: 
- Olamaz, Sultanım.. Devlet, bu si

zin teklif ettiğiniz şekilde idare edile
mez. 

Hemen onu tahtından kaldınp yerine 
Şehzadeyi culus ettirmek lazımdır. 

K<S$em valde öyle kolayC'acık yelken
lt'ri suya indirmis 1örilnmemek için tek
rar cevap verip dedi ki: 

- Sizin bu teklif ettiğiniz iş nasıl ka
bil olabilir? Bir Padişah bu kadar cilz'i 
bir bahane i1e hiç yerinden atılabilir 
mi'. 

Gelin ağalar.. Bu işten elinizi çekin. 

- BASTARAFI J iNct SAHiFEDE -
Çiftçilerden. sanayicilerimizden. işçile
rimizden ve esnaftan hafta içinde istih
aal1erini artbrmalan inatenmelidir. 

lnaf daima bir cürüm he bugün bir 
hiyanettir. feraftan kaçınmak bugÜnün 
en büyülı: milli müdafaa vazlfeıidir. 
Mevcut mal ıtoklanmızı arttırmak nasıl 
vatani bir borç ise, onlann lüzumsuz ye
re eksilmesi israf edi1mesi de o derece 
büyük bir bozgunculuktur.> 

HEDEF VE DAVETLER 
Yapdan tetkiklere nazaran bankalar

da yüz milvon lirayı bulan teaarruf he
saplarını 500 milyona çıkarma ulusal 
ekonomi ve artbrma kurumunun yeni 
bir hedefidir. Bu itibarla kumbara he
sabı olanlar ve kumbaran bulunanlar 
hafta içinde bankalara müracaatla ye
niden para tevdi eylemeğe davet edile
cekler ve evlerinde işleti1miyen para ve 
servet muhafaza edenler bunlan banka
lara vermeğe, tasarruf bonosu alarak it
letme'7e çasmlacaklııırdır. 

MERASiM VE TENZiLAT 
Hafta içinde merasim de yapılacak, 

okullarda müsamereler verilecek ve yer
li malı satan müesseselerden fiatlerde 
yüzde on niabetinde tenzilat yapmalan 
istenecektir. 
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SINEMASI 

Petıeol teuzil ~ 
lllr toplantı.. 
Bugün valinin reisliği altında bir top

lantı yapılarak halkın eline en kolay ve 
emin şekilde petrol geçmesi iç!n bir tev
zi şekli tayin edilecektir. Bu hususta 
bazı tetkikter yapılmıştır. 

BİR KOMİSER 
'J' AL'J'İF EDJLiYOR •• 
Bir kasa hırsızını meydana çıkararak 

yakalıyan Keçeciler polis merkezinde 
komiser B. Kemal Dizdann v!llyetçe hk 
takdirname ile taltifine karar verilm~
tir 

---·--··-=·-Zeytinl'Gj ftlbrffıaları 
faaliyete ne~L 
Zeytinyağı fabrikalan mevsim dolayı

siyle faaliyete geçmiş ve yağ ist!hsali 
ameliyesi başlamıştır. Zeytincilik müte
hassıs ,.e memurlan fabrikaları teftiş et
mektedirler. Temizlik i~lerlne !'!ayet et
miyen fabrikalar kaoatılacaktır. 

-----·oıuıww·--------ZABITADA 

Kumar oynatan lllr 
Jıallve Jıaoatddı 
Çorakkapıda Alhn parkta 26 sayılı 

kııhvehane dün zabıtaca kapatılmıştır. 
Bu kahvehanede son zamanlarda men
faat mukabilinde kumar oynatıldığı za
bıtaca teııbit edilmiştir. 

lfd _,,.,.,..,.41 Jıoptu 
ödemişin Kirazlı nl'lhivesine bağlı 

Tatlı köyünden fsm11il oğlu Mustafa As
lan Araotepe mevklinde av1anmakt11 
iken çiftesi ateş almış ve sağ elinin iki 
011rmağını lı:oparmıştır. Mustafa Aslan 
ödemiı memleket hastanesinde tedavi 
altına alınmıştrr. 

Karısını yaralayan Jbrahim mahkum ---·---
----------------------- Kafkasya ya 

9 sene 10 ay ve 10 gün 
ağır hapse konulacak •.. 

intikal ederse•• -·-- BAŞTARAFI 1 tNCI SAntFt:P' 

Bundan dolayıdır ki,lngiJterenill 

Ayni müddetle JıocalıJı sıfatının Jıendlslne bala· 
şettlğf Jaalılardan mallrum fıalacalı 

ul şahsiyetleri, Rusyaya her -·-..... 
Britanya adalanrun müdafaası lçlıl 
pılan gayretler kadar Jıayati bir 
taşıdığını söylemektedirler. 

Göztepede nikahlı karısı Bn. Fevzi- Hadisenin cereyan eylediği gün bir Burada şöyle bir sual hatıra 
ye Meriçi cbıçakla muhtelif yerlerinden akrabasının nezdine gitmekte olan Bn. tedir: 
yaralamak suretiyle öldürmeğe tam te- Fevziye kocasiyle tramvay durağında Madaınki İngiltere, Leningradl. 
şebbüsten:t suçlu hava gazı amelesinden karşılaşmııtır. lbrahim Meriç kansına. kovayı ve Rostolu mildafaa edeli 
Jbrahim Mericin ağır cezada devam vetJerin ayni zamanda büyük 8 
eden muhakemesi neticelenmiş ve hak- kendisi aleyhinde açtığı boıanma dava- imparatorluğunu müdafaa e 
kında.ki karar verilmiştir. sından vaz geçmesini istemi~tir. Kadın kanidir. Şuhalde Rusya büsbUtitıl 

Muhakeme aafhatına göre f brahim buna razı olmayınca tbrahim Meriç te- \'etten düşerek yere serilmeden 
Mericin kan!lından şüphe etmekte oldu- hevvure gelerek kansını bıçakla muh- bir cephe kurmakta istical ~·::O"ttl•,..,.. 
ğu, bu sebeple onu bazı ağır hakarete telif yerlerinden yaralamıştır. Kadın bil- iycap etme-& mi? 
maruz bıraktığı, bu yüzden Bn. Fevzi- ahara iyileımiştir. Kat'anın her hanAi bir noktasal9 
yenin kocasından boşanma davası açtı- Mahkeme heyeti suçlunun sabit olan ihracı ihtimalleri fizerinde askeıl 
ğı, İbrahim Merlcin karısından hemşi- cürmünden dolayı 9 sene 1 O ay ve 1 O nckkitler cildler dolusu yazı y 
resiyle konu§mamasını istediğini, kansı- gün müddetle ağır hapse konulmasına dır. Kanaahmızca Birleşik Cumh 
nın isteği yerini getirmiyerek hemşire- ve bu kadar müddetle de kocalık hak- ler)e Almanya arasında harp hali 
siyle görüştüğü, bu suretle tbrahim Me- kının kendisine bahsettiği haklardan yet kesbetmedikçe bu fıkir ciddi 
ricin _!ü~h~lerinin _ar~tığı anlaş~lmııhr. mahrumiy-:_tin~ ~arar vermiş~r. ele almmıyacaktu. 
<::":.:':''.S ........ ~ ..... ~><:::-:><.:_><:::_><:",.'><:::.><:::~-><:::-~:.<::::-~-,.<:;:,_<:;::_,.<:::;,.< __ :::;,.<:;::,.r;:;::,.r;_:::><:><;_:><;_~-~;.;:~:-...c:-......::_.....::::- Afrikada ikinci bir cephe mev 

Telaşe hi~ lüzum voktur oJ=z:::ı. t-::;!:n1~:d:.ttl 
-----_ tün garp Tarabla.'IUD istilisuu • _..._,., 

- UAŞTAnAFI l iNCI SAHiFEDE - vilayet makamı ve belediye reisliği ek- eden hareketler yapdm811 pek 

b mek ihtiyacını çok ıy' l bir •ekilde takip meldir. Bu hareket, zahiren RUIJll 
mil' ulunmaktadır. '' b 

Çok tükür ki en fevkalade zamRnlar- ederek temin etmektedirler. ine tesir etmez 11öi ~rilnilrse de_.~-.-
da dahi gıda m&ddeleri kin en küçük Bir tedbir olmak üzere oehrimlzden Dizde İtalyanın mevkilnl sula 
bir zorluk çekmiyecek kadar hazırlıklı- harice ekmek götürülmesi men edilmit- ve iç perişanlıtmı arttıran bel' .... .-.~ 
ylZ. Halkımızın bunu yalcınen bilmiı ol- tir. Filhakika gazete haberlerinin bazı- hüsün Almanyayı clddiyefte 
ması icap ettiği halde bazı ailderin ev- lannca yanlış tefsirinden doğan bir ne- edeceği muhakkaktır. Harbin 
lerinde ekmek stoklan vücude getir- tice olarak bazı kimselerin ıehirlerden yüzünden İtalyada maneviyat 
melt istemeal. ekmek satın alarak pek- ekmek satın alarak kc;ylere, kazalara ve beri sarsılmıştır. Böyle bir darlle, 
aemet yaptırmağa teşebbüs etmesi, ol- hatta yakın vlliyetlere götürdükleri gö- ihtimallere kapılan açık buliundGI~ 
sa olsa giinlük havatta yersiz bir telaş rülmüıtür. Fırınlarda peksemet yapıl- Ve buna mani olmak için de A 
yaratmağa yarar. Buna hJç bir vatanda- maaı ve hazırlanması da. yasak edilmif- nın İtalyaya büyük lruV\·etler g" 
ıın nza göstermiyeceğ~ muhakkaktır. tir. leri zaruri olur. 

