
& LEXE!i 

Rus cephesi! Tütün piyasası 'lece yansından sonra açıldı .__.,..._,_ ____________ __ 
---·---

Görünüşe göre 
Harbın mukadderatı 
Bn cephede 
Belirecektır -·Müttefllıler flrndl en 

Piyasa hararetli, en yüksek 
fiat şimdilik 135 kuruş 

llüyülı elaeınnalyetl 
Rus cephesine 
V eıeınefıtedlrleP .. 

SEVK.l!.'T BİLGİN 

Bir zırhlı treni hareket halinde .. 

Doğu cephesinde, Ru.~ ilerleyişi ağır 
.ımakla beraber henüz hi~ bir noktada 
durdurulmuş delildir Ayn ayn kesim
lerde Sovyet baskısı azımh bir şid:letle 

~;;;.;;. Rusyada vaziyet [~~~~-~~~~~-~ö~~] 
duiuna samimiyetle inanan bazı askeri 
mBteb.....ıar bile, artık elle tutulur Stoltholme göre Harp şiddetli 
plişmeler karşısında, burünkü duru-
mun Almanlar hesabına ciddi tehlikeler • • ·---

arzettiğini kabul etmektedirler. • Al R 1 s .,,. P»Jı yeıe, IJU llftlda 
Göze batan ilk gerçek, Sovyetlerin uç a - u ar mo Sınolensfı dllclPında IU· d6şmanJanna ıelecek taarruz için nı-

•tca hazırlanmak fı!'S&tın1 vermedikle- POf, MoJabfı yafıınkıP.,,.. 

~ haberlere göre. Alınan başku- ani r boz- lenskc var- da GOPdOfıoDG alındı-
~ kışlık müdafaa cephesini Kuibifef, 14 (A.A) - L>m&ki diln Sovyederin remal lkdls8 B. :Lou&Jd 
Novoeorod • Smolensk • Briansk hattın- gazetecilere şunları .söylemiştir : 
.. tesbit ederek bahar gelmeden ordu- h ı• d d w •ı -Hitler Almanyasının temelleri sar-
lanm Yeni sllAhlar ve taze kuvvetlerle n a ın e mış egı ınlmaia başlamıştır. Açlık, sefalet ve Uzalı dofuda oaziyet 
elhazJan.1•--L. Alman ordusunun uğradığı korkunç 
-"--ıı. ......... ve taşın yollarmı dü- ka 1 Alın mlll · · .rt.....1•..ı-1:J1... e -.......ge "111dt 'L-~--x..... üm"t tın k· e e yıp ar an etini u.uu.~ 
tedlr UllQl-&UU 1 e e dil§Urmilştilr ç· d s· 

Ah.....ıan - çok dilşündiire 1 Bazı yerlerde çeoril- Ruıların bir yerde aç- Diğer taraftan Sovyet orduJan karp ID e" ınea-
taşm yoDannc1ald 'btlyttk ka n ~ ~ • b • J 1 f ğ d • L L d hücuınlanna şiddetle devam ediyor. Al-
~ek, kutup souklanmın d~:::::u~; mıfe enzr yor ar. l 1 ge fR Rapan 1 man ordusu hlarer gün.insan ve malzeme- pur" 110 müda. 
..cpıer ib:eriııde milyonla Alman aske· -·- -·- ce ağır kayıp venyor. Diişmanın ku-

Ri yode ianeiroıia · 

Bütün Amerika
nın Mihvere harp 
ilin f!tmesi tek· 

lif edildi 
l'lnl tabiatın merhametsizliğinden koru- Abnanlal'lll nerede çar- Sovyet htlcamları .... d~a. daha tehlikeli bir hale gele- faa«!ı ı·c;ı0n her 
makbr. Bu işin ne kadar v d •--•· .__ I la ceiini biliyoruz. Her şeye ra~en Kızıl a y 1 iDi U Ar••• 
Jels ftric::l oldulmnı anla~ ~:ine: pqtddal'llll Söylememe- Ve awuua -.yıp 81' ordu Sovyet topraklarmdan Bitler sil- 8JIZ e ..-• 
'ftr ınetelerlnba neşrlyabna göz gezdir- lerl ma•al•.. ptlsktlrttlltlyor rillerini temizleyinceye kadar işgal kuv- e • a a k tinin dtlfltlaeesl 
9lek Yder. GiornaJe D'İtalia'nm hal"P Stoldaolm, 14 (A.A) - Gazetelerin Bedin, 14 (AA) - Alman aaWıi- vetlerini yok etmeğe sistemli bir şekil- § YI y P C8 meç'rzl 

111 

~ ~ llarp meyclanlaruu B.rlia r hhisl.ri AJn s •• ~ .. yetli mahfilleri Harkofmı Sovyetler ta- ele devam edeceJıctlr. Bir OOk AlmaD -41- Rio De Jaaeiro, 14 (AA) - FJ 
.,... 1na celıenneadne benzetmektedir ...,..,.. iilaJa altma al11111Mı11 mAr.e..a,.. rahndan almdıiwna dair Amerikan b. kuvvetlerinin boquna uiramıt ve bir Cloho pzetesi yaz17or : 
lluhahir, hu eehennemde dövüşen asker: ~- Almanlarm buaiadıldan jllduılwr yanatlannı yalanlanUttır. P belmlerde düşman ordularmm ..- AlaePflıan .,. ftlpln Kolombl,.a heyeti konferama hU-
lerln akla sıinunn ntıraplannı anlatır- taarrmmMlma t.mede ......._, R.,. * rl ~kilmiş olması Ruayamn yenileml- toppua .JaponlaPa ... din Amerika memleketlerinin mih-
i:en ~ blmak bedbahtlığına ufra- ya cephesinde, :rabm Moskcna etrafın- Berlin, 14 (A.A) - Almanlarla Sov- yecejini Almanlara anlatmış bulunuyor. ....UfMa-U gödel'dL. vere harp ilan etmeaini teklif etmit-
1lmlum 810me mahJdbn olduklamu ya- (Sonu Sahife Z, Sütün 5 te) (Sonu Sahife Z, Sütün Z de) Bu sebeple Alman kuvvetleri her vası- •---...... tir. 19 memleketin bu teklife taraf-
llyor. ta Ue ve her ne pahasına olursa olsun Vaşington, 1' (A.A) - Harbiye na- tar olcluiu bildiriliyor. Şili ile Ar-
Anlaşdq buz cehennemi, Mihverclle- 'aponl ara aöre Afrı·La harpleri Kızıloı:dunun elinden kurtulmağa çalı- zırbiımn dilııldl tebllti: F1lipln1erde 21 jantlnin bu huauata dütGndükleri 

rln rizlerini 7llcbrnuştır Jı e " pyor. Askeri durum bizim için çok eı .. saat süren devamh bir topçu dUellosun- belli deiilclir. 
Donuu4 ..ı.Jann hudutsm rent.Hii e e verişlidir. da Amerlbn ve l'W.pin bataryalan J• .... ----------• 

Ye Raslarm rle'at ıtlnlerinde btltln k8y- • k M•h d ( Sona s.ldfe 4, Sltan 1 te ) (Soma s.blfe Z, satma 8 da) 
1er1~!::...1ta1an yaktık1an diişthıtiltlr- Sın2apura ya - ı ver or usu . . Her yerde Alman çe-
:..._ ~:~~: J Jd k . J • El J d d _ Dün Fırın iJnlerı yıne lıalabalılıh lıiliıi oar deniliyor 
fdettıırı.n anlaphr. Harabeler içinde aşı ı c;a Di(I• a~ey a a u • 
~--== ~ :C: liz mukaveme- rursa yok olmak Ekmek kartlanndan elli Yu'loslav ordu· 
:..,~~= ti arbyor tehlikesinde bini kadarı dolduruldu su Almanlan 
lafeıe-... Ahnmı onlulan, şimdi yal- -•- -e B 1 d k 
: ~ netret .tu1ıum ve kin ate- .,,. AınePllıan ıanare Bunu atiyl~en ,,.,,.,..,.,. e t(l'B 8 8 .. 
11na .b.!~-~Uşmanm inat~ ~dınşla- gemisi toPpUJendL Fili• Hllllleıtln ini •efeJ' ,,.,,. Ekmek kartlarmm doldur111mas1na caktır. d ... •• 
nı ._ .. ---zorun~ deiildirler. AJ· •- ft'.t fıallul etınelı dün de devam olunmuştur. Bu iş için _ * Br SDrMllll 
~ada tabiatın oldiiriidi sertlilini pinde fıaı'f netlcefl nure ı• .,._ faaliyete getirilen Uç büro diln akşama Diln fınn1ar önünde yine hiç bir 88- -Y 
11aşan ~.::ıblannda rece gündüz kay- t,.,.,.,.uz yaJnn.. ZOl'llllda lıaJacalınl .... kadar bill fasıla çalışmış ve doldurulan bebe Jstfnat etmiyen bir kalabalık ga. e 
ş..._ da .:..ı::t:::: :~~ Tokyo, 14 (A.A) - Bir tebliğe göre IJdıle edlyoPlal'.. kartların sayısı elli bini bulmuştur. rülmUştür. Ekmek tevzilnde viJAyetçe ,..,,.,,. fHıdı .......... 

.. anlann ~ ph lerini hatt bir Japon denizaltısı Havai adalarının Kahire, 14 (A.A) - Britanya orta Viliyet makamı, talimatname muci- ve belediyece gösterilen titlzlile ralmen lıCIP.. Alnlanlal' lfo~ 
Novororod • ce e 8 batı sularında Leksington tipinde 33 bin prk tebliii: • hince elindeki salAhiyete istinaden kart- rastlanan aksamanm, evlerine ekmek ,.. • --7 
tlzerinde ~-ı::t:: tonluk bir Amerikan tayyare gemisine Dün düpnanın •yyar kuvvetleriınlze laruı doldurulması i§inde liselerin aon tophyan bazı kimselerin gayretlerinden zcdddef'lnl llapaedlyOP ... 
leriyle ınAni olmak, dH 1 8 - hUcum ederek iki torpil isabet ettirme- kartı artan hava faaliyetine raimen ye- smıflar talebesinden de istifadeye karar ileriye ge1dJii tahmin olunmaktadır. Nevyork 14 (AA) _ Nevyork Ta,.. 
idin oldun kadar k P"*~ı:°° :mmk ğe muvaffak olmuştur. niden memnun edici ilerlemeler kayde- vernıi§tir. Öğretmenler nezaretinde ders Mil1t korunma kanununun bazı mad- mil pzeteai diyor ki. A1manlann atrate-
aaniadedirler. ~ 11ZL ra s e SİNGAPURA HÜCUMLAR ~ ve düpnan gen.ine '1tan bir taz- saatleri haricinde talebe bu kartları dol- delerin! deliltiren 4156 sayılı kanun jik çekilmemi yalnız .Ruya ve Ubyada 

okyo 14 (AA) - Japon tebliği: yik yapılmıtbr. duracaklardır. bilkilmieri bu mevzuda tatbik edilecek- deiil. Sarbiatancla da bat1•m•fbr. Çete-
'Moskovadan verilen bir haberde bil- ~ japon bombardıman teşkilleri (Sonu ayla 3, Stltiln 1 de) Kart doldurma ~ en .ufak bir yan- tir. led ortadan kaldmnak için görülmemit 
~ nlikdar.ıa •Valantin• ve •Walzing gUndUz ve gece Singapur civarmda İn- 11111 ll§lıp tahan>mtıl göstermiyecetı.nden bu bir barbarlıkla yapılan mücadele bir 

ına.. tipinde İnıillz tanklaımm bil- giliz tayyare üslerine hilcum etmişler- • ııı " ' • lfte çalışan memurıann ve talebenin Ç'tJrril Amerilıadan netice -vermemit ve Almanlar geçen e,.. ::sa lilerkes cephesinde faaliyette bu- dir S.ingapurda bir çok askeri hedefler 
1 SON DAKİKA bUyük bir titizlik ı&ıerecekleri mu- T lülde hareket ettikleri hatlara dhmU,. 

