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Mücadele 
Edelim?. 

---·----
Bütün gayl'I meşftu 
lıazançlal'ı önllyecelı 
fiimuııu tedbil'lel'e 
IJatiya~ VGl'dll' 

SIWKET BİLGİN 

Mahdud ıelirli vatancla.c;lann geçim 
ZOrluklarını mümkün mertebe azaltmak Rusyaya gönderilen tngi liz tanklarından bir kısmı 

------------------------~in hükümetin memur maaşlanna zam 
Yaınnağa karar verdiği ve bu hususta ha
Zll'lanan kanun layihasının B. M. Mecli
si enciimenlerinde inc«'lcnmekte olduğu 
nıalumdur. 

Tütün satııı vaziyeti miihem rıel 

Satılan tütünlerdeıı be
her kiloya düşen vasati 

fiat "103,, kuruş 

Devletin umunıi fnnıi~ et nıakanizma
ınnda en önemli rolü gören sınıfın sıkın
tıdan lrurtanlmasmı hedef tutan gayret
ler ne kadar havırh ve ne derece şük
l'llnla karşılanm~ğa değerse. eşya fiat
lannın hiç ara vermiyen yUkselme sey· 
rine henüz bir fren konulmamı!ii olması 
da o nishette can sıkıcı bir şeydir. Fil't 
lllUrakahe komisyonlannın nark bictiği 
t!Şya fiatlan üzerinde hile ihtikar dur
durulmamıştır. Kendilerine tayin edi
len kazanç nisbetini kafi ıönniyer.-k Dün akşama kadar sat! an tütün 24,5 milyon kilo 
rbıi stoklarını, hatta dr.,•letin bin hir Eld k tü · · k ld 
lllüc;kütata katlanarak idhnlini temin et- e pe az tun a 1 
tiii muhtelif eşyayı karak suretile el- Dün akşa~a ka~ar ~~~ bölgesinde 
den e1e devredenler bir ne,·i kara borsa 24 buçuk mı]yon kı1o tutun satılmıştır. 
~is etmişlerdir. Bu kara borsalann ~·e- B.~z~ v_cr~len malumata . göre .. tütünl~r 
!'ine göre iyi niyet mantosuna bürünen butun _ıstıhs~l. merkezlerınde yuksek ~ı
kunıaz aracı1an. simsarlan, kinde yasa- at sevıyelennı muhafaza eylemektedır. 
dı~mız olayüstU günlerin h•caplarım Dü.nc ~ada.r yapılmış olan satışların 
iyiden iyiye anlamış namuslu fiİCCarJarl Vasatı kaım~~l•• J o.~ .. ~~0TU~. ~.}arak he~.ap
biJe dürüst yollanndan çevirmeğe, kcn- !anmıştır. Tutunculu~umuzu_n .en musa
di fasid da teri içine almağa calısmak- ıt zamanlarında, yanı bazı ıstıhsnl mer
tadırlar R"~~l c rtık miiteVR'11 bzanc- kezlerinde bir kilo tütünün 300 kuruşa 

• 
0

" e e 8 
• ' ld v d d b"l b • k · lara ist"hf n b kan go""zlcrini kofov satı ıgı evre e ı c u vasatı aıme 

• 1 a a a ' . • r· ld d"J . . 
-..ıinlik hırsı bürümii mill"t dlişmanı ıatı e e c ı ememıştır. 
lllnııi bir sebeke peyda olmustur. SATIŞLA~ .. .. 

Bu -L-L üte d" k"t"" ·· ek Alaçatıda hıç tutun kalmamış ve tama-..-ueae m ma ıven o u om - • lm A ler vermektedl • mı vasatı 95 kuruştan satı ıştır. yva-
Bu L-..___danr.d l t• h d lıktan satışlar hakkında resmi bir haber 

umum eve ın er şev en ev- 1 O d 61000 k"l .... 
'ft) ihtı1tan kafi olarak ezmesi lazımdır. a ınamamı~~i ra ~ d h 5 ~ 0b.rut~n Bulaşık hastabldarda olduiu .cibi bu-

1
mekvcudttur ..... tınovda a a a ın -

~ ö U k I t k u o a ar tutun var ır. 
.._ ın D ~ ~e 5 e~ . ~~ - Adagldede mevcut 1.053,010 kilo 

un menraatı namına tedbırlerunız c tütünün tamamı vasati 95 'kuruştan satıl
~· ~erhametsiz olmak .zonınd.avız. Ta- mı!ftır. Alaıtchircle daha yüz bin ki1o ka
li i!'tikin gerçek manasıle tecrıd etmek dar tütün vardır. Akhisarda hemen he-
kalnl olsun... men hiç tütün kalmamıştır. Aydında da-
Şnnu ~ça belirtmek ~t~riz : • ha 1 O bin kilo tütün mevcuttur. Ahı-

LL Mübrem gıda maddelennın tedan- köyden malömat alınamamıştır. Berga
.._.de rastlanan sebepsiz zorluklar ~n- madaki tütünler vasati 97 kuruştan sa
dar, fiatlarda kaydedilen devamlı yuk· tılmış ve hiç tütün kalmamıştır. Bayın
lehneler halla telaşa düşiiriiyor. Şu son dırdaki tütünlerin tamamı vasati 92 ku
"7 içinde et. silt, yogurt. tereyağı. her ruştan satılmı!fhr. Çeşme ve Çinede !il• 
t&rıtı Yağh ve unlu maddelerle patates, tün kalmamıştır. Dikilide 60 bin kılo 
llohut, balda, mercimek ve sebze fiat)a~ (Sonu Sahife Z, SUtün 3 te) 
'-da alle reislerini derinden derine dü-

Japonlara göre 

Filipin adalarının miidafii General 
DOUGLAS MAC ARTHUR 

l..J z.ak dolu harpleri 
----·---

ltbaduren baş döndürUdl yükselmeler 
0~. Bu fiat zamlannm yüzde otuz 
::..:-e kırk arasmda oynadıl'mı söy-

kablldir. Fiat canbazlıklanna 
~ konmazsa, bu gidişle, devletin büd
~ınden bflyUk fedakirhk1ara katlana
tak lhenıur maaşlanna yapacağı zamla
l'ln da te!!iri olamıyacaktır. 
~tiınizce, ne yapıp yapmalı muh-

----·----
Birma n v ada 40 Filipinde .Japon· 

lerin fiat dtbenha:zltlclannı durdur
lbalıdrr. 

) lhtiyaçlanmı:zın en büyük kısmını 
:_ıı istihsalle karşıladığımıza göre, fil ra katiyetle hakim olmak, memle
~ değişmez bir hayat muvazenesi 
itle k kabildir. Harbm içinde olan 

bin kişilik Inei
liz ordusu mai

lôp edildi -·Malezyada Johor Bahru 

)ardan bir çok 
mevzi alındı -·FWpinde çeteler bir 

hava meydanını 
Japonlardan geri aldı 

Rusya harpleri 

Kırımda 
çarpışnı l r 
çok id tli 

---·----
Sov yeti er Kırıma ye. 

niden aaker çıkar
mak isteJiler -·Almanlara göre Ruslar 

Teodosyanın şimal 
doğusuna sürüldüler 
ve ihraç teşebbüsü 
boşa gitti 

Berlin, 22 (AA) - Alman tebliği: 
Teodosya çevresinde Alman kuvvetle
ri yanında Sovyetlere karşı harekatta 
bulunan Rumen kuvvetleri taarruzları
na devam ederek düşmanı T eodosya 
ıehrinin ıimal doğusu hattına sürmüıler
dir. Rumenler diğer bir yeri de bolıe
viklerden geri almıılardır. 
Düşman silahlı 60 gemi ile Sivaşa sa

hiline asker çıkannağa çalışmışsa da 
püskürtülmüştür. 

Moskova, 22 (A.A) - Sovyet tebli
ğine ek: Almnnlann üçüncü motörlü 
ve 321,27 ve 197 nci piyade tümenleri 
Mojaiskin garbine doğru çekilmektedir
ler. Tayyare topçularımız durmadan hü-

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Şeker fiatları 

anlaşıldı ------Krlo bafına küp fe
lrer 62, toz feker 45 
kuru, pahalılandı 

Perakende satışlarda 
ı kilodan fazla 
ıeker verilmiyecek 

Ankara, 22 (A.A) - Başvekalet
ten tebliğ edilmiştir: 

1 - 23/1/942 Cuma sabahi.ndan 
itibaren kesme şeker fiatma kiloda 
62 ve kristal (toz) şeker fiatma da 
kiloda 45 kuruş zam edilmiş ve şe
ker satışına müsaade edilmiştir. 

2 _ Perakende satışlarda azAmt 
satış mikdan bir kilodur, toptancı
lar satışlannı ancak şeker ticaretiy
le meşgul olanlarla şekeri .imalAtm
da iptidai madde olarak kullanan 
hakikt ve hükmt şahıslara ve dev
let daire ve müesseselerine, mek
tep, hastahane gibi umum! veya 

menafii umumiyeye hadım müesse
selere yapabilirler. Şu kadar ki 
bunlar da toptan aldıkları şekerleri 
yalnız kendi İf ve ihtiyaçlannda 
kullanmağa mecbur olup başkala
rına devredemezler ve !IBtamaz
lar. 

l(;Ooaaaoaaaoaacaaaaaaaaaaaaaaaac 

Fırın önlerinde ltalabalık kalmadı 

Kartla ekmek tev
ziatı dün başladı 
1600 kişiye dün kart verllcU • Eksik ve lazıa 

ekmek çıkaran lll'lnlar 11örtlldtl • Kimler 
apr işçi sınıfına dahil? 

