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Tedbir alınıyor 

u yaz iki misli 
ahsul alacağız 

•:J4!sfn1le i,"ilfJanlıü Ziraat Veldlllll, tzndrd e deınirhanelerln bazar-
,,.,,.,azeneslzllğe son layacap pallaklarm n tbnanelerlnl •~•d...U 
IJelllleceOlnl lınlt Ziraat vekaleti bu sene yazlık zeriya- KÖYLÜYE TOPRAK 
~ tmui yurdun her köşesinde en yüksek Kıymetleri takrihf;n 70 milyon lira 

SEVKBT .Bb.GUi bir seviyede olması için teşkilatını sefer- tutan ve devlete ait bulunan arazinin 
ber eylemiştir. Bilhassa gıda maddeleri- köylüye verilmesi için ~da hazır-
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llQM pabeJ.hlmm pb ..... ~ nin daha fazla elde edilerek doyurucu hklara devam olunmaktadır. Bu toprak-

"Alman cephe· 
sinde bir yıkıatı 
beklene~ ltade Wr J'Qllll •bepler ~- ildi· maddeler atbıacma ~le ce98p ve- lar bedelli taksitler mukabilinde köylü- Rıulann. eline geçea bit' Alt*"' ağn> fOJN 

Mr .... ......, ş&phesizdir. balan- rilmesi UEftUU bahlıllıir. ye verilecektir. ------------------------
............................... ~ -- Vekl11ııtr..ıısuift1 .. 1te1eırintn arttırıl- Devlet datıtmamn ilk esasını köy ve M ç .. · ı L b d nrifla • b . • 
....... pk hmusiyetleri ~- ması, tarı. hizmetinde çalışanların teş- aile olarak ayarlamıştır. Dağıtmadan is- r. o•çı r l'G a ım ır Alman ordulan daha 
• .ı .....-... her matWenin .... viki için kendi teşkilltma yeni direk- tifade etmek tçin Türk olmak, köyde • Alman taarruza 
tlkflldl atlaya ıllyasalanmlald &atle .... ttfler vermiştir. Bu sene ekimin iki mJs.. oturmak yaşı 60 şı aşkın olmamak, top- • 100 • 200 kilometre 
rba .aUr. Buıb kendi kendine ~k lne çıkanlacai:ı kuvvetle Umit edilmek- rağa muhtaç bulunmak, geçimini ziraat- • 
~ o11m Wr ı .. pazarda tineden tedir. · Kamaradan ı·ıı·mat R 1 d gcrı· ·d...;._;,~ı.;. .. kadar, lltlıme.,: battln eşya fiat· Ziraat vekaleti bu sahada köylüye bir ~ temin etmek şarttır. Nüfus başına Om me Or USU gt ~ 
leit aramada mkı mfbuWlehetler teeatia çok kolayhklar göstermektedir. Köylü- iki hektar tarlası veya bir hektar bal, reyi İ•fİt1ece/ı -·-
~.o ımette ld her hangi 'bir mad- nUn ihtiyacı olan pulluk, uç demiri ve bahçe ve emsali bulı:::'~~~:t· Anedabyayı Moskova. 23 (A.A) - TeiQı • 
..... ftatbMleld .,.aJme1me, errceç dlter sair ziraat Aletleri bazırlaıımaktad. İz- muhtaç sayılacaktır. ~ -ıu--- -•- 5. 22 eoa kanaa •& ~ b,aJi. 
..,. fiat1er1 belinde tesirini ,wer- mirde ziraat Aletleri fmalitı için hazır- nn bedeli 20 senede ve 40 eşit tabitte Iondra, 23 (A.A) - Royter ajansmm ,. doina 1~ ~ 
•r•-. Mil blwma $11 halde ha fesi· bklar tamamlanmak «zeredir. Pulluk tahsil olunacaktır. Vadesinden CSnce öde- siyasi muhabiri yazıyor : neri aldı Mr Ook k&y "" •a..ıı• a.n .ıa.._ a-;. 
da ..at llMlıli aeı;memeıd neak en nümunelerl ziraat veklletinden Erkek nen borç yUzde altı iskontoya tAbidir.. Çarçil Birleşik Amerika ziyareti ve ~ ı.r ..-ada \1ftreh .,ır.i ....-. .. 
..... ~ ~ MiJmiş bir Sanat okuluna dUn gelmiştir. Lüzumlu Bu iş için Uçer üyelik toprak dağıtma umu!nl durum haJrlnnda beyanatta bu- e 21 eoa kbaia tarilüaCLi IS A1IDala 
•' dalle ..._.l!IMSJllm biittia eşya demirler de yalan gUnlerde gelecek ve komisyonlan kurulacakbr. hmacwia zaman bir itimat takriri verile- 8 b• l ~ tahrip eoiihnifdr. Bfz dlrt. .pa: «na • ._ bUda olmaıdyle kabildir. pulluklan imal edecek miiessese ve de- Bu hususta hazırlanan kanun yakında celi bildiriliyor. MUzakeıeler esnamnda UnUD lr '811r ma b~ 
..,... Wr -.m ller ..,.ıen enel __.. mirbanelere verilecektir. meclise verllecektit. mQnakaşa edilecek mevzular 0 kadar tab ld ~ Moekon. 23 (AA) ...- bY~a 
._ Wr ..,...._. işi olcluianu ve önemlidir ki hilkUmetin amaçlan hak- yası O Up; O ..-teSlntn 'blldirdiüne 1are 1CaleDtnia 
lllıatta hatır w_ ı.,.Je ıehni>'en sayı• A lı b I b / L/ · • kmc1a ne İngilterede ve ne de yabancı l batmnda ehenunb-etli 'bir ~ :rakın-
• ........... anettilhü hiJmez delili-,.. ÇI U Unan me U• UR ar rçın memleketlerde hiç bir şüphe kalmama- 8801 IVOr Jannda pddetll bir muhuehe eereyaa 
~ ........ , pyrl fabUllfha bir 11 lçin itimat karan gerekli olacaktır. ediyor. 

~ ı.a._ bdlb1 etaesine mey- b GizLİ CELSE -·- Moskova. 23 (A.A) - Moekova 
.... lü ............ ene c'Mt göre- Partı·nı·n yenı· nıe us Iondra, 2S (A.A) - Avam kamara- Kahire. 23 (AA) - Dünkü resmi radyonna ırBre Sovyetler Or.ı. Kurak 
........ smda tayyare meydanlarmın müdafaası tebliide bildirilmit olduğu Uzere, Rom- ve Harkof b8lseebıde ilerlemele deftlD 

be.Jet. ...,)eketin ve halkın yiibek mesel•l görtlşUldü. Mr. Çörçil hare- mel müblm kuvvetlerle ketif hareketle- etmltl- ..,.. 'b& ~ _. ~ de 44 k&y 
• ftıll8erl _..., 'bir t1aldb enel ba 1 • b • t d • ı d • ketlere ait kısımlarm gizli bir ce1aede rbıe Biriterek ır~ 80n baharda M..r ve babayı pri ahmtJanlır. 
,.._...._..metltml,etlndedir. Serhest namzet erı tes ) e J J konuşulmasın• teklif etti. lıududunda tatbik ettiii tabiyeye ben- Stoldıolm, 23 (A.A) - Berlincleld 
..... llwb61n ıuu,. iktısadiyatiyle Hava nazın SinldeP 1940 haziranın- Zet' bir ta'bf7e kullanıyor. SamlcLima ineç pzetelerl mahablrl Mojqhk ~ 
~ lS• tlalı ............ Dibaya dan beri İngiliz uçak meydanlarmm göre Rommelin 'bundaki mabadı I"'" reketlerlndea BerJlnde ~ 1-ltls ecm-
~ 1"

1 

1 -.:. 1lma -1 Wr vmbet:le ' mtldafaasmda bilyilk JSlAhat yapıldılmı durr medilW ~. Fakat t3lıl aecen. 
• Mı b ılı(t - ~ .............. Bellll K• ... da !çel ............ a söyledi ve bu hususta Dahat verdi. 1 - Mihver mveılednlu ............ 111ubmel>eterbı Mojalsk rıehrinin ismini ........ ~ ~: ••enet ................ _ BlltOn ~ ~ ~ı:. 3':1~- lltt: ... ..,, ... aileeı ..... oeı.,.! ::5.1.a11.:.,,;.lf,'ı:!.: 
..... ,.. leq' - '., ..... 1 r Ani8ra, aa (A.A) - c. aı». Geıillt =·~meyc18il1ardaa 2 -~ ,.b.ct. ... h-- ............ l4DdilW ...... 
• .. "11111 ...... t r bet &1111 z ek· JAPON Sebeteırltlfnden : bhine :nqn1aoak ilk akının ha· renmek. yor • 
..... leli:r. Atik bulUDan İstanbut lllebusl~ ftdan olacalını sByJedi ve hava tefldl· Rommelin bu iki hedeften her haMi Stoklıolm, 23 (A.A) - Ticlnlced 
ı. brre '1Jll1I dikka~ almalıyız kı. • • -.Uye vekAleti tetkik heyeti reisi .. leri başkomutanımn sal.Ahiyetlerine do- hlrl Gzerinde memnuniyet ...net bir . ....- muhdbl aynen f'llN ~ı 
~ ~ bt1yflk urdammla Baılrııı yeni inkıfaf. mail Hakkı ~ •. Tokat meb~~ ltunulamıyacağuu ilave etti. N8Z:U', uçak ticeye vannw pek .u•lama• Zlra ..-.. cAJıınenler Jatalarmı düa 100 - 200 
"'1b 11ın ~ brtaJamak hu· · • • Ticaret v

