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lfte dUşmanlanm~ Uzerimize bilcum ı Kösem valde baktı, ola.::ak iş değil... 
etmek için harekete geçmiş bulunuyor- Binlerce adamı ayaklandırıp burnya ka
lar. Memleket içinde herk.?Sin malı :zor- car getirmişti. Fakat evdeki pazar car
la elinden alınmaktadır. Yer yer yapılan ~,ya uymamış, şimdiye kadar iyi giden 
mOsa~erel~en ve alınan rilşvetierden işler birden bire sarpa sarm~tı. 
devletin nızamı tamamiyle bozuldu. Adam, ne ehemmiyeti var? Oğlu-
Padişahın ise kendi Aleminde eğlen- run yerine yumruk kadar bir cocuk 

melrten ve gece gündüz zevk ve safa elan torunu geçirOccek değil mi? Onun 
içinde vakit geçirmekten Daşka bir işe zamanında da, torununun vasisi sıfatly
bakttitı yok.. Ne saltanat umuriyle meş- ~e ~m vnlde peka15 Saltanat silrebi
RUl oluyor, ne de nizama ve ~eriat hU- lirdi. 
kilmlerine riayet ediyor. Bunu düşünen haris kadın hemen kn-
Ortahğa kaplıyan davul, zuma ve ke- rnrmı verdi. Kalabalığa bakıp yumuşak 

man. tanbur gUrültOlerinden. Ayasofya bir sesle dedi ki: 
camilnin minarelerinde, milezzinlerin - Kader böyle imiş. Elden ne gelir? 
ezan okuduldannı fark etmek kabil ola- Varayım, masumun sarıcağını sardıra-
mıyor._ yım da dışarıya cıkarayun .. 

Korkudan hiç bir kimse ağzını açma- Koskoca meydanı baştan· b:ışa doldu-
la kadir değildir. Herkes malını, canını, ran kalabalık, yelpaze taşıyan Harem 
namusunu muhafaza etmek endişesin- ağalarının gözcülUğü altında oradan ny
dedlr. nlan Kösem valdenin arkasından, bü-

Hattl valdesl olduğunuz halde. Padi- tün boşluğa yayılan müthiş bir dua ve 
ph sizi bile bir çok defalar incitmedi ıllkış velvelesi koparmıştı .. 

~ * Halkın malını elinden almak için ya- Şimdi arz odasının kapısı önünde sal-
pılan bu salgınlar nedir Sultanım? Be- tı.nat tahtı kurulmuştu. Meydanı doldu
destanı kamp esnafın e§Y8S!Ilı müsadere ran binlerce adam, tıpkı camilerde na
etmek gibi çirkin ~er bundan baska maz Julmağa hazırlanır gibi, saf saf di
hangi padişahın gilnilnde olmuştur? Oğ- zilmlşler, bekleyorlardı. Ortalıkta çıt 
lunuz etrafını alan kadın!ardan başka yok. .. 
kimsen.in slSzUne kulak asmaz. Kavuklar ve sırtlannda ağır .samur 

Sözle, nasihatle ıslahı hiç bir vcçhi1e ldlrk taşıyan Vezirler milze salonlarını 
kabil delildir. dolduran tq .heykeller gibi, hiç kıpır-

Hanefi efendi sustu. Fakat Kösem val- danmadan ayakta dikilıp duruyorlardı. 
de oğlunun blisbUtiln ortadan kaldırıl- Bunların arasında t)Iema takımına 
ması fikrinde değildi. Haris Mah Piker mensup adamlar, mecuze denilen ser
§<iyle dnştınUyordu: puşlannm biçlmiyle ve topuklarına ka-

Sultan :lbnlhlmi Saltanat makamında ciar dayanan uzun cübbelerinin ~killc
rJ.akoyacaktı. Fakat bUtiin hükümdar- riyle, bütün meraklı gözleri Uzerleı ine 
Lk nüfuzu elinden alınarak oğlu hiç bir çekiyorlardı. Bunlar da Vezirler gıbi 
işe k~tınlmıyacaktı. Bu suretle padi- sessiz bir vaziyette duruyorlar, hemen 
§ah bir bostan korkuluğu mesabesinde nerede ise çıkıp gelecek olan yeni padi
kalacaktı ve onun yerine annesi ve va- şahın gorünmesini bekliyorlardı. 
sisi sıfatiyle devlet bizzat Kösem valde Kalabalığın asıl bUyük kısmını teskU 
tarafından idare edilecekti. eden Yeniçeriler ise tepeden tımaklan-

KMem valde bu maksadına ermek için na kadar silahlara batmış görünüyorlar
aylarca uğraşmış. nihayet oğlu aleyhin- dı ... 
de Yeniceri ocağını ayaklandırmağa mu- Boşluğu saran derin sessizlik arasında 
vaffak olmuştu. Fakat ke:ıdisinin ayak- 2nsmn bUyUk bir t:ilrUltü koptu. O da
landırdı~ı bu adamlar, şimdi onun pllln- kikaya kadnr sabit bir vaziyette duran 
larını alt üst edecek bir derecede ileri- insan saflan fırtmalı bir denizin dalga
ye gitmek istiyorlardı. Halbuki Sultan lan gibi biden bire kan~mıştı. 
tbrahlml tahtından devinnek Kösem Harem dairesinin, arz odaaı önUndc
valdenin tertip ettiği planda ya"Zılı de- ki meydana bakan ufak kapılarından bl
ğildl. Bunun için Hanefi efendinin söz- risl bu sırada açılmışb. Tarihte kuşhane 
leri karşısında da Mah Piker yine da- kapısı namiyle maruf olan bu delikten 
yanmağa devam etti ve Hanefi efendi- dışanya, kafesten kaçan bir kuş gibi, 
ye cevap vererek: ufak bir çocuk fırlamıştı. 

- Efendim gerçek söylersiniz, dedi, Yedi yaşını henllz doidurmıyan bu 
va1ı::ıa vuiyet tıpkı sizin anlattt~nız gi- lcUçUk ~tun ~ında mini mlnl bir ka
bidlr. Fakat oğlum, yanında toplanan fe- vuk bulunuyordu. Bunun tepesine takı
ııa adamlann şerlerine uğradı. Bunlan lan iri pırlanta la$larla aU.slU. ta~ ku
aaraydan uzaklaştınn.7- Bundan sonra fU tüyünden büyük bir sorguç. çocuğun 
namuslu, hamiyetli kimselerle dUscr hareketine tAbl olarak mütemadiyen sal
kalkar. Fena huylanndan vazgeçer. Ah- lanıyordu. Ufak yararruwıı alnına, na
l.Akını dUzeltmlş olur. mr deymesin diye, mavi renkte bir çi-

Bu .&zler de Hanefi efendiyi yola ya- vit boyası sUmıilşlerdL Ve bunu yapan, 
tıramamıştı. LAfı bulup söylemekte biç her halde çocuğun bUyUk annesi Kösem 
zorluk çekmeyen bu çenesi kuvvetli valde olmalıydı. •. 

Bir wal sakla-
ma ve b·r ihti

kar iddiası 
---·---

Kar,ıyallada bir IJaldıat 
ve Anafartalarda bir 
lıırtasiyec:i haldıında 
taldllata IJ~lanıfdı 
Karşıyakada İnce sokağında bakknl 

Ali oğlu Salih hakkında, dükk8runda 
kepek mevcut olduğu halde milracant 
eden milşterilere • yok • demek sureti· 
le milli korunma kanununa muhalif olıt· 
rak mal gizlediği iddiasile kanuni mua
meleye başlanılmıştır. 

Anafnrtalar caddesinde kırtasiyeci 
Aziz oğlu Hamidin isparmeçct mumu 
satısında ihtikar yaptığı iddia edilmiş 
ve haldmıda knnunt muameleye başlan
mıştır. -----·-----8. Ekrem Yalcınka va • 
Urla vali muaoinli. 
ğine ta vin ofun ela 

---·---
Vali muavini B. Ekrem Yalçınkaya 

Urfa vali muavinliğine tayin edilmiş, ta
yin emri tebliğ olunmuştur. Çok kıy
metli bir idare amiri olan B. Ekrem Yal
çınkaya İzmirde bulunduğu mUddetçe 
kendisini sevdirmi~ ve muvaffak olmuş
tur. Yeni vatlCesinde de muvaffak: ola~ 
cağından eminiz. 

------~tt--~--
Dr. Behçet Uz izmirde 

Denizli mebusu Dr. Behçet Uz Deniz
liye giderek intihap dairesinde tetkik
lerde bulunmuş ve tehrimlze dönmü~
tür. iki ayhlc mezuniyet alan Dr. Beh
çet Uz bu mezuniyetini lzmirde geçire
cektir. 

----
B. Cavit Günenç öndü 

Tedavi edilmek üzere iki ay evvel 
lstanbula gitmiş olan Manisa emniyet 
müdürü Bay Cavit Cünenc'in lstanbul
da öldüğü teessürle hnber ahnmıştır. 

.. " 
Bir Belediye hekimi 
işe başla!lı 

İzmir merkez belediye hekimlerin
den B. Cevdet Uye.nık askeri talim hiz
metini ikmal ederek avdet eylem~ ve 
belediyedeki vazifesine başlamı!ltır. 

----
tzmir mah•elltl 
Ankarada İngiliz 
lutbolcalarlle bir 
maç yapacak 

Ankaraya gelecek bir lngiliz profes
yonel futbol takımile yapılacak maçlar 
büyük alaka uyandırmışhr. lzmir muh
telitinin Anlcarada lngilb:lerc kart1 bir 
maç yapmaaa için hazırlıklara hatlanıl
mıştır. ---tzmlr nühas müdürlü~ 

Zeytinyağ ve palamut satışı hararetli 

Piyasada yeni işler 
Satılan 5000 ton 

lek•in tevziat 
palamutla 1000 ton oa
listeleri hazır/anı yor 

~-------~"1/Wlfl------~ 

Zeytinyae ııatıarı • ttzüm ve incir sabıları 
lkinciteşrin ayının ikinci yarısına gir- miş olması pahimut fiatinin yUksclmesi

diğimiz hafta başından beri borsada ru temin eyledikten sonra dün aşağı yu
muamele gören maddeler arasında baş- kan normal bir vaziyet hadis olmuştur. 
~ı~ faaliyet zeytin yağına ve palfunuta Palamut ihracatçılar birliği dün saat 
mtikal etmiştir. Zeytin yağı üzerine ya- 16,30 da tüccar birlikleri binasında B. 
pılan satışlar ekseriyetle Kfuıun teslimi Atıf İnanın iştirakiyle toplanmış. 1ngi
alivrclerdir ve takriben kilosu 72 - 73 tizlere satılan beş bin ton palrlmutla bin 
kuruştan muamele görmektedir. Dün ton valeksin satış şartlnrını tetkik ve ta
zeytin yağı piyasası vasati 69 kuruştu. cirlcr arasında tevziat islerini tanzim ey-

