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, ·-·-·-·-·-·· , - - · -·· -···-·-,-·-·-,- - ·-·-··· -·- , Sovyet tebliği : Diln gece Sovyet kıta-

Dün va 
l:arbinin 
inkişafları 

ları bütün cephe boyunca düşmanla ~ar-
So n hava hücrımla""ı pışmışlardır. Muharebeler Kalinin - Mi

yansk ve Yaru1aruslaved istikametinde 

A iman liman
ları şiddetle 

bombalandı 

bilhassa şiddetli olmuştur. 
Moskova, 21 ( A.A) - Sovyet haber

ler bürosunun gece yarısı neşredilen 
tebliği : 20 biri~i teşrinde muharebeler 
bütün cephe boyunca devam etmiştir .. 
Bilhassa Biyansk, Yarularoslaved, Taga
nef istikametlerinde muannidane muha
rebeler olmuştur. Batı istikametinde 
Faşist Alınan kıt.alan bUyUk tank teşek-

Gıda maddeleri •İparifleri arttı 

Alman satın alma heye
tinin yakında lzmire de 

geleceği söyleniyor 
ile,. şeyden eoueı 
ltaaya flarfJinin 
lleficeslne IJağlı 
..,unmalıtadır .. 

SEV'Kf,'T BİLGİN 

küllerinin mUinheretiyle mevzilerimize 
lngili zler bü vük haoa mliteaddit şiddetli hücumlarda bulun

muşlarsa da kıtalanmız tarafından püs· 
kuvvetleri kullan- kürtülmüşlerdir. 19 birinci teşrinde 23 Bu sene zeytin çolı. Zeytlnyatı lfataana naüsaa· 

düşman tayyaresi düsürülmüştür.. Biz 
" .. .. mağa basladı/ar yedi tayyare kaybettik.. de edUmesl llelılenlyor 

ııı.e oskova kapılannda yapılan buyuk ~ ALMANLARIN VERDİÔİ ZAYİAT Avrupanın muhtelif ülkelerinden gı- men cevap verilebilmekte ve bilhassa 
~dan muhatthelcrin~e, Almanl~n Moskova, 21 (A.A) - Bugünkii Sov- da maddeleri siparişleri artmı§tı:ıı. Türk İtalya ile olan ticaretimizin tediye işi 
fir.t~e~o ordulanna agır darbeler .:0

· Almanlar da Liverpula yet tebliğine en : Orel kesiminde faali- Alman ticaret anlaşmacıı meriyete gir- en mühhn bir mevzu halinde bulunmak-
•- ıklen muhakkaktır. Alcliiccle gon· d·ğe h d ~ı ' yette bulunan birliklerimiz Alman or- dil.: için Alm .. nyadan bır· çok firmalar tadır 
~lilen d k . tl ta • • im· 1 r e eJt ere ve 0 e· .. o• .. ' yar ımcı u~e er, mm "' dularının hucumlarma dayanmakta ve mal talebinde bulunuyorlar. Bir Alınan 
'il ~ bir va7Jyetin öniine geçmek it:in milere hücum ettiler.. düşmana ağır kayıplar verdirmektedir. mübayaa heyetinin tstanbula ve bu ara- * 
~nden.gelen gayreti. cn?siparane. sar- Londra, 21 (A.A) - SaH'ıhiyetli mah- Altı gün süren ~ışmalarda düşmanın da tzmire geleceği söylenmektedir. Bu Zeytin yağı rekoltesi bu sene, geçen 
~ ekicdırler. Alınan ılerı hareketı ya- fillerden elde edilen mnlfımata göre dün 97 tankı 43 topu benzin veya piyade hususta şehrimizdeki ticaret vekaleti sencdeldnin fevkindedir, .mahsul idrak 
~!anuş ise de, du~um h5Jii vclıamctini gece Almanyanın şimal batı limanları taşıyan İ3 kamy~nu tahrip edilmişt!r. mümessillerine henilz tebligat yapılma- Edilmiştir. Rekoltenin fazla olmasına 
~raza etmektcdır. B.ununla beraber, müsait bir havada şiddetle bombalan- Moskova, 21 (A.A) - Sovyet tebliği- mıştır. Irak ve Suriyoocn de ~ talepleri · rağmen fiatlerin sağlam olması şayanı 
~lızler, mukavemetin devamından mıştır. ASıl hedef Bremen olmakla be- ne zeyl : Orel kesiminde harekatta bu- ııhnmaktadır. dikkattir. • 
~un görilniiyorlar. Merkez cepl~- - SOSU 2 fNcj SAHfFEDE - · _ SONU 4 'ONci) SAHİFEDE - Diğer taraftan ltalyadan da bir çok Henüz yurt dışına zeytin yağı ihracı-
--ae, bliyiik Alman tanrruzumm ılk -firmalaFmUhtelif=grda--madde!en mpa: na-nıtısanae edilmemiştir. Yakın gün-
nı.ıerınde, izhar ettikleri endişeler azal- ·-·- ......... • -·-·-·-·-· - ·- -· rişleri vermişlerdir. Evvelce yapılan lerdc zeytin yağı ihracına müsaade edil-
~r. Şi~di, Moskova d~~ bile, Rus- Jnoiliz.lere göre Amerika - Japon ua teahhüUer dolayısiyle bu taleplere kıs- mesine intizar olunabilir. 
~ harbının devam edecegıne, Alınanl:ı- o T ·- -·- -·- ,_,_,.., ·-·-·-·-·- ., .. , ••••••• ·-·-·-" 

~doğuda bir kış harbi yapmak mec- • Rus "a "a ve çı·ne yar. :_=.,8111111S1111tmııılıı.ıı111111111111111111111111~•·kıııımı~-~;;~en asla Jmrhılamıyacaklarma Kafkas vay 1 .Jaoonya Ame- d ı' , J E • a 10 umumi a-5 
.. ailbassa, Sovyet iıükümet merkezinin ım ar aevam edecek E "h ·ı M k § 

~~:U~k~~a!i~::e:n:a~~= hem ln~ilizler, rikadan e\ et E rar~a 1 1 e os 0 • 5 
ııı...11:avemet azminde oldnldarma delil h d Japon Rasveki- ~ vadan avrılmış ~ 
:.rhnakt~~r. İngiliz askeri mütehas· hem Ruslar mü- veya ayır e- = = 

arına gore, eler Moskova, Almanlan ı • • b . t E Stokhohn, 21 (A.A) - cAfton-E 
~bir mukavemet (ÖSterebilirse, d f d k . •. • . t• k ının eyana 1 E hladet> gazetesine_. göre Stall.n E 
~başkumandanlığı, harekatın sik- 8 88 e ece meSJDI 15 tyece . . E zırhlı bir trenle Moskovadan aynl- E 

~lllerkezini cenuba nakfodcrck Kın- •• h • • - s u ı • L ,,ı_ -

Şup e Verici E ml§hr. ta n n umumı .ıı;ararganı E 
L... Doneç havzasının ve Kafkasyanın -o-- = hu trende bulunmaktadır. = 
~ıası projesini tahakkuk cttirmeğe Fena hava ve Rus takvi· uTokyoi> da iyi haber :1 ııııımmıııoıııımmımmıımıımımmmımF. 
~caktır. Kafkasyanın kilid~ mesabe- ye lutaları Almanları alan mah~Wer harbe no··ru··ı:~yor 
._...e olan Rostofon yakın tehlıkeye ma- K ~ u 
..... olması daha şimdiden cenup cephe- !'lğırlaştırdı.. ihtimal veriyor.. . 
~ ınerkez cephesinden ziyade ehem- Londra 21 (AA) - Rusyadan gelen Tokyo, 21 (A.A) - Japonya ile J · 
lttJYet verilmesini icap ettirmiştir. İngi- haberler ~on iki 