..,:;: Uzerine, Lord Biverbrook ta- ~balanmıştır. Dilşmanın altı avcı tay- hakkaktır. Jngiltere )'• diJniJyor tilr. Şimdi Yuaroalav ord~~ Alman-
B. Stalbıe yapılan vaitlerin yaresl dUşl\rUlmUştilr. Başka iki tayya- • • • • • • • • • • • • Kartlar tamamen doldurulunca evle- lara havadan da hilcum ettiiini hayretıe 
'Sonu sahil z. Sfltun 8 da) ajır hasara uğramıştır. R d Al n k I" re tevzi edilecektir. Bu tevzi ifl de kart- --- le Qrenlyoruz. Orduunn hezimeti ~ 

- e re (Sonu Sahffe z. Stlt8n 4 de) us ya 8 m& ~ lamı doldurulması kadar mühimdir. Lfzbon. 14 (A.A) - Dolaşan şayia- amda kurtanhmt ve timdi Rua upkla-
.1 • k • BelediyemJzin bu hususta 9ek:1z mmta- 1ara göre İngiliz 'bapekill ÇörçiI lngt1- rile takviye edllmit bir çok hava ftlolaıi 

.. .... "" ..... utma .. mub•emede bqdaplklanm tl>'Wiklerl Sin· 
ppara ve clnnm ,.._.. ....... 

m evzı erı se iZ kada birer tevzi bürosu kurması icap tereye d&mıek 0zere bir deninltı ile vardır. Şimalde Almanlar Be1srat y-.. 

ld eylemektedir. Bunlar hemen kurula- Amerikaclui aynlmıftır. kınlanna kadar püakiirtillmiiftür. 
noktadan yarı ı (Son11SahifeZ,stltiln4de) ----Stokholm. 14 (A.A) - Almanlar kış 

mevzilerinin Ruslar tarafından 8 nokta
dan yanldıimı ve ancak seyyar olarak 
bilyilk bir sahayı müdafaa zorunda kal
dıklarını itiraf ediyorlar. 

Durum ş9yle hülA.sa edilebilir: 
Leningrad garnizonu Moskova demir

yolunu AlmanJardan kurtarmış ve dört 
aylık muhasaradan sonra yiyecek ve 
malzeJJle dolu trenlere kavuşmuştur. 

Ruslar Leningradın doğu cenubunda
ki Şluferburga gelmişler ve Almanlan 
burasını boşaltmak veya teslim olmak 
zorunda bırakmışlardır. 

Mojaisk yolu Sovyetler tarafından 
kesilmiştir. Bu kesimdeki 100 bin Al
man kaçamıyacak bir vaziyete girmlftlr. 

Harkıof ta Ruslar tarafından geri alm
mak tehlikesine maruzdur . 
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ŞEHİR HABERLERİ Rus cephesi 
---·---

TARfRI ROMAN Yazan : Şahin A1ıdıunan 

-- iş öyle de~l sultanım! 

ihracatçılar 

umumi toplan
tıları bitti 

Kıvırcıfı Salata Ferhat ağayı tebriye ediyor 
Mehparenin yaptdılarım anıat~ordu... 

ve Ayın 2J ünde ithaldtcı 
birlikleri umumi toplan· 

tıları başlıyacalı-
. 

• •• 6J ••• 
Kemancı kızın dudaklarında acı bir 

tebessüm belirdi: 
- Sultanım, eğer vaziyet sade bun

dan ibaret olsa idi, bu vakit gelip te hiç 
sizi rahatsız eder miydim) 

Mehpare dün gece binbir direk zın
C:Ianına inip Tayyar oğlunu mahpus bu
lunduğu höcerede ziyaret etti. .• 

Şimdi size bakan bu göz.lerimle Meh
parenin zındana indiğini gördüm. 

Koca karı içindeki alevin artık saça
ğa sardığını göateren büyük bir tel~ 
içinde, hemen yerinden fırladı: 

- Sakm yıınhf görmüt olmıyasın l .. 
Zındanın anahtarlan bzim kahya Fer
hat ağanın odasında bulunmuyor mu? 
Bunlan Mehpare oradan nasıl alabilir) 
Anahtar olmadan kızın zındana inerek 
Tayyar oğliyle görüşmesi hiç kabil ola
bilir mi) 

Senin bu dediğin iıi yapabilmesi için 
Mehparenin kahya ile uyuşması l&zım 
gelir-

y oba kihya da Mehpare gibi bir ha
in midir? Senin anlattığına bakılacak 
olursa bunlann her ildainin de bana kar
tı hiyanette bulunduklan anla§ılıyor-

Ah meğerse ben ne kadar ahmak, 
akılsız bir kadınmışım 1.. Sarayımın için
de beni sohnak iatiyen zehirli iki yılan 
besliyormutum da meğer ben bunun 
tim diye kadar hiç farkında olmamı~ım 1. 

Böyle diyen Cevherli hanım tutuldu
ğu korku ve tl&,ten ötürü ayakta du'l'a
mıyaralı: yeniden eedirin üzerine otur
mağa mecbur oldu. Fakat Kıvırcık sala
ta koca kanya yanıldığını anlatmakta 
gecikmedi: 

- I~ sizin zannettiğiniz gibi değil 
sultanım. Klhyanın bu işte hiç suçu 
yok ... Ferhat ağa Mehpare odaya gir
diği vak.it derin bir uyku içinde horul 
horul uyumakta idi. Onun horultusunu 
o dakikada sofada bulunduğum halde 
ben bile duydum. 

Şimdi bu adama haindir diye nasıl if
tira edebilirim} Size hiyanet eden tek 
hain Mehparedir ıultanım ... 

Cevherli hanım ihtiznr halinde bulu
nan bir hıutanın iniltiaini andıran zayıf 
bir seııle: 

- Devam et. dedi, Mehpare. kahya
nın odasından anahtarlan nldıktnn son
ra ne yaptı? 

Kıvırcık salata anlatrnağa devam 
etti: 

- Kafir kahpenin yanında o daki
kada bir fener dahi bulunmakta idi. 
Kahyanın odasından çıktıktan sonra 
Öoğruca z.ındana inen merdivenlerin 
önündeki kapıya doğru yöneldi. Anah
tarla kapıyı açtı. Bereket versin ki, o 
dakikada anahtarla kapıyı arkasından 
kilitlemek melun kwn hatınna gelme
di. Yoksa ben kendisini takip edemiye
rek o kalın aemir kapının önünde du
raklamağa mecbur olacaktım. 

Zındana inen Mchpere hemen Tay
yar oğlunun bulunduğu höcrenn önüne 
giderek onun kapısını da bir anahtar 
uydurup açtı. 

içeriye girdikten sonra kapıyı kapa
dı ... 

Ben Mehpareyi adım adım takip edi
yordum. 

Kız içeriye girdikten sonra ben de 
ilerliyerek kapmm önüne yaklattım ve 
kulaklarımı anahtar deliğine uydurmak 
suretiyle içeride konuşulan bütün laflan 
duymağa muvaffak oldum. 

Ah bilseniz hanımcığım!... Kızla oğ
lan zındanın içinde nelerden bahsetti
ler! Daha ilk görUıte kıza abayı yaktı
ğını hararetli. yanık sözlerle anlatma
ğa kalkıpn Tayyar oğlu ile genç kız ara-
111nda gayet samimi ve mahrem bir an
laşmanın ba~laması hiç gecikmedi. Ben 
bunu duyduğum dudak ıapırtılarından 
derhal farkettim ve o dakikada hica-

Vefat 
Meşher matbaası sahibi Sabri Uzun 
oğlunun ve gazetemiz mürettiplerin
den Yusuf Uzunoğlunun valideleri 
Zeynep Uzunoğlu, müptela olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak irtihal: 
d3ribeka eylemiştir. 

Cenazesi bugün Eşrefpaşa camiinde 
öğle namazını müteakip kaldmlarak 
Koklıca mezarlığındaki makberine 
defnedilecektir. Cenabıhaktan rah
met dileriz. 

bımdnn yerlere geçtim. İhracatçı birliklerin umumi heyet top-
Ah, Mehparenin yaptığı bu hayasu- lanttları dün akşam nihayet bulmuştur. 

lığı düıündükçe iDte timdi bile tüylerim Dün en son olarak pamuk ve canlı hay
ürperiyor... vanlar ihracatçı birliklerinin umumi he

Ve kıvırcık salata sahte bir utanğac- yetleri toplanmıştır. 
lık tavuru takınarak yüzünü ellerinin İdare heyetinin bir senelik iş raporla-
arasında gizledi.. n okunmuş, blançolar tasdik, yeni büt-

Fakat Cevherli hanım kemancı kızın çeler kabul edilmiş, yeni idare heyetle
yapmacıklarına zerre kadar ehemmiyet ri seçilmiştir. 
vermedi Koca kan o dakikada kendi İhracatçı birlikler bu suretle zengin 
ba§tnın derdine d~müş bulunuyordu. bir iş yılını muvaffakıyetle kapamış bu-

Gevherli hanım, iki nte§in arasında lunuyorlar. Yeni giren yılda da aYDi 
kalmış, acyır cayır yanıyordu. Bir taraf- muvaffakıyeti göstereceklerine itimat 
tan kıskançlık, öte taraftan da selameti- edilmektedir. 
nin muhataraya düttüğünü aczmeai, bir- Ayın 23 ünde ithalatçı b!rliklerinin 
birinin tesirini arttıran iki ateş kaynagı \ll'llumi heyetleri toplanacak ve ayın 24 
halinde koca kannın bütün benliğinı Unde bu toplnntllar nihayet bulacaktır. 

kaplamı~tı. -·-----
Müthiş bir öfkeye, ayni zamanda de- 'AH • k h 

rin bir korkuya tuulan Cevherli hanım ır.:.eTCtme , no Ut tie 
bir yanar dağ alevi gibi yanan bakı~la- f asul ue ı ı·atları 
nnı kıvırcık salatanın üzerine çevirdi ve " 
korkunç bir sesle: 

- Ufı birdenbire neye kestin) De
vam etaenel ... Diye gürledi, Tayyar oğ
lu ile Mehpare zındanda afktan ve ala
kadan başka bir aöz konu~madılar mı) 

- Hiç lconuJDlaz olurlar mı sulta
nım) Mehpare oğlana söz verdi. Bugün 
ortalık. kararır kararmaz tekrar Tayyar 
oğlunun bulunduğu zındana inerek onu 
Rlacak. Ayni zamanda benim batakha
neye düşündüğüm defterdarı da höcre
ainden Çlkaracaklar ... 

- BiTMEDi-

Almanlara göre 
---·---

(Baştaraf.J 1 inci Sahil ede) 

yetler arasında Smolcnsk bölgesinde 
çarpışmalar olduğu hakkındaki haberler 
asılsızdır. Şark cephesindeki muhnrcbe 
sahnları Alman tebliğlerinden ve Alman 
asken kaynaklarından verilen haberler
den anlaşılnbilir. 

Fint mürakabe komisvonu mercimek 
Nohut ve fasulya fiatle;ini yeniden in
ceden inceye tetkik eylemiş, İstanbulda
ki fiatleri de tetkik ederek yeni fiatleri 
tanzim eylemiştir. Perakende ve toptan 
fiatler yakında ilan edilecektir. 

----~•~-~-~ 
Emniyet müdürlüğün· 
de teşfllftit ve unvan 
deği,flıllğf-
Emniyet müdürlüğündeki siyasi, adli 

ve idari kısımların teşkilat ve unvanları 
polis teşkilatı kanununa uygun olarak 
şube müdürlüklerine tahvil edilmiştir .. 
s:yasi kısım birinci şube. adli kısım 
ikinci şube ve idari kısım da üçüncü şu
be olmuştur. Eski kısım reislerinin un
vnnlan şube müdürü olmuştur. 

-----
Pahalı mal sattılıları 
ve mal salıladılıları 
iddia edilenler-
Karşıynkada Kemalpaşa caddesinde 

tütün bayii Arif oğlu Mehmet, fahiş fi
ntlc elektrik pHi s3ttığı iddiasiyle tutu
larak adl!Yeye verilmiştir. * Bcrgnmada manifatura ticaretiyle 
i,_c;ti al cd n Hasan Tunç dilkkAnmdaki 
kumaşları satışa arzetmcmek suretiyle 
milli korunma kanununa aykırı hare
kette bulunduğu ihbar olunduğundan 
adliyeye verilmiştir. ---
Rüşvet telılif edenlere 
malalıtim oldular •• 

KURSK SOKAKI ... ARINDA HARP 
Berlin, 14 (A.A) - Kurskun batısın· 

da son günlerde .şiddetli çarpışmalar :>l
mustur. Bolşevikler Alman cephesinı 
yarmak veya kırmak için durmadan hil
cum ediyorlar. Düşman, Alman birlik
!erirı~ karşı hücumlnrını önlemek üze 
re ı;:arpışmnlarJ şiddetlendirmiştir.. Al· 
ınan askerleri şiddetli soğuğa bakmadan 
hiicumlannı yenileyorlar. Alman birlik
leri Bolşevikleri, inatlı bir gayretle, ev 
ev, sokak sokak mevzilerinden çıkara
rak şimal doğuya sUrmUştür.. Düşman 

30 ölü bırakmış, tank, makineli tüf enk 
ve bir çok malzeme terketmiştir. Kalay satışında ihtikar yaptıkları id-

RUSLARIN AÇTIÔİ GEDİK diasiylc geçenlerde mağazalannda tetki-
Bcrlin, 14 (A.A) _ Bilyük Rus kuv- kat yapılırken İsale Kohen ve ortağı 

vetleri 11 son kanunda Mojaiskin doğu Hayim Kayi memurlara rüşvet teklif et
bölgesindcki Alman hatlarında bir g~ mişler ve cürmü meşhut yapılması için 
elik açmağa muvaffak olmuşsa da bu kabul etmiş görünen memurlara bunu 
kesimdeki şiddetli muharebelerde düş. verirken tutulmuşlardır. Bu iki ortak 
mnn geri atılmış ve 300 ölü vermiştir' rüşvet suçundan altı yüzer lira para ce
Bir kaç bomba makinesi ile bir tank t~ znslna mahkfım edilmişlerdir. 

