
Yiyeceğimiz boldur, hep bol olacak 
Başvekilimizin dünkü hasbihali 

Yalnız iç k;ynaklarımıza 
güvenecek zamandayız 
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SON DAKiKA 
Uzak dofu harpleri •••••••••••• 

Pontian~kın Ja· jap~nlar 9 • Hit
ponlar eline ~eç· lerın nutkun

mesi fena ne- dan memnun -·-tice \ erecek Jngllteıee ue Amerllıaya 
nudıauemet edendye· 

-•- eelılePI daıılJeleıe lndlrl· 
Hollanda BlndlstallllUD ıecelı dlyoıe~ 
kalbine ve Samatraya Tokyo, 1 (A.A) - Yomuri .. Şiınbun 
Japon taarruzları ko- yazıyor : Adolf Hitlerin nutkunda Ja-

lavla••--• 111.11ıer pon muvaffakıyetlerinin ehemmiyetin-
" y-llOCaft • ~--- den bahsetmesi bizi çok mütehassis et-

J aponlal'I Kantona mlştir. Amerika ve İngiltere dahill du-
dopıa kovabyorlal'.. ~ gelişmesinden ~e ~~e-

B 1 (AA) p ti ak çev- kelennı kaybetmekten endişe ıçindedir-
atavya, . - . on an !er. 

resinde Japon kuvvetlenyle Hollanda- Nişi Nişi yazıyor . Bu yıl İngiltere ve 
lılar aruında fiddetli bir muharebe Amerikaya çok $ darbeler indirile-

olaypor.L' ---L B bab uhilinde cektir. Bu memleketler mihverin darbe-

eh 
on~li b. 0~~onrtun _Ltadar Batav- leline mukavemet edecek halde deiil-

emmıyet ır --.e DOll. • diri 
yadan 730 kilometre meeafede bulunu-~-.. ··-·--·-·-·-·

yor •. (S-SeWle~--l"l ; ~ 

KtmUı lnın ~*""' 
vem 'bir nnti 

Iran vazivetin-
den D1emnun 



SARIFE2 
:sus 

YENi ASJR 
2W'. L amz::X:: ~ 

2Şubat PAZA 1942 

TA.RJHI RO AH Yazan: Şt!h n A.hdwnan 

Suclular çı~lık koparmıştı 

Divanı hümayun su,.luların he,,sı hahlı;1!!!la öUJm 
cezası hWt metmiştL. 

···72 ••• 
Gerek koca karının ve gerek diğer 

suçlulann yüzleri korkudan kireç gibi 
bem beyaz kesilmişti. Eğer biribirlerine 
tutunmamış olsalardı korkunun tevlit et
tiği heyecanlara mukavemet edemiyerek 
kendilerini ayakta tutmağa muktedir 
olamıyacaklardı. 
Dışarda ahalinin kopardığı çığlık ses

leri uzakta baş gösteren bir fırtınanın 
yaptığı müphem bir uğultu halinde kub
be altının kalın duvarlarına çarpmağa 
devam ediyordu. 

Koca Köprülü bu seslere bir müddet 
kulak verir gibi görUndü. Sonra an.sızın 
dinlemekten vaz geçti ve yanında otu
rAn Şeyhislama baktı . Ağır bir tavurla 
dedi Jti: 

- !şte şahitlerin dinledik. Suçlular 
suçlarını itiraf etmekten çekinmediler. 
:Artık bu meselede karanlık, mtiphcm 
hiç bir nokta kalmamış bulunuyor .. 

Şimdi i§ size kaldı efendi hazretleri .. 
Şeri icabı her ne ise hemen beyan bu
yurunuz. .. Ona göre biz de bunlann çe
kecekleri cezalan infaz ederek adalet 
icabını hiç vakit geçirmeden hemen ye
rine getirelim .... 
Şeyhislam Bolulu Mustafa efendi iğil

Gi; Anadolu, Rumeli Kazaskerleri ve :ts
tanbul kadıslyle çolt kısa süren gizli bir 
mUzakerede bulundu. Sonra başını doğ
nıltarak yüksek bir sesle verilen karan 
heyete bildirdi .• 

Ve şüphesiz bu karar çok ağır ve pek 
2.3yade korkunç olacak ki suçluların hep. 
si bir ağızdan kestin bir çığlık kopardı
lar ... 

Gevherli hanımla Kıvırcık Salata ar
tik ayakta duramıyarak birden bire yil
zU koyun yere yuvarlanmışlardı ... 

Koca kan ile Kıvırcık Salatayı bu de
recede büyUk bir korku içinde bırnkan 
bu müthiş ceza ne idi acaba?.. Divanı 
hUmayun suçluların hepsi hakkında da 
CSlUm cezası vennlşti. Derviş Mahmut, 
K&hya Ferhat ağa ve Anberle Kanber 
darağacını boylıyacaltlardı .. 

Gevherli hanımla Kıvırcık Salfıta da 
61Um ceuıs•na çarptınlmışlardı .• Fakat 
bunlıar öteki suçlular gıöi asılacak de
ğillerdi_ 
Divanı hümayun Koca kan ile keman

cı kızın abllkan dilşkUnlUklerini de göz
öniinde tutarak her ildsi hakkında tat
bik olunacak ö1üm cezasının çok ağır 
ve hususi bir §Ckilde infiazını karar al
tına almıftı. .. 

ölihn cezumııı asılmak suretiyle infa
zı esuıen çok korkunç bulunuyordu. 

'Oç ayaklı, tahtadan bir sehpanın üs
tünde, boynuna yağlı bir ip geçirilerek 
sallandınlan bir suçlu, bundan daha 
alır bir cezaya çarptırılabilir miydi?_ 
'Evet- O dakika da tutulduklan korku
dan ~akta kendilerini tutmağa muvaf
fak olamıyan Koca kan ile Kıvırcık Sa
latanın ansızın yere yuvarlanmış olma
ları bu sorguya müsbet bir şekilde cevap 
vermek )Azım geldiğini apaçık anlatıyor
du .. 

Orta çağlardan başlıyarak son zama
na (•) kadar devam eden uzun yıllar 
zarfında bu işle uğraşan kafalar toplulu
ğun intizamını bozanlara karşı tatbik edi 
lecek bin bir türlü i§kence usulleri icad 
etmeğe muvaffak olmuşlardı_ 

Suçlunun aizına kurşun akıtmak .. 
Onu diri diri. çivi ile bileklerinden çar
mıha mıhlamak .. Ateşte yakmak.- Ve 
bunlardan başka daha bin bir türlü ce-
za-. 

O devirde bütün Avrupa memleket
lerinde tatbik olunan bu bin bir çeşit 

(•) Tarih, zaman itibariyle bir takını 
deuirlere ayrılır bu devfrledm biri olan 
ezminei cedide tabirinin yerine (son za
man) demek daha uygun görüldü. 

iskence usulü arasında, bunlnnn hepsin
den daha korkunç bir mana ifade eden 
bir ce7.a şekli vardı ki bunu bulan şark 
ceza zihniyeti idi... 

Çok müthLc;. aynı zanınnda vahşiyane 
bir icad! .. 
Fıkıh kaidelerine göre o devirde hır

sızların elleri kesildiği gibi zina suçunu 
işleyenlere karşı da recim adı verilen 
çok ağır ceza tatbik olunuyordu.. İşte 
Divanı hümayun Gevherli hanımla Kı
vırcık Salata hakkında verdiği hüküm 
bu idi.. Ve bu ceza cidden müthişti! .. 

* Ve bu çok ağır hüküm daha o gecenin 
içinde, henüz sabah olmadan evvel der
hal infaz edilmişti ... 

Dört darağacı, At maydanına g<'lirile
rek çar çabuk kuruldu .. Kos koca mey
dan hınca hınç, seyircilerle dolmuştu .. 

Her taraf karınca yuvası gibi kayna
şıyordu ... 
Akşam olup ta ortalık kararır karar

maz her tarafta meşaleler yakıldı .. Orta
lığı kaplıyan dumanlı alevler gündüz 
ışığından daha üstün bir aydınlık vücu
da getirmişti ... 
Darağaçlarınm dört tarafını ve mah

kfunların geçirileceği bUtlin yolları. inti
zamı temine memur olan Yeniçeri kuv
vetleri sarmıştı ..• 

Binbir direk batakhanesini ~leten 
suçlular kapalı iki araba içinde meydana 
getirildiler ... 

Derviş Mahmut, Kiihya Ferhnt ağa, 
Anber ve Kanber öndeki nrabada bulu
nuyorlardı ... 

Bunların arabadan çıkarıldıklarını gö
ren kalabalık, hep bir ağızdan hem<>n 
haykırmağa koyulmuşlardı ... O dakika
da boşluk en azgın fırtınalann yaptığı 
gürültüden daha müthiş bir velveleye 
ile dolmuştu ... 

Dört suçlu kendilerine tahsis edilen 
ayn ayn sehpaların altına getirildiler. 
Mahkfunların boyunlanna yağlı iple

rin ilmeğini geçirecek olan esmer tenli, 
iğrenç yüzlü çingeneler kollarını sıvı
yarak korkunç işlerini yapmağa hazır
lnnmışlardı ... 

Önce Derviş Mahmut alçak bir iskem
lenin üzerine çıkarıldı .. Herifte bet be
niz atmıştı .. O dakikada tutulduğu kor
kudan gözleri yuvalarından oynıyarak 
d~arıya fırlamıştı ... 

- BlTMEOt-
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• ir U evşirn. Er - 1 
nin hatıraları t 
Lezzetle okuyup merakla takip et

tiğiniz ·Bin bir Direk bataJ<lıancsi• 
tefrikamız bitmek Uzerc<lir. Bir kat; 
güne kadar yine muharrir arkad~ı
mız Şahin Akduman tarafından ya
:;:ılmış ofan yeni b!r eseri neşre baş· 
hyacağız.. 

E ır D~ı:sirmenin 
* 

liaiıraları 
1smini taşıyan bu yeni tefrikamw 
da mUharririnin diğer eserleri gibı 
karilerimizin bU~rük b!r merak ve 
lezzetle takip edeceklerine şüphe 
yoktur. 

BİR DEV$İRMEHİH 
HArlKALARl 

Okuyucuların unutmadıkları eser· 
lerden biri olacaklır. 
·:~- --_ ... _._. ......,_ ....... ..-.. ~~ .. :;· 
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Büyük Gece 
~RUS INKILABINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 

···ll---
Benim cqlıun lıör, çılgın, alui IJlr aşlı, maJıave· 

metf miJmJıiin oımıyan lıir lıudreıtlr-

TKOŞESI 

ŞEHİR DABERLERi ••••••••••••• 

Yai ve ka-
ZABITADA 

Bir oton.obil fle
celeyiı tramva

ya ~arptı 
---·---

İlti ldşl hail~çe yaralan· 
dı, otomobil hurdehaş 

oldu ••• 
Şoför Talibin idaresindeki otomobil, 

içinde Talibin eni§tesi Mustafa, ıoför 
Mustafa ile Yıldız ve Vicdan isimli ka
dınlar olduğu halde geceleyin lnciral
tından lzmrc gelirken Cüzelyalıda 2 3 
numaralı vatman Mahirin idaresindeki 
tramvayın ön bisamaklarına çarpmı§tır. 
Şoförün aarhoıluğu yüzünden vuku bul
duğu söylenen bu kazada Yıldız ve 
Mustafa hafifçe yaralanmışlar, otomo
bil de ife yaramaz bir hale gclmiıtir. 

İki parmağı koptu.-
ödemiste Birgi nahiyesinin Tifrik kö

yünde Halil lbrahm Yay, dağda kuı 
avlarken çfte tüfeği ansızın patlamı~ ve 
lbrahim Yayın sol elinin iki parmağını 
koparmıştır. 