0

gilnde durumun nisbe- Amerika arasında yapılan konu,malan aPon hareketlerine 
~..,t'r. Mareşal Budycninin. he~ ne pa· ten düzeldiğini göstermektedir. Fena kesmeden evvel Tojo kabinesinin Ame- dair Londrada fena 
._ tna olursa olsun, .Rostofu mUdafaa ve havalar cephenin bütün kesimlerinde rikan hükümetinden Japon taleplerine intibalar var- . 
lbetlhnin~aya nmktcd!~ olacağını ii°!it et- Almanların durumunu zorlaştırmıştır.. bir evet veya hayırla sarahaten cevap Londra, 21 (A.A) - Uzak şarkta va-
~tedırler. Bu mudafaanın aynr za- Rus takviye kıtnları müstevlinin ilen verilmesini ietiyeceği muhtemel görül- rlyet şimdilik sakin görünmektedir. Ja
"-ıı da ... Biiyiik Britan>:a ~mpn~at?~~uğu- hareketini durdurmamış ise bile agır- mektedir. Gayri resmi mütalealar ve pon başvekili Tojonun beyanatı şüphe 
'6 h rnu~afnnsınr . da ılg-ılendırdıgınden laştmruşlnrdır. Moskovada örfi idarenin basın mütaleaları bu kanaatin umumi verici ve hiç tatmin etmeyici telakki 
~~ edılemez. ~ır:ı Knfkaslnrdan Ort.a ilam Ruslnrın Moskovayı müdafaaya az- olduğunu göstermektedir. Resmi mah- edilmektedir. Tojonun evvela Çin hadi
"iil '.hatta Tiındı~tan yolunun tehdıt mettiklerine delil telakki edilmektedir. filler har? !htimallerini varit görmüy?r- sesinin bitirilmesi hakkındaki karan 

trıesı muhterneldır. Ruslar Timoçenko ordulariyle Budye- larsa da ıyı haber alan mahfiller bu ıh- Londrada fena bir intibaa sebep olmuş-

Uzak Sarkta 
harp çıkarsa •• 
Havalara lngilizler 

hakim olocaklar 

JAPON HAVACILIGI ITAL YAN· 
LARINKINE BENZETILlYOR l>e • ni ve Voroşilof orduları arasında kabil timaller üzerinde nikbiıi olmaktan uzak~ tur. Hür milletler cephesinin bulunmaz. 

L> ylı Ekspres, Sovyetlere yardım ld w kad ·rt·b t wl 1 ak tırlar 1N t UlFED ---o---
~--. kıtada ikinei bir cephe ihda.<n lU 0 ugu • ar 1 1 a 1 sag am .p ar mu- tKt TARAFIN T ABAASI • SONU 2 C SA E • Londra, 21 (A.A) - tngı·Hzlerin uzak 
--- • - hn!azaya çalışmaktadırlar. Süratle bi.r 
~tından bahseden hır yazısında,. Al- kale haline sokulan Moskova Alman ile- A YRIUYOR . =s33!~iİ3~iEE~5= şark hava Mareşalı Sir Bruk Papham 
iL lann Kafkasyada yerleşmelen ha- . h k tin k u· b. A-· 1 k Nevyorkt 21 (A.A) - Amerıkan ;: aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
~e imparatorluğun müdafaası her tah- ~ ~~e 1 e uvve ~ ~~uıa 0 a:a- radyosunun Tokyodan aldığı haberlere - Uzak şarkta harp çıkarsa İngiliz 
k'qin fevkinde zorlaşacağım yazm.rştır .. 1 · b "l ;~ar so~un Ba d . ova~ :'nazaran bir vapur Dativamoruya git- SON DAll'iKA hava kuvvetlerinin bu harp sahnesinde 
""Q Ya~.ı, müstakbel tehlikelerin bütün tf' 1 ~ 1 ımoçe: 

0
• tlu ~~~ v.e or~~- mek üzere Yokohamadan, Tayomoru _ SONU 2 İNCi SAHİFEDE _ 

!'aa't ve uamefivle hissedildiğini gös- yük~' 0:1 ~.adrını u.vvd e etnkil~ı"mtlış ..l~!,_.: vapuru da Honoluluya milteveccihen • • • • • • • • • • • • 
L • · o çu e yenı en eş u anuu.u.ıuı~ d h k . . 1 ular 

eııdedır. 1 ak k 1 d bul akl d Kuba an are et etmiştir. Yo c ara- J h 
lltn-ada şöyle bir sual hatıra gelebilir: o ar arşı a~m a ac ar ır. smda ekserisi japonyada doğmuş olan şi- .. aponyanın a-

'1 llahis mevzmı olan tahminlerin haki- ROSTOF ÖNLERİNDE mali Amcrika~ılar da v~rdır. Bu iki va-
kıYıneti nedir? Cenupta Rostof doğrudan .doğruya pur Japonya 1~ Amerıka arasında ha- • k v • 

ı. -'lnıanlar, hu kış mevsiminde, baki- tehdit altındadır. Budyenlnin Alınan len gerginlik del8:~ııiyle Japonyaya re ete aeçece21 
~ten UslePinden bu derece c;ok uzaklas- hamlesini bu şehrin önilnde durduraca- dönmek arzusunu gosterecek Japonları ~ 
"-Yı dU ünntii ler midir? . ğma Londrada iman edilmektedir. getirmek ~zere A~erika birle;ıik dev- muhakkak 
..._ • SONU 2 tNct SAHİFEDE - - SONU 4 t}Nci} SAHİFEDE - letlerine gıtmektedır. 
~.._,, • .. __ ,,,__......, , _. •- .....,..._,.._,,_._ ••-•-•-• _ __..._.,_~..._..,-o n-• ,,_,_ 

Kimin taarruza ağrıya· 
cağı şimdilik bilinmiyor 

Londra, 21 (A.A) - Gazeteler Ja
ponyanm harbe girmesi ihtimali hakkın
da tahm!.nler yürütmekte, Hitlerin harp 
ilan etmeğe çalıştığı zaman kulJandığı 
lisanı bugün general Tojonun kullan
makta olduğunu ve generalin •Bir ~ 
vinne hareketine karşı J aponyanm em
niyetini bin sene için korumak üzere 
millt kudretimizi arttırmalıyız• dediği
ni, ancak Japon taarruzunun kime karşı 
olacağının bilinemediğini yazmakta ve 
eğer Japonya cenuba doğru değil de Si
biryaya taarruz ederse ve Rusya bir Al
man - Japon müşterek hareketiyle mağ
lup ed!lirse bunun Amerika için müthi~ 
bir tehdit olacağını ilt\ve eylemektedir
ler .. 

.-:· -·-·-·-·-·· -·-· .. ·-·-· 1 
l Almanlara ~öre 
•••• ıw•- ·-·-,- •- • -r-•- ıl)ı 

talino iş
gal edildi 

Briansk harbinde bü· 
yük hir Rus gene· . 
ralı maktul düşt~i 

-0---

LENINGRAD iLE MOSKOVA1 

BOMBARDIMAN EDlLDI : 
-0---

Berlin, 21 (A.A) - D. N. B . Ajansına 
göre şark cephesinin cenup bölgesinde 
mühim bir sruınyi şehri olan Stalino Al
man kıtalan tarafından işgal edilmiştir. 

ALMAN RESMİ TEBı.Jôt 
Berlin, 21 (A.A) - Alınan başku

mandanlığının tebliği : Alınan ve İtal
yan teşekkülleri Doneç havzasında en 
mUhim esliha endüstri merkezlerinden 
biri olan Stalino şehri etrafındaki böl
geyi işgal etmişlerdir. Bu şehrin bUyük 
bir fabrikasında Alman bayrağı dalga
lanmaktadır. 