Dün ıehrimiz fırınları önünde karşı- BELEDiYE RElStNtN İngilizler şimdi en büyük eh 
la!}ılan izdiham, Fmnlar ekmek çıkardık- BEY ANA Ti ffint sınırlanndan Kafkas ka 
ça dağılmış ve öğleden sonra normal Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğ- kadar uzanan cepheye venne,...., ... .-;.ı~ 
vaziyet avdet etmiştir. lu dün bu hususta bir muharririrnize fU Bnrada kötü ihtimalleri 

FAZLA UN VERtLtYOR beyanatta bulunmuştur: amade biiyiik bir ordu vücuda 

B "d km k < - Halkın istihlak ettiği ekmeği ğe cahıınyorlar. Almanlann ... _ 
ug ay \'e e e vaziyetimizi yakın- kısmak, azaltmalı: gibi bir tedbir nlın- aa 

c:lan bildiğimiz halde vilavetten. beledi- madığı gibi, her gün fırınlara verilen un ~mlur ki hare~t Kafkasyaya 
yeden ve toorak mahsulleri ofisinden 'k b (d ) ederse Orta Sarktaki imparatorluk 
f 1 'l b mı tarı ugiin ün arttırılmıştır. Fı- ·etlerı' muhakkak surette Ruı•lar 
mn ara ven en un nis etinin azalhl- rınlar önündeki lüzumsuz izdihamı ön- 't 
mış olup olmadığını sorduk. Aldığımız lemek için halkın günlük ekmeğini ihti- da harp edeceklerdir. Yıuıi 
resmi rakamlara ~öre, lzmirde öteden- yacı nisbetinde alması bir zarurettir. Almanlar arasında binlerce kilo 
beri fınnlara verilmekte olan un ni•be- Toprak ofiı depoları doludur. Bazı bir cephede yeniden temas hasıl 
ti son haftalar içinde azaltılmamış, bil- vatandaıılann telaş göstererek bugün tır. Eğer Rus cephesi bugüne kadar 
akis evvelki gUn ve diJn 11rf halkın tr39- (dün) ihtl:vacı olan iki kilo ekmek ye- hafaze ettiği elastikiyctte devam 
terdJ.ii telasm lü::sum-luğunu belirt- rlne beş k!lo ekmek temin ettltf tesbit yı)almaua. İndlizler Kafkasyayı 
me1c makt1adiyle un miktarı arttınlmı!I- edilmiştir. Bu fazla ekmeklerden pekse- faa edebileceklerini, Doluda 
tır. Dün fınnlara her zamankinden eJli mek yaptırılmasına bittabi! müsaade istikranna miihim mikyasta .... 1.-ıııııı: 
çuval fl'lzla un verilmiş ve bunlar tama- edemeyiz. Aynca, mülhakata ekmek dolrunacafım Omit ediyorlar. A 
men işlenerek ekmek halinde istihlak gön~erilmesini önlemek için beledive nn cenupta kazandıktan muvaff-_.-
edilmiştir. zab1tuını her yerde faaliyete geçirdik. lere rajmıen cephenfn asıl hayati ~ 
PEK~EMET HAZIRLAMAK YASAK Hemşehrilerimin ekmek bahıinde nm teşkil e& \ Moskova böl~ 

Hükümetimiz ekmelı: bahsinde gayet yok yere telaş eseri göstermemelerini luunlelerfnin bir kaç hafta evveltl 
hassRs davrandığı için hir kimsenin ek- ve müsterih olmalarını rica ederim. Bu ve şiddetini b)'bctmlıs olmasa~ 
mele veya peueınet stoklan mevdana ııekilde işlerimizi kolaylaştırmıı olacak- mflttcfflclerinl timitlendfren bir 
g~ti~m~sine lüzum yoktur. - Hükü~e:.. !_ardır.• - - - - - - - - - sayılabilir. ŞEVKET atı.ad 

Amerik~~ -ba-)';~iı -al. Ruılar~ ~t/;ci;ie~ -Y~~i -------· .. -
tında yakalanan gemi harp haberleri 

------· . - BA$TARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - - BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

kip etmekte oldufu siyasete aylan bu- dik acmaia muvaffak olmutlardır. 
lunduğunu ilave etmiştir. KARELiDE 

Ayan hariciye encümeni reisi mister Sovyetler Karelide yeni bir AJınan-

Ankarava 'lidr 
cek sporcular 
ça2-ır•lıvor 

Karle1' : •Amerikan fılosu birliklerinin Fin n~rlemesi bildirmektedir. •---
t~iliz filosiyle birlikte harekat yapma- TUi.ADA Pazar -".~ "Gpd-
sı bahb mevzuu o1madıhm• söylemiştir. Tula bölgesinde çarpı~malar ılddet- ,.,_.._ " 

YAKALANAN GEMİ le devam etmektedir. Rua rady0911 Sov- IUı mGÇlarl , 
Senjan, 18 (A.A) _ Cenup Atlantik- yet kıtalarının bir miktar arazi terket- Ajanlık tarafından tebliğ edilndfd'' 

te tel'kif edilen motörlU Alman gemisi mele zorunda kaldıklarını kabul etme.it- Ankaraya gidec.ek
1
sporcu. lar : .. ~ 

buraya getirilm~ir. tedir. Altaydan : Hılm .• Halil, Ali, CJ111P"' 
Senjan, 1st (.A) - Amerika donan- FiN CEPHESiNDE HARP Raif, Necati, Faik, Hilmi. _ Ji 

masa tarafından yakalanıp buraya gcti- Helsinlci, 18 ( A.A) - Finlandiya Albnordudan : Salt, Hüseyin, ft"' 
rilen motörlil gem! Japonyadan Alman- ajansı bildiriyor: Hangö cephesinde Necati, Nurullah. 
yaya gidiyordu. Yükünün büyük kısmı düııman topçusunun faaliyeti çok tid- Karşıyakadan : Hakkı, 
maden ve kauçuktur. Gemi 5890 ton detle devam etmektedir. Fin topçusu Ateşten : Ferit ve İzzet, ~ 
hacmindedir. karşı ateş açmış ve limanda bulunan bir Göztepeden : Reşat, Aliettin, ,..-

HUKUKi V AZlYET düşman gemisin1 bombardıman etmiş- Halit, Maclt ve Emin, 
Vaşington. 18 (A.A) _Eğer mihver tir. istasyonda ve Tacktom tayyare mey Demirspordan: Zeki ve Orhan ~ 

devletlerinden birisi kendi vapurların- danında yangınlar çıktığı görülmüştür. İsimleri yukanda yazılı olan spOl"1""" ~ 
dan birinin b=r Amerikan harp gemisi KARELl BERZAHINDA nn perşembe günü saat iki buçukt' j 
tarafından yakalanmasını 'J)rotesto eder- Kareli berzahında iki tarafın topçu önümilzdeki salı gUnil ayni saatte I' 
se bu, devletler arası hukuku ballımm- ve bomba makineleri faaliyeti bütün sancak stadında bulunmalan rica 
dan, çok karışık bir meseleyi ortaya çı- cephe kesiminde devam etmiştir. Fin nur. 
karacaktır. Bitaraflık kanununun 14 ün- topçusu ile bomba makineleri düşman * 
cü fıkrası Amerikan himayesine mazhar tesisatına ve mukavemet yuvalanna t11m PAZAR GONK(} MAÇLAR ..J1 
olmak için Amerikan bandırasını taşı- isabetler kaydetmişlerdir. Denizde Fin Pazar gUnU Alsancak stadyolll1Jlll"'" 
yan her hangi bir vapurun, Amerikan körfezinin cenup kesiminde geceleyin lilc maçlarına devam edilecektir. _ A 
Umanları s!vil kütüklerinde yaı.ılı de- bir çok infilaklar olduğu görülmüştür. Saat 13 te Demirspor ve Atd ~* 
ğilse, Birll'şik Amerika kara sularına üç HAVA HUCUMLARI laşacaktır. Hakem Ferit Sirns8ı:"1~1 
ay girmesini yasak etmektedir .. Bunun Hava kuvvetlerimiz Murmansk demir yan hakemler Mustafa Bayra, P" 
bir istic:nası vardır ki o da mücbir se- volunu hombalamağa devam etmiştir. Kantaroğlu.. ~ 
benlerdir. Bundan başka Karhumackinin cenubun- Saat 15 te Karşıyaka ve GödeP' ~ 
Londranın salahiyetli mahfiUerinde da dücımanın bir tooçu ml!VZİİ ve bir pışacaktır. Hakem Mustafa BaliSS. 

Atlantik denizinde hüviyetini gizlemi~ motörlü ve altı naklive kolu bombalan- h!lkemlcri Atıf ve Muzafferdir. _-4 
olarak yakalanaıı mihver vapuru hak- •t 1 ·· t · tutu] t - -mış ve mı ra yoz a eşme mlf1 ur. ın11111111111111111111111111111mın1111111111111ııı'"' 
kında bac:ka muamele yapılaca~nı. bu- Düş!T'lı:ıının üç av tayvaresi düşürülmüt-
nun ya Amerikaya. veya Kareib adaları tür. Bir tayyaremiz düsman hatlan ge- c aıı· h Palas 
vakınındaki Amerikan deniz üslerinden risine inmeğe mecbur edilmiştir. : e-"') 
b:rinc götürüleceği tnhmin edilmekte
dir. Amerika, nazari bakımdan, bitaraf ben Cevms torpidosunun torpillenmesi- _ 
o1duj?u için Amerikan harp gemilerin- nin haklı öcil sayılmakadır. = öl' 
den birinin açık denizde ticaret vapur- Bu hlldisenin, Amerikan kruvazörU HER GECE SAYIN MOSTER 

Restoranı 
Benim teklif ettiğim şekilde bir müddet 
isler görülsün de, bakalım bunun sunu 
nasıl olur? 