1
eklleti müsteşarı Halit Nazmı meydanlarından birine hiicum karadan vetlerimizle mihver kuvveleri araıı ıilr (Soma Wfi 1, 88tlD .&. tle) 

ttı • IHdab kendi bndimhMı yeten /ar g6steı mıftır Keşmir, çeli mebusluğuna da Bursa geldiği zaman bu meydanın müdafaası (So,uSayfa3.SftC8nZde) 
......... 7U&tmak :aıraretl vardır. valisi Refik Kurul Parti nemzedi o~ orduya bırakılan bölgeye girdilln1. 0 
~ ha1ftll ve endllstrl. lstibsaDeri· • seçilmişlerdir. Sayın ikinci miintebiple- zaman miidafaadan mesul olan makamın 
.. Wd kıtüıt ~hllse Uplip ba- y • I" • deıı 16 re bildiririm. kara ordusu komutanlığı olduiunu sUy-
....._ ıro,..ı.,.. Bu sebeple ihtiyaçla· eni'-.> Jfte C. H. P. Genel Başkan vekili 1edikten sonra dedi ki : 
~ ....... 11 tavsiye._ hllldbnetin • Başvekil: Dr. Refik Saydam - •Biz bu iki taraflı mesuliyet vazı. 
~ DlelllD1lll olmahdlr. Ya· sa attan ben Ankara, 23 (Hususi) - Açık buJu.ı Yetine son vermek Jstiyoruı. Bunun için 
lla •lenmesl lmMnm W'luklar kartı· nan İstanbul. İçel ve Tokat mebuslukta- ordu komutanlarmdan general Leardeti 
,.... Wa.aktwa qlbıdea ö1çtilii ha- b b k n için seçim önflmUzdeki pazar gUnfl bu hava ku'vvetleriyle ordu arasında sıkı 
~ .......... t.phdır. Her 'Yatan- a er yo ~ vUlyette yapılacaktır. bir lşbirliil yapnala memur edeceğiz.· 
~ .. mevamla kmdlsine tlihlen vazi· 
~~ tayin edebilir. Bele mali -•-
... ~ IDtlllladesme aavenerek Japonlar Rabahoya 
... ltıriai ........ dolduranlar. haya· 

~ hlnz .. kendilerinin k k d ı r ::~ 1'RV1 nlduhnu kabul etmeli- 88 ~r çı ar 1 a 
1\..-._,.,., -·-~ki, piyasada şu veya 'bu saıamon ac1a•-- bava• ~ 1taş dJmltlrtldi bir hızla yük- ....... 

........__- ban maddelerin büsbtitün 81'- dan boınbarclmUUI 

:········,,······ .. ················· .. ····································ı········ı . . A k -- 1 " • . . i i s erı v ·azı yet 1 • i , ........ : .......................................................................... : 

........ ~ .. 1tir aile ni- dL 
~ lhftntıı teAtrC-a1maia baldo edU Radyo gazetesinden: Libyadaki u- mecbur etmif. hem de bazı zayiata ma-