Brianskm doğusundaki muharebe 
meydanının temizlenmesi esnasında be
şinci Sovyet ordusu kumandam ve yük
.sek müdafaa şQnsı Azasındl!11 general 

- SONU 2 INct SABlf'EDE • -

Londradaki .Rus askeri heyeti bir • 
bataryayı tetkik ediyor 

Amerikanın. Rusyaya 
yaptıtı .Yardım 

Yeniden 30 mi
lyon dolarlık 
~arp melzeme-~ 

si veriliyor: 
Ruslar fJu malzemenin 

parasını altınla 
ödlyecelıler ... 

Vaşington, 21 (A.A) - Maliye nazuı 
B. Morgentav tarnfından bildirildiğine 
göre Amerika ileride gönderilecek altın 
mukabili olarak Rusyaya 30 milyon do-
larlık bir a\'ans vermiştir. Ayni zaman
da Rus altını bu hnfta sonuna doğru ge
lecektir. Geçenlerde Sovyetlerin vadet .. 
tikleri altınlara mukabil verilen 10 mil· 
yon dolan Ruslar iki ay evvel ödemif'" 
!erdir. Bu tediye vadesinden 25 gUn ev
vel yapılmışbr. 30 milyon dolara karp-o 
lık olarak altın ödenmesi için 180 gi1n 
vade verilmiştir. 

- SONU 4 "ÜNCÜ SAHiFEDE --·- ·-·-ı:I-·-·-·- - ·-·-·· .. 

Rus cephesindeki harekattan iki intiba E ::::;:i :m:::: : :;E u 1ngiliz harp tawarelerinden iki tip 



Panama bükü- \ 
meti ticaret 

Italvanlar Af
~anistandan 

YE'Nt A.tfR 

-
ŞEDIRD -BEKLER 

Dün va 
ı:arbinin 
inkişafları ~emilerini si

lahlandıracak 
çıkma2a ha- Tı h l k . p· d dk'- d b" hr1l r o um u teozıatı ı yasamız. a i Rate eğer ır ... 
z1r}an1yor}ar Her şeyden evuel 

- 24CO toı1 bua_"'. 1 • • •ht• •t Rasyahnrblnln 
Amerika ayanı hariciye Eiganistan ve diğer ~ Zffi)f)ll ) ıyaCJfla aJ eş• neticesine bağlı 
encümeni silfilılanchrma devletter İtalyanlar day çift«;ive d h ) d lJıılunmahtadır •• 

işini gizlice hakkında teminat ya a i e gi iyor -6A$TARAfl 1 tNct SAHİFfDI!:. 
konuşacak.. vermeli imiş.. dag"" ıtılacak Bu hususta kim .... bir ııeY söyli~k 

Panama, 21 (A.A) - Kabine toplan· Roma, 21 (A.A) - D. N. B. : İtalyan - vaziyette değildir. 
dıktan sonra nazırlar devlet reisi Dö ve Alman tebaasının yakında Efg:ınis- - MüJhalıat tacirleri İzmirden mühim miltdarda Şimdilik bilinen şey, Almıuılann ınll· 
Laguvardiya tarafından imzalanan ka- taodan ayrılacaklarına dair olan haber Tolunnlıılılar euuelce -, . ı _ .. , d bim Rus kuvvetlerini, her rast geldik· 
ramame mucibince Panamada kayıtlı hakkında da salahiyetli İtalyan mahfil- , hazJJ' • . . mam atura ile tuhafıye e~)!GSI a m- a 11'- leri yerde imha etmeği başlıca hedef it· 
vapurJaı;n_ he.~ türlü. ~üclı~lara karşı !erinde şöyle .d~ekt~ : G~.e~~~: ~ lanan li.Steye gore Son günlerde lzmir piyasasında mev- lzmir piyasaamın ihtiyacı için getiri- ti!_ıaz ettikleriıür. Alman baııkumandııll: 
kendilerını mudafaa ıçın silahlanmaları- de Efgan baricıye nazırlıgının sozcusu alakadarlara UerUecefı 1 . f h f' len manifatura ve tuhafiye euaınnın lıı;ı Rus ordularının tekrar toplanmast 
na karar vermişlerdir. radyo :le yaptığı beyanatta Efganlstan- İzmir vi!Ayet kazalarındaki fakir çift- cu m~. at"'.'a ve tu a ıyc eşyasının Anadoluya nalı:li lzmir piyau.sında ya- na ve kuvvetlenmesine vak.it b~-

Bu hususta eski devlet reisi Aryasın daki İtalyan ve Alman tebaasının faali- çilcre dağıtılmak üzere vilayetin iste- pe~ buyük hır kunu Anadoladan ~ele.n kında çok oıkmtılarla kal'Jılaıılmasma mak azmindedir. Fakat Moskon nıe1· 
yasağı kaldırılmıştır. Aryas halıl hapis- yeti hakkında her hangi bir endişe du- miş olduğu tohumluk buğdayların emri tacırler tarafından satın alınarak ıçerı- sebep olacaktır. dan muharebesinde ümit ettiği kat'i ~ 
tedir yulmadıj:hnı bildirmişti. Bu beyanata gelmiştir. Bunlar ziraat bankasuıdan te- !ere taşınmaktadır. Haber verildiğine lstanbuldan da bazı tacirle-rin lzınire tieeyi al.arnusa, yahut Moskovayı çe~ 

AMERIKAYA GELİNCE rağmen Efgan hükümetinin Alman ve ır.in edilecek ve evvelce hazırlanmış göre bu tacirler büyük ıtoltlar yapmak- gelerek manifatura ve tuhafiye oatın al- rerek burada uzun bir mııhasara barb 
Vaşington, 21 (AA) - Ayan harici- İtalyanların memleketi terketmelerini olan listeye göre alakadarlara tevzi edi- tadır. makta oldukları aöylenilmektedir. yapmağa mttbur oluna, ba takılirdt, 

ye encilmeni bitaraflık kanununun tica- istemiş olması mezkt:lr hükümet üzerine lecelı:tir. o:xı:ı:e:::=:: 11"'.4!"'..r-ooocr-ııı:ııııııı=r.ı:::::::ıı:::::ıı:::::o ::::c:c:ı ban münekkitler, A1maıılarm biJm~· 
ret gemilerini silfı!ılandırmağı mümkün yapılan İngiliz • Sovyet tazyikinin nf' Aynca villlyet emrine pe~in para ile H K d huriye kat'l neticeyi cenupta anya..-· 
kılacak şekilde tadiline dair bulunan derece ~iddetli olduğunu göstermekt. ödenmek üzere 1000 ton buğday getiril- .t:a va urı.n ... una ". 'ar ım lan fikrindedirler. 
proje hakkında yapılacak beyanatı dir. İtalyan mahfillerinde bildirildiğine miştir. Bu ikinci parti bui!'daylar, daha .7 Şa halde, Rnslann bir taraftan Urel 
bugünden itibaren kapalı celselerde göre Efgan:standa yaşıyan İtalyanlar evvel gelmiş bulunan 1400 tondan ayrı- - endüstri merkezlerinin idihsaliltı, diğer 
dinlemeği dokuza kaı.ııı on iki rey ile Efgan hükümetinin bizzat tasrih ettiğ; dır ve ihtiyaca tamamen cevap verecek- Teberru·· ı ere ancak haf- taraftan İngifu - Amerikan yardmılatl 
karar altına almıştır. Reis encümenin üzere daima çok dürüst davranarak Ef- tir. ile ~cniden kuvvetlerini ten.•ik e~c~~ 
yapılacak beyanatı gelecek cuma gii- ganistanın istiklaline ve bitaraflığına ri- - imkansız olmıyacaktır. lı;te lnı:ua-· 
nU saat 17 ye kadar d:nlemek kararı- ayet etmişlerdir. İNHİSARLAR de ümitlendiren n<>kta budur. Bn s•Y9" 

nı almış olduğunu söylemiş ve ilk de- Efganistaru diğer memleketlerin uğ- Atel elerinde ;~çi"e ta sonunda başlanıyor de, önümüzdeki kıs mevsiıninde, Akde; 
fa Kordel Hull'Un mUtrJaalarının bil- radıkları el!m l!kibetten korumak için 't' - " n.iz havzasında. İngilterenia mevk~ 
'dirmesinin muhtemel bulunduğunu ilıı- italyanın Kabildeki büyük elçil:ği, yemelı 11eriii)10,... sa'""8bilecek bir tehlike ta.o;avımr ctını· 
ve etmiştir. memleketlerine dönmeleri Efganistan ve 1ıılı.isarlar idarl!Sinin bütün iş yerle- _ yorlar. 