F.ğer bunun neticesi de fena zuhur 
edecek olursa o zaman artık en son ted

1 Bugün Halk günüdür 
§

1 

Temiliıth fiatlerle son olarak 
TÖRKÇE SÖZLC' 

B,,. e•rar a..ıuı 
,ıalınlandı.. 

lannı yoldan cevirerek ara~ırmak hak- tarafından yakRlanıın vanur tehlike ha- : BiNİN Ei;LENCE YUV ASJDJ8.. 
• kı yoktur. Fakat bir vapur kendin: rici sulara götürüldükten sonra açığa ~ her gece savın mfJf• 

Amerikan gibi ~östererek şüphe doğu- vurulduğunu sandıracak sebepler var- - ' 

bire baş vunılur. 
K&em valde tam lifınr bitinni§ idi ki 

ltalabalı~n arasından bu sefer başka 
bir adam fırlamıştı: Tıknaz alçak 
boylu. etine dolgun... Kömilr gibi 
sim siyah ve kıs .. sakallı .. Derin bakıc:lı 

özleri çok magrur bir mana taşımakta 
·eli. Bu aı1am htt işe bumunu sokmak 

''atan F eda1si 
Filmiyle eok el'lenceli bir filim olan 

J 
PAPRiKA'yı görlbltlz 

Yum yeni ve biiyilk program 

TEL.1141 

Esrar imal ettiği ve esrar imali icin 
kendir zerriyah yaohğı ihb11r edilen Ra
vmdınn Cl'lmii lı:f"bir mahallesinde Riza 
oğlu Mehmet Karabulutun Arapba,ı 
mevkiinde evi ara•hY"Jlmıt. 250 gram 
tfövülmOs esrarla 1750 ~m ke"dir to
J.11mu bulunarak müsadere edilmiştir. 
Mehmet Kl\rabulut hakkında Bayınd1r 
adlyiesl takibata batlam11br. 

nırsa harp ~emilerinin bunun hakiki hü- dır. t , ·ı r . . ,, .... cı 
viyetini tesbit ederek nereye JZittiğini KORSAN GEMiSİ MI? § e 1 e ımın e ..,,. 
anlamak hakkı teı:lim cclilmeldedir. Bundan bir kaç zaman evvel Panama S yuvasıdır 
AMERİKADAKI TESİRLER kanalının dotu kıyılarında bir korsan : 
Amerikan gv.eteleri bu vapurun ya- ~em=st ~öznktü~ hatırlatılmaktadır ~ PerıeınJJe "ünfl ~ 

kalandıi!ını hususi illlvelerle haber ver- Yakalanan vapurun Hom burnu yolu _:§_=- :.r 
mislerdk. Bu haber umumiyeti itibari- ile dolasank Atlantl~e giren ayni kor- fıaJdde nefis yelll 
1e halkı hem kızdınnıs. hem ile gilldür- c:an gemt-;I olup olmadığı soruşturulmak- Caz.. Dans. Eiife·--: 
mü.şttir. Bazılarına göre bu hAd1se Ru· tadır. ii11111111111111111111111111u11111111111im1111 
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Muamele Vergisi 
Verginin nebati mahsul
ler tasir ve tasfiyehane

lerine tatbik şekli 

Almanlara göre 
- RASTARAFJ l İNCi SAHİFEDE -

darbeler indirmişlerdir. 
Sivac;topolda biiyük bir şilep babrıl

mış bir muhriplc bir ticaret gemisi ha
sara uğratılmıştır. 

~~---~~~--~~~~~~~~ 

Havanın düzelmesi ve yolların kulla
nılır bir hal alması Uzerine Doneç hav
zasındaki harekata devam edilmiş, düs
man geri atılmış ve ban yerlerde çok 
kuvvetle müdafaa ettiği sahra mev7lle
rinden çıkarılmıştır. Bu sanayi bölge
sinde kıtalarımız yeni verlcr almış, bir 
baskın neticesinde hareket halinde bu
lunan bir çok marşandiz trenleri ele ge
çirilmiştir. 

Cephenin en şmalindc Kandalaka ko
~·unun cenubunda b:ırakalardruı mütc
"'Ckkil Sovyet kamplan ele gec-irilmis-

Nebati yağla,. istllısaı eden miessese!erde mu· 
amele uergisl matrahı satıs bede~Editr 

ANLATAN : l\fA. MÜ. İHSAN 
D0NK0 N0SHADAN MABAT 

tir. · "' 
Moskova ve Leningrnd ile Volkora 

bölgcsinclcki hava meydanlnrın8 gece 
hücumları yapılmıştır. C - KENDi HF.SABINA tMALATI tini tasir ederek ze>·tin yağı istih.,al ct

'f APMIY AN SJNAI MOF.SSF.SELER- sin, isterse imal edilmiş zeytin yağı bila
DE SATIŞ BEDEU : hare tasir eylesin veya muhtelif l\'ltİTEi\lMİl\1 HABERLER 

Kendi hesabına imalat yapmıyarak 
baıkalan tarafından getirilen iptidai 
rrıaddeleri işlemek suretile mamuliit vü
cude getiren ve sahlperine teslim eden 
•nat müesseselerde bu mamulabn satış 
bedeli, resen takdir komisyonlannca ta
rin olunarak varidat idarelerince mü
~elleflerc tebliğ edilecek em98l satış be
delidir. Bu emsal satııt bedeinin resen 
takdir koınisyonlannca tayin edilebil
lllesi için ıınat müesseseler her ay niha
:Yetinde, imal ettikleri maltann nevi iti
barile miktarlarile, iptidai maddelerin 
kıymetlerini, imal masraf ve ücretlerini 
ay .onundan itibaren beş 5tiin içerisin
de varidat idarelerine bildireceklerdir. 
Bu mecburiyet, daha ziyade biivük fab
rilca ve imalathanelere aittir. Bu malu
tnata istinaden resen takdir komisyon
lan er clnı ve nevideld mamulatın em
aal eatıı bedelini ayn ayn takdir edecek
ler ve varidat dRiresince de emsa satış 
bedeeri, aınai müeneseerden malumat 
alındıktan ıonra nihayet bir hafta için
de ve her halde müteakip ayın 12 inci 
RllnGnden evvel ııınaf mllesseselere teb
liğ edilecektir. Kendi hesabına imaliıt 
:Yapmıyan sınai müesses•lı-r imal ederek 
sahiplerine teslim ettikleri mamulatı 
muamele vergisi defterine ancak miktar 
itibarile derccdecekler ve av nihayetin
Cle varidat idarelerince kendilerine teb
lii{ edilen emsal satış bedelleri üzerin
lien bu mamulAtı krymctlendirecekler
~ir. Standart olan ayni nevi ve evıınfta 
!nıa1 edilen madcleleT icln resen takdir 
~omisyonlannca her nevi mamul mad
de için blr vahit fiat tnkdir o1une.rak 
tlÜesseseve tebliğ edilecek ve bu rint 
İfei?lştirilinclve kadar muteber addt'dile
tektir. Zeytinyağlannın da Piyasaya a"
cedilen ve bonadn muamele vören ne
•Ueri ııtandart mahivı-tte olduPundan 
Lu bidenin zeytinva[ilan ems"l snh$ 

bedellerine de tatbiki mümkündfrr. Ru 
lebf'ple zeytlnya'!lnrı için re•en tııkdir 
ltomi,.,,nnlannca her neTe 11it olarak ta
tin edilen emsal satts bedeJ1eri bu ko
misyonca dı-mstirİ}erek 81"Dİ mÜf"tı!ll~l!e
lere yeni emsal sab~ bedelleri böldin1i'l
~e lcaclar muteber ad olunacak ve hu 
ana kadar yaoılan bütün satışar mezk,1r 
l>edı-ner üzerinden kıymetl,.nclirllecek
tir. Ancalc yeni emsal satış bed,.llerinln 
•ınat mO~evc tebli21 tarihind,.n iti
haren te!lim edilen mıollar yeni fiatlar 
ilzerinden hymetlendirilecı-ktir. Runun
la berabt-r Pınat müe•seselerln her 11v 
lnuıl eyledilrl""ri mcvadı'l'I maliyet hı-del· 
lerine ve miktar ve nevı1,...fne ait olarnk 
\'arldat idarelerine vermeve mecbur o1-
Ctuklannı yukanda :z.ihettiiömiz malu-
11\ahn zeytlnyP~ fubrikrılanna verilme
alne devam edi1meııl mecburly,.t1nln ba
let oduiu unutulmamalıdır. Fillıllklka 
"'aridat claheeri ve tt9Cn takdir komiıı
Yonlan anr.""1c bu malumata istlnPcl"n 
fiat tebeddiilü )fôzım gelip aelmediaİ'l'Iİ 
tavin edeceklerdir. Borsa olnn mıntııka
larda itıe resen tnkdir komi!l}'onlan tbh,. 
'tivade borsa flatlanm nazan itibara 
ah~ .. lclardır. 

Sadece baskalanna alt iotidat madde
leri isleyerek fmalat vilcuda P"etirC'n s1-
llai mOesseselerin verm matrahında mü
him bir nolda il7erinde nazan dikkııt1n 
celbi faydalı bulunmm;tur FilllRkika: 

nisbettc asidi havi yağları kanştırarak 
ba1ka nisbette asidi havi bir yağ istihsal 
eylesin behemehal satış bedeli üzerinden 
muamele vergisine tabi olacaktır. 

D - İPTlDAt MADDE 
TENZtLATI: 

Bcrlin. 18 (A.A) - 16 son te rin gii
nü Alman topçusu Sivastopol limanın
da bulunan Sovyet gem:lerinc muvaffa
kıyetli bir n!.es ncmıstır. Bir sarnıç ge
misine tam i!:abet knydedilmiş, gemi 
ates almıştır. 

Kerç koyunda Alman topçusu bir 
So\.'YCt yolcu gemisini yakmıştır. Sınai müesseselerde mu~mele vergisi 

matrahının tayininde satı;; bedelinden, 
iptida1 maddelerin ve mamul madde ile KERÇİN ZAPTI VE ALMANLAJ~ 
birlikte satılan zarfların cwelce ödenmiş 
olan muamele vergisine tekabül etmek Bcrlin, 18 (A.A) - Alınan bnsını 
iizere bir iptidai madde tenzilatı vapıl· Kerç muvaffakıyetin~ uzun boylu tcfs=r 
maktadır. Bu iptidai madde tenzilfitının etmektedirler. Ga1.etelerin kanaatine gö
nisbetini icra vekilleri heyetince tnsdik re Sovyctlcr Kerde yalnız mühim hır 
edilen) iptidai mnddede tenzilüt cetvelle- stratej~ mevzii değil, ay~i . zamnnd;ı 
rinde) gösterilir. I<anuna göre mezkur e~ononuk lı:ılmn~an çok muhım lıir üs
cetvcllerde tenzilat nisbeU mtinderiç ~u kaybctmışlerd:r. 
bulunmayan mamulattan iptimai madde 1 Folkişcr Beobahtcr bu bölgenin yıllık 
tenzilatı yapılamaz. Nebati ya~lar için maden istihs:ılatı 852 bin ton olduğunu 
bugUne kadar icra vekil!eri hc)•etince yazmaktadır. Avni gazeteye göre I<cr
bir tenzilat nisbeti kabul cdilmemis bu- dn 7.apti.rlc Awk denizi SovyeUcr için 
lunduğundan zeytin yağı vesairenin ehemmiyetini kaybetm:ştir. Alınan ha
muamele vergisi matrahından yani satış ,.a kuvvetleri Kırım limaıılnrmdaki 
bedelinden hiç bir tenzilat icnı edi!emC'L. Sovyct nakliye ve iasc kollarına al:.•ır 
Ancak nehatt yıığlar i~in de iotidai mnd- kayıplar \•crdirmişlerdir. Kının etrnfın
de tenzilat cetveli ihzar edilmektC'dir. daki Rus kuvveleri Sivastopoln doğru 
İcra vekilleri heyetince tasdik edilip dar bir kesime stirülmUştlir. 
karam:'m~inin resmi ga~~tede ~ntic;ar Kırımdak! tcrakkilerln Don cephcsin
cdeceğı tarıhten sonra \'aKı tcslıın3tta deki va1Jyct üzerinde de tesiri göriile
biltabi bu cetvelde ı:?ÖSterilcn iptidai cektir. 
madde tenzilAtı icra edilebilir. 