Bu harp devresinde dün ilk defa ola- müştür. Bunlar 1600 kişidir ve dün sa
rak ekmek İznı.irde kartla tevzi edil- bahın ilk saatlarmdan itibaren belediye 
miştir. Kısaca, kart usulünün milsbet dairelerine müracaatla muamelelerini 
netice verdiğini, aylardanberi ekmek yaptırmışlardır. Gece yansına kadar be
işinde devam eden infü:amsızlığm daha lediye daireleri çalışarak müracaatlara 
ilk gilnde ortadan kalktığını belirbnek cevap vermiş ve yeni kartlar doldurul
lawndır. muştur. Yüz seksen bin kişilik bir şehi-
Halkımız dün sabahtan itibaren ma- re 1600 rakamının nisbeti, yüzde birden 

hallelerindeki fınnlara giderek kartla- bile daha noksandır. Bu itibarla vilAye
nnı vermişler ve ekmeklerini sükfuıetle tin ve belediyenin al<hğı tertibatı övmeg 
almıslardır. Hemen hiç bir fınnın önün- lizımdır. TeşkilAt işi olan yepyeni bir 
de izdiham görülmemiş ve ekmek tevzü mevzuda yüzde bir nisbetinde bir yanıl-
büyük bir intizam içinde geçmiştir. mayı fazla görmemek icap eder. 

BAZI NOKSANLAR MÜNFERİT V AKALAR 
Düne kadar ekmek kartı almak için Bayraklıda bir fınn yeni kararlardan 

beyanname vermemiş olanlar, kart al- nasılsa haberdar olmadığını iddia eyle
mak üzere belediye dairelerine müraca- miş ve dün eskisi gibi 950 gramlık ek· 
atta geçikenler mevcut olduğu görül- (Sonu S8hife Z, Sütün 4 de) 

B. Eden Amerika Cüm}ıurreisinin fQh.at mümeuili B. Hcırima" 
w Ru.! Sefiri B. Mcıiaki ile glirü§Urken 

lngilız .. Ruı görÜf· 
me/eri devam edecek 

---·----
Alman ordula-
rında tifüsün 
çoialdı~ı söy

lenivor ---EDEN AVAM KAMARASINDA 
YENi BEYANATTA BULUNDU -·-Londra, 22 (A.A) - Avam Kamara-
sında Hariciye Nazırı Mister Eden Rus 
cephesinde ve cenup doğu Avrupada 
Alınan askeri arasmda Tifüs vakalannm 
çoğaldığını bildirmi§ ve şunlan illve 
etmiştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Hatayda yafmurlar 
ırmakları taıırtlı _____ , ___ _ 

insan ve hayvan 
kaybı yok, fa
kat 10addi ha-

sarbüvük -·-KOYLOLER VE HAYVANLAR 
YÜKSEK YERLERE TAŞINOI -·-Antakya, 22 (A.A) - VilAyetimizde 

şiddetli yağmurlar yağmakta<lır. Artlin, 
Ası, Karasu ırmaklan taşmıştır. Am1k 
ovası su altındadır. 

rnleketlere bakalım. Onlann bu dava
~e ıııekilde hallettiklerini göz öniinde 
ş rak radikal tedbirlerle işe sanlalon. s;:: unutmıyalmı ki bugünkü şartı~ 
~ harp ekonomisinin zaruretlennı 
..__ ele almak ve topyek6n mütalaa 
--..ık Z&ınanıdır. 

geçildL Blrmanyada Dk 
mtidalaa hattı yarıldı 

Tokyo, 22 (A.A) -- Malezyada Ja
pon kuvvetleri Johorbahrudan 1 O kılo
metre uzakta bulunan bir noktaya var-

Vaşington, 22 (A.A) - Harbiye Na
zırlığının tebliği: 

Bataan yanm adasında şiddetli m~
barebelcr olmaktadır. Amerikan ve Fi
lipin kıtaları japonlan püskürtmüşler 
ve dUşmanın daha evvelce yarmış oldu-

i········1···A;1ı·;·;i···v~;;·iy;ı··r·~···ı 
• • • • .................................................................................... 

Su basan köyler halkı ve hayvanlan 
daha yilksek yerlere nakledilmiştir. 
Şehrin batakhane kısmı su altındadır. 
İnsanca zayiat yoktur, fakat maddt ha
sar büyüktür. 

Antakya, 22 (Yeni Asır) - Asi nehri
nin taşmasından bilhassa tarlalar urar 
görmüştür. Vali bu hususta beyanatta 
bulunarak sulann beş köyü istilA etti
ğini, önceden alınan tedbirler sayesinde 
insanca zayiat olmadığını söylemiştir. 

,.:~ Z&ınanda bütün gayri meşru bU
llhıUil nçları meydana çıkaracak şu-

t tedbirler düşilniilmelidir. 
eeı.:Dlıanlıiın mnkadderatmı tayin ede
~lan bu fevkalide devirde en büyük 
~ve en büyük servetin bu güzel 
~ lnıhl'andan azade bir manzara 
~~ları olduğu nihavet anlaşılmalıdır. 

(~ldiyen çelik yürekli Meh-
... tıu llllhlfe z, Sütun 6 da) -

mı!ftır. ZLAR 
BIRMANYADA TAARRU 
Tokyo, 22 (A.A) - Birmanya taar-

ruzu ikiyönden yapılıyor: 
1 _ Cenup sahilinden taar~ 
2 - Batıdan ve Siyam - Bırmanya 

sınırından baılıyarak Mulmajna taar-

ruz. DNB. 
Berlin, 22 (A.A). :-- . · .. · · aJan-

Tokyo muhabın bıldınyor: 
sının "ki 

Japonyanın Birmanya taarruzu fU l 

(Sonu sayfa 3, SU tün 1 de) 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

~~?j~~B.~~1?~ 
SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Türkiyedeki 
ln~lizlerin 

vaziyeti 

Leningradda Almanlar 
yine tehlikeye düşüyor 

Radyo gezetesine göre Leningrad böl
gesinde Sovyet baskısı yine artmıştır. 
Leningraddaki Sovyet kuvvetleri ve 
bunlarla birleşmek üzere harekette bu
lunan öteki kuvvetler şiddetli taarruz
larda bulunmuşlardır. Durum yine Al
manlar için tehlikeli bir safhaya girmeğe 

---· başlamıştır. İlmen gölUnün şimalinde ve 
Londra, 22 (A.A) - Royterin diplo- Volkof nehrinin batısına doğru Sovyet-

matilc muhabiri yazıyor : İngiliz tabaa- ler yeniden bazı tarakkiler kaydetmiş
sının Türkiyeyi bir ay içinde terketmek lerdir. Cenuptan Leningrada doğru uza. 
emrini almış olduğuna dair mihver kay- nan üç demir yolunun en doğuda olanı 
nakları tarafından ortaya atılan şayialar şimdi en yakın tehdit alhndadır. Alman
tamamile yalandır. Hakikat şudur ~i lar!n .bu ~e~ir yolundan faydalarunala
aylardanberi İngiliz hükümeti nazik n ihtımalı hıç kalmamıştır. Sovyet hare
şartların zuhuru muhtemel olduğu için kiitı burada 40 - 50 kilometrelik bir ge
hususi meşguliyeti olmadan Türkiyede lişme daha kaydederse en mühim olan 
oturan İngilizleri bu memleketi terke Vitelbok - Leningrad yolunun da faali
ikna etmeğe çalışmaktadır. Umumi bir yet dışına çıkarılması ihtimali vardır. 
ihtar yapıldığı veyahut son zamanlarda O vakit Alman kıtalan artık Leningrad 
hususi tedbirler alındığı hissini veren önilnde muhasaraya devam edemezler. 
haberler tamamile asılsızdır. ÇWıki en milhim muvasala yollan teh-

·-· -·-·-· .. ·-·-.ccaci dit altında olacaktır. 
-·- CCIQQ~~ 00-~E-.-..;,_, •• ,_,_,_, '' (a- __,_ • a.ıı-.-1 .. ) -·. -~-· ~~---~ 

Rio De Janeiro lton
leranaının lıararı 

---·----
Cenup Ameri-
kalılar Mihver
le n.ünasebatı 

kesivorlar -·-Nevyork, 22 (A.A) - Amerikalılar 
konf eranaında temsil edilen 2 1 millet 
dört maddelik vesikayı imza etmekle 
mihver ve Japonya ile olan münuebet
lerini keameği kabul eylemiılerdir. A~ 
cak bunu Şili murahhaslan teknik bakı
mından kabul etmiş ve hükümetiyle isti .. 
preyi tart koımuftur. 

* Radyo eazeteainin Londra rady09Dm 
na atfen verdiii tafaillta ıröre Rio O. 

(Samı Sülfe z, Slt.. ... ) 
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ŞEHİR HABERLER. Nasıl 
ücadele 

Edelim?. TARiHl ROMAN Yazan: Şahin Afıduman 

.t~cuzenin dili tutulmuştu 

Uç il tikir maz
ııunu daha ad. 
liveve verildi 

·' 
Gevherli hanım koca Köprüliiye cevao veremi· 

yor, içini çekip yutkuııuyordu-
---·---Tuz liatlarını 

yükseltenler de var! ••• 67 ••• 
Köprülü, korkunç bakışlariyle koca 

karıyı der!n derin süzdükten sonra ga
yet temkinli, aynı zamanda dokunaklı 
bir ifade ile Fazlı paşanın kızma dedi ki: 

- Gevherli hanım dedikleri acuze 
srn olacaksın galiba!.. demek senin hak
kında bana anlattıklı:.""l şeylerin hepsi de 
tamarniyle doğru imiş!.. !şlettiğin ba
takhane baban Fazlı paşadan kalan bu 
koca sarayın acaba kangı tarafındadır• .. 