38 kilo hurda demir .. 
Halkapınarda bir dökümhaneden yok 

olan 36 kilo hurda demiri çaldığı zan
nile Hüseyin oğlu Niyazi Balkır adında 
biri ve mesruk demirleri satın aldığı 
iddiasile de Ali oğlu Abdullah adında 
br hakkında takibata başlanmıştır. 

BİR ÇUVAL OZtJ'M 
ÇALMIŞLAIL. 
Halit oğlu Süleyman Demirel ve Ha

zım oğlu İsmail Çağıl hakkında bir han
dan bir çuval üzüm çaldıkları ıikS.yet 
edildiğinden takibat icra edilmektedir. 

-a-----
RiB KOMORCU 
Hakkında ta!dbat 
Kemerde 1 1 S O nci sokakta 1 7 nu

maralı dükkitnda kömürcü Yakup hak
kında, kömürün kilosunu 12,S kuruştan 
sattığı iddia olunduğundan tahkikat ic
ra edilmektedir. 

- ----
Bir hakaret iddiası •• 
Ja~ müdürlüğü raportörü B. Nafiz 

Kayaya bir motöre mazot verilmesi işi 
için s:idcn ziraat işletmeleri k.urumu İz
mir miimesaili B. Hakkı oğlu Azmi Ça
vuş oğlulunun bir münakaşa neticesin
de vnzi fe başında B. Nafiz Kayaya ha
karet ettiği iddia olunmu~ ve tahkikata 
başlanmıştır. 

- ----
Gen~lih 'J'emsiller! 

Evvelki gece Halkevinde Gaıiler oca
ğı gençleri büyücü Mercan piyesini tem
sil etmişler ve çok muvaffak olmuşlar
dır. Aynı piyes dün akşam da verilmiş 
ve salon tamamen dolmuştur, Muallim 
B. Fikrinin kiigi.ik kızlardan müteşekkil 
korosu da piyesin muvaffakıyetini art
t1nnıştır. 

Piyeste bütün gençler muvaffak ol
muş sayılır. Bilhassa BUyUcU Mercan 
rolünde Arap Musa, Leyla rolünde Ali, 
taharri memuru rolünde Ali Özmerç çok 
muvaffak olmuş ve alkışlanmışlardır. 

Son İngiliz ve Alman 
hava hi!cumları.. 

Londra, 1 (A.A) - İngiliz tayyarele
ri dün gcıce düşman arazisi üzerinde uç
muslardır. 

ALMAN HÜCUMU 
Berlin, 1 (A.A) - Tebliğ : Britanya

ya karşı savnşta hava kuvvetlerimiz ge
mi kafilelerine hücum etmişler, yüksek 
tonil5toda beş gemiye isabetler kaydet. 
miŞlerdir. Bunlardan ikisi tamamen tah
rip edilmiştir. Başka savaş tayyareleri
miz İskoçya sahillerinde mühim askeri 
hedefleri bombnlamışlardır. İaşe depo
larında yangınlar çıkarılmıştır.. Cenup 
ve cenup doğu sahillerinde askeri tesisat 
bombalarunıştır. 

ulvi bir a§k, mukavemet mümkün olma
yan bir kudrettir. O, canla karıfmıştır, 
ancak onunla beraber nihayet bulabilir. 
Anna, yemin ederim ki tnhammill edil
mez bir azap ve işkence içindeyim. 

Valinin dünkü tetkikleri 

Güzelyalı pazarı 
teftiş edildi 

Sebepsiz f iat ertıranlar hakkında Milli ko .. 
runma kanunu hükümleri tatbik olunu yor 

B. Fuad Tuksal Karşıyakada da tetkikatta 
lundu .. • Karşıyakada ekmek yetme• 

mesinln sebebi nedir? .. 

bu· 

Valimiz bay Fuad Tuksal dtin sabah 
Güzelyalı halk pazarını teftiş etmiş, pa
zara iştirak edenlerin satışa koydukları 
b:lfunum iaşe maddelerinin fiailerinl 
gözden geçirerek yanında bulunan ala
kadar memurlara gereken direktifleri 
vermiştir. 

Bazı gıda maddeleri üzerine fiat tabe
laları konulmadığını, geçen haftakine 
nazaran haklı biç bir sebep olmadan pa
tates ve zeytinyağı gibi maddeler fiatle
rine zam yapıldığını müşahede eden 
valimiz milli korunma kanununa tevfi
kan, aykırı hareket edenler hakkında 
lazım gelen muamelenin yapılması ve 
takibata geçilmesi hususunda alakadar
lara emirler vermiş, bu çok mühim işle 
yakından alakadar olmuştur. 
KARŞIYAKADA 
Vali Fuad Tuksal öğleden sonra Al

sancak stadyomunda yapılan Altınordu
Altay maçını b!r müddet seyrettikten 
sonra Karşıyalı::aya gitmiş, bazı nuntaka 
fırınlarında çıkarılan ekmeklerin o 
semtler ihtiyacına kafi gelmediği hak
kındaki şikiyeti tetkik etmiştir. 
Halkımızın alışkanlıkları neticesi ola

rak kendi oturmakta oldukları semt fı-

rınlarmda ekmek varken eskiden beri 
daha iyi ekmek yaptıkları vesilesiyle 
mübayeatta bulundukları fırınlardan 
ekmek almak istemesi buna sebep oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Vali böyle bir mahzura da yer bırak
mamak için icap eden talim.atı ve emir
leri vermiştir. 

Filhakika bazı fırınların ekmek ima
linde ustalıkları hasebiyle daha pişkin 
ekmek çıkarmaları halkımızın bu fırın
lara büyük rağbet göstermelerini mucip 
olmaktadır. 

Valinin verdiği emirden sonra müşte
rileri çok fazla olan bu fırınlara satış 
nisbetleri dahilinde fazla un verilecek
tir. 
TURİSTİK YOLDA 
Valimiz ayni zamanda turistik yol in

şaatını da teftiş etmiştir. 
Alaybeye uzanmakta olan yolun be

ton dö1dllmesine devam edilmektedir. 
KARŞIYAKA HALKEVİNDE 
Dönüşte Karşıyaka Halkevine uğn

yan vali bay Fuad Tuksal, Halkevi ida
re heyeti ve mensuplariyle mUhtelif 
mevzular etrafında görUşmelerde bulun
muş ve dileklerle ilgilenmiştir. 

Dünkü Lik maçları 

Altınordu - Altay 2-2 
berabere kaldılar ..• 

Demirsporla Karşıyaka da birer gol yaptılar-
Dün lik maçlarına devam edilmittir. mi§ler ve oyun 1 - 1 berabere bitmit-
DEMIRSPOR - KAR.ŞIY AKA tir . 

tık maçı bu iki takım yapml§tır. Daha 
düzgün oynıyan Demirepor bir ııol ya
parak birinci devreyi O - 1 galip bitir
mi§tir. 

ikinci devrenin sonlannda Kal)lya
kalılar penaltıdan beraberliği temin et-

VE PAT 
Büyük bir teessürle haber aldığı
mıza göre Kızılay cemiyeti İzmir 
şubesi reisi doktor KAmran örsun 
babası Kenan Örs diln akşam vefat 
etmift,ir. Merhumun cenazesi bugün 
Birinci Kordondaki evinden kaldırı
lacak ve Kemeraltı camllnde namazı 
kılındıktan ~nra ebediyete verile
cektir .. 

AL TINORDU - AL TAY 

Bundan aonıa bu ilci takım karıılat
mııtır. Mutevazin bir oyun çıltanlmış, 

karplıklı hücwnlar yapılmııtır. Müsait 
bir fırsatta Altınorda ilk golü ltaydet
mit. devrenin son dakikasında Altay bc
raberliii temin ebniştir. 

Jkinci devrede oyunun temposu dc
ğişmemiıtir. Altay bir gol yl\parak ga
lip vaziyete geçtikten aonra oyun daha 
hızlı ve heyecanlı gcçmeğe bq!am11tır. 
Bir kaç mühim fıraatlar kaçınlmıt Ye ni
hayet Altınordu da beraberliği temin et• 
meğe muvaffak olmuştur. Bundan sonra 
her iki tarafın gayreti boşa gitmif ve 
oyun 2 - 2 berabere bltmiıtir. 

Dünkü Kır koşatarı.. 
Bölge atletizm ajanlığı tarafından ter

tip edilen Çukurova kız ko~ dört ki
lometre -üzerinden dUn KilltUrparkta 16 
takımın i:,cıtiraldyle yapılmıştır. 

• tıJ rac ~er -·-Çok yemek yiyenler en ziyade yağ ve 
ekmek yedikleri için vticutlarındaki asit 
ve alkalen muvazenesinin bozulduğunu 
yazmıştım. 

Çok yemenin bir zararı da karaciyet 
üzerinde görülür. Çok yemekten artri· 
tisma hastalıklanna tutulanların kara
ciycrlcrinde yorgunluk olduğu öteden 
beri hekimlerin gözilne çarpmıştı. Fakat 
bu yorgunluğun sebebi bilhassa et ye
meklerine atfolunurdu. 

Karaciğer, vakıa, et yemeklerinden 
li!sıl olan zehirli maddeleri tutar. Ancak 
et yemekleri lüzumundan fazla yenildi• 
ği vakit bağırsaklar onların fnzlasmı ka• 
na bırakmadıklarından. çok yemek yi• 
yenlerin knraciyerlerindcki yorgunluğa 
asıl sebep et yemekleri olamaz. Zntcıı 
insan hiç et yemese bile, kendi vücudu· 
nun terkibindeki etlerin yaşaması neti· 
cesinde gene kendisine zarar verecek 
zehirler h!sıl olur. Knraciyer oruan da 
tutarak kanıı karı~ıp vücuda zarar ver· 
mesine mani olur. 

Çok yemekten karaciyerin yorulması· 
na sebep gene fazla ya~lar olduğu yakın 
zamanlarda iyice anlaşılmaktadır. Yağlı 
gıdaların insanı ısıtmaya, vücudun tabii 
hareketini korumaya yaradığını bilirsi· 
niz. Onun için - yediğimiz gıdalar ara• 
sında yağlardan başka hepsi ilkin kara
ciycrden geçtikleri halde - yağların 
önemli bir kısmı karaciyere uğramadan 
kana knrışır, oradan doğru akciyerlere 
gider. Çünkü vücudun tabii sıcaklığı eıı 
ziyade akciyerlerde teneffUsle hAsıl 
olur. ' 
Şu kadar ki akciyerlm- doğrudan doğ· 

ruya gelen yağların pek az kısmını kul· 
lanırlar. Gene pek az bir kısmını, ihtl· 
yat olarak saklarlarsa da, akciyerlere 
gelen kanın ancak yüzde on be§i orada 
kalır. üst tarafı, yani yüzde seksen beşi, 
tekrar kana karışır. Fakat kan yağı sak· 
lamaz karaciyerc götürerek oraya bıra· 
kır. Çok yağlı bir yemekt~n sonra, kaıı 
karaciye.re giderken yağla pek yüklU ol· 
duğu halde, karaciyerden çıkarken ter
kibinde yağdan ancak eser kaldığı kim• 
ya analizleriyle anlaşılmıştır .. Demek 
oluyor ki yemeklerden gelen yağın en 
bliyi.ik kısmını gene karaciyer yilklcnir. 
Yağlı yemeklerden sonra karaclyeriD 

yUkü bu kadarln da kalmaz.. Yağlar ba• 
ğlrsaklarda hazmedilirken bir taraftaıı 
da - kimyaca - sabunlar hasıl olur. 
Bunlar in.c:an için son derecede zehirli 
maddelerdir. On lan bağırsaklal" akclyer· 
fere göndermc>Zler. Ba,ka hlç bir yere 
uğratmadnn do!nıca karaciyerlere yol• 
!arlar. Vücudumuzu her tUrlil zehirler
den koruyan karaciyerimiz, onlan da 
tutar ve vücuda 7.arar veremlyece'k hale 
getirir. 