2 - TOPTANCI TlCAP.F.THANE 
VE MtlTEAHHlTI .F.JU>F 
VERGt MATRAID: 

a 
!21! ™ SAHIFP- l 

Sov yeti ere göre ~-··ANffA
11011

RADYOSU .. E sEFERtıtfsAR tcRA MEMURLu-
CUNDAN: \...,..... ,.,., 

- RASTARAFI 1 iNf't SAHİFEDE - : R u ~ n N Kiri> R o c n A M : .. 
Moskova, 18 (A.A) - Dün geceki ............. • ........... ~ Seferihisann hıdırlık mnbnll~en 

Sovyet tebliği: 17 son teşrin günü kıta- 7.30 Program ve memleket saat ayarı. ölil Mustafa Kabakçı veresesinc bdJclu 
!arımız bütün cephe boyunca düşmanla 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 Seferihisarın Cami kebir mahallesiniiett 
çarpışmışlardır. Çarpı~malar bilhassa Müzik pi. 8.15 Evin saati 8.30 _ 8.45 Mti- Cevahirci oğlu Ahmet Gökşinin işbu 
Kalenin istikametinde ve cenup batı zik pl. 12.30 Program ve memleket saat borcundan dolayı tahtı hacze alınup 
cephesinin bir kesiminde şiddetli ol- ayarı 12.33 Müzik : Şarkı ve türküler .. borcunun tem!ni istifası zımnında satıl
muştur. 12.45 Ajans haberleri 13.00 Müzik: Sar- masına karar verilen Seferlhisann gü-

16 son teşrinde 2 1 Alman tayyaresi kı ve türküler 13.30 _ 14.00 Müzik (pl.) ~clce rlı<ı,vkiinde .şarkan Arif, şimalen 
düşürülmüştür. Bizim kayıbımız 6 tay- 18.00 Program ve memleket saat ayarı cay, gar'ben İstasu bağı halen Mustafa 
yaredir. 16 son teşrinde Motıkova civa- 18.03 Müzik : Radyo dans orkestrası Orhan bağı , cenuben tarikiam ile çevrik 
nn~.a evvelce bildirilmiş olduğu gibi üç 18.25 Konuşma (Dış politika had;selerı)' tapuca 3 ®ntm ve 600 lira muhammen 
~;gıl.'. ~kat 11 Alman tayyaresi dÜfü- 18.45 Radyo çocuk kulübil 19.30 Mem- kıymetli nağ 18/11/941 gilnilnden itiba-

ru MLI{ÇILAR y ARIM ADASINDA lcket sant ayarı. ve ajans h~~er1eri 19.45 ren açık arttırma suretile satılığa çıka-
Moakova 18 (A A) _ K Serbest 10 Dakika 19.55 Muzik : Radyo nlmıştır. 

Z d ' , · « rasnaya Dans orkestrası 20.15 Radyo gazetesi.. 1 - Artırma peşin para ile yapılacak-
vcs a> gazctesı yazıyor: Avrupa Rus- 20 45 Müzik . B° Halk t" k"' ·· .. _ · tır. 

yruıının en 11imal noktası olan Balıkc;ılar · H (ta. ırtilrkü' üur uMsu ogreli~l-
d b l k h h·ı· yoruz.. a nın s : cnte.şe ... 2 - Talip olanların % yedi buçuk te-

''arım n ~sı e~ ayı. arpten sonra a a 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müzik : Kan- minat akçesı veya milli bir bankanın 
Skot~;etlerınk elinddedır. dBurada Solvyb~t şık şarkı ve tilrküler 21.30 Konuşma teahhüt mektubunu ibraz etmeleri IA-

ı ıunrına uman a en en genera ır .. • . . ; zımdır. 
<;ok Alman taarruzları karııısında kü "k (Posta kutusu) .. 21.45 Muzik • Rıyascl!-
kuvvetlerin geri alınması nihayet ~~1- cilmhur bandosu 22.30 Memleket saat ~1- Satış 18/11/941 salı gUnilnden 
duktnn sonra civar tepelere yerleştirdi- ayarı, ajans haberleri, borsalar fiatlerL. ayardak 18/~2(941 perşembe g{lnU 
ği bataryaların yardımiyle yarım adanın 22.45 Müzik pl. 22.55 - 23.00 Yannki saatd 13. e Scfcıilıısar Kurtuluş meyda-

f . ProJttam · k nın a ıcra kılınacaktır. etra ını ateş altında tutmuştur. O vakıt- ~ve apanış. 4 _ İ b · nkul silrülm. 
tcnberi bu tepelere karşı hücumlar dai- A f .ı;, .a i fJ$- h~h ş u gayn me üş pey 
ma muvaffakıyetsizlikle neticelenmiş- rıcı ı!:7a ua r N9 tas ! m~mm~n kıymetnn % 75 ini bulma
tJr. Kilometrelerce uzayan bu geniıı ara- 11 son teşrin 1941 tarihli gazetemizin dıgı takdırdc en son artıranın teahhUdU 
zinin her metresi Sovvet topçu;unun 4 ilncil sahife ilk sütununda çıkan ıAn- baki ~alm~k şartile artımıa on giln daha 
kontrolü altındadır. Sahil bataryalan cılık bahisleri• yazısında bir ynnlışlık te~dıt .ed!lerek 29/12/941 pazartesi gil
Norvecten Petımmoyo asker ve malze- olmuştur. nU aynı. yerde yapılacağı ve iklncl artır
me nakJ,.den vapurları batırmışlıudır. O y:ızının 45 inci satırında •Fakat ma?a. silrll~e? pey her ne olursa olsun 
Yarım l''fada tonrnk altı geçitleri bulu- kısa hır zaman sonra• diye başlıynn iba- kat! ihalesı ıcra kılınacaktır. 
nuyor. Bt!nlnr Morman k deniz r,eçit- renin doğrusu şudur : 5 - Artırma şartnamesi 18/11/941 
!erini knntrol dmektrrlir. ıKısa bir zrunnn sonra ana arının gilnünden iti~n Seferihlsar icra da-

l .Ol'\lDRA YA. r.•n~N amele yuvalarına yumurtladığı yumur- iresinde açık bulundurulmaktadır. Da-
RUS HABF..RLERl talardan amele, erkek arı yuvnlarına lı.a .ziya?e tafs!lAt almak istiyenler Sefe-
Londrn, 18 (AA) - Rusya hare- yumurtladığı yumurtalarından da ken- nhisar ıcra dairesine mOracaat edebilir-

kiıtı h,.kkındl\ Lonclrada Sovvet tebliğ- disi gibi ana arılar doğrır.ıı ler. 
lerind•n b~şka. hic ho.ber yoktur. Rus- 6 - İşbu gayri menkul Uzerlnde :lpo-
lrır günlerdenberi hücumlar yaptıktan 17-MıR BELEDiYE.SiNDEN : tek. rehin ve lrtlfak haklan gibi bir fd-
Tula hölgesinde biiyük bir muvaffakı- THkilikte Faik F.ner parkından müf- diada bulunan tarihi ilandan itbaren 
:ret kazanmuılardır. rez 189 metre murabbaındnki yerin bir yrimi gün içinde da!rei icraya evrakı 

Almanl!!r Kerç şehrini aldıktan son- sene miiddetle kiraya verilme.si yazı iş- müsbiteleriyle birlikte müracaat etm&
ra ,imdi K11.fk~yaya varmak ümidini leri müdürlUğUndeki şartnamesi veçhile leri lhımdır. Aksi takdirde tapu sicilin
betılemektedirler. açık arttırmaya konulmuşt~ır. Muham- de mukayyet olmıyan hususatın n87.8ft 

men bedeli icar 100 lira muvakkat te- itibara alınmıyacağı ilAn olunur. 

Bnr~a 
45 25 47 

minatı 7 lira 50 kuruştur. 4875 (2433) 
Taliplerin temiruıtı iş bankasına yatı-

rarak rnakbutlariyle ihale tarihi olan ALASEHİR SULH HUKUK HAK.iM. 
21/11/941 cuma gUnU saat 16 da en- LİÔİNDEN: 
cilmene mtiracaatlan. 

7 12 15 1~ 4650 (2352) Tereke No. 94 119 
Alasehirin Dgın K. den Hacı Mehmet 

o~lu Hilseyln ayın 16/5/941 tarihinde 
ölmesile terekesi yazılmış olmakla 8lll 
HUsevine borcu olanlarla kendisinde 
alacnğı olnnlann illn t.arih!nden itiba
ren bir ay icinde mahkeme kalemine 
müracaatla alacak ve borclanm kayıt 
ettirmeleri aksi halde mirascılan ne 
şahsen ve ne de terekeye izafeten takip 
~emiyecekleri kanunu medeninin 534, 
561,569 maddeleri muc:ôince tebliğ ma
kamımı kaim olmak üzere iI.an olunur, 

İzmir VaJuflar Müdürlüğünden : 

Vaki bazt müracaatlarda baska birine nlt 
teytfnleri tasir edrrek çıkardıkları zey
tin ya1Tlannı sahinlerine trslim ed"n ve 
!nukabllinde avnen veva nakten bir üc
l'et alnn imnlathanelerin muamC'lc verızi
lerinin sade<."e alman ücret ilzerinrl<>n 
•erile~ yolunda yanlış bir zı.>h:ıp M
tıl olduğu görülmü tür. Halbuki mun
?nele vergisi kanununa görP ücret Uze
tinde muamele vergi~ine tabi i!'iler mcz
k<\r kanunun 18 nci maddec;inl.& (D) b"'n
t!inde sayılan bu bap. apre, kohla.,,n. 
tamir vesaire gibi ufak işler ile di~er 
bütün imalatta, imali\t ister mUessesenin 
kendi hesabına olsun. isterse sınai mU
~ssese bac:kalnrına ait iptida1 maddeleri 
~levcrek mamull\t vücuda jletirsin. mua
!nele vernisinin matrahı mamulatın sa
tıs bedelidir. Bu sebeple nebaU ya~?an 
J.9tihc;al eden müesseseler de mu'lmt>le 
\>ergisi matrahı her halde satış bedeli 
clup imal ücretinin vergi lT.atrahiyle bir 
alakası yoktur. Bir imalathane ister zcy-

BUGt;N 
HERKES YENi DE 

Menemende vakıflar dairesi binası alhnda bulunnn 3 12 lira 44 kurus be
delli gazaz camii vakfından 8 no.lu kehvehanenin zemini ile ön cephesi cl
mento harçla karotrotuvar c;iniııi ferşedilecek ve iki adet camekan kapı imali 
ve ~air tamiratı yapılacnktır. 