Zeytin yağı ihraç fiati beş asit esası lemiştir. • 
Uzerinden fop İzmir 90 kuruştur. Sekiz 1NC1R VE ÜZÜM 
kuruş fon hesabına ayrılmaktadır. 90 M · • · d ku evsım ıçın e yapılan üzlim ve incir 

ruşun fevkinde yııpılan satıslarda satışları bu sene ihracatçı ti.lccardan zi
f~:ladan temin edilecek fi.atin yüzde el- yade mUstahsilin menfaatini temin eyle
lısı fona ayrılmaktadır. Zeytin yağı Ih- mi§tir. Filhakika üzUm mUstnhsilJeri 9 
~~~~:hr~isans verilmesine de'\ı·am olun~ numara üzümü vasati olarak 47 kuruş-

PALAMUT VE V ALEKS tan satmak suretiyle malının tamamını 
SATIŞLARI p iyasaya teslim etmiş ve parasını almış

tır. İncir için de vaziyet aşağı yukan 
İngiliz ticaret korporasyonu ile yapı- aynıdır. Yani şimdilik mallar 1zmirde 

lıp borsada ilan edilmiş olan palamut ve bulunmakla beraber müstahsilin omu
valeks satışlarının piyasada gayet müs- zundaki ağırlık kalkmış ve tüccar bu 
bet bir tesir icra eylediğini kaydeylemek malların sahibi olınu.~tur. Şimdiye ka
lazımdır. Bu son salış ihracatçılar birli- dar borsada muamele gören 117000 çu
ğ!nin piyasayı sağlıyan cidden kıymetli val UzUmle 84000 çuval incirin en büyük 
hır adımıdır ve müstahsili de, tüccarı da kısmı halen tüccar elindedir Bu 1 
memt\un eylemiştir. Bu satışın ilan edil- yakında ihracına intizar edilmek~dl~ın 
·~...c~~c:ıc:ıc:ıcı:ıc:ıc:ıı:ıc:ıc:ıı:ıcı:ıc:ıc:ıı:ıc:ıc:ı~ 
Amerıkan gemileri lngiliz genel kurmay 
sflahlanriırılı yor başkanı değişi vor 

~-~ ---~ - BA$TARAFI l İNCİ SAH1FEDE - • BAŞTARAf.1 1 iNCi SAHiFEDE • 

bt Atlantiğe sefer eden Amerikan gemi
lerinin silahlanmnsının daha sonra vuku 
bulacnitını söylemiştir. 

B. RUZVELTtN BtR MESAJI 
Vaşington, 19 (A.A) - B . Ruzvelt 

kongreye mesajında diyor ki: 
Gecikmeden ve ara vermeden top, 

tayyare ve J?Cmi yapmamız lazımdır. 
Amerikan millet ve hükUmetl buna az
metmistir. 

RUZVET1N SfYASET1N1 TASVtP 
Vaşington. 19 (A.A) - Elektrik te.c;

kilah sirkctlerlnin büyük sendika'lı B. 
RuzvclUn İngiltere ve Sovyetler Birli
Jtinc yardım polltiknsmı tasviple karsı
lamı tır. Endüstri t kililtı komite.si de 
takip ettiği politikadan d.:>layı B. Ruz
velti takdir ve bilarnflık kanunu hüküm
lerinde yanılan tiıciili'ıtı tasvin etmiştir. 

tNFtRATÇILARA HOCUM 
Komitenin kararında infiratçıların ve 

bu meyanda Lindbc~in faaliyeti Hitler
cl beşinci ko1un foallyctl olarak tavsif 
edUml'ktedir. 

DEMlRYOLLARINDA 
GREV N!YETt 
Vaşington, 19 (A.A) - B. Ruzvelt 5 

1lkklnunda başlaması tesblt edilen de
miryolu işçilerinin grevine mani olmak 
ıçin demiryollar sendikası mUme.."-SUleri
ni dUn Beyaz saraya davet etmiştir. 

adam Kösem valdeye ça?Çahuk cevap - Bh'MEDI -
yetiştirdi: ·-------

- Böyle demeyiniz, Sultanım .. Vak- Yeni intihabata do)l,ra 
tiyle bir çok fyl adamlar oğlunuzun ya- ~ 
nında değil miydiler? Hepsi de hem oğ- - BASTAftl\FI 1 iNci ~AHİFF.OE -

Burdur nüfus müdürü B. Ata Ruhl 
l<ızılşmln 1%11\ir nüEu. müdürlüğüne ta· 
yin edilmiıtir. 

Nevyork, 19 (A.A) - Vander Vil
ld Nevyorktaki nutkunda Ruzvelt hü
kümetinin iş meselesi hakkında açık bir 
siyaset ilan etmemesinden tikiyet et
miştir. Hatibe göre işçilere de mesuli
yet verilmesi lazımdır. Vander Vilki bir 
işçi konsevi kurulmasını ve bu konseye 
iııçilerl hakkiyle temsil etmek iddiasın
da bulunanlann ginnelerini istemiştir. 

lunuza, hem de bu devfote hizmet etmek idare etmek üzere BB. Hakkı Balcıoğ
lstiyorlardL Fakat Sultan :lbrabim hiç lu. lsmail Hakkı Sur, Cevdet Alanyalı. 
birini sağ komadL Kemankeş Kara Mus- Sabri Süleymanoviç ve Turgut Türkoğ
tafa Paşa gibi namuslu bir Veziri hava- lundan ibaret bir komite faaliyete geç
mıa tAbl olmadığından ötilrO boğdurttu. mis. dün ille tonlantısını yapmışbr. 

Hanya kalesini alan Yusuf Paşanın da T csbit edilen birinci müntehiolerin 
sen bana Giritten mal göndermedin di- adlarını havi listenin bir ay müddetle 
yerek haksız yere kanına girdi. oda salonunda BS11ı kalmast kararlaştı-

Bunlan gören ve bilen bir kimse sim- n1mıı ve hu listeyi havi defter mahal
d; oğlunuzun yanına hiç yaklaşabilir -mi? line talik olunmuştur. Seçilmek hakkını 
Ve ona doğru yolu J?Öste.rmeğe hangi ba- haiz olanlardan defterde isimleri olmı
bayiğit cesaret eder?.. yanlar bir hafta zarfında komiteye mü-

Kösem valde mukavemetinin kınl- racaatla itiraz edeceklerdir. 

___ .. _..,,_. -
Di!dlfdekl suUstlmal 
tetkik edWyor 

Dikili kazan mal sandığında yapıl
mış olan ııuiistimal ehemmiyete tetkik 
edll'llcktedlr. 

Bu auüstimalin tahkikine. lzmlrin 
mütehas'Y!S varidat kontrol memurlann
dl"n B. Bezmi Ni.i7het Gaygusuz memur 
edilmit ve dün Dikiliye gitmiştir. 

-----
G z tevzü isi 

------~tt-ww~---

Al manln ra göre -·-- BAST.\ ~~Fi 1 iNCİ SAHİFEDE -

StVASTOPOLDA 

mak Uzere bulunduğunu anlatan gev- 22 ille kanun pazartesi ~ünü münte-
§ek bir sesle: hibi sani •eçimi yapılacnktır. ikinci 

- Fakat dedi, yedi yaşında bir ma- müntehipler bilahara oda meclisi aza-

Dün saat t 7 de vilayette belediye re
isinin de hıtirak eylediği bir toplanb yn
pılmı!I, petrol ihtiyacı gözden geçiril
miştir. 

Sivıı.stopol kalesine karşt yapılan hn
\la hUcumlan esnasında oatlayıcı mad
de depolarında ve tez~alılarda şiddetli 
1nfilaklar işitilmiştir. Limanda bulunan 
L-üyUk bir şilep bombalarla hasara uğra
tılmıştır. 

sum nasıl Padişah olur? Slru seçeceklerdir. 
Hanefi efendi Kösem valdenin bu en -·-----

son itirazını da cevapsız bırakmadı: Soo vetler Kerci Al. 
- Hiç merak buyurmayın. dedi, yaşlı • 

bir divanenin Saltanatı ca:Z değildir. Fa- m ~nfar ın af dıg"' ın l 
kat akıllı bir çocuk en ufak yaşta bile 
tahta geçebilir. Vezir onun yerine vekil f ekzip edi yarlar 
datiyle devleti idare eder ve bUtün iş
ler görU)ür. Sultanım, bundan başka ça
re yok. Hemen Şehzadeyi çıkarınız. Tah
ta cu)us ettirelim ... 

Yoksa buradan ger iye dcinmemek için 
hepimiz and içmişizdir. 

Moskova, 19 (A.A) - Sovyet sözctısll 
I..ozovski Almanların Kerç şehrini al
aıklan haberini tekzip etmiş ve muha
rrbelerin bu şehir civarında devam etti
ğini iluve etmiştir. 

ELHAMRA ~~~~.~:tc~!,':!~ 
mntinclerden itibaren 

El\1İLİE BROI\'Tl!.'1'"'in meşhur romanından iktibas edilen 
•• 
OLMEYEN AŞK 
HERLE W 
OBERON othering Heiahts LAVR. NCE 

o OLJVJER 
ROMEO JULİETl',c nazire olabilrcek yegane eser, senenin en bUyük ebedi 

ve layemut bir a~k filmi. Asla Ünuttılamıyacak muazzam bir şaheser. 
Bu film Bt'yo~lunda 4 hafta daimi bir muvaff akiyct kazanmŞır. 
SEANSLAR: 1- 3 - 7 - 9 da. cumartesi, pazar 11 de başlar. 
Her gUn ilk matine ucuz seans 

---
Bn. Naciye beraet etti 

Doğurduğu çocui;"Unu öldürmeğe te
t1 .. bbüs etmekten m11znun E.şrefoaşada 
Bayram yerinde 30~ ncü sokakta 21 
'!ayılı evde oturan Bn. Naciye Sentür
kün ağır cezada devam eden muhake
mr•i nrticelenmiştir. 

Bn. Naciyenin dünvnya ~elen ço
cuğunu kasten öldürdüğü a21bit olmadı
ğından heractine karar verilmiştir. ...... 

ZABIT ADA 

;1:9 baba oğlunu 
ta an a ile vur u 

Kemalnaııanın Yeni kövünde mües
,.if bir hiidiııe olmustur. Abrhırrahman 
Oemir adında bir adam öz oi?lu Ahmet
le zeytin mescl<""inden mii"akaşa ede
rek teh,.vvüre P'elmiş ve oi!lunu taban
ca ile üc; yerinden yaralamıştır. 

Yaralı Ahmet hastanede tedavi altı
na alınmı!ltır. Surlu baba hakkında tah
ı,;t~atn başlanmıştır. 

!{!•ma-.. ovn~nan t-lr 
k~tıvehane ka"atıldı 

Gnzilı-r caddesind,. 18 7 sıwılı kahve
hanedı- kumar nvnntıldıi!ı zabıtaca tes
bit cdiJmi" ve bu k,.hveh<\ne .,,.1-.ioleri 
olan Vehbi ile Abdülkadir hakkında 
taltlcllcata başlonmıştır. 

Vilayetin emrh•le dün mezkur kah
vehane kapatılmıştır. 

HAVA HOCUMLARI 
Savaş tayyarelerimi'Z dUn gece Mos

kovada ve Lcningrndda askeri tesisleri 
bombardıman etmislcrdir. 

Merkez kesiminde So\'Yet hatlannın 
geri münnkale yollanna hücum edilmiş
tir. 

TAYYARE KAYIPLARI 
10 - 19 Sontesrin arasınua Sovyet hn

':~ kuvvc-tleri 2ı:;2 tavvare kaybetmic;lcr
c:ır. Bunların 122 si hnvn Savaşlarında 
44 ü karşı koyma bataryaları tarafında~ 
düşiirUlmUş 40 ı da yerde tahrip edil
miştir. Aynı devrede doğu cephesinde 
24 Al'llan tnyyaresi dllcıU!'illmüştür. 
MER~"'EZ CEPHESt?--"DF 
Berlin. 19 (A.A) - D. N B. Ajansına 

göre 18 Sontcsrinde bir Alman tümeni
nin öncii kıtaları doğu cephesinin mrr
kezinde Bolşevik avcı tUmenlcrinin mü
dafaa ettiği bir yeri almı~Jardır. önle
den sonrn Bolşevikler kuvv..:tli tank kuv. 
vetleriyle karŞl hücuma geçmişlerse de 
tank karşı koyma bataryaları bu hücu
mu püskürtmüşlerdir. 

DENiZ GAZİNOSl. NDA 
Macar çı~an caz orkestrası De bu 

PERŞEMBE EGLEHCELERJ 
Masalar yemeklidir. Evvelden angaje edilmesi rica olunur. 

gece 

Ne bugün ne de 
Yarın bir iafe 
Sıkıntısı asla 
Mevzuubahs 
Olamaz 

- RASTARAFI 1 lNCl SAHtYEfll . 

Türk vatandaşının sıkıntıda ~ 
gönlümüz razı olamaz. 

l\lanasu tehacümler vuku bu~ 
her kesin ihtiyacına ool bol yet~ )" 
dar ekmek tedarikinde zorlukla ~ 
lnşımyac.ağı muhakkaktır. ..~ 

Bereketlerimizi memleketin ~ 
menfaatlerine uydurmak için, d~ 