:~,~~;:. çok kayak teçhizatı ellinize ACIKLI BiR ÖLVM 
ALMAN TEBLİÖİ Ayvalık (Hususi) - Esasen İzmirli 
Berlln. 14 (A.A) -- Alman tebliği : olup Ayvalık avukatlarından Hilmi Us-
Şark cephesinin cenup kesimlnde düş- manbaşm oğlu ve ticaret veklHetinin İz-

manın bir çok hücumları geri püskür- mir baş kontrolörlüğünde kontrolör 
tülmüştür. Cephenin merkez ve şimal iken İstanbul baş kontrolörlüğüne nak
kesirnlerinde şiddetli çarpışmalar de· ledilmiş bulunan Orhan Usmanbaş, 25 
vam ediyor. gün evvel sanatoryomdruı Ayvalığa dön-
Düşman dün de Alman topçusunun müştü. Scfadald evinde öldüğü haberi, 

nteşi. Alman kıtalarının karşı hücumla- bütün Ayvalıkta çok derin bir teessür 
n ve hava kuvvetlerimizin kuvvetli fa- uyandırmıştır. Çilr.kU ilmi ve ahlak! 
aliyeti karşısında ağır ve kanlı kayıpla- meziyetleri ynnında kuvvetli bir sa
ra uğr3mıştır. natkardı. İyi keman çalar ve değerli bil' 

$!m31 buz denizinde savaş tayyarele- bestekardı. Halkevinde verdiği kıymetli 
rimiz yedi bin tonilatoluk bil' düşman konserleri hararetle alkışlanırdı. 
gemisini batınnışlardır. Tann büyük mağfiretini Orhana, sa-

RUSY ADA İTAL YANLARIN bırlannı da kederli allesine ihsan buyur-
TiAŞINA GELENLER sun .. 
Bern, 14 (A.A) - Jurnale Ditalya -----·-----

gazetesi yazıyor: Rusyadaki askerleri- Tütün piyasası gece 
rniz öyle bir muharebe meydanında çar
p.şıyorlar ki bunu iyice anlamak için bu 
meydanın bir buz cehennemi olduğunu 
söylemek H\zımdır. Açıkta kalmak tali
sizliğine uğrıyan askerlerimizin çoğu 
ölüyor. Yaralananlar kısa bir müddet 
zarfında hastanelere getirilmezlerse on
J&r da ölüyorlar. 
İSPANYOL KAYIPLARI DA AÖIR 
İspanyol mavi lejiyon tümeni kuman

danı da şunları söylemiştir : 
- Memleket Rusyadaki ağır kayıpla

ra tahammlil edemiyecektir. 

16 2 CI KANUN CUMA GONO 

yarısından son
ra acıldı • 
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

Piyasa Manisa vilayeti dahilined, Ak 
hisarda, Gavurköy ve ödemiıte bilfiil 
açılm~ bulunuyor. Geç vakte kadar 
beklediğimiz halde yapılan sntı§lann 
miktan hakkında malumat alınamamış
tır. Dün 1 35 kuruşa kadar tütün satıldı
ğı görülmüıtür. Fakat nevileri hakkında 
lüzumlu malumat İzmire gelmediğinden 
fiatlann iyiliği veya kötülüğü hakkında 
§U anda bir hüküm vermek imklnsu:dır. 

Tütün piyasuı hararetlidir ve ıatın 
alma hareketi umumidir. 

MATiNEI.ERDEN İTİBAREN 

SENENiN EN B'ÜYÜK VE EN MÜKEMMEL FİLMİ, BUGÜNE KA· 
DAR DİLiMİZE ÇEVRİLEN FiLİMLERİN EN MUV AFFAKI, İNSAN 
KUDRETİNİN VE KABiLtYETtNİN EN SON HADDİ... LEKESİZ BiR 

Ticaret vekaleti tütün piyaaaııını pek 
büyük bir hassa.iyetle tak.ip eylemekte
dir. 

Akhiaar, 13 (Husust) - Tütün pi
yasaaı gece yanaı açılmııtır. Dört kum
panya ve firmanın mübayaa memur
ları ilk fiatı öğleyin vermitlerdir. Müta
bakat hasıl olmuotur. 

AŞK, tLAııt BlR GÖNÜL MACERASL 

VAT ER L O KöPRüSü 
TVRKÇE •• WATERLOO BldDGE •• TVRKÇE 
SOZLt) VİVİAN LElGH - BOBE&T TAYLOJ& S0ZL1J' 

SEANSLA& : 1 - 3 - 5 - 'l ve 1 DA.. C. EBTFSİ, PAZAB 11 de 

Akhiaardalı:i müııtahııiller bu geceyi 
uykuıuz. kahvehanelerde. mübayya me
murlariyle müzakere halinde geçirmiş
lerdir. Fiatlar vuati olarak 120 kurut
tur. Hakiki fiatlar ancak yann (bugün) 
taayyün edecektir. 

Beyaz gölee ile konuşan adam 

Karısı Gülperiyi neden 
ve niçin öldürmüş? 

Beyaz bir gölgenin lısıltdarına kapdarak cina· 
yet işledillni söyliyen Kahraman Aygaçm 

muhakemesine başlandı... 
Kansı Bn. Gülperiyi tabanca kurşunu 

ile öldürmekten mamun Keçecilerde 
942 inci sokakta 17 sayılı evde oturan 
Kahraman Aygaçm muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

Çok şayanı dikkat safhalar gösteren 
bu cinayet davası büyük alaka uyandır
mıştır. Hadisenin cereyan tarzı şöyle
dir: 

Kahraman Aygaç, kendi ifadesine na-
7.aran, son beş seneden beri bazı hisle
rin tahtı tesirinde rahat bir uyku uyu
mamakta idi. Geceleri uykusu arasında 
beyaz kisveli bir gölgenin yanına gele-
rek ; cNe uyuyorsun, gafil adam, karın 
sana karşı alakasızlık gösteriyor, ondan 
şüphe etmekte haklısın• diyormuş. Ay
ni gölge hazan da kendisine : •Uyuma, 
karın şimdi seni terkede.rek odadan çı
kncnk ve başka bir adamla konuşacak
tır• der dururmuş .. 
Yapılan tahkikat sonunda da gerçek

ten son beş seneden beri Kahraman Ay
gaçın her gece odasına girince, kansı
nın dışarıya çıkmaması için odanın ka
pısını bir ~la bağlamakta oldutu 
neticesine warılmışt:rr. 

Cinayetin ika edildiği sabah, maznu
nun iddiasına göre, ayni gölge kendisi
ni bir hayli rahatsız etmiş.. Gözlerini 
açınca da kansının yalnızca İstanbula, 
kardeşinin yanına gitmek istediğini an
lamış.. Kansına kendiSini İstanbula 
göndermiyeceğini söyleyince, on sekiz 
senelik karısının kendisine isyan ede
rek: 

- Artık senden bıktım, İstanbula gi
deceğim, senden kurtulacağım, dediğini 
görmilş ve şuurunu yakan hastalığın 
tahtı tesirinde tabancasiyle karısmı öl
dürmüştür. Kahraman Aygaçın iddiası 
budur. 

Karısını öldürdükten sonra nedamet 
yaşlan döken bu adam bir müddet 
memleket hastanesi asabiye koğuşunda 
nezaret altında bulundurulmuş ve Pa
ranoit Psikopat olduğu anlaşılarak deli· 
lik asan göstermediği neticesine vanl
mıştır. 

Mazmm, en büyüğü 14 yaşında olmak 
üzere Uç çocuk sahibidir. Kıskançlık sa
ikasiyle kansını öldUrdUğü neticesine 
varılmaktadır. Celbedilecek bazi §ahit
leriıı bu hususta ,ifadelerine müracaat 
edilecektir. 

Japonlara göre Rusyada vaziyet . ·~---(Baştarafı 1 inci Sahifede) (Baştarah ı incl Sahifede) 

Görünüşe göre 
1-larbın mukadderatı 

Bn cephede 
Belirecektır -·-(Baştarab 1 inci Sahif:de) 

bu kadar geniş ölçüde yerine getirilmesi 
Almanlan şaşkınlığa düşiiren bir hi'idi'ie 
teşkil ettiği iddia edilmektedir. 

Göriiniişe göre, müttefikler, en büyük 
ehemmiyeti Rusya cephesine vermekte
dirler. Cenup batı Pasifikte Japon basın
cının artmış bulnmasına rağmen İngil
tere ile Amerikadan Sovyetler birliğine 
hergün daha fazla miktarda harp malze
mesi, tayyare, top, tank gönderilmekte
dir. 

Londra ve Vaşigtonda lıakiın olan ka· 
naat şudur: Harbin mukadderatı Rusya
da anla.,,c;tlacaktır. Yani Rns cephesi bU
tün harbin temel taşını teşkil etınekt~ 
dir. Bu sebeple Rusyanm kuvvetlenme
sine canla başla çal~lmalrtadır. 

Olaylor da bunu isbat ediyor. 
Filhakika Doğuda vaziyetin bambaş

ka bir şekle girmesi mihvercile.rin ma• 
neviyatı üzerinde gizlenmesi imkansız 
çöküntüler yapmıştır. 

Düşiinühneli ki, Almanlar, Doğu cep
hesinden hemen her gün uda müjdeJai 
aJmağa alışmış bulunuyorlardı. Çarklar 
birdenbire tersine dönmeğe başlamıştır. 
İlerleyen ordular şimdi gerileyorJar .. 
Hem de ne feei şartlar i~-

Böyle bir durumun funit ve eesaret 
\'eraı tarafı fazla olmadığım kabuJ et
mek lazımdır. Almanlar büyük karp 
hücumlarla bugünkü durumun ~lişi
mindc esaslı bir deiişiklik yaratamazlar. 
sa, Sovyetlerin ba kış bitmeden Kmm 
tamamen kurtanakıan, Leningrad mu
hasarasından eser lmlmıyacalı ve Al
manlan Smolenskin ~ok gen1erine ata
caklan hakkında Mo~ko\•ada beslen~ 
limitler hayal sayılamaz. 

Sovyetlerin adım adını bu hedeflere 
yaklaştıktan s?ylenebilir ... 

ŞEVKE'J' BILGIH İNGİLİZ MUKAVEMETİ ARTIYOR daki kesimlerde deiil _ ki burad.ki Al
Lonclra, !1..4 (A.A~ - Japon (Asabi) nmn ~. -~,,. ısöftil

gazetesine .lfore Japonlar Singapura mÜ§tür _ Buz denizinden Kırıma k.a.r 
yaklaştıkÇa Ingiliz mukavemeti de art- b:---.ı, ha iki da d Al 
maktadır. Geçen hafta Singapura İngi- :m ::~~ ~= .. ~~ Uzak doğuda vaziyet 
liz ve Avusturalya kıta1an Çlkanlmıştır. yor. Alman cephesi için artık bat tabi- (B~~h 1 in~i Sahifede) 
Bu kuvvetler ilk safa gönderilmiştir. • • •--"----•- L~'- .l...%.- .ı.-l:.:u!.. B 
B nJ -ı...ı~n d rmı ~ - -.. .. ~·KiM'· uz ponl ki olan üst. ünlükl' erini -·\p u ann t~tı iyi ir. d · · d Kınma kadar b · · ti. ann ne a'W-'A· 

FIL. İPİNLERDE İ enızın en cep e gırm .. t · 1---'' D" nk kol • • V AZ YET ve çıkınblarıle bir :ı.ikzağı andınyor ve ça gos erınış =uır • uşmanın ta • 
Tokyo, 14 (A.A) - Son tebliğlere gö- So"VJ"« kıtalan ba cepheye derin ııirifle- lariyle diğer W"hlı bir~:rl ve piyade 

re Filipinlerde ehemmiyetli muharebe- rile Almanlaruı yollaruu kesiyorlar. Son ~pluluklnrı topçu ateşimizle bozguna 
ler Olangaponun 20 kilometre cenubun- zamanlarda Alınan kıtaJannm nerede ugratılmış ve dağıttlmıştır. 
da dağlık çevrelerde oluyor. çarplfhğım söylemekten çekiniyorlar. Japonlar ağır kayıplar v~erdir-