2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunun 7nci maddesi mücibince on bet 
gün müddetle ckentmeye konulmuıJtur. ihalesi: 1 /121941 pazartesi vünü saat 
14 eledir. Taliplerin % 7.5 depozito akc;elerivle birlikte ihale Riinü Men,.men 
vakıflar idaresine müracaatları ve şartnamesini görmek üzere tzmir vakıflar 

- MABADI YARIN ---
UGUN LALFDE 

1 -- CASUSLAR DİYARINDA 
BÜYÜK PARAJ.\IUNT FİLMİ (İLK DEFA) 

2 -- K ~ .... LI ".-OL DiK FORAN r. 1 \ Şarkıcı Kovboy 
1 ..................................................................................... . 

TANDA 
EMİL ZOLA ·CEHENNEM KARTALL 
FİLİMLERI YALNIZ BUGÜN DE GÖSTERİLECEKTİR 

LOGARKEN 
JEANETTE MACDONALD • NELSON EDDY 

KACIRILAN ÇOCUK 
MELVYN DOUGLAS • LOUİSE PLATT-
A YRICA : M. U. MU. MEMLEKET JURNALi 

SEANSLAR : 12 - 1.45 - 5.01> - 8.15 Te.. Cumartesi, Pazar 9 DA.. 
nı 

Dahi Rejisör CECİL B. DEMİL'İN Son Zaferi-

Zafer Ordusu K.ô:milen 
Renkli 

Y A R A T A N L A R: 
C A R Y C O O P E R • MADELİN KAROL 

Z4 ıron teşrin PAZA~İ'den itibaren 

Lale ve Tan Sinemalarında 

müdürlüğüne de müracaat edebileccklen ilun olunur. 
19 25 2461 (2431) 

Fiat MüraJıalJe Komisyonu Reisliğinden : 
- 1zmirde pirine; fiatlan nevilenne ~öre aşağıdaki şekilde tesbit cdil

miı;tir: 
Toptan Perakende 

Bursa Karakılçık ve muadilleri 
(lzmirde ve başka mıntakalardıt 
çıkan ayni avar pirinc;ler) 
Kastamonu Martelli (Tosya) 
Antalya Mısır nevi 
Seyhan - Maraş - Hatay 
Yerli Mısır nevi 

43.50 

43.-
38.-
38.-

2 - Yukardaki Hatlar toptan ve perakende azamt satı~ Hatlarıdır . 

46.-

47.50 
42.-
42.-

.3 - Bu fiatlan tecavüz edenler hakkında Milli korunma kanunu Ahkamın-
ca cezai takibat yapılacağı ian olunur. 4880 (2434) 

Bi:.vük kuyu )'apılacak 
A vdın Erbeyli incir ıslah istaıyonu mii· 

dür lülünden: 
Müessesemizde 3 metre kutrunda 23 metre derinli2inde kuru betondan bir 

kcson su kuyuııu yaptınlacaktır. Talip alımların m\i,.uesem;.,.., müracıı.atlan. 
il 15 19 23 4702 (2372) 



:1AllJJ!F. 4 

Siyasi vaziyet Askeri vazi re: 
---·--- Hava hücumları 

Ja p 011 va n ın va- Mos-ko-~--d-a--kim ----··----
Napoli şiddetle 

ziyeti iki türlü 
v.özüküvor -·-Radyo gazf'tesine göre Japonya Baş-

vekili ve Hariciye Nazırı tarafından 
P:rrltım otonun fc\'kal:'.dc toplantısı mü
nasebeti~·lc- söy1"nl'.'n nutuklar dünyn ba
sınımn r;enis ölçiidc tefsirlerine yol aç
m~tır. Bu tefsirlc-r biribirine zıd olmak
)" beraber b~şı.ca iki kısma nynlıyor: 

lngıliz \ t Amerikan gaz.etcleri. japon 
Ol vlet <tda.nlarmın sözlerinde büyük 
bt.dbin ik ve ümitsizlik seziyorlar; bun
lara göre japonya bir askeri ve mali çık
mazın içine girmşitir ve jnpon dahili du
rumu gittikçe güçle§iyor. Çin harbine 
26 milyar yen harcanmış, fakat istenilen 
nrtice elde edilememiştir. Japonlar yal
nız baslarına Çin işini başaramıy~cak
hınm anlamışlardır ve bunun için Ame
rika ve lngiltcrenin yardımını istem<:-k
tNJirlcr. 
Nutukları İngilizler ve Amerikalılar 

böyle tefsir ederlerken, diğer taraf tan 
Almanya ve İtalya gazeteleri de bu nu
tulı:lann Mihvere sağlam bir bağlılık 
ifade ettiğini ve japonyanın sadık bir 
müttefik olduğunu gösterdiğini belirt
mektedirler. 

Başvekil ve Hariciye Na2.lrından son
ra japon Maliye nazın da bir nutuk 
söylemiş ve 1938 senesinden, yani Çin 
hareketinin başladığı tarihten bugüne 
kadar fevkalideden olarak 48 milyar 
yen harcandığını söylemiş ve yeni 
3,800,000,000 yenlik munzam bütçeyi 
meclise vermiştir. 

Japon meclisinin meşgul olduğu diğer 
bir mesele de, şimdiye kadar şu veya 
bu vesile ile askerden müstesna edilmiş 
olanlann askere wınması hakkındaki 
kanunun müzakeresidir. 

AMER1KA - JAPONYA 
Japonyada bu durum devnm ederken 

fevkalAde japon murahhası Krosu da 
Amerikada B. Hulle görüşmeler basla
mıştır. 

Krosu gazetecilere, ne eyimser (nik
bin) ne de kötümser (bedbin) olmadı
ğını söylemişCr. 

Japonya Amerika ile anlaşmak için en 
evvel Çinde hareket serbestl.c;i istiyor; 
halbuki Amerika Çin ile japonyayı, 
Rusya ile de garpte Almanyayı yıprnt
mnğa çalışıyor görünmektedir. Bundan 
başka Amerikanın harp levazımı istih
saltıtım arttırmak için vakit kazanmağa 
çalıştığı da anlaşılıyor. 

AMERlKADA 
GREVLERE KARŞI 
Amerika, harp sanayiinin verırnını 

arttırmak için büyilk gayretler sarfoder
iken bir takım grevler yüzUnden bu ve
rim baltalanmaktadır. Cümhurreis. ta
rafdar]arı vasıtasiyle kongreye sundur
duğu bir kanun Hlyihası ile grev ilfln 
edilen fabrikalara hükümetçe el konma
mnı teklif etmektedir. 

----~~~~~--------
Amerikan. Japon an. 

l af ması çok g üç 
- BA$TARAFI 1 iNCİ SAHiF'EDE -

mareşal Çan Kay Şeke yardıma devam 
ebneğe kat'ı olarak amıetmiştir. Halbu
ki Japonya Birleşik devletlerin Çunkin
ge yardımını kesmesini istemektedir. 
Bütün Japon gazeteleri bu yardım de
vam ettikçe Vaşingtonun Tokyo ile an· 
laşmasının imkAnsız olduğunu belirt
mektedir. 

RUZVELT - KURUSU KONUŞMASI 
Vaşington, 18 (A.A) - C ilrnhurreisi 

Bay Ruzvelt Japonyanm fevkalade mil
messili B. Kurusu ve Japon bilyük el
çisi Nomura ile dün yaptığı görüşme 
bir saat on dakika sUrmUştilr. 

Hariciye nazın B. Kordel bu miila
kat milnasebetiyle gazetecilere vulrubu
lan beyanatında : cBeyaz sarayda yapı
lan görüşmenin iptidai bir görUşıne ma
h!yctinde olduğunu, Şahsi ve umumi 
meselelerin bahis mevzuu cdildiğinh 
söylemiştir. 

Gazeteciler Kurusunun j apon başve
kili general Tojonun bir mesajını hAmil 
olup olmadığı hakkında izahat istemiş
Jerd!r. 

Hariciye nazırı : cHakiJd görüşmeler 
başlama.dan evvel bu hususta bir şey 
söyliyememıı demiştir. 

Korclel Hull Ja.pon başvekilinin nutku 
münasebetiyle de şunları ilave etmiştir: 

• - General Tojonun beyanatı henilz 
incelenmemişt=r. Bu hususta Vaşing
'tonda nC' nikbinlik, ne de bedbinlik yok
tur .. • 

\'Eı 'İ BİR GÖUÜ$1\IE 

kaza11ac~k? 
-8-

Jl,foskovanın ışgal edi. 
lememe&i ihtimali 
daha kuvveı/;dir -·-

bon_ balandı -·-Şimali Alrikaya ve 
Sicilya ya da ağır ha. 
va baskınla1·ı yapıldı 

-G--
R0ST0f VE KfRIMDA \Jflll· NG:L TEREYE ALMDN TAAR· 
YET ALMANLARlN lEH:NDE .. RiJZU ~ISBETEN HAFİF GEÇTi 

~9-- ~·-
Rn:ı., o gazetesine göre- l\foskovanın Roma. 18 (A.A) - itnlyan umumi ka-

şimnl ve cenup bölgelerinde muharebe- rargfıhuıın tebliği : Diin gece düşman 
ler artan bir şiddetle devrım ediyor. Her t~yynrclcri birbirini takip eden d~galar 
iki bölgede de Alman baskısı çok nrt- halinde Napolı •·ehrinc hi.icum ctıu!şler
mı.ştır; hntta bazı arazi kayıplarını Sov- dir. Hasar ehcnımiyefsizdir. Tahrip cdi
yetlcr de tasdik etmektedirler. Asıl Al- len bir binnda 28 kişi ölmüş ve 40 kişi 
man tazyikinin Tula bölgesinde olduğu yarola.nmıştır. 
anlaşılıyor. DİN GAZİDE 

Moskova ba.skısındnn .sonra Mojaisk 
,istiknmetinde beklenmekte olan Alman Sirena:ktc Almnn karşı koyma topları 
tao:rrniları da başlamıstır. Almanların iki düşm<ln tayynret.i düşürmüşlerdir. 