gidişine göre, fevkalade günlerde-~ 
dığıınızı bir ôn bile unutmnmak ~ 
dır. Sulhun hakikaten •şen yu\•ası• "" 
yurdumuzda. insanlığın büyük kt~ 
iki seneden heri kaybettiği bir husd' ...ı. 
refah içinde yaşayan bwer, bu fllP';' 

mnzhariyetimizin ükranını nncak ~ 
letkôr bir kanaatkDrlıkta ödeyeb~ 

Bugün suJh kindeyiz. Fakat Y-::.. 
dünya harbinin sonuna kadar sulh ~ 
do mi olacağız? Bunu bilmiyortdo ti 
ihtimale karsı hnzırlıklıyu:. Mitleice 
~iiksek fodakarlıklnra arnadeytı. ~ 
hcsizdir ki, fcragntı ve (edakarlı~ 1'., 
nız yurdumuzun sımrlnnnı mü~ıı
ibaret saymıyoruz. f ç cenhenio P~ 
mezJiğini temin lımmsunda uya~ı1' .... ..
fednkiır huhınmaITT da vatan mi1uP"'"~ 
kadar mukaddes bir va7.ife addecli~ 
Bu sebepledir ki yersi:ı bir buhraJI' 
bcbiyet vermekten daima fe\•akld ~ 
rek milli htinvemizln her balomdan ,,,. 
lamlığına diltkat ctmeliyb_ Hl 

ŞEVzr~'I.' BtLGır -------·- -Yeniden tesoit 
edilen kömür 
navlı•nları 

İcra vekilleri he~ti başlıca TUr~ : 
manlan arasında taşınan miden le~ 
rilnUn en yilksek navlun fiatl ı? 
1514/ 942 tarihine kadar yürUr bul 
mak üzere yeniden teshil etmiştir. ..Ao 

Mrıli korunma kanununun 36 ncı ~ 
desindeki salahiyete deyar.ılarak te"'" 
edilen bu fiatle.r ac;ağıdadır: 'fi' 

İstanbul (275), Bandırma Erdek. 
kirdağ, Çanakkale, Kartal.' Bak~ P' 
~eytinb~;n~· Yedikule (305), tzıni~.kt" 
rı.nce, GolcUk, Mudanya, Gemlik, fP't" 
hısar (290), Ayvalık, İzmir (325), P, 
burun (308), Fethiye. Marmaris, 5'; 
sun, Trabzon, Antalya (330), • tf.-ıfo 
(355), Mersin, İskenderun (400) ıcu;;r 

Bu fiatler 150 ton ve daha yukarl 9' 
tan miden kf"milrU taşımı içindir·~ 
bedeller kok kömürü taşımlannda J"' 
de 20 fazlası ile tarlfelendlrileceld~ 

, 

Bu fiatler Havza ile belli bir .., 
arsında ve yilkün, tekmilinin bir 111' .it' 
ye boşaltılması şartiyle yüriirlUle Y 
ıcişlerdir. -------...•-
Yeniden bazı 
maddelerin ihracı 
lisansa tabi tutuldu 

İhracı lisansa t!bi tutulmWJ ~ 
maddeler listesine yeni bazı ~~ 
eklenmesine dair İcra VekHleri fJlr'. 
yeni bir kararname kabul etm!~· / 

YUrilrJUğe giren bu karamaınef8 11' 
re sünger. ipek böceği tohumu, ~ t' 
tığı, Antep fıstığı, yer fıstığı ve öteki_.,., 
tıklar ihracı lisan.cıa tAbl maddelıet .. -
sına katılmıştır. 

-T.AYYA·RE · 
:- :· .· .si,NEMAsı · ... 

TEi ... 36'f 
Bugün matinelerctet' 
iti~aren çok zen~ 
proğramla baıtıyol' • 

•J• 
Ölme'7. eserlerilc tanınmış beSieıcJ' 

CAİKOWSlflİ'nin 
Hay;tı, eserleri • Aşkı ve kend151 

gibi bir saheser olan •. 
Ve billur sesli ZA RAH - J,1•~:1' 
DER ile d'lbcr rakknse l\IAR il 11 
RÖKK tarafından temsil ed e 

Almanca sözlü, şarkılı, daıısJs 

U r .. udulmaz Bit 
• Ralo Gecesı 

Filminde göreceksiniz. Bu :filim -;, 
ni znmanda tarihi Rus saraylıar;u. 
balolnnnı ve hayatım gösteren 
per filmdir . 

·2· 

Oldürıen 
Ormall 1 

İngilizce sözlil büyük se~J; 
mi. Koloni hnyatında servet ~A 
de koşan insanlann meraklı ın
ralannı pöstcren enteresan fibıt 
OYUN SAATLARI: 

Öldüren Orman saat 2 - 5 - 8 de 
Balo Gecesi 3,30 - 6,30 - 9,30 da ~ 
4 
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Muamele Vergisi ı 
·-·- ------·-·-·-·-·- - ··- --·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Bir KRç Avda 

iN GILIZCE 
O~reten Dersler 

Verginin nebati mahsul
ler tasir ve tasfiyehane

lerine tatbik şekli YİRMİNCİ DEILI-
TWE.."ITIETH LESSON 

Zeyıtny,... ıdsfıt oe tasfiye ımaıaıııaneıerinin 
ıataealılCll'I rnacanele defteri nasıl olacak? 

ANLATAN : MA. MC. IHSAN 
D0NKC NCSBADAN MABAT 

3 - FlLYAL, ŞUBE VE SATIŞ (3) NUMUNE NUMARALI 
llAOAZALARINDA (MUAMELE DEFTER!) tKt 
VERGt MATRAHI: TABLOYU HA VtDlR: 
Filyal, pbe ve satış mağazalannda (1) NUMARALI (1ZAHAT) 

vergi matrahı esas itibariyle toptancı TABLOSU: Bu tabloy.ı, deftere ka-
~carethanelerde olduğu gibi maliyet be- yıt edilen satış ve teslimatın teslim ta
dell ile sat~ bedeli arasuıdald farktır. rihleri ile sıra numarası fatura tarih ve 
Bu farkta yukarıld fıkrada gösterildiği numarası, alıcının adı ve adresi yazılır. 
tekilde hesap edilir. Ancak kanuna g~ Deftere teslimatın, malın fabrikadan çı
re bu farktan: 1'ış tarihi ite ve ~ını"livle lcavdı lhım-

a - Toptancı filyal, şube ve satışma- dır. 

iualanııda satış bedelinin yOzde ~ (2) NUMARALI ( l.l:,::, ... Lh 

b - Perakendeci fllyal, şube ve satış EDlLEN MALLAR) TABLOSN: 
lbalazalarında ise satış bedelinin ytlzde Teslim edilen mallara ait ihracat (1) 
1hmisi. numaralı tabloya geçirildikten sonra, 

ın.betinde bir temillt ıcra edilerek teslim edilen mallar cins ve nev"i itiba
ınuamele vergisinin safi matrahı bulu- riyle (2) numaralı tabloya ayn ayrı 
~ _ TUTULACAK DE.TI'ERLER: geçirilir. Her cins ve neviden teslim edi-

1 _ SIN.At M"OESSESELERDE: lıen mallann mikdan ile satış bedeli. o 
Muamele vergisi kanunt hllkilmlerine cins veya nev'ine ait sütunlnra ayr1 ayrı 

l8ı"e sınai mneaeseler biri (fmallt) dl- işlenir. (Muamele) defterine icra edilen 
kayıtların behemehal bir (faturaya) ve

leri (muamele) defteri namiyle iki def- ya fabrikadan (ihraç pusl..-sına) istinat 
ter tutmata mecburdurlar. Nebat! mah-
auller tasir ve tasflyebaneıerinin kanu- etmesi lhımdır. 
IW!n tutmağa mecbur olduklan bu defter- Sınat müesseselerce yai)ılan satışlar , 
1erfn mahiyeti ve ~kll haı.tkında aşağı- ve teslimat mahiyet itibariyle bir takım 1 

VERBS 
Tlıe Past Tense 
Mazi siğası 

1 was 
You were 
Hewas 
Wewre 
You were 
They were 
1 had 
You had 
He had 
We had 
You had 
They had 
1 could 
You could 
He oould 
We could 
You could 
They could 
1 helped 
He waited 
They looked 
Y ou swmn 
We thought 
He .knew 
1 am in tbe how;e. 
(ay e".11 in zı hamı) 
Ben evin iclndeyim. 
1 was in thP house. 
(ay uoz in zı haus) 
Ben evin icinde idim. 

ay uoz 

ay hed 

ay kud 

ay helpt 
hi Ueytid 
Zey lukt 
yu svem 
vi soot 
hi nyfi 

Ben idim 
Sen idin 
o idi 
B!z idik 
Siz idiniz 
Onlar idiler 
Ben maliktim 
Sen maliktin 
O malikti 
Biz maliktik 
Siz mal!ktlnlz 
Onlar maliktiler 
Ben muktedir idim 
Sen muktedir idin 
O muktedir idi 
Biz muktedir idik 
S:z muktedir idiniz 
Onlar muktedir idiler 
Ben yardım ettim 
o bekledi 
Onlar baktılar 
Siz yilzdttnUz 
Biz dUşündUk 
o bildi 

C1a Jmaca fzabat verilmiştir: partilere ayrılmakta bulundutundan 
(muamele) defterinde buna göre ayrı ı 

A - tllALAT DEFTERİ: ayr1 partiler kayıt edilmek llzımdır. 
Smal mü~eRlerin tutacaklan (im• Bu sebeple sadece kendi namına imalit 

1 
llt) defteri numunesi maliye velmletin- yapan sınat müesseselerin muamele def
oe (10) serf numaralı umumi teblite (1) terinde. 

I had that book. but 1 have not got it now. 
(ay hed zet buk. bat ay hev not got it nau) 
O kitap bende idi, fakat şimdi bende delildir .. 
H's brother can swlm. but be hlmself never could. 
(Hiz brazı ken suim, bat hiv hiımeU nevı kud) 

ntımune numaraslyle merbut olarak neş- ı - Hlkikl satış bedeli ae peşin ola
ftdllmŞ ve varidat dairelerince mezldlr rak doğrudan doğruya mUşterile:-e sa
tamimin neşri sırasında alakadar sınai tılan mallann. 

Onun ~lan kardeşi yüzebilir. fakat o kendisi as1A muktedir olınndı .. 
We waited an hour for the train. 
(ui ueytid ın a(u) a fo zı treyn) 
Pi% tren iç:n bir saat bekledik. 
They thought that we were late. 
(zey soot zıt vi ue'a leyt) 

bıilesseselere bu nllmuneden birer adedi 2 - HAkikt ve kat't satış bedeli ile ve-
verilmlftir. Bu defter: reslye olarak mfürterilerc satılan malla-

1 - İthal edilen iptida! maddeleri, nn, 
2 - tmal edilmeyen aynen ihraç edi- 3 - Müessesece iatimal ve istihlik 

len iptidai maddeleri, edilen mamulitın. 
3 - tmall sevk edllen iptidai madde- 4 - Filyal, şube. satış rr.alazası veya 

Onlar bizim ~ec kaldığımızı zannettiler .. 
1 walked to the station. 
(ay u&kt tu zı stey..şn) 
Ben istasyona yürUdUm .. leri. komisyonculara vaki irsallerinin, 

4 - İmal edilen maddeleri, 5 _ Ecnebi memleketlere ihraç edilen 
trae etmek üzere dört tabloyu havi mamulatın, tZMtR BELEDtYEStNDEN ı 1 

bulunmaktadır. 6 - Müessese haricindeki vaki depo-
(1) Numanılı tabloya: Sınat miiesse- lara irsalitın, l - Yardımcı itfaiye te,kilah için 

leye ithal edilen iptida! maddeler ithal Her bir iş için ayrı blt'"?r parti açıla- miğfer veya yanınn tan satın alınmua 
tarihleri sırulyie ft cins ve nevi itiba- rak bu partilerden her birinde vaki tes- yazı işleri müdürlüğündeki tartnammf 
!Vle mikdarlan ve kıymetleri gösteril- lımat defterinin alakadar :partisine kayıt vechlle açılc ekııiltmeve lconulmustur. 
JDek suretiyle derç edilirler. edilecektir. Muhammen bedeli 2490 lira muvakkat 

8mlıl mih .. uı,-e siren ınallarm. tma- 'I _ Batblan hesabına ıQıallt yapan temlnah 186 lira 7S kuruttur. Talipleri• 
llthane sahibine alt olup olmadıima Ye- sınat mtlesseselerde de başkalan hesa- temlnab it bankuana yabtarak ihale ta
~ henilz atmalınıp alınmad~ bakıl- hına imal edilen maddelerden sahipleri- rihl olan 1/1219• I pazartesi gGn& aaat 