Amcr:knlı ve Filipinli kuvvetler ya- Volokolomek Rusların elinde ol.ahi- Bataryalarıııuzın karşılık atcşı çok te-
nmadanın doğu Kısmında bir müdafaa lir. Rusların burada muharebe vermele- sirli olmuştur. Düşmanın ll bataryası 
hattı kurmağa çalışıyor. Japon askert ri Almanların durumunu çevrilmiş ola- ~ust~uş~. Düşman topç~u şimdi 
mahfilleri buradaki düşman müdafaası- rak ifadeye elveritlidir. Diğer tehdit ilk mevzilerınden çok daha gerilere çe
nm yarılmasiyle yarımada ukibetinin edilen bir nokta da Lozoktur. Bunun kilmi~r. Amerikan Ve Filipin kıtalan
bclli olacağı knnnntindedir. Bu kesimde- neticeainde Viyazı yoluna 1ta11ı Sovyet nın kayıpları nisbeten hafiftir. 
ki düşman kuvvetleri 50 bin kadardır.. tehdidi artacaktır. Düşmanın hava faaliyeti topçu ateşi-
Bu kuvvetler yiyecek yoklut'Undan sı- Büyük alaka uyandıran bir yerde 11- ni himaye eden pike hücumfonndan iba-
kıntı çekiyor. men gölü Valday kesimleridir. Bu ke- ret .kalmışfır. Düşman tayyareleri is-

Japon topçusu tayyarelerin de yardı- simlerde durum Alınan bozgununun bir tihkumlara karşı hiç bir hücumda bu
miyle düşman mevzilerini dw-madan merhaleıidir. Devamlı Rus taarruzlan lunmamıştır. Başka bö1gelerde bildirile
dövUyor. Bu iş bittikten sonra taarruza neticesinde Volkofta çevrilmite ben- cek hiç bir şey olmamıştır. 
geçilecektir. ziyor. Sovyet lotalan bu kesimde lhnen ÇİN BÜTÜN KAYNAKLARINI 
FİLİPİNDE TEDBİRLER gölünün doğu kıyısını takip ediyor. Al- KULLANACAK... 
Tokyo, 14 (A.A) - Japon başkuman- manlan tehdit eden tehlike gölün cenu- Çunkin, M (A.A) _ Dün akşam rad-

danı Filipln halkına ayaklanmalann şid- bunda artmıştır. yoda neşredilen bir demeçe göre cenup 
detle cezalandırılacağını bildirmiştir. Alman tebliğleri Valday keaiminde denizleri bölgesindeki muharebeye Çin 

Olangapo limanında sessizlik vardır. tiddetli muharebelerden bahsediyor. Bu bütün kaynaklan ile katılacaktır. Sin
İşgal altındaki Filipin adalarmda yal- da Ru.Iann Stararusoya doiru ilerledik- gapur müdafaa edihnelidir. Bir gün bu
nız Filip~ Pezosile işgal ordusunun çı- lerini gösterir. Bu durumu önlemek için radan taar.ruza geçilecektir. 
kardığı Pezolar geçecektir. Amerikan Almanlar Reje.o demiryolu boyunca tak- Japonya Çine çok kuvvet göndenni!-
dolarından ha.,.~ yabancı para geçmiye- viye kuvvetleri gönderiyor. tir. Fakat Şsıngşa zaferi göstermiştir ki 
cektir. Bir dolann değeri iki pczodur. Moskovanın cenubunda olanlar hak- Japonlar yenilmez bir kuvvet deiti}dir 

HASTANE GFMİS1 BATIRILMIŞ kında t!fsilat yo~hır. ~akat Orelin ce- Vavel iyi bir komutandır. Deniz}~ 
Tokyo, 14 (A.A) - Bir tebliğe göre nup dogusuncla fiddetli muharebeler ol- yapılan muharebeler.in sonu itimatla 

Japonyanm Maru hastane gemisi ce- ~ası aebehi_Yle hu tehrin sanlmıt oldu- beklenir. }üntli, Malezyalı, Filipinli ve 
nup Çin denizinde bir düşman denizal- gu zan e~liyor. • . . . Çinlilerin gelecekteki huzur ve relalu 
tısı tarafından batınlmı..tır. Milrettebat Daha otede Sovyet ılerleyııı Doneçın b uharebel . ti . bawlıdır ~· .ı:.... Alın k ıık u m erın ne cesıne g • 
ve yaralılardan ancak altı kişi kurlan- batısında devam elliyor. an ayn Bütlin Çinliler bu sahada müttefik mil-
Jabilmiştir. Tebligwde deniliyor ki: lan Feodesyanın Sovyetler tarafından l tl da ha be h d · lı M 1 ·h 1i e er yanın r azır ır. 

Bu, vahşice bir harekettir ve 1912 Ce- gen a nmasını acar arın ı ma ne ve-
nevre protokoluna aykırıdır. riyorlar. 

KUALA LAMPUR HARABE -------"""_..""'.,,,,,_ ___ _ 

HALİNDE.. Yeni bir ödüne verme· 
Toh-yo, 14 (A.A) - Asahi Şimbun ga- ' 

zetesi Kuala Lampurun düşmesinden kiralama an laf ması 
evvelki durumu şöylece anlatıyor : Pe-
rak ve Selangor adasındaki müdafaa -·-
hattını yaran kollanmız yolların maynle Vaşington, 14 (A.A) - Birleşik Ame-
dolu .olması yüzünden ve ievkalAde şid- rika ve Ürugvay hükUmetleri bir kira
aetıe tropik :sıcaklardan müteessir ola- lama ve <>dUnç verme anl~ imza

Atinada ekmeksizlik 
devam ediyor •• 
Atina, 14 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor : Yunan mahfilleri mihver 
devletlerinin yardımı ile Atina, Pire ve 
dolaylarında ekmek ihtiyacının bir müd .. 
det için temin edildiğini bildiriyor. 

Yeniden gelecek olan ve bir kısmı yol
da bu1Wlan zahireler memleketin ek
mek ihtiyacını temine yarıyacaktır. rak yavaşlıkla ilerle.mitlerdir. İngilizler lamışlardır. 

çekilmeden önce Kuala Lampurda bil- -;iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİı91mİEm~İİÔmİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİ' 
tün mağazalar ve evleri yakmışlardır. .ıııl 

JAPONLAR JOHOR 
HUDUll.ARINDA 
Tokyo, 14 ( A.A) - Domei ajansİ 

bildiriyor: Japon öncü kuvvetleri İngi
liz mukavemetini kırarak J ohor devle
tinin hudutları yakınlarına kadar gcl
mi§lerdir. 

Deniz Gazinosunda 
Bu akıam Perıembe eğlenceıi lütfen 
maaalarınızı evvelden angaje ediniz 

Her yerde Alman çe- -~ .......................................... ..,,• 
kilifi var deniliyor 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
NORVEÇTE ALMAN 
TEDBiRLERi 
Londra, 14 (A.A) - Oslo radyo•u 

müttefiklerin Norveç kıyılarına yaptıiı 
baskın dolayııile bir miailleme tedbiri 
olarak ordu, hava ve donanma kuvvet• 
leirne mensup bütün ıubayların hepıi 
hapsedileceğini bildiriyor. Bu Alman 
tedbiri 6 - 7 bin zabiti ilgilendirir. Bun
dan aonra yapılacak baskınlardan Lon
dıradaki Norveç hükümeti meıul tutula
caktır. Kralın phsi dostları tevkif edi
lerek Berlin civarındaki kamplara gön
duilmiJlerdir. 
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llıalnlfbr. Dün bütün gün topçumuz. do- 1TALYAN TEBLİu .. nun 2 h~ainde .mukayyet lamail maralı fabrikada Zeytinyaiı fabrlkumı 
nanma Ye bava ku.wtlerimia Ha1fap ~ 14 (A.A) - luı,.n tıebliii : oglu CelllettiD alvlüne açalan terk ııe-o i§I._. lfleri]e Jftl-1 etmek iJZIN te-
o1aylanndald dütman meftl1eıfnl tkl- Df1tm1ı1i topçusu bava ve deniz kuv- behile ihtar d'l~ Oclemiı. asliye kkü1 eden . bu irketln ticaret unvanı 
«lele bomba]amlfb". vet1erlnlıı yardmılyle Sollum ve Hal· hukuk mahkemeande müddeıaleyhin : pr1Det mU:.vef,.,,.,,.t t1caret bmı-

HALFA Y ADAKI fayadakl mevzilerimlzl durmadan eki- ..,..bnacla :yapı1- clu!'UflD8 eommda: nu ıut1dlmlerhae göre aieUtn '1M numa-
MIHVERctLER AÇ detle dhmtlştilr. Batı Sinn•ikada kay- ka~unu ~edeninin t 32 nci maddeai ıre- rasına kayt ve tescil edildilf ilin olunur. 
ICahlre. f 4 (A.A) - Sollwnaa lrl- de deler blr şey ohnamıibr. r~ınce bır ... ay zar_!ında müddeialeyhin 1 - lılukavıelemme 

lan:ya 1mvntleri tarafından ftpli Gzed- Alman hava kuvvetleri Deme ve evb1ik hlrliilne donme.l lflzumqnun ih- Ki. Halide Antekin 
De Halfayaıc)aki AJman w İtalyan kuv· Tobrukta liman tesislerini ve düşmanın ta~a ve 1502 kunıt maaanfı muhake- Ve: Mustafa AktUze1 
•elterinia durumu çok f....ı.tmıfbr• bava meydanlarını bombardıman etmiş· me ıle 400 kurut i1lm harcının müddei- . . .. 
Sonum limanı artık mihwıidler tarafın. terdir. Tank ve otomobil topluluklanna aleyhe talııniline 1/12/941 tarihinde tmur =~meme 
(L.a kullanılamıyor. Bu eebeple Halla- da şiddetli hücumlar yapılmıştır. İki E: 6SO K: 544 numara ile karay veril- m ft 

1 

ya 8amizonuna yalmz Giriddea tana- düşman tayyaresi dilşürUlmüştür.. Al· mıı ol"!p müdd~ialeyhin lltamegahının Buglln 13/1/1942 BJn dokuz ytlz 
nıJerı. .,anderil- ı.,e maddeleri bava- çaktaıı cüretli bir uçuş yapan İtalyan mec;hulıyetine bınaen hük~ü mezkar kırk i!? senesi kAnunusanl aymm on 
ün atıhnaktadw. hava filotillaları dUşmanuı kuvvetli kol· hukuk uıulu muhakemelen kanununun Uçiincu salı gUnU saat on bir sınlarmda * lanm bastırarak 25 kamyon tahrip et- 407 nci maddeaine tevfikan illnen teb- tmılrde Doktor Hulusibey caddesinde 

Londra, 14 (A.A) - AlmanJarın Lib- mişler ve düşm Ufrezel · . dağıt- lii olunm. 226 ( t t 2) Kardiçalı han 15 numarah dalı-el malı-
~ mukavemete hazırlandıktan Ela· nıış]ardır an m erını sıı••smda Tllridye Cumhuriyeti kanun-
~ • Malada arasındaki cephe 100 ki- Alın • t __ , ~- ,_ tZMtR StCtLt TiCARET MEMUR- Jarmm bahtettill saWılyetle vazife 18-
lometre · r.x.a-dedir an ve talyan tanr-erl uu- çoa. LUOUNDAN· 223 ren ben aşağıda mUhür ve tmaıınnı D-

genış lguı • defa Maltadaki hedefleri bombardunan ' tzmlr ttçilncU teri SUrena Ol 
Sollumun Britanya kuvvetleri tara- etmişlerdir KAzım Musal tfcaret unvanı ile tzmfr.. YaD gıeleıı Jum;; ehliyet vuıfl cay 

lmdan 7.aptı mihver kuvvetlerlnbı Hal- · - • - de Doktor Huluai bey caddemıde 48 nu- =~hnalda phadete ehil ~ :. 
fayada tutunmasını daha çok g(lçle§tire- tnlllfeı'ede idil' l'ransaz maralı binanın 3 numaralı yazıhanesinde rUl 