Yerde yatan bu zavallı adamlar, ba
takhaneye kapadı~m esirler olacak gibi 
geliyor bana!.. Söylesene, kimdir hu 
odamlar? .. 

Koca karıda tıs yok.. Korkusundan 
dili tutulan Gevherli hanım derin derin 
içini çekmekten ve bir kaç defa çenesini 
oynatarak yutkunmaktan başka hiç bir 
cevap venniyordu ... 

Sadrazam sözüne devam etti: 
- Ne var? .. Birden bire pek ziyade 

şaşırmış görünüyorsun! .. 
Fakat şimdi seni söyletmek için uğra

şacak değiliz sonra onun da sırası gele
c.,k .. Şimdi bundan evvel görülecek da
ha mühim işlerimiz bulunuyor ... 

Böyle diyen Veziri azam döndü, Zül
fikar ağaya bakarak ona emretti: 

- Çabuk bu kadınla §U iki arabın el
lerini bağlayın.. Yerde yatan delikanlı 
ile genç kıza dokwımayın.. Bu ihtiyar 
kim?.. Zavallı adamı boğmuş olacaklar 
galiba' .. Hiç kıpırdanmadan, sessiz sa
daııız, ölü gibi yatıyor ... Kapıların hep
si ele tutulsun .. Sarayın içinden hiç kim
~nin sıvı.şınasına meydan verilmemeli.. 

Kendisini tutan Anberle Kanberin 
Yeni~eriler tarafından yakalanması üze
riAe serbest kalan Tayyar Zade hemerı 
ayağa kalktı ve birden bire fırlayarak 
der'bal Veziri azamın eteklerine sarıldı: 

- Ah efendim!. Şüphesiz sizi buraya 
Allah gönderdi!.. Dün efendimizi ziya
ret etmiştim. Belki de hatırlıyacaksınız .. 
Kulunuzun adım Tayyar Zadedir ... 

Bu mel<ln cadı. pederim Defterdar 
Hüoeyin efendi gibi, dün gece bu kor
k~ batakhaneye beni de düşürdü! İki 
geceden beri burada mahpus bulunuyo-
rum ..• 
Şimdi şurada yatan zavallı adam da 

pederim Hüseyin efendidir. Ah, müsaa
d• buyurunuz, efendim. Gözlerimden 
akan sevinç ve minnet yaşlarını müba
ıek ayaklarınızın bastığı topraklara sa
çayını ... 

Hoca Köprülü, ayağına kapanan ada
mı birden bire teşhise muvaffak olama
dı ve iki adım geriye çekilip sert bir 
S<'<le dedi ki: 

- Şimdi ağlamanın sırası değil .. Kalk 
ayağa bakalım, bir defa yüzünü görelim. 
Sen kim sin? .. 

Bu cadı karının batakhanesinde ne 
~ ~örilyorsun? .• 

Tayyar Zade bir az doğrulup Köprülü 
Mehmet paşaya yüzünü gösterdi. lhti
yar Vezir Tayyar Zadenin yüzünü gö
rür gönnez delikanlıyı derhal tanıdı: 

- Vay Tayyar Zade sen misin? Fakat 
sen bumda ne arıyorsun? Dün bana pe
derin Defterdar Hüseyin efendinin kay
bolduğunu bildirmiştin ... Demek aradan 
yirmi dört saat geçmeden seni de bu ba
t:ıkhaneyc düşürdüler, öyle mi? 

şının altından çıkıyor. Batakhaneyi asıl 
i~leten odur ... 

Bu uzun boylu herif de onun kahya
sıdır. 

Tam bu sırada, Yeniçerilerin arasında 
duran ve ufacık cüsselerinden ötürü o 
zamana kadar benlikleri fark edilmeyen 
iki ciice hemen ileriye atıldılar. Gazan
fer eliyle kahya Ferhat ağayı işaret ede
rek dedi ki: 

- lşte bu sabah Defterdarın Topka
pıdaki bağına gelen adam budur! 

Tayfur lafa karışarak arkadaşının sö
zünü teyit etti: 

- Evet... Bu herifin ta kendisidir! 
Köprülü MC'hmet paşanın sesi yPniden 

gürüldedi: 
- Çabuk hem koca karının, hem de 

bu haydut b..,.ifin ellerini bağlayın. Yer
de yatan bu kara suratlı adamları da 
unutmayın, onlar da sım sıkı bağlansın. 

Bu arada Sadrazamın gözüne birden 
bire Derviş Mahmut ili•li ve Koca Köp
rülü dalkavuk herifi göstererek tekrar 
dedi ki: 

- Ya bu herif kim? .. Dur hele, be
nim gözüm bu adamı bir az ısırıyor .. 
Bunu her halde bir yerde görmüşüm gi
bi geliyor, bana!.. 

Ases başı Zülfikar ağa. Veziri azamın 
yanına doğru bir kaç adım ilerledikten 
sonra Köprülü Mehmet paşaya dedi ki: 

- Bundan iki ay kadar evvel Şey
hülislam dedikleri büyücü herifle bir
likte kulunuz bu adamı da yakalamış
tun. Hatırımda kaldığına göre galiba 
adı Derviş Mahmut olacak! .. 

O zaman Şeyhülislam idam edildiği 
halde bir suçu olduğu anlaşılmamasın
dan ötürü kendisi efendimizin emriyle 
serbest bırakılmıştı ... 

Köprülü Mehmet pa~a Derviş Mahmu
dun yüzUne dik dik bakarak: 

- Sen kimsin be herif!.. Diye haykır
dı, bu batakhan~de ne iş görüyorsun? .. 
Derviş Mahmut susuyordu Tayyar 

Zade yeniden söze atılarak: 
- Ah bilseniz, efendimiz! dedi, başka 

vakitlerde bu adam bülbül gibi hiç dur
maz, mütemadiyen lakırdı bulup söy
lerdl Şimdi korkusundan dili tutulmuş 
gibi göriinüyor ... Ases başı kulunuz çok 
doğru olarak bu herifin adını bildirdi. 
Buna meşhur Derviş Mahmut derler .. 
Bazı zenginlere dalkavukluk yapmak

la geçinir. Aynı zamanda bu batakhane
ye parası bol ve aklı az bir takım adam
ları getirir ... 

Bu da kahya gibi koca karının icra 
vzsıtalarından biridir ... 

Geçen akşam beni de kandırarak ba
takhaneye düşüren işte bu melO.n, hiyle
kar heriftir ... 

Köprülü Mehmet paşanın dudakların
da korkunç bir tebessüm belirdi. Derviş 
Mahmudun yüzüne dik dik bakmağa de
vam ederek dedi ki: 

- Evet, İşte şimdi tanıdım... Şeyhü
lislam işinde suçun olmadığına bizi o 
zaman kandırmıştın amma, bakalım, 
şimdi ne yapacaksın? Bu sefer yakanı 
benim elimden nasıl kurtaracaksın 1 

- BİTMEDİ-

Kahramanlar mevkiinde Salih adın
d• biri 6 buçuk kuruşa satılan aofra tu
zunu 10 kuruşa sattığı, Çorakkapıda 
1030 ncu sokakta İsmail Hakkı yanm 
kilo tuzu on bir kuruşa sattığı iddiasiy
le adHyeye verilmişlerdir. 
Çukurçeşme mevkiinde kömürcü Hü

seyin oğlu Hasan, kömürün kilosunu 10 
kuruşa sattığı ihbar olunduğundan ih
tikar .suçundan adliyeye verilmiştir. ____ ,...._cı...._----
8 yaşında bir çocuk 
14 va,ındokini vurdu -·-Mersinlde oturan sekiz yaşında F ev-

zi Yeşilova adında bir çocuk, ayni yer
de oturan 14 yaşında Rıdvan Tezvereni 
ekmek bıçağyile kasığından ağır surette 
yaralamıştır. Hayatı tehlikede olan ya
ralı memleket hastanesine kaldınlarak 
tedavi alhna aLnmtth=. Küçük euçlu tu
tulmuştur. 

T üi.ü n satısı vazi veti 
mükemmel -·-(Baştaralı 1 inci Sahifede) 

kadar tütün vardır. Foça, Fethiye, Gör
des, Kemalp14a, Karaburun, Kutadası, 
Kırkağaç, Menemen, Manisa, &ydiköy, 
Seferihisar, Söke, Salihli, Soma, Sındır
gı, Torbalı ve Urlarla mevcut tütünlerin 
tamamı satılmıştır. 

lzmir mıntakasında hemen hemer 
hiç tütün kalmamıştır. Manisa vililyeti 
dahilinde mevcut bazı ufak partiler sa
tılmak üzeredir. Bunların büyük bir 
ehemmiyeti yoktur. 

ALICILAR 
Enfazla tütün satın alan müesseseler 

ve aldıkları miktarlar şunlardır: 
Yakın ı,:ark 9irketi bir milyon kilo, 

yerli ürünler 3 milyon kilo, Türk tütün 
limited şirketi takriben iki buçuk mil
yon, Savel şirketi takriben bir milyon 
kilo, Riza ihracat şirketi takriben bir 
milyon kilo, Öztürk. ıirk~ti yarım milyon 
kilo, Orbak ~irketi takriben bir milyon 
kilo, Ostro Türk şirketi altı milyon kilo, 
Herman Spirer bir milyon kilo, Erler 
şirketi takriben bir milyon kilo tütün 
almıslardır. 

inh.sarlar idaresinin mübayaatı az ol
duğu gibi bir müdahale sebebi mevcut 
olmadığından yerli ürünler müesseıesi 
de geçen senekinden daha az tütün al
mıştır. Yerli ürünler müessesesi Akdeniz 
bölgesi tütün piyasasında bu ıene daha 
müessir bir rol oynayacaktır. 