Cok yemek yiyen insan, ~k yağ ~ 
mckle beraber, bir taraftan da §eker ya• 
hut şeker olacak şeylerden de çok yer. 
Hiç tatlı yemese bile, ya~lı yemeklerle 
birlikte yediği ekmek şeker olur. Şeker 
olacak maddeler de llkln karaciyere g)
derler. Karaciyer onları, vUcudun tşle-
mesine yanyacak kimya şekline soktuk• 
tan sonra, lüzum oldukça kana kanp 
rarak şeker istiyen uzuvlara gönderir. 
Lüzumun<lan fazlasını, ileride tekrar 
§eker ola bilecek, yağ haline getirir ve 
öylece .saklar .. Onun için çok yemek yi
yen insanın yediği şekerin ve elcmeğia 
ylikll de gene karaciyerin Uzerlne blML 

Vakıa, karaciyer bu kadar yağın hep
sini kendi siklıyamaz. Bir çoğunu baJka 
uzuvlara gönderir. Çok yiyen iıuan fİŞ
man olur. Fakat karaciyer, çok yemek 
yiyen sahibinin yediği yağlarla ve ~e!"
lerle o kadar çok uğraştıkça nihayet yo
nılur. Yorulan bir uzvun - l§ini göl'" 
mekte devam edebilmesi için - btıyn. 
mesi hayat kaidesidir. Fakat onun bilyft
mesi kendisini yorgunluktan kt.zrtua. 
maz. Yorgunluğu arttıkça daha ziyade 
büyür, büyüdükçe yorgunluğu artar. 

Merhum tertemiz, kültilril seven 
bir zattı. &ki Cezair Bahri Sefit vi
layetinde maliyede çalışmıştı .• Yu
nan tarih ve edebiyatına vukufu 
vardı. Şehirde kayıbı bir zıyadır •. 
Oğlu doktor Ktlın.ran Örse ve ailesi 
efradına thiyeilerimw sunarız. 

Bu koşunun hususiyeti takım koşuc;u 
olması ve tala.mı teşkil eden üç kişinin 
varış hattına elele beraber gelmesldir. 

Onun için çok yemek yiyen imaruıa 
karaciyeri btiyük ve yorgun olur. Ka
raciyerin bUyümüş ve yorulmuş oldu~ 
nu, tabii, hekim teşhis eder. Fakat onun 
neticelerinden bazılannı karaclyerin sa
hibi kf'.ndisi de hisseder: Yemeklerden 
sonra - baztlarında daima - karaciye
rin bulunduğu yerde ağırlık ve ağrı .. ------------ll Takım icap ederse birbirine yardım edebilir, kolkola k.opbilir, hattA en kuv-

iste, onu da sana vereceğim! vetli ko§ucu k0§8II11yan diğer bir arka-
Bu esnada dışardan kendilerine dol- daşını sırtına alıp taşıyabilir. 

nı garip ve fevk:alAde bir u~ltu geli- Neticede Besim Karabatak, Mehmet 
yordu; bu, uzaktaki kilise ofgunun se- Ali Akatürk ve Yalruptan mürekkep 
si değildi. Bu, Orgun sesinden daha mU- DemirSpor ta1ı::ımı birinci, Ali Kamçılar, 
essir, daha ilBh! bir uğultu, kilise mey- Nqlt Öztürk, Muzaffer Akından milrek
danını dolduran halkın birıöirine karış- kep takım ikinci Ethem Palacı, Şuayp 
mış ~si idi! Bu, iki gencin bir an için . ' . 
unutmuş olduldan hakikat, en btiyUk H~er, Nuri GUltekinden. mürekkep 
hakikattı. Kendini ilk toplayabilen An-~ orta mektep takımı UçUncU gel-
na: miştir. 

- Buda ne? Dışarda ne oluyor? diye Kazanan takımlara mükafatlar veril-
sordu. mlştir. 

Vasili : - Grevcilerin gürültüsti, işçi-

!yi işleyen ve yorguıı olmıyan bir 
uzuv kendisini sahibine his9ettirmez. 
Midesini diz kapaklarında zanneden ço
banın hikiyesinde olduğu gibi •. 

Çok yemek yiyenlere karaclyer kendi· 
shıi fazla biasettirir. G: A. 

-------oww~-....-~~~-

DAVAODA 
40 3apon öldtlrtllmtif.. 
Tokyo, 1 (A.A) - Davaoda Amerika· 

lılar tarafından öldtlrillen 40 Japon si
vili için burada bir tören yapılmışt:µ' .• 
Hilkümet erkim törende bulunmuşlar
dır. 

- Ah... Ellerini saçlarımın üstünden 
çekme.. Onlar bana ilahi bir feyz veri
yor. 

Vasili, gözlerini Annaya doğru kaldır
dı: Bu gözlerde şimdi saf, fakat şiddetli 
bir alev vardı! <Anna, Anna> diye mı-

ayaklarınıza kapanarak: c:Seni .seviyo
rum!> diye size ilanı aşk edemem, bun
dan korkmayınız; bu bakımdan değişmiş 
değilim, fakat size bir şey söylemek is
terim: 

Çok derin bir teessür ve heyecan için
de kalan Anna, Vasiliyi, en küçük bir 
hareket bile yapmadan dinliyordu. Bu 
taşkın aşk sözleri, bu çok kuvvetli ve 
ağır aşk, yavaş yavaş Annanın kalbine 
nüfuz ediyordu; halbuki Anna, ~imdiye 
kadar kalbine en küçük bir aşk hissini 
sokmamış, hatttl aşka karşı kin ve nef
ret beslemişti. Susuyor, fakat nefesi git
tikçe sıklaşıyor ve göğsü heyecan ile 
kabanyordu! Ve birden, Vasiliyi başın
dan iki eliyle tuttu ve Vasilinin g~, 
temiz. alnına, ta kalbinden yol bulup gel
miş olan sıcak bir puse kondurdu. 

En büyük bir saadet tufanı içinde ka
lan Vasili, Annanın önüne, dizleri üstil· 
ne çöktü; genç kız: 

ler bugiln şehrin muhtelif kiliselerinde 
toplandılar, şimdi kütle halinde evlerine 
dönüyorlar dedi. 

- Ah .. Benim bundan haberim yoktu. 
On glindcn beri hiç bir !haber alamıyo
rum, ki zaten! 

Genç kızın gözlerinde şimşekler çaktı 
ve ayağa kalkarak Vasiliye: 
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Sessiz hayat bana en büyUk bir ıstırap 

oluyor; sizsiz yaşıyanuım! 1şte bu ba-rıldanarak, genç kızın ellerini tuttu; 
Annanın itiraz etmediğini görerek, bu 
iki eli, Meryem ananın elleri gıôi en bü
yük bir saygı ile dudaklarına kadar gö-

kımdan bütün eben> liğim değişmiştir; 
artık benliğimi bulmak, tanımak müm
kün değildir. Ah, o güzel fakat miltevazi 

- Zavallı, bedbaht Vasili! dedi, sev
gili çılgınım; artık kendine gel, benliğini 
bul. Eğer sana vadedersem ki... Sen 
kız burada tereddüt içinde bir az durdu, 
fakat kendisinin de mukavemet edeme
diği bir kuvvetin tesiriyle cümleyi ta
mamladı : - Seni seveceğim, benliğini 
tekrar bulacaksın, değil mi? dedi. 

- Kalk, pencereden seyredelim! de
di. Ve Vasilinin elini sıkarak, onu pen
cereye doğru çekmek istedi. Fakat Va
sili bu isteğe mukavemet etil, ve: 

2 Süper Filim Birden 
türdü. ÇOk yeni ve ba~ka bir heyecan 
içinde kalan A::.na, mukavemet göster
medi: Vasili, mütevazi, acınacak bir eda 
ile söyledikçe yüzünde m~t bir t<?bes
sUm belirmcğe başladı: 

- Anna siz bana, zavallı kalbime ne 
yaptınız? .. O bir yığın et! Bana gülmek 
hakkınızdır. Artık kaybedecek hiç bir 
şeyim, izzeti nefsim bile kalmadı. Ben 
bir roman kahramanı değilim, bunun için 

matbaamız; siz oraya her gün geldiğiniz 
için, benim için bir cennet idi Bununla 
beraber, çok baü, çok mtiessir bir azap 
idi de! Bunun için oradan da kaçmak is
tedim; mücadele etmek, mukavemet et
mek istedim. Fakat bu kudreti de kCJll
dimdc bula.nuyorduın. Anna, rica ed~ 
rlm. beni iyi anlayınız; benim aşkını bir 
kapris değildir; geçlci bir aşk da hiç de
ğildir; hayır; benim aşkım kör, çılgın. 

Vasili artık bir saadet Okyanusu için
de idi; sevincinden titriyor ve ağlıyor
du. Bir müddet için söz söylemek kud
retini bile kendisinde bulamadı. Nihayet 
başını kaldırdı ve: 

- Anna, dedi, benden hayatımı bile 

- Ah.. dedi. Beni henüz pek gcmç olan 
saadetimden bu kadar çabuk mahnım 
etme! Bu saadet anını ben ne kadar uzun 
zamandan beri bekliyorum, bilsen! 

Fakat Anna, çok mil1Ayim olmakla be
raber çok ciddi ve funirane: 

- Gel! dedi ve Vasiliyi pencereye ka
dar götürdU. 
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2 Şubat P 

• ihali ın as a 
(Bnştarnfı ı inci Snbüede) dası ve kıymeti olmadığım iki buçuk nün ihtiyacına cevap verecek hale gel-

onun sıkmtılanndan uzak olmak demek senelik harbin dış memleketlerdeki mesine de uzun zamandan beri çalışıyo-
değildlr. önemli tecrübesi ispat efmiş bulunuyor. 