0 
t&m1rde 'V'çilncll ~ lklncl 

eektir. Zira mihver kuvvetleri şimdiye avcı !Dolan kanlda.. ~ ve her nevi toprak mahsUllerl Uze- ha= sokağında 6 numaralı nde. otuna 
kadar Sollumdaıı su tedarik edebiliyor· nne dahill ahm vesatımı tlcaretlle lftl· Şaha Bezen ve 1zmircM Amfarta1ar 
Clu. Haftalarca silren mukavemetten Londra, 14 (A.A) - BilyGk Britan- gal eden Klzım Musal'ın işbu ticaret cad~inde 8 numarada mukim Etem 
9CJma Sollumun zaptı ft buradaki mlh· :yada ilk defa olarak bir hür Franmz av- unvanı ticaret kanunu hillı::ilmlerine g8- ç öJa;en nam phitlerin tarif .,,.. ,.ı.a
\Yer kuvvetlerinin teslim olması mUhlm ca filOR tetkil eclı1mlftir. lngiliz avcı fi- re sicilin 415'1 numaruma kayt ve tescil d:tlerile taayyün eden ehllyetl kanaııl-
1* hAdiııe ille de bu muvaffakıyet de- lolarlyle birlikte çabpcak olan bu hava edlldili ilin olunur. 223 (113) yeyi haiz bulunan tzmırde Bomovada 
lerhıden fazla bUyUtUlmemelidir Şlm- bvvetlne lakotYada biT endüstri böl- Eti aobiuıda 49 numaralı evde oturan 
"1 Halfaya gamlmnunda mubwmet painia bhnayeai verilmiftir. Filoyu tet- tzMtR SICIU nCARET MEMUR- Remziye Aytaç veayni yenle otura 
Men '1/S bin 8lbr vardır. kil eden pil~tlann c;oiu Fransız donan- LUCUNDAN ı Tahsin Aytaç dan aebebi müracaatlarmı 

Elageyla • Malada yolunda İngiliz ile- maaının eaki mUretteba!1 olup evvelce Jzmirde yemit çarpınnda 12 numa- sordulumda anlatacakları gibi tarafım. 
1'l hareketi daha mWıbndlr. Romel bu hava ~uvvetlerinde vazife arörmllı kim- nah mağazada dahili ticaret Ye koım. dan r esen bir firket mabvelesinla 
ma1ıada ciddi bir mukavemet daha gU. eelerdir. yonculukla i•tiıral etmekte olan Nazif yazılmasını istediler. tsım ve adresleri 
terilebileceğinl Umlt etmektedir. Alpyürükün komisyonculuktan vaqeçe- yukarıda yazılı phitler yanında miltte-
~- MUBAREBEYt KABUL Borsa Tek bundan bövle 21112/941 tarihin- fiken söze bqlıyarak afliıdaki prt1ar 
BDl:RLl:RSE. den itibaren dahilt ticaTet alım Ye eab- dairesinde bir mukavele akdettllderinl 

" mı iflerile ı.tigal edeceifne mOtedair beyan ettUer. 
1n LaatrJra. H (A.A) - (Deyli Ekspı~J "'-'"-• beyannamesi ticaret kanunu hükümleri- Madde 1 - Şirketin unvanı (Doina-

aakert ynan Llbyadald askert uu- u1..um ne göre aicı'lin 41 S8 numanwna kayt ve luk Zeytbıyalı fabrikası: t.man Hakkı 
~.~nda şunları yazıyor : İngillz 140 İncir T. A. Ş. 45 50 47 50 teecil edildiil illn olunur. 227 ( 111) Aytaç halefleri Remziye ve Tahsin Ay-
--am Romelfn kuvvetlerini yoklama 70 jlro ve şll. 47 50 47 50 taç) ~ 

=:U.~!:"!ıı:: ~ ~:: :: so : 50 10.000 kadını :::.e: =~~~ ~~~ 
~ zorlamaktlr. Romel fena durumda- 20 R Alanyalı 45 75 45 7S Hayrette bırakal1 ve muamele merkezi fzmirde Bornova-
.. ..._ ba .ter muharebe71 kabul et- 289 YekO.n da Aşalı Çay sokaimda 8 numaralı fab-
._ IOiUitda hlacalm' ~· Al· 125543 F.aki ye1dbı G A R •ı p BiR rikadır. 
tnan mtldafaa hatta Elageylanm cenubu- 125832 Umwnt yekdn PUDRA Madde 4 - Şirketin mevzuu Zeytln-
IMl dotru 90 millik bir yol üzerinde ller- No. '1 44 50 o B Es ı yatı fabrllı::ası i§letmektlr. 
11,or. YbeeeJc ve milbimmat get!rtmek No. 8 45 50 T E C R Madde 5 - Şirketin MrmaJesl 20 bin 
h.Jnrnmdmı sdıcmtıda olan RomeBn bu- No. 9 47 Türk lirasından ibaret olup bunun 10 bin 
tada clara1dıyamıyae sanılıyor. Buna No. 10 50 ~ lirası nakit ve 10 bin liruı da kıymet.-
ikinci bir sebep te Elageylanın batısın- No. 11 55 7.' lerl §Ure'klca bilittifak takdir ve takvim 
"8ki Alman çekilme yolunun kesilmek lNctB olumnuş fabrika allt, edevat, maldn.e 
W.JQr..me maraz bulunmasıdır.. Qer 488 Vasfi Semerci O. 18 20 ve tesisatmdan ibarettir. tıbu serma,e-
Bo.neı oldulu yerde daneak oluna 10565' Eski yeldhı den 12,500 on iki bin bet ytlz lirası Rma-
1*t0n kuvvet1erlnln yok edilmesi bek· 106142 Umum! yek<bı ziye Aytaç ve '1,500 yedi bin bet ytlz Ura-
lenebw;. ZAHtu aı da Tahaln Aytaç taraflarmdan vaz 
bmtı.tz HA VA HO'CUMLARI 88 Ton susam 51 50 53 50 olunmuştur. 
kahire 14 (A.A) _ Orta şark İngiliz 43 çuval Fa&lıllya 19 25 19 25 Madde 6 - Şlrketm temam, her ttırl11 

lava ~ umumi karargihınm 5 çuval Nohut 15 15 muamellt ve alı::ltleırde unvanı §irlcetle 
~ t.b1lll . birlikte §8rilderdeıı yalnız Tahsin Ay-
Tayy~ 11 12 kanun ge- D 

0 
K T 0 B taç münferiden vaz'ı imzaya mezundur. 

eed TrablWlpl'pte)d -bede8::r üzerine Mumaileyh umur ve muamelltı şirketi 
"*11 bombardıman alanlannı tekrar Kemal Salllı Aysay tedvir hakkı tems~i if~ ile mnkeileftir. 
etmişlerdir. Bueratelsunda yangınlar çı- Sari hastalıklar mütehassısı, Madde 7 - Şenklenn kir ve zarar-
~ ve inffltlrlar 1ıiıuştur BAKTBIÜYOLOG dald hı.et lpinllderf; her prlk va etti-
~ Sirtıe ~hsmda 'buhman Dahlll ı...taıarmı TflldJilrfe Batu· it aermayeııd Diabetbade kar veya zuu. 

.IDotörltl va zırbh kuvvetlerine de bU- niye amil m...- Namı.... ı..a.rı ~fJhblla -·~ ı JEA. 
cunı -tn-ı ...... _ _..., .-....+ .. •----' eaddell No. 1 tle bhal -... _.., ~ı.....__~· .1..ı:11wusa-t'- ~on TELEFON: KLbdK: UZ3 nunusan.l 1942 tarihinden ltn.J. 1 ki-
:.~ va limandaki deniz taşıtlan ye- EVi : 1531 nunusani 19!0 tarllıhıe kadar clfl'\'am et-
~ baaıbelammt ile de bcımbuchma- mek üzere tekls senedir. 
,_ netlcelerl görUlmemiştir. Humsa ve Taraflar blfka bir diyecekleri olınadı-
llhll ~ muhtelif noktalara da ıauR BEl.EDIYF.SINDEN ı im.ı beyan ve ifade etmeleri üzerine ben 
-..ı.ıar atıbmp-. D8D dftpnMllll :&la- AlıDaı' hakkındaki 1423 ayıb kanun- Dalla gllzel ,.mnl1 ıaoter aafatile yudan bu muka-
~lanuı dolusunda bahman motnr1tı la posta kanununa ek 2 721 sayılı kanu- gll' llllllllHlllll~ ft1aamql agakca ve yi1Juıek wle olm-
&Ut at1eıtue bomba tanareJerimiz t. nwı A fıkrasını tacın eclen 2113 aaJllı- dum ,,.. !DIDMnt alattma. DilecBkleri 
laı6ıı .... hGeum ........ kanun Wy• cllm1e bpmnd•ld dln ICat'I DELiLi ıuıoı.. ll1>i :v·sıldJlmı benim ve ..ıut1erla ~ 
~~ bomba tayyareleri de tahtasına uılmıştır. nmda tamam• kabul ve ılatır -.,ı.cmr,. 
J.n _ _-;- laedefler ilzerlne yaptıkları 231 (11•) ,........... ~ı 1'EGIOIOI ta kenclilerine ve phltlere tmza ~ 
~-umıara devam etlnlt w IJl netfce]er lilunt - Wr btiL· y dikten ..ara ben de imla ve tudlk ettim. ~ IZMtR iKiNCi iCRA MEMURLU- ~C/l41 llzılüstüıa,_ ..... B1ıı doku& yUs bık iki .-.l klnmna-
Yukan~ -'- ....._ ve başka CUNDAN ı ou ll9lt bir .... w ,_. Wr ~ lani qm.m cmGçUDcG ah aUnG.13/1/942 
~ cf8rl tayyaremlz dönmemi§· Bir borcun temini için haczolunan/ ı= =;E'°vliii-" =t :::..~ M. O. 
tir. Geleaa/ maıkah 7 lamMlı 941 modeli ......... J&lw'a, Rlldr'• " Taraflar Jmza ve mOhör 

ac...._ 14 (A.A) - ~ .... .,. 14C> Ura ......... ~ bir ..... ._.,. ,.... bile ..... Şahitler lmulan 
~ Jaa-.. teLUiiı adet mdyo açak arttuma MUetiyle 1 7 / bler w artık ~ .__ ...._... tzmlr tlçOnctl noteri SONJ7a Ola7 

BrltanJa hna bnatlerl pua1'led t /942 tarihine mGaadlf cwnarteai aaat Ba c:eYber (Krema = .- al-, JUml mUhtlr•ve lmmll 
alaG tbDtek w Yalamn nlmen Trab- 11 de yeni m1za7ecle bed•teniode sa- ~...:=~ •'-•==• Umumi No. US HUSUi! ~ 
.. •• •J.a•J·Ja'Claki bedeflerl bomhala- blacaktır , • · ı !tbu mubftle auretfnJn daire ~--
!'lllbr. Tnhıu.ta aetice1eria teehitl mGm Bu ~bim.,.• muhammen ~etin CIDDEI llfJHl8 ıll.Ttllr smda saklı lS/1/19'2tarih 98113 mw-
k&D olm.ennttır. E.lapıylada bombalar 9' 7S tbai hulm ... • ikinci arttırmaya Yld•.... b .... tanıftu ~ rab as1ma uyp o: tlllldik: 
~ ve MY• mqdum• Pmelindeld 'buala1uak lldad artta'mUI 20/ 1/42 klpltl ..,..ıede _~lllllmr .. ;; rim. Bin dDkoz ~ 1tfUncfl "!h1 -
._._ ortumda batlanut Ye :ranrlu sh6 ayni .ut Ye ayni yerde en çok ut- lTokalo• hdremi. w ..... nullDl apmı an 13/111942 
akn.'lbr. tuana bale edilecektir. , raft .. ı... baıi bir pUdr&Jl ...... rt..: tzmtr ttçUnetl noteri 
Lı:~ Katan:ya hava meydanına Para petindir taliplerle fazla mbab t $ar•t "Krema ~ ~~" ""' resmi mnhilrG " bmaı 
--=unı edilınltth. almak ieteyenleıln mab•Uinde bun' u- ~lf taraf ditettaclell ~ 
~ d~ menDed btltGn lanacak memura müracaatlan illa olu- 11Jzıl tlolM ,... ft 6IM eall 

lfbı tekrar alır bomba atefine tutahmat- .... 2.30 (1 IS) ~am1ne Tobloa.p.dr nm D OK T O 8 
~op mevzilerile tahkimlere tam ı.a- :tfnla para..lade.olWcaidlr.C SalAbettlll TBJCAMD 
._.L_~dedllmiftlr. Mot&rlB taptlar Parasız - Bu gazeten\D ber ok1l7'l- ..nrT11r BASTAt,m.ıaı 

U91anaralc iyi netleeler ............. Artistik fotolraflar için 1942 mo- cu ba:yam. derununda (beyaz ve pem- ~~ 
eo. ileri ~rde top ~ )aındsa1annm ge1m1ft1r be) renklerdeki T O K A L O N krem-
ı:.la&'etala ile TedaJ;ya aıamtda ~ dell • W ile aaulatellf ımı.rcı. Tobloa pad- ......._ her sla öilıdm eoma 
"891eıaıdttlr Yorpncılar çarfısında sz numarada ruının nümunelemi havi lilb bir sflzel- Nw _.. ..ak S .........ı.ld 

