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rın "çemberden ~ık

ına,, ttışebbüsü 

püskürtiildü --Alman ağlP ıo~ ............. .....,,.,.. 
Karadenizde d....., ec11yo,._ 

Moskova, 31 (A.A) - Sovyet haber- Berlin, 31 (A.A) - Alman . b&§ku-
ler bUrosunun dün geceki tebliği : 30 t hJ•k l.aa mandanblmm resmt tebliği : Alman ve Doğu cephesinden sahneleT: Bir Rus ıehrinde düfiirülen bir Rm tayyaresi ve Rua askerleri birinci teşrinde kuvvetlerimiz bUtUıı e ) e ~- Rumen kıtalan tarafından şiddetle ta-

~~v<:~~,..;;::,..::::::..-'><:::..<:~~-<:>.;:::..<::::ı.<:><:::~..<::><:>-:;:::..c;;:yc:~ eephe boyunca ve bilhassa Voloyalask, kip edilen düşman Kınmda firar halin-

Moskova 
,, Muharebesi 

i e 1 e Mozaisk, Maleya Roslavetz ve Soya ia- o••ste d• dedir. Bu suretle uzun süren şiddetli 

aşe iş eri tikametlerinde düşmanla şiddetli muha- it r 1 yarma muharebeleri muvaffakıyetle n~-
rebeJere devam etmi§lerdir ticelenmiftir. Bunu general fon ll&llf-

Kıtalarımız tarafından düşmanın bü- taymn piyade tilmeni ile iş hirliii ya-
tün hUcumlan püskürtülmUştür Pqlıal, SllHutopol Öffe pan hava filosu yanm adaya giden bo-

lzmirde iaşe maddelerinin tevzi 
işi için pro~ram hazırlanıyor 

. ""e Rıu d...,,,,,,.... lazları zorhyarak kazanmıştır. 
Kuybi§ef, 31 (A.A) - Cepheden ge- _._._._ Jı-•-• Donetz havzasında Ahtıan ve mütte-

botucıa Alınanların 
"asıladdıları en lliiyüh 
aoPJulıları Pe en 
llddetll mulıavemeti 
ltbıermelıtedir .• 

~EVKET Rİ:r~GtN 

len aon telgraflara göre mihver kuv- -ı-- ......_....... fik kuvvetleri yenilmiş olan düşmanı ta-
vetleri Kının istikametindeki mütesav- Londra, 31 (AA) - Deyli Telgraf kibe muvaffakıyetle devam etmektedir. 
ver hamlelerine devam ediyorlar. Bu gazetesi cKaradenizde tehlike> bqLiı Muhasara altında bulunan Leningradda 
son beş gUn içinde Almanlann 20 bin altında töyle yazıyor: düşmanın çenberden çıkmak için bir 
asker kaybettikleri söyleniyor. M~ova iatikametindeki Alman çok teşebbüsleri püskürtülmüştür. Ağıl' 

---------------------- Sovyet müdafileri Almanların Rostof, hamleaı yeniden. du?11~f i.e ~e cenupta topçu bataryalarımız şehrin: askeri he-
Çarşamba kaymakamı olan ve lzmir Vilayet makamı lzmir halkının ia Mozaisk, Maloyaroslavesk ve Voloko- hamle daha tehlik~lı b~r m.~h.~yet ~lf- deflerini ve ehemmiyetli yep]erini mu-

iaşe müdürlüğüne tayin edilen B. Fahri mevzuiyle alakalı bütün ihtiyaçlarını te':. landa karşı yaptıkları taarruzları dur- tır. Rus hasını tehli:kenın buyuk oldugu- vaffakıyetle bombardıman etmi§tir. 
Tokmakçı gelerek yeni vazifesine baş- kik ettirerek bu ihtiyaçları harpten ev- durmuşlardır. Bununla beraber Mosko- nu kabul etmektedir. . . 'Şark cephesinin dijer kesimletbıde 
lamıotır. velki niahetlerde teemmül edilerek çolr. vaya karşı ttnuptan gelen tehdidin git- J?.oneç havzumcla Alman ile~leJDe91 aaked hareketler devam etmeldedlr. 

il- Vilayet makamı iaoe iolerini pro- dikkatli bir surette tevziini temin ede- tikçe arttığı kabul edilmektedir.. Rus- ~eduz ti dunni ~d dahalfbr. ~usyaclentahın ri~ Karadenizde bir çok savaş tayyarele
-ı'• harp sahnelerinde kış mevsimi- gramlı bir surette tedvire karar vermif- cektir. Tevzi işinde gözetilecek adalet ]ar adım adım gerilemektedir. Orel ile u Lredig t9gı C:_L., zıdyila b' P e~ rinden mürekkep Alman teşekkUDerl 
harekatı uami öl""'~de .ii,.Jariirmek- tir. Bu huauata yeni ia- müdürüne vili- L•d , __ . Jı-1L tr 1 ı_ h h la daki ed SOOO V l me11;te r. u, ımuar e emez ·ır ftga- ı.t-..-- . ~--"-~·-.J.'-
hili blnuyan ~di ı,';.~)a;;k üze- yetçe direktif verilecektir. -.. eJCJ"l, &JAln pe 0

' u ve, un, en- Ko arasın . çe': e ve 0.~- dır. Siv&atopol Karadenizdeki So'V)'et Kereç-. tesısatını mu~~euao 
. O. .lıet ildnri teşrinden sonra, bu- - SONU z INcl SABD'EDE - ~~t çe;;d~dkt b~~ çok Almanın ol- donanmasının bqlıca üssüdür. Gerçe ~~ad'~ ve ~ • ı:.~~to-
l;elfrnmjg hakiki manasiyle karn <::>-~~:::><::><::><:::><::~~..<:::::ı~~'>":::><:::::.c::::><:::><::~~..<:::::ı<::">-<:::::.<:::::.-:::::::..<~~Y':::'~..cJ ugu ay 1 me e~ır. A~ Sivaatopola kadar aelme~ ·uq uşman ~e mı ... ~ . 