diğer devletler tarafından teminat altı- rinde işçilere parasız sıcak yemek ve- "L Zihinleri pek (azla i•gııl eden bir baŞ· 
Son haoa hücumları na alınması sartiyle İtalyanların hareke- ı·ilmesi vekaletçe tekarrür etmiştir. Ev- Tacirlerimizin yapalJUe celılerı telJerrüler mıH· ka nokta şudur : 

tine muvafakat etmek emrini almıştır. velce kaydedildiği gibi Alsancaktaki tü- darı Jıalıhında Ji.Sf efer hazırlanıyor... Almanlar. Rusya harbüıi tasfiyeye 
• BASTARAFJ 1 INcf SARfn:ıno; - TAYMİSİN NESRİYATI tün fabrikasında hillen 450 işçi sıcak muvaffak olurlarsa ellerindeki muazzııJll 

raber Vilhelmshafen ve Erndene de ~d- Londra, 21 (AA) - Taymis gazete- yemek yemektedir. Çamaltı tuzlasında- T~rk ~.va. kurumuna yapılacak te- Keresteciler için ayrılan heyet bay- kuvvetleri Asya seferlerinde mi kulla-
detll bomberdıman yapılma<ıtır. Dıgeı- si Efgan hUkümetinin iki yüze varan ki işçiler için de sıcak yemek tertibatı berruler ıçın çalıtmalara devam olun- kramdan sonra haz,ırlıyacat lis~er ha~.• aacaklardır? Yoksa 1n~1teTe m~IOtt 
bazı yerlere de ikinci deTecede ehemmi- Alman ve İtalyan tebaasının memleket- hazırlanmıştır. Bunlara da muntazam y&- maktadır. Komite halinde yapılan top- drumk~ verece .. ve te en r tes ıt edilmedikçe harbin bitmivcceğini dü~Ü· 
yetil akınlar yapılmıştır .• Dokuz bom- ten cılcanlması kararını vermiş olma.!1- mek servisi yııpılmaktadır. lanıılarda hazırlanan listeler tetkik ,.. e elche tır. 1 k . . •• ı -'- nerek Britanya adalanın .istilaya mı te-
bardıman tayyaremlz ~ön~-:ıruştir. Bu nı iyi karşılamakta ve bu hareketiyle Alsancaktaki tütün deposu faaliyete alllidarlann yapabilecekleri teberrü- b 1 racat~ı ard horru!eaıh .,..u:'m ..... nna şebbüs edeı:cklerdir?. 
akınlan yapan kuvv.'.'tli İn.gılız ~k~1- Ef!(an devlet adamlarının hiimU niyet- geçtik!C"D sonra işçilerin hepsine sıcak ler miktarı tesbit olunmalı:tadır. li nş amış ıse . ~ enuz ava .. urumuna Bir mihver gazetesi bu sualin ~-
!eri ayni gece BUyuk Brıtanya llzer n- !erini ve vatanı hislerini ispat ve mütte- yemek verilecek.tir. Dün Türk hava kurumunun lzmir ıu- • tMe ve.rmemııtılır. h I ld • aı vermek ister gibi. bin bir ııece ınasnl· 
de faali tte b 1 A.I an teııelı:kiille- eshil •- ----- anıfaturac ann azır amış o ugu la d ( I . .t.. tn.;!iı· ye _ u onan · m. . fik generallerin vazifelerini t · ~..,. ...., besi binasında Demirciler. hurdavat ve listeden büyiik yeltunlere baliğ olan te- ~nı an ının sc e: erın ancaA &- bil 
rinden yedı kerre daha büyüktü. diklerini yazmaktadır. MESVD.1 ıı: E zucaciyeciler, kavaflar toplanmışlardır. berrüler cem edlieceği anlaşılmaktadır. lcrın kn!alannda vucut buldu~ • 
~~= :c~'iıava nezaretinin Ocaqı 1ıonqresi.. Ayrıca hancılar ve otelciler de dün ku- Teberrülere ancak bu hafta sonunda atC\'Zll ctr:ı1ında yaııılan ~n ~ayali n~. 

1 U •ak .c-. ark fa harp 20 tlktesrinde toplanmo.sı mukarrer rumda -'·-m••lardır ba•lanılacaktır riyatın Brıtanya adalan uzerınden te f tebliği : Britanya hava kuvvet erine " _., - .,..,.._~ • ' ' · • ki k k d · fhd• 
ba'"· avı:ı tayyareleri dün .nmaJI Fransa olan C. H. P. Mesudiye oca)lı kongresi- :co;r..o--.,,...oı:;ro..cccr.-.c:eıccecr..occo~.--..cııo:::: c :-..~..cı likeyı uza aştımuı ma snkını1 ıs 'Gani 

o;u .,...- k nin. ekseriyet Msıl olmaması h"'ebivle Jh • • · • etti~ni •Bir ııün Alman a• er eri 
fu.erinde taamızı devriye hareketleri ÇI arsa.. 27 tlk!Pşin Pazartesi gününe talik edil- tıyaCl fatmın ıçın sahille;ine laıdar nzanacakl:ır mıdır:-·; 
yapımslardır. Ceıılıane yüklü b:r trene, _ BASTARAFI t tNcf !'ıı\RİFEDE - diği haber alınmıştır. _ sualine gelince, havalden ziyade hakıka 
bir düşman iaşe koluna, düşman kıtala- vaziyete hakim olacağına itimadım var- yolunun tercih edilecei(ini ve BritanY.8 
nna. topçu mevWerine ve yerde bulu- dır. Girit seferinden alınan dersler Ma- R Ç • B b • • t • h odalarının istilô edilmekten zaten fngt· 
nan düsman tayyarelerine hücwn edil- lezyada tatbik edilmiş tir. Tayyare harp- US )laya t'e ıne .)'OT• asır a ve enzerı IS 1 • liz imparatorluğunun tarihe karışacağııt1 
miştir. Fransız sahili aç;klarında bir !erinde müdafaa hücuma geçmektedir. / d • sb 
diişman devriye gemisine de hücum edil- Harp halinde tayy&.relerimiz hücuma ge- dım ar devam e l \IOT 1 A 1 k ya~~ül~~nr ki dünya harbinin yannkl 
nıis..,, gemide bir infilSk olmuştur. çerek mütearrızı vuracaklardır. BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE sa atımız arttırı aca inki<aflan her şeyden evvel Rusya har· 

Bombardunan servisine bağlı Blen- Japon hava kuvvetleri llalyan hava bİr p;rça!l olan ve Am~rika ile tnl?iİ- binin neticesine baJ;;lıdır. Rus moka-v<ıcl• 
bayın tayyareleri avcı tayyarelerinin re- kuvveti.eriyle mukayese edilebilir. ttal- tereden yardım gören Çine yeni darbe- metinin devamı Almanlann bir lin eVV 
fakatinde olaralc Hollanda sııhilleri ac;ık· yanlarla harp başladı~ı zaman orta şark- ler vurulmasına devam edileceği anla- .,ınıa kavusmak Umidiylc tnırlliz ınme· 
larında bir d~ ~vapurunu bom- ta ltalyanlar bire karşı altı nisbetinde tılmaktadır. _ .Süme .. banfı R ,.·haları imaJôtının esfıl halifesi tine indirmek istedikleri darbeyi u%ıı1'· 
bıılamışlardır. adet üstUnlUğ!ine malikelt!lder. tntil~ilizler Japonyanın dost memleketlerle bağla- !astıran bir hadisedir. Almanlar, tn(il· 