Dan ~ Mr kav defa alan1ar ya- lik kut- alabilir. Ambalal ft l8fk ...... ....,...., •• w. ..... 
~ hır miktar huu oım...... • Cimi masrafı olank 20 kunqluk bir pul ..... .... 
=~. dilt6ril1mllt. 4 acalnn- dan- iıcbki am- ıhdedaiıl. ~N : MU 
~--.... TOKAL.ON ..m. 198 po.ta kutusu .ıın : MU 
~ 'l'EBLICI 622 tatan'bul ı - 13 (51) 
~ 14. <A.A> -Alman tebllll: DOK 2' O a 
~ Afrikada SnDum ... inde 
~ deniz bnetlerlnfn yardmdy-
fid~n~t~ mevzilerine kup 
Batı ~ devam etmektedir

k Siren.ikada her iJd taraf keşif 
~ kuvvet1i faaliyeti oJm~ .• 
liz ~ Ye ttuka tayyareleri lngl
- otomobil toplululdianm ve 
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-9517 1 • • lfltCI VeJI atc1e M..e.n il 

9518 l • • Koca Bıyık ollu Salih .. 
9519 1 Aziziye • Bçram oilu l(ehmet • 9520 1 • • Demirpla oihı Ballt • 
9521 1 • • Silleyman oi1u $.!f anı.. ı 
9522 1 • • Süleyman ~Ahmet • 9523 1 • • F.aldci ollu • 
9524 1 • • Mehmet Ali ollu Şerif • 9525 1 • • Nlfli ollu Ali • 9528 1 • :ıt Hacı dallı oilıl BlllUl • 952'1 1 " • Ethem oilu Nuri • 9528 1 • Şahap ol1u Nuri • 9520 1 • • Hacı Ali ollu Bmna A1l • 9530 1 • • Muslih oi1u Kaıııtet. • 9531 l • • Hacı D.iJı ollu Vehmet • 9532 1 • • Yor.pdı ollu 0.... • 9533 1 • • Dallun dada ÜIMt 1t 
9534 1 Burpr • Yusuf o11u Ahmet • 9535 1 • • F.min ollu Velnmıt • 9538 1 • • Mehmet oilu 1tahwei BaJl1 • 
9531 1 .. • Salar ollu Melmwt • 9538 1 • • Sab1h Bam AJl • 9539 1 .. • Haeı Mustafa • 9540 1 • • Ali otlu ltecep • 9541 1 • • Bekir oi1u Mustafa • 95a 1 • • Veli oflu Vehmet ol. Basan ı 
ısa 1 • • Mehmet ollu Cevat • 9544 1 • • ~otlu Osman • 9545 1 • • Hamza otlu Mahmut • 9548 1 • • LmailolluHu..pı • 95'7 1 • • ll1lltafa olhı Tatar BMaıı • 9548 1 • • Y&aJc Abclullalı olfu All • 9549 1 • • Hoca Mehmet olhı Halil • 95IO 1 • • Şnbt ol1u SeJfettln • 9551 1 • • Ahmet ofJa HaBl a 
9552 1 • • HOleytn otlu Hamı Onbqı a 
ISSS 1 1t • Yusuf otlu tbnıhtm • 
9W 1 • • A,,_ t.m.rı alla SGJeı,mm • 
9151 1 • • KD'lı llestmı ol1a Veli .. 
9558 1 • • 8aBh alla Mehmet • tll'I ı .. • Çelebi ol1a 1bumha ol. • 
9551 1 

Mel.net .. • 881eJman Çawaı olla • 
:Abclurrahmm 

9580 l • • X.. lQık ım.,Jn o.Ahmet • 
IMl. 1 • • Baca ol1u Mmeafa • .. 1 • • Bekbl Hasmı • 
9S8I 1 • • Hacı İbrahim Ojlu Ömer • 9584 1 • • İsmail o1Ju Abdurnlımmı • 
9se5 1 • • Muallim Mustafa KAmll • 9568 1 ŞlrJnceclen Radoelu Ahmet • 1581 1 • S.lü Muhtar llthnıet • 9588 1 • mm.Ahmet • 
9589 1 • Mehmet Cavut ollu Rall1 • 9570 1 • l"mnea Cafer ol1u AJI • 
ısn 1 • A1l Basan olJu JılUBtlıfa • 9512 1 • Omnan Beyin Rlza • 9573 1 • Mutafa bey otlu HMan • 951' ı • Arap Ali • 9575 1 • Asım bey • 
9576 1 • Osman oğlu Mehmet Hoca • 
9578 1 • Zeynel Gi1a 1bnılllm • 
9579 1 Şirinceden Belvac1 Çobaald Mustafa ICupclaa 
9580 1 • Adem HuHMl olhı lluhlttia • 
9181 ı • Balr1m1 Mustafa ollu Kelunet • 

-90MUYA8DC-........ _ .... , 
S.tat No. Mulwmmen B. 

u Kr. --54 8qnk]a 1 M4 timendUw caclcleel 2020 ada. 4 panel 
2000 MJ. 62 laj)a - ''° 00 S..Ş ~ 1644 tinMMl'- cad. 2019 ada. 7 panel, 
216 M2. 54/1 taJla ... 16 40 

56 a.,.rakh 1644 ........,_ cd. 2019 ... 10 ...-
246 M2. 58/1 taJla ana 61 59 

5.1 ~ 1614 "- eokaJı: 2004 ..... '4 panel 
160 M2. 2/1 tıaila ... 40 IO 

58 8aynkh 1609 Mm ...... 2006 ada. 1 ... 
J90 M2. '' taJh ana 156 00 

u 8qrakh 1 S9S Menemea e4 196' .U, 2 .,...ı 
400 M2, S' taJJr ana 400 eo 

60 Ba7'8kh 164.f tlnMncllt.r cd. 2020 ... 7 panel 
1960 M2. 66 ı.f]a - 490 eo 

61 ~ 1644 ....... ocl. 2020 .... , ....... 
5110 M2. 60 talk ana 778 60 

62 8qrakh 161' Mlaa ... 1988 ada, 7 panel 
1S7 MZ. 11 taila ......_ tl6rltıe 1o laulae w..ı 1'12 50 

63 ~ 1614 ofl v ... •kak 2004 ada, 16 pulll} 
ıso MJ. 4 ta.tla ..... S7 50 

M 8Qrakh 1614 cil Vltne eobk 20CM a41a, 15 P8*1 
130 M2, 2/2 tajh ana S2 50 

6S Bayıak)a T..ı.k '" $eftali .-.. 1999 ada. 2 panel 
19S M2. 1 1 taJh ana ,, 00 

66 8qrakJa T..ı.k Ye Seftali eobk 1998 acla. 1 panel 
122 MJ. 9/1 ta.ili ana 24 40 

67 Bayrakla Tatbk '" Klıaz 10kak ada. 1 pa..t 
182 MZ. 11/1 talla ana S6 40 

68 llüacl karutlna m111rh od. 17SO .._ 17 11U911 
460 M2. numaruaz ..._ 6900 

69 ile.inci bıaatina mmrh ccl. 1750 .U. 16 peael 
2.30 M2. No. ..... 4600 

70 !kinci braaliaa 8IM1 .,. Ar.,. ...... ,...... 17'0 
ada. 14 panel 10836,SO MZ • .....- tada ... 00 
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Afrikada Mihverin va-
ziyeti nazikleşiyor 

Radyo gazetesine göre Libyada Bar
diyadan sonra So11um da İngilizlerin 
eline geçmiş bulunuyor. Şimdi İngiliz
ler hemen Sollumun cenubundaki Ha1-
fayada kat'i net!ce arrunağa başlamışlar
dır. 

İngilizlerin bu bölgede gayet planlı 
ve sistemli seki1de hareket ettikleri gö· 
rülüyor. İngilizler evvela Bardiyayı dil
şürdüler, sonra büyük kuvvetlerle Sol
lumu zaptettiler, şimdi de Halfaya üze
rine yüklenmiş bulunuyorlar. 

İngilizlerin şimdi burada üstün kuv
vetlerle taarruza başlamış olması ve do
nanmanın da bu taarruzlara yakından 
iştirak ettirilmiş olması, burada da İn
gilizlerin seri bir netice elde edecekle
ri ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

Batı istikametinde harekete devam 
etmekte olan asıl İngiliz büyük kuvvet
leri, Sirte körfezinden o meşhur çölün 
başlangıcı olan Ageylaya vanmştır. Ha
len Agedabyanın henüz İngilizlerin eli
ne geçmemiş olması, Romel tarafından 
burasının Sollum ve Bardiya gibi bir 
yan mev'ZÜ olarak bırakıldığı kanaatini 
uyandırmaktadır. 

Maamafih İngilizlerin seri hareketleri 
karşısında orada mecburi olarak kalmış 
olması da ihtimal altındadır. 

Biz bunu incelemekten ziyade bu 
kuvvetlerin bugünkü günde ne gibi rol 
oynıyabileceklerini göstermek istiyoruz: 
Agedabya dört mühim yolun birleştiği 
bir yerdir. Bilhassa Trablusgarbe giden 
asfalt yolun üzerinde olması itibariyle 
önemi çoktur. Bu mevki mihverin elin
de bulundukça, Trablusa doğru hareket 
edecek İngiliz kuvvetleri kumsal ve bo
zuk bir yoldan harekete mecbur ola
caklardır. Bu şekilde hareket te ileride
ki hareketleri az veya çok aksatabilir .. 
Bunun için İngilizlerin, bu mfuıiayı ilk 
planda bertaraf etmek istemeleri muh
temeldir. 

Romelin Ageyla - Maradoda, çöliln 
hemen başlangıç noktalarında bir mu
kavemet hattı kurmak istediği sanılıyor. 
Romelin, gerisi faydasız bir çölü olan bu 
yerde mukavemeti, askerlik usullerine 
biraz aykırı görülebilir. ÇölJer de, nehir
ler gibidir. Çölde hareket eden bir or· 
dunun çölü önüne alması icap eder .. 
Romelin tuttuğu veya tutmak istediğı 
hatta karşı, ciddi bir hareket karşısında 
~kilmek zarureti hami olursa Romelin 
~k büyük müşküllere maruz kalması 

Siya•i vaziyet 
--- ·---

Cenup Ameri-
kası devletleri

nin kararı 
heklenivor 

Radyo gazetesine göre Riyo de Janef
ro ilçlincü Amerika birliği kongresi gü
nün en önemli siyasi olayıdır. 

Harbe girmemiş olan bir çok cenup 
ve orta Amerika devletlerinin harp 
önünde alacakları karar her tarafta me
rak uyandırmaktadır. 

Yirmi kadar Amerikalı devletin işti
rak edeceği bu konferansta 130 milyon 
nüfusu ile Birleşik Amerika en ön saf
ta gelir. 

Bundan sonra 40 milyon nUfuslu Bre
wya ve ondan sonra da Arjantin ve 
sonra Şili gelir. Meksikanın hususi bir 
önemi vardır, fakat orta Amerikadaki 
devletler çok küçüktürler. 
Konferansın mevzuu •Manroe• kai

desi ile esaslı surette ilgilidir. Monroe 
kaidesi birleşik Amerika tarnfmdan 120 
sene evvel kurulmuştur. O zaman, bu
günkü müstakil cümhuriyetlerin hepsi 
de Avrupa devletlerinin birer sömürgesi 
idi. Bunlar Napolyon muharebeleri sıra
sında istiklallerini kazan~nrdır .. Na
polyonun mağlubiyetinden sonra, Av
rupalılar büyük Fransız ihtilnli zama
nındaki durumu cenup Amerikada tek
rar kurmak istemişlerdir. Bunun üzeri
ne Birleşik Amerika devleti, Avrupa 
kıtasmdaki devletlerin Amerikada dev
let işlerine karışamıyacaklannı ileriye 
sürmüş ve bu, o zaman Birleşik Ameri
ka cümhurreisinin adına göre ıMonroe• 
ka!desi adını almıştır ve Amerika dış si
ya etinin temelini teşkil eder. 

ihtimali kuvvetlidir. 
UZAK DOÔUDA 
Uzak doğuda bilhassa Malezyada ge

l:şmelcr artmış bulunuyor. İngiliz ve 
Japon kaynaklarından gelen haberler 
birbirini tutmaktadır. İngilizlerin oyala
ma hareketleriyle çekilmeleri devam et
mektedir. İngilizler, üstün kuvvetler 
karsısında esaslı bir müdafaa yapama
mışlardır; oyalama mukavemeti ise, top
rak vererek zaman kaybettirmek, ka
yıplar verdirmek demektir. Bu hareket 
yapılırken eldeki kuvvetleri düşmana 
kaptırmamak lftzımdır. Fakat oyalama 
hareketi her toprakta yapılamaz. Tank
ların güç işledikleri yerlerde, geniş ne
hirlerde, bataklık arazide, sık bir or
manlıkta yapılırsa muvaffak olur. 