....... ~ başbyacaktır. Bau R • K Ol k? Kızılotdunun Ol'PDJ olan Krasnaya ler ve )"UllD adaıun latihlr&ml•n azan 
ha la b · eı s • m Zveska Alınanların Kınında ilerledik- bir zaman da~ kuıdretlni haiz ı.e ıöre, va şart n, cep enın ) a C a • lerini kabul etmekte ve fakat Perebpa de Ahnan hava kuvvetleri Rua den-. 

bölpıdnde kafi darbeyi indir- karşı taarruzun başladığı tarihten yani maaını daha tarkta yeni bir üa aramaia 
hunnnda rastlanan müşkülatı bir 24 eylülden beri 50 bin Alman askerinin mecbur ettiği takdirde bu donanmaya 

..... utbnnış 'hulundufundan Al· 

~~=·~=B.SuatYu~ko~var~svekillL~ka~~~il~di~~~i~y~~~~~~~·~~~~~-~~~~~z~~~ct~s~~~~~-~ 
~ nphesiDe tevcih etmişlerdir .. 

~~!1m:n:~rıı:: tine başlaması teblii olundu Turistik Yollar 
~'laalak. 'bütün Don havzasiyle, Vol

emap kısınma ve Kafkasyayu 
.__- .tmaktır. 
~ Bitlerin cloğuda kat'i mahiyette 

,-~-- hareketlerin başladığını ha
lıııL...yer.tiii pnden beri dört hafla geç
~. Bu dört hafta içinde Almanlar, 

leniş neticeler almış olmakla bera
.. ., darbenin henüz indirilmenü~ 

muhakkaktır. 

lıııııa..~(İ Berlin, Moskova meydan muha
~ asıl hedefi Timoçenko ordula-
~ bnbasından ibaret olduğunu ve bu 
ti e.ain elde edildiğini söylemekte ise 
~bu kadar iddialı bir hareketin Rus 
ı.~\'iyahna en aiır darbeyi indirmek --·-.!! ~~ bahşedecek olan Moskova)'l 
~ etmemesi iınkinsızdır. Bu se· 
:\ "r ki Almanlann Moskova önün
.._tıiradıkları müşkülat Rusyadaki sa
~ en şayanı dikkat bir safhasını t~· 
~ ebnektedir. Bilhassa İngilizler. Ru"-

.--.~ .. ._ düçar olduklan aitr zayiata rağ
tL' Moüova), mtidafaa hususunda 
~l'dikJeri kudretten memnun görü
~~lar. Salahiyetli inıiliz askeri mah· 
~ cltişüncelerini aksettiren Anna
~- hu münasebetle yazdığı bir maka· 
,._diyor ki: 
..... ~~ Ural dailannm ötesine çekil· 
~ ~da bile kalsalar, Stalin yine 
lıt~lede devam edecektir. Fakat 

ada kazamlacak muvaffakıyetin 
..__ l~_n muazzam manevi bir kıyme
.~. Bu muvaffakıyet, batta do-
1\sifikte dahi kendisini derhal hi•-

ııbn;~tir. 
" -...O. Almanlar Moskovaya cinne

..._vaffak olamnJarsa, bu hadise, 
• SONU Z tNct SAHll'"EDE -
~/.:'-~/-:'~ 

Yeni belediye resi intihabı neticesine 
kadar reislik vekAietinin belediye reis 
muavini B. Suat Yurdkoru tarafından 
üası vilayetçe tensjp edilmiştir. B. 
Yurdkoru dünden itibaren vekAiet va
zifesini ifaya başlaml§tır. Hatta öğleden 
.sonra yapılan belediye daimi encümeni
ne riyaset eylemiştir. 

Belediye reislerinin yeniden intihabı 
icap ettiğinde belediye meclislerinin 
fevka1Ade içtimaa da daveti kanun ge-

reğince vilAyete ait bulunmakta ise de 
pazartesi gilnil belediye meclisi mutad 
içtimaını yapacağından reis intihabmm 
da ayni gilnde icrası lüzumu belediyeye 
tebliğ olunmuştur. 

Bornova yolunun iki tarafına 
beynelmilel iıaretler konuluyor Yeni reis kim oluna olsun, belediye 

ailesi onun etrafında kendisini muvaf
fak etmek için çalışacaktır. F.saaen Dr. 
Behçet Uz belediye işlerini yoluna~
muştur. Onun çizdlii yol ve açblı çıllr
da yürümek pek zor olmıyacaktar. Bat-

~ ... ~ ~ .... ,.,.... ..... -<:::-.<::><::><:: lanmış olan i§ler programı mucibince Villyetin yo} faaliyea propamb bir 
başarılacağı gibi yeniden başlanacak it- tekilde devanı eylemektedir. Turistik 
)erde ~e mu.vaffakiyet teminine gayret yolla .. dan olup bir sin önce açabpnı ha-KIŞGELİNCE 

Rusvava silah 
yardımı müşkü

lata utrıyacak 
Beyaz deniz donınağa 
IHqladı. Mayn oe denls 
cdıı teldllıeal de var .. 

sarfyed~lec~Itt!_ı;·_ la--~ ., ber verdiiimi• Bornova - Merainli yolu 
enı reıs &ı111 o \;GA,ır. 

Bu hususta muhtelif tahminler ileri parke oluak. t.amam)anm•tır. Bu yola Bil' Nad 1ahs17etlnla 
Dönen şayia 

- -- -·-
6UrUlUyor. Herhalde riyasete getlri)eeek bilahara asfalt da~Ulecelı:tir. * •--
r.atın meclisde hemen ekseriyet temin Turistik yollardan diierleriııin ikma- ..... tel'ede waya 
edeceği ~edil~yoz:. Bize verilen ma- li için her türlü tedbirler alınm11 bulwı- llldllf llallerl yalandır 
Jumata gore yenı reıs taayyiln etmif gi- maltad 1 . al G.._. __ ,_1• lu ..... Londra, 31 (A.A) - Yüksek Nazi 
bidir. • ır. neır b - a&ea,.-.. yo •- t-..:ı ed ... -~~=~~-------•mal edilmif gibidir. Ka~.U yolunan memurlarının ~i ter e karaya ~ indW haberi resmen yalanlanmak-
~ ikmali için çahplmaktadır. Karpyaka tadır. Bir şayiaya göre mühim bir 

'olu ikmal edilince Kar117aka ve Bor- Nazi şahsiyeti paraşütle yere inm.İ§ 
SON DAKjl[A novaya belediyece otobüs ifletilmeai ve Kembriç civannda bulunmuştur. 

mevzuu tetkik edilecektir. Bu şayiaya, çarşamba akşamı Al-
y eniden inta edilmekte olan turiatik manyaya yapılan bir altın dönüşiln-•••••••••••• 