BEYNELMtLEL Milli korunma kanunundaki yeni 
MUv AZENE YOK tadilat hükümcte bazı yeni salahiyetler 
~eş kıtaya yayılan harbin ve bunun vermektedir. Bu salilhiyctlerle zirai ve 

llbetıcesi olarak bütün insanlığı saran sınai istilısaliın!zin artmasını temin ede
uhranın seyri ve sonu haklonda şimdi- ceğimiz gibi biraz evvel anlattığım 
~~ bir şey söylemek de mümkUn değil- prensibi daha kolaylıkla tntbik cdeccği
~r .. Fakat şu da gerçektir ki harp sürüp mizi umuyorum. Kanun hiikümetin el 

~ttikçe sirayet ve ihtilatları arttırmak- koymak ve bazı maddelerin bir:ktiril
d ve doğurduğu sıkıntılar çoğahnaktn- mesini yasak etmek salahiyetlerini ken-
ır. Bu harp dünyanın yalnız siyasi mu- disine verdiği gibi meseli\ mağaza, ev, 

\'~nesini bozmakla kalmnmış Beynel- anbar, dükkan, depo ve samanlık ve sair 
lnilel iktisadi muvazeneyi de alt iist et- her türlü mal konulabilen uerlerde nra
~ir. ma yapmak salahiyetini de hükümete 
i ~z yurtdaşlarım daima uyanık bu- vermiştir. 
;ı..~ı memleketimizin bugüne kadar Hepiniz bilirsiniz ki milli korunma 
--rı> ateşinden masun kalmış ohnası davamızın bu maddi İlestckleri, milli 
f!ı>h~siz büyük bir nimettir. Bu nime- kaynaklarımız ve milli kuvvetlerimiz
.. Yilksek değerini bütün vatandaşların d:r. Bu d!lvanın başarılması için her 
~ce ölçtüklerine şilphenı yoktur. Fa- şeyden evvel bu kuvvetlerin harekete 
:kat bugünkü yaşayışlarını da ona göre geçmesi ve bu kaynakların işletilmesi 

vrayıp aüzeltmelerini istiyorum. Ay- gerekmektedir. Dünya münakale yolla
:ı Zllnıanda temiz yurdumuzun bugüne nrun kesildiği ve milletler arasında mü

adar harpten masun kalmış olması bi- badelelerin tıkandığı bir sırada milli 
~ bUyUk yangının hudutlaruru7.a gelip korunma duvamızın mutlaka gerçekler 

Yandığını unutturmamalıdır. Bugün tlrihnesi, Türk milletinin her şeyden 
~enıleketiıniz çepe çevre harp yangını evvel ihtiyaçlannın mümkiln olanlarını 
l:ı ~ Barılmış bulunmaktadır. Bu gerçej:p milli iktısadı ile temin etmek mecburi
~tUn vatandaşların daima gözönilnde yetindeyiz. Bu itibarla milli iktısadın 

tınak ve onun şart olduğu anlayış uya- her alanında vatandaşların imkanları 
~ığını göstermek lAzımdır. Bundan son haddine kadar istismar etmeleri za-

l&§ka yurdumuzun harp musibetinden 
h>R-- b harb d ğur rureli vardır. ;--un kalınası bizim u in o - HARİÇTEN BEKLENEN 
uu~ sıkıntılarından uzak olacnğunız 
~iyetini vermemelidir. MADDELER 

SlKINTILAR ARTACAKTIR Mi11i korunmada başlıca teşebbüsleri-

·
Filvaki gUzel ·~·-ıumuz harp dışınck.- ı t; tedarik, istihsal, taşıma ve dağıtma, 

d ,yuıu sonrn da, istihlak alanlarına şaın.il bu
L ır. Fakat cihan buhranın içindedir. Ve lunmaktadır. Milli istihsalln yetemedik-
1>U buhranın tesiri altmdadır. tki buçuk 
Y,ıldan beri hudutlarımız dışında sllrüp lerini hudut dışından getirmek için hU-

kümetinizin bütün imkfuılardan faydaimnıcltte olan harbin yarattığı sıkıntı-
ları biz de çekiyoruz. Gün geçtikçe mcm- lnnmaya baş vurduğunu işaret etmek 
iekeumızde bu sıkıntılann daha ziyade isterim. 
artacağını da biliyoruz, bu vakia bütün Bugün milletler arası mübadele tah
\'atandaşların yaşayış isteklerinin ve ya- minler!n fevkinde zorla.şmış1ır. Bu se
§a}'lŞ iddialarının hudutlarını açık ola- heple dışan~n gefon maddelere pek o 
rak çizmeleri için birinci şarttır. Bu se- kndar bel bnglamama~ ve b~nlann az
beple hudutlarımızda harp olmaması bi- lığına ve hatta yokluguna bıle~k kat-
~hn normal ynnl 1939 senesindeki gib! laruruık zo~d~~ız. O hald~ milli ko
Y~amamızı icap ettireceği hakkındakı runmanın ıstedıgı mnlzemeyı yaratmak
tlilşilncenln yalnız hatalı değil belki çok ta hemen hemen milll iktısadın kay
fena ve zararlı olduğunu y~rddaşlara naklanna dayanmak mecburiyetinde ol-
hatırlatmak vazifemdir. duğumuzu açıkça söylemeği borç bili-

ANA DAVAMIZ l rim. 
Sayın vatandaşlar, KÖYLÜMÜZ KUDRETİNİ 
Ne zaman, nerede ve nasıl bitecef:<i GÖSTERECEKTiR .• 

belli olmayan bu cihan harbi karşısında Milli istihsalin kaynaklan arasında 
ye onun yarattığı buhran içinde bizim başta geleni ~rnatür. Bundan dolayıdır 
~e~ez olan dAvamız milli korunma- ki istihsal şimdiye kadar olduğu gibi 
dır. bundan !'Onra da istihsal i terimize ve 

Burada milli korunmayı en geniş ma- her şeyden evvel ziruatimizc güveniyo
~asiyle alıyorum: Bizim milli korunma ruz. TÜ.rk de\'letinin Türk köylilsünii 
dAvamız bir yandan hudutlarımızın dı- kendisine temel saydığını tckrnra lüzum 
§~an gelecek her. ç~şit t~~i~eye karşı yoktur sanırım. 
azız yurdumuzu ve ıst.iklilimızı korumak B .. "n mı'lli korunma davnsı her 
··ıe d d · h d w d ugunu o yan an ünya bu ranının ogur u- ~yden önce bu temele dayanmaktndır .. 
ğu sıkmtılan ~amanında karşılamak ve s· ı· k dar aercn harp yıllan i~inde 
b" 1 -•11& 1 ıı. ratmndan "'ımı ıye n " " · oy ece uuuı. var ıtiımızı yıp . kiiylümüzün milli korunma davasında-
Ba:pa sağlam yaşatmak ve ybrUtme~. ki anlayısını burada överek anmak is
~ılli korunma davamızı mut1!1<a cıt:ıık- terim. Fakat asıl bundan sonra asil 
l:lız pUrilzsilz olarak gerçekleştırmek ıçin Türk köylüsü bugünkü dava uğrunda 
ibUtUn varlığımızı bu davanın uğru~da da kendisinden bekledit<imiz kudreti 
harekete getirmek ve bu dAvarun emnne .. . 1 kı hk ekimi dar 
:\'ermek zorundayız. Bu da milletçe fera- gosterecektır. Bu yı ~ ş w 

gatln ve fedakftrlığın son !haddini göze şartlara ve mahdut ınsan1ara. rıır,men 
alınası demektir Bu icabın her tabaka bizi sevindirecek . ı~ertebcdedu::. Kışlık 
btitun vatandaşlıınn şuurlarına ve vic- ekimin eksikliklcrınıv yazlık .':klın ga~
ttatılanna sindirmesini zaruri görüyo- retforimizle kapatacagunıza şuphe etnu-
l'Unı. Ferdi rahatın milli korunma dava- yorum. . . la 
81 önünde hiç bir kıymeti bulunmadığı· Yazlık zeriyat arasında birıncı P n
rıı dimağlarımıza yerleştirmek mecburi- da mısır, don, pnt:ıtcs gibi asıl yiyecek 
Y<ıtindeyiz. Türk milleti tarihinde böyle mnddcleriyle fasulyn, merclınck ve no
fevkalade zamanların zaruretlerini çok but gibi kuru sebzelerin zeriyatınıı bii
'kcı-:re görmüş ve zamanında kavramış- yük ehemmiyet vennektcy~z .. ~unları.o 
tır. yetiştirilmesi iç.in memleketımızın genış 

Bugün de milletimiz.in tarihi bir pare.alarmda iklim ve toprak şartları 
$ezi§le bu zarureti ti vicdanının için- çok· ch•erMidir. Tiirk köyl~s~n~n .:-:ı;u· 
<le duyacağından şilphe etmiyoruz. retleri ve kendi menfnatlennı goz onUn-

BUG ÜNKÜ DURUM VE de tutarak imkanların ~on haddine ka-
İHTİYAÇLAR dar faydalanmağı dil ünmek ve başar-
Millelin bütün kudretini yurdun mil- masını isfiyormn. 

li :müdafaa ve iktısat bakımından kuv- KÖYL'OYE HİTAP 

ruz. 
Burada. devlet elindekileTlc huusi 

sermayelere istinnt eden fabrikalar nra
sında hiç bir fark gözetmiyorum. Bun
ların hepsi bir sermayenin faiz ve resül
maline cevap verecek surette değil, 
MiJli müdafaa ihtiyacına cevap vere
cek surette çalışmak için devletten her 
yardımı göreceklerdir. 

Bütün bunlara rağmen yerli sanayi
miz her çevit ihtiyacı knrşılayamıızsa 
vatandaşların iyi bir anlayı;la mahru
miydere kat]anmnk zanırderini benim
seme]erini hatırdan çıkarmamalıdırlar. 

Hükümeliniz milli korunma davası
nın emrettiği yolda bütün kuvvetle ha
rekete getirmeği en ufuk imkanlan bile 
gereceklestTimeği göze almış bulunmak
tadır. Türk milletinin de bu uğurda 
f erd ve toptan kendisine d~eni 
yapmnsı bizi muvaffakıyete ula~hracıık-
tır. 

Y okluklım nncnk istihsal kuddereti
miz ve onun yüksek başnri!11e karşıla
yabiliriz. 

MOESStF HAREKETLER 
Milli Şefimizin sulh ve sükun yurdu 

olarak vasıflandırdığı vatanımızın raha
tını bozmak istiyen bazı hRTeketlere te
~düf ettiğim.izi de esefle söylemek mec-
buriyetindeyim. 

Son bir ayda muhtelif büyük §ehir- ' 
terden başlıyarak şimdiye kadar sakin 
ve rahat bir şekilde içinde yaşadığı ha-
vntın icaplnnna bilerek uyan diğer ~e
hirlCTe .doğru sirayet eden ruhi bir ha
leti Türk vatandnşlannın gözleri önün
de canlandırmak istiyorum. Evvela şu
rasını kesin olarak söyleyim ki vatanı
mızda her kesin ihtivaçlannı bugünkü 
dünya şartlarının verdiği imkanlar dai
resinde muharip ve biraraf memleket
lerdeki nisbetlerinden çok fazla karşı
layacak kadar yiyeceğimiz vardır. tle
ride de olacaktır. Böyle olduğu halde 
bazı yerlerde ekmekten ve undan baş
lıyan, sanki hiç bir ,ey kalmıyacakmış 
gibi toplnmak ve saklamak fikrinde 
adeta ruhl bir hastalık manzarası güden 
bir telaş görünüyor. Ekmeğe karşı gös
terilen hücum karne usuliyle durdu. Fa-
kat şimdi istikametini değiştirerek şekere 
teveccüh etti; memleket şeker istihsali 
normal ihtiyacı karşılayacak kadar ol
duğu halde. toplamalar, eaklamalar 
boşladı. Nihayet şeker istihliikini azalt
mak kin fiahnı yükseltmek zanrreti ha-
sıl oldu. 

Bazılarınca tabii ve belki de kurnaz
ca cayılan bu hareketin hakiki mahiyeti
ni her vatandaşın sarahatle bilmesi la
zımdır kanaatindeyim. Bütün bu hare
ketler Milli Müdafaa kudretimizi azal
tan va baltalıyan şeylerdir. Sat•n alma 
kudretindeki vatandasların bu yalnış 
hareketleri gÜnlük ilıtiyaçlnnnı temin 
mf'vkiinde olanlara çok ıstırap vermek
tedir. 

MAL BIRIKTIRME.K YASAK 
Milli korunma kanununda yapılan de

ğişiklik hükümete bir maddenin tesbit 
edilecek şnhsi ihtiyaçlar fevkinde birik
tirilmesini erzak biriktirmeyi men eden 
salahiyetler vermiştir. İcabında bu sa
lnhiyetlerin kullanılacağ1nı hatırlatmak 
isterim. 

Şahsi menfaatleri için memleketin ik
tisadi nlznmına darbe vuranlan ve bu
nu bir ileriyi görüş perdesiyle örtmek i~ 
tiyenleri milli korunma kanunundakı 
yeni tadilata daynnarnk cezalandırma~ 
ve vatandaşların gözleri önünde teşhır 
etmek ve maddeten olduğu kadar ma
nen de cezalandırmak vazifemizdir. 