·ı · t J k 1 M k GO.NDARDA en ı erı a ı an ısım nnnın os ovaya . · 
45 kilometreye kadar yaklaştığı kuv- . ~ndar ccphes~:dhc .. Italyan kbub~:·cltl~
vetli bir şekilde iddia olunuyor. r~ -~n~nın ı:levzı~ ucum teşc illi erı-

Almanlar bu yeni taarruzları ile ,nı p~sk~~şlcrdir. Ba:1 .n~da 
Moskovayı zaptedeceklerini ümit e<li- me~cr~~ruze vakl:ış::ın duşman mufre
yorlar; Ruslar da pek mühim ve taze zelcrı ~ıudafanmız karşısında kayıplarla 
kuvvetleri Moskova cephesine toplamış kac1!1aıw . mecbur ?lı~ıuşlardır. 
bulunuyorlar. Bu büyük muharebelerin iNGiUZ TEBLlGI . 
hangi tamim lehine tecelli edeceğini Londrrt, 18 ""(A.A) - Orta şark lngi-
şiındiden tahmin etmek mümkün olma- liz havn km.-vctlcri 1eb1iği : 15/16 ikinci 
makin berı:ıber, Moskovadaki kuvvetli teşrin günü 1ugiliz ha.\'a kuvvetlerine 
müdafaa hatlarının vaziyeti ve şi:ndiye bağlı teşkillcr Deme hava meydanına 
kadar arbc girmemiş taze kuvvetlerle hücum etm:şJcrciir. Yangınlar çıktı{~ ve 
Amerikan ve İngiliz tank ve tnyyarcle-- inült'ıklar oldui'.,ru görülmüstür. Şchirde
rinin de şimdi harbe iştira.k ettikleri ki hedeflere de lmşarı ile hücum cdil
nazarı itibara alınırsa bu muharebenin miştir. Bmdiyanm bombardımanında 
Ruslar lehine inkişafı bir az daha kuv- .bir çok depolarda yangınlar çıkarılmış
vetli bir ihtimaldir. tır. Gündiiz, ·cenup Afrika bombardı-

Alman resmi :tebliğine göre ecnup man tayyarc-Jeri Gauıla hava meyda.nı
cephesinde düşnınn geriye atılmış, yeni- na hücum etmişler, bir düsman tayya
den bazr yerler ve sanayi merkezleri el- resi yakmışlar ve harekete htwr diğ~r 
de edilmiş ve Doncçtc elde cdi1en köyrii birinin düsüp ıparçalanınasına sebebiyet 
başları genişlctJmistir. vermişlerdir. Cenun Afrika hava kuv-

CENUPrA vctlerine mensup diğer bir tc.şkilimiz 
Rostofta vaziyet pek Rusların lehine .J)crne ha.va meydnwnı bombalamıştır ... 

değildir. Sivastopola karŞl ha.rekat de- İngiliz hnva kuvvetlerine bşğlı tayyare
vam etmektedir. Fakat h<'t1üz şehre gi· lcr daha !;9nra ayni hed~f üzerindt' al-
rildiğine dair bir İsar yoktur. çaktan ucmuşlnr ve yaptıkları hücum 

LENtNGRADDA neticesinde yerde bulunan :ki Yunkers 
Leningrndda So\>yet kuvvetleri Al- tavya.resini ağır hasara uğratmışlardır.: 

manlara karsı sürekli hücumlarda bu- Klini hava meydanına dn buna benzer 
lunuyorlar; f;;ıkat bunla,rda Almıınları bir hücum yapılmıstır. Dcrne bölgesin
mü~kül duruma diişiirecc}.c bir vaziyet de tayyarc-lerlmiz bir düsma.n tayyaresi· 
yoktur. ni hücumla düşürmüslcr<lir. 

EN .ŞİMALDE Hud'ut bölgesinde de bir Meserşm:t 
Şimal Buz denizindeki Arkanjel Jima- 110 düsürülmUş ve bombardıman edi

m, kışın clonduğu için 1lkbnhara kadar len hedeflerin görülmesine mani olan 
işe yarama2.kcn, hidisatın gösterdiği Hl- havanın frnahğına rağmen Tmimi ve 
zwn hasebiyle bu Jimandan kış mevsl- Gaznla ha ... ·n meydanlarına pa7.aT gecesi 
minde istifade edilmek istenilmektedir. bir akın daha ynpılmıştır. 
Bu limanda Amerikadan yapılacak yar- SİCİLYADA 
dım sevkiyatı için en kısa yol teşkil et
mektedir. Limandan istifade için Arlı:an
jcJdc fazla mikdnrda buz kıran kulla
nılması icap eder. Ancak bunların aca
cakları yol geniş olamıyacaj'.:ındnn, bir 
bavn hücumunda vapurlann manevra 
yapmalanna imktin olmaz. 

--------~~~-----~ 
Amerika ticaret ge. 
mi/eri s dahlan r yo r 

----· ---
Amerikan ord,ı. 
su İ(İn 7 milvar 

dolar daha 
istenildi -·-Vaşington, 18 (A.A) - Bl'rleşik Dev-

letler reisi Ruzvelt bitnraflık lronunu
nun iki maddesini değiştiren kanunu 
imzalamıştır. Bu suretle Amerikan ge
milerinin silahlandırılması ve muharip 
memleketler limanlarına gönderilmesi 
için şimdi kanuni merasim tnmamlanrnış 
bulunmaktadır. 

ORDU 1ÇlN 
MUAZZAM MASRAFLAR 
Vaşington, 18 (A.A) - Ruzvelt meb-

usan meclisinden ordu için 6,687,000,000 
dolar munzam tahsisat istemiştir. Bu pa
ranın yansı harp malzemesine ayrıla
caktır. 

--------~et._._., ______ __ 

Sicilynda cumnrlcsi günU adanın ce
nup doğusundaki hedefler bombardı· 
man e<lilmişt!r. Notoda bir tren bombar
dıman edilmiş ve tam isabetler yapılmış
tır. Üç tayyareci dönmemiştir. 

ALMAN UÜCUMLARI 
I..ondra, 18 (A.A) - Hava ve iç em

niyet nazırlıklnrının tebliği : Salı sabahı 
sayıca az düsman tayyareleri İnJ?iltere
nin doğu kıyısı çevrimleri üzerinde uç
muşlardır. Dün İngilterenin doğusunda 
iki yere bombalar atılmıştır. Bir kaç ev 
hasarn uğramıştır. Ağır yaralı yoktur. 

AI .. l\IAN RESMİ TEBıJti 
Berlin, 18 (A.A) - Alman başku

mandanlıi,tının tebliği : DcnizaltılarımtZ 
Atlantik ve şimal buz deniz.inde düşma
nın 23 bin tonluk silahlı dört ticaret ge
mMni batırmışlardır. 

İngiltere etrafındaki denizlerde mu
harebe tayyarelerimiz Lastovn doğusu 
acıklarındn bir vapur kafilesine hücum 
ederek oldukça bilyük üç vapuru bom
balarla hasara u[~ratınış1ardır. Başka sa
vas tayyarelerim!z Britanvanın doğu, 
cenup ve batı cenup liman tesislerini 
bombnrdıman ctmi.slcrdir. 

~-----NIMo41._._..--~--

M e ks r k a Aln1an ce. 
vabından hayrette! ----·---Ncvyork, 18 (A.A) - Meksika hari-

ciye nezareti sözcüsü, Meksika ile diğer 
bazı cenubi Amerika hilkilmetlerinin re
hinelerin idamı Lahey mukavelesine uy
gun olmadığı hakkında Almanyaya ver
dikleri notaya Alman hükümetindcn 
alınan cevabın Meksika hükümctini 
hayretler içinde bıraktığını söylemiştir. 

Rusyaya yardım için 
bir yol deneni yor -·---

w=:z - :sız-

Rusların da, Al- C. H. P. Meclia grup unıumi heyeti toplandı 
manlarında ih- ,. 

• Millı korunma kanununda yapılacak tadilAt 
tıyat kuvvet- Ankara, 18 (AA) - c. H. P. Meclis kanununda yapılacak değişiklikleri f!lıı· 

grubu uınuınl heyeti bugün (18 ikinci zalcere etmek üzere Partice teşkil edile-J e rİ var teşrin 1941) saat 15 te reis vekili Trab- cek k~misyon~ scçilec~k auı için. j,blt 
zon mebusu Hasan Sakanın riyaset· al- heyetine salahiyet verılmesinc dnır oJsJI 

Yeni Dclhi, 18 (A.A) - Rusyaya 
muntazam surette malzeme gönderil
mesini temin edecek yeni bir yolun tan
zimine çnh~ılmaktadır. Bu yolun Bulu
cisıandnn geçmek suretiyle Hindistan
dıın lrnna gitmektedir. Bu yolun kulla
nılıp kullanımıyncnğını anlamak maksa
diy]e şimdiden mezkur yoldan nakliya
tn ba,,Jamlmıştır. 

Cenevre, 18 (A.A) - Latribün Dö 
Jc>nev gazetesinin askeri muharriri di

yor ki: 
« Rus kıııı. şnrk cephesindeki hare

katı uyu§ukluğa uğratmı~br. Bunu, Rus
yanın Londra elçisi Maiski vaktiyle söy
liyerek fazla nikbinliğe kapılmamak lü
zumunu ileriye sürmüştiir. Her halde is
ter yorğunluk, ister soğuk hasabiyle ol
sun harp cephelerinde bir yava~lama 

d ı riyaset divanı teklüi kabul olunmuştu' 
~- a ~planmıştır. Celsenin açılışını Ruznamede görüşülecek bnşka biç bit 
ınuteakıp geçen toplantıya ait zabıt hü- madde olmadığındnn toplantıya son ye
IUsa.sı tasvip edilmiş ve Milli korunma rilmiştir. 