A 1 1 b •• •• k yollar ikmal edildikçe bu yoDann civa- de müşkül vaziyette bulunan bir 
Stokholm, 31 (A.A) - Dagens Niye- M80 ar uyu rmdald bunla .. tanzim edilecek veba- Britanya bombardıman tayyaresi 

ter gazetesinin denizcilik mUtehassıısı D yerlerde tretuvarlar yapdacaktır. mürettebatından ikisinin paraşütle 
İngiliz ve Amerikalıların buz denizinde atlamalannın meydan verdiii zan-
ArkanJ" els yoluyle yaptıkları nakliyatın zavı·atla ı·ıer- Şimdi ilk it olarak Bornova yolunun nedilmektedir. Maamafih tayyare 

iki tarahndaki bazı bımlan:la tesadilf 
kışın çok güçlüklere maruz bulunduğu- ı• J edilen çirkin manzalann ortadan kalk- üssüne inebilmiftir. Hidiser>in rere-
ou sanmakta ve şunları yazmaktadır : ıyor ar ek yan ettiii bölgede hiç bir Alman 
Kışın Rusyaya giden gemi kafileleri maaı için Bomova belediyesine dir - l':i~aresı::.;~· ~u===:io•••••.I · . . tifler verilmlftir. Bornova yoluna bey-

sahillere y~~ğa mecb~ kalacak ve Kwbişef, 31 (AA) - Merkezde SoT- nelmilel lfaretler konulmak üzeredir. 
bunun neticesınde bu sahillerde tlslen- yet mukavemeti son hafta içinde gittik-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - çe muannidane bir şekilde devam etmı. 
ise de Sovyet müdafaa mevzileri bAIA 
tehdit altında bulunl:naktadır. • 
· Almanlıır · hamlelerini • yapmak için 
kill1Jyetli asker kullaiuyorlar ve zayia1a. 
hesaba katmadan ileri IJpreketlerinin 
siiratini idame etmeğe gayret ediyorlar. 

Boatofa .karp ve Donec: havzasmda 
Stalinodan Doneç nehri istikametine ya
pılan Alman hücumunun başlıca baınle
leri cepheden yapılmaktadır. 
Taganrofmı ötesinde bir köy ayni 

gönde i1stUste Uç defa bir hasımdan abll
rUne geçmiş ve riihayet Ruslarda kal
mıştır. 

Sovyet hava kuvvetleri bu kesimde 
mühim rol oynamaktadır. İki günlük ba
rekAt esnasında 21 düşman tayyaresi 
tahrip edilnıittir. Bir dÜfDUUl tayyare 
meydanı da cldd! hasara olramıştır. - ~ ~ ~ ' ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ -

..... _ ...... ~ .................... ,....;...-..... +-.:. ..... ~ ,.....-........ ..,..- ._- .............. 

Bir Amerika 
muhribi daha 

batınldı 

Hadise lzlanda açık· 
larında cereyan 

etmiştir 
---0---

LolMlra ndyosuna ıöre Kearney ve 
Creenlea sonra üçündi bir Ameriba 
muhn"bl daha blancla açıklarmda ~
bul bir denbaltı tarafından torpillenmek 
smetiyle batmıştır. 

Bu Amerikan torpido muhribi 1911 
ve 11ZO seneleri arasmcla Amqibhla
nn seri halinde cleDize indirilen 83 
muhripten hiridir. 1190 ton lıaaniade
dir. Dört top ve bir bava topu ile U 
torpil kovanma maliktir. Muhrip 35 mil 
.antWe Mil. 

Ba yeni hWUenin mihvere karşı da
ha pwetli hareket edilmesine ve hagil
t.eye t1aha (ok yardım yapdm11ADa ta· 
raftar olan - yani Ruzvelt partisine 
meDIUP bahınan • Amerikahlan ... 
pddetli hareketlere sevkedeceii şiiphe
.mtlr. 

<ııRADYO GAZETESi• 

* Vaşington, 31 (A.A) - Reisicümhur 
Ruzvelt Niyu Cerseyde bir fabrikanın 
muhafaza altını alınmasını emretmiştir. 
Mezlah- fabrika işçilerinin çıkardılı ba

kanpkhklar 20 eylülden beri fabri
latibla11erini müteessir etmit-

• ~ wg SAJdnDE • 
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Halkevinde 
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Cümlı ri~et ba.Jlramı 
şerefine güzel 

temsiller 11e?iEdi.. a §a a 
veril 

~n-

Gö UJ.en rü11ıda n er v .. ~10. q~ç ~t1h:ı:r P<1.ece~~ı e 
hail olduğum ı ; elı iste im.. 

Cümhuriyet bayramı münasebetiyle 
29 ve 30 ilk teşrin gcecsi halkevinde, 
tem!!ll kolu amatörleri tıuıtfından, mu· 
vaffak olmuıı milli temsiller verilmiııtir . 
Temsil başlarnado.n evvel cümhuriyct 
bayramı hakkında bir nutuk irat edil
miş ve temsil edilen cÇnkır Ali> adın· 
dnki milli temsil büyi.ik bir alkış ve tak
dir k:ızanmıııtır. 

"' gır ceza 
••• 4 .... . 

lşte onların ölUmUndcn sonra mem
leketim olan KafkllSyadan beni çıkardl
lar 1stanbula getirip esir pazarında bir 
cariye olarak haraç mezat tlılar ... 

Bunlar bana hep rilynmda bana ma
hlm olmuştu. Hatta bu saraya gireceği
mi ve burada sizin hizmetinizde buluna
c~ğımı bile önceden duşumda görmüş
tum ... 

na giren hayalleri yeniden hafızasına 
toplamak için uğraşmağa koyuldu ... 
Şimdi Mehpare de derin bir meraka 

tutulmuş gibl görünmekte idi. Herhalde 
hanımının gördUğii bu ruyo çok tuhnf 
bir şey olacaktı. 

Bunu düşünen genç kız biraz önce 
duyduğu acıyı unutarak Kevherl hanı
mı can kulnğile dinlemeğe hazırlanmış
tı ... 