ALTIN BAHSi 
Bir az da altına temas etmek isterim. 
Bugün altın dUnyanın her tarafında 

\1etlendirmek gayesine tevcih ebnek Köylii yurdda~larmı, .. .. 
tnaksadiyle 1940 senesi başında tatbik Şimdi ~İ7.e hitap ediyonun, Turk koy-
mevkiine konulan milli korunma kanu- lüsüne dalhtılan ve ekilen tohumlardan 
niyle hüktirnete fevkalade saltıhiyctler almncak ~ahsulün tohumluk ve ihtiyaç 
Veı-ilınişti. Çünkü harp şartlı:ın altında fazlası de,•let eliyle satın alınacaktır. 
istenilen neticeleri normal neticeleri Bunun için tohumluk verilirken bir be
norrnal zamanlardaki tedbirlerle temine ynnname alınncaktır. Bu beyannameler 
hiç bir memlekette imkAn görülmemiş- iaşe ve ekim komisyonlarında toplnna
tir. Bu kanun on aylık bir tecrübeden cak '\'e tamnmlandı:ktan ~onra malısuliin 
sonra 1940 sonlnrına doğru yeni ihtiyaç- satın alınması için toprak mahsulleri 
lara göre tadil olunmuştur. Halbuki ci- ofis teşkilatına devrolunacaktır. 

mübadele vasıtası olmal..--tan çlkarak :mal 
halinde kahnıştır. Biz de altına mal na
zariyle bakıyoruz. Onun içindir ki alım 
ve salımına müdnhale etmiyoruz, ancak 
bir kaç spekül5.törün halkımızı altın sa
tın almağa teşvik için ba7.ı esassız ~a
berleri yaymaları ve kendi tesbit ettik
leri altın fiatlerini güya borsada tekar
rilr etmiş fiatler gibi göstermek zorun
daki faaliyetleri gözümüzden kaçmıy?r. 
Yaptığımız tetkikler bugünkü altın fıa
tinin bir kaç spekUH\tör tarafından sun'1 
olarak tesbit edilmiş hakikatten uzak 
fiatler olduğunu göstermiştir.. Esasen 
memleketimize hariçten külliyetli :rnik
darda altın girdiği de göz önünde tutu
lursa piyasamızda altının dUnya piyasa
larındaki fiatlerden kat kat fazla olma-

hanın bugünkü durumu düne nazaran Tohumluğtın karşıhğı mnhsul istene
<laha knnşık ve karanlık olmuştur. Bu ccktir. Bu mahsuller toprak ofisinee her 
durumla milvaz.i olnrnk yurdumuzun da kih·ün bağlı bulunduğu iskele ve pazar 
iktısadt şartlan değ!şrniş, istihsali, is- ye~lerinde satın alınacaktır. Diler ta
tihlaki, ithalAtı ve ihracatı günün icap- raftan toprak ofisçe satın alınan mah
larına göre düzenlemeğe lüzum Msıl sulden fazla olarak 1942 senesinde mah
ohnuştur. Milli korunma kanununda sul getireceklere aradaki fark için fia
Yapılan bu tadillerin istihdaf ettiği ga- tin fevkinde yüzde yirmi nisbetinde 
Yeleri vatandaşlanmın iyice anlamala- prim verilecektir. Patates ekimi için de 
l'ını istiyorum. köylüye dönüm başına iki lira priı~ ve-

V AZIFELERİMİZ rilccektir. Mısır, patates, dan zıraatı 

sı için bir sebep olmadığı aşikardır. Bü
tün dünyada olduğu gibi altının serbest
çe alım satımına mildahalc olunnııya-

caktır. ,_.t 
Fakat spikillatorlann altın için tesı>; 

ettikleri fiatlan borsada tekarrilr etrnış 
fiatlar olarak göstermelerine de müsaa
de etmiyeceğiz. Bu münasebetle spi~:t\· 
törlerin lehine ve kendi zararlarına yuk
sek fiatlarla altın satın almamalarını hal-

SA 
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KAŞELERi 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve IJütün ağrdarı derhal Jıeser-
sıbhiye Veliletiniıı ruhsatını tıaizdir. İcabında günde (3) kaşe alınabilir .. 

DOKrOR 
KEMAL M. YALAZ 

DOÔUM VE KADIN HASTALIK· 
LARI l\fÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 36 .. Telefon 2946 
EVİ : Karantina • Köpril .• 
Berat ap. 1.. TEL. 3888 

ALAŞEHtR SULH HUKUK HAKtM
LtôtNDEN: 

Alaşehirin Yenice mahallesinden Ke
çeci Mehmet karısı Halimenin 10/1/941 
tarihinde ölmesiyle terekesi tesbit edil
miş olduğundan mütcvefiyyede alacağı 
olanlarla kendisine borçlu olanların ala
cak ve borçlarını mahkeme kalemine 
müracaatla kayıt ettirmeleri aksi halde 
ne mirasç.ılan ~n ve ne de terekeye 
izafeten takip edcmeyicckleri medeni 
kanunun 534, 561 ve 569 ncu maddeleri
ne göre ilan olunur. 

Malıa Vekatetinden : 
1 - Eakişehirde Sakarya nehrinin menbalım mıntalcasında yeralb eulan

nın. araştırılması maksaruyle yapılacak arteziyen sondajları ve Adala - Ge
diz. Niğde - Melendiz, Tokat - Almus baraj mevkileriyle Aydın havalisinde 
Atça ve Tatarlar ve Eskişehir Sakarya havzasındaki Regülô.tör mevkilerinde 
ve bunlann civarlariyle idarece lüzum görülecek diğer mahallerde yapılacak 
jeQlojik sondajlnnn icrası muhammen kC§Ü bedeli vahidi fiat esası üzerinden 
( 133520) liradır. 

2 - Eksiltme 16/2/942 tarihine rastlayan pazartesi ı;ıünü saat 1 S te An
karada su işleri reisliği binası içinde toplanan au eksiltme komisyonu oduın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme eartnamesi, mukavele projesi bayındıXlık işleri 
genel prtnamesi, umumi su .işleri fennt prtnamesile hususi ve fenni prtna
meleri ve projeleri ( 6) lira ( 68} kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7926) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün evvel ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia vekaletine müracaat ede
rek bu .işe mahsus olmak üzere vesika nlmalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
prttır. 

Bu müddet İçinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye İştirak ede
mezler. 

. Bu gayeler de istihsalimizi arttırmak, için müstahsilin bankaya borçlan na
lthalutunız.ı ve ihracatımızı dünya şart- zara alınmadan munzam istihsal kredi
larına ve kendi ihtiyaçlarımıza göre dü- lcri verilecektir ve bu krediler nıahsu
Zenlemek gerek hariçten gelen ve gerek lün satın alınmasında mahsup edilecek
dnhilde istihsal edilen maddelerin millet tir. Hükümetimiz köylünün fazla istih
fertleri arasındaki dağılışında adaleti sal gayretinin karşılanması i~in elde 
temin etmek ve bilhassa fırsattan istıfa- edeceği maddelere değer fiatini vc.rmek 
de ederek halk zarnrına menfaat temin azmindedir. 

kımıza tavsiye ederim. Ianrnızı en üst tutalım. 
5 - isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evvellne kadar su ~leri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

etmek istiyenlere hayat hnkkı verme- 19'1 de istihsal ettiği buğday, arpa. 
rnektir. Bu kanuna dayanarak aldığımız yulaf. çavdar, mnhlüt ve mısın Toprak 
bUtUn kararlarda en esaslı gaye mnksa- rnnlL~Ueri ofisine vermiş olanlarn dn 
dırnız yurdumuzun müdafaa kudretini kilo başına iki kuruş ,·erilnıcsi knrar
\1lknye edebilmekle beraber bugünkü Jaşnıış bulunmaktadır. 
§artların icap ettirdiği f cdakarllklnrın Bu suretle fiat yükselişinden evvel sa· 
ınillet fertleri arasında adilane taksimi- tış yapanın hakkı mali imk!lnlnr nisbe
ni temin etmektir. Bu prensip hükilme- tinde gözetilmektedir. HUkilmet sizden 
tin her kararında ve tedbirinde tatbik bütün istihsal kudretinizi tam hıziyle 
edilmektedir ve edilecektir. kullanmanızı ve bütün yurt topraklan-

Çünkü bugiinkii miicndelcdc milletler nı ekmenizi istiyor ve bekliyor. 
Ya biitiin fertleriyle var olarnk kalacak, SINAİ İHTİYACIMIZ 
Ynhut ta hep birlikte yok olacaklardır.. Genç sanayiimizin bugUnkU mUşkül 
Yurdun mUdnfo:ısı yıkılırsa milletin ik- şartlar içinde masnuat ihtiyacım tama
tısadi dunınm bozulur, biriktirilmi ser- men kapatamıyncnğını biliyoruz. Fakat 
\'etlerin ve idhnr edilmiş eşyanın fay- istihsal nisbctini arttırmak surctilc gil-

GELECEKTEN Memleketin iç ve dış politikasında si-
EMlN OLALIM zin bilmediğiniz hiç bir hareket yapıla-
Sayıtı yurddaşlanm, mnz. Hükümetiniz tatlı ve acı hiç bir 
Milletimizin hükümetle bugüne kadar hakikatı sizden gizlemez. Siz halk idare-

Postoda olan gecikmeler kabul edilmez. ( 420) 
23 28 2 7 332 ( 162) 

TAN'da 
TEL:4248 . -·-·-ıı ·•-t- . --..:· 

olduğu gibi bundan sonrada yapacağı sinin bu tabiatlarına inanırsanız hariçten 
işbirliği ve el birliği sayesinde is~a~- ve içeriden açık veya sinsi yapılan ze
mizi arttıracağımıza ve ihtiyaçları ımkan birli fikirlere ve havadislere karşı kaya 
derecesinde karşılıyacağımıza her şey- gibi dayanırsınız. Bütiln kuvvetlerimizi 
den üstün olan müdafaa ve iktisadi kud- biribirimizc ckliyerek arttıracak zaman
reti yliksek bir memleket olarak kalaca- dayız. Bu cihan yangınından el birliğiy- J •• DOROTİ LAMVR • ROBERT PRESTON'un 
ğıınıza koni bulunuyorum. . le kuvvetli ve kudretli olarak çıkacağı- YARA'.l'TIKLARI ŞAHANE FİLİM ... 
Sağlam yürekli, sağlam nhlaklı biribl- mıza sağlam imanım vardır. K 1 

rine inanır ve biribirine güvenir vasıf- Hepinizi sevgilerle selfunlarıın.> T A y F u N AM LEN 