Britanya tayyıırelerlnden ikili Qslerl- buna rağmen Ustünlü~il e et . er. ja- nnı kuvvetlendireeeği hakkındaki be- aynen mııfaaf aza ediliyor tere ile hcsaplasmak için Rusyanm yt'f9 
ne dönmemişlerdir, ponlara karşı da Ustünlüilü elde edecek- yanat iki Mihver ortağiyle esasen mil- Sümerbank fabrikalartnın kumaş Is- 2ncak yüzde 30 - 32 sine muadildir. Harp sen1ınesini beklemektedirler. İngiJizlet' 

Berlln. 21 (A.A) - Bribınya tayya- lerdir. Bufalo ve Brestor sistemindeki kemmel olan münasebetlerin! daha ziya- tıhsalatı son bir srne içinde mühim nis- başladıktan ve hariçten çeşitli kadın ku- i•e, Rus mukavemetinin hic bir zaınall 
releri dün gece Almanyanın cenup ba- Amerikan tayyareleri bir harp halinde de düzeltmeğe çalışacağını gösterir. Ja- bette artmıştır. Fabrikalarda faaliyet maslan celbi müşkülllta uğradıktan son- tmt't olarak sona ':miyeceğinj ilmit el· 
tm üzerine yangın ve tahrip bombaları Japon tayyarelerinin hakkından gelmek ponyanın şimdiki bünyeoinl takviye hak- gece ve gündüz olmak üzere ikişer işçi ra Sümerbank bez ve kumaşlannın is- ek di I 
atmıslardır. Bazı yerlerde meskOn ma- için mUJkültt çekmiyeceklerdir. kındaki japon medeniyeti harp gayretle- ekibi ile temadi ettirilmekte ve azamı chlaki bir misli artmıştır. llıtiyaç bu iti- m te "r er. İ ;.ı 
balleler llzerlne bomba düşınesi üzerine Tokyo, 21 (A.A) - Yeni Japon kabl- tini daha ziyade geni$letmek yolunda randuman elde olunmaktadır. Bilhassa d ka ı ••. _ ŞEVKET B LG ,... 
L---- olm·· ... ~ .• Sı'viller arasında ölü- nesi bugün' başvekilin resmi ikametgA- bir hazırlık telAkki edilmektedir. ı'apon- barla genişlemiştir. Piyasa a rşı_.-
.,..,...,. ,....~ !ar Nazilli basına fabrikruıınm faaliyeti lan sıkmtınm ~lu.-a tesiri de budur. 
ler vardır. hında toplanmıştır. Bütün nazır top- ların cephe dışında başka istikametlerde planlı bir ş"kilde artmaktadır. 

Gece a'JCllıınmız ve tayyareye karşı lantıya 19tirak etıniştir.. ~sker! harelcetlere hazır bulunmadığı, Tesisata yapılacak bazı i!Avelerle is- Sümerbank yerli mallar pazarları ve 
koyma batarvaları Uç d~ tayyares! fakat buna şidde!le hazırlandığı fikri tihsalatın daha mühim mikyasta artabl- bu arada büyük bir faaliyet gösteren tz.. 
düs!lrmUsleroir. mal doğusunda savaş tayyarelerimiz on hAsıl olmuştur. leceği anlaşılmaktDdır. lstihsalAt artar- mir şubesi satış hususunda ciddi bir 

ALMAN TEmJl;i bin tonillltoluk bir dü$1Tlan gemislnl ba- Bu eırada BUyUk Britanya ve Birleşik ken kalitenin muhafazasına dikkat edil- hüsnüniyetle çalışmaktadır. Memurlar 
Berlin, 21 (A.A) - Alman bıışkmnan- tırmışlardır. Başka biiyük bir vapur Amerikanın Sovyet Rusya ve Çın ile mektedir. Filhakika en büyük devlet iş- ihtiyac• cevap vermek için g!inUn geç 

lfanlıi!ının tebliği : bombalarla hasara uğramıshr.. Alman tesanüdü tam olarnk devam etmektedir. !etmemizin istihsalatında kalite bakı- •aatlerine kadar vazife görmekte ve bi-
İnll!iliz bombardıman tayyareleri 20 hava kuvvetleri dün gece Liverpul İa,,a Batı Demokrasileri bu son ilci memleke- mından değişmiş bir nokta dahi yoktur. riken işleri tamamlamaktadırlar. 

21 birinci teşrin gecesi Almanyanın şi- limaniyle İnglltereniıı doğu ve cenup tin mücadelesini Nazizme ve Faşizme Yapılan tetkikler~ nazaran Sümerbank İzmir içinde perakende satışlarla şeh
ınal batı ve batı bölgelerinde bir çok doğusundaki Umanlarda asker! tesislere karşı nihai zaferin bayati bir yardımcı- fabrikalarının pazen, basma ve benzeri rimizin ihtiyacı karşılanırken mlllhaka-
bölgelere yan<(ID ve infilAk bombaları hüoum etm.islerdir. sı telakki etmekteilirler. Bu itibarla bu betler istibsalatı memleket ihtiyacının tın işleri de tem.in edilmektedir. 
atmışlardır. s:viller arasında ölü ve ya- tNGt:Llz TEBU<'ll iki memlekete harp yardımıkhususunda ıc::ı:ııı::::::::o:r-=::::ıı:c:c::~..r.--:r~..co-.r.r..oo-AOCOC<•::ıı::c::ı 
ralılar vardır. Bazı hasarlar olmuştur.. Londra, 21 (A.A) - İngiliz hava ve hiç bir gayret esirgenmiye~e tir. Ôğretm•n/•r iç;n 
Hücum eden tanareleriıı dördü düşü- dahili emniyet neuretinin tebl'ili: Dün Kadın çoraplarında ... .. 
rüımaştllr. gece erkenden doğu sahillerini aşan az Almonıara 1!6re "ht ·k. l k f t h rl or 

İnl(iliz iaşe gemilerine karşı yaııılan mikdarda düsman tayyaresi müteaddit 1 l ar y '1pl ı \IOT ı ya e azı anı ll 
mücadelede Alman deninıltılıın Atlan- yerlere ve bu arada Merı:ey oahilleri • BASTA RAFI. t tNcf SA~DE -_ Seksen kuTUfa satılması icap eden Maarif vekaleti. illt ve orta tedrisat 
tikte 38700 tonilatoluk 7 düşman ticaret çevresiyle şimali Gal eyaletıne-tlombalar Petrof ve daha bır çok subay olu olarak kadın Meraerize çoraplannın piya•ada müesseselerinde den veren öğretmenler 
gemi.'linl batırmışlardır. İngiliz Balen~ atmıslardır. Düşmanın f":al~yeti ~ece y~- bulunmuştur. . , • J 30 • 150 ku:ru•a satıldığı tesbit edil- için bir kıvafet talimatnamesi hazırla
avcı gemilerine sab'h tersane va7Jfesinı nsından evvel sona erm•stır. Muteaddıt . Sav~ tayy~lerımız Mos~ova ve Le mittir. Kadın ço.-plannda rastlanan oe- maktadır. Bu talimatnameye göre Erkek 
gören büvük Şefold vapuru tnrpillenm~ verlerde hasar vardır: B!r .kaç ölü ve nmgradd~ mlt~ım hedeflerı bombardı- bepsiz tereffü ehemmiyetle tahkik edil- ve Kadın öğretmenler ayrı birer tip el-
ve ciddi hasara uğratılmıştır. Hull'un şı- bir kaç yaralı kaydedilmiştir. man etınislcrdır. mektedir. bise giyeceklerdir. Mektep dahilinde 
-· Berlin, 21 (A.A) - Askerl kaynak- ----- ve derslere l'irerken ayni elbiseyi tatı-