aıabızın behemehal ithali anında defte- ne veya glSsterecekleri kimselere vaki 16 da endlmene ınOTacaatlan. 
19 kaydı llzımdır. ithal edilen iptidai olan teslimat ta muamele d.dterinde ayn ha~e;: ~e~l!i:1' id::"m:!:: 
tnaddeler ba,kasma alt olup kıym~ fa- bir partiye yazılacaktır. ve müvezziye t ı takım elbise diktiril
lunsmda ~iş bclunduRtJ tak- Bu partilerden birinci ve ikincisinde, meal. yazı itleri mildilrl&iflnclelr.l prtna-
6de 0 gUn1dl plyua Ozerinden kıymet- yani hAkikf aatış bedelleri ilzerinden va- meal vec;hile açık ekslltmeYe konulmut-
1endlrillr. ki At1'}&rda, defterde her Oir satışın hl- 1..-.J L 

(Z) NUlılARALI TABLOYA: tına- zasında satış bedeli de gös~rilecek diıı.er- tur. Muhammen oeoeli t 43 lira mnaıı;-
" kat teminab 10 Ura 7S kuru.rur. Talip. 

Jatbaneye giren mallardan imal edilme- lerinde ise her nevi ve cinsten vaki tes- lerin teminab ia bankallna yabrarak 
'9rek. lmallthaneden çıkarılaniar (fara- llmatın aylık yektınu emsale sattf bedel- makbuzlariyle ihale tarihi oln l / 12/ 
la iptidai madde halinde bqkasına satıl- leri Uzerinc:\e bir kalemde ve yek!ınen 941 pazartesi günü aaat 16 da endimene 
ınam dolayısiyle) kariedUir. kıymetlendhilerek deftere derç edilecek- müracaatlan. 

(3) NÔMARALI TABLOYA: tmale tir. 3 - 1 2 5 1 aayıb M>kakta belediye ar-
aevk edilen iptidai maddeler, depodan (Muamele defterine) teslimatın her sanndan müfrez 78 metre murabbaın-
çakarılarak imal edilmek üzere makine nevi mamulit ayn ayn gösterilerek ita- '-

Borsa 
UZUM 

113 incir T . A. Ş. 42 4 7 
4S F. Solari 46 25 46 2S 
.36 M. f. Tuanto 4S 47 
33 S. S&l~ano'Ylç 4S 50 4S 50 
15 Y. 1. lallt 47 SO 47 50 
1 s M. Betlkçl 46 so 46 so 
6 A. Recep P. 54 54 

261 Yektın r 
116846 dünldl yektn 
1171 09 umum yek&n 

No. 7 47 
No. 8 48 50 
No. 9 50 
No. 10 53 
No. 11 58 

SiYAH VE BEYLERCE 
1 79 çuval inhiarlar ldL '3 

32 l ton lnlüaar lda. 33 

13 so 24 

Moskooa harpleri 
---·---

Almanlar Mos-
kovayı tecride 

çalışıyor -·-Londra. 19 (A.A) - Rusyadaki as-
keri vaziyet hakkında cepheden alınan 
ıon haberlere göre Almanlar Moakova 
bölgesinde büyük fedakirlıklar bahası
na Ruaları hafif 1Urette priletmeie mu
vaffak olmtıf)ardır ve ılmdi iki köy et
rahnda kanlı bir muharebe yapılmakta
dır. 

Dtier taraftan vaziyetin bariz vaaf
lanndan biririi de Almanlann Moakova 
,imalinden ve Moskova cenubundan ild 
ilerleme ile Sovyet ordularını kıınmlara 
ayırmak ve Moakovanın Rostof ve ti
mal denizi limanlariyle münakalelerini 
kesmek tqebbüaU teşkil eylemektedir. 

Londra gazeteleri bu yeni Alman 
talctlkinl be1irtmektedirler. 

DEYLt TF.LGRAFIN 
HABERLERt 
Dyli T elırrafm Stokholm muhabiri 

diyor lr.l: 
Naziler Moakovanın 290 mil cenup 

doğusunda Voroloje varmalı: için Orel 
Kuraktan doğuya doiru taarruz hare
ketleri yapıyorlar. Bu yeni Alman J.a
rekti Kraanaya Zvezda Svyet gazeteai
nin de belirttlii gibi Almanların muaz
zam kıt harekltı planına dahil l>ulun
maktadır. Bu pl8.n muhtelif cephelerini 
tecrit etmek hedefini gütmektedir. Al
man ba, kumandanlığı l>u suretle bu 
muhtelif cepheleri kara k1tta tetebbüaü 
elinden bırakmadan asaart miktarda 
uk•rl~ tnt"btl~~ı ümidindedir. 

TUi.ADA RUS 
MtN AFFAKIYETI 
Ruslar bu taarruz hareketine de .td

detle mukavemet etmekte Ye Tulada 
mevzilerini hinolunur derecede iyileş
tirmektedir. Tula civarında Sovyet top
çuw Alman tanklannın bir hücumunu 
tanklar daha Tula banliyosuna varma
dan ~nrcformuftUr. 

PUSY A. YA YARDIM 
T aymis gazeteeinln Hidistan muha

biri fıte Hazar denizi ve Kafkaava vo
livle Ruqaya müttefik memleketler
den hin ton harp malzemesi ve iotidat 
madde g8nderilmit olduğunu bildir
mektedir. 

Almanlar di )'Or kı: -·-• BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE· 

vastopolun mukadderab Alman bat 
kumandanlığının lüzum göreceği zaman 
tayin edilecektir. Dneç havzasının mu
kadderah için de bu böyle olacaktır. 
Esasen bu havzanın başlıca bölgelerinin 
ifgali bo]fevik mukavmetinln temizlen
mesi niabetinde devam etmektedir. 

KIŞ VE HARP 
Rualar fena havaların Almanlara 

karp kendileri lt;ln bir milttefik hizme
tini göreceğini aanarak lcışm gelme.ine 
ırüvenmi.4lerdir. UnutuYorlar ki Alman 
aakrleri fena havalara yalnız tahammil
le değil bunları ynmeğe de alqıktır. Ne 
fena havalann, ne de yolların bozukla
iunun Alman kUTVetlerlni dmdmmağtı 
yetiarnlyecefini anlamak lcin aon harp
te Almanların Flandr ve Som cephele
rinde ka1"fl]ashldarı fena hava ve yol 
'Zorlulclannı dütünmek ve Polonya hu
bfnde ne gibi tartlar içinde dövüft\iklee 
rini hamlamak yetiflr. 

Bu yıl. Rus lu" g8z 3nflde bulunda
nılmıııt olan tarihten çok f!'T'Vel batlam1t
br. Fakat Almanlar zor1uk1an yenmlt
lerdir. fntal aaha• gittikçe genltlemek• 
tedir. 

RUS SOV A.R1 HOCUMLARI 
Ru•lar Alman piyadMıine ka'f"ll ııüva

ri kullanmağa baıılamışlardır. RöyleUk .. 
le yed~k kuvvetlerif'in tnlcendilinl iti
raf etmft oluyorlar. Bu trlbl hücuml.-da. 
hl~ bir aonue elde edl1mfvecek ve Rm 
süvarileri Alman plyadf'Slnfn aleti al
tmd11 ~mele df!vam edecektir. 

ALMANLARIN MANF.VIYA11 
Simdiye lcadar kazandıkları Jaeyecaa

lı zaferlerdf'n .onra Alman plyadfl!lllnla 
manevivatmdan kim ~he edebrur)" 
Zigfrid hath lc:azmatlannda ve AVT11P1P 
nın muhtelif höl~erlnde bir ~ pçl
Ten bu kUYTet Rus lu,ma malca~ 
kudrethti lı:endf..Jnde toplamam" ""'° 
dır) Alman ordua eon umumi ilamla 
dört Rua k•sma muk~et etmt. de
~il midir) Ruslann sreneral k.....-~ 
nan bütUn ümitler hottm. 

Y.'9!Nt 1fURIYA'I': 
• • • • • • • • • • 
FiKiRLER - tzmlr ı..tkm arar.. 

d,.n ne91'edilen bu g(lzel demnln 222-
221 ndl sav1l•n hir e"'da çıkmıştt. 

KOÇOK MENDERES - 2 net 711 
9 ncu aay111 dolgun münderecatla net
redilmi,lr. 

'~Berk 

İzmir Tlc~ret ve Sanayi Odası httlbap Heyeti 
mvase ........ : 

1 - 1 /K&nunuanl/942 de müddeti bitecek olan lzmir Ticaret,... s-.,1 
Oda. meclts azalannm yerine yeni azalar lntllıap edlteceilnden llcaret -n 
Sanayi Oddan nizamnamesinin 26 ıncı maddealndeld evafı haiz 01- ,.... 
odada en az dördüncü 11n1fta mukayyet balanan ,... bir aenedenberl lzmmt. 
ticaretle mqgul olan müntehibl evırel terin Wmlerlal havi ti.tel• Tlcanıt w 
Sanavl odasında ilin mahalline aaılnutbr. 

intihap hakkını haiz olup ta bu lı..te]Mde Wmled yazda balunma...tM 
27 /sonteşrin/941 pertembe R\inU eaat 17 )'e kadar itirazla.._ bmir Tlcanf 
ve Sanavl odaanda intihap heyeti riyasetine bildirf!Ceklerdlr. 

2 - Miintebfhi Ani intihahı 22/birlnci klnun/941 puarteal 8aat 9 d- 17 
ye kadar lzmlr ncaret ve Sanayi oda11salonunda yapılacakhr. MezkGr tadla111 
ha aaatlarda mGnehibl evvellerin odayagelerek reyleri"i kaBanmııl11n Ula oı.. 
nur. 4894 (2440) 

:····················~ .............................................................. .. 

i Devlet Demir Yollarından 1 - -'•tm bulundu•· fabrika kımıına ve- yıt edllebileceti gibi 3973 numaralı ka- dıılr.l yerin bir sene mUddetle ıdraya ve
,.... .... _... riimeal iti bir ay mUddetle pazarlıb bı-
1' atelyelere sevk edlldlli tarih sı- nun hllkUmlerine göre nev'i gösteril- rakılmıştır. Muhammen bedeli 58 lira 
ruiyle kayıt olunur. mebizin cina itibariyle de kayıt edil- 50 kul'Uf muvakkat teminatı .. lira 40 

(4) NUMARALI TABLOYA: tma- mek kabildir. Ancak bu ikinci şıkta, sı- kunıttur. Taliplerin teminatı 1, banka
llb biten mamul maddeler, imalden çı- oat müessesenin varidat idaresine her ay sına yabraralc makbuzlıııriyle 1/1219• 1 
kış tarihleri sırasiyle kayıt olunur. Bu- ~yetinde her cinse dahl! muhtelif ne- den IS/12/941 (dahil) tarihine kadar 
llun lçln her partinin imali bittikçe bir ~erd~ki .mamulatın vasatı satış fiatlnl haftanın pazarteal; Ç&l'fBmba ve cuma 
(randman fatura veya pusulası tan- gosterır bır cetvel verilmesi mecburidir. günleri endlmene müracaatlan. 

iNCiR 
572 R. j. Franko 
4 78 lnclr ihracat 

52 A Albertl 
4 Hasan t;olak of. 

1106 yekan 

16 21 50 
16 50 17 so 
15 50 '5 so 

.................................................................................... ~ 
DEVLET DEMtR YOLLARI UMUM MOOORLOCONDEN ı 
idaremiz montörlil trenlerinin elektrik teaiaatuun ı.Ieaıe •• tamirinde _. 

lıthnlmak üzere bee elektrik ut .. almacakm. 
83972 dilnktl yekh 
85 O 78 umum yf'kOn 

&im eailerek buna istinaden (imallt) def. - MABADI YARIN - 4 - 12 51 sayılı ıokakta beledive ar 
teri işlenir. Bu tabl.>ya imal edilen bU- d ··fr 78 bba 

ZAHiRE 
209 C. Nohut 

1400 K. T. B. Y. 
ıs 

200 
50 50 s 1 tun maddelerin ve döküntülerin vergiye ;,111111111111111111111111111111111mmm11111111111111•= •da~~ anri mbul ez ::'dedtre

1 
"!~ra ın-= J • M = llıu ye n r sene mu et e ıı;uaya ve-

ttbl olsun ve olrr.asm kaydı 1Azımdır. Bu ~ "'• azretl US8 ~ rilmeal işi bfr av müddetle pazarl•ia ~ı-
40 ton MU8ID 

~le zeytin yağı fabrika.iannda (piri- : 5 nılalmı.ıır. Muhammen bedeli S8 lıra den 15/12/941 {dahil) tarihine kadar 
l!a) muamele vergisinden muaf olmakla i j J · E 50 kurut muvakkat teminatı 4 lra 40 haftanın pazarteal. çarşamba ve cuma 