-2-
GEVHERLt HANIM 

Mehparenin gayet masum, temız bir 
hisse kapılarak söylediği bu sözler kır 
c.akarının üzerinde birden bire derin bir 
öfke uyandırdı. Rastıkla boyalı kaşları 
&nsızın çatılan acuze kart bir canavarın Cevherli hanımın durumu esasen bir 
homurdanmasını andıran boğuk bir ses· ~ok garabetlerle dolu idi. Bilhassa onun 
le söylenerek dedi ki: gençliğinde geçird.ği seneler kalın bir 

Rejisör B. Ihsan ile bütün amatör 
oyuncular deruhde ettikleri rolletdc 
ati için çok ümit verecek muvaffakıyet· 
ler göstermişlerdir. 

Milli temsilden sonra monologlar aöy· 
lenmiıı ve bir de komedi verilmiştir. 
Komedide baş rolde oynıyan Ali Eşman 
ve cAjuan Enspektör> ve Pi~man ro· 
lünde yabancı vali rolünü yapan Rifnt 
Kongas pek çok alkış toplıtmııılardır. 

Halkevi temsil kolu amatörlerinin 
tuttukları yolda muvaffakıyetle devam
larını isteriz. 

-------

Manifaturaci bay Saf der Ciritliğil 
hakkındn mal gizlemek ve memurlara 
rüıvet vermek sucundan yapılmakta 
olan tahkikat Ağır cezaya intikal etmiı· 
tir. Bu %.ııt Milli korunma kanununun 
32 ve 59 ncu maddeleriyle ağır cezaya 
verilmiotir. Muhakemetlne hemen ba,. 
lar:., caktır. 

Bu fıudise fayanı dikkat safhalar ge· 
c;irmietir. Flat mürakabe memurlan bu 
manifatura mağnzuınn giderek alınan 
tertibnt mucibince saten, pucn ve tlııor 
isteyince kendilerine (yok) cevnbı ve
rilmiftir. 

Memurlar bu va:r.lyet karııııında hüvl· 
vetlerini bildirmiıler ve mağazayı arn
>'n<:ıtl:larını eöylemi.,Jerdir. filhakika bu 
arıınm:ıdn bu mallardan mühim niabette 
bulunmuş ve depod11ki mevcutlar tespit 

tır. 50 lira blluhara verilecekti. 
·Memurlar mağazadan ayrılınca ma

ğaza enhibi ioi açığa dökeceklerini btid· 
lnl etmiş olmalı ki hemen lzmirden ~y
nlarıık Manisaya gitmiş ve hııetanaldığı 
lddiasiylc Moriı Şinasi hastanesine yat· 
mr;hr. Diğer taraftan memurlo.r hem 
mal saklamak ve hem de rüıvet madde
ainden işi aleniyete vermiglerdir. Bu ut 
M nisada taklp edilerek tutulmu~ ve 
f zmire getirillmiştir. 

Diğer taraftan mcmurlann bu mües
sese deposunda 4-}e geçirdikleri pazen
lcrin Duitin, Tisorlerm da puplin oldu· 
ğu nnlnşılmışhr. faknt satenlerin yüzde 
yüz saten olduğu tetkik neticesinde nn
laşılmıştır. 

* 
- Vaylh VaziyeCr.dcn memnun de- esrar perdeslle örtülU bulunuyordu. 

ğilmisin? .. Kız ben sana şimdiye kadar Sultan lbrahiın devri vezirlerinden 
hiç bed muamelede bulundum mu? .. Fazlı paşanın kızı olan Cevherli hanı
Seni bir cariye yerinde mi tutuyorum!.. mın başından, lstanbulda bilyl\k bir de
Bu haline bir yeyip bin defa şükretmeli- dikodu uyandıran kirli bir takım mace
sin... ralar geçmişti. Babası Fazlı paşa Sultan 

Kövliinün kalk1n
nu•sı için tetkikler 

cdilmi tir. Annfartnlar caddesinde 422 ııayılı 

İşte İstanbulun en muhteşem, en bü· tbrahimin tahta çıktığı !lk senelerde 
yük saraylarından birinde oturuyorsun" derya kaptanlığında bulunmuştu. Sonra 
Herkes seni Fazlı paşanın kerimesi Gev padişaha damat olarak Osmanlı haneda
herll hanımın öz kızı diye tanıyor ... Bir nile sıhriyet peyda etmiş ve bu sayedP 
giydiğini bir kerre daha arknna almıyor ikinci vezaret makamına kadar yUksel
sun ... Seni sUslere ve elmaslara mustag- mişti ... Fakat Fazlı paşa bu yUksek mev 
rak bir halde tutuyorum... kide uzun boylu oturmağa muvaffak 

Ziraat vel:~leti Türk köylüsünün kal
kınması için bugünkü zirai çalışmalarını 
ve durumunu tetkik eylemektcdlr. TUr

Ma~au sahibi memurların ı,i ciddi- dükk&.nda bakkal Rizanın k~me veke· 
ye aldığını görünce rüşvet teklifinde bu- rin beher kilosunu 5 4 kuru11tan satarıık 
lunmu tur. 600 lirnyn yapılan anla,ma milli korunma knnunu hükümlerine a)'• 
ile hEıdisenin kap nacağı temin edllmio km hareket ettiği tespit cdilml11 ve hak
ve bu paranın 550 lira ı hemen alınmı11· kında kanuni muamele yapılml§br. 
a:;:.-.,.-...r.r-=:.=~~~ ..... ~~~J.X ... ,.-.. ---r..-/.Y"'~~~ 

lü iklim ve tabiat bölgelerinde Türk 
köylüsünün umumi durumunu ortaya . 
koymak mak.andiyle çalışılmıotır. Şim· 
diye kadar 15 00 köyün etüdleri yapıl-

apon S. ~ekili f 'T~aarr z te ı·ıı:e-

di.,"or ki: si ,·aklaştıkça Bunların hanğt blrlslni ınk!ir edebi- olamamıştı. O tarihlerde sadrazam, meş 
llr sin?.. hur Hezarpare Ahmet paşa idi. mı~~· köylerin z.iraat sahasında kalkın-
Yoo, ku:ım. Şimdiki va7.lyet\nden eğer Hezarparenin i.e güce baktığı yoktu .. 

hocmutsuüuk g!Sstcrmeğe kalkıcncak O devlet işlerile Ub'l"QŞllcak yerde padi- mnlorını, doyurucu maddelerini arttır· " p . b • Ü ., • 
r· ~ ah UhU u k ,_ · · b. maları irın ı"cııp ·den tedbirler alınırken f Z Uf n man t ert olursan. senin bu hareketine, a"ık,.ası, ~ m tevecc n atanına&: ıçm ın- - ... ·-

~ ~ b" U lil hil l b ·· il lüzumlu yardımlar dn yapılacaktır. 
nanköl'.lUk derler.. ır t r e ere aş vuruyor ve gun - ll#llW uıkmak İcı·n br"r. 