= 
İSTANBULDA DÖRT HAFTA

DAN BERİ GÖSTERİUIEKTE 
OLMASINA RACMEN YÜZ BİN
LERCE İSTANBULLUNUN TEK-

RAR TEKRAR GÖRMEK 
İSTEDİKLERİ 

Fakat bu işi kim yaptı? liiiiiiiiiiiii!!!i!i!!ii!İ!!!!!i!~İi!!~i!i~İi,~ 
Şimdi burada yakaladığımız bu herif- 1ZM1R YERLİ ASKERL!K ŞU-

LA 
KO GA leriıı hepsi de koca kannın suç ortak- BESlNDEN: 

lan mıdır? Haydi bakalım, delikanlı,.. 331 doğumlu ihtiyat ölçme ve 
Bize hepsini anlat ... Suçlu ile suçsuzları deniz erlerinin sevk edilmek üzere 
heınen şu dakikada ayırd edelim... 30/1/942 günü İzmir Yerli A.sker-

ŞAHESERLER ŞAHESERİ 
PEK YAKINDA 

"layyar Zade titrek bir sesle hemen Jik şubesinde hazır bulunmaları !il.-
cevap verdi: zımdır. 

I
~ ELl-IAMRA 

- Şimdi huzurunuzda süklüm bük- Gelmeyenler hakkında kanunen 
lüm bir vaziyette duran korkusundan ceza hükümlerinin tatbik olunacağı 

SiNEMASINDA SAYIN İZMİR· 
LİLERL'll YÜKSEK ZEVKLERİ· 

1''E ARZEDİLECEKTİR.. 8 
~...,...-cooc:::cc::::caoc~::~~..,; 

tir tir titreyen şu melO.n koca karıyı gö- ilan olunur. 1 • 2 
rüyol' musunuz, sultanım? .. 

1,ıe bütün fenalıklar bu acuzenin ba-

~ ~~, diğer inkıllipçılann elbisesinden bir far
kı yoktu : Sırtında yazlık, beyaza yalan 
renkli bir pardesü vardı. En büyük en
dişesi Burgenalığıru unutturmak idi, 
hattA, ancak parası için bu ihtillilcıların 
arasına alındığından çok korkuyordu. 
Bunun için o da hareket ve faaliyet gös
termek, yapabileceği bir işi yapmak ta
raftarı idi. Bu düşünce onda bir çekin· 
genlik, manasız bir korku ve mahcubi
yet husule getir~ti. Gregorinin suali 
üzerine bulunduğu köseden kalktı ve : 