beı-aber elde edilen (pirina) nın mikda- ~ VE BEN SRAJL 5 kuruıtur. Taliplerin t"minab iş banka- günleri encümene müracaatlan. 
rı da (imalAt) defterinin işbu (4) numa- S===- --==--== mna yabrarak makbuzlariyle 1/12/941 16 20 24 29 4825 (2408) 
l'b1 tablosuna işlenecektir y • C.. b ht ---------------

tmallt defterinde her taoloda baştaki enı ~a a ? ~-----------··------------izahat sil tunlarından sonra her cins ve • • -
'ftevi mallan ayn ayn göstermek üzere ~ YENİ SABAH Befıkimis bu (Ok~ 
IOtunlar vardır. fptidat maddelerin her ~heyecanlı tarihi tefrikayı neşre baş- S 
cins ve nev'inin deftere ayn ayn kaydı Elamıştu.. 1-3 5 
•e kıymetlerinin gösterilmesi kanunen :111111mıııııım111111mııııı111111ımıııı11111ıı·ıııE 
bıecburi bulunmaktadır tZMtR UÇUNCO NOTERUetNE 

B - MUAMELE DEFTW: Şadiye Midillili ve Hanife Midillili 
Zeytin yağı ta,,ir ve tasfıye imalAtha- islmlerivle h&k edilmft mühürlerimizi 

nelerinin tutacakları (muamele defteri). 15 / t 1 /941 tarihinde 13214 ve 13212 
lnaliye vekAletinin (10) seri numarası n°umaralı beyannameler ile tasdik ettir
\Jmumt tebliğine (3) nümune numara- mit idik. Bu kerre gördüğümüz lüzum 
iliyle merbut olarak nesredılmi.o; bulunan üzerine mezkur tasdiki iptal eylediği-
1\ümunedir. Zeytin ya~ı imalathaneleri- mizi ve bu mühürlerimizi hiç bir suret
lıin. imal ücreti ilzerinden mükellefiyet le hiç bir yerde kullanmadığımızı ve 
ile bir alakası bulunmadı~ı cihetle tabi- kullanmayacağımızı bildirir ve keyfiye
atiyle bu imalathane} rde - isterse tin huıu]u malumat zıinmında lzmirde 
kendi hesaplarına imalatta bulunmasa- münteşir Yeni Asır gazete.ııiyle ilan olu
Aar dahi - (4) nümune numaralı (imal nur. 
Ucreti üzerinden ver~iye tabi müessP:oıe-
lere ait muamele defteri) tutulmıyacak- ı 
tır. 

lzmirde Cöztftof!de tramvay cad
desinde 876 No. da mukim Sadi
ye Midillili ve Hanife Midillili 

' 

DAbl Rejisör CEctL B. DEMtl.Df Son Zalel'i-

Zafer Ordusu Kamil en 
Renkli 

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

24 son teşrin P AZABTESİ'den itibaren 

Lile ve Tan Sinemalarında , 

BUGLN 
HERKES YENi DE 

A\- LOGARKE~ 
JEAMETTE ~CDONALD • NELSON EDDY 

KACIRILAN COCUK 
MELVYN DOUGLAS • LOutSE PLATT
AYRICA: N. U. NO. MEMLEKET JURNALi 

SEANSLAR : 1Z - 1.45 - 5.00 - 8.15 Te.. Cumartesi, Pazar 9 DA.. 

UMUMi tSTEK ÜZERE 
Tel: 4248 

Şaheserlu Şaheseri 

Meşhur Dravfüs Vak'ası 

EMiL ZOLA Filmi 
Yalnız ( TAN ) da 4 gün daha devam edecek 

SEANSLAR: 14,15 • 17,15 • Z0,15 

imtihandaki muvaffalt.iyet derecelerine 1FÖre blrincl enuf Ultahh kadar 
derece Ye ayda y\iz liraya kadar Ucret verilecektir. Bir senelik etai mBdde
tfnl muvaffaldyetle bitirenler tescil Ye 31 7 3 no. kanun dahWncle terfi etti
rilir. 

ARANILAN SARTLAR 

l - San"at okulu mezunu olmak 
2 - Aıkerliilni vaom" bulunmıtk 
3 - Röleli, lcomlike ve ince elektrik ielerinde çalıtmı, olmak 
4 - (3) de anlahlan eekild,.ki tesisata ait eemalan anlayabilmek ve ~ 

eiarttan .,.rııa (ılcarmak 
S - Bobin aarmaaını bilenler tercih olunur. 
Talio olanların kısa hal tercümeıl istida ve bonservis auretlCTivle 

31I1 1 / 9'41 srünGne kadar zat isleri müdürlü~ne müracaatları. Ve bilahara 
adreslerine bildirilecek yerde ve aiinde imtihana tııelme],.rf 1fümmo illa 
olt•nıır. 15 20 4 710 ( 2400) 

DEVLET DEMtR YOLLARI UMUM MODORLOCUNDEN : 
f daremlzde kur• ve staj ı:rörerek malcini!!t. ba, makinist, teknik büro Defloo 

aonali ve fen memınu yeti!!tirilmek üzere lüzumu kadar San"at okulu mezu. 
nu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında srö•tereeekleri muvaffalcıvete 
göre birinci ıınıf ustaya kadar derece ve avda 100 liraya kadar ücret verile
cektir. 

Rir 11enelik •t"i müdd,.tirıi m•ıvnffakivet1 .. 1'1tire"ler te!ICtl edilir ve müte-
akip kuralardaki muvaffakiyetlerine ve 3173 no.lu kanunun hükümlerine 

göre me.-kf"z atelve v,. de"o teknik kadrosu dahilinde terfi ederler. 
ARANILAN SA.RTLAR 

1 - San"at okulu mezunu olmak 
2 - Aııkerli2ini yapmıs bul•mmalc 
3 - Ya,ı otuzu ~ec;merniş olmak 
Talip olanlımn kısa hal tercümesi istida ve bonservis suretlerivle 

31111 1941 ı:rününc kadar devlet demirvollan umumt idaresi :rat isleri mü
dürlüğüne müracaatlan ve bilahara adreslerine bildi.-itecek v,.rde ve <Yünde 
imt!J.ııuuı P,.1mP1f"rİ l ii7umu jl!\n olum.ır. 15 20 4771 (240 il 

DEVJ.W::T DEMtRYOLLARl UMUMi tDARE~tNOEN ı 
1 - HaydarpHada birinci i!!l,.tme ı>eT•oneli ile Mudanva - Bursa isl~tm...l 

personeli için 161 3 takım resmt elbise ile 99• adet resmi palto imal ettirilecek• 
tlr. 

Yalnız kumaeı idarece intihap edilen neviden 11.vnen verilmek di2er blltiln 
harcı ve düime alAm,.ti farikalım miiteahhit tarafından temin edilmek eartile 
kıır>alı z.-•f usulü ile ,.lo;, .. iltmeve konnlmuıtur. 

2 - Eksiltme 3/12 / 9 41 carııamba srünU saat on beste Havdarpıqada Rar bl
na.,.ında i•ll"tme arthrma ve Pk•ilt1"1'1c koml!!vonnndtı vaoılacakhr. 

3 - Muhamm~n bedeli 2018 7 liradır. 2490 No.lu lcAnun şartlan kinde t .. 
minıttlan ve t,.1'-lif ml"lctıınlan ihııle •P1••1ndıon en eec bir"'"• ,.~ •• 1; ... e kadar 
Havdarpa"a itletmesi arthrma ve eksiltme lcomisyonuna verilmelidir. 

.. - Melbusahn nnm11" .. 1~ri l=taydarpaeada i"letme arthrma ve elcsiltm~ ko
misyonunda Rör61Philir. Mukavele ve sartnameleri mttcanf'., 111.,alc lcin Ha'"9 
damaıtad" mezkGr komisyona Anke.-•tla v~ f zmirdc nr , .. mJtterlnf" '""racaat 
edilmelidir. 18 20 24 29 4843 (2427) 



.,,~,..,, .A ·~•il ==z= _____ -™ :zs:::s::w:::a:::z: JJ cw zzı::::=cscw: 
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"T ula,, da Rus vaziyeti 
nazik gibi görünüyor 

Hava akınları 
---·---

Erest ve Napoli 
ile Bren dizi 
bombalandl 

Uzak Şarkta .. __ _..... __ _ 
Ruslar Mançu
ko toprakları
na ~irmişler 

~-~ . 
Londra, 19 (A.A) - İngiliz h;,:-v-;-;;. -- --

:mlığının tebliği: Dün akşam guruba Helsinki, l9 (AA) - Domei ajansı-Ka f kasya ~ .. a doğru bir keşif uçuşu sırasında bom bar- nın bildirdiğine göre bir Sovyet birliği 
\ dıman tayyarelerimiz Breııt dok1armı pazar günü Mançulinin 12 kilometre şi-Almanlar Kerçten 

atlamak is-:::iyecekler mi? 
Rusla~ zırh!ı lıuvoet~erl e mücadele i~6n ~·eısi v2 

ayrı te~lıiller vücude getirdi!er 

Lombalaınışlardır. mal batısında bir yerde Mançuku to-p-
Roma, 19 (A.A) _ İtalyan baş ko- ral<larına girmiştir. Ayni telgrafa göre 

mutanlığının tebJiği: İngiliz hava kuv- bir Rı.ls öldürülmi.i:?, 2 Rus da esir edU
vctleri Napoli ve Brendiziye akınlar m:ştir. Mançuku makamları Harbin 
yapmıı:lardır. insanca zayiat yoktur. Sovyet başkonsolosu nezdinde bu hare-
Hnsar chemnıiyetsizdir. keti protesto etmişlerdir. 

Sirenaikte cereyan eden hava mu- BATAN JAPON 
harcbelerinde avcılarımız iki düs- VAPURU MESELESİ 

Radyo gazetesine göre muhtelli iı;ti- şiddetli bir kı."? hüküm slir<lüğilnü ve man tayyaresi dü'lürmüşlerdir. Büyük . Tokyo, 19 (A.A) - Japon haber1cr 
kametlerden Moskova üzerine yapıla:ı Alman gayretlerinin boşa çıktığını söy- bir İngiliz tayyaresi Alman avcı tay- bürosu sözcüsünün dün gazeteciler top
Alman baskısı, bilhassa Tula muharebe lcmcktcdir. Görülüyor ki ~imdilik yareleri tarafından hatlarımızın berisine lantısında bildirdiğine göre bir Sovyet 
leri önemini muhafaza etmektedir. Bu- hangi tarafın lehinde inkh;af olduj'.,rı.ınn inmeğe mecbur edilmiştir. Bu tayyare- maynına çarpmak suretile batmış olan 
ra~fa durum Ruslar için nazik görün- tahmin eylemek kabil değildir. nin l 6 kişilik mürettebatı esir alınmış- Kchi Maru ~apuru hadisesinden dolayı 
mektcdir ve Almanlar mütemadiyen al- ROSTOF VE SİVASTOPOLDA tır. Japonya ile Sovyetler birliği arasında 
dık1nrı takviye kıtaları ile hücum ed!· Macarlar Rostof'un hemen her tara!- ALMAN HOCUMU yapılan müzakereler devam etmekte ise 
yorlar. Bu tazyikler karşısında Ruslur tan sarıldığım bildiriyerlar, fakat vaı.i- Londra, 19 (A.A) - Hava ve iç de Japonya şimdiye kadar tatmin edici 
bazı araziyi terketmi~lerdir. Fakat Rus- yet böyle olmasa gerektir. Çünki Ros emniyet nazırlıklarının tebliği: Dün ge- biç bir ceva12 a1amanuştır. Sözcü beya
lar, inistiyativi kaybetmemekte ve k:ır-şı tof .şehrinin cenup kesiminden kuşadıi· ce yansından evvel bir kaç düşman natına ilave olarak daha maynın menşei 
koyma taarruzları yapmaktadırlar. ma~ olduğu anlaşılmaktadır. tayyaresi lngilterenin doğu ve cenup üzerinde münakaşa edilmekte olduğı.ı-

Kalenin bölgesinde mühim bir inld- SivastOpol müdafaaya devam etmek· doğusu kıyılarına bombalar atmıştır. Bir nu söylemiştir. 
şaf olmamıştır. Moskova cephesinin tak- tedir. Fakat Sovyetlerin bu .şehrin mu- az hasar, bir kaç ölü ve bir az yaralı Başka suallere cevap veren sözcü, 
viyesi için tank, motörlü kuvvetler nak- kavemeti için boşuboşuna kuvvet bağla· varBdırli.. 

19 
(A A) Al b 1 _ • Japonya üçüncü bir devletin uzak şar· 

li tı devam etmektedir er n - rnan a" ııı;u- km • al · ı · ··aalıal · :'--ya · mamaları ve icabında Sivastopolu ker.- d 