Libyadaki Alman taarruzu kat'i 
bir netice istihdaf edemez 

~ ......_., Melburn, 23 (A.A) - Avusturalya keıi hareketler hakkmda alınan son ha- ruz hll'abutbr. Bu tetebbüatin !nail.iz 
Jll,ıe ...: dfişlln • balrsa 'bulauye- harbiye nazırı B. Foks dUşman tayyare- 'berlere göre, Siite körfezinde 'bat1anarıç ordulan üzerinde kat0 t bir netice almak Tf'Clbluta Juırap ola• ı,,_.,oı nhtMt 

~~~ ~ blr~~~~~~~~~~~~-~~~~bir~~~----------------~------~ ~ -~~ ~ ~ bildindil ve fUDları illve etmi§tir: arazi l>ir harekete geçen Romel kuvv~ iine dair hen6z krivetli bir eebep yok- Rıo" De 'aneı·r:o '-on- "ala.ar bn,velıilinin ...... dsteı lr ld halkm ebe" yeniz Ara]armda harp gemileri de bulunan ll leri hareket noktalanndan 60 kilometre tm. tll ft &; 8 , ~ 
~ ~ -.ıed~t gemiden ibaret bir diişman filosu Raba· doiuda bulunan Aaedabyayı tekrar il" Romel orduaunun takviye edi1diiiUe- ~eranll V• '-ararı m.A#aim bir naf/ta ~ için, ....:::::.. ~ flat- ho sularında görU]mtlştür. Burasının bo- gale muvaffak olmuılardır. Alınan bat ftlpbe yoktm. Fakat h~ da d.. Tı ..,. R U 
llır ••lnae a1aWWillne keyft ylbelt- pltılması muhtemeldir. kumandam 'bu suretle lngiliz kuvveti~ ha fazla kuvvet ve maheme ile tabiye e e 
... ....... ihn muhteldrleri Bfr Japon deniz tayyaresi Salamou ta- nl hem 60 • 70 kilometre gerilemese edildlii de bakibttir. Harekltuı ı;.,.. •ı• tt d eh Bul • _.a.__ k -... .._ ..:ıa..;;::: ....... ,... 1mn adalarından birini bom~~ lanarıcında her bakımdan GstGn ~ " Sı ı e mı - tran ...... eo 
_ <SGıau We 1, 8iltu t da) mJştlr. fnsanca .~ 4ve /::: 6Y:, > · liöiöô'öôôieôiiôaôiiiôi;a'iiC;J; da ~~ lngilizlerin :veni ~elerle da- k 
- <Sona--~· · ·-·-·-·-·-·-~-·- - ··-·-·-· .. ·- ~:~::::t:=bı ~ ~ ~ verle bozuşma· kuvvetti olilla 

SON D4KİKA dU,mana karp taarruz hareketi yapıııası b • eti d 
• • · • • • • • • • · • ~tı~ 'i:!ci:~~~n.~t:~ yı kabul etti n ec uny n e 
Japon başveki
linin bevanatı ___ , __ _ 

cdfalrlll fıazcllwalı el• 
l"Y pal'fl ......... -». 
T~. :u (A.A) - Japon haricJye 

num l>ugün parlamentoda yapbiı de
meçte. &vyetler 'blrliii hfik&netinln 
bitaraflıiına riayet edecefiııe dair yap
bğı vaaddan memnunun demiftir. 

Japon bqvekili Tojo da palramen
toda, Japonyanın A.yaya hakim olinak 
için açbğı aavqtan muZaffer çıkaeaimı 
b.lirtmiftlr. Bqvekil demittir kit • 

c SayıaıZ paralar ı.temek için Am~ 
b reisi Ruzveltin parlamentoya arön
derdlif. tezkereleri hiliyoruJQ. ~ ..... ....u 01- .,,. nihayet pan deiil· 
dlt .• 

,..... .. 
;~--·-~ . 

<Sonu Sahife 2. Siltln 5 te \ , • • 

Şimdi Arjantioin ka· lngilt~re Bolgar~ta· 
rarı he-kleniyor na ihtarda buloudu 
~- . 

Rio De Janeüor 'Z3 (AA) - A.-. .Anlmnt~31 (lfaıf:pO ~,_.-....tıııtıeın.lllii.J ;.::_ ~: 
yetad Preain bllc;linliiine göte AQantin &ar huatla.: ~ _... ...... 
bey~sJen bir .zat mih.vetle clipJ.omatilı: tuı. iki ~ beri ~ 
münuebetlerin kesilmesi JıakbndaW .., bir mWdeleye 8iriitiil, hu harlitiı tope 
lapna metıdıade iki deiitlklik yaptırma- .,.tan bir Jaarp Olduta; takip edilen ~ 
iı. Çahfılacaiını ifp etmttf.r, Ş&yle kl: YctDin yem bir 4Unya ~ kurmaC 

1 - DördünCG madc'lebha ~undald old~ :veDi d~ Adil bir~ 
c1tollektib keliıneainln bldm1man. 8Uo" ma ~ b'! mr.anım bU.tılin mil-
na hiç Jciınaeıün m~ ~· letlerl blrleftlren bir nizam o~ 

uht eldir bu nir.aına k8l1l ıs.kldyle ~ ya+ 
m 2 ~ c P,•Jenlil t..-:volca m ...... pabllı!nM ip Bul....._ .. bv;.. 
de Japonya, .Almayan ltalp De mi- vetli olması icap ettilini .16ylenüftir. 
nuebetlerine devam edemb'lıceklmlir> Bulgar bu.vekili Bulpristaam i1r.u.. 
ibar..ınl prt _.le ~ el durwmmdan da 'babletmiş, Bu;lof 

Olrmalldiiine 1fke bu deiifilgltk mi- milletinin daha bUylk ~ 
~ kellJnwıine tatafh ı,ı...- hazır buhmmaa aerekli oldulmı• .. 
.....,... ft6 OJacaldao. ..... 

, .............. l , ..... , .... 



SARIPE 2 YENi AS'IR 
t Xk- ı 

ŞEHİR HABERLERİ: 1 Fiatlara 
~-----!!!!'im. --------~~- hikim 

TARİHi RO AH Yazan: Şahin A.lıduman Erlere 
Bu zından nerede? ---·---

K ı f lı k hedı ye derlen. 
Böyle diyen Kö rilı~· orada başka adamların da 
mevkul olup olmad ğını Mehpareden sormuştu •• 

. 
mesıne oevam 

olunuyor 
••• 68 -· -·-Böyle diyen Köprülü, Ases başıya dö

nerek: 
-Çabuk şu melCın herifi de bağlayın. 

c1iye emretti.. 
Ya burada duran genç kız kim olu

yor? ... 
Yerde ölü gibi hareketsiz yatan bu ih

tiyar adam benim pek yakından tanıdı
ğım Defterdar Hüseyin efendi mi? .. Ça
buk su getirin .. Eğer ölmemişse biçareyi 
ayıltmağa çalışalım ... 

Vah zavallı adam vah! .. Ne kadar bit
kin bir halde bulunuyor!.. Verdiğim em
.r! duymadınız mı? .. Hadi çabuk olun .. 
Daha dunıyormusunuz? .. 

Yeniçerilerden bir kaçı su bulup ge
tirmek için hemen yerlerinden fır1adı
br .. Bu sırada Tayyar Zade Mehparcnin 
elinden tuttu .. lkisi birlikte Veziri aza
mın yanına do~ bir kaç adım ilerledi
ler .. DclikanJı genç kızı Köprülü Meh
met paşaya gösterdi: 

- Müsaade buyunınuzda Sultanım, 
beni cadı karının pençesinden kurtar
mak isteyen bu meleği size takdim ede
yim .. Kendisinin hiç bir suçu olmadığı 
halde mahza fena bir talihin sevkiyle 
her nasılsa bu zebanilerin eline, o da 
benim gibi düşmilş buulnuyor ... 

Bir az öne~ kendi hayatını tehlikeye 
koyarak gerek beni ve gerekse pederim 
Hüseyin efendiyi batakhaneden kurtar
rnak teşebbüsUnde bulundu. Eğer bu da
kikada efendimiz yetişmemiş olsaydınız, 
onu da bizim gibi bu cadı karı belki de 
()lüm cezasına çarptınıcnktı Mehparenin 
~ale parıltıları arasında bir ay ısığı 
gibi parlayan yüzü Koca Köprülünün 
üzerinde derhal derin bir ilgi uyandır
mıştı .. Ve keskin bakışlariyle genç kızı 
bir kaç dakika süzdükten sonra Tayyar 
Zadeye dönerek: 

- Bunu c1a mı bu batakhaneye dü
şürmüşler .. !smi nedir, diye sordu. 

- O batakhaneye düşürülmüş değil
dir.. Cevherli hanımın cariyesidir Sul
tanım .• 
Adı Mehparedir ... 
Gidecek başka yeri bulunmadığı ıçın 

lcoca karının sarayında bulunuyor .. 
Kendisinden sorunuz da cadı karının 
yaptığı işleri size anlatsın ... Bu sarayın 
altındaki gizli betaklınne de ne yürek 
parçalayıcı vukuat cereyan ettiğini bu 
suretle tamamiyle öğrenmiş olursu
nuz .. 

Tayyar Zadenin bu sözleri üzerine ko
ca Köprülü derin bir merak duymaktan 
kendisini alamıyarak hemen genç kıza 
Ööndü .. Ona c1edi ki: 

- Bu zmdan nerede?.. Orada hapis 
edilen başka adamlar da bulunuyor mu? 
Sen bu zındanın yolunu bilir misin? .. 

Mehpare utanml§ gibi görünerek ba
fUU önUne eğdi .. Ve mahcup bir ifade ile 
KöprUlil Mehmet paşaya cevap vere
rek: 

- Bu zındanın yirmiden fazla odası 
vardır .. Hiç birisi boş değildir .. dedi .. 
~yn ayn odalarda yirmi kadar adam 
nıahpus bulunmaktadır.. Eğer emir bu
yuracak olursanız sizi §imdi oraya gö
türebilirim ... 

Sadrazam, Zülfikar ağaya hitap etti: 
- Hemen şimdi gidelim.. Bu biçare 

adanılan da kurtaralım .. Burada beş ki
ti suçlularla Defterdann başında kalsın
lar.. Geri kalan Yeni çeriler bizimle be
raber gelmelidirler.. Hadi bakalım ağa .. 
Şu zından nerede ise gidip görelim .. Son
ra Koca KöprUlil Mehpareye dönerek 
dedi ki: 

- Hadi kızım .. Sen hemen önümüze 
Öüş bize yolu göster .. 

Mehpare kalabalığın önüne geçti. Me
şale taşıyan bir kaç Yeniçeri genç kızın 
yanına geldiler .. Bunların arkasında Ve
ziri azam, Tayyar Zade ve Zülfikar ağa, 

daha geride de büyük bir kalabalık teş
kil eden Yeniçeri kuvveti, muntazam bir 
katar kolu halinde yürümeğe koyuldu
lar .. 

Meşalelerin yaydığı ışık sayesinde hiç 
zorluk çekmeden merdivenden inen 
Kl)ca Köprülü, bir az sonra müthiş ba
takhanenin boğucu havnsiyle karşılaşır 
karşılaşmaz birden bire şaşırıp kalmış
tı ... Yanında yürüyen Tayyar Zadeye ba
kıp dedi ki: 

- Ne fena bir hava!.. Her taraf küf 
kokusu içinde! .. Bu kadar bozuk, rütu
betli bir hava içinde insan bir dakika bi
le y~c;amağa tahammUl edemez ... 

Tersanedeki kürek zındanları bunun 
kadar korkunç değildir .. 

Aman Yarabbi!. Baktıkça tüylerim 
ürperiyor!. 

İşte bu yaşa geldim .. Bu kadar müthiş 
berbat bir yer hiç görmüş değilim!.. Bu 
sayısız direkler de ne oluyor?. Her hal
de burası bundan bir kııç asır evvel ya
pılmı.ş olacak!.. 

Kfifir koca karı demek burasını bir 
batakhane halinde kullanmakta imiş, 
öyle mi? .. 

Fakat ortada Gevherli hanımın mah
puslarını göremiyorum.. Bunlar acaba 
kangı deliğe kapatılmış bulunuyorlar?. 

Veziri azamın bu sözlerine cevap ola
rak Mehpare ilerledi .. 

Direklerin arasında sıra sıra uzayan 
dar höcere1erden birisinin demir kapısı 
önünde durarak Sadrazama dedi ki: 

- işte burası bir zındandır. Bunun 
gibi burada daha on dokuz 7.ından var
dır .. 

Ve genç kız Kahya Ferhat ağanın odn
sından aldığı anahtariardım birini kul
la~rrak kapıyı açtı ... 
Meşale parıltıları bir saniye içinde her 

tarnfı aydınlattı .. Zındana giren Köprü
lü Mehmet paşa ile maiyeti birden bire 
çok korkunç, feci bir manzara karşlSln
da kalmışlardı ... 

Kızılay cemiyeti, ordumuza yapılan 
kışlık hediyeleri kabule devam etmek
tedir. Dün akşama kadar verilen hedi
yeler kabank bir rakama baliğ olmuş
tur. Bununla beraber lzmir bu bahiste 
henüz Türkiyenin bir çok kazalarından 
bile geridir. 

Kızılay cemiyeti fzmir merkez heye
ti, bütün müessese ve ticarethanelere 
matbu mektuplar göndermİ§ ve hediye
lerin bir an verilmesi temennisini izhar 
eylemiştir. Cemiyetin müesseselere gön
derdiği mektuplarda deniyor ki: 

« Bu memleket borcunda sayın mües
esesenizin de göstereceği alakaya şüp
hemiz bulunmadığından mevsim itiba
riyle işin müıtaciliyetini nazara alarak 
keyfiyeti bir kere de mektupla arzı mü
nasip gördük. T eslimatınıza intizaren 
snygı.> 

Cemiyet Amerikan gömlek ve donla
rını 82, S kuruştan, yün çoraplarını 40 
kuruştan, lün fonila fiatını 160 kuruş
tan temin eylemiştir. Nakdi yardımlar 
da kabul edilmektedir. -----·-----

ithalatçı ---·---8 i r l i k ı e 1 in yılıık top. 
lc.ntıları bitti -·-lzmirde mevcut ithalatçı birliklerinin 

yıllık toplantılan dün yapılmıştır. Bir
liklerin senelik çalışma raporları okun
muş, biitçeleri tasdik edilmiş, eski hey
etler ibra olunarak yeni idare heyetleri 
seçilmiştir. Yeni heyetlere muvaffakı
yet dileriz. 

Dün öğleden sonra kuru meyve ihra
catçıları birliği idare heyeti bir toplantı 
yaparak, i ngilizlere yapılan satı§ların 
tevzii işi görüşülmüştür. Tevzi İ§leri, 
birlik pay tevzii talimatnamesine uygun 
bir surette yapılmaktadır. _ .. ___ _ Zından tamamiyle çıplaktı .. Ortada c.ş

' yaya benzer hiç bir şey bulunmamakta 
idi.. Ne bir iskemle, ne de adi bir gcre-
vet!.. ZİRAATÇlLAR 

Sade köşede bir ot minderi yerde se- ~ı • J.: s.•.= 
rili durmakta idi.. Bunun içinde saçı, sa- ~ GJ {Jll~P'eCeı;~ıw;r .. 
çına karışmış, gayet perişan bir kılık ta- Yüksek Ziraat Enstitü ü ziraat :faki.il
şıyan yaşlı bir ndnm yatıyordu .. Elbise- tc i mezunlarının başka vazifelere ta· 
si yırtık içinde ve bu yırtıklardan cildi- yinlerinden önce yurd ziraatinin cüzü
?i? çıplak derisi yer yer göriinmekte leri olan vilayetler Ziraat işler! üzerin
ıdı... de en nz bir yıl staj görmeleri Ziraat ve-

0 dakikada baygın denilecek bir va- kfiletince muvafık görülmü.,.c;tür. 
ziyette, derin bir uykuya dalmış gibi gö- Stajiyerler bulundukları vilayetlerin 
rünen bu zavallı adamı uyandırmak hiç zirai varlıklarını ve ziraat işlerini tam
te kolny olmadı .. Sadrazamın verdiği işa- yac:ık ve Öb'I"eneceklerdir. Bu çalışma 
ret üzerine Ases başı Zülfikar ağa iler- esnasında staj:yerlerin bulundukları vi
ledi mahpusun kollarından sarsarak onu }ayetin umumi zirai durumu hakkında 
uyandırmak için uğraşmağa başladı Ases birer tez hazırlamaları kararlaşmıştır. 
başı epice emek çektikten ve bir haylı Bu tezler bu stajiyerlerin memuriyetle
yorulduktan sonra nihayet mahpusun re tayinlerinde esas tutulacaktır. 
aklını başına bctirmeğe muvaffak olmuş
tu .. Biçare adam gözlerini açıpda birden 
bire zındanın içini ışıkla dolmuş bir va
ziyette görünce birden bire derin bir 
korkuya tutulmuştu ... 
Kamaşan gözlerini bir kaç defa açıp 

kapadıktan sonra gayet hafü bir sesle: 
- BİTMEDt

TASHJH 

Dünkü tefrikamızın bir kaç yerinde 
geçen cŞeyh Salim> adı yanlış olarak 
cŞeyhülislam> suretinde çıkmıştır. Tas
hih ederiz. 

ŞAKALAŞ iRKEN 
Keçecilerde Kara Osman oğlu hanın

da derici Hasan oğlu Hakkı. 15 yıışında 
Ahmetli şakalaşırken bıçakla yüzünden 
yaralamış ve tutulmuştur. 

Vilôyet bütçesi 
Mütevazindir .. 
Vilayetin 942 yılı bütçesi 2.650.000 li

ra olarak tcsbit edilmiştir. Bütçenin sıh
hat faslında oldukça ehemmiyetli bir 
artma vardır. Diğer fasıllar aşağı yuka
rı geçen seneki hadlerini muhafaza ey
lemektedir. 

Yeni yıl bütçesi mütevazindir ve ta
bedilmiştir. Yol vergisine yeni iltlveler 
yapılacağı hakkındaki haberin doğru ol
madığı anlaşılmıştır. Yol vergisi ge~en 
seneki nisbeti muhafaza evlemektedir. . . 

TÜTÜN SATIŞLARL .. 
Tütün satışları 25 milyon kiloyu bul

muştur. Satışlar dün de devam eylemiş
tir. Henüz gidilemiyen köy]erde tütün
lerin satışına başlanmıştır. Bu köylerde 
de fiatler müsaittir. 

~:-><:::o><:::o><:::ı.<~::><::::..<::::..<:::><:::><~~;::-,,...:::-.,..:::-.,..ı::.-,,...~~~~<:'w~<:"".. israfından ibaret kalıyor. - Doktora dö
nerek ve kelimeler üzerinde fazlaca du
rarak sözüne devam etti: - tşte uzun 
zaman var ki hec1ef üze:dnde tamnmiyle 
müttehit bulunmaktayız. Arada baz.ı ba
zı zafer kazanmak için seçilecek yol için 
bir anlaşmzlık oluyor. 

Büyük Gece 
~~~KILABINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 
MünaJıaşaJa;t gitgide şiddetlendi, arada dofıu· 
naldı ııınaveler de sarf edilmeğe başlandı.... 