Japonlar İngil!zlere arasız taarnızlar 
yapıyorlar, köprüleri yıkarken İngiliz 
istihkam birliklerinin gördükleri zarnr 
büyüktür; buna rağmen İngilizler vazi
felerini yapmışlar ve köprüleri yok ede
bilmişlerdir. Bu da harekata gerçekten 
aksaklık verir, hatta harekatın dunna
sını bile icap ettirir. 

PANAMA KANALININ 
MÜDAFAASI 
Ruzveltin dün neşredilen demeçine 

göre Kristobal ve Panama körfezi deniz 
bölgesi merikan deniz kuvvetlerinin sı
kı kontrolü altına verilmiştir. Buralar
dan geçecek bütün vapurlann hususi 
kaidelere ttıbi tutulmasına karar veril
miştir. 

Bu sıkı tedbirler Panama kanalını 
korumak içindir. 

1940 senesi sonlannda, Panama kana
lına Pasifikten gelecek tehlikeleri önli
yebilmek için Panamanın 600 mil yakı
nındaki Kokoo adası Kostarikadan sa
tın alınmıştı. Şimdi Ekvator hükümeti
nin Amerika ile birl!kte harbe girmesi 
hasebiyle daha uzakta bulunan Galapa
os adası da Amerikalıların eline geçmiş
tir. 

Bugün alınan tedbirlerin manası da
ha başkadır ve şunlardır: 

Pnnamndan geçecek olan bütiln va
purları sıkı bir kontrol altına almak, 
kanalda yapılabilecek her hangi bir bal
talnma hareketine mani olmak.. 

Panama kanalından senede 5000 ka
dar vapur geçer. Çok miihim olan Pa
nama kanalının her zaman için açık bu-
1 und urulmasının ne kadar ehemmiyetli 
olduğu hemen göze çarpar. 

9 lar konfe•·ansı 
---·-- -

,, ahşi hareket-
leri cezalandı
racak hüküm-

ler verildi 
Londra, 14 (A.A) - cTaymin ga

zetesi ha§ yazısında Londra müttefikler 
konferansı hakkında §Unları yazıyor: 
Medeni dünyayı temsil eden murahhas
ların Londrada yaptıkları toplantı işgal 
altında bulunan memleketlerde yapılan 
vah§i hareketleri cezalandıracak hüküm 
Ier vermiııtir. 

( Niyoz Kronikl) in siyasi yazarı şun
ları bildiriyor: Senceyms sarayında dün 
yapılan toplantı tarihe geçecek bir ha
disedir. Yeni devletler arası harp kai
deleri bu toplantıdan doğmu§tur. 

Berlin, 14 {A.A) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: Salahiyetli Al
man mahfillerinde sözde Avrupada ca
nilerin cezaya çarptırılması kararını ver
mek üzere Londrada toplanan konfe
rans hakkında hiç bir demeç yapılma
mıııtır. Alman hariciye nezaretinde be
lirtildiği gibi bu, ciddi bir konfeansın 
konuşma mevzuu olamaz. Bundan dola
yı Almanya buna kaşı her hangi bir va
ziyet almamı§tır. 

Çünkü yeni Avrupa sun'i bir yapıcı
lığın değil, hakiki bir gelişmenin netice
si olacaktır. 

bütün Amerika devletlerinin mihvere 
karşı harp ilan etmesini teklif edecek
tir. Ayni haber, Arjantin ve Brezilya· 
dan başka diğer devletlerin bu teklifi 
kabul edeceklerini bildirmişse de bu ha
ber henüz teyit edilmemiştir. 

Arjantin, büyük kasaplık hayvanatı 
ve buğday memleketi olmak hasebiyle 
Avrupa ile sıkı iktısadi münasebetlere 
maliktir. Birleşik Amerika da ayni va-
ziyettedir. Bunun arada b:r anlaşmazlık 
zemini olabileceği sanılıyor. Brezilya ile 
Birleşik Amerika arasındaki münasebet
ler çok samimidir. Cihanın en büyük 

YENİ AS'JR 

lngilizlere göre 
---·---

Malezya da ln'lİ-
liz ordusunun 
2erilen-esi de
van_ ediyor -·-JAPON iŞGAL iNDEKi BlR 
iSTASYON YAKILOI -·-

Peşte tema•ları 
---·---

M acariştan ve 
Ron~anyadan 
yeni bir şey

ler isteniliyor •• -·-KONT CIANO BUGUN BUDA· 
PEŞTEYE VARI YOR -·-

Memurlara yapılaçak zam 

Layiha Mecliste bugün
lerde konuşulacak 

Singapur, 14 (AA) - İngiliz tebli- Budapeşte, 14 (AA) - İtalyan ha-
ği: Tayyarelerimiz Singora demiryolu : riciye nazırı Kont Ciano, Macaristan na
istasyonuna tonlarca yangın bombası 1 ibi ile Macar hükümetinin daveti üze
atmıştır. Limandaki hedeflerde yangın 1 rine 15 son kanunda {bugün) bir kaç 
çıkarılmıştır. gün kalmak üzere Budapeşteye gelecek-

Deniz seviyesinden 1500 metre ve d aha yüksek 
yerlerdeki memurlara ayrıca mahrukat 

bedeli verilecek ... 

Batı Mnlezyada İngiliz kıtaları geri- tir. 
Ankara, 14 (Hususi) - Memur ve 1500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde 

müstahdemlere verilecek fevkalade zam daimi memuriyette bulunanlara her se
hakkındaki kanun layihasını hükümet ne teşrinievvelinden başlam~ harp ni· 
bu akşam Meclise vermiştir. Layiha ala- hayetine kadar devam etmek üzere ŞU 
kalı encümenlere havale edilmiştir. La- esaslara göre yakacak zammı verilir : 

deki mevzilerine çekiliyor. Roma, 14 (AA) - Hariciye nazın 
Düşman tayyareleri dün Tapia ve Kont Ciano yanında Macaristanın Ro

Murayı bombalamıştır. Demiryollarında ma elçisile hariciye nazırlığı memurları 
yihanın esaslan şunlardır : a) Bir i.Ia altıncı derece olanlara her hasar vardır. olduğu halde dün Peşteye gitmiştir. 

1 - Aşağıdaki yazılı istihkaklara fev- ay 30 lira, Londra, 14 (A.A) - Uzak doğu- Berlin, 14 (AA) - Yarı resmi bir 
kaiade hallerin devamı müddetince ay- b) Yedi ila 15 inci derecede olanlara dan gelen haberler Malezyada İngiliz kaynaktan bildiriliyor: 

gerileyişinin devam ettiğini bildiriyor. Siyasi mahfillerin kanaatine göre lık tutarı 170 liraya kadar olanlar için her ay 15 lira, 
HOLLANDA HiNDISTANI Kont Ciano Budapeşteye bir ziyareti vergi ve tekaüt tevkifatı çıktıktan son- 6 - Bu kanun mucibince verilecelt 

raki ita mikdarının yüzde yirmisi, ay- ı:amlar kazanç, iktısadi buhran, müva-TEBL!ôi iade için gidiyor. 
Batavya, 14 (A.A) - Dünkü resmi 

tebliğ: Doğu Hollanda hava kuvvetleri
nin dün Tarakau önündeki Japon gemi 
topluluklarına karşı yeniden yaptıkları 
bir hücumda iki deniz taşıtına iki tam 
isabet kaydedilmiııtir. 

Sabahleyin Celebeşin şimalinde Go
rontaloya kar;ı Japonlar tarafından ağır 
bir hücum yapılmıştır. Bu hücumda Ja
pon bomba tayyareleri 1 3 ağır bomba 
atmışlardır. Bundan sonra Molukes ada
larında Trenate adasının batısında Hal
meharapa karşı da bir hava hücumu ya
pılmıştır. Sivil ahali arasında 15 kişi öl
müş. dördü ağır ve yirmisi hafif olmak 
üzere 24 kişi yaralanmıştır. Şehir için
deki Kupron petrol depolarında ve ev
lerde yangınlar çıkmıştır. Bu yangınlar 
söndürülmüştür. Gorontaloya karşı ya
pılan hiicumda bir asteğmen ağırca ya
ra lanmıştır. 

T ARAKANDA PETROL 
BIRAKILMADI 
Patavya, 14 (A.A) - Tarakandaki 

petrol tessislerilc malzemesinin tam bir 
surette tahrip edildiği resmen bildiril
mektedir. 

Patavya, 14 (A.A) - Müttefiklerin 
Pasifik baş kumandanı general Vavel 
doğu Hollanda Hindistanına gelmiştir. 
Umumi karargahını burada kuracaktır. -----·-----Cenubi Amer ikada 

Arjantin Mihv~re 
mütemayil g ibi 

---··---
MiHVERLE DiPLOMATiK MÜ· 

NASEBETLER KESi· 
LECEK Ml? -·-Vaşington, 14 (A.A) - Riyo de Jane-

iro konferansının açılışında Ürug
vay tarafından ileriye sürülen ve mih
verle diplomatik münasebetlerin kesil
mesini istiyen karar sureti kabul edile
cektir. Yalnız Buenos Ayresten gelen 
haberler hayret vericidir. Arjantin ha
riciye nazırı bu meseleye kat'i surette 
muhaliftir. Birle.ş!k cümhuriyetler Ar
jantinin de son dakikada muhalefetten 
vaz geçerek Ürugvay tarafından yapı
lan teklifi diğer devletlerle birlikte im
znlıyacağını ümit ediyorlar. 

Meksiko, 14 (A.A) - Alman ve Ja
pon elçilik memurlan Amerika toprak
larında bulunan Alman ve Japonların 
mevkuf oldukları yerlere gönderilmiştir. 

------tt------
ingilter eye karşı son 

Alman hücumları 
Londra, 14 (A.A) - Hava nazırlı

ğı bildiriyor: Bir düııman tayyaresi ln
gilterenin şimal doğu sahillerinde bir 
yeri bombalamıştır. İnsanca . kayıplar 
vardır. Bir kişi ölmüştür. 

LONDRA ClVARINDA BiR 
KASABADA 
Londra, 14 (A.A) - Dün akşama 

doğru bulutlar arasında sıyrılan bir düş 
man tayyaresi civardaki bir kasabaya 
bombalar atmı§hr. Sokaklarda ve yıkı-
lan binalarda ölüler ve yaralılar vardır. 

ALMAN TEBLtCl 
Belrin, 14 (A.A) - Alman tebli

ği: 
lngilterenin doğu kıyısı açıklarında 

denizaltılarımız himayeli bir kafileden 
2 1 bin tonluk 4 vapur batırmışlardır. 
Sava§ tayyarelerimiz de 8 bin tonluk bir 
ticaret gemisi bahrmış ve başka büyük 
bir gemiyi de hasara uğratmışlardır. 

ta idiler, şimdi açıktan çalışacaklardır. 
JAPONLARIN ÜMİDİ 

* lık tutan 170 liradan yukarı olanlar için zene, hava kuvvetlerine yardım vergi-
Radyo gazetesine göre Alman hari- vergi ve tekaüt tevküatı çıktıktan son- lerine tabi olmadığı gibi borç için de 

clye nazırının ziyaretinden sonra İtalyan raki ita mikdarının yüzde on beşi nis- haczi kabil değildir. 
hariciye nazırının da Peşteyi ziyareti he- betinde zam yapılmıştır. 7 - Mukavele ile istihdam olunanla-
defi hakkında verilen haberler, daima 2 - Birinci madde mucibince yapıla- ra bu kanunun şümulü yoktur. 
ileriye sürülen şeylerin tekrarından iba- cak yüzde yirmi veya yüzde on beş nis- MUVAKKAT MADDE : 
rettir. Bununla beraber Mihverin Maca- betinin tayininde aylık tam istihkakla- 1 - Bu kanunun meriyeti tarihinden 
ristandan bir takım ııeyler istedikleri ve rm tutarını ve bu nisbetlere göre filen evvel kadrosu ilga edilen, vekalet emri
\kj hariciye nazırının da bunun temini verilecek zam mikdannın hesabında ne alınan ve işten el çektirilen memur
için bu seyahatleri yaptıkları muhakkak vergi tevkifatı ve tekaüt aidatı çıktık- !arın aylıkları 3656 sayılı kanunun mu. 
tır. Her halde ilkbahar hareketleri için tan sonra istihkak kesbedilen hakiki vakkat birinci, üçüncü ve 4122 sayılı 
Macaristan ve Romanyadan daha genig mikdar esastır. Zam nisbetinin tayinin~ kanunun muvakkat birinci ve 3888, 3968 
iııtirak istenmiş olacaktır. de muhtelif istihkakı olanların her is- sayılı kanunların muvakkat birinci 

Bu ilk bahar hareketlerinin ne olaca- tihkakı ayrı nazarı itibara alınır. maddeleri mucibince verilmekte olan 
ğını tahmin edilemiyor. Bununla bera- 3 - Birinci maddede sayılı istihkak- haklarla ilga edilen teşkilattan açıkta 
ber, Macaristan ve Romanyaya düşen lara mümasil olup mikdarı veya azami kalan ücretli memurlara hususi kanun 
vazife büyük olacaktır. Çünkü mukave- haddi kanunla tesbit edilmiyerek muay- ınucibince verilmekte olan aylıklar da 
rncti kınlamamış olan Rusya ve kuvvet- yen makamların takdirine bağlı olanla- bu kanundaki esaslar dahilinde zamma 
li Rus taarruzu karşısında bu iki devlet ra bu zamların verilip verilmemesi ay- tibidir. 
zor durumda kalmışlardır. Bu durum da ni makamların takdirine tabidir. 2 - Zat maaşları sahipleri bu kanun 
yeni hizmetler vefedakarlıklarla kargı- 4 - Birinci madde mucibince yapılan mucibince verilecek zamlardan şubat 
!anabilir. ' zamlar asıl istihkakların her bütçede ta- 1942 ayma taallök edeni mart 1942 de 

----,-·- alluk ettiği tertiplerden tediye olunur. Uç aylık istihkaklarına eklenmek sure-
Tonrak mahsullerı· s - 3656 ve 3661 sayılı kanun hü- tiyle alırlar. 