~:;:~ı g EW'~t4Rcınmm 1 xAPr!~~~İÇE 
Belediyeler halihazır, ve hudut haritalnrı. imar plunlan tatbikah; çihlik R ~10 n'()y:(}J{ KOVBOY AR'l'iSTi GARY GRANT-Knthcrine Hepburn 

hudut ve ifnız haritnlan, maden kroki ve imtiyaz haritalan; şoae, de- 8 ~ SEANSLAR : SEANSLAR : 
miryolu, bataklık, sulama işleri etüdve hesnbab seri iktisadi ve ucuz :::·J Her gün: 12.40-14.15-17.05-20.lSH Her gün : 14.15 - 17.15 - 20.15 
lır. Vekaletlere tasdik ettirilir: Adres: Şişli posta kutusu 34 Cumartesi, Pazar 9.30 da başlar" 5l Cumartesi, Pazar 11.15 te başlar .. 
~~~JCO'"~cc:ıc:ıao:ıc.r.o=c:ıc:ıacaccceo"' u • ..c;;gcıGGCY...o::r~~~~.NV.,,.,.,.,,..~-... •• .,...,.AilQC> 



rayyaredlifı bahisleri 
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f_avacılı2'ın te
meli fen adam
larına dayanır 

---·---
i! abancı lıaynaldarın 
m~!zemesine tı!iven

me?ıtense yerli lıaynalı· 
larırian istifade etmelı 
-,.:o!ıına balınıalıdır ... 

Hava silahının muvaffakıyet amili 
olduğu anle.sıldığı gündenberi kuvvetli 
bir tayvareciliğin meydana gelmesi ga
yesine hizmet eden endüstri tesisleri 
derhal en b\iyük değerlerle ilk plana 
V"çirildiler. Şimdi, bava meselesini vak
t=-.de hakkile anlamamış olduktan gö
rülen memeketlerin hepsinde bir taraf
tan mevcutan kuvvetlendinnek, bir ta
raftan da yeni müesseseler vücude ge
ti .. ilmek için aklın kabul edemiyeceği 
kadar genit ölçüde hareketlere J8lıit ol
nwktayız. 

Amenka. bava endüstrisi o derece ge
nişlemi,tir ve geniflemektedir ki bu in
kişafa bir Avrupalı veya Asyalı kafasile 
akıl erdirmek tamamen imkansu:dır. Sa
yılan hesapsız bir ölçüde artan fabrika
lamı sık sık sermaye arttırarak inşa ta
katlannı büyültmeye çalışhklan görülü
yor. Evvelce (30 - 40) bin metre ka
relik binalarda çalqan bir Amerikan 
müessesesinin bugün dört, beş yÜz bin 
metre karelik bir çah alttnda imalata 
geçmi• olduğunu söylemek, sanınm ki, 
Amerika bava endüstrisinin çalışma ve 
randunan takab balckmda yetecek ka
dar bir fikir verebilir. 

Bununla beraber her türlü imkanlara 
malik. bulunan Amerikanın dıt. b;lhassa 
hıfa malzemesi bakonmdan sıkınh çek
mekte olduğunu ve malzeme haz1rlıyan 
tesislerin, pek çok geni,lemiş fnhrikalar
la yeni kurulmakta olanlarm ihtiyaçların 
kal'$ılamakta az çok ı:ı'ii .. liiklerle kar111-
1astıklarmı hatırlamak laı:Jmdır. Zeru:tin 
Amerika dahi, hiç olm~""" buırim icin, 
İnJ& malzemesi dediiiroiz ve fabrikacı 
çin iptidai malzeme olan umumi malze
menin temininde tedbir almRk. güçlük 
ve eksikleri kanılamak için ciddi tertip
ler kurmak mecburiyetini kuvvetle duy
m.,ktadır. 

* Bilinmek icap eden bir nokta, bugün 
bütün dünya için biricik ve en emin ma
kine, avandanlık ve malzeme kavııağı
nm Amerka olduiudur. Gerek miktar, 
gerek fiat ve gerek tesliır. müddeti ba
lcmundan Amerika piyasasile rekabet 
edebilecek bir memleket bulunabilece
ğini diitünmek cidden safdilliktir. Btm
dan ocllayıdır ki harp dışmd" ve bir ta
klhl ihtiyaçlarını gidermek zorunda 
olan memleketlerin Amerikaya bat 
vurmak kat'i mecburiyetinde bulunduk
larına, buna mukabil bu memleketlerin 
Amerikadan her hangi bir maim tedari
ki bahis me'n1111 olunsa, o maim Ame
rika piyasasını fazla meıgul etmiyen 
cinslerde olmasına ehemmiyet vennele
ri lizım gelcfiiine inanmak mantıki bir 
icap olarak kendini kuvvetle hissettir
mektedir. 

Bunlar o demekdir ki bir takım mo
törlerini Amerikadan getinnek zorunda ı 
bulunan bir memleket, Amerikadan is
teyeceği motörü, Amerikanın üzerine 
aldıiı ve bqladığı ıilihlanma itinin dı
ıında kalan tiplerden tedarik ebneği 
dÜ§iinmek zorundadır. Amerikan - İngi
liz bava silüılanması plinmda 1200, 
1500, 2000 beygirlik motörün - tabii 
büvük miktarlarda olursa - Amerikadan 
tedarik edı1ebileceği biç bir zaman dü
tünfilmemelidir. Daha küçük motörle 
iktifa etmek ve bu takatta motörleri 
yapmakta, yani işi az olan fabrikalarla 
anlaşmak doğru eörünmektedir. 

Bunun gibi, mesela tayyare in,aabn
da kullanılan malzemede de ayni esas 
piyasaya kuvvetle hakim bulunmakta
dır. BugÜn Amerikadan bir kaç bin ton 
Alüminyom harcanmasmı icap ettiren 
bir insa malzeme11ini tedarik e~k ka
bil değildir. Silahlanma programlannı 
tatJı:ka uğrafanla rtayyare fabı-ikalanna 
verilen siparisleri, bir alüminyom mu
rekkebi olan diin 1 malzemesince temin 
evlernekte güclüğe u~ayıp dururken 
Amerkadan kolayca Blüminvom tedarik 
ed:JebileceiH' na•nl düı1ünülehilir? 

Bu görfüıler dolayısiledir ki İnfa mal
z~m~si bokmundan yabancıya muhtaç 
olan m .. mı0•<etlerin tayyare in,aah plan 
\re proırramlalanna Amerikan piyasasını 
s?kmıyl"cak bir tekil ve tip vermeleri 
icap eft ece!?i luıınashndıı b•Jlunmakta
yın>. 

* Bütün hu sövlediklerimiz'n dıtmda 
k'.')lan. fuk!'t m,.hiveti itibarile mevzula 
çek ih,.;ı; C">fan ikinci bir noktaya daha 
te:m"ls ıı>tm"''k ba~a cldden doimı görün
rrftrct .. d.ir. Bu nokta, her meml,.ketin si
l?hl,..,..,,..'\ f')rO<.n-l"mını mHli malzemesine 
srör .. ha:r.u-l~m<ık. d'lha do~!o\tl bir mil
Ji M:"ıh'"'tl'~ mevdana getirm .. k meebu
riv"!~ir..t,. b•ıluod.,;;..ı~nl'. Ve bu mesele 
hr.kikatt,. bir «M:nı MücJ .. t=aa» yRpmak 
İstPv~ hf',. meml~ketin ilk aihzda R'ÖZ 

önimd• b .. J.ır.cforup temin edeceği ha
yati blr fotir. 

CP1:iri olun boksit kavnaklanna ma
lik olmıy.ıln bir memleketin duralden 
tavvare yaprrıağa k11llc>"'mas111a 17affetten 
dıoba af? .. ad1ar takmak pek ala müm
kü.,.-:f:i~. Bol ğacı olduğu h,.Jde çelik ve 
hok~:di olmıyan bir memleketin çelik 
bnrudrın veya durt'!ldan tayyue yapma
ğa kalkı"'masını da ayni smetle vasıflan
dırm,.k her helde (ok doinıdur. 

Hulasa, harp dqmda bulunan, bir 
tayyarecilik vücude getirmek mecburi-

Bir Alman 
okrabaaı 

naz,ırının 

meokuf 
---·---

A m e ı ika da JAJ .. 
manya hesabına 
hir çok elmas 

satmış 
---·----

FON KLENIN TAHLiYE TA· 
LEBI REDDEDiLDi -·-Vaşington, l (AA) - Alman ır-

kından Fon Klenin hareketleri t:- 1ı.kikat 
mevzuu olmuştur. Fon Kelen Almanya 
hesabına toplanmış elmasları burada 
satmakla suçludur. Şimdiye kadar 2 
milyon dolarlık bir satış yaptığını itiraf 
etmiştir. Kendisi Fon Ribbentrobun ak
rabasıdır. Ve Alman baş kumandanlığı
nın itimadını haizdir. Emniyet umum 
müdürlüğü kendisinin kefalete bağlana
rak serbest bırakılması için on bin cio
larlık bir kefalet istiyordu. Ecnebi bir 
devlet hesabına çalıştığı anlaşılınca bu 
kefalet teklifi geri alınmıştır. 

----·---
Amerikalılar arasında 
bir harp konseyi 
teşkili muhtemel •• 
Buenos Ayres, 1 (A.A) - Paraguvay 

hariciye nazırı şunları söylemiştir : 
- Bütün batı yarını kürresi devlet

leri müdafaası için Vaşingtonda bir harp 
merkez konseyinin teşkili muhtemeldir. 

------·ılW'ııl'll----
IVr a lez ya yarına 

adasında harp 
biti,--or -·Japonlar Birmanya ve 

Filipinde de yine ilerle· 
diklerini söyliyorlar •• 
Tokyo, 1 (A.A) - Domei Ajansı bil

diriyor: Malezya yarım adasında muha
rebe yakında bitecektir. Britanyalılann 
ümitsiz bir müdafaasından sonra kuv
vetlerimiz Kolaiyi işgal etmlşlerdir. Jo
hor boğazından 19 kilometre ileride Se
naiye doğru düşmanı takip ediyoruz .. 
Singapur asker\ üsleri mühim hasara 
uğratılmıstır. 

BtRMANYADA 
Birmanyada Attara nehrini geçerek 

ezici bir taarruza başladık. Mulmeyn bo
şaltılmıştır. 

FtLlPlNLERDE 
Filipinliler ve Amerikalılar Mariye} 

dağlarına doğru çekilmektedirler, Ame
rikalılar çekilirlerken her yeri yakmak 
metodunu takip ediyorlar. Bütün evlere 
ateş verdiklerinden bütün Filipin sivil
leri büyük sefalet içindedirler. -------IW.,_, ._, ___ __ 

Afrikao.a durum -·-(Baştarab 1 inci Sahifede) 

şimali Afrikada vuku bulan muharebe
lere büyük ehemmiyet vererek buBUn
kü durumla meşgul oluyorlar. Bir İngi
liz gazetesi Romelin teşebbüsü ele alışı
nı, tayyare bakımından mühim yardım
lar almış olmasına atfediyor. 

Bu gazete diyor ki : 
Akdenizdeki Alman hava kuvvetleri 

İtalyaı.Iarınki hariç bin tayyare olduğu
nu söylersek hayret etmiyeliın. 

Hava kuvvetlerimizin mihver kuvvet
lerini ezecek durumda olması lfu:ımge
lirken Romel bizim vaziyetimizden is
tifade ederek sıkıntılı vaziyetten kurtul
muştur. 

Deyli Meyl diyor ki : Romelin bu ka
dar cesurane ilerleyişi belki de gene
ral Auşinleke hasmını tamamen ortadan 
kaldırmak lınkfuıını verecektir. 

ALMAN TEBUöt 
Berlin, 1 (AA) - Tebliğ: 
Şimali Afrikada muvaffakıyetli ha

reketler olmuştur. Maltada Luka tayya
re meydanında bir çok düşman tayyare
lerine çok iııabetler kaydedilmiştir. 

Batıda işgal altındaki araziye İngiliz
lerin hücumunda düşman iki tayyare 
kaybemiştir. 21 - 31 son kanun arasın
da lngilizler 30 tayyare kaybetmişler