Lnkırdı arasında Fazlı paşanın kızı nü hoşca geçirmekten bn§ka bir şeye , , 
ve adının Gevherli hanım olduğunu söy dikknt etmiyordu... Kıymetli bir telJerrü / ı · · 
lemck suretile hüviyetini ifşa etmiş ouın Sadaret makamını başkasına kapdır- Değirmendere nahiyesinin Çile kö- ~~me, l Y l z,, 
cadı kannın bu acı sözleri Mehpareyi mamak için Hezarpnrcnin mUracaat et- yUndcn şoför B. Hnyrl Dumantürk Türk --<>--
derin bir aurette mUtecssir etmişti. Oy- tiği tedbir şu idi : Havo Kurumu Değinnendağ şubesine Tokyo, 31 (A.A) - Japon ba§vekili 
ııakhğı ııisbetinde hassns bir ruh taşıyan Topkapı sarayını dolduran sultan ha- 100 lira te~rrUde bulunmustur. general Tojo milli hizmetler birliğine 
genç kwn kirpiklerinde inci tanesinl nımların, yüzlerce gözde ve cariyenin ------ mensup 300 azaya hitaben bir nutuk 
andıran yaşlar sıralandı. Ve içini sek- teveccühünü knzanmnk ve onların saha- İR 'l' AYJN söyliycrek Japonyanın tarihinde benzc-
tikdcn sonra incindiğini gösteren hazin, betile hUnkf\r üzerindeki tesir ve nüfu- ri görülmedik bir buhranı yenmesi için 

ll b k rak hafa t k B k tla Emniyeti umumiye müdürlü~; hcsa-
sitem ir tavır ta ınn dedlkl : zunu mu za c me ··· u ma sa 6

.. azami gayret sarfedilmcsin.i istcmictir, 
h Ah t "'" d ta hl t h fi · ~ hına Hukuk tahsilini yapan genç komi- ~ - Aman nnımcığım ... Beni af huyu- me .,..şa 8 e r u a yecı ma!:ia- +~ Bacvekll bundan sonra Asyanın ver: ..... 

d bu Uk bi d t Is t scrlcrden B. Rifat UUru aınir emniyet ·ı "'' run. Sözlerim yanlış anla~ldı... Sizin znsını an ıran Y r epo es e • lendirllmcsi federasyonuna bir mesaj 
bana karşı yaptığınız eyilikleri nasıl in- mişli... Bu depoya dağlar gibi tuvalet kadrosunda vaz.Ife görmeğe bnşlruıııştı.-. göndermiş ve bu rrcsajında ııunları söy-
kar debillrlml'.. eşyası, en pahalı ci:r.sden ziynet levazımı --- lcmişlir : 

Yıllardanberl lutfunuza ve ihsanları- yı~dırdı ... Torbalar dolusu anber ... Mis Türk . Yugoslav cDUnyanın karışık bir durumda bu-
nwı mustagrak bir hnlde yaşıyorum. Bu kok\lları ve ~yağları .. Rastık, kına ve lunınosına rağmen biz Japonlar bütün 
nu inkAr edecek olursam gözlerim kör ı:erdeçal denkleri.. Koluilu sabunlar... Ticaret a asması maniaları yıkmak için dcm:rdcn bir ira-
olu!'-. Elbiselik her tilrlU kumaşlar... lesh-..Jı~•dL. de ile birleşmeliyiz. > 

Benim anlatmak islcdnm §CY ba~ka Burada bUrUmcUkten ve Çin ipekli- t:UU Batavyn, 31 (A.A) - 1000 'kadar Ja-
idi. Cariyeniz, görülen ruyalann er geç terinden tutunuzda tUlbendc ve beze 1660 sayılı Türkiye - Yugoslavya ti- pon kadın ve çocuğunun Hollanda Hin-
zuhur edeceğine kail bulunduğumu bil- \•arıncıya kadar her tUr1U mensucat eş- caret ve seyrlsefain mukaveleslle ayni distlınından ayrılnıalnrı bcklcnilmektc-
dlrmek istedim... yası };)ulunuyordu ..• Mnkara, iğne iplik. tarihll klearing anlaşması hükilmctimiz d 

'.qer bllmiyerek bir hata yapmış isem \Je ipek yumakları, deponun içindeki ce feshedllm~tlr. 5 son teşrin tarihinden iŞanghny, 31 (A.A) _ Vaı.iycttc gü-
kusurumun af edilmesini dilerim... raflara muntn7Jınl bir .surette istif edil- itibnren bu mukavele ve anlaşma hil- rillen son inkic:.aflar üzerine Britnnya 

v·-·- im! bir lf d il sö lediğ' mMt kUmlerinln totblk edilmemesi tamimen Y nu.w sam a e e Y ı ., ··· makamları burada esaslı işi olmıyan ve 
bu sözler Kevherll hanımın öfkeslnl gl- Saraydan her talep vukuunda sndra- şehrimizdeki alAkaiiarlara bildirilmiştir. bilhassa kadın \"e çocukların hareket et-
Qemılştl. Kocakarı eski neşcli tavnnı zam ietenilen eşyayı biu.at darttıktan __ ____,,,, meleri için bir tcbliğat yapmıştır. 
yeniden takınarak : sonra bunları mahallerine hemen sevk Adliye tayinJel'i.. _ 

- Yeter artık... Zaten bllirlm, beni e:diyordu... fzmir sulh hukuk hfıkimi B. Behçet B A "k --- h · 
cidden seversin ... Fakat ah bu gençlik... Hezarparc Ahnı~t paşanın tesis ettiği Tnrkele Alaşehir hukuk ve ce?.a Mk:m- l r merı an fflU rı. 
İşte sen de gmçsln... Biraz hoppa mhaç- bu cesim eşya ve emtia deposu alış veri- ll salahi d b b d l 
ta bir kızsın. .. Hayatta eyi bir tecrllbe şi gayet yolunda giden islek bir ticaret- ~=~t yap~:~~crilmiş ve ken isine te • i aha botırı dı 
sahibi olmadıluı için buen bunun ne- haneyi andırmakta idi.. Her ikisinin ara- izmlı. hllki~ namzetliklcrine BB _ SONU 2 tNct SAHİFEDE _ 
reye varacağını hesap edemlyerek Uerl, sında yalnız bir fark vardı ... Bir ticaret Ö er Bozcalı Besalet Demiral tay~ dir. Bu tedbirin alınmasından bahseden 
geri btr takım laflıır •Hyler durursun. evindeki eşya peşin para mukabilinde ed~ . 1 d' ve bir zat şöyle söylemiştir: Memleket tclı-