::: ı::ı: :ıı:c:::::::=:::::=c:::ı:v.: c:ıı::c::c:::::cıı::: : !ardan bildirildi)line göre dün bir Al- B. FUAD TUKSAL yacaklardır. Bu elbiseler yıılnız okul da-

Deııiz Gazinosu 
Savın mii.sterilerimlzin bayramını ııatıar

ııen (KARMFN PADI) Caz o,.Jıesırasımn bu 
a1ı.$41ftdan itibaren muhterem mU$terile~imi· 
7!e eğlenceli biıo Bayram hazırladığını mujde• 
lef'-
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<;lTRtYE • .,. kııılire<l MARl KUi· 
i"'t ve flSIR TEGl\N~ kralir""i 
llFllİI\ MUSAR!lı1'nin cevlrdiği 
irtimot yarayı ne<teliyen. GÜNAH-
1< ... R hir ananın dinmez ıcdınplan.. 
ımKTEP <ıralanndan dans '!alon
lonna." Aile yuvaııından ZEVK, 
<;f.FATIAT filemlerine dü~en bir 
kmn hayah .• 
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Bu filimde m~hur ·DUO CI1İC 
YOUNG• !eri yeni SWİ:llG 

dansında göreceksiniz.. 

MATİ. 'ELER : 
KIZIM Duymasın: 11-2.20-5.41>-9.1~ 
KARIM - Patronum: 1-4.l!S-7.50 

TELEFON : 36 - 46 .. 

man tümeni tarafından zaptedilen mü- hilinde kullanılacaktır. · 
lıim bir köprü başını geri almak için MiUhaJıata qidlyor 
yapılan Rus hücumları püskürtUlmUş- Valimiz B. Fuad Tuksalın bayramı ge
tür. Mağlup düsmnn ricat harekatı da- çlrmek üzere mülhakata gideceği ve bu 
bilinde derinliğine takip edilmis ve 102 arada Ayvalığa uğrayacağı haber ahn
vagonla 52 tonluk on tank tahrip olun- ınıştır. 
muştur. ------HALKEVt KENDİ EVİN~ 
DAİMA İYİYE, GÜZELE, DOORU

YA ... 
TiiRKÜN ZAFERİ, İNSANLICilN 

ZAFERi.... 

Gelenler, gidenler 
Aydın mebusu Şakir Şener Kozpınar

dan, Tunceli mebusu Sami Erkınen Ma
wadan şehrimize gelmişlerdir. 
Muğla mebusu Hü•nü Kitapçı ve Bi

lecik mebusu Kasım Gülen lstanbula 
gitmişlerdir. 

---
Ala~ehir Çocıılı 
Esirgeme ıııırıımıınun 
eşya pi)IClllgosu .. 
Alaşehirde Çocuk Esi~eme Kurum:u 

bir çocuk bahçesi yapmaga karar vermış 
ve bunun masraflarını karşılayabilmek 
ıçin de bir eşya piyangosu tertip etmiş
tir. Köylülerin de iştirakini temin et
mek üzere piyangonun ke ·idesi yılbaşı 
gecesine bırakıldığı haber alınmıştır. 
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Gİ NEFİS ŞARKILAR MEMLEKETİMİZİN EN YtlKSEK SANATKARI.ARI 

Münir Nureddin ve Müzeyyen Senar 
TARAFIHDAN SOYUNMİŞ HARİKALAR ŞAHESERİ TÜRKÇE SÖZLV 

S[lAH[OOiNi [YUBi~BOZASLAN 
FİLMİNi TAKDİM EDER 
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Borsa 
278 M. j. Taranto 
256 M. H. Nazlı 
214 M. Portakal 
204 Rasih Ertabak 
202 j. Taranto Ma. 
199 Vitel 
17( S. Gomel 
144 j, B. Elyezer 
138 Manisa B. B. 
128 B. S. Alazrakt 
116 Muammer Uslu 
116 M. Ruso fok 
113 Betino Gabay 
111 K. Taner 

81 j. Kohı!n 
76 P. Klark 
74 H. Mehmet 
68 A. Kadranel 
63 İnan şirketi 
61 Albayrak 
47 Reşat Leblebici 
34 S:ılamon Kohen 
22 Eli Benbcnsti 
14 Fa;k Tokatlı 
12 Nesim Kirispin 
11 Havati Börekçi 
6 Y. İ. Ta.Ut 

2962 Yekön 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

İNCİR 

536 Hamdi Akyürek 
331 Fümiı?e 

GG j. Koben 
44 M. İzmir o~u 
38 A. Kadranel 
26 P. Klark 

47 50 
48 
55 
47 
46 
46 
48 50 
52 
50 
44 
47 50 
49 50 
57 
48 
46 50 
54 50 
48 
44 
48 
48 50 
49 50 
46 
48 50 
54 
51 
47 
51 

18 
16 
18 50 
14 50 
18 25 
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16 50 
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51 
56 
52 
52 
52 
52 
52 
51 
50 50 
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49 50 
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52 
52 
54 50 
55 
55 
49 
53 
55 
46 
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54 
51 
48 
51 

47 
48 
50 
54 
58 

11 Hayim Korl 
1052 Yekfın 
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HİLAL ECZANESİ 
Bayram münasebetiyle lınıite 

.. elmi, miilhakat mü<terilerinin k.o
lonya temin edebilmeleri için Ü{ 
bayram ı:fuıü açık bulunaraktır. 

! 
HİLAL ECZANESİ 

·ı riı·l• Hilil f'("'Z?.n~i wym mü~en e , 
"ütiin hmiTlilrrin Srl<~r bayrauıın 
kutlular. Saadetler diler. 
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~imanlara gbre ital,V:l!! 
Alman mümasebah bo· 

zulmak isteniliyor •• 
Berlin, 21 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor : Alı~yn..'lın b!r 
milyon İtalyan askerini Rus cephesine 
gönderdikten sonra İtalyayı işgal ede
ceği haklonda Amerikan hariciye miis
teşarına atfedilen beyanat Alman lwri-
ciyesinde şiddetle takbih edilmektedir .. 
Almanya - İtalya arasındaki mukadrfo-

rat birl!ği ve iki memleketin uzak lıh' 
istikbal için müştereken a lclıkbrı kaı al'-
lardan zerre- kadar şüph~ edilcmiycc"fu 
tasrih olunmuştur. 

---- ---
ln~·ıtereve ve
ni takvive kıt'a· 

)arı ~e di 

GELENLERiN ÇOCU 
MÜTEHASSIS 

.... 

rakla~tık-• 
mı 

a .. ~ 

~ov e &11vor 
-----

• S~E -

• me verıvor 

. ~~~~~~~~~~~-
Ankara, 21 (YENt ASffi) - Hayat 1 kümetin önümUzdeki ay içinde ll!e~ 

pahalılığı karşısında memurlarla geliri larımızı parti grubunda tenvir eCJll""'" 
mahdut olan vatandaşların korunması muhtemeldir. 
t:trafında hazırlanan rapor hakkında hü- -*' 
~....-~JCO"'J"'J"'J...O-.r...o-..o--~~~~~~~...o-.-ccr~== #-

lstanbul da muharrir ve tiyatro san'atkôf" 

ıcın • 

a yrd adlı .. AEmaırn 
~aE~~ ada ihin~ iışga~i

annam!2 ııaroe 

Yeni Japon başvekili 
dıktcalör hudret ve 

sof ahi yetinde 
---r-

/arı arasında yenı çıkan davalar 

ıstnnbul, 2 l (Yeni Asır) - Şebi; Ertuğrulla zevci Muhsin Ert~ 
tiyatrosunda oynanan cHamlet> piye- müddeiumumilik birinci tetkik d ttl 
sinin tenkidinden dolayı muharrir Ce- einde ifade\eri alınmıştır. Muhak 
li'ıkttin Ezine ile lstnnbul §ehir tiyatrosu bir kaç güne kadar başlıyacaktır. ~ 
rejisörü Muhsin Ertugrul arasında zuhur Diğer taraftan Muhsin Ertuğrul ,; 
eden hakaret hadisesi bugün adliyeye Celalettin Ezine aleyhine mukabil 

---- ---
fi meriha harici va 
nazırı di vor ki: 

Alman~ra di~er 

m ·ııet eri deniz
lerdeı~ de kov-

alt istiyor 
Almanlar Atlantikte 
28203 to t\tlk 7 va ur 

a a batırnu$1ar •• 
Vaşington. 21 (A.A) - Hariciye Na

zırı Hul dün gazetecilere beyanatında 
demiştir ki: 

- Amerikan torpito.sunun torpillen
me hadisesi Hitlerin karalan olduğu gibi 
denizleri de kontrölü altında bulundur
mak hususunda itiraf edilen ve bilinen 
a7..mini gösteren bir hadisedir. Hitler 
biitün diğer milletleri korkutarak deniz
lerden kC>vmak istiyor. Eğer bunda mu
vaffak olursa, HHlerin diğer bütün mil
letleri dünya yüzünden de ko\rmak iste-
yeceğini sanırım. 