Büyük Gece 
~~~ABINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 
Yeni bir matbaa mı? Bana kalırsa dinamit yapa· 

cak bir laboratuvar açmak daha iyi! 
- Kasamızın vaziyeti masraflarımızı."l 

ağırlığına rağmen şu Anda kMi derecede 
müsaittir. İraclımız üç bin dört yüz rub

te lizasından ve buradakilerin merkez- ledir; bunun iki bin rublesini, adını bil
de murahhas olması, ve şeflerle görüşe- dirmek istemiyen miilhakat hakimlerin
rek onların direktiflerini getirmesi de den birisi vermiştir. Ben de bu günler
arttınyordu. de beş bin rublelik bir para bekliyorum. 

••• 16 ••• 

Zındandaki yolda.şiarımız a•lık grevi 
yapmı !ar, artık ölümü bekliyorlar. On· 
!arı kurtaralım, kurtarmak için hemen 
harekete geçelim. 

Gregori bunun üzerine ayağa kalktı.. 
Bu, ancak 30 yaşların.:. bir amele, bir 
makinbt idi. Buradakilerin hemen he· 
men hepsinden daha fena geyinmiş idi : 
Boynuna sardığı kırmızı b!r boyun alkı
şı gömlek geymediğini bile gözlerden 
adamakıllı gizliyemlyordu. 

İlk anda bir hususiyet göstermezdi, fa
kat kuru ve elmacık kemikleri çıkık 
yüzü, küçük ve parlak gözleri, bilhassa 
temiz ve tannan sesi, metin ve !jıuurlu 
hareketleri bütün arkada~ları üzerine 
tabii bir otorite tesis ediyordu. Bu top
lantılara o reislik ediyor; her zaman ol
dukça gilrültülü olan müzakereleri o 
idare ediyordu. Prestijini, merkez koml 

• 

Gregori, sakin ve metin bir tavırla ve Masrafa gelince : Yeni tab makinesi 
umumi dikkati üzerine çekerek : gümrüksüz olarak bize altı yüz rubleye 

- Hareket ve faaliyet için kaynaklar mal olmuştur. Makinenin kaçak olarak 
lizımclır. Banker, söyle bakalım, kasa- gümrükten geçirildiğine dair mektup ta 
mızm mevcudu nedir? Dedi.. şudur : 

aBankero denilen, henüz 25 ya~lann- Ve Gregoriye uzattığı mektup •Dos-
da, iri yapılı, adeta beyaz denecek de- tum!• kelimesiyle başlamakta idi. 
recede aç.ık sarı saç ve sakallı bir genç - Yeni matbaa için gizli bir yer bul-
idL dunuz mu? 

Öksüzdü, fakat büyük bir servetin Gregori : - Hay<r, henüz bir yer bu-
varisi idi. Tahsil arkadaşlarının meyil· lamadık. Matbaa komitesinin iki lizası 
!erine ve gayelerinin kutluluğuna kapı· bu işe memur edildiler, fakat bu kolay 
!arak bütün servetini •Dava• nm uğ- bir iş le değildir .. Dedi .. 
runda sarfa karar vermişti, o kadar ki •Talebe• sert bir se.sle : 
kendisi için ancak en mütevazi bir kıs- - Bir matbaa daha mı? .. Bana kahr-
ını ayırmıştı. Bu sebeple elbiselerinin sa matbaa yerine barut ıılmak lazımdır! 

Maden ve kok kömürü azaldı 

Kok yakanlar ve ima
lathaneler sıkıntıda 

-~~~--~~-.,.,...--~---~~-

Bazı imalAthanelerde çalışma durdu • Oç motör 
odun kömürü getiriliyor 

1zmirde mAd.en ve Kok kömürü mev- Şehrimize Kok ve maden kömürü te-
cudu P"k azalmış olduğundan bazı ima- min edilmesi hakkında dün yeniden Eti
Jathaneler mutad şekilde çalışmamağa banka müracaatta bulunulmuştur, Bele
ve iyi randıman alamamağa ba,lamış- diyenin istihsal eylediği Kok kömürleri 
lardır. Bir, iki imalathanenin kömürsüz- o kadar azdır ki belediye ailelerin üçer, 
lük yüzünden faaliyetten kaldığı bile beşer kiloluk ihtiyaçlarını bile karşılı-
haber verilmektedir. yaınıyacak bir vaziyete ge~. 

Kok kömürü vaziyeti, dün yeniden ha- Etibankın ve münakalat vekaletinin 
valarm soğuması üzerine belediyeyi çok bu defa tzmirin kömür ihtiyacını temin 
düşündürecek bir hal alınıştır. edeceği kanaati hakimdir. 

Bu mevzuda villlyet makamının ve * 
belediyenin Etibanka yaptıkları müra- ODUN KöM-ORO' 
caatlar iki aydan beri devam eylediği GJ;;J'tRtLtYOR 
halde maaıe..,f müsbet bir netice alına- !zmire yakın günlerde üç motör do-
mamış, yapılan vaadlere rağmen !zmire ]usu odun kömürü getirllec.,ktir. Bu kö
harıçtan tek kilo Kok kömürü getirile- mürler halka perakende olarak sattırı-
meıniştir. lacaktır. 

Fırın önlerinde kala
balık kalmadı 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

mek çıkamu~tır. Bu fırının ekmekleri 
tartılmak suret:le ve tabii yine kart 
mukabilinde müstahaklarına tevzi edil
miştir. 

Namazgah ve Keçecilerde iki :fırının 
750 gramlık yerine 712 ve 720 gramlık 
ekmekler çıkardıkları anlaşılmış, bu ek
mekler de tartılarak halka dagıtılmıştır. 
Bu iki fırıncı noksan ekmek sattıkları 
için adliyeye verilmişlerdir. 

Şehrimizin daha bazı fırınlarında nok. 
san vezinli ekmek satıldığı ihbar edil
ıni:;tir. 

Belediyenin zabıta teşkilatı kart işle
rinde hala çalıştırıldığından pek tabii 
olarak dar bir kadro ile bütün fırınlar 
simdilik kontrol edilememektedir. Fakat 
bugün bu memurlar fınnlan sıkı bir 
kontrol altında bulunduracaklarclır. 

Dün ekseri fırınların çıkardıkları ek
mekler kafi derecede ateşte kalmadığın
dan hamur gibi idi. Belediye ekmeklerin 
evsaf itibarile bozulmuş olduğunu tes
hit eylem:ştir. Bugün bu cihet te takip 
edi l<>cektir. 

Fınnlar, men1leketin ia~ mevzuunda 
\'azifeli birer iş yeri olarak telakki edil
diğine göre halkın gıdasını hilesiz temin 
eylemek mükellef'yetindedirler. Tartısı 
noksan gelecek diye halka hamur gibi 
ekmek verenlerin şid~etle takip edile
cekleri muhakkaktır. 

Ai'.:m İŞÇİLER 
Dün ağır işçi olduklarını tevsik eden· 

!erin kartları tebdil edilmiştir. Bu işe 
devam olunulmaktadır. Devlet demir 
yolları istasyonlarında, depolarında, tren 
ve atölyelerde ve diğer devlet demiryolu 
iş yerlerinde bedenen veya seyyar hiz
metlerde çalışan memur, müstahdim, iş
çi ve ameleye ağır işçi istihkakı veril
mesi ticaret vek8.letinden bildirilmiştir. 

Ziraat vekfileti müesseselerinden tar
lalarda bilfiil çalışan kimselerin ağır işçi 
addedilmesi ve bunlara da 750 gram ek
mek istihkakı verilmesi takarrür etmiş
tir. 

lngılız • Rus ~örÜf· 
meleri dEvam eaecek 

(Ba§tarah 1 in~i Sahifede) 

- Bu hususta istatistikler yoktur. 
Çünkü izahı kolay olan sebeplerden do
layı Almanlar Tifüs vakaları hakkında 
rakam zikretmekten çekiniyorlar. 

B. MOLOTOFUN 
LONDRA SEYAHATl 
Londra, 22 (A.A) - !vming Niyuz 

gaze'lesi, Molotofun Londraya beklenen 
ziyareti hakkında diyor ki: Bu ziyarette 
B. Edenin Moskovada başladığı görüş
melere devam edilecektir. Böylece iki 
müttefik devlet arasında askerl işbirli
ğinin nasıl yapılacağı ve iki büyük mem
leketin yapun gayretinin biribirine na
sıl uydurulacağı kararlaştırılacaktır. 

YEN! İNGtLtZ 
SEF1R1 GlDlYOR 
Londra, 22 (A.A) - İngilterenin 

Moskova büyük elçiliğine tayin edilen 
Çun King elçisi Hardir Belyd yakında 
yeni vazifesi ba,ına gidecektir. 

------
Rusya harpleri 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

cunı ederek düşmanın toplanmasına 
meydan vermemiştir. 

Mitralyözle mUcehhez bir kayakçı 
müfrezesi 27 nci Alman piyade kararga
hını yakarak zaptetıniş, 2 top 24 motör
)ü taşıt, bir çok makineli tüfenk ele ge
çirmiştir. 

SOVYET TEBL!Cı 
Moskova, 22 (AA) - TebJii, Kı

talarımız Alman kıtalarına karşı faali
yetlerine devam etmişlerdir. 

Londra, 22 (A.A) - Mojaisk teh
rini zapt eden Sovyet kuvvetlerinin ku
mandanı general Y ovorof demi.otir ki: 

•- Alınanlar kuvvetlerimizin çabuk 
ilerleyi§inden dolayı Mojajski zamanın
da tahliyeye vakit bulamamıJlardır.> 

Moskova, 22 (A.A) - Leninin ölüm 
yıl dönümü münasebetiyle Moskova ti
yatrosunda yapılan törende Stalin ve 
başlıca Sovyet erki.nı hazır bulunmuş
lardır. Kalenin bu münasebetle verdii'i 
söylevde Sovyetlerin son zafere itimadı
m teyit ederek demi,tir ki: 

- Her vatandaşın vazifesi zaferin 
deeteği kuvvetli bir cephe geriıi kurma
ğa bütün gayretiyle çalışmaktır. 

---·---(Baştaratı 1 inci Sahifede) 

metçiğin ezeli ve ebedi kahramanlığı s.ı· 
yesinde yuvalannın neşesi bozulmad.:\.11 
yaşamak saadetine kavuşan her vatan· 
daş bizden aranacak hiç bir !eclakiirlı· 
ğm çok olamıyacağını katiyctle anlaına· 
lıd<r • 
İhtikirm sadece bir ahlaksızlık oldu· 

ğu zamnnı geçirdik. Onu vatana bir ilıa· 
net saymayı iycap ettiren devirdeyiz. 

ŞEVKET BiLGiN 

-=========~~======~ Milli Şeiimizle 
İngiltere kralı 
arasında 

Ankara, 22 (AA) - Cümhur 
rei!li İsmet İnönü lngiltere kralı 
ha§metlıl altıncı J orja büyük am
cası Dük Of Colawkun ölümü do
layııiyle bir taziye telgrafı çekmi§ 
ve kral tarafından teşekkürle mu
kabele olunmuştur. 

~..o~=:c:c:====~==::c::=ccc::cat 

Rio De Janeiro kon, 
leransının kararı 

(Baştarah 1 inci Sııhiicde) 
Janeiro konferaneında Amerika devlet .. 
lerinin mihverle münasebetlerini ke9'"' 
melerine karar verilirken ıu huauılar ka
rar altına alınmı§tır: 

1 - Birle9ik Amerikaya kartı yapı· 
lan mihver saldırııı ayni zamanda bütün 
Amerika devletlerine karıı yapılmlf bir 
aaldırIJbr. 

2 - Bütün Amerika. devletleri saldı
ran mihver devletleriyle siyası münase
betlerini kesiyorlar. 

3 - Bu harpte yeni dünya yarım kü· 
resinin bütün devletleri tesanüt halinde 
hareket ederek birbirlerine yardımd..: 
bulunacak ve mihverin mağlUbiyetiy]e 
harp nihayetlenmedcn evvel mihver 
devletleriylP- yeniden münasebet kumıi
yacaklardır. Fakat Londra radyosu Şi
linin bu kararı prensip itibariyle kabul 
ettiğini na.ve etmektedir ki bu ihtira.zı 
kaydın ne olduğu henüz iyice anlaoıla
mnmıştır. 

HER SAHADA BiRLiK 
Vaşington, 22 (A.A) - Asosyete 

Prese göre Amerika ticaret vekili Rio 
De J aneiro konferansına üc; mühim tek
lifte bulunmuştur. 

1 - Baı,lıca gümrük tarifeleri de da
hil olmak Üzere Amerika devletleri ara
oında tahditlerin harp miiddetince kal• 
dınlmuı. 

2 - Mübadeleyi kolaylaştıracak ted• 
birl,.r alınmaıı ve altın etaıına i.atinat 
edilmesi. 

3 - Bir çalışma pro!!'ramiyle ~çl 
noksanlığının önlenmesi. Ticaret ürün .. 
lerinin hava ve deniz hücumlarından ko 
runması. 

----..... ~ta.,._. ___ _ 

Amerlfıa istihsaUitını 
artırıyor 

Va~ington, 22 (AA) - Ağır bom• 
bardıman tayyareleri imalBtında kulla• 
nılmak. üzere aleminyom iatihaalibnın 
iki misline ve mağnezyomun beı milli· 
ne çıkanlmuı İçin tedbir alnımlfbr. 

Almanya Finlandiyayo 
zahire uerdl 

Helsinki, 22 (AA) - Almanyadan 
Finlandiyaya hol miktarda zahfre gel
mittir. 

Erkek sanat okulu talebesinden atöl
yelerde bilfiil çalışanlarla köy enstitüsü 
talebesinden ayni şekilde atölyelerde ça
lışanlara ağır i~çi istihkakı verilip verile
miyeceği ticaret vekaletinden sorulmuş
tur. __ .,._. __ 
Ziraata ait konferanslar BUGÜN TAYYAREDE 

Bornovada ziraatçılar arasında mesle
ki konferanslar verilmeğe başlanmıştır. 
Bugün saat 18 de mücadele istasyonu 
salonunda yüksek ziraat mühendisi B. 
Rıza Bayer tarafından ilk konferans ve
rilecektir. 

Dedi.. 
Vasili de dişleri arasından : 
- Dinamit yapacak bir laboratuvar 

tazım! dedi .. 
Yalnız görünü.~ü, hepsinden yaşlı ve 

olgun olduğu zannını veren doktor, Va
silinin sözlerini işitmemiş gibi görüne~ 
rek, •Talebe• ye: 

- Çok çabuk söyliyorsun, •Talebe•! 
Dedi .. 
Doktoru göz önüne getirebilmek için, 

kısa ve siyah sakal ile yarı çıplak bir 
kafayı ve altın gözlükleri göz önüne ge
tirmek klifidir; lllim ve Almanya labo
ratuvarlarında çalışmış bir adamdı. Söz
lerini tartılmış bir şekilde söylemek ilde
ti idi; sözüne devam ederek : 

- Umumiyet üzere hepiniz de vak
tinden evvel, acele söz söyl.iyorsup.uz ... 
Halbuki muvaffakıyet imkanları, iyi 
dii..şünmek ve vaktinde hareket etmekle 
elde edilir. Harekete geçmek, yani öl
dürmek, yeniden kurbanla.r vermek mi 
istiyorsunuz? Fakat, şairin de dediği 
gibi, kanlarından kin ve intikam doğa
caktır. Bir zalimi sil~h veya bomba ile 
öldürmek mümkündür: fakat zülmil öl
dürmek imkansızdır. Hürriyet, batı ve 
iyi düşünülmüş hareketlerle elde edilir. 

•Talebe• daha seri bir sesle : 
- Fakat bekledikçe bizimkiler zın

danlarda sefalet içinde hep ölecekler .. 
Dedi.. 
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YENi A~rR 
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Japon hedefleri 
---·---

Baş 1 ı ca kayna-
kları alıp kuv
vetlenmek is ... 

tivorlar -·Mukavemeti merha-
met sizce hırocaklar -·-Filipin ve Birmanyayı 

işbirliğine çagırıyor ve 
istiklal vaad ediyorlar! 

Tokyo, 22 (AA) - Başvekil Tojo 
dün Diyet meclisinde beyanatta buluna
rak askeri ve siyasi vaziyeti izah etmiş 
ve şöyle demiştir: 

<- Çungking idaresine karşı baskı
mız arttı ve şimaldeki Japon müdafaa
ları taarruz edilmez bir hale geldi. Ja
ponyanın harptaki en mühim hedefleri 
doğu Asyadaki askeri noktalardır. Bu 
kaynaklar ele geçince Japon savaş kud
reti artacaktır.> 

JAPON StY ASETlNiN ESASn 
Japon siyeaeti esasırun büyük doğu 

Asyadaki milletlerle iş birliği kurmak 
olduğunu söyliyen Japon başvekili ge
çen asırda Amerika ve İngilterenin do
ğu Asya bölgelerini nasl sömürdükleri
ni anlatmış ve ye•i tarihi devre ile do
ğan zihniyetin Avrupadaki dost devlet