Doktor protestoya çalıştı, ve: 
- Fakat Liberallerle birleşmek.. De

tllC'K istedi, ise de Gregorinin basit bir el 
~areti ile susma~a mecbur kaldı ve Gre
gori sözlerine devam etti: 

••• 17 ••• 
- Ben de o kanaattayım ki bir bün, 

yorgun ve ümitleri kırılmış bir halde bi
ze katılacaklardır. Fakat onJan bekle
mekle beraber, bugün durum hareket 
ve faaliyet için çok müsaittir. Grevin 
bize vereceği istinat kudretini unutuyor 
görünüyorsunuz. 

Vasili de, uTalebc• yl nrkalıyarak ve 
'.Annanın sesini duyar gibi : 

- Kan çanını çalmak lfizımdır, dedi .. 
Üç veya dört k~ : 
- Bravo, Vasili! Diye bağırdılar, ve : 
- Evet.. Kan çam, bütün cihanda se-

si duyulacak, haln uyuyanları harekete 
getirecek kan çanı! Dediler. 

Doktor, yan çıplak başını sallıyarak : 
- Ah deli insanlar .. Sizin bu çocuk 

kafalarınızın sarhoşluğu •Dava• mıza 
da :zarar vereb'lir. Biz. düşmanı ancak 
birlik ile, bati, fakat emin adımlarla ye-
nebileceğiz. Şimdiye kadar elde ettikle
rimizden istifade etmek, liberallerle sı
kı birlik yapmak liizımdır. Dedi .. 

•Talebe· omuzlarını silkti : 
- Ah, evet! dedi Liberaller ... Korku

dan hatta küçük parmakları bile ölmüş 
bir sürü sefiller!.. 

c&nker> de nefret ile: 
- Bunlar Butjeualardır ve ebediyen 

Burjua kalacaklardır, diye ilave etti. 
Bir diğeri: 
- Sırtlarına inen kırbacı öpmeğe ha-

zır esirler, köleler! .. dedi. 
Doktor: 
- Bütün bunlar boş lMlar ... dedi. 
Ve, münakaşalar, git gide şiddetlendi, 

arada dokunaklı kinayeler ve sözler sarf 
edilmcğe başlandı, sakin ve mutedil 
doktorun sözlerinden bile şüphelenenler 
çıkacak bir c1ereccyi buldu. 

MERKEZ KOM1TES1N!N PLANI 
Grcgori, uzun zamandan beri muhafa

za etmekte olduğu sükunu bıraktı; bü
tün Otoritesini kullanarak; sert bir eda 
ile: 

- Sükunet lnzım! dedi, dostlarım sü
kunet lazımdır! Sizi sükunet içinde din
ledim; fakat bütün bunlar sadece vakit 

Ve, planı yeniden izah etti: Çok zaman 
evvel hazırlanmış olan bu plan, tatbikat 
safhasına giriyor, nihai bir hareket hali
ne saatten saate girmek üzere bulunu
yordu. Merkez ihtilal komitesinin karar
laştırdığı umumt grev hükümet maha
filinde korku ve telfiş uyandırmış idi. 
lhtilfılcilerle birleşmiş olan amele parti
si, müthiş bir kuvvet olduğunu göster
meğe başlamıştı. Bunları izahtan sonra, 
sözüne devam ederek: 

- Bu grev hareketlerinin muvaffak 
olması lazımdır; zayıflamağa başlamı~ 
olan amelenin cesaretini kuvvetlendir
mek için merkez komite de faaliyete 
geçmeğe karar vermiştir. Bugünden 
sonra, amele arasında Sentan Katolik 

Dün arama vapıldı 

Bir şekercide beyanııa
n.e harici şeker bulundu 

olmalıyız 
---·---
(Başturafı 1 inci Sahüede) 

yetinde devam etmesini imkansız kıJa
cak surette miirakabe teşkilata behenıe" 
hal kuv,·etlendirilmeli ve vaziyete ba. 
kim olmalıdır. Vatandaşların huzurun• 
ve itimadını sclbedcn sebepler ortadall 
kalkmalıdır. 

Evvelce imal edilen şekerli maddeleri zam ile I•'illıakika memleketimizde ne bug'ÜPı 
satanlar ihtikardan adliyeye verilecektir.. ne de yarın bir kıtlık bahis mevzuu ola· 

Küp ve kesme şeker satanların ver~ 
dikleri beyannamelerin mal mevcutları
na uyup uymadığı dün vilayetin her ye
rinde kontrol edilmiş ve dünden itiba
ren şeker yeni fiatle satı]mağa başlan
mıştır. 

Beyannamelerle tesbit edilmiş olan 
şeker mevcutları valilikçe merkeze bil
dirilmiştir. 

Mamul şeker ve çikulata satan bazı 
dükkancılar dün fırsattan !stifadeye kal
kışarak el1erindeki malları yeni fiate 
göre ayarlamışlardır. Mamul şeker finti
ne hemen zam yapılmıştır. 

maz. Mübrem gıda maddelerini tayine 
Bu hususta alakadar makamlara bazı bağlamak liizumunun duyulmamış ol· 

şikfiyetler yapılmıştır. Fiat murakabe ması bile hunu ispat eder. Fakat gerçek 
teşkilfitı hemen faaliyete geçmiştir. Elde, manasiyle bir kıtlık tehlikesinin mevcut 
mevcut olup eski fiate göre imal edilen olmaması hayat pahahhğının tevlit etti· 
şekerler ve çikulatalar eski fiatlcrinden ği ıstırabı küçümsememize kafi bir ~ 
satılacaktır. Bunlara en ufak bir zam hep teşkil etmez. Fiatlerin daha fazlı 
yapanlar Milli korunma kanunu hüküm- yükselmesine her halde mani olmalıyıs. 
leri dairesinde takip edileceklerdir. Amerika gibi istihsal bakımında" * dünyanın en zengin memleketinde dik· 

Sandıkçılar çarşısında toptancı şeker- tatörce salahiyctlerlc mücehhez fiat nıli• 
ci Sabrinin dükknnında yapılan arama- rakipliği fiatlerin vükselmesine maoi 
da beyanname harici 100 kilo toz ve 10 olmaktadır. İngilt~rede, mühim j~e 
kilo kesme şeker bulunarak bir zabıt maddelerinin fiatlerini sabit bir halde 
varak:asiyle tesbit edilmiştir. tutmak maksadiyle hükümet maddi ~·ar· 

K.ART USULU 
dımlar yapmaktadır. Ablokadan müte· 
essir bulunan Almanyaya gelince, bit 
Alman isiatistiğine göre, harbin başın· 
dan heri Almanyada bütün eşya fiatle· 
rinde ancak yüzde alh nisbetinde bit 
artma vardır. Almanyada fiat değisiJdİ· 
ğinin bu derece az oluşunun sebebi fi· 
atlerin kat'i ve amansız bir kontrole t.i· 
bi tutulması, istihlak ve istihsal arasıu· 
da müvazcncnin kurulmus bulunması· 
dır. 

Urla, Dikili ve Seferihisarda kart 
usulüne dün başlanıldı 

Renkli kartların pazartesiden sonra evlere da
ptılmasına başlanması muhtemel görülüyor 

Kart usulü tatbikatının ikinci günün
de vaziyet daha iyi bir şekil göstermiş 
ve ekmek ihtiyacı tabii şartlarla temin 
edilmiştir. Muamelelerini tamamlama
mış bulunan bazı kimselerin kart işleri 
dün ilınıal edilmiştir. Bununla beraber 
hftlfı kart istemek fırsatını bulamıyanlar 
da vardır. Bunların muameleleri müra
caatlarında yapılmaktadır. 

Dün akşama kadar 3000 ağır işçinin 
knrt muameleleri İktısat ve iaşe mü
dürlüklerinde yapılmıştır. Diğer ağır :ş
çilerin muameleleri de müracaatlarında 

Şark cephesi 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

kilometre geri çekebilecekler, Ruslar 
bu arada onlarla temas temin edemiyc
ceklerdir. Mojaiskideki Sovyet zaferin
den sonm Rusyadnki Alman cephesin
de bir yıkmtı beklenilebilir.> 

ALMAN TEBUCI 
Berlin, 23 (A.A) -- Alman ordula

rı bnş kumandanlığının tebliği: 
Doğuda ı:-iddetli muharebeler devam 

etmektedir. Cephenin merkez kesimin
de bir karşı taarruzumuz esnacında düş
man yeniden kanlı ve ehemmiyetli ka
yıplar vermiştir. 35 top ve bir çok mit
ralyöz aldık. 