1
·v t brw· ~ ş:m ış erme mu esme muo:>W' 

Moskova ve Orel bölgelerinde Voro-- diliklerindcn bırakmaları c;ok muhte- maBn .. a.~kıvBın~nt e ıgıd: d Al ha maha edemez» demiştir. 
nef istikrunetinde yeni bir Alman tan!'- . uyu rı anya a asın a man - e ----
rozunun inkişafı bildirilmiştir. Bu şehir meldır. va kuvvetleri 18 - 19 son teşrin gecesi g- -

çok mühim bir sanayi merkezi olmakla KAFKASYAYA DOGRU? bütün doğu sahili boyunca mevcut }i. Makıneve 
beraber Kafkasyadan Moskovaya varaı'l Bazı yabancı gazete ve radyolara göre manlarda yiyecek ve malzeme tesisleri-
çift hatlı demiryolunun üzerinde ve Almanlar Kerçten derhal Kafkasyaya ni a.ğır c~pta bombalarla bombardıman ,7 • 1 • ke 
stratejik ehemmiyeti haizdir. Bu şehre atlıyacaklardır. Fakat geçen giln de bil- etmışlcrdır. enJ1Jr 0 
yapılan taarruzun hedefi, şehrin ~ga- dirdiği.mfa gibi burada çok hazırlıklara ~·- ••FBllillB•••••• 

l2E 

Alaka uyandıran dava 

"Ha111let,, den çıkan tah
kir davalarına başlanıldı 

İstanbul, 19 (Yeni Asır) - cHcımleb 
piyesinin. temsilini müteakip yapıla.zı 
tenkitler üzerine bir taraftan muharrir 
Peyami Sefa ve Celalettin Ezine, diğer 
tarafından sanatkar rejisör Muhsin Er
ıuğrol ve Bn. Neyyir~ Ertuğrol ile Şehir 
tiyatrosu müdürü Zeki Coşkun arasında 
çıkan hakaret davalarının görtilmesine 
bugün asliye birinci ceza muhakemesin
de başlanılmıştır. 

Bu dılvalar ender görülen bir alaka 
uyandırmış, daha erkenden adliye kori
dorlarını binlerce meraklı doldurmuş
tur. Polis ve jandarma inzjbatı müşkü
latla temin edebilmiştir. Mahkeme sa· 
tonu küçük olduğundan ancak 40 kişi 
müddeiumumilik tarafından verilen 
kartlarla içeriye girebilmiştir. 

Dava ile alakadar olanların çoğunu 
üniversitelilerin teşkil ettiği görtilmüş
tür. Koridorlarda, adliye binası önünde 

Millet Meclisi 
Ankara, 19 (A.A) - Büyük Millet 

Meclisi bugün saat 15 de Mazhar Ger· 
men"in başkanlığında toplanmış ve bir 
ay izin almış olan başvekil Dr. Refik 
~aydam'm dönüşüne kadar başvekillik 

toplanan halk neticeyi merakla bekle
mişlerdir. 

D'ONK.ü CELSE 
Mahkemede Celfilettin Ezine, Peyaırıl 

Sefa, Tasfiriefkar imtiyaz sahibi Zi~7 
yad Ebbmdya zade ile neşriyat mUdll;ril 
Cihat Baban, Muhsin Ertuğrol, NeyYirt 
Ertuğroİ, Zeki Coşkun bumnm'üşlardlt· 
Suç vesikaları olan m.-ıkalelcr okurun~ 
ınüddeiumuınt iddianamesini dcrnıeysJI 
ederek, Ceıalettin Ezine ile Peyami 96" 
fanın yazılarını hakaret amiz bubn~ 
ve ikisinin de tecziyelerini isteıniştb'· 
Diğer maznun Muhsin Ertuğrol ile ,,.. 
kadaşlarının tahrik sebebiyle yazı yat; 
clıklarını beyan ederek bunların aleyhi
ne açılmış olan davanın sukutunu taleP 
dmiştir. 

Muhakeme, müdafaaların dinlenilıJif" 
.si için başka bir güne bırakılmıştır. 

dL.n toplandı 
1.şlerine Hariciye vekili Şükrti Saraçot 
lu'nun vekfileten bakacağına dair CiiJ!I" 
hur riyaseti tezkeresi okunmuştur. ')6.ec• 
lis önümüzdeki cuma günü tekrar to9" 
lanacaktır. linden ziyade demiryolunu· elde etmek ihtiyaç vardır. Binaenaleyh şimdilik bay. ,,Harp Almanya I~ ·ı· . 

olması muhtemeldir. Ruslar bu demir- le bir .şeye ihtimal vwmemek 'lazımdır. n ı!"I 1 z hava 
yolu ile cephelere mühim kuvvetler v~ BİR SOVTh'T BULUŞU k Maarif Vekili talebe yurdu İfile meıgul 
levazım kazandırmaktadırlar. Sovyetler, Alman zırhlı kuvvetlerile ezi linceve ft• akın· Jarı 

HAVALAR VE İKİ TARAF mücadele edecek ayn teşkiller vücude Olmak Üzere dün Jsfanbo/a gitti 
Alman başkumandanlığı, dünkü teb-- getirmişler ve bunlarla Almanlara hü- d •• k'' --·- İstanbul, 19 (Yeni Asır) _Maarif Vekili B. Hasan Ali Yücel tstiınbula gel~ 

]iğde havaların elverişli ·olması hesebil~ cuın::ı. başlamıslardır. Bu haberler doğru ar Surece Kahire, 19 (A.A) - Orta şark Britan- . hr _,_..:ı k 
ld b ld b k hl tal ha ku tl · -·-~ kar ah ml§, şe i.ı.u.U-ue urulacak talebe yur..{Iu mevzuu etrafında tetk.ikatta bulun!-

Don'da yeni harckt\t yapı ığım i 'r- ise, her gün ir ço zır ı vası arın ya va vve en umuııu ag ının cağını söylemiştir. Vekil, öğleden sonra bu mesele etrafında 'Onive'rs.itede gO"' 
mektedir; Sovyetler ise. Don havzasında tahrip edilmesine şaşmamak lazrmdır. • . tebliği: Libya üzerinde yapılan taamı- ·· ı d bul 
.eıı::ıaı::ıccrJ:ıeı::ıı::ıcccc=--..rJ?/..o'r'J"..O"'.r..o"'J"J..r..r..r.r/J"//..r..r..r..r/..r/J"...r-O"""..r/J"~..1""'~.0. Nevyork, 19 (A.A) - Valter Bıt- zi devriye hareketleri esnasında dün _ruşme er e un.muştur. 

Sı·vasr~vazı·v·t Amerika-hponya ~~vy~~~Tu~~~~d~~~~t~edilm~ -~~~p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
T Ol:' &ınde yazıyor: Amerıka demokrasısıne Martubada junker 52 tipinde 2 ve beın· ar ti genel sekTeteri lstanbulda 
--~· • emniyet verecek dünya, ister cümhuri· kel 126 model.inde bir tayyare de yerde 

h 
-. yet, ister krallık, ister dini bir idare ve- tahrip edilmiştir. Barcede junker 52 mo- İstanbul, 19 (Yeni Asır) - C. H. Partisi Genel Sekreteri B. Fikri 'J'Uıl?f 

Japnı.ı.ya kafa Ortada 2 i tı.. ya Tibet idaresi olsun, kanuna hürmet delinde iki tayyare tahrip e~tir. Be- şehrimize gelmiştir . 
• y•_ ~dn~~~~~al~~~b~~a~u~rin~~m~~ü~hl~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 •• •• ı •• di demokrasimizi Alm~nyaya, Ru5>'..a- kolu muvaffakıyetle mitralyöz ateşine Jsta b (da d:~D f b• · • tutuyor amma Wft f: OrU uyor ya, tngiltereye veya Çıne kabul ettır- tutulmuşt\ll'. Giolo üzerinde cereyan ll U """ esrar J Jr cı• 
mek niyetinde değiliz. Gayemiz §Udur: eden hava muharebelerinde C.R. 4~ mo-

---8 • Dünya o hale konmalıdır ki mütec.aviz- delinde 3 tayyare düşürülmüştür. Ayni n·ayet ll:teydana ,.ıkarıldı 
Yeni bir harbe gire- Belkı" de Japonya de- ler kimseye zarar venneğe muktedır ol- mode'1de bir taYyare ile Ghibl tipinde ~ 

mamalıdırlar. Her. devlet .kendi hayatı- bir tayyare yede tahrip edilmiştir. Birel-

ğ • k .. h l · J · b · k nı y8$amak hakkına rnalık ohnalıdır. beheaya . k~ diğer bir hücum yapıl-
Ce l ÇO fUp e f •• • ıce ırş~ V yapaca . Amerika 'demokrasisini Hitletden ayı- ml§ ve 37 R o. tipinde iki tayyare yerde 

--·-- --·-- ra.n far~ Hi~~er~n bizim t~m ' tersimize tahrip edil~iştir. Britanya bon:ba tay: 
Radyo gazetesine göre japon Başve- Vaşington, 19 (A.A) - Amerika elindeki muthış kuvvetı baş'kalanm yareleri 17 - 18 son teşrin gecesı Napoli 

lrili Tojo ile hariciye nazırı Togonun hariciye nazırı B. Kordel Hull, Japon yaşatmıyacak surette kullanmasıdır. Al- ve Brediziye yeni1len hücumlar yapm1ş· 
söyledikleri nutuklardan sonra siyasi murahhası Kurusu ile yapılan mü:zake· manyadan istediğimiz ~ey Dizim rejimi· lardır. Her iki yerde de fana hava şart
faa]iyetin ağırlığı Vaşingtondaki görüş- relerin bir yoklama mahiyetinde oldu· ~izi kab.ul etmesi ~e~ildir. K~n~na ve lan yüzünde)). hasarın derecesi tamamile 
nıelere geçmiş bulunuyor. ğunu, umumi bir anlaşmaya esas teşkil nızama nayet etmesıdır. Onun ıçın ~arp anlaşılamamışsa da Napolide bombala-

Japon başvekili ayandaki nutkunda etmediğini söylemiştir. Almanların kanuna riayet edeceklen ve rm tevziat garlanna ve şehirdeki diğer 
müzakerelerin hangi konolara ait oldu- Konferans her bangi meselede bir hal ya kimseye zarar vermiyecek surette hedeflere düşiUğü görillıpüştUr. Tayya
lonu kısaca bildirmiştir. Amerikanın şekHne varmaktan ziyade umumi ma· zayıf düşecekleri güne kadar devam relerimizin pazartesi günii orta Akdeniz. 
ise. Çinde japon serbestisine .razı olmı- hiyette meselelerin müzakeresiyle meş• edecektir. de düşman ticaret vapurlarından mü-
yacağı Amerikan gazetelerinin neşriya- gul olmaktadır. . ~·- rekkep bir kafileye hücum etmişlerdir. 
tından anl~ılmaktadır. Bunun için gö· lNGtLtZLERE GÖRE F ransada Alman Orta büyüklükte bir vapura tam isabet· 
rüşmelerden müsbet netice beklene- Londra, 19 (AA) - Deyli Telgraf · ler olmuş ve bunun neticesinde şiddetli 
mez. Japon murahhası Kurusunun Va~ngton a/eyhtar/ıuı gen;şfiyor petrol inftl~k1arıncan sonra geminin 
Japonyanın Vaşington büyük elçisi temaslan münasebetiyle diyor ki: battığı görülmüştür. Biltün bu harekA-

Nomura ve hususi murahhas Kurusu, Bu müzakereler ya beşinci kolu Çin- Mask 19 (A.A) _ Fransada Al- ta i§tirak eden tayyarelerimizden biri 
Amerika hariciye nazırı Kordel Hul ile den ve Hindiçiniden çıkaracak, ?'ahut :;:;hinde hareketler genişlemiş- üssüne dönmemiştir. 
muhtelif görüşmelerde bulunmuşlardır. ta be~inci kol Jap~nyayı delice hır ha- ;~~~ansız vatanperverleri mücadele- RUSLAR 1NGİLİZLERİN FiNLAN-
Bu temaslardan sonra gerek Nomura, re1s.lNcl'.t\tD~tıN.tKB1NUK terini arttırmışlardır. Mensucat fabrika- DİYAYA HARP İLAN ETMEmNİ 
~r§~:r:: gazetecilere nikbin görünme- Nevyork, 19 (A.A) _ Şanghayclan larmda kasden . ~~arılan yangınlar~ tSTİYORLAR 

b·ıd· ili . B ·· Şa ghayda daha· Alman askerlen ıçın hazırlanan 20 hm 
A b · lar : ... -dilclerm' ı' kopar 1 ır yor· ugun n k k..~lık ,._,z ....,., Alın 

ca a, Japon 1.;:,~ - nikbin bir hava vardır. Londra ve Çung at ~ UllllOrma yanmı~..... a-?-