lerle birlikte çalışmak ve yeni bir dün
ya nizamı kurmak olduğunu eklemiştir. 

Bl RMANY ALILARA VE 
FILiPINLtLERE VAATI.:.AR 
Filipinler, Malezya ve Avusturalya-

<Jıın bahseden general Tojo demiştir ki: 
< - Eğer Filipin halkı Japonyanın 

hakiki niyetlerini anlar ve büyük doğu 
Asya refah sahasının kurnlmasında iş 
birliği yaparsa Filipin adalan istiklal 
ıerefini kazanır. 

Birmanya hakkında da J aponyanın 
düşünceleri aynidir. 

iKi TEHDiT 
Hollanda Hindistanı ve Avusturalya

ya gelince bu memleketler Japonyaya 
karşı aldık.lan bugünkü mukavemet du
rumlanndan vaz geçmezlerse kendileri
ne merhametsizçe muamele edeceğiz. 
Fakat bizimle iş birliğine hc:zır oldukla
rını bildirirlerse onlara yardım etmek
te tereddüt göstermeyiz.> 

BAŞVEKiLiN FlKiRLF..Ri 
Ceneral Tojo Japonyanın müttefik 

devletlerle bağlı olduğu dayanuımayı 
askeri, siyasi, iktisadi ve daha ba~ka sa
halarda daha ziyade kuvvetlendirmek 
ve müşterek zafere giden yolda yürü
mek fikrinde olduğunu ilave ile sözleri
ni bitirmi!ıtir. 

CAZETEl...ERiN NE.ŞRlY A Ti 
Tokyo, 22 (AA) Parlamento 

toplantı devresinin açılışı münasebetiyle 
Asahi Şimbun gazetesi şu satılan ya
zıyor: 

< Bütün müttefik. milletlerin gözleri 
Tokyoya çeVTilmiştil 21 son kanun do
ğu Asya için tarihi gündür. Zira bu gÜn
Öe başvekil general Tojo Japonyanın 
harp gayelerini ve büyük Asyanın teş
kilatlandırılma!lt işini dünyaya izah et
miştir. Filipinliler iş biıliği fikrinin ma
nasını anlarlarsa muhtariyet kazanacak
lardır. Avusturalya ve doğu Hindistan 
mukavemette devam ederlerse akılları 
zorla başlarına getirilecektir.> 

Miyabo Şimbun gazetesi diyor ki: 
< Yer yüzünde hiç bir şey Japonyayı 

Almanya ve İtalya le İş birliğinden alı
koyamıyacaktır. Mihver arasındaki bağ
lar şimdiye kadar olduğundan fazla sıkı
laştmlacaktrr. > 

BiR BORO ACILACAK 
Tokyo, 22 (AA) - Japon parla

mentosunun dünkü toplantısında meb
us Okavanın sormmna cevap veren baş
vekil Tojo Okyanos topraklariyle me~
gııl olmak üzere bir merkezi biiro teşkil 
edileceğini söylemhıtir. 

------tt---------
A merika ]apon 
baskınını bek
li yor ıJ_uydıı? -·-8. HULL 

1

UN Sl YANI DİK· 
KAT SOZLERI -·-Vasington, 22 (A.A) - Dün gazeteci-

ler konferansında Hariciye Nazın Kor
del IIul basın mümessillerinin suallerine 
ayrı ayrı cevap vermiştir: 

Bir gazeteci şu suali sormuştur: 
c - Pasifikte ansızın yapılacak bir 

japon taarruzu hakkında hükümetin ilk 
defa nazarı dikkatini celp ettiğiniz doğ
ı·u mudur? 

- Hatırlarsınız ki ben japon taarruz 
tehlikes:nden bir çok defalar bahset
tim. 

- Hariciye Nezaretine gelirken ordu
bahriye subaylarından müteşekkil bir 
grubun makamınızdan çıktığını gördük. 
İzahat verebilir misiniz? 

- Günün en mühim meseleleri üze
rinde görüştük. 

- Konuşmaların başlıca mevzuunu 
Utin Amerikası mı teşkil etti? 

- Yanımda bu kadar subay topladı
ğım zaman vaktimi dünyanın yalnız bir 
kısmına hasredemezdim. Utin Amerika
smdan da bahsettik ve karşılıklı fikirler 
teati ettik. 

Siyasi vaziyet 
---·---

Bı• l ıcaristan har-
be 2irme~e 
hazırlrnıyor -·Nered~, kiminle dö-
vüşece~ i belli değil -·Japonya nereleıti 

isted!ğini açıkça 
söyledi • F!?atu$a Ele 
Almnnya ve ltalyaHin 
garip vaziye~i 

Radyo gazetesine göre, japon, Başve
kili General Tojonun nutku halr.kmda 
Mihver ve Japon radyo ve gazetelerinin 
neşriyatına ba-kılırsa Tojonun bu nutku 
uzak şarkta yeni nizamın Hanı mahiye
tindedir. japonlar 21 Sonkfmun 1942 ta
rihinin tarihi olduğunu söylemektedirler 
japon başvekilinin sözleri evvelki Baş
vekillerin demeçlerinden bir noktada 
farklıdır. General Tojo japon hayat sa
hası, yeni nizam veya uzak şark refah 
sahası adını verdiği bölgenin sınırlarıru 
daha sarih olarak çızmıştır. Şimdiye ka
dar japonya Amerika ve İngiltere ile 
harp halinde olmadığından bu sının çız
rnaktan çekinmekte idi. Şimdi ihtiyatlı 
harekete sebep knlmamı.stır. japon Baş
vekili Çin ve Mançuriden başka Hol
landa Hindistanı, Filipin adalan, A vus
turalya ve hatta Birmanyanın da japon 
hayat sahası içinde olduğunu bildirmiş 
ve bu memleketleri japonyaya karşı an
lııyışlı harekete <lavet etmi~tir. Aksi 
takdirde ezileceklerini bildirmiştir. Ge
neral Tojonun sözlerine bakılırsa Cin 
mutlaka ezilecektir. Çünkii Marişal 
Çan - Kay - Şek İngiliz ve Amerikalıla
rın nüfuzu altındadır. japonlann Nan
kinde kurdukları kukla hükümet .ise Cin 
halkını temsil etmektedir. General To
jo her tarafta yeni nizam kuruluncaya 
kadnr Mihver devletlerinin mücadeleye 
cievam edeceklerini bildirmiştir. 

Japon Başvekilinin sözlerbde göze 
çarpan nokta Avrupacl:ı. Mihver zaferle
ri üzerinde ısrarla durmasıdır. Halbu ki 
Avrupa Mihver basını ve radyoları yal
nız Pasifikte kazanılan zafer üzerinde 
durmaktadır. 

ALMANYA VE FRANSA 
Alman gazetele-ti Avrupada yeni ni

z~m içinde bilhassa Fransaya dilsen va
zifeleri ele almıslardır. Alman istihb~ 
rat Ajansına göre Almanya - Fransa 
münase'eetleri eski politika müvazenesi 
bak1mından mütalaa edilemez. Bunun 
yerine Avrupa milletlerinin mukadderat 
birliği politikası kaim olmustur. Fran
sa ve Almanya arasında <la bu siyasetin 
temeli Montuvarda atılmıştır. Hitler ve 
Peten orada görüşmüşlerdi ve Peten 
pren<; ip itibariyle Almanya ile Lo;;birliğini 
kabul etm~ti. Fakat bu işbirliğ.nin ma
hiyetini hiç bir zaman tayin etmemiş, 
bu hussuta hem Almanlarla Fransızlar, 
hem de bizzat Fransızlar arasında anlaş
mazlık devam etmiştir. 

Almanlann şimdi bundan bahsetme
leri Fransızlar arasında duyulan hisler
den endişeye başlamış olmalarına atfe
dilebilir. Amerikanın harbe girmesi mu
hakkak ki Fransada tesir yapmıştır. 
Fransızlar Alman aleyhdarı duygularını 
göstermekte o kadar ileriye gitmiş ola
caklar ki Almanya ciddi bir ihtara lü
zum görmüş olabilir. 

TUHAE BiR NOKTA 
İkinci bir sebep te Afrika harekatı 

için Vişiden istenmiş olan kollaylıklar 
olabilir. Şimall Rfrika harekatı gergin 
bir safhaya girmiştir. General Romel 
Libyayı T arblusgarptan ayıran çölün 
kenarına dayanmıştır. İngilizlerin ona 
taarruza hazırlandıkları söyleniyor. Bu 
vaziyette Almanların Şimo.li Afrikaya 
kuvvet ve malzr.ye geçirmeleri lazımdır. 
Bu yardım meseleisnin tuhaf tarafı T u
n usu Fransadan almak için harbe girmiş 
olan ltalyanın şimdi Trablusu İngilizler
den kurtarmak için Fransadan yardım 
İstemesidir. 

BULGARLAR 
HAZIRLANIYORLAR 

Bulgar Voyvişki Vesti gazetesi «ina
nıyorun başlıklı bir bas yazısında Bul
gar halkının mihverin zaferine inandığı
nı, çünkü alhhın adalet için mücadele 
edenlere her zaman yardım ettiğini ve 
mihverin de adalet için çarpıştığını, Bııl
gar1ann ancak mihverin yadımiyle ide
allerine kavu~tuklannı, mihverin zaferi 
kazanmasnım artık yakın olduğunu, fa
kat bunun için Bulgarların da bazı feda
karlıklar kabul etmeleri icap ettiğini, 
acnak Bulgarların da harpba girmelerile 
zaferin daha seri elde edileceğini ve Bul 
gar milletinin bundan sonra rahat ede
ceğini yazmaktadır. 

Diğer gazeteler de fikirleri bu lüzu
ma hazrılıyorlar. Fakat Bulgar askerle
rinin hangi cephede dövüşeceği bildi
rilmemektedir. 
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sokaklar ölü-
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in{!!!tere~e Alman 
la~~umu hafif geçti 

Artık sokağa çıkmağa bile cesaretim 
kalmamıştı. Çünkü Atina sokaklarında 
dolaştığım zaman her 300 veya 400 
metrede açlıktan bayılan, yahut ölen in-

Londra, 22 (AA) - Hava 
gi.ivenlik nazırlıkları bildiriyor: 

ve iç sanlar görmektense evimde kalmağı ter
cih ediyorum. Her tarafta aç çocuklara 
rastlanıyor. ölüm vakaları o kadar ço
ğalmıştır ki tabut tahtası bile kalmamış
tı. Ölüler şehir dı§ında geceleri gömülü-

Dü§man hava kuvvetleri sahillerimi
ze karşı az faaliyette bulunmuştur. Bir 
düsmat9 tayyaresi doğu lngilterede bir 
noktaya tecavüz etmi~tir. Hasar azdır. 

------e-------
A.lmaı.a kuvvet-

Ieri nihayet 
Fransız Afrika. 
sına ~eçti mi? ---·---Fas ve Tunustaki 

Alman kuvvetlerinin 
ı,arargihı Marsilyada 
irııtiş 

Londra, 22 (AA) - Niyoz Kronikl 
gazetesinin Nevyork muhabiri eski 
Fransız fabrikatörlerinden bir mebusun 
teyidine göre mühim miktarda Alman 
kuvvetlerinin Fransız Afrikasında Oran 
vesair Afrika limanlarına geçtiğini bil
dirmektedir. Fas ve Tunustaki Alman 
kun etleri şimdi Fransız subayları ida
resindedir. Fransız subay larma itimat 
edilmediği için yüzlerce Alman subayı 
da gönderilmiştir. 

Mihverin Şimal Afrika ordularının 
umumi karargahı Marsilyadır. Büyiik 
oteller hep bu karargahın emrindedir. 
iki yüz Alman subayı Bizerteye gönde
rilmL,tir. Amerikanın harbe girmesin
den sonra Oran ve Kazablankadaki 
Fransız bahriyeleri artık mağlubiyetten 
kurtulacaklarını söylemeğe başlamışlar
dır. 

----o#fNwtl......-----

U zak doğuda 
nıuharebe daha 

c;ok kızıştı -·Japonlar Singapura 
doğru yıldırım gibi 
gidiyoruz diyorlar. 
Bomeoda baraj açıldı 
ve petrol kuyuları 
tahrip edildi 

Tokyo, 22 (A.A) - Malezya batı sa
hillerinde ilerleyen japonlar düşman 
mevzilerini yarmışlar ve yıldırım süra
tiyle Singapura yüriimiişlerdir. Johor 
devlet merkezinde düşman hala inatla 
mukavemetine devam ediyor. Singapur 
büyük mikdarda hava taarruzuna uğra
mıştır. 

Singapur, 22 (A.A) - İngiliz tebliği: 
İngiliz kıtalarının pusuya düşürdüğü 
japon kuvvetlerini ağır kayıplara uğrat
tığını bildirmektedir. İngiliz tayyareleri 
japon uçaklarına hücum ederek bir ço
ğunu tahrip eylemiştir. 

Kudüs,22 (Radyo)- Singapur tebliği: 
Bugün Singapura akın eden japon tay
yareleri İngiliz tayyareleri tarafından 
karşılanmıştır. Düşmanın beş bombar
dıman tayyaresi düşürülınüş, bir av tay
yaresi de hasara uğratılmıştır. Dün Sin
gapura 100 düşman tayyaresi tarafından 
yapılan taarruzda 287 kişi ölmüş, 529 ki
şi yaralanmıştır. Dünkü hücumda en az 
13 düşman avcısı tahrpi edilmiştir. 

1NG1L!Z RESMİ TEBLtCt 
Kudüs,22 (Ra.dyo)- Singapur tebliği: 

Ganasu şimal doğusunda Endana inen 
düşman birlikleri zayiatla tarded.ilmiştir. 

yor. 

-------it-----~ 

Birman·v·a as-
kerleri ln~iliz
leri ar~aların

dan ,~urmuş 
---·----Japonlara göre 

Birmanyahlar 
kendileri ile işbirliği 
yapıyorlar ... 

Tokyo, 22 (AA) - Birmanya taarru
zunun b~langıcı Başvekil Tojonun be
yanatına tesadüf etmiştir. Bu hare-ket 
Siyama karşı muhtemel bir !ngiliz ta
arruzunu da önleyecek ve Bengale kör
fezi kontrol altına almacaktır. 

Asahi gazetesine göre Birmanyanın 
istiklfili temin edilecektir. Birmanya k.ı-
taları japonlarla işbirliği yaparak arka
dan İngiliz kuvvetlerine hücum etmiş ve 
muharebe sonunda japon kıtalariyle bir
leşmişlerdir. 

Johorn merkezindeki İngiliz kuvvet
leri elan mukavemete devam etmekte
dir. 

Yumiru Şinbun gazetesi Sin.gapura ya
pılan taarruzlarda 12 düşman tayyart?si
nin düşürüldüğünü bildirmiştir. 

---~ ..... ·--------
Ruslar Fin C·~p-
hesini yarma
ia çalışıyor -·-Finler hatlarının 

yarılınadığını söylüyor 
ve soğuk yüzünden 
Rusların yeni hücumlar 
yapaınıyacaklarını 
umuyorlar 

Helsinki, 22 (A.A) - Askeri faaliyet 
bütün cephelerde artmıştır. Ruslar Fin 
hatlarını yarmak için bir çok teşebbüs
lerde bulunmuşlarsa da hiç bir netice 
alamamışlardır. Rusların Karelideki hü. 
cumu da hiç bir noktada Fin müdafaası
nı sarsamamıştır. Salahiyetli mahfiller 
durumun iyi gelişeceğinden emindir. 
Çünki şiddetli soğuklar büyük bir aske
ri hareketi imkfuısız kılmaktadır. 

Garpta Popung bölgesinde şiddetli mu
harebeler olmuştur. 

Kudüs, 22 (Radyo) _ Amerikan uçan 
kale tayyareleri Borneo civarında japon
farm 10 bin tonilatoluk. ·bir sarnıç gemi
sini batırmıştır. Muhtelif bölgelerde düş
manın hava akını kaydedilmiştir. Şimali 
Somatrada bilhassa faaliyet olınuştur. 
Hasar azdır şarki Somatrada Medan ci
varında Bilelbelih bombalanmıştır. Şi
mali Somatra açıklarındaki bazı gemiler 
de bombardıman edilmiştir. 

Batavya, 22 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre japonların çok üstün kuv
yetlerle taarruz edeceğinin anlaşılması 
üzerine Borneo barajiyle petrol kuyuları 
tahrip edilmiştir. 

Bugüol.~~-. r~Jiatinelerden 
İTİBAREN 

(KAHRAMAN) NAMUS BORCU 

Yunani•tana yardım durmı yacak 

Kurtuluş yerine "Tunç,, 
vapuru kiralandı 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Kurtu
luş vapurunun nasıl battığı hakkında 
alakadadarca bir rapor hazırlanmakta
dır. 

Bu vapurun batmasiyle Yunanistana 
yapılmakta olan yardım durmıyacaktır. 
alakadarlar. Kızılay kurumunun gönde-

receği yardım maddelerini ve eşyasıni 
Yunanistana taşımak üzere cTunç> va• 

purunu kiralamıştır. Halen yüklü olan 
bu vapur boşaltılmaktadır. Ve ayın yir-o 
mi sekizinden sonra limanımızdan Pir~ 
ye hareket edecektir. 