~~ 

iSTANBULDA DÖRT HAFTA
DAN BERi GÖSTERİLMEKTE 
OLMASINA RA(;MEN YÜZ BİN
LERCE iSTANBULLUNUN TEK-

RAR TEKRAR GÖRMEK 
İSTEDiKLERİ 

LA 
KO~ıG A 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

PEK YAKINDA 

Elf.wA.MRA 

1 
SİNEMASINDA SAYIN İZMİR
LİLERİN YÜKSEK ZEVKLERİ· 

1 

'NE ARZEDİLECEKTİR .. . ( 
~ 

kili.sesi de olmak üzere beş kilisede top
lanacaktır. dedi, pencereden görünmek
te olan kiliseyi gösterdi ve sözünü kes
meden devam etti: 

- Bu beş grup sonra, şarkılar söyle
yerek evlerine dönecekleroir. Bu sulh
perver nümayişin muvaffak olması ve 
ıntizamının hiç bir hadise ile bozulma
ması lazımdır. Aksi takdirde bu yeni 
müttefiklerimiz cesaretlerini kaybede
ceklerdir. Buna ümidim vardır; çUnkü 
komite, henüz kimseye malum olmayan 
vasıtalarla, vali Reşnine bir mektup gön
dermiştir. Bu mektupta - ki bunu ben 
yazdım - valiye dedim, ki eğer bu hare
ket olursa, amelenin yürüyüşüne ve sa
kin nümayişine müdahaleden sakınması 
lazımdır. Amelenin umumi nizama mu-

yapılacak ve ay sonuna kadar ikmal 
edilecektir. 

Bu ay bıışuıdan itibaren renkli kart
larla ekmek alınacaktır. Bu karllann 
pazartesi günü gelerek evlere dağıtıla
cnğı anlaşılmaktadır. 

Dikili, Urla ve Scfcrihl-;ar ka1.alarında 
kartla ekmek tevziine dün baş1anı~
tır. Vilayet dahilindeki diğer kaza mer
kezleriyle belediyesi olan nahiye mer
kezlerinde ve büyük köylerde de yakın 
günlerde kart usulünün tatbikine başla
nılacaktır. 

Askeri vaziyet 
(Baştarnrı 1 inci Sahifede) 

men karşısındaki munzzam kuvvetleri 
mağlup etmek imkanlarına henüz malik 
olmasa gerektir. 

UZAK DOCUDA 

Singapura kar§ı ağır hava taarruzla
rı yapılmaktadır. Jngiliz kaynaklarına 
göre, l 00 ağır bombardıman tayyare
sinin Singapura hücumunda büyük ha
sarlar olmuştur. 287 ölü ve 525 yaralı 

vardır. Japon kaynaklarına göre şimdi
ye kadar Singapura 19 taarruz yapıl-

mıştır. Bilhassa önemli askeri hedefler 
tahrip edilmiştir. Bir tayyare meydanı 
kullanılmaz hale konmuştur. 

MALTAYA KARŞI 

Mihvere göre Malta şimdiki durumu 
ile ne İngiliz denizaltı ne de deniz üstü 
kuvvetlerine yardım edemiyecek hale 
getirilmiştir. Maltaya yapılan arasız ta
arruzlar Trablusa sevkiyata zarar veril
memesini de temin etmiştir. 

1ZMtR YERLt ASKERL!K ŞU
BESİNDEN: 

331 doğumlu ihtiyat ölçme ve 
deniz erlerinin sevk edilmek üzere 
30/1/942 günil İzmir Yerli Asker
lik şubesinde hazır bulunmaları la
zımdır. 

Gelmeyenler hakkında kanunen 
ceza hükümlerinin tatbik olunacağı 
ilfın olunur. 1 - 2 

Gregori, hissiz bir tavurla: 
- Valinin bu veda müsameresinde 

hazır bulunacağını biliyorum. Adeti üze 
re operayi baletten sonra terkedecektir. 
Çıkarken yapılacak birşey yoktur. Çün
kü o sırada iyi muhafaza edilmiştir.Fakat 
arabası ya Park sokağını, yahut da Şatö 
sokağını takip edecektir. Bundan ötesi 
de bana aittir, muhafızlara değili Dedi. 

Bu haber ve karar o kadar sade bir 
şekilde verilmiş oluyordu ki hiç bir kim
se alkışlamağı aklına getirmedi; yalnız 
ctalebec: 

- Fakat, dedi. Her yol için birer fe
dai lazımdır. ikinci fedai olmağı çok ia
tiyorum. Dedi. 

Gregori. ciddiyetini muhafaza ede
rek: 

- Senin hayatın bize henüz lAzımdır! 
Dedi. 

Bu teklif yapılırken, sap san ve ayak-

Biz ekonomik kudret bakımından bal 
memleketlerle boy ölçüşecek durumda 
olmamakla beraber, kendi yağunızla 
kavrulmamm temin eden bir tefevvuka 
malikiz. 1\lilli koruma kanununda b•· 
zırlanan tadilat layihasının hükümete 
ve.rl'ceği daha geniş salahiyetler saye· 
sinde bugünkü müvazeneswiğe sun 
verileceğini kuvvetle ümit ediyoruz. 

ŞEVHF.T BILGIH 

-------·~------Bulgar başvekilınin 
mühim bır nutku 

(Başt&rah 1 inci Sahifede) 

LONDRA RADYOSUNA GÖRE 
Londra radyosuna göre, İngiltere Bu1-

ga!'istana bir ihtarda bulunmuştur. 
lngifa hükümeti bu ihtarında •Bul· 

gar kıtalarının Sırbistanda Alman kıta· 
!arının yerini tutacnğı haber alınmıştır· 
Bu takdirde Bulgaristan, İngiltere-Rus· 
ya - Amerika ve bilhassa kardeşleri 
Sırplar aleyhine fiilen harbe girmiş ola· 
caktır. 

Bulgaristana şu iki noktayı hatırlatırız: 
1 - Almanya bu suretle Bulgarista· 

nı doğrudan doğruya harbe sokarak fe
lakete sürüklemek ist!yor. 

2 - Almanya bilhassa Bulgarlarla 
Sırplar arasına fesat ve kin tohumları 
saçmak ve Bulgarları kendi hesabına 
Jandarma olarak kullanmak niyetinde
dir. 

.._..._..._ _,_ ı _t.___.. -•-a-a-·-·1 
SoğuJı Dalgası 
Gellyormat .. 

Yakında yine bir soğuk dalgası ge
leceğini gazetelerde okuyoruz. Kö· 
mür ve odun tedariki için ciddi ted
birler aluımış ise de İzmirde sıfınıı 
altında soğuklar görülmesi pek na· 
dir olmasına rağmen Hilal eczancsi-

1 nin büyük termometresi bugünlerde 
t yine soğuğu haber vermektedir. So
l ğuktan kolonyaların müteessir olup 
i olmadığını soran müşterilerine Ke-

l 
mal Aktaş diyor ki : Alkol sıfırın al
tında (80) dereccc1e macun haline 
gelir, nakıs 135 derecede alacalı bir 
renk alarak donar. Altınrüya, G!zlı 
çiçek ve Baharçiçeği başta olmak 

ı üzere biitün kolonyalarımız her 

.;]!~:'~~~':..~!~~ta~~~.:--·-~ 

ta duran Vaıili bir ıcyler söylemek iste
dı. Hasıl olan uhrevi sükut içinde sakin 
fakat çok garip bir ahenk ile: 

- Yoladşlar ... Dedi. Öyle sanıyorurn 
ve itiraz edilmeyeceğne eminim ki bu 
işte ikincilik vazifesi benim hakkımdır. 
Eğer bu benim hakkım değilse bile, bu" 
nu bana bir lütüf olarak vermenizi rica 
ediyorum. Birlikte çalışmakta olduğuın 
arkadaşlarımın tevkifini ve matbaanın 
mahvolması, hayatımı kökünden sar&
mıştır. Bunun için bu ricamı red etme
yiniz. Ve, çok iyi bilirsiniz ki ellerifll 
titremek nedir bilmez. 

Herkes V asliye takdir ve hayretle bak
tı. Gregori, Vasiliye doğru bir adım at
tı, gözlerinin içine, sanki dimağının. kal
binin en iç noktalarını görmek istiyar
muş gibi baktı ve sonra, elini sıkarak: 

- Pekili, senin adını da komiteye ve-
receğim. ( BiTMml} 

halif hareket etmemeği esas olarak ka
bul etmiş olduğunu da bildirdim; aksi 
takdirde, çoktan beri layik olduğu bir 
halden kurtulamıyacağını da iltlve et
tim. öyle ilmi tediyonım ki, bizim muh
terem valimiz bu defa sözlerimizi dinle
yecektir. 

DAHi RFJİSÖR ERNST LUBİTSCH'İN GRETA GARBO iLE ÇEVİR
Ditl EN SON ŞAHFSERİ TÜRKÇE SÖZL t) 

V{!, Gregori sözlerine daha fazla bir 
istihza katarak: 

- Çünkü bugün akşam üzeri, opera
da, meşhur Rckkasa Floranın veda müsa 
meresi vardır ... dedi. 

Doktor da, o kadar soğuk ve o kadar 
müteessir bir şekilde: 

- Bu da onlnrı çok ilgilendirecektir; 
dedi ve bu sözler vaziyetin ciddiyetine 
rağmen, hazır bulunanlan gülmekten 
men edemedi! 