17 kümlerine tabi maaşlı ve ücretli me- Bu kanun 1 şubat 1942 de meriyet 
Ofisinin hesabı.. ınurlarla subay ve askeri memurlardan mevki.ine konacaktır. 
Ankara, 14 (Hususi) - İktısadi dev

let teşekkülleri meclisi toprak mahsul
leri ofisinin 1941 hesap blfuıçosunu tet
kik ve tasdik etmiştir. 

-----·---------A 1 ma o lar Avrupayı 
Bolşevikl~rJe kor

kutuyorlar ___ , ___ _ 
8. «EDEN)) iN MOSKOVA 

SEYAHATi VE ALMAN 
TEFSiRLERi -·-Berlin, 14 (AA) - O. N. B. ajansı 

Edenin Moskova müzakerelerinin akia
lerini mevzuu bahsederek. d iyor ki: 

Almanya. ve müttefiklernin doğu Av
nıpadaki mücedelede anlayıolan artmıt
br. Finlandiyada bo}§Cvikliğin kat'i su

rette imhası arzu ediliyor. Eğer Avrupa
hın tanzimi meselesini Sovyetlere bırak
mak. hususunda Edenin hülyası tahak
kuk ederse o zaman fUll}ar olacak.br: 

l - Sovyetler birliği Finlandiyayı 

tam esaret altına alacak, Fin milletinin 
en iyi unsurlan mahvedilecektir. 

2 - Ruslar Aland adalannı ifgal 
edeceklerdir. 

3 - Şimal Norveçte Atlantiğe kadar 
ilerleyecek ve Narobin madenlerine el 
koyacaklardır. 

4 - Finlandiya ve Botni körfezlerini 
iNalleri altına alacaklardır. 

5 - Baltık denizin ae~ülcen nokta
larına ve çıkış yerlerine Sovyetler ha
k.im olacaktır. 

-------·------Amerikan-Alman dip-
lomatı ve gazetecile
Tini n değiftirilmeai 

- -- ._ .. 
Londra, 14 (A.A) - (Deyli Telgraf) 

Siyasi yazan İngilterenin Moskova bü
yük elçisinin değişmesi dolayısiyle ŞUll· 
ları yaz!YOr : 

Sir Straford Krips Moskovaya 1940 
hnzirarunda tayin edilmişti. O zaman sir 
Straford bu vazifeyi muvakkat olarak 
kabul ettiğini söylemişti. 

Koter kanunu 
i\.nkara, 14 (A.A) - Büyük M. Mec

lisinin bugünkü toplantısında Meclisin 
941 birinci ve ikinci teşrin ayları hesa
bı hakkındaki mazbatalar okunmuş ve 

iyi çalıfan i f çilere 

kabul olundu 
Noter kanununun bazı maddelerini de
ğiştiren layiha kabul olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi cuma · güntl 
toplanacaktır. 

mükafat veriliyor 

Ankara, 14 (A.A) - Ulusal ekonomi 1 sa baka neticelenm.1,ş ve kurum örnek il"" 
ve arttırma kurumunun dokuma, kömür çileri birer mektupla tebrik ederek ken• 
ve maden işçilerinin en ehemmiyetli ve dilerine mUklfatlarını göndermiştir. 
verimli çalışanları arasında açtığı mil- · 

Cavada 550 bin Almanların küt
kişilik bir ordu le halinde teslim 
Japonlarla b&r- olduğu bil-

be hazır diriliyor 
~-~ ~•-

\ 

Çinliler J'aponlara karp Baslar Alman mtldalaa .. 
yeni bir taarruza sının dayandıp en mtl• 

başladılar- hiın yolu tuttu.. 
Londra, 14 (A.A) - Royter ajansı- Nevyork, 14 (A.A) - Vaşington P()5oo 

nın askeri muhabiri bildiriyor : tun yazdığına göre ı\lmanlar Rusyada· 
Japonların Singapur üzerindeki ilk ki vaziyetin nazikleştiğini ilk defa ola

hava akınının püskürtüldüğü haberi ce- rak itiraf ediyorlar. 
saret vericidir. Zira Japonlar ileri hare- Moskovadan gelen haberlere göre Al
ketlerine devam oderek Sereybayı alır- manlar kütle halinde teslim oluyorlar, 
larsa hedefleri Muhara olacaktır. O za- bunun için Almanyada bir buhran ol
man Singapurdaki bütün tayyare kuv- duğu hakkındaki şayialara inanılabilir. 
vetlerlınizi kullanmak lazım gelecektir. Nevyork, 14 (A.A) - Nevyork He-

Hollandalılann, Hollanda Hindista- rald Tribun yazıyor : 
nında bir çok tayyare meydanlan var- Haritaya bakılacak olursa Lorokome>o 
dır. Bunlardan en mühimmi Mahlada- nun geri alınması çok büyük bir mu• 
dır. . . vaffakıyettir. Sovyetler Alman mUda· 

Cava adasında elli bın Avrupalı as- faasının dayandığı en mtihim yolu tut
kerlc 500 bin kişilik bir ordu ve iki bin muşlardır. Bundan dolayıdır ki harita
tayyarelik bir hava kuvvet i mevcuttur. nın tetkiki bütün cephe boyunca büyült 

Çinlilerin Şangsada kazandıkları za. bir Alman çekilmesi ümidini verir. 
fer Japonlann şimdiye kadar uğradık- ALMAN VAZİYETİ NAZİK 
lan en ağır bozgunlardan birid ir. Çin
liler yeni bir taarruza geçmişlerdir. 

Batavya, 14 (A.A) - Bom eonun şi
malinde Saravak cephesinde doğu Hol
landa latalan harekete başlamışlardır. 

Hollanda tayyareleri Filipinlerde ve 
Tarakanda düşman kuvvetlerini bom
balamışlardır. _______ , ______ _ 

Sovyetlere göre 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

Nevyork Post gazetesi bildiriyor : 
Nazi haberler nazırı Rusyadaki Al· 

man hareketlerinin nazile safhaya girdi
ğini kabul ediyor. 

Moskova Alınanların kütle halinde 
teslim olduklarını bildiriyor. 

~------·--------Akdenizde batırılan 
Mihver gemileri .. 

Amerika devletleri, istiklallerini bu 
kaideye borçludurlar. Fakat Amerikn 
bir taraftan Avrupayı Amerika devlet
ler:nin işlerine karıstırmazk~n, öte ta
raftan l: ndisi bu devletlerin işlerine 
knrısmağ.-ı başlamış, bu da o devletler 
arasında derin bir kırgınlık uyandırmış
tır. c Dolar emperyalizmh adını verdik
leri bu siyn"ettf'n diğer Amerikalılar şi
k:ıvet ehı,:c;lerdir. 

Ancak 1914 cihan harbinden sonra 
Birfosik Amf'rika bu siyaset sistemini 
değiştirdi ve bunun bütün Amerika 
için b:r prensip hnline getirilmesine ça
lıstı. Şimdiye kadnr bu esas üzerind..? 
iki AmE:'rika birlik kongresi toplanmış 
tır. Riyo de Ja1'eiro konferansı üçüncü
si.i ola<'nktır. 

kahve istihsal memleketi olmak dolayı
siyle aradaki büyük iktısadi münase
betler, siyasi t<-sanildü hazırlamıştır. 
Üçüncü devlet Meksikanın ise, yakın 
zamanlara kadar Amerika ile arası iy! 
d.-.ğildi. Fakat şimdi bu vaziyet değiş
nıi5tir. Mekı::ikn harbe girmemekle be
raber, bütün limanlarını Amerikanın as
kc.ri !htiyaçlarına hasretmiştir. 

Tokyoda Japon 'Sözcüsü Amerika bir
liği konferansı hakkındaki bir suale : 

aKonferansa gereken önemin verildi
ğini ve cenup Amerikasına güveni ol
duf,runu• bildirmek suretiyle cevap ver
miştir. 
MÜTTEFİKLERİN ASKERI 
KONFERANSI.. 
Gazetecilel' toplantısında dün akşam 

beyanatta bulunan B. Ruzvelt ynkında 
müttefik devletlerin askeri heyetlerin
den mürekkep bir konferansta işbirliği 
konosunun görüşüleceğini bildirmiştir. 

Sir Straford Kripsin bundan sonraki 
vazifesinin ne olacağı bilinmiyor. 

Bu, ancak B. Çörçil Londraya dön
dükten sonra belli olacaktır. Başvekilin 
kendisine yeni bir vazife teklif etmesi 
ihtimali vardır. 

--~-.---<t------
lgilterenin Moshova 

sefir i 

Moskova, 14 (A.A) - Sovyet tebliği: 
13 son kanunda Sovyet kıtalan ileri ha
reketlerine devam etmiş ve bir ççık köy 
ve kasabayı kurtarmışbr. Bunlar ara
sında Smolensk bölgesindeki Kirof şeh
ri ile Mojaisk yakınlarında Gorokova 
şehri vardır. 

Dört Alman tayyaresi tahrip ettik .. 
Bir tayyare kaybettik. 

Vişi, 14 (A.A) - .Stokholmdan alı
nan bir telgrafa göre limen gölünün ce
nubunda Almanlar tarafından boşaltı
lan Staraya - Rusa şehri Sovyetlerin eli
ne geçmiştir. Daha cenupta Stariza - Ri
yef kesiminde Sovyetler yeniden ilerle
miştir. Riyefin doğu ve batısında ve ba
lıkçılar yarımadasında şiddetli muhare
beler olmaktadır. 

Londra, 14 (A.A) - Amirallık daire
sinin tebliği : Akdeniz filosuna bağlı 
denizaltılarımız Santo - Pietro mayn 
toplayıcı gemisini patırmış, Sirio adın
daki 5222 tonluk Italyan iaşe gemisini 
ağır hasara uğratmışhr. Başka bir iaşe 
gemisi de top ateşiyle hasara uğramış 
ve arka tarafı suya batmıştır. 

----e---
inrflterenm Moskova 
sefUrn değişiyor .• 
Londra, 14 (A.A) - İngilterenin 

Moskova büyük elçisi Sir Statfor d~ 
Krips vazifesinden affedilmeği istediğin~ 
den yerine başka birisinin tayinine mu
vafakat edilmesi Sovyet hükUmetinden 
rica edilmiştir. Yeni elçi bir siyaset 
adamından ziyade meslekten yetişme 
bir diplomat olacaktır. 

Birleşik Amer:kaya karşı en büyiU· 
tec;anüdün en büyük tezahüril Ame:-ikn 
ile birlikte hemen harp ilô.n etmektir. 
Dokuz Amerika devleti şimdi mihverci
Jere karşı harbi ilan etmiş bulunuyor. 

Bir habere göre Kolombiya hükümet~, 

Cenup ve orta Amerika devletleri 
kendi hallerine bırakılsalar belki de 
aralarında anlaşabileceklerdir. Fakat 
miliver propagandası bunları Amerika 
o'eyhine tahrik etmektedir. Zaten mih
ver devletleri şimd!ye kadar bu kongre-
• er aleyhinde gizliden gizliye çalışmak-

Harbin çevresi genişledikçe muharip· 
ter yeni yeni kararlar almak mecburi· 
yetinde kalmaktadır. Bu faaliyetler, 
harbin bundan sonraki bakımından 
önemli ve manalıdır • 

Berlin, 14 (A.A) - İyi haber alnn 
mahfillere göre Alman ve Amerikan 
diplomatlariyle gazetecilerinin değişti
rilmesi hakkındaki hazırlıklar ilerlemiş

tir-