~~~~">~~~.<;;:::ı-<:::::.<:::::.<:::::..<::;:,.,ç:-"""-.<::> ~~><::y<,;:::,,.-<::::,.<::::::,.<::::::,.<:::::,.<:::::.<::::.<:::::.<: 

ı-r er tarafta §Oğuk var 
Jstanbul, 22 (Yeni Asır) - Şiddetli 

soğuklar devam ediyor. Ceceleyin ha
raret derecesi sıfınn altında on dörde 
kadar düşmüştür. 

TRABZON - ERZURUM YOLU 
Trabzon, 22 (Yeni Asır) - Kar ya

ğıyor. Kar yüzünden Trabzon - Erzu

ROMANYADA 
Bükreş, 22 (A.A) - Romanyaya on 

gündenberi devamlı surette kar yağıyor. 
Bükreş kalın kar tabakasiyle örtülüdür. 
Kızaklar ortaya çıkmıştır. Askeri kanu· 
na göre Yahudiler karların kaldınlma
sında beş gün çalışacaklardır. rum yolu kapanmıştır. 

<:::><::~><::><::><::><::::::.<:::::.<:::::.-<::::..<::::.-<:::::.<::::.<::::.<::::.<::>•::::::.-::::::.-::::::.-~~c::::,..c::::,..~~.c;::,..~~~-<:::>-<:::>.<: 

F o kir kücüh cocuklara seker verilecek . ' ,. 