GULI\~EYEN KADjN ve 

~ON SAP.İT 
İNGİLİZCE SÜPER FiLMİ 

İLK DEFA BUGON 

LLOYD NOLANDIN YARATl'IÖI 





SİYASİ VAZİYEr ········-······ 
Amerikan mil
letleri iktısadi 
bir anlaşma 
hazırladılar -·--20 devlet Jıat'ı münase .. 

bata harar vermiştir •• -·-

' 

Mo.iaiski boşal
tan A!mr nlar 
kışlaklara 

f;ekiliyor 
---·---

11 arı iman Moskova 
büyük elcisi oluvor • 

-e-
Nevyork, 2 3 (AA) - cNevyork 

Radyo gazetesinden : Riyo de Jane:ro Post» gazetesi şöyle yazıyor: Sıfırın al
konferansında mihver devletleri ile dip- tında 25 derece soğuk altında Almanla
lomatik münasebetlerin kesilmesi için rın Mojaiski bosalımaları kışlaklara doğ
hazır]anan mukavele projesine Arjantin ru garip bir çekiliş hareketidir. Muhak
bazı ihtirazi kayıtlar ileri sürmü~tür. kaktir ki propaganda nazırı Göbcls bu-

Şili kayıtsız ve şartsız mukaveleyi im- nun sebeplerini vatandaşlarına anlatın
zaya razı olduğuna göre 20 devlet kat'ı ca onları tatmin etmekte güçlük çekmi
münasebata karar vermişler demektir. yecektir. Nazileri tntmin edebilir. Biz

Konfcransta bir de iktısadi anlaşma · leri i!!e hayır. Çünkü Hitler başlıca he-
irnznlanacağı haber verilmektedir. defini doğrudan doğruya tehdit eden 

Bu anlaşmanın hükümleri şunlardır : bu kaleyi katiyen korumağa karar ver-
1 - Başta gümrük tarifeleri olmak mişti ve bunun için orada gereken ino;an 

Uzere bütiln ticaret tahditlerinin kaldı- malzeme ve ct>phane vardı. Fakat Hit
rılması .. Buna göre harp malzemesi ima- lerin aldandığı nokta şu olmuştur: Kızıl 
linde kullanılan maddelerin mübadele- ordunun taarruz kudretini hafifsemesi. 
sinde konulan tahditler kaldırılacaktır ... 

2 - Hazırlanan mukavelenin tatbiki
ni kolaylaştırmak için milletler arası 
bir para ihdası.. Bu para altın esasına 
dayanacaktır. 

Bütün Amerikan milletlerlnden baş
ka İngiltere, Dominyonları, Hindistan. 
Hollanda Hindistanı bu anlaşmayı imza
lıyncaklardır. 

Cenup Amerika milletleri paralannı 
bu milletler arası paralariyle değiştire· 
ceklerdir. 

3 - İşçi noksanı görüldüğü zaman 
lotanın bir tarafından diğer tarafına ka
fi mikdarda sivil işçi grupları gönderile
cektir. 

Böylece cenubt Amerika milletlerinin 
harp sanayii gibi ham madde kaynaklan 
da harp için teçhiz olunacakhr. 

STANDARD BİR GEMİ 
Amerika deniz inşaat tezgahlan stan

dard bir gemi inşa edeceklerdir. 
Seri halinde gemi inşası için alınan 

tedbirler öyle netice vermiştir ki Ruz
veltin istihsal programının haddi şimdi
den aşılabilecektir. 

--~-_,,,,.,,,,.,.,.,.,,,, ___ _ 
J merilta hariciye 

na:z.ırına göre 
---·---

Ri o konferansı 
çok cesaret 

vericidir -·Kanada ile gümrük ka· 
yıtları kaldırılmıştır -·-Vaşington, 23 (A.A) - Gazeteciler 

toplantısında hariciye nazırı B. Kordel 
Hule sorulan sualler ve verdiği cevap
lar şunlardır : 

1 - Riyo de J aneiro konferansında 
verilen kararlar hakkında ne düşünü
yorsunuz? 

- Riyo de Janeiro haberleri bizi hay
rete düşürmemiştir. Çok cesaret verici
dir. Amerika cümhuriyetleri hariciye 
nazırlarının içten gelen hareketlerinin 
büyük manası vardır. Bu, garp yarım 
kürresinde, Birleşik Amerikanın uğra -
dığı taarruza karşı, Amerikan cümhuri
yetlerinin iş birliği ve dayanışmasının 
en parlak misalidir. 

2 - En son haberler garp yarım kür
resinin müdafaası için muazzam blr 
plfuı hazırlandığını ve miişterek bir pa
ra çıknrılncağını bildirmektedir. 

Bu plfın hakkında bir şey söyliyebilir 
mic;iniz? 

- Arasında sizin söyled:kleriniz de 
bulunan pek ehemmiyetli bir çok mese
leleri hükümet dikkatle inceliyor. Fakat 
ayrıntılarına girişemiyeceğim. 

3 - Gümrük resimlerinin kaldırılma
sı hakkında düşünceleriniz nedir? 

- Birleşik Amerika ile Kanada ara
sında giimrük resimleri kaldırılmıştır .. 
Bu karardan maksat bizim malzememiz
le Kanada mallarının değişimini kolay
laştırmaktır. Başka memleketlere de 
bu usulün tatbikine imkan araştıracağı
mız tab:idir. Fakat bu iş gelişinceye ka· 
dar başka bir şey söylemek istemem. 

4 - Arjantinliler, Riyo de Jnneiro 
anla~asında her memleketin mihverle 
diplomatik münasebetlerini kesmek hu
susunda serbest bırakıldığını söyliyor
lar. Bu ne demektir? 

- Bu hususta bir şey söylemeden ev
vel daha ziyade tafsilat almağı tercih 
ederim. 

Nevyork, 23 (A.A) - Bugün Va
l!ingtonun iyi haber nlan mahfillerinde 
bildirildiğine göre B. Harimanın Rusya
da Amerikan biiyük elçi1iğine tayini 
muhtemeldir. B. Harriman kiralama ve 
ödünç verme kanunu geregince lngilte
reye yapılacak gönderileri çabukla,tır
mak için B. Ruzvelt tarafından Londra
ya gönderilmişti. 

------8-----
ZENCİ TÜMENİ 

Vaşington, 23 (AA) - Harbiye nazı
n Stimc;on Amerikan ordusunda sırf 
zencilerrlen mürekkep bir tümenin ve 
yine yalnız zencilerden müteşekkil bir 
av filosunun teşkil edildiğini dün res
men bildirmiştir. 

------
BİR ANLAŞMA 

Bang Konk, 23 (A.A) - Hindistan 
hükümetiyle Birmanya arasında bir an
laşma imzalıınmıştır. Buna göre Birman
yadaki Hintli halk Hindistana gönderi
lecektir. -----·-----Münakasalı d~mec 

J • 

---0---
A m Pri kanın Ankara 
elçisinin sözl~rinde 

fevkaladelik yoktur! -·-Ankara, 23 (Radyo gazetesinden) -
Amerikanın Ankara büyük elçisi Mister 
Mac Müreyin Baltimor Sun gazetesine 
verdiği demeç mihver gazetelerinde 
şiddetli bir münakaşaya vesile teşkil et
miştir. 

Bu demeç münasebetiyle evvela şunu 
lave etmek gerektir ki Mac Mürey Aıne
rikada mezunken başka vazifeye tayin 
edilmiş ve yerine Amerikanın Moskova 
büyük elçisi tayin edilmiştir. Mac Müre
yin Türkiyedeki vazifesi şubat ortaları
na kadar devam ettiğinden kendisi hala 
Ankara büyük elçisidir. Bu demeç hak
kında ilk haberi yapan lzvestiya gaze
teeine atfen Tas ajansıdır. 

Tasa göre, Mac Miirey Baltimor suna 
demeçinde Sovyetler birliğinin boğazlar 
hakkında pauırlık yaptığını söylemiştir. 
İzvestia Mac Müreyi Nuzi propaganda
sının ajanı olarak göstermiştir. 

Alman gazeteleri bu neşriyatı giıya 
son Moskova görüşmelerinde lngiltcre
nin boğazları Sovyetlcre vermeğe razı 
olduğu suretinde tefsir etmişlerdir. Ay
ni gazeteler İzvestianın bundan dolayı 
Mac Müreyin ifşaatından telfışa düşe-
rek kendisine hücum ettiğini bildiriyor
lar. 

Bütün bu münakaşada Mac Müre) in 
asıl beyanatı neşredilmcmiştir. Şimdi 
Amerikaadn gelen ve Mac Müreyin ne
ler söylediğini anlatan habere göre Mac 
Mürey ne geçen senenin son bahann
da Berlinde, ne de geçenlerde Mosko
vada yapılan müzakerelerden bahsetmiş 
ve sadece Türkyenin siyasi durumundan 
bahsederken demiştir ki: 

< Sovyetler boğazlan Türkiyenin 
aleyhine olarak eline geçirmek için bir 
pazarlık yapmağa çalıştıkları şayiaları 
yayıldığı zaman vaziyet daha ziyade fe
nalaşmıştır.> 

Bu şayialar Alman Führerinin nutku
na ima olmnk gerektir. Mac Mürey Tür
kiyede kendisini sevdirmiş, doğru, dü
üst bir diplomat olarak tanınmıştır. Son 
demecinde de şahsi hakkında itimadımı
zı sarsacak bir şey yoktur. Bu vesile ile 
Türkiyeden aynlması münasebetiyle te
essürümüzü izhar eder ve yeni vazife
sinde başarılar dileriz. . 

w 

kuslar \-iazma· 
} ı İşgal ettiler 

XlLL 

Jol or cenubun
da düşman hattı 

varıldı 

---·---
Har kof kusatılmak .. 

tehlikesine maruz 
bulunuyor 

Millet 
izahat 

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

~-~ ~-~ 
Bir Japon uçak alanı K~::~ b;:z;::::d!.
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• 

İki mebusun teşrii masuniyetleri kaldırıldı. Ma• 
aş layihası pazartesi günü müzakere edilecek •••• 

bon1balandı geri alındı •• 
Ankara, 23 (Hususi) - Büyük Millet kındaki sual takririne başvekil tarafın .. 