dir. Bunların 15 ~i Akdenizde ve şimali 
Afrkada tahrip edilmiştir. Ayni devre
de bizim kayıbımız 1 8 tayyaredir. 

yetinde ve endüstrisi de geri olan bükü
metlerin bu2ünkü durumlan bütün işler
de yüksek bir anlayış istiyecek kadar 
nazik bulunmaktadır. Ve bütün bunlar 
bir bava ordusunun teessüs, ikmal ve 
inki'8fında en mühim ve mesuliyetli va
zifenin fen hevetlerine yiiklendğini gös
tennektedr. Zatt-n havacılık sahasında 
muvaffakıyet tc bu fen heyetlerinin ev
vela varlıima, sonra liyakatine bağlı gö
rünmektedir. 

Şu halde um\&mi obrak belli başlı dü
ğüm noktası olan hava endüstrisi ile 
milli malzeme me~lelerini halletmek 
için yetecek kadar kuvvetli ve tecrübeli 
bir fen heyet yaratmanın çareleme bat 
vurmak bir zarurettir. Ve bava kurumu
muz, kötü dünya Jartlanna rağmen ta
hakkuk ettinneğe çallftığı bu işlerden 
dolayıdır ki vatandqm artan alaka ve 
yardımlannı kazanmaktadır. 

Şakir Hazun ERGÖKMEN 

Çin lıarbı ve Japon va 

• 
Japonlar Çinle 
barışmak is

tiyorlar ••• -·-Tokyo sulh teklif etmi· 
yecekmis, Çin sulh 

istemeli imiş 
Tokyo, 1 (A.A) - Çin harbini bitir

mek için japonyanın almağı düşündüğü 
tedbirler hakkındaki bir suale Harbiye 
Nazırı Togo demiştir ki: 

- Çan - Kay - Şekin uykudan uyan
dığı dakikadan itibaren Çung Kingin ya
pacağı sulh tekliflerini japonya tedkike 
hazırdır. Fakat böyle bir teşebbüs japon
ya tarafın<lan yapılmıvacaktır. 

J APONY AYA HARP 
HEDtYELERt 
Tokyo, 1 (A.A) - Japon Bnhriye 

müsteşarı Komuso aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur. 

Çin harbinin başlan!ftcından beri ja
pon Harbiye Nazırlığına 189 milyon yen, 
537 tayyare, 107 tank, 347 tanka karc:ı 
koyma topu, 197 }§itme aleti, 900 ağır 
ve 900 hafif makineli tüfenk hediye edil
miştir. 

s~~~~ i Birleşik Amerikn 
1 her sene 30 bin 
1 pilot _y~ştirecek 
§ Vaşington, 1 (A.A) - Harbiye 1 
Sg Nazırlığı yılda 30 bin pilot yeiiştir-

1 mek için yeni bir plfin daha hazırla
mıştır. Ayda 2500 pilot namzedi ka-

t!~~=e=ektir. 
~~ 

Rus va harpleri 
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

sokak muharebeleri oluyor. Bu muhare
belerde otomatik silahlarla teçhiz edil
miş askerlerimiz arazi kazanmaktadır
lar. 

ALMANLAR KAÇIYORLAR 
Almanlar müstahkem mevkilerini ter

kederek kaçıyorlar. Düşmana nehirleri 
kullanmak imk§nını vermemek için 
Sovyetler bir kızaklı kuvveti harbe 
sokmuşlardır. 

ALMAN MEVZİLERİ YARILDI 
Bu kuvvet Alman mevzilerini yarnu.ş, 

bir çok yerleri ele geçirmiş ve düşmanı 
acele çekilmeğe mecbur etmiştir .. Düş
man müdafaa mevzilerinde her ne ba
hasına olursa olsun tutunmağa çalışı
yor. 

KÖY VE KASABALAR YANIYOR 
Cphede düşmanın pek çok ac;keri te

şekkülleri lınha edilmiştir. Alınanlar bo
şalttıkları köy ve kasabaları yal;:makta 
devam ediyorlar. 

Iran muahedeai ve 
Londra p-azeteleri 

----·---
Japon sefiri de 
Tahranda kal
mamalıdı di· 

yorlar -·«TAYMIS)) GAZETESi MEM· 
NUN GORONOYOR -·-Londra. 1 (A.A) - İngiliz hasmı İn-

giltere, İran ve Rusya arasındaki ittifak 
muahe<lesinclen bahsetmektedirler. Tay
mis diyor ki: Bu muahede İngilterede 
memnuniyetle karşılanmıştır. Muahede
nin tranla lngiltere ve Rusya arasında 
daha azimli bir işbirliğinin temeli oldu
ğuna kanaatimiz vardır. 

BtR TENK1T 
Deyli Herald gaz.efesi diyor ki: Bu 

munhedenin ciddi bir maksadı vardır. 
O da !ranın japonya ile diplomatik mü
nasebetlerini kesmemesine müsaade 
edilmiş olmasıdır. Demek ki japon el
çiliği Tahranda istediği gibi faaliyette 
bulunacaktır. Bu muahede diplomasimi
zin bir yavaşlık şaheseridir. Müzakere
ler 1941 Ağustosunda başladığı halde 
ancak şimdi bitmiştir. Bu yavaşlıktan 
dolayı hariciyemiz takbih edilmelidir. 
japon elçiliğinin Tahranda kalmasına 
sebep olan Sovyetlerin iaponya ile siya
si münasebetlerinin k~silmemiş olduğu 
ileriye sürülüyorsa o halde niçin İngil
tere ve İran arasında ayn bir anlaşma 
yapılmıştır? 

-----ıwııııwe~------

Rusy ada t. öiiis 
•• w •• 

i{02use mu-

harebeler •• -·Valdayda Alman hada· 
rında açılan gedik kanla 

harplerle kapatılmış •• 
Berlin, 1 (AA) - D. N. M. aajnsı 

biliriyor: Salahiyetli bir askeri menba
dan habere göre Meklenburglu asker
lerden ibaret bir piyade taburu mühim 
bolşevik kuvvetlerini geri püskürtmüş
tür. Düşman kuvvetleri Valdayda Al
man hatlarına doğru yürÜmÜş ve bir 
noktada bir gedik açmışlardı. Tabur 
kumandanı yaptığı tertipler sayesinde 
gediği kapatmış ve göğüs göğüse muha
rebelerde bolşevikler süngü ve el bom
balariyle püskürterek eski cehpeyi iade 
etmiştir. 

----·---
Vişi müstemlekelerinin 

umumi valiliği •• 
Vi.şi, 1 (A.A) - Sentien ve Mikelon 

valisi Deburma az1ınli hareketinden do-
DONEÇTE layı müstemlekeler umumi valiliğine ta-
Stokholm, 1 (A.A) - Yeni Sovyet ta- yin edilıni.ştir. 

arruzu Doneç havzasında devam ediyor. ._, ___ _ 
Sovyet kaynaklarından alınan son ha- 1 / Ö 
berlere göre Timoçenko kuvvetleri Din- JOpOn ara g re 
yepro Petrovsk: demiryolu üzerinde Le- (Baştanfı t inci Sahifede) 
sovajanm 20 kilometre kadar cenup do- daki Avusturalyalı müdafiler esir edil
ğusunda bulunuyorlar. Rus ordusunun mişlerdir. Buradaki hava kuvveti kul
öncü unsurları da Dinyepro Petrovsk- lanılamıyacak bir halde el-e geçirilmiş
tan 60 kilometre mesafededir.. Ruslar tir. Garnizon kumandanı yatağında esir 
Samara nehrine varmışa benziyor. Şlın- edilm~tir. 
di Harkofu çevirmek için Lesovaja cebi- Şanghay, ı (A.A) _ D. N. B. Ajans.ı
ni şimal batı ve batıya doğru genişletme- tıın bir haberine göre japon kuvvetleri 
ğe çalışıyor. Ruslar Lesovaja - Poltava Ambuana çıkımşlardır. Bu hareketler 
deroiryolu boyunca tank birliklerini ve deniz ve kara kuvvetlerinin ~birliğiyle 
bir kayak müfrezesini ileriye sürmüş- yapılmıştır. 
!erdir. Bu keslınde Alman mukavemeti Japon ihraç kuvvetlerinin hücumuna 
pek şiddetlidir. uğrayan Ambuan doğu Hollanda Hin-

MERKEZDE distanının stratejik noktasından en mü-
Almanlar merkezde Viazma ve Rjev himdir. Bir deniz üssü olarak büyükte

bölgelerinde ehemmiyetli kuvvetler top- sisatı vardır. 
lamı.şlardır. Tokyo, 1 (A.A) - Domei Ajansı bil-

Burada Sovyet ileri hareketi durmu- diriyor: japon bahriyesinin tayyareleri 
şa benziyor. Şimal Velikiluki ve Novog- Somatra ile Lanka adası arasında İngiliz 
rad dolaylarında muharebe .şiddetlidir. . harp gemilerinin ve av tayyarelerinin 
Almanlar bu mevkileri kaybetmemek himayesinde giden bir kafile gönnüşler
için şiddetle dövüşüyorlar. Ruslar he- dir. Kafile Singapura gidiyordu. japon 
nüz Alman hattında ehemmiyetli bir tayyareleri beş bin tonilatoluk bir nak
gedik açmamışlardır. Bununla beraber liye gemisini batırmağa ve diğer iki ge
Almanların zor bir durumda oldukları miyi hasara uğratmağa muvaffak ol-
da muştur. 

meydandadır. Singapurun cenubunda Linga adası 
SOVYETLERİN HEDEFİ açıklanruia diğer bir kafileye de tesirli 
Ehemmiyetli bir nokta Rus taarruz- hava hücumu yapılmıştır. 

tarının insicamsız olmasıdır. Mesela Tokyo, 1 (A.A) - Zomusi Şimburn 
Kaluga ötesindeki taarruz Kolm taarru- yazıyor: 
zu ile ayni zamanda yapılmamıştır. Har- Japonlar Hollanda Hindistanında lıava 
kof taarruzu da Kırımı zaptetmek te- üstünlüğünü elde etmişlerdir. Somatra 
şebbüsünden çok sonra başlamıştır. İşte adasında Medau hava meydanı boşaltıl
bunun içindir ki Almanlar Sovyet iler- mıştır. Burada Hollandalılar manialar 
leyişin:n stratejik manası olmadığını yapıyorlar. Papan ve Ketarja hava mey
söyliyebilirler. Bu Sovyet ileri hareket- danlannda da tayyare görühnemiştir. 
!erinin hedefi geni!1 çevirmelerden ziya- -·-----
de Almanları hırpalamaktır. ______ .__, ___ _ 

lngili:ziere göre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

nakları bütün İngiliz kıtalarının çek.il
meğe muvaffak olduklarını zan ediyor. 

AMBON ADALARINDA 
Melbrun, 1 (A.A) - Avusturalya 

hava nazırı Mister Drek F ord demiştir 
ki: 

-- Keşif tayyarelerimiz cuma günü 
Ambon adasının şimalinde bir Japon 
gemi kafilesi görmüştür. Bu sabah ta 
Ambon adası tayyare meydanına bir 
çok hava taarruzları olmuştur. Japonla
nn bugün ( dün) Ambon adasına asker 
çıkarmağa teşebbüs etmeleri bekleni
yor. 

Iran vazi vettnden 
memnun -·-(Ba~tarab 1 inci Sahifede) 

yetlerin i.şgal kuvvetleri şlındi dost ve 
müttefik olarak memleketimizde bulu
nuyorlar. Müttefiklerimiz sonsuz yardı
ma da güvenebilirler. 

İran gazetesi diyor ki : 
Müttefiklerin muahede hükilmlerini 

taroamiylc yerine getireceklerini ümit 
ediyoruz. İşte o zaman müttefiklere kar
şı dost duygularunızı bütün ruhumuzla 
göstereceğiz. İttifak muahedesi bizi At
lantik beyannamesini iınzalıyan Ameri