~~ıklan takdirde harekete geçecekler King, Japon murahhası Kurusunun va- ya hesa~ın? çalışan_fabrikal.ar~a 200 bın 
mı. z.ifesin! muvaffakıyetsizliğe mahkum te- Fransız. ışçısi grev ilan etmıştir. 

Bu suale c:eveb cevabını hiç bfr kim-
d k lakki etmekle beraber müşahitler mü. 

se veremiyor! Japonların mey an o. u- ı.akerelerde ihtiraz havasını müsait kar· :mıııııımıııııııııınııııııımııııııımm111111111• § 
nıalarına rağmen bir harbi göze alacak
ları şüphelidir. Amerikaya karşı açıla- şılamaktadır. Harbin bu sefer de çıkmı-
cak bir harbin İngilterenin kendisine yecağı ümit ediliyor. Borsada eukunet 

§Ruslara göre Fin·§ 
~ ler de Alman yanın § 
~ akibetine uR-rı vacak ~ 

ilan edilmiş bir harp olacağını Çörçil vardır. 
açık surette söylemişti. Bu harbe Hol- Britanya büyük elçiliğinin tavsiyesi 
}anda Hindistanının da iştirak edeceği- i.lzerine bir çok İngiliz kadın ve çocuğu - -
ne şüphe etmemelidir. Şu halde japon- Şanghayı terk etmiştir. - -- -§ Londra, i9 (A.A) - Finlandiya· § ya bir anda Amerika, İngilter, Çin ve 
Hollanda Hindistanı ile harbe mecbur 
kalacak ve daima bahsettiği A. B. C. D. 
cephesi teessüs edecektir. 
Bitaraflık kanununun tadilinden eonra 

silAhlandırılacak olAn Amerikan ticaret 
gemilerinin hangi limanlar gidecekleri 
sorulmaktadır. Amerikan bahriye nazırı 
Albay Knoksun bu hususta verdiği ma
IOmatta Akdeniz.den bahsedilmemiştir. 
Bizi bu cihet alfıkadar eder. Pek muh
temeldir ki Amerikan vapurları Kızıl 
denizin bir devamı olarak Akdenize de 

Karadenizde bir Macar :: nın vazjyeti münasebetiyle Sovyet- :: 

Vapuru battı § lcrin mütalaası şudur ki: Mücade- 5 
: lede ısrar eden Finlandiya mağlO.p § 

Budapeşte, 19 (A.A) - Motörle işli- § Almanya ile birlikte aynı akıbete § 
yen Ungvar adındaki Macar vapuı"U Ka- ;:: uğrayacaktır. . 5 
radenizde bir mayna çarporak batmış- : AMERİKA CEVAP VERDİ M1? 5 
tır. Bu vapur 1200 tonilatoluktur. Mü- E Helsinki, 19 (A.A) - Finlandiya § 
rettebatından 10 kişi ölmüştür. : hükümetinin 11 Sonteşrin notasma § 
Bir İngiliz şilebi battı § Amerikanın cevap verdiği hakkın· :: 

Nevyork, 19 (A.A) _Bir İngiliz şile· E da sa15.hiyettar mahfillerde malft- 5 
bi cenup Afrikasında Est L6ndon açık- §1 mat yoktur. ili 
Jarında batmıştır. · S maıımımmııııımıııımııımmıııııımmmu= 

geccceklerdir. 
Çünkü Amerikalılarm buradan ala- Gec~ 

cakkırı mühim maddeler vardır. 
b~:ı;-rdıman-- Japonlar Siyamı taz

AMERlKADA GREVLER 
Amerikadan gelen haberlere göre 

grevler genişlemektedir; hlikümet bu 
hususta tedbirler almnğa karar vermiş
tir, fakat bu kararların şekilleri hakkın
da mallımat verilmemektedir. Ruzvelt 5 
tlkkfmunda yapılacak demiryol grevini 
önleıncğc çalışmaktadır. 

Amerikada genişlemeğe başlamış 
. c;Jan grevler, dikKati üzerine çekecek 
kadar mühim görülüyor y;i]nız şurasını 
kaydetmek l1l2ımdır ki Amerika halkı 
l'.enüz tehlikeyi anlamış değildir ve işçi 
ücretleri az görülmektedir, bunun için 
grev ilan etmektedirler zaten Amerika
da en çok grev çıkan devirler, inkisaf ve 

· Ca;rla i<; d2virlerine tesadüf etmektedir. 
Fakat · Amcrikadnki . ~evleri bir harp 
baltalamn hareketi telakki etmek imka
r.ı: yoktur, bunlar Amerikada tabil say1· 
Jacak iktisadi hareketlerdir. 

1ş.eal altınd<ı bulunan Fransadaki sui· 
· kr.stlcr ve karşılık olarak. rehindcrin 
idamı hadiseleri hatırlardadır. Gelan bir 
habC're göre .işgal altındairl' F.taıiSizlara 

ları Vt> lngilizler -----·---Londra, 19 (A.A) - Gece bombardı-
manlarından vazgeçilmesini temin için 
teşkil edilen komite tarafından verilen 
istidanın naza:ı;ı dikkate alınıp alınma· 
dığı hakkındaki suale cevabında hava 
&azırı Sinkler chükümetin ge~leri ya
pılan hava bombardımanlar~nd~n fera: 
gat için yapı1acak her hangı bır tekUfı 
müsait karşıhımağa tarafdar olmadığı
nı> söylemi;ıtir. 

yık ediyorlar ---·---Londra, 19 (A.A) - Dört japoo kru-
vazörünün Hindiçinideki Saygun lima
nına gelmesi Tayland (Siyam) üzerinde 
tazyikin arttığını göstermektedir. 

BtRMANYA YOLU 
VE tNGİLTERE 
Londra, 19 (A.A) - Hariciye nazırı 

Eden: 
cBirmanya yoluna yapılacak hücu

mun vahim bir vaziyet doğuracağım, 
bütün aUikadarların anlamış olacaklan-
m ümit ederim~ demiştir. 

hitaben bir beyanname neşredilmiş, sui- Bir işçi mebus bu yol kapanırsa tehad
kastlerin Fransız halkına ne kadar za- düs eden vaziyetin İngiltere ve mütte
rarı olduğu, bir kısım s.uçluların eıe g<-ç- fikleri için fel§ketli olup olmıyacağım 
tikleri ve bavlarının da aranmakta ol-

v • • •

1 
. . F k F d sormuş, hariciye nazırı cevap vermemiş-

cugu bildırı mıstır. a at ransa a sa- f 
botaj hareketle;i de artmağa yüz tut- ır. 
muştur. Pek tabiidir ki zafer kazanmış -

1
1-i c! &I ti 

bir varlığı teker teker baltalama h:ıre- Bursa va s e" ş 
ketleri ve suikastlorle mahvetmeğe im· Ankara, 19 (Telefonla) - Bursa va
Y.an yoktur; fakat bu hareketler halkin lisi Kazım·Demrier Kıı·klareli valiliğine 
ii:zerinde 'tüTlfrıtU»lih4eiairler yapar. · tayin~. ' 

Stokholm, 19 (A.A) - İsveç gazete
lerinin Londrada muhabirlerine göre 
Sovyet büyük elçisi B. Ma.isk1 ·tngilte
re haiciye nazırlığına tekrar mliracaat 
ederek Finlandiyaya Romanyaya ve Ma· 
caristana vakit geçirmeden harp ilAn 
edilmesini istemiştir. Ancak İngiliz mah· 
fillerinde bu hususta beyan olunduğuna 
göre bu mesele hükümetçe tetkik edil
mektedir ve henüz bir karar verilme-
miştir. İsveçli gazete muhabirleri şunu 
bildiriyorlar ki İngiliz siyas! mahfilleri· 
nin efldin bir taraftan müttefik Sovyet
ler • birliğinin taleplerini kabul etmek 
diğer taraftan ilk Fin - Rus harbinden 
dolayı Finlandiyaya hfil muhabbet bes-
liyen bazı İngilizler halk tabakasiyle in
gilterenin &kı sıkıya bağlı bulunduğu 
bazı hükümetler üzerinde böyle bir 
harp ilAııının yapacağı aksi tesir arasın
da tereddüt etmektedir. 

AMERİKA İLE MEKSİKA 
ARASINDA ANLAŞMA 

Vaşington, 19 (A.A) - Meksika pet
rol sabalan hakkında Amerika ile Mek
sika arasındaki anlaşmazlık halledilmiş
tir. Para istikraziyle ana yolların inşası 
hususunda bir anlaşma imzalanmıştır. 

RUSLAR KIIUMDA BAZI TEPE
Rİ GERİ .ALMIŞLAR 

Londra 19 (A.A) - Tas ajansının bil· 
c~; ı-diğinc göre Ruslar Stormovik tay
yarelerinin keşif müzaheretiyle Kırım
da stratejik tepeleri istirdat etmişlerdir. 
Almanlar işgal ettikleri mevzileri terket-. 
meğe ve hayli geride bir hat kurmağa 
mecbılr kalmışlardır. 

GENERAL VEYGAND 
AZİL Mi EDİLDİ 

Vaşington, 19 (A.A) - General Vey: 
gandin azledildiği haberi salahiyetlı 
kaynaklarca teyit edilmiştir. 

iNGİJ .İ7.T,1\R SiRENAİKTE İLER· 
LEMEi;E BAŞLADILAR 

Kahire; 19 (A:A) - Resmi tebliğ: 
Siremikte um1ım1 ilerleyiş başlav:ıı§tir. 
ŞUndiden 80..*ilo..~tre girilmiştir.~ 

lstanbu1, 19 (Telefonla) - Jstanhul 
adliye ve 2ah1tası bugÜn cidden esrarlı 
bir cinayet hS.dlseSi meydana çıkarrruş· 
lardır. Hadisenin kurbanı 38 yaşlarında 
manilatura tacirlerinden Kıdilı Hüse
yin adında ·biridir. Matıifat\ıra eşyası 
almak üzere şehrimize gelen Hüseyin 
burada hemşehrisi bulunan ve Beyoğ-
lunda bir apartmanda kapıcılık yapan 
Haydara misafir olmuştur. Kapıcı, ma) 
almak üzere 1stanbula gelen ve cebin
de bir hayli para bulunan Hüseyini mi-

eafir kaldığı ilk gece Mehtap aclmda bit 
arkada§lnın da. iftirakiyle tabanca ~' 
öldürmüş ve maktulun ceseclini bir ' 
koca bir taş bağlıyıuak ayni apar~
nın bodrum kabndaki kuyusuna atrnır 
tır. Kıdılı tüccann bir kaç gÜnlük ga)'~ 

bubetinden kuşkulanan bir hemşe}ıtİ; 
einin vuku bulan ihban üzerine dnaYe 
meydana çıkarılmış ve failler yakala,r'
mışlardır. Katiller suçlarını itiraf etJlllf' 
lerdir. 

Alman basın heyeti Ankaradall 
lstanbula hareket etti 

Ankara, 19 (A.A) - Alınan heyeti reisi orta elçi Şmit ve refakatindeki JJlat: 
buat erkAriı bu akşamki ekspresle İstanbula hareket etmiş ve isWyondıi aynJ 
merasimle teşyi edilmiştir. 

Heyetin İstanbulda iki gUıı kalması v e oradan ~are ile Berline hareket 
etmesi mukarrerdir. 
~...cx:;ı::ıı::ıı::ıı::ıcıoac=caı::ıcoooı:ıoı:ıaOCGcocoooaao=ı:ıı:ıoc:ıaı::ıaaoı::ıı:ıcocı:ıı:ıcı::t-

Askerlik kanunanurı 2 madde5i delifİ yor 

Ankara, 19 (Telefnla) - Askerlik ni ikmalden sonra çekeceklerdir. 
kanununun otuzuncu maddesini değiş- * .. 

Mill• rııu~ tiren layiha encümenden geçerek Millet Ankara, 19 (Telefonla) - ı .,c:i 
Meclisi ruznamesine alınmışbr. Bu layi· dafaa mükellefiyeti kanununun 68. ,,_.. 

maddesinin tadiline dair olan }jiyıı ... 
haya göre fevkalade ahval dolayısiyle encümenlerden geçMek MeclLa J11Zt1~ 
talim için celbedilen yedek eratın as- mesine alınmışbr. Layiha kanun ın8"'" 
kere alınmadan evvel işlemiş olacaklan desine yeni bir fıkra ilSvesine dairdi'· 
bir suçtan dolayı askere ge]dikten eon- Bu suretle vasıtasım tahrip eden ve Y~; 
ra tebliğ edilen mahk.Uıniyetleri bir sc- hut kasten malzemesini değiştireıJefl 
neye kadar olduğu takdirde staj devri· ceza görmeleri temin edihnektedir~_, 
~~~11CCı=cı=c:ıccıcıcOOOO"'~oı:ıDOPV""-