Meclisi bugün Şemsettin Günaltayın re- dan cevap verilmiştir. ---·--- Stokholm, 23 (AA) - Mojaiskten 
hereketc geçen Sovyet kıtalarmın Viaz
mayı isgal ettiklerine dair emareler 
mevcuttur. Almanların Rusları durdur
mak i<•in vnktiyle Napolyonurı bir gün
lük zafer mukabilinde büt.ün bir ordu
yu kaybettiği bu mevkide bir meydan 
muharebesi vermeleri muhtemeldir. 

isliğinde toplanarak muhtelif işlerle Türk maarif cemiyeti lisesinde direk• 
meşgul olmuştur.. tör vekili bulunduğu sıralarda re.sml Tokyo, 23 (A.A) - Domci ajansı-

nın bildirdiğine göre Japonlar Johor 
hududunun elli kilometre kadar cenup 
doğusunda Labis'in ötesinde düşman 
hattını yarmışlardır. Şimdi BPkok üzeri
ne vürüyorlor. 

Muar ırmağının cenubunda hareket
te bulunan Japon kuvvetleri Yangpen
gln 20 kilometre kadar batısında İngi
lizlere darbeler indiriyorlar. 

Bugünlerde en ınül}im haberlerin Lc
ningraddan gelmesi muhtemeldir. Nor
gordda gelişmekte olan muharebe sene

Başvekil Refik Saydam Milli Korun- kayıt ve defterler üzerinde tahrifat ya~ 
ma kanununun bazı maddelerinin değiş- tığı iddiasiyle suçlu sanılan Tokat moa
tirilrncsine ve bazı maddelerinin de ka- busu Hasip Ahmet Aytu.ma ile bu ce
nuna eklenmesine dair olan kanun layi- miycte bağlı teşkillerde vukua getirilen 
hasmın muvakkat bir encümende tetki- suiistimaller hakkında yapılan tahkika• 
kini teklif etmiş ve dö t encümenden ta göre cemiyetin eski reisi Urfa mebu
üçer aza seçilerek muvakkat bir encü- su Refet Ülgenin teşrii masuniyetlerinln 
men teşkili takarrür etmiştir. kaldırılması kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Manisa mebusu B. Re· Meclis pazartesi günü toplanacak ve o 
fik İncenin eski harflerle yazılmış ka- gün maaşlara zam layihası tetkik edile
nun, nizamname ve talimatnameler hak- cektir. 
~'>"'.~~~c;::::,.c:::::.-c:::::.-~oÇ'::...C::::...C::::.-<::::ı-<::::ı-<::::ı~~~~ 

nin en kanlı muharebesidir. 
Tokyo, 23 (AA) - D. N. B. bildi- Almanların üreli bıraktığını ve Har-

riyor: kofun da ıwk yakında kuşatılmak tehli· 
Japon radyosunun Filipin muharebe- kesine maruz bulunduğu sanılıyor. 

leri hakkında a1clığı malumata göre, Ja- Berlin, 23 (A.A) _ D. N. B. Bolşe
pon kıtaları sekiz saat süren bir muhare- vikler 20 son kanunda Koskun cenu
bede Amerikan kuvvetlerini yok etmiıı- bundan Alman hatlarına dalgalar halin
lerdir. Japonlar cenup istikametinde de taarruz etmi~tir. Alman kıtaları düş
ilerliyorlar. manın taarruzunu her tarafta püskürt-

Fasılasız kar 
Rangon, 23 (AA) - Tebliğ: Murme müştür. 

bu !!abah avcı tayyare1eri refakatinde Londra, 23 (A.A) - Mojaiskin geri 
on hombnrdımnn tayyaresi tarafından alınması Rusların büyük bir muvaffa
hombalanmıştır. insanca zaviat olma- kıyetidir. Rus ordusu Leningradı kur
rnıştır. Bir baraka tahrip edilmiş, yerde tarmak için yakında büyük bir muhare

Edirnede ve Kastamonuda iki 
.;oban soiuktan dondular 

hıılnnan bir ur,ak ağır ha!!ara uğramı~tır. be yapacaktır. 
İngiliz hava kuvvetleri mürettebatından Leningrad radyosuna göre, 82 seçme 
yaralanan ve ölen yoktur. nişancıdan mürekkep bir Rus müfrezesi 

Bir Japon tayyare meydanı üzı:-rine 760 Alman subay ve erini öldürmüş ve 
Pvcıların refakatinde uçan bir bombar- ayrıca bir başka müfreze de Almanlara 
dıman teşekkiilfimüz tarafından yapılan 700 maktul verdirmiştir. Ruslar Kareli 
hücıım muvaffakıyetli neticeler vermiş- bölgesinde Volkaya şehrini Finlerden 

İstanbul, 23 (Husus) - Şehrimizde ve 
Trakyada kar fasılasız surette devam et

mektedir. Tipi yüzünden yakın sahillere 
çalışan vapurlar seferlerini yapama

maktadır. İstanbulda sühunet derecesi 

sıfırın altında beşi göstermektedir. 
Edirncde ve Kastamonuda iki çoban 
soğuktan donarak ölmüşlerdir. Şehri· 

mizde soğuktan grip vakalan başlamış 
tır. 

tir. Tayyarelerimiz gündüzün düşman geri almışlardır. 
topraklarında keşif uçuşu yapmışlardır. -·-----' - Jstanbalda renkli kartlar dağıtılıvor 
Yeni I -.ı-- Al Madtiddekı Polonya 

ngt rz - man elci/iği 

İstanbul, 23 (Hususi) - Şehrimizde renkli ekmek kartlarının teviline yarın 
(bugün) başlanıyor. RE!'llkli kartlar daimidir ve kolaylıkla dağıtılacaktır. 

hava taarruzları _. •- Japon ~emisi 
• İspanyol hükümetinin 

Lon<lra, 23 (A.A) - Dün gece yarı- b'"Jd• • •• • ----·---
sından evvel dü~man uçakları İngiltere- 1 ırmesı uzerıne 
nin cenup batısında bir yere bomba at- kapatılıyor •• Mürettebatı taraf'ın-
mışlardır.. Başka bombalar da East Londra, 23 (A.A) - İspanya hükü-
Anglia üzerine atılmıştır. Bu iki yerdo meti Madritteki Polonya elçiliğinin ka
hafif hasar vardır. Ölü ve yaralı yok· patılınasını iste!JlİŞ ve Polonya elçisin
lur. den pasaportunu alarak memleketten 

dan bir Amerikan 

Malta, 23 (AA) - Dün düşmanın ayrılmasını rica etmiştir. 
dört uçağı tahrip edilmiştir. Çarşamba Londradaki Leh mahfillerinde öğre
akşamı atılan borbalardan hasar ve ya- nildiğ:ne göre İspanyol hükümeti bu
ralı yoktur. na sebep olarak, elçilik tarafından veri-

limanına getirildi -·-
Berlin, 23 (AA) - İngiliz bombardı- len pasaportlar m~elesini ileri sürü

man tayyareleri dün gece Almanyanın yor. 

Vaşington, 23 (A.A) - Bir Japon ge
mis:nin karışık mürettebatı tarafından 
zaptı haberi hakkında verilen tafsilattan 
şunlar anlaşılmaktadır : 

batısında blr kaç yere bombalar atmış- Bu mahfiller İspanyol teşebbüsünün Bu, Japonlara kiralanmış bir Hollan
lardır. Munster eder mahallesinde bazı kısmen Alman tazyikinden, kısmen de da şilebi idi. Gemi Yokohamaya dört 
binalara bombalar dü~müştili'. Harp ge- general Sikorski ile Stalin arasında bin ton kömür taşıyordu. Havai taarru
milerimiz üç İngiliz tayyaresini düşür- Rusyada bir Polonya ordusunun teşkili- zu haberi gelince bunu duyan Rus tayfa 
miişlerdir. ne dair 4 ilkkfuıunda imzalanan anlaş- Rus arkadaşlarına söylemiş ve Japon 

Londra, 23 (AA) - Harbiye nazırlı- ma karşısında İspanyol hükümeti tara- kaptan ve erkfuıından haber gizlenmiş
ğı ana vatan muhafız teşkilatına men- fından hissedilen güvensizlikten ileri !ir. Ruslar, Hollandalılar, Çinliler ve di· 
sup olanların istifa hakkının kaldırıldı- geldiği kanaatindedirler. ger tayfalar gemiyi ele geçirmişler, Ja· 
ğmı bildiı-miştir. -·- pon olan kaptan ve subayları tevkif et-

B t k 'l"tt h' t b" l b • S k b tikten sonra gemiyi Pasifikte dost bir u eıı 1 a a ızme oy ece mec un •• nga pura bı·ı· yu·· ı· r 
bir mahiyet almıştır. limana götürmüşlerdir. Japonlar burada 

,.._,,.... - ı-•-ı_ı_l_D_a•••- -•-•ı.-a•"'-ı• 

1 Kısa-Haberler 
! 1 
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!KANADADA ASKERLİK 
Batavya, 23 (AA) - Kanadada mec

buri askerlik için halkın reyine müra
caat edilecektir. 

JAPON ESİRLERİ 
KaLltete, 23 (A.A) - Singapurdan 

gönderilen yüzlerce Japon Hindistanda
ki esir kamplarına sevkedilccektir. 

FİN'LANDİYADA 
Helsinki, 23 (A.A) - Doğu Karelide 

sınai tesislerin üçte biri tahrip edilmiş
tir. Kağıt ve selliiloz fabrikaları bunla( 
arasındadır. Tahrip edilen 400 fabrika
dan ancak yüz yetmişi işletilmiştir. 

Bir Amerikalı albay 
Beraet etti .. 
Vaşington, 23 (A.A) - · Harp divanı 

dün albay Nürbergi beraet ettirmiştir .. 
Albay Birleşik Amerikanın askeri ve 
bahri siyasetiyle ödünç verme ve kira
lama programını tenkit etmekle itham 
ediliyordu. 

DUFKUPER 
Kahire, 23 (AA) - İngiliz nazırla

rından Duf Kuper buraya gelmiştir. 