ATI~NTtKTE ALMAN FAALtYETt 
Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. Ajansına 

göre Almnn denizaltıları Atlantikte bir 
fngiliz gemi kafilesine tam muvaffakı
yetle ncl..icelenen hücumlar yapmışlar
dır. Bir çok lngifü ticaret gemisi batı
nlmıştır. Denizaltılar top yekCtn 28200 
tonilatoluk 7 ticaret vapuru batırmJ§lar
dır. Bu suretle üç gün içinde batmlan 
İngiliz gemilerinin hacmi 98200 toni'Ja
toya çıkmıştır. Blitün bu gemiler hayati 
ehemmiyeti haiz askeri malzemeyi ha
mildi. 

~acYA"/J"'J"'A"~..r~..r~././J"J"'~.O-§ 

~ lngilizlerin şimdi - ı 
~ ye kadar v~rdikleri ' 
~ esirler ne kadardir? § 
H Londra, 21 (A.A) - Saiahiyetli ~ 
~ kaynaklara göre İmparatorluk harp ~ 
~ esirlerinin sayısı 66 bine baliğ ol- ~ 
l1 maktadır. S 
OIC""...oc:.ı>.~~,..t.:rJ.7"..dıCO'"-'-'='"~~ R 

J , PO~Lr R DOSTL~RI lLE 
DOSTLU ~LAnlfH AR· 

TIRAC ~t\LAR 

---·---Mihverin şe~lerini 
methü sena-. 
Roma, 21 (A..A) - Rornada bulunan 

Alman iktisat nazın dUn bir nutuk ver
miştir. Nazır nutkunda Mihverin iki şe
finin tarihte misli bulunmayan büyük
lüğünü övmüş ve .siyasi gayelerindeki 
muazzam ölçiinün, yeni ni:zamın ve Av
rupa sulhunun umumi hatlannı çızmış
tır. 

-------
Atlantik muha· 

rebeleri de-
' 

vam ediyor 

intikal etmi~tir. kir davası açmı,tır. r 
CclUiettin Ezine aleyhindeki yazının Sanatkar Talat taTafından da ~~ 