Kmm. bundan vaz geç. .. Zaman na- satılıyordu. Ahmet paşanın deposunda- mış er ır. 
dk. Bu rayın vaziyeti ise bizi mson ki emtia ise isteklilerine bedava olarak --- likeli bir vaziyettedir. Millt mildaCnayı 
derecede lhUyatlı ve tedbirli davranma- verilmekte idi... Şehrimize gelenlel'... ilgilendiren cndilstri patron ve işçileri 
mm icap ettlnnektedir. Kurnaz sadrazam sade bu işi yapmak- Denizli valisi B. Osman Nuri Deniz- arnsmdaki mUnazaalnrda B. Ruzvelt. 
DllşUnUlmeden agJ%dan kaçırılan tek la knlmadı. .. Padişahın samura olan çıl- lldcn gelmiştir. UçilncU defa olarak bu gibi şlddeUi bir 

bir lakırdı hazan Wn1ri kabil olmıytıcak gmca rağbetini, sarayda bir daireyi dö- Aydından şehrim!zc gelen İstanbul tedbire müracaat ctnı!ş bulunuyor. 
Clerecede bUyUk bir fenalığa sebebiyet şeme.Jcrine ve yastıklarına varıncıya ka mebusu emekli general Kfızıın Karabe- Vaşington, 31 (A.A) - Ruzvelt gnze-
vercblllr._ dar bu kıymeUi hayvan derisile döşet- kir dUn valiyi ziyaret eylemiştir. tecilerle yaptığı görüşmede Almanya ile 

Hintlil~r harp ~ay
r~tlerinde In~ilizler· 

le hirl~sivorlar .. 
Londra, 31 (A.A) - Moming Post 

gazetesi Kalkutadan a ağıdaki telgrafı 
almıştır: 

« Açık surette beliren alametlere gö
re taarruz tehlikesi Hindistana yaklaş
dıkça H1ntlilcrln ekseriyeti büylik Bd
tanyanın harp gayretleri meselesinde 
Gandinin ittihaz ettiği hareket hattını 
dr:~iştirmesini lüzwnlu göı·üyorlar 

Gandi tarnfından ilAn edilen mukave
met politikasının fadili hususunda sahil 
vfüıyetlerindc ve bilhassa kongre azası 
arasında şiddetli bir ccryan lıükUm silr
mc_ktedir. Bu tadil lehindeki hislerVnr
da· da bulunan Can diye kongre azasın
dan bir heyet tarafından yapılan bir zi
yaret esnasında üade edilmiştir. 

Heyet Gandiden pnrlnmcnto usulle
rine avdet edilmesini istemiştir. 

Heyet ıı.zasınm bu yoldaki gayretleri 
hiç bir netice vermemiş olmakla bera
ber Gandi politikasının gittikçe fazlala
şan bir memnuniyetsizlik uyandırdığı 
nşikirdır. Bununla beraber, Gandi Bü
~·Uk Britanyaya milşkiH\t çıkarmamak 
kararını muhafnzn etmektedir. 

TEHLtKEYt IDRAK ETM:~ 
BULUNUYORLAR 

Müslümanların ittihr.z etmeleri lazım 
gelen hareket hattı Bcngal dahiliye na
zın hoca Nizameddin tarafından son 
günlerde tayin edilmiş bulunuyor. 

Nazır uzok doğudaki hadiselerin cld
di mahiyetini işaret ederek şunları söy
lemiştir: 

c Artık bahis mevzuu olan 1ngiltereye 
yardım değil bizuıt Hlnd\stanın mUda
ftmsını temin meselesidir. > 

Doğu a -im n?Qrın 
rastladılı!arı en büyiJlı 
zo lufdarı ve en 
şi detl muıı vemetı 
göstermelıtedir •• 
- BASTı\RAFI l tNCi SAHiFEDE • 

ehemmiyeti şimdiden ölçü1emiyccck de
recede biiyiik bir dönüm noktası teşkil 
edecektir. Ahn:ınyada bütiin lrulnk111 
Moskot'a hakJaonaki haberleri bekliJ'O'• 
Bunun dışındn k:ılan bfitfüı öteki zafef 
tadialorı ruıcak yer isimleri \•ermek oll· 
caktır. Kısaca Almnn milletinin alıikat' 
merkez cephesi frıerinde toplanmış bd· 
lunmaktadır.• 

Şüplıe cdilcnıczki, Alın n b33rall 
Kremlin üzerinde dalgnlanmış ols:ıy41t 
bu pa.rlok neüce, Timo~c.nko ordulııll" 
um imha edildiği hakkındaki haberler 
den iknt kııt m\Ul1.%.Wl nkislcr ynpacalı:. 
8cr1in, m-tık bir Rus devi tinin füld 
mevcut olınnd4.~ kuV\1ctıe bcynn ecir 
bilecekti. Şimdilik mü nbcde edilen Şff'/• 
Almnn knynnldannm d us mub,... 
metinin dc\'nmındnu bahsetmeleridir. 

fmlt.'\ lıarbinin mahiyetine clintet 
Mosltov muharebelerinde Rus :zayiab
nın lıılkiki miktan nedir? Bu mu~ 
sa\'U lll Alnıanlann :ıldıklnn ııctkclef 
Rusyanın mukavemeti üzerinde ne ... 
rece mü r olacal..-tır? Bunu kat'iyet
lc kc.stim1cğc imkiıı yoktur. Zira dd 
tnrnf ın iddialan birbirinden çok u~· 
tır. Alnı:ınlnr harbin başından beri 8ld 
zayintının tnkribcn nltı milyon ki,ıp 
baliğ olduğunu iddia ediyorlar. l>ünfll 
askerlik tarihinde bir eşi olmıyan bll 
zayiat doğru ise. Sovyetler BirliğinlD 
h&tl iimit ve cesaretini kaybctıncde0 

muka,·cmctte devam etmesi şnynnı haf• 
ret değil midir? 