Ankara 22 (Telefon) - Şeker fiat
lannın artması karşısında fakir aile ço
cuklarının bu gıdadan mahrum kalma
mak gibi müşfik bir düşünce ile hükü
met böyle bir içtimai yardım mevzuuna 
5 milyon lira tahsis eylemek kararını 
vermiştir. 

Bu paranın 5 yaşına kadar çocuğu 
olan fakir ailelere şeker tevzii veya bu 

ailelere nakdi yardım yapılması suretile 
kullanılması bahis mevzuudur. ikinci 
fonnulün tatbiki ihtimali daha kuvvet
lidir. Bu takdirde küçük çocuklu fakil' 
ailelerin para yardımı sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletiyle kızılay cemiyetıl 

tarafından müştereken tesbit edilecek 
bir usul dairesinde yapılacaktır. 

iki mebusun teşrii ma•uniyetleri kaldırılı yor 
Ankara, 22 (Telefonla) - Tokat mebusu Hasip Ahmet Aytun ile Bur

sa mebusu Refetin teşrii masuniyetlerinin kaldırılmasına dair muhtelit encü
men mazbatası yarın Meclis umumi heyetinde müzakere edilecektir. 
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Makineye 
\

7 erilirken 
an A-..am aı ı ı •= 

AMER.tKANIN SABIK ANKARA 
BüYüK ELÇ1S1N1N TORKtYE 
HAKKINDAKİ DEMEÇ! 

Ankara, 22 (A.A) - Birleşik devlet
lerin sabık Ankara Büyük elçisi Mister 
Mac Murrayin oldukça şiddetli bir mü
nakaşaya yol açmış bulunan demeci hak
kında Britanya Ajansı aşağıdaki metni 
bildirmektedir. 

Amerikada kararlar 
--,........·---

20 - 25 bin kadar 
kadın orduya 

alınacak 
Vaşington, 22 (A.A) _ Mümessiller 

meclisinde Harbiye Nazırı Stimson ve 
büyük erkanı harbiye reisi General 
Marşa! tarafından verilen bir kanun 
projesi tasvip edilmiştir. Bu proje 20-25 
bin kadının asker üniformasiyle orduda 
çalışmalarına aittir. Bu kadınlar erkek· 
lerin muvaffakıyet göstermedikleri te· 
lefon memurluğu, daktiloluk ve aşçıltlC 
işlerinde kullanılacaklardır. ... ., 

Afrikada son 
harp vaziveti 

Kahire, 22 (A.A) - İngiliz or.ta şarlıı: 
tebliği : Dün düşman, elindeki tanklann 
büyük bir kısmı ile ve üç kuvvetli kol 
halinde ehemmiyetli keşif hareketi yaP" 
mıştır. Düşmanı Agedabyadan çekildi• 
ğinden beri hırpalamakta olan hafif lruv .. 
vetlerimiz onunla bütün gün teması mu
hafaza ederek kayıplar verdirnıiştir. 
Havanın fenalığı tayyare faaliyetine en
gel olmuştur. 

Kudüs, 22 (Radyo) - Kahire tebliği= 
Dün çok fena hava şartlan altında bil· 
tün zırhlı kuvvetlerini kullanan düşman 
üç koldan Mersa Draga şarkına doğru 
şiddetli bir hücum yapmış ve 16 kilo-
metre kadar ilerlemiştir. Düşman bir ke-
şif taarruzundan sonra çekilmiştir. Fena 
hava şartları hava hareketlerine yeni .. 
den ciddi surette engel olmuştur. 

ispanyada bir 
Tneiliz tayya

resi düştü 
Madrit, 22 (A.A) - Dört motörlü bir 

İngiliz uçağı sis yüzünden İspanyada 
yere düşerek parçalanmıştır. 

Cebelüttarıktan hareket eden uçakta 
bir kısmı subay ve bir kısmı sivil ola• 
rak bir çok yolcu vardı. Sekiz kişi öl .. 
müştür. 

Uçak denizaltı torpilleri taşıyordu. 

Nevyork, sabık Ankara Büyük Elçisi 
Mister John Vantwero Mac Murray Bal
timore Sun gazetesine verdiği bir demeç
te Türkiycnin eğer Almanya zorlarsa 
müttefiklerin yanı başında çarpışacağı
nı söylemiştir. Türkler demiştir doğru
dan doğruya kendi menfaatlerini gözet
meği fevkalade arzu etmektedirler. Bu 
menfaatler ise Türkiyeye harbin dı§ında 
kalmayı tavsiye ediyor, bundan dolayı 
Türklerin Almanları gücendirebilecek 
her şeyden tevakki etmeleri icap ediyor. 
Fakat Türkler İngiltreden yardım gör
düklerini pek iyi biliyorlar. Eğer Alman
lar mecbur ederlerse Türkler çarpışa
caklarorr. Türkler zorlanmaya müsaade 
etmiyecekler ve eğer tehdit edilirlerse 
masadan kalkarak çarpışaca.klanhr. Hat.. 
ta bunun ümitsiz bir savaş olduğunu 
görseler dahi yine çarpışacaklardır. Türk 
ordusu mükemmel telikki edilmektedir. 
Türk ordusunun sağlam bir ananesi var
dır. Fakat modern malzemesi yoktur. 
Türık hüktimeti bu teçhizatı iyileştirmek 
için büyük gayretler sarfetmektedir, bu 
jşte Türkiye kiralama ve ödünç verme 
kanunundan faydalanma hakkını vermiş 
olan Birleşik devletlerden yardım gör
mektedir yegane falsolu nokta harbın 
başından beri hiç bir zaman çok samimi 
bulunmamış ve bazen daha fenalaşmak 
temayülünü göstermiş olan Rus - Türk 
münasebetleridir. Bu iki millet m-asın
daki güçlükler hm halledilınemiştir. 
Türkler 1939 Alman - Rus dostluk paktı 
karşısında derin hayal sükutuna uğra
mışlardır 1918 den beri Rusya ve Tür
kiye çok sıkı dostluk bağlan ile birleş
miş bulunuyorlardı, her ikisi de gar.p 
Avrupa diplomasisinin dışında bırakıl
mışlardı. Bu sebeplerdir ki 1939 değiş
mesi Türklere çok fena gözükmüştür, 
Türkler onun bir düşmanın hançer dar
besi gibi değil fakat bir dostun biyaneti 
gibi telakki etmişlerdir. Rusyanın bo
ğazları Türkiyenin aleyhine olarak eline 
geçirmek için bir pazarlık yapmağa ça
lıştıkları şayialan yayıldığı zaman va-
ziyet daha ziyade fenalaşmıştır. Harp rını bir kerre daha teyit ederler. Çünki.l 
Türkiye için felaketli, ekonomik netice- böyle bir hareket bütün Amerika kıta· 
ler vermiştir Türkiye evvelce ithal olu- sının hürriyet ve istiklaline karşı yapıl-. 
nan düğme, çivi at nah vesaire gibi her mış bir hareket demektir. 
türlü mamul eşyadan büyük bir darlık 2 - Amerikan eümhuriyetleri Ameri· 

d _..J:_ b k r ·1 h d h ka kıtasına karşı yapılan bugünkü teea• 
için ı::ull· ir e ıme 1 e er şey en ma - vuzün bütün eserleri ortadan kaldırılın· 
rumdur. Fiatlar külliyetli mikdarda 
yükselmiştir. Birinci derecede ihtiyaç caya kadar memleketlerini karşılıklı 
eşyasında yüzde elli lüks eşyada ise çok olarak himaye etmek maksadiyle daya· 
büyük nisbette fazlalaşmıştır. Bunun1a nışma halinde bulunmak ve işbirliği 
beraber Türkiye filiyatta tayin usulünü y&pmak hususundaki azim ve kararları
koymamış olan yegane Avrupa memle- nı belirtmeği vazüe bilirler. 
ketidir. Çünkü ihtiyacı olan yiyeceği is- 3 - Bu sebeple Amerikan cümhuri-o 
tihsal etmektedir. yetleri esas kanunlarına uygun bir su. 

rette hükümranlık haklarını kullanarak 
R10 DE JANE1RO ve bu haklarla esas teşkilat kanunları 

KONFERANSINDA ALINAN KARAR tevafuk etmek şartiyle japonya, Alman• 
Rio de janerio, 22 (A.A) - Amerika- ya ve İtalya ile diplomatik münasebet· 

lılar konferansının Mihver devletleri ile ler idame etmemeğe karar verirler çün• 
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100.000 LERCE FİGÜRANfN İŞTİRAKİYLE VE MİLYONLARLA DOLAR SARFİYLE MEYDANA GETİRİLEN €tmekteclir. na arp i an etmiş er ir. 
BİR FİLİM ... VATANI VE NAİ\IUSU İÇİN HAYATINI TEHLİKELERE KOYAN GENÇ BİR SUBAYIN MÜTHİŞ 1 - Amerika Ctimhuriyetleri Ameri- 4 - Amerikan cümhuriyetleri Mih".. 

· - · - ·· ~ kalı olmayan devletler tarafından yapı- verle diplomatik münasebetleri yeniden 
MACERALARI ... HAKlK1 BiR KAHRAMANLIK VE EDAKA&LIK DESTANI ... HULASA: lan bir saldırış hareketini bütün bu kurmadan önce ittifakla karar almak 

GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞAHESER.. ed kl • 
SEANSLAR: 2.15 _ 4.30 _ G.45 _ t.OO DA .. CUMARTFSİ, PAZAR l2 DE BAŞLAR .. İLK SEANSLAR UCUZD cümhuriyetlere karşı yapılmış bir sal- için biribirleriyle istişare ece erinı 
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