~~ 

~\vru!la iJe münakalatımız 
Edirne, 18 (Yeni Asır) - Uzunköprü makte olan ithalat ma1lariylc meınJe1't' 

ile Sivilingrat arasında bulunan ve Av- timizden çıkan mallar kamyonlarla-~ 
rupa münakalatıru temin edecek olan k d 1 kt ·· --1k e ime edir. Bu yüzden yeni gt.İPU": 
demiryolu köprülerin inşası sona. ermek ~ 
üzeredir. idareleri ihdasına karar verilmiş -~~ .. ~ 

Arda nehri üzerine şimdilik muvak- olarak Gazimihalde bulunan giınıı~ 
kat bir köpril yapılmaktadır. merkezi Kapuka1eye naklolurun~" 

Meriç üzerindeki asma köprünün İn- Buranın gümrük teşkilAtı eskisine 1' 
şası daha bir müddet gecikecektir. zaran bir misli genişletilmiş ve ku~ 
Şimdi Avrupadan memleketimize gel- lendirilm.iştir. 

vardır. Yapılan harpler göstermiştir ki Karahüh labrı·kalarında'-ı· ,·ma /..ct artıyor 
her iki tarafın da elinde ihtiyat kuvvet- lf U 
leı: vardır ve bunlar icRbında her iki ta- İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Karabük mahsus kısmı açılmak üieredir. 
r:ıftc.n cepheye sürülmüşlerdir. Demir ve Çelik fabrikasında imallit git- Kurulan Çelik tel fabrikas:i muvaffr 

Bu hareketler esnasında Heri mevzi- tikçe artmaktadır. Geçen sene iç!nde 90 kıyetle çalışmaktadır. 
ler yarılamayınca, iki taraf ihatalar ve bin ton demir işlenmiştir. Fabrikanin Bir süper fosfat şubesi tesisi de~ 
ııiddetli sava!llnrla karşılaşmıştır. Harp muhtelif kuturda su boruları imaline laştırılıruştır · · 
'Sahalarında ve şimdi de Moııkova önle- '°ı:ıı:ı ı:u:ıc:ıı:ıı:u:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıaı:ıı:ıı:ııı:ıı:ıı:ıı:::ıı:ıı:ıaı:ıı:ı=ı:ıo:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ı Ôı::ıını:ıı::ıı:ıı:ı cıı:ıı:u:ıı:ıı:ıaaı:ıa:.ao" 
rindcki savaşlarda işaret edilen ölü ve J h d 
yaralı miktan üzerinde muhalağa edi1ip stan ul a ekmek is_i dt zeldi 
edilmediği sorulabilir. Her iki tarf ta 
bir birine taban tabana zıt haberler ver- İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Şehrimiz- - Fırınlarda izdiham olmaması kil' 
nıektc.dir. Her iki tarafın da mubaloğa deki hiç YQktan basıl olan ekmek sıkın- !hım gelen bütün tedbirler aimmı,ştı.ı'·· 
gösterdikleri şu sıralarda resmi tebliğ- tısı bugiln fırınlara fazla un tevzi edil- Bugünden itibaren vaziyet normal şek.a 
ler meşru birer harp propaqandası ol- diği için, halJc ta ekmclu.iz kalmak gibi almış bulunacaktır. Her evde kaç niif IJI 
makla beraber, hunlar tarihi vesikalar bir tehlike asla mevcut olmadığını an- bulunduğunu anlaınağa· yarıyacak OJaO 
değildirler.> ladığı için hafiflemiıtir. Vali muavini fişlerin tevziatına da bugün başlanacalt· 

-----·-------- beyanatmda ıunlan aöylcmi§tir : tır 

Makine ,·e lQGcıı;\j:;~=c:ıB7ı~~c;,ı:ı=;;;;:;;=0~0;;;;00ii;ı:ı;~~ı:::ıi,°J~~ 
~ ., Prilirken müdürümüz ün karşılı/ılı z ivaretleri 
~g:ıJ9JJJIHRll!i IH IJMI AN~ 18 (~_.A) :- Alman basın heyet başkanı orta elçi Dr. Şmit d~ 
Bul~ar başvekilinin ynnında buyük elçılık musteşarı orta el çi Kroll ve basın ataşesi .Zaler oldUI" 

miUüm beyanatı halde matbuat umum müdürü Sellin Sa rpcri makamında ziyaret etmiştir. 
' BnıHn, · ıs (A.A) - Bulgar başvekili Umum müdür bu ziyareti Ankara palas otelinde :iade ebniştir 

'- ~~r<~-n--:""?.r-~ .. ~~ ..... .r..-:-:r.r..r.,.g~..;r.er...cc:r~~.r~~ 

Filo! yabancı ajans muhabirler:nden B. /hfih{ıre kars .. 1 "eni bir fekl'1f )'apı/dt. 
Konrad Joaclün\ Schauba verdiği bir ' ıı 
rntilfikatta Bulgarlstıın - Türkiye milna- ANKARA, 18 (YENİ ASffi) - İhtikarı men'e dair Va~ mebusu B. tsınsil 
sebetlcrini iz:ıh etmiş ve diğer baz.ı so- tru-afından yapılan bir kanun teklifi Meclis iktısat ve adliye encümenlerirıl 
rulara da aşai:,tıdaki cevaplan vermiştir: havale edilmiştir. 

Rumenler ve biz üclü paktın Azalan- ~...cY"N7~cı:ıccııc:ıcıccı:ıı:ıcıı:ıo:M»Ocı cı ccıl:)'D CI C c=c:ı c:ıı:::ıı:ı cıc:ıc:ıc:ıcıcıc:ıcıı:ıı:ıc:ı=oO' 
yız. Bu iştirak oiltün Azalar arasında iyi Ed. d ..,, k k 
mtinn<;ehetlerin bulundu~nu tazammun ırne e soeu ve a r 
eder. Almany:ı Türkiyeyc bir dostluk Ed" 18 (Y Asır) 
miktı ile bağlı oldug!u gibi ibizim de Tür- ırne, eni - Bir kaç günden beri soğuk :riddetini &rttınnış W .. 

rnz da kar serpmiştir. Balkanlardan son alınan habere gcSre oralarda da ~~ 
kiye il~ münasebetlerimiz son seneler bütün tiddetiyle devam etmekte ve kar yağmaktadır 
lcinde aramızdaki dostluk muahedesı ~c:ıc:ıı::ıcıı::ı~~.,,~~~cıı:ıı:ıc:ıı:ı1:2ı:ıı:ıcc:ıı:ıı:ıaaa rt' 
znın:yctine uygun olarak musnıt bir ce- A danada t•b• rrüler d•vam ·dı· vor 
reyan takip etmektedir. Bugün Bulgn- "" oç ~ ~ , 

rlstanla Türkiye arasında artık hiç bir ADANA, 18 (A.A) - Adana halkının kahraman askerlerimize kışbk bedi,. 
ihti}Af bulunmadığını ve iki memleket faaliyeti gün geçtikçe artmaktadır. Bugün de hamiyetli Adanalılar tarafındlll 
arar;ındaki münasebetlerin karşılıklı iti- yapılan teberrilün yekönu 2570 lira olmuştur. 
mada dayandığını tereddütsüz söyliye- ·:ıoc cıcıı:ıı:ıac:ıar:l"'"~..oocıcıcıı:ıcıı:ıı:ıı::ıcı:ıı:ıaaı:ıı:ıı:ıc ıeı ı:ıcı cı ı:ıDc:ıı:ıaı:ıı:ıaı:ıaaı::ıı:ıacıı:ıaHaı:ıc:ıut"' 

bil;izFilof sözlerine şöyle devam etmiş- So\ yellerin Fin- ı yeni - lnailiz 
tir : Bu büyük siyasi h§diseler devrinde ~ 

diğer kom.şularımı21a da münasebetleri- lere verdı·k- Amerı·kan an-
mizin iyi, hattA dostane olduğunu temin 
edebilirim. ) • 

Muhabir başvekilden ild şey daha sor- erJ Cevap )aşmaları •• 
mustur. 

Trakya ve Makedonyanın geri alın
masının Bulgar ekonomisi ve milleti ba
kımından ehemmiyeti nedir? 

Filof şu cevabı vermiştir : 
Makedonya Ege çevresi ve şimal Dob

rica Bulgar vatanının aynlmaz parçala
rıdır. Bizden haksız olarak kopanlan ve 
kendileri için üç harpte büyük f edakAr
lıkla yaptığımız bu toprakların geri alın
masını yeni Avrupa adaletinin 7.aferine 
borçluyuz. Bu sebepledir ki Bulgar mil
leti sarsılmaz bir sadakatle bize hak ver
m!ş olan mihver devletlerine bağlı ka
lacaktır. Makedonyayı Trakyayı ve şi
mnl Dobricayı tekrar fethettik ve bu 
suretle ideallerimizi tahakkuk ettirdik.. 
Ayni zamanda Bulgar ekonomisi de 
takvive edilmiş oldu ve millctim!7Jn 
kudreti arttı. Bu neticelerden bütün 
Avrupa faydn1anacaktır. Tekrar fethedi
len bu topraklarda yetişen maddelerin 
tUrlülüğü Bulgar çevrelerinin c:of.runun 
istihsalatını mükemmel bir surette ta
mrunlnmnktndır. Ve memlekeümiz!n ik
tısadi kabiliyetinin artmasına yardım 
edecektir. -----------
ırak • Japon münase· 
betlerinin kes!lmesi· 

nin sebebi! 
Londra, 18 (A.A) - Bağdattnn gelen 

Vaşington, 18 (A.A) - Maliye nazır' 
B. Morgantav vergilerin miltekabruye* 
esası ilzerinden alınması projesinin SfY 
tanya ile görilşillmekte olduğuna ,söyle-
miştir. Bildirildiğine göre bu proje :tJt, 
Birleşik devletlerdeki İngiliz fabrikaJat' 
vergid~ bağışıklı olacak, buna karşı dJ 
İngiltere ve Kanadada1ri Amerikan fab-
rikaları aynı bağaşıklıktan faydalana
caktır. Bununla beraber B. Morganta~ 
Amerikan maliye nazırlığı.nın böyle bit 
projeyi tasvip edip etmediğini söylenıe1r .. 

t~.!:ı.!ı1!.rı:1.!!!!:·._,_ - · - ·-·- ·- · ~ 
Ankaraya gelecek olan İngiliz • Alman tayyarr 
İngiliz takımı kimle r - leri Kalkasyada 

Moskova, 18 (A.A) - Sovyet harici
yesinin bir tebliğinde Finlandiyanın 
Sovyetler hakkındaki iddiaları redde
dilmekte ve şöyle denilmektedir : Fin
landiyannı şimdi oynadığı rolü Sovyet 
Rusyanın şimal batı hududunda ve Le
ningrad civannda emniyetinin korun
masını düşünmekte ne derece haklı ol
duğunu gösteriyor. Finlandiyanın Hit
lerle yaptığı ittifak Moskovaya karşı 
harbi hazır]amı$ır. Amerika hariciye 
müsteşarı B. Sumner Vels Sovyetlerin 
Finlandiyaya karşı siyasetlerinin doğru 
bir tarifini yapmıştır. 
•- •-r_ a_ ı_ H a- J- 1m1_ 1_ - ·- •- - • 

den müteşekkil?- çarpışacaklar mı? .. , 
Ankara, 18 (A.A) - Aldığımız mal\i- Stokholm, 18 (A.A) - Afton Blade 

Vaşington, 18 (A.A) - Japon mu
rahhası Kurusu, hariciye nazın Kordel 
Hullc 25 daMka süren bir görlişme yap-
nuştır. 