A danada hova kurumuna teberrüler · 
Adana, 19. (A.A) - Türk Hava Kurumuna ilk olarak 3825 lirahk bir y~ 

yapılmıştır. Bu arada Samuel Jirodo 1500, Bekir Sayman, Ömer Sapçı aJtı16, şar yUz, Ahopyan 500, Lütfi Mollaoğ).u 400, Ahmet Görgün 300, İsa Şakir 1 
Aziz Pamukçu 150, diğer bir çok yurdda.şlar ve köyler muhtelif miktarda te" 
berrülerde bulunmuşlardır. 

bczı mahkumların allı muhtemel 
Ankara, 19 (Telefonla) - Vuku bul an zelzele felAketine uğrayan1aruı ~ 

tarılmasında fevkalllde hizmetleri görül en bazı mahkO.mlann cezalarınlll 
hakkında hükümetçe celseye bir leyiha verilmiştir. 

Jneiiiz futbolcuları geli yarlar 
Adana, 19 (Telefonla) - İngiliz futbol culan euma günü Meydanekberze geJV 

yorlar. Adanada futbolcu]an karşılamak üzere bir heyet hare:o~:=~ 
~000~~ 

Rolonva başve
kili Rusyaya 

gidivor 

Amerikada va-
şayan vahancı

lara dair 
---• • .. ·ııet 

Kuibişef, 19 (A.A) - Polonya başve- Vaşington, 19 (A.A) - Murn~s0Jl" 
kili General Sikorskinin bu on -beş gün meclisi hararetli bir müzakere?e?.n 'J9' 
içinde Sovyetler Birliğine resmi bir zi- ra siyaset bakımından şimdi bU~~Jııı,_ 
yaret yapması beklenmektedir. General hancıların adli tahkikata ha~e~ ~ö hUkU' 
Sikorski Sovyetler Birliğindeki Polon- den göz altına a1mabilıiıeler1 ıçın ıo: 
ya kitalarını teftiş ed~cek ve Stalin, Mo- mete salfilüyetler veren bir kr':~er 
lotof, 1Timoçenko ve .. diğer Sovyet• ~f· je6ini 141 Jleye ~aı'_şı _167 reye 
leriyle~e~r4,e ~~caktlr. m~. 