kaya da ba~tır. 

2 Şubtt!t PAZAR2'ESİ 

Almanyada Na~ 
ziliiin 9 uncu 
yıldöni..mü 

~---ttı~----

Bir nazırın riyasetinde· 
ki İtalyan heyeti 

Berline gitti.. 
Berlin, 1 (A.A) - Hariciye müsteşa

n, nazır Fon Ribbentrop namına İt.alyan 
sefiri Alf:i.yeri hazır olduğu halde İtal
yan Faşist heyetini kabul etmiştir .. Bu 
heyet nazır Pikonun riyaseti altında 
olup Nazi partisinin 9 uncu yıldönü
münde bulunmak ic;;in Berline gelmiştir. 
İTALYAN KRALININ TELGRAFI 
Berlin, 1 (A.A) - İtalyan kralı Em

manüel, Nasyonal sosyalist fırkasının 
iktidara ge~inin yıldönümü münasebe
tiyle B. Hiilere aşağıdaki telgrafı gön
dermiştir : 

•İktidara gelişinizin dokuzuncu yıl
dönümü münasebetiyle size en samimi 
tebriklerimle birlikte şahsi saadetiniz 
ve Alman milletinin saadeti için yürek
ten temennilerimi bildiririm .. ~ 

Muhakkak kazanacağımız zafer uğ
runda en samimi bir işbirliği yapan 

EMMANÜEL 
Bitler bu telgrafa cevap vermiştir. 

-------·""""""----Mekslkada Rusyaya 
yardım edilmesi 

isteniliyor •• -·-Nevyork, 1 (A.A) - Leninin ölümü
nün 18 inci yıldönümü münasebetiyle 
Mcksikoda bir toplanb yapılmıştır. 

Bütün hatipler Sovyetler birliğine 
yardımların arttırılmasını istemişlerdir. 

------~·-------Alman va t-r or-
veçe bir dost 
olarak ~irmiş 

----·----
Yeni bir kabine kuran 

Norveçin meıhur Kuis· 
lingi böyle diyor .. 

Oslo, 1 (A.A) - Kuisling riyasetin
de yeni kabinenin teşkili münasebetiyle 
Alman komiseri F erpopen bir demeçte 
bulunmuş ve demiştir ki: 

-- Milletiniza karşı vuife duygusu
nun sevkile ağır ve fakat ümitler dolu 
bir işi üzerinize almış bulunuyorsunuz. 
Size Führerin en iyi temennilerini bil<li-

rirlın. Yüz yılJarca sürecek bir sulh 
devresinde bu topraklar idari, içtimai 
ve hars! sahalarda gelişecektir. 

KUİSLİNGİN CEV AB! 

Kuislig aşağıdaki cevabı vermiştir 
- Burada olup bitenler kardeşim.iz 

Cermen milletinin Norveç milletine kar. 
şı samimi dostluk hisleri taşıdığını dün-

yaya ispat etmiştir. Almanya Norveçi 
bir ikinci Irlanda yapmak niyetini hiç 
bir zaman beslememiştir. Almanya Nor
veçe mütecaviz olarak değil dost olarak 
gelmiştir. Bu harbin gayesi Norveçlile
rin ve bütün Cermenlerin hayati men
faatlerini korumaktır. 

------ıwııııwe~----~ 
Birmanyaaa vaziyet 

(Bqtarafı 1 inci Sahifede) 

karşılanmıştır. Geceleyin Mulmeyni 
müdafaa eden küçük kuvvetlerimiz ha
va açıhncaya kadar bütün taarruzlan 
püskürtmüşlerdir. İki tarafın kısa me
safeden yaptığı bu muharebelerde düş
man insanca bü} ük kayıplara uğramış
br. 

Muharebeler gündüz de devam etmiş 
\.e kıtaforımız Mulmeyndeki bütün mal
ze~eyi kaldırdıktan sonra Salveen neh
rinin öbür sahiline çekilmiştir. 
Düşman piyadesinin iki taarruzu, bil

hassa Marabana yönetilen pek büyük 
bir hava faaliyetiyle desteklenmiştir. 

HA VA HÜCUMLARI 
Rangun çevresinde tehlike işareti .sa

at 9.05 te verilmiştir. Mulmeyn saat 
10.25 te düşman tayyareleri tarafından 
bombalanmıştır. Hasar olmamışsa da 
halle arasında bazı kayıplar vardır. 

Saat 12.45 te tekrar Rangunı:la tehli
ke işareti verilmiştir. Maraban bomba
lannuştır. Fakat bunun hakkında tafsi
lat alınamamıştır. 

Tayyarelerimiz gündüz düşman top
rakları ti.zerinde keşif uçuşlan yapmış
lardır. Bu iki tehlike işareti esnasında 
hiç bir düşman tayyaresi Rangun çev
resi üzerinde uçmamı1Ştır. 

----~·-,------
Uzak doğu harpleri 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bu muharebe evvelki gün Japonların 
kara yoliyle Saravaktan ve şimalde de
nizde Panangkof çevresinden gelmesi 
üzerine başlamıştır. 

Pontianakın Japonlar tarafından iş
gali pek tehlikeli bir hadisedir. Çünkü 
bu İ§gal Japonlara Hollanda Hindista
nının kalbi sayılan Javaya darbeler in
dirmek imkanını vereceği gibi Sumatra
ya da taarruzu koylaştıracaktır. 

JAPONLAR KANTONA 
ÇEK!LlYORLAR 

Çungking, 1 (A.A) - Resmen bil
dirildiğine göre Kantonun doğusunda 
beı günlük muharebe neticesinde yeni
len Japonlar bu tehir utikametindeki 

lspan ya ve harp 
----·-----

Kim kazanırsa 
kazansın re_ji

mimiz deiişmİ· 
yecek diyorlar -·İspanyollara göre 
harbın neticesi 
görülmektedir ve 
mihver kazanacaktır! 
Madritte çıkan «.A.rriba> gazetesi «İs

panyol iradesi> serlevhası altında yazı• 
yor: 

Az çok doğru bir muhakemeye sahip 
hiç bir kimsenin inkar edemiyeceği bir 
keyfiyet varsa, o da, İspanya muharebE."
sinde pathyan ilk silah seslerinin tspan• 
vol varlığında çok derin değişiklik iz• 
leri bırakmış olmasıdır. Milletimizin iJti. 
ye aynlariık hayat ve ölüm mefhumunu 
unutun<:aya kadar üç sene devam eden 
çarpışmalarının gayesi, rejimim.ize kar
şı hissettiğimiz nefret ve istikrarı A vru-
paya teŞhir etmek değildir. Bu sebepte~ 
biz galiplerin, demokrat, liberal rejim 
esnasında tanımış Qlduğumuz sisteme ta
mamiyle muhalif bir milli mevcudiyet 
s.istemi vaz'etmiş veya etmC'k üzere ol
mamız, hayretle karşılanmamalıdır. 
Bazı harpçı propaganda unsurları kin 

ve gayzdan mütevellit bir anlamamaz
lıkta israr etmektedirler. Yeniden diril .. 
miş, serbest iradeli, ananevi ve meşum 
harici teahhütlerinden kurtulmuş emin 
bir idare ve öndere sahip, dahili işlerine 
kolay kolay kimseyi karıştırınıyan bir 
İspanyanın duınnu ve İspanyanın Av
nıpada coğrafi bakımdan bir düğüm 
noktasında bulunması, onların tecrübe
leriyle taban tabana zıttır. 

Bu propaganda, İspanyanın bugünkü 
vaziyetini daima muvakkat bir idare sis
temi, istikbali harbin neticesine bağlı 
esaslı bir tecrübe gibi göstermeğe çalış
maktadır. 

Biz bu gibi iddiaların vicdan lıilMına 
yapıldığına halisane inanıyoruz. Zira İs
panya durumunda bugün göze çarpan 
irade kuvvetinin ehemmiyetini idrak et
memek için şuursuz veyahut kör olmak 
Hlzım gelmektedir. 

iki asır devam eden bir yorgunluktan 
çıkmış bir milletin geçirdi~i hayal inki
sarı, tereddüd ve imtihan devresinden 
sonra Frankonun idare ettiği İspanya .. 
mn çehre ve karannın harici temevvüç 
lerle değişmiyecek kadar, sert ve eğil .. 
mez bir veçhe arzettiğine şüphe yoktur. 
En kısa gören gözlerin bile, ispanyada 
seçebilecekleri bir şey varsa o da «mu
vakkab tibirini kullanan kahinlerin se
nelerdenberi ilk defa olarak · Jspanyo] 
durumunun müstakar olduğunu ilin et• 
miş olmalarıdır. Geçmiş harbin deva• 
mınca bitaraflı.ğımız sakat ve mütered .. 
ditti. Bu, fspanyol devletinin daimi tez• 
lerini ve Avrupayı idare eden devletler 
arasındaki yerini yeniden almak fırsatı. 
nı mevkiine feda ederek. pazarlıklı bir 
menfaate dayanmış bir bitaraflıktır. · 

Bu defa ue muayyen bazı propaglln'" 
da tınsularınm cınuvakkat> diye tavsif 
ettikleri dahili durum, İspanyol nıhu· 
nun ta derinliklerine kadar nüfus etmit 
ve bu vaziyet ispanyanın fikir, arzu ve 
ümitlerini fiilen ve hukuken temsil et• 
mştir. Kabul ettiğimiz hareket tarzı ile 
rademizin hedeflerini Avrupa harp me
selerinin halledilmesinin değiftirebile-
ceğine ihtimal vermek, zaman zaman 
nazariyeleri iflS.s eden bazı politikacıla· 
ra ihtiyarlıkta musallat olan megaloma• 
niye benzer. Harbin neticesi günden gü
ne daha vazıh ve daha emn olarak gö-
rülmektedir. Şark haçlı seferi medeni
yet tarihi için bu çarpışmayı solmaz def· 
ne dalJariyle süslemekte ve Sovyet top-
raklarında kazılmış olan siperlerde İs
panyol askerlerinin mevcudiyeti, istik
lalimizin sağlamlığını bir kat daha art
tırmaktadır. 

Fakat şunu da ilfive etmelidir ki, İs
panyol gençliğinin vatanın can çekişme
sine bir çare olarak bulduğu bu hal su
reti hariçte elde edilecek bütün netice
lerin fevkindedir. Ordu ve Falanjın hid· 
det ve hicabı İspanyol topraklarında şah
landığı sırada A vrupaya danışılmamış, 
İspanyol gençliğine şeref ve ölüm hakkı 
elde etmek icin ne bir tavassut ne de 
Caudillo tarafından bir ricada bulunul
muştur. O zamanki dostlarımızın hatı
rası kalplerlınizde yaşamaktadır. O an
larda olduğu gibi, bugün de, ne bir cina
yete yardım ve iştirakin ne de demok
ratların gelişi güzel söz söylemelerinin, 
İspanyol kanının dökülmesine ve zafe
rin elde edilmesine mani olaıruyacağuu 
düşmanlarımızın bilmesi lfizımdır. 

Hariçteki modası geçmiş sistemlerin 
inh!damını nazarı itibara almaksızın İs
panyanın mukadderatına haklın olan Ca
udillo ve Falanjın verdiği gurur ve iti
matla bu zaferi takviye etmek bize düş
mektedir. 

kesimlerde ricat halinde bulun.uyorlar. 

HOLLANDA HiNDiST ANI 
RESMi TEBLtöi 

Batavya, 1 (AA) - Tebliğ: Geçen 
tebliğde ismi geçen yerlerde son 24 saat 
iç.inde muharebeler devam etmiştir. 
düşman hava kuvvetleri daha küçük 
ölçüde muharebeler yapmışlardır. Hol
landa bahriyesi hücuma uğraml§hr. Fa• 
kat zayiat vermemiştir. 