çıkmış olduğu cTürk tiyatrosu> mec- rir Peyami Safa aleyhine bir tahJ.ır 
muası neıriyat müdürü bayan Neyyire vuı açılmııtır. ~-
~~~ ....... ~~.,ıı:r~~..C7J"'.rJ:r/~-;o""~ 

nllemur maaşları a vın 27 s in de oeril i .,,or 
lstruıbuJ, 21 (YENİ ASIR) - Memurnasebetiyle 27 llkteşrinde verilrnetl 
nıaaşlannın Cümhuriyet bayramı mü-kkında defterdarlığa emir gelmiştil'_:.ı 

-'!!:::ı-...:::7~~~=acoc-~~...eeaı:ı=ı:ı==========::AP' 

Mü11akalat Vek ili Antak vaya g itti ~ 
Anknrn, 21 (A.A) - Münakalat veve rıhtım inşası meselesi Uzerinde~ 

kHi Cevdet Kerim İncedayı Manavgat hendisler1e tetkiklerde bulunan 
kazasında tetkiklerde bulunduktan son buradan Antaky&.yn geçmiştir. 
ra Alanyayn gitmiştir. Alanyada iskele ,lf/I 

~..oo:r...::-~.;.:r.rJ.Jr~.JO""~_,..ıOCXıooc>=ooooooocıı::ıcoccıcıı::ıaı::ıcıcaıaco' 

Makineye Amerikanın Rusya! 

'

., •1• k yaptığı yardım 
en Jr en -BAŞTARAFI 1 İNCİ s.AlliFf!PS · 

M! m•m•.....as , 
Sovyetler bu parayı AmerikadaO ~ 

Amerika lJ arici· !:~~~akl~unan~:~~esıı:u.~ 
umumı tahsisattan değil, hazine ıscı-'

V p nazı lf. H ul' un }aştırma tahsisatından verilm!~· & 

.J ~ B. RUZVELT VAŞtNGTO~ 

bevanatl Vaşington, 21 (A.A) - Reisi ~ 
Ruzvelt, yanında Hani Hopkins ve :; ..ııı 

•• veç hanedanından Prenses Mart old"' 
- - - . halde Va.şingtona hareket etmiştir· Vaşington, 21 (A.A) - Ayan harıci- B RUZVELTİN MÜHİM 

ye komisyonu ticaret vapurlarının si- KONUŞMALARI 
tAhJa??ırılması hakkında . mümessiller Hayd Park, 21 (A.A) _ Ruıvelt ~ 
m~Jısı tar~f ından ~abul edilen kanun?n Amerikanın Moskova konferansı ııer· 
muzakeresıne bugun başlanmış ve ılk .. H . "'d" erme ve )ilf' 

. . M' 1 d" reısı nrrımnn ve o unç v d ,... olarak harıcıye nazın ıster Hu u ın-
1 

tatbiki cmur p vr 

!emiştir. Mister Hul Birleşik Amerika- k~mn Pıro~amının ıl nı m Ame~ 
nın diğer memleketlerin akıbetinden şu ınsd 1 e usyn

1
ya. ~ap ~c~ "..Hir fJI' 

b kild k u1 bil m ·· 'd' yar ımı mcse esını goruşmu.., ... ·· "~ veya u şc e urt a ece6 • umı ıne .. .. d b' t bl'~ bekleııı"'"' .. 
bel bağlamanm caniyane bir ihmal ola- ~oruşmc en ~nra ır e ıg ~ 
cnğını kaydeylemiş ve bilhassa bitaraf- IUzum olm~dı?;?ı Ruzvelt Beyaz 1'f.. 
lık kanununda ticaret vapurlarının si- umumi k!itıpligı. vasıtasi~le b~y~ 
lfı.hlandınlmasını meneden madde ile bu tı.ğı b~anatta ?ı!dinniştir; Öğ ~ 
vapurların muharebe bölgelerine girme- ğini. Cumhurrcısı hu:11'5i ikametg , 
sini meneden maddenin tadilini istemiş- yedıkten sonra Harr.ımruı taYYare 111' 
tir Vaşingtona hnreket etmiştir. Orada r' 

Mister Hul ::;u beyanatta bulunmuştur: Jet dairelerinin, harbiye ve bahriye / 
Amerika an~k mukavemete amade zırlıklannın yüksek memurl:ıriyle ""
azimli ~ir milletin kat~ tedlJ~le~yle. kar- rüşecektir:. Ruzv~lt ile H~an ' 
§llanabilecek olan hır vazıyetı biline- sında bugun Vaşıngtonda yenı bir 
mezlik edemez denizaşırı kıtadan gelen rüşme yapılacaktır. 
harp habe~lerini okuyarak sözde dünya - --
fa.tihilıin mecburen verdiği her hücum Jngilizlere göre . 
fı.sılasının kendi milli müdafaamızı tam S 
bir şekilde hazırlamağa lüzum birakma- - R.A~TAR'AFJ 1 iNrf S.4Rif'f1l 
dığı neticesine varmak batıldan da faz- KAFKASYANIN MÜDAFA.ASI~ 
fa bir şeydir. HitleT korkutma ve dehşet 

1 

H er ne pahasına olursa olsuıı ~ 
verme siyasetiyle Amerikan hayatının ler de Ruslar gibi Kafkasyayı Jd~ 
ve şimal Atlasının neresinde bulursa ebnek azmindedirler. · Müşterek ~ 
bulsun Amerikan gemilerinin, diğer mil- faa p1iinı hakkında salılhiyetliler (;it 
Jetlerin hayat ve gemilerinden daha ~ lıia yürütmekten imtina ediyorlar. a-1'_' 
tuhrik edilecek olmadığını ihbar etmış ri resmi mahfiller Kafkasyanın Jd~ 
bulunmaktadır. garbi yanın kürresinin ası için bütün gayretlerin yapıla ~· 
Atlas denizini yalayan kısımlarının hü- ve Alman hücumlanna karşı mB~ 

- - - cuma maruz bulunduğu kanaati artık terin Kafknsyaya el atacaklannı Jd 
İftoilizler son Alman sadece mantıka dayanan bir şey ~eğil- kak a ddediyorlar. 

" dir. Hiicum devamlıdır. Ve gerek şıdde1 _ _ _ _ 
gemisini batırıncaya gerek kuvvet itibariyle artacağını gös-

kadar savaşacaklar.. teren sebepler vardır. 
Birleşik Amerika bitaraflık kanununu 

Londra, 21 (AA) - Bugün aşağıda- kabul ettiği zaman fütuhat denizi bizim 
ki bcynnatt~ bulunulmuştur : . istikametimize döndüğü takdirde deniz 

- Atlantik meydan muharebesı de- v kara müdafaamız için icap eden ve 
vam e<liyor. Fakat İngiliz gemi kafilele- ;ümkün olan bütün tedbirleri almak 
ri de tchl~k~li suları .. aşmakta ~e himaye ! hakkında vazgeçmiş değildik şimdi ise 
kuvvctlermuz her gun daha zıyade faz- bu fütuhat denizi bizim istik.runctimiw 
lalaşrnaktadır. dönmüş bulunmaktadır. 

Atlantik meydan muharebesi son düş-
man deni7.altısı ve yahut korsanı batırıl
madıkça ka7.anılmıyacaktır. Bununla be
raber itimat etmek için sebepler mev
cuttur. Amerikan bahriyesinin yardımı 
kıymetlidir. --- ---
Şin.1ali Y unanis

tanda Bul2'ar 
askeri yok 

BULGAR AJANSININ 
TEKZiBi 

Sofya, 21 (A.A) - Bulgar Ajansı bil
diriyor: 

Şimali Yunanistandaki Bulgar kuv
vetlerinin asayişi temin edememeleri 
üzerine bu kuvvetlerin yerine Alman 
alayları gönderildiği hakkında bazı ya
bancı radyolar ta:rafından yayılan ha
berler doğru değildir. 
Şimali Yunanistanda Bulgar kıtalan 

yoktur. Eğer bahis mevzuu olan bölge 
garbi Trakya ise burada da asayiş tam
dır ve sükunet vardır. ---·---U E LER 

· ye~ter ötesine 
vali c e dil!er.-
Bükreş 2 J (A.A) - Dinyesterotesi 

vnliııi va7.Heye bnşlamok üzere Odcsn
ya gelmi§tir. 

____ , __ _ 
Moskovanın müda. 
faasını Stalin idare 

edecek 
Londra, 21 (A.A) - Bir taraftan hü

kümet merkezi Kulbisefe nakledilirken 
diğer taraftan Londraya gelen haberlere 
göre Stalin Moskovanın müdafaasını 
biZ?.at üzerine almı.~tır. Anl~ıldığına 
göre Stalin harekatı zırhlı tren içindeki 
karargnhından idare etmektedir. 

---- ---
Londra d " bir gaz.ete. 
rı in ask eri muhabiri
n in bildirdiğine göre 
Londra, 21 (A.A) - Annalistin as

keri mütalafıları üç gündür. Alman teb
liğleri Orcl cephesindeki muharebeden 
bahsetmemekted:rler. Bu susma Alman
ların burada teşebbüsü kaybettikleri in
tibaını kuvvetlendirmektedir. Eğer Rus
lar muharebeye kafi dCTecede nakliye 
kıtalan yetiştirebiliı-lerse münakale hat
lnn bu kadar uzun olan Almanlar çok 
ciddi bir vaı.ivette kalabilirler. Şurası 
da kayda değe;ki Sovyetler şehrine kar
şı bir mukabil taarruzdan bahsetmek
tedirler. Mevzuu bahis olan şehir hiç 
şüphesiz Kalinin şehridir. Bu mukabil 
taarruz Timoçenko ordularının Mosko
vayı tehdit etmekte olan havisin iki ucu
na kuvvetli bir tazyikte bulunduklarını 
göstermektedir. Timoçenko bu hücumu 
inkişaf ettirebildiği takdirde merkezde-

Sovvetlere göre . 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAH1FI~~,tl 

lunan Sovyet kıtaları Alman or<l-:_,1 
ııın hücumlarını püskürterek d~ 
ağır zayiat verdirmişlerdir. 
TOPOLSKİ GERİ A LINDI J1ld' 
Londrn, 21 (A.A) - Mosko~ ~ 

şar eden Krasnaya Svezda gazete5l 
zıyor : ol'" 

Rus kıtaları Topolskiyi ve istaSY~ 
nu düşmandan geri almışlardır .. J3 ~ 
Almanlar bir tabur kumandanı. . ..,,_ 
olmak üzere büyük mikdarda ö~ 

0
)11 

mişlerdir. Yollar tahrip ediJınıŞ l tef 
kamyonlar, motosikletler ve asker 
hizatla doludur. ~ 

Köylülerin anlattıklarına göre 
lar bütün ~lık elbiseleri "?plıtl~ 
~öndermişlerdir. Topolskiden rıca ~ 
den evvel 12 kamyon dolusu AJ.rn811 t;tl" 
:;ü nakledilmiştir. Bir çok düşnıatl 
d! gömülmüştlir. ıd' 

Bu bölgede bir günde 11 .~_ı:e. 
yaresi, 45 kamyon tahrip edihnii?-------Meşhur bir Fransa~ 

Alim i öldü... .. . uııt-" 
Paris, 21 (A.A) - Şohretı . ~ ,dl' 

tanınmış olan meşhur Fransız .ıllı!.11ı11\lf mı radyologu Dr. Loblijuva d~n a1 ol"' 
tür. Takriben kırk scnedPn berı ;_926 I" 
gu tetkik ~le uğraşan Lo~liju~a rtıeC'rJıl 
nesinde hır kolunu kestırmege ra'll"'" 
olmuştu. Kolunu kaybetmesine et~ 
alim ilmi araştırmalarına dev~er 1cl1' 
ve bunun neticesinde 1940 d~ d1s14 aı 
!unu da kaybetmiştir. Bu filıı_n .. 

11 
}c~ 

öoi:'llıu ve büyük Hmi liyakatı ıçı nd V 
disine ~jyon donör nişanının Grıı 
füieye derecesi verilmiştir. ___-::::,, 

ki Almanların vaziyeti tehlikeY~~~ 
bilecek bu hususta Voroşilof 0 do.-.1 
nın Lenin~ada ve NovogroO?~rnı.ııv: 
bölgesindeki taarru~ faaliyetlerı hali 1" 
vaziyet üzerine tesir icrasından 
lamaz. 