HİMDİSTANDA 
Yeni Delhi, 23 (AA) - Milli korun

ma kanunu gereğ:nce Hindistanda işçi
lerin grev yapması ve patronların işleri 
tatil etmesi yasak edilmiştir. Bütün işçi 
anlaşmazlıkları hakem yoluy]e halledi
lecek ve patronlar işçi almak için bazı 
şartlara uyacaklardır. 

Amerikalılara teslim edilmiştir. 

hava taarruzu yapıldı -•----
--• Japon bas ~ısı yeni in· 

58 kişi öldü, 170 kisallar 
yarolı vardır ~ 

göstermiştir 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Singapur, 23 (A.A) _ Resmi tebliğ: Rabaho ile telgraf muhaberesi saat 16 
Mersing çevresinde dün düşmanla te- dan beri kesilmiştir. 

mas devam etmiştir. Topçumuz di.işmanı Melburn, 23 (A.A) - Avusturalya 
şiddetle hırpalıyor. tleri kıtalarımız Saas Harbiye nazırı Foks dün başlıca şunla
çevresinde di.işmanla bir harbe tutuş- n söylemiştir : Japonların Rabahoyu da
muştur. Batıda düşmanın faaliyeti pek ha cenuba doğru darbeler indirmek için 
artmış ve doğuya doğru bazı sızıltılar ol- bir üs olarak kullanmaları muhtemeldir. 
muştur. Vaziyetin çok nazik olduğu bundan an-
Şimal cephesinde Sukitapıyan dolay-

lnrında şiddetli bir muharebe oluyor. laşılır. Hadiseler göz önünde bulundu-
Diişman dün kıtalarımı7.a karşı ~k bü- rulınalıdır. Dü~man şimal kıyılarımıza 
yiik faaliyet göstermiştir. yakın bir yere ayak basmağa ve asker 

çıkarmağa muvaffak olursa yeni tehli-
Dün Singapur üzerine düşmanın av- keler baş gösterecektir. Bunları azim, 

cılar refakatinde 56 bombardıman tay-
yaresi hücum etmistir. Asken binalarda cesaret ve soğukkanlılıkla karşılamalı-
hasar vardır. 58 kişi ölmüş ve 170 kişi yız. 
yaralanmıştır. Düşmanın 6 tayyaresi Melburn, 23 (A.A) - Avusturalya 
muhakkak ve 2 si muhtemel olarak dü- başvekili şunları söylemiştir : 
şiiriilmüştür. •Yeni Gineden saat 16 dan beri hiç 

Bu sabah Singapura tekrar hücum bir haber alamadık. Japon kuvvetleri
eden düşman tayyareleri avcılarımız ta- nin şimdi Rabahoya çıkmış olduklarını 
rafından önlenmiş ve bir tayyare düşil- tahmin etmek doğru olur. 
rülmüştür. Hava nazırı Yeni Gine dolaylarındaki 

Batavya, 23 (A.A) - Resmi tebliğ: Japon kuvvetleri arasında üç uçak ge
Dün sabah 6 düşman tayyaresi Bela misinin de bulunduğunu söylemiştir. 

Vandeli tekrar bombardıman etmiştir. İaşe nazm Bessley ve hariciye nazırı 
Hasar ve ölü azdır. Saat 13 de aynı yer Irvap buhran dolayısiyle Sidneye git
ikinci tefe taarruza uğramıştır. Bir kaç mekten vaz geçmişlerdir. 
hangarla metrük bir gemide hasar var- Argus gazetesinin yazdığına göre Ja
dır. Başka japon tayyareleri dl! Polem- pon ana kuvvetlerinin Greniçe adasın
bang tayyare meydanına hücum etmiş- dan getirildiği zannedilmektedir. 
lerdir. Hasar azdır. -·-----

Hollanda deniz tayyareleri dün Ku- R 
şinga tekrar taarruz ederek şehlr ağzın- io De Janeıro kan-
daki demiryollarını ateşe vermişlerdir. 

Makine ve 
,,, erilirken 
Ti I! • 

naz.11 ının 
harbiye 
halka 

bir mesajı -·-Canberra, 23 (A.A) - Avusturalya 
kabinesi tayyare ve diğer malzeme için 
lngiltereden ve Birleşik devletlerden 
müstacel bir talepte bulunmağa karar 
vermiştir. Melburna Royterin bildirdiği· 
ne göre Avusturya harbiye nazın ve 
şimdi başvekil vekili Mister Forde bu 
akşam Avusturalya halkına hitaben 
neşrettiği bir mesajda demiştir ki Ma .. 
lezya ıı:eydan muharebesinde eğer lü
zumu kadar bomba ve av tayyaresi bu· 
lunmuş olsaydı bu saatte bizzat Avus-
turalyanın müdafaası için çarpışmalC 
mecburiyetinde kalmazdık diğer taraf-
ta malzeme nazırı Mister Beasley harp 
kabinesinin toplantısından sonra şu de-
meçte bulunmuştur. Bekleme devresi 
şimdi artık sona ermiş buulrunalıdır. 

Malezya için mücadele hayatidir, japon
lar kapımızdadır, Avusturalya Malezya-
nın müdafaası için insan, tayyare ve ge
mi vererek yapması icap edeni yapmış
tır. Şimdi yapılması icap eden şeylerin 
mcsuliyeti bize ban Pasifik sömürgele-
rinin idaresini vermiş olan hükümete 
aittir. Eğer bu hükümet tarafından der· 
hal yetecek kadar takviye gönderilirse 
Avusturalya İmparatorluk kuvvetleri· 
nin kahraman müdafaasını desteklemek 
için lüzumu kadar top tayyare ve kıta 
gelmesi şartı ile Malezyayı tutmak 
mi.imkündür. japonlara karşı müsavi si-
lahlı çarpışabilmek için lüzumu kadar 
gemi de lazımdır. Malezyaya top kıta 
tayyare ve gemi eşimdi> gelmelidir. İn• 
giliz milleti İmparatorluğu gözlerine 
açıkça bakmalıdır. Burada, Avustural
yada bizden eşya ile bizim aramızda İn
giliZ filosunun çelik duvarının yükse
leceğine tam itimatla inanmamız isten
di, şimdi işte tehlike gelmi~tir. İngiltere 
cenuba doğru japon ilerlemesinin önü-
ne geçmek üzere lüzumlu çelik ve de
miri vermek içir. kaynaklarının hepsini 
kullanmalıdır, İngiltere bunlan malzeme 
halinde teehhürsüz Malezyaya gönder-
melidir. Bu yalnız Avusturalya bakı
mından değil fakat bütiin Britanya İm
paratorluğunun menfaati bakımından 
da esa.c;lıdır. 

AMERtKAN TEBLtôt 

Vaşington, 23 (A.A) - Harbiye Na------·----- ~-------------~---~--~--
feransı ve kararı zırlığının tebliği: • 

ta. ~1va rel~ri ni n . .; 

nıuvnffakiyeti 
---·•---

ÇunlHng, 23 (A.A) - Japon işgali al
tındaki Çinde bir Jnpon tayyare meyda
nına milli Çin tayyareleri tarafından 
şiddetli bir hava taarruzu yapılmıştır. 

Bugün 
NAMUS BORCU 

H5±**3 fı' ff 

Matinelerden 
İTİBAREN 

( KAHRARIJAN) 
(F~DAi) 

• 
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yet e aşararn apon as erı cdef c- 100.000 LERCE FİGÜRANlN İŞTİ.RAKİl.'LE VE MİLYONLARLA DOLAR SARFİYLE MEYDANA GETIR~LE~ 

rinc tonlarca bomba atmışlardn·. BİR FİLİM ... VATANI VE NAMUSU İÇİ:S HAYATL~I TEHLİKELERE KOYAN G.ENÇ BİU SUBAYIN l\IÜTIUŞ 
Düşman. bu taan·uzumuzda tam bir MACERALARI... IIAKİKi BİR KAHRAMANLIK VE EDAKARLIK DESTANI... HÜLAsA: 

baskına uğramı!i, hiç bir mukavemet GÖRÜLl\tEl\IİŞ BİR ŞAHESER .. 
göstermemiştir. Tayyarelerimiz knmilcn l SEANSLAR: 2.15 _ 4.30 _ 6.45 _ 9.00 DA.. CUMARTESİ, PAZAR.12 DE BAŞLAR .. İLK SEANSLAR UCUZDUR 
hedeflerine dönmüşlerdir. 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Anlaşmanın bazı değişikliklerle hu
giin öğleden sonra kabul olunacağına 
emin bulunduğunu söylemiştir. Arjan
tin hariciye nazırı, memleketin kat'i ka
bulü Boynes Ayes kongresinin kabulüne 
ait olduğunu söylemi11tir. 

Rio De Janeira, 23 (AA) - Ame
Tikalı1ur konferansı mihverle münase
betlerin kesilmesi meselesinde girdiği 
çıkmazdan henüz kurtulamadı. Arjan
tinle Şilinin istediği değişiklikler için bir 
hal sureti bulunamamıştır. 

R.io De Janeiro, 23 (AA) - Şili 
dört maddelik formülü kabul etmıştır. 
Şimdi Arjantinin kat'i kabulü bekleni
yor. 

Japonlar Bataan yarım adasında Mac 
Arthur mC'vzilerinc karşı ağır hücum
larına devam etmektedirler. Düşmnmn 
hi.icum kıtaları mühim mikdarda takvi
ye olunmuştur. Bununla beraber bütün 
jr'pon hücumları ağır kayıplar verdiril
mek suretiyle geri piiskürtülm~tür. 

R10 JENAtRO KONFERANSI 

Rio de jenairo, 23 (AA) - Yeni 
formülün Mihver devletleri ile dip
lomatik münasebetlerin kesilmesi
ni tavsiyeye inhisar edeceği söylenmek
tedir. Mesele bugün saat 17 de tali ko
misyonunda görüşülerek ve sanıldığı
na göre yarınki umumi toplantıya 
gelecektir. Son fikir teatilerinden son
ra gerginlik azalmıştır. 


