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Cümhuriyetin ıJe Cümhuriyet ~seT1erini1' bekçisi sabahla,, çıka?" siya!t aazetedir 

Vekaletinin bir tebliği 

ün müstahsilinin hakla· 
rı tamamen koru acak 

'caret 

•• 

f iatlar ın Vekaletce müatahsilin hakkı olarak tayin edilen had-, 
lercı.'en ofoğıya drifmesine katiyen müsaade edilmiyece~tir 

--------------·---------
Hülıürneı tütün piyasasını tanzim· etmeli ve müstahsilin halılarım fıOPU• 

malı malısadiyle yapacağı niübayaaı için ıa znn gelen talıslsatı 
ayırmış bulunuyor .. 

lznıirde gayet modern us1lllcrle tütiinler işlenirken 

Beklenen 
ihtimali r 

---·---
Büyiilı aıaııanın Alıde· 
nizde toplanması illı 
planda gelmeJıtedir •• 

~t;VKET BİLGİN 

• .__,_cı_r_o •a-~~) 

1 Uzak Doğu Hıırbı l 
4)-m-•-•••- -·-·-~-•-o-~ 

ıMalezya ve 
Filipinde 
harp çetin 

Ankara, 24 (A.A) - Ticaret Vekl
letinden: 

Ege mmtnkasında tütün piyasası 12 
son kanun 1942 pazartesi gÜnÜ açı
lacaktır. Piyasanın en iyi §'Uilar içinde 
açılması ve böylece devam etmesi için 
vekfilet lüzumlu tedbirleri alım§ ve ba
%11"1ıklannı tamamlamı~. 

Piyasanın tanzimi ve müstahsilin 
menfaatini korumak maksadiyle geçen 
sene hükümetin yaptığı müdahalenin iyi 
tesirini bizzat müstahsilleTİmİz ölçmek 
imkanını bulmuşlardır. Hem müstahsil
ler, hem de a]ıcılnr bu müdahalenin ne 
kadar müessir olduğunu gördükleri ve 
tecrübe ettikleri için bu seneki tanzim 
mesaisinin daha çok müessiT olacağı 
muhakkaktır. Esa~en bu neticeyi almak 
için müdahale makanizmas1 iyice hazır
lanmış bulunmaktadrr. 

Hükiimet milli korunma kuvvetinden 
lüzumu kadar parayı müdnha1e için Ti
caret vekaletinin emrine vermiş. milli 
bankalarımız da kredi vadisinde ken
dilerine düşen vazifeyi almışlardır. 

(Sonu Sahife 2, Siitlin :J te) 

~·-·-·-·-·---~ 

1 Japonlara göre 1 
•.•••-·-•-cı __ ...._ _,_,_,_ •-·-ıı-•Ot 

Veke adası-
nın tamamı 

zaptedildi 

Çm Lideri Mareşal Çan - K4y - Şekm 
i;tirakiyle toplanmaları muhtemel olan 
RUZVELT, ÇôRÇtL VE ST ALtN 

Çörçilin bevan atı 
---·---

yeni bir Alman 
areketini bek
i n ek lazı 

---·---
Alman taarruz lıud-

reti şimdilik baki. -·ingilteı-e ve Amerilıe 
son zaferden emindir •• 
Singapur Uzalı Şarlıta 
taarruza ge~ileceği za
mana lıadar müdafaa 

edilecelıtir-
Vaşington, 24 (A.A) - Çörçil 250 ga

zetecinin bulunduğu dünkü basın top
lantısına girdiği zaman sürekli alkışlar
ın kaı:şıla~tır. Çörçil, Ruzveltin ça
lışma masasınaa oturmuştu. Gazetecile
rin sual yağmuruna buradan cevap ver
miştir: 

HARP NE KADAR SÜRECEK? 
Mihveri yenmek için ne kadar zaman 

gere1.-tiği Çörçilden sorulmuştur. 
(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Vaşington mülaka. 

YENi ASm Matbaasında basılmıştır . 

Afrikada vaziyet 
---·---

ln~ilizler büyük 
b1r ı~ız a iler e
me?'e devam 

edivorlar 
---1••----

Alman • italyan irti-
batı kısmen kesildi 

•••••••••••• 
Almanlar hu sefer 
nereye darbe indir-
mek istiyecekler? 

---·---
1 ürk.iyeyi istilaya 
teşebbüs edileceğin. 

den de bahis var J 

Demirvo.lu .. 
merkezi 3 
şehir alındı ____ , __ _ 
Sovyet ileri harekatı 

inkifaf ediyor -·- ... Bıız tutan Ladoga gölü 
geçildi • Almanların Le• 
ningradı demir çenber. 
içine almalı teşebbüsü 

aJıim lıaldı •• 
Moskova, 24 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Kıtalarımız bUtün cep
helerde dü.%anla çarpışmışlardır. 

Moskova, 24 (A.A) - Sovyet tebliğı: 
23 ilkkfuıunda klta1arıınız düşmanla bU
tün cephelerde çarpışmışlardır. Batı Ka
lenin ve cenup batı kesimlerinde kuv
vetlerimiz ileri hareketlerine devam et
mişlerdir Bir çok şehirler ve köyleri 
geıi aldık. Bunlar arasında mühim dc
miryollarmın kavuşağı olan Garbaseva 
ile $erepof 1.1c Odeyef şehirleri vardır .. 
Gorbaseva, Tulanın 70 kilometre cenup 

(c .• r: C:al ;re :et, Sütün ~ te) 

RU!Yadaki harpten yeni bir intiba 

Alman harıcive na
zırı di vor ki : 
---·---

Muvaff akivet-
sizlik halinde 
mahvolmak 
muhakkaktır -·-Düşman yenilinceye lıa• 
dar sifeilılarımızı elden 

IJıralımıyacağız 
Bedin, 24 (A.A) - Almanya hari• 

ciye nazın B. Fon Ribbentrop lspanyol 
ajansmın bir mümessili tarafından so-ı 
rulan auallere IU cevapları vermiştir: 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

Alman Hariciye Nazın 
B. RJBBENTROP 



Buğdayı koruma kanunu 
yürürlükten kalktı 
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,..Ş_B_B_l~-R---B-A __ B_E_*_'l._L_E __ R __ t Beklenen 
ihtimaller 