JAPO:\'Y A l<ORKUYOR 

Roman vada iaşe İf. 
/eri ordu va geçi vor 
Bükreş, 18 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre Mareşal Antonesko bütün 
memleketin inşesini tanzim etmeğe or
ciuyu memur eylemiştir. 

Tokvo. 18 (A.A) - Japon hariciye r;~~~.r...-....-~~..i'.r////~I 
nezaretinin gazetesi olan •Japan Tayms:ı 
şöyle yn"ı\·or: Amerika Japonyaya cm· : Bindiçini - Siyam 
niyC't tPlk"n etmenin önemini kavrnmn- ,.., 

bir telgrafta temin eclildiğine göre Irak 
::.ııımıııııııııııııııııımıııımııııııııııımııımm: hüki.imetinin Japonya ile diplomatik mü
: : nascbctlerini kesmesine sebep Jnponya
§. j 1 r b l s randa A l m an ; nın Bnğdad elçilij!inde bnzı yeni vcsika
E - larm bulunmuş olmasıdır. Bu vesikalar 
§ /aT /a carpışmaf ar - Japon elci1iğlnin Irak asileriJe h1ç te 
g • . diolomatik mruıiyette olmıyan milnase-

Almanya hükümeti Meksikanın Ber
J:n scfirinden notnnın geri alınmasını is
temiştir. 

mata göre Ankaraya pek yakında Kahi- gazetesinin Londra muhab!rinin bil~ 
reden bir İngiliz futbol talrunı gelecek· diğine göre Kerçin :işgalinden sonra JV 

tir. Oyuncularının hepsi profesyonel manlarla İngilizler arasında Kafkas ~ 
olan bu takımda beş m!lletler arası pılarmda bir hava meydan muhare~ 
oyuncu vardır. İkisi idareci olmak üze- olması beklenmektedir. General \1'~ 
re 18 kişiden mürekkep olan kafilenin lin her ne bahasına olursa olsun pe )' 
baş idarecisi B. Vakelam Ankaraya gel- çevresini müdafaa etmek niyetinde 0 

miştir. Maçlar 29 ve 30 sonteşrin cumar- duğu gözükmektedir. Fakat Kafk~ 
tesi günleri ve pazar günleriyle 6 ve 1 daki durum Londra salfiltlyetli ın~ .. 
:IkkSnun cumartesi ve pazar günleri sa- }erinde endişe ile derpiş edilme~ 
at 14.30 da Ankorada 19 Mayıs stadyo- Ayni muhabire göre İngilizler Tiflis, Je 
munda yapılacaktır. İngiliz takımı ile hum, Sotye ve Novorossikte alclace 
bu tarihlerde Ankaradan Harbiye takı- hava üsleri kuruyorlar. 
mı ile Ankara muhteliti İstanbuldan dn -·-------
Fenerbahçe ve Galatasaray. tala~ı kar- Avrupaya AmerlkaO 
şıla.şncnktır. Ancak hangı tarihlerde 
hangi takımlann karşılaşacağı henüz askeri mi gelecek! .. 
tesbit edilmemiştir. Kafilede milletler --·--
arası bakemler!nden mist~r .. ~~OX ta Bern, 18 (A.A) _ Basler Nahri.btert 

lıdır. Bu, Amerika ve Japonya arasında Q 1 ıd ) d J () k 
haJIC>dıl f' l- en ehC'mmivetli meseledir. f: ll 1 l n a arşı- s 

JAr>o"i sözcüsü nECtşTi o 1 k 1 t'°S 3 ,._ 1 J Ri 
Tokyo 18 (A.A) - Japon hükümeti- S 1 l a ' .. • ~· ( 1 

nin sözcii ti hnron t ~ basın konferansın- S - • - S 
da. kmdı inin Bankok büyük elcilıği 8 Londra, 18 (A.A) -- Perşembe S 
müstc.,=ıı-Jıf{ına tnyin edildiğini bildir- a günü Hindiçini hududunda, F ran- S 
miştir. Ycr:ne hiil~ümet sözcülüğüne ~ sız - Siyam askerleri arasında knr- § 
Nankin biiyük elçiliği daimi ktitibi ve ~ şılıklı ateş nçılmıştır. 1 
Şan"h~' 1,ı k n Jlnr;u Somnkaku Huro ~ 150 MEMUR AZLEDiLDİ 
r.clccektır. H Say[!on, 18 (AA) -- Fransız 

Siiz('"i demı~tır kı : § Hindiçinisi umumi valisi amiral 
T: unısunun Vasingtonda daha ne. § Dek o t 5 O F rıınsız memurunun it

kacl.-ı • k~l'"lcnğ.ı belli değildir. Ne kadar ~ ]erine son vermiştir. Bildirildiğine 
gerek] rsc o kadnr kalacaktır. Japonya- ~ g.?re b~ t~dbir, ~o.litik!' ba~ımından 
nın siya~tinde bilinen üç ana prensip ~ şuphelı lcımselen ıdarı vazıfelerden 
dış politikasının temelidir. ~u l?rensip- ~ uzak tutmak için alınmııtır. 
Jer hütiin uluslar iein muteberdir. l1c:ıa1aaaı:ıaı:ıaı::ınnaHHIHIDDH 

d e vam edı yor be.tler idame ettiğini göstermiştir. -· 
BiR MOSADEMEOE 320 

ALMAN OLDOROLDO 
- Alman Ma!P.n at heveti 

şere!me bh• ziyalet 
verEldi .. 

-- Anknra, 18 (A.A) - Matbuat umum 
E Kudlis, 18 (A.A) - Buraya gelen ~ mi.idtirü Selim Sarper tarafından Almnn 
E haberlere göre Sırbistnnda Nişin ce- ~ matbuat heyeti reisi ortn elci B. Scmidt 
: nubunda harap olan Lebane .şehri E ile refakatindeki zatlar şerefine Anknra 
§ ya.kınlnrmda Sırp çeteleri ile Alman ~ nalasta b!.r aksam yemei!i verilmiştir. 
E askerleri arasında yapılan bir çarpış-~ Yemekte rcfikalnrivlc birlikte Almanya 
:mada 320 kişilik bir Alınan müfre-: hllvUk elcisi Von Papen, Alman bilyük 
E zesi imha edilmiştir. Almanlar ~ka ~ elcillili erkfını haricivc umuınl kiitibi 
E yerlerden nlclfü:ele Sırbistana asker§ büyük elci Numan Menemencioğlu, Ha
§ göndermı;Jer ve rehine olarak ta g ricive vekAleti erkanı ajans umum mü
: Sırp fikir adamlarını tevk if etmiş- : dürU ve sair bir çok davetliler hazır bu
~ lerdir. E lımmuşlardır. Yemek geç vakte kadar 
S111H1111111.............a1nnı .... 1118111tci .devam etmiftir. 

bulunmaktadır. Ma.çların {ıçunu bu zat, . . . . . b"tarııf' 
dördüncüsünü de bir Ttirk hakemi ida- gazctesının muhabı~. ~C:iknn 1"1'~ 
re edecektir. Maçların sahadan radyo ile !ık kanununun tadili uzerme A il· 
İngilizce olarak Londrava verilmesi ve kıtasına bir Amerikan ordusu göndfıel;e' 

· iht' al' · B ı· · i nah 1 
Türkçe olarak memlekete yayılması mesı ım ın:n er ın sıyas ı jtı.J• 
düşünülmektedir. İngiliz sporculan hu- rinde şimdi hesaba katılmakta ?Idtı pıı· 
duttan Anka.raya kadar geçecekleri bli- nu ~ildirm~ktcd!r. Alm.nn ~aricıy~daY' 
tün spor bölgelerinde spor idarecileri zırlıgı sa.Hihıyctli mahfillerı İzla . d"~ 
ve teşkillitı tarafından knrsıla.nacaktır .. 10 bin Amerikan askeri gönderıl ~f· 
Bu fırsattan istifade edilerek İngiliz fut- hnkkında ısrar etmektedir. Diğer ta ·vil 
bolculnrı tnrafından Iutbolculı:ırnmzn tan şimdiye kadar şimal İ:IJ~d::ıda ~te
tatbi.ki oyunlar gö~tcrilccek ve tn~ı.n olarak ge7.mekte oJa~ A.m.er!.k:r1 rn aJıt• 
baş idarecisi de Ingiltercde ve İngılız. hassısları artık kendılennı un~f~rrn f)#-' 

ordusunda spor teşkilAtı ve futbol tek- rile göstermektedir. Alman harıcıy~ 
niği hakkında bir kaç konferans vere- zırlığı yakında Britanya adalarına1 rrıet'• 
cektir. rikan lutaları gönderibnesini bek e ~ 

Öğrendiğimize göre Ankaraya ilkba· tedir. Ayni Alman m8hfillerine. gl>re abO" 
harda .Mr..:de Jngiliz at1etimı takunı ge- tedbir Amerikanm ta1Pbi uzerıne 
1Hektlr. nuştır. 