Ruslar, büyük :ınyiuta uğradıklartJ11 

kabul ctnıcklc beraber, Alın o iddi .... 
nnm rok hnyali rııkamlarn dayandJ!,..
sliy:liyorlat. Oıılara göre, Tinıoçcnko -· 
dulnn imha cdilmcmİ!!!tir. Şimdi Mosko· 
vayı miidafna cdon kuvvetler Timoçeıt· 
konun Alımın kıskaçmdnn lnırtultn•ll' 
muvaffak olan ku\'vetleridir. 

B şclıirlerinin Almanlar eline dil~· 
mcsine \'C hntta Lcningrad gibi muhn._. 
ru edilmesine mnni olmak için Ruslnrtfl 
cıı hü:~;ük g:ıyretlerlni snrfcttik'e.ri anu· 
hakknktır .. 

Ayni znmanda, Almnnl:ırın .Moskov•· 
ya karşı knt'i mahiyette yeni bir taarr?' 
daha hazırladıld.nn hn'ber \'cribıektedıt· 
Bu da ispat ediyor ki Almanlar fıarbiO 
müstakbel inkişafınn ait ümitlerinin bil· 
yiik kısmını Mosko\•nnın ,..aphna ba~la· 
m lanlır. Su halde önümüzdeki günltl 
\'Cya haf tnlar içind , doğuda, hedefi 
nc;ıkça l\IoskovlUllD ~ptmdan ib~ 
olan en hliithiş ınuhnrebclcr ''Ulru .,_.. 
lacaktır. 

$EVgE'J' BJLGfH 

Mare~a Jımızın ---·---
Bayram mürıosebe

tile tesekkürleri 
Ankara, 3i (A.A) - Ccne kur

may baıknnı marePI Fevzi Çıık· 
mıık. on aekiz.incl yıl cümhurlyd 
bayramı münaacbctlyle gönderilen 
lebrik telgraflarına. gerek ordu ve 
gerek kendi namına teşekkür ctın~ 
ği Anndolu ajansını memur ctııÜŞ
le.rdir. 
·~CO:C:O')~:loıX»C:O:o:iOOır' 

Bunun fçln. lafın nereye varacağını mck hevesine kapıldığını bildiği için _ diplomatik mUnasebetler:i kesmek için 
tarttıkdan sonra söylersen çok iyi eder- adamlarına talimat vererek bir gün bil- D / •f ı · · J hiç bir imkan görmediğini ve Royben K "''*" ( ~ l 1 • 
sin... yük çarşıdaki bedestanı bastırttı ... Blr Q aman Çl I lğtllae muhribinin kaybı ve Amerikan gemi- iŞ ge ınce ese i Ş ert 

Şimdi bu bahsi bırakalım. Sana bu ge- çok kıymetli eşyayı zorla esnafın elin- Bir z rtıat ceza euı !erine karşı yapılıın diğer hUcuırilar üze- - BASTAl~AFJ 1 tNCi SJ\HtFEOI' . • BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE • 
ce gördUğllm ruyayı anlatmak istiyor- den zapdettL .. Binlerce samur, va~ak, rinc Amerikan siynsetinde hiç bir deği- miş olan Alman hava ve denizaltı do- zin gibi ihtiyaçlarının zamanında rnel>-' 
dum, araya Şe başka laflar karıştı... sincnp, kakım, tilki derisini ellne geçir- yapıJl];OI'- şikllk olmıy:ıcı-~ı fikrinde bulunduğunu nanın:ısma mensup birliklerin hUcuınu· z.ul miktarda teminini imknn dahiJi.ıl• 

Gevherli _hanım sözUn burasına gelin- di ... Ve bu suretle çılgın padişahın mec- Adliye vekaleti, Muğlada Dalaman bildirmiştir. na ınnnız kalacaktır. Manoıafih kutup sokacakbr. 
ee blrdcnbırc durmuştu. Elindeki süt nunane emellerini temine muvaffak ol- çiftliğinde ziraat esası üzerine yeni bir --"""'""""""-""•- gecesi İngilizlere yardım edecektir. l:zmir iafC kadrosunun bir az clıı.~ 
bardağını tekrar tepsiye bıraktı. Gözle- muştu... cezn evi kunnağa karar vererek burada A VUSTURAL Y İkinci teşrinin sonu ile birinci ktınıı- takviyesi derpiş olwımnktadır. Şiınclikl 
rini yumdu ve o vaziyette, gece ruyası- _ BİTMEDl _ ceza evine nit binaları inşa ettlrmeğe Sovyetlere sıhhi nun ortası arasında bu çevrede gece kn- halde bu kııdro ihtiyaca c:cv.ap vcreıne· 

başlamıştır. Bu binalar ceza evlerindeki w-~ rnnlığı mutlaktır. Fakat MurmanSk sa- mekteodir. 
f"'~~--=r..r..r~~~~J"~~..#"~~ 

B Cümhuriy~t Bayramı münasehetile 

IMilliŞef e - n a -
~ 

• 
ınşa-

ı ar sıı a os a 
rafa ıld 

Pestede Türk . elçii{ğinde 
resmi parlak 

yapılan 

oldu bul 

e 

ka-
~ 
~ ~ Ankarn, 31 (A.A) - Roislcilmhur lerini bildirmiş ve hariciye vekillıniz 
§§ f.rnıl't lnönU ile lran Şehinşahı Mu- de karşılık telgrafıle tcşekknr tmış-

bam.mtt Rıuı Pt"hlevi arasında cüm- ı· 

1 
h ~ 

uriyf'tin yıldönümU mümısebetile Budııp~, 31 ( A.A ) - Macar 
tt"brlk ve ,esekkür telgrafları taati ajansı bildiriyor: Tilrk CUmhuriye
~ılmıştır. Cümhuriyctin yıldönUmU tinin 18 inci yıldönümü münascbe
mllnascbelile Romanya devlet reisi tile 29 ilk teşrinde Türkiye clçiliğin
generıı1 Antonesko ile başvekil Dr de bir knbul töreni yapılmıştır. Türk 
Refik Saydam arasında tebrik ve ıe.: dostu Macarlarla Türk kolonisi tö
edı: kiir teh:rafları taati olunmuştur. rende hazır bulunmuşlardır~ Bir çok 

Romanya b~şvekaet vekili ve hori- içtimal teskillit ve cemiyetler mil-
ciye nazırı B. Miluıü Antoncsh b - ar leri eJ i R EŞeE o d 
rlclyc vekilimiz Şükrll S ra • 'u"~ t nn· . b•J..1:~,-~, ,:;.., ~ ına 
~ d d'•• b" l ,,_ " ""4•~t:I""..ıır . .1.ur.ıuye 

. g_vn er .~gı ır tc _;.ra,ta c~· ur .\!l'· d~i ı t.::şekkiirlerinl ve hcar mille-

i3Çi ekipleri tarafından inşa -edilmekte- ~ue rjyOl' hilinden sonra yeni güçlüklerle karşıla· Yine İa§e teşkilatına bağlı bu" 
'.\ dir. Londra, 31 (A.A) - Melburndan bil- şncaklaı·dır. Beyaz deniz şimdiden don· lıınnn. fakat müstekilen bir ef tarnfJll .. 

Bu binalar Nisan ayında ikmal edile- diriliyor : Avusturruya başvekili lıorp mağa başlamıştır. Bir kaç haftaya kn- dan idare olunan fiat mürakabe teşkU&
cck ve ziraatçı mnhkfunlnrdnn bir çok- kabinesinin fazla mikdarda sıhhl mnlze- dar tamamen donarak mayısa kadar tının <la daha mü,bet i"1er ba,.arın•r 
ları buraya nakledilecektir. So l d l içjn b ı kadronun da takviyesi clüııünii • mesinin vyet er birliğine gön eri me- donmuş kalacaktır. 

sine knrar verdiğini bildirmiştir. Bunun için kuvvetli buzluranlar ]{i. m":t:ı~~· lzmirde bir çok mnddc1eorifl ZABITADA 

37 
Tirede belediye hanında Ali Cömle-

rek uykuda bulunduğu suadıı cebindeki 

1 
3 7 llra~nı çalan lbnıhim oğlu Ali tu· 
tulmu tur. 

B dme hdie 
ödemişte Cümhuriyet mahallesinde 

ıoför Tahir Sansar sarho~ olarak idııre 
ettiği otomobille istasyona gitmiş, ora
da Hakla Ateşi döverek tahkir etmif, 
ubıtaca tutulmUJtur. 

Kadına taaPl'UZ ~-il1""-
Tuenin Kemerdere köyünde lbrahim 

oğlu Turan Duymaz ıtTkadıışı Ali ()ş. 
man Yaldızla birlikte belediye bahçe

~ sinden geçen ve evli bir kadın olan Bn. 
Fatmayn aarkıntilik ettiklerinden tutul
m lardır. 

j ı &:a.c'a~ 
appuz e • ler-

Knbine Sovyctler birliğine yapılacak dır 
dun zım · s3tJ~ı layıkivle kontrol t"dilemrmektC:: 

para yar meselesini de kararlaştır- Bu vaziyeti nnzan dikkate alan Alnınn· dir. Fiat mürnkabe teşkilf\tı, yalnız y• 
mıştır. Bu para sıhhi mnlzcmenin alın· lar kuvvetli Sovyet buzkmı.ru Jaras ne. 1 1 ı_ d 1 t_ dır· 

b nilnn çikuvetler e n • t:a ar o mıı.t:tıı 
masında kullanılacaktır. ...:.,; ... : şimdiden Munnansk önünde ~rn.. •- d k·klt1 ·~ Uff' Bu ,Uı-;.avetler üzerine piynsa a tet J • 

---- hasara uğratmışlardır. Arkanjele çıka- yapılm<ı.ktn ve ıihtik~r m ... vzu1an takiP 
Re in leıe aite .. i- nlncak ingınz ve Amerikan malzeme- edi1mektedir. ~ 
Pnris, 31 (A.A) - Fransayı işgal sinin kara yoluylc cenuba sevki ıicnp Son günlerde tuh11fivc ve mıınifııt;il. 

kuvvetleri kuınnndanı neşrettiği b!r be- edecektir. Halbuki Volodanın 170 mil satı lanndn yeni ihtik~rlnr tesbit '"~·· 
ya.nnamede Führerin Nant ve Bord<> su- şimalin.e kndar bu yol tek bntlıdır. Bu- miştir. Bunlnr inceden 1neeve te'tk-:\ e 1 

ikastlarından dolayı kurşuna diz.ilmeleri nunla beraber bu yola müvazi ayrıca lct· .. ktir. ·r 
emredilen rehineleri affettiğini bildir- bir kara yolu da vardır. Gelecek harp St'kercilcrde bavram p:ünlerindf" ~ 
m!ş ve bu gibi fena hareketlerin teker- malzemesi yaz mevsiminde yine Vo~odı: "'ok mndd~ .. ri pan , fi..a!'la atm1.ılııı 
rür etmemesi temennisinde bulunmuş- dan geçerek nclıir yoluylc sevked.ilebı- Ezcümle tdli <:"kulft kiJow bi.1 -: 
tur. leccktir. tış yerinde iiı; liraA n s rken b"r b•f 
-------------------------------- lı:a t".,. ethıme dört 11.imdnn sal~~·~ 

1 
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C nrn KIZI (DUNY A.ŞKA) 
AYRICA:BAVAY RAPSODiSL 

A A 

Bütün bu iııler ehemmiyrtlr. t..,t:kik 
takip edilecektir. 

tb.: tın yıldonilnıil munasebetile tebıik- tine derin hislerinl iihar etm ;;tir 
=---~.c~~~.r~ _. ~ 

Koşadasında bir bndise ohnUJtut. Sa
lih Tültenmcz, lbnhim Çcrçı1cr ve Yu· 
stif Tütüncü edlannda üç kişi Gç genç 
bd101 :zeytinliklerinde çalıştırmnk üze
re birer lira yevmiye ile :işe lnuşlar ve 
bu kadınlara taaT111Zdn bulunmuşlardır. 
Suçlular hak.kında ikanunt takibata iba§-
lan tır. 

MA'ıl'fNELER : 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 ... 
PAZAB G°()NO ll.15 TE BAŞLAR-
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Almanlaı· Kırım berzahındaki 

YENIASJR 

•••••••••••••••••• 

Tavyareleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' SiY ASI VAZIYE2' 

Almanlar henüz 
harekatı tasfi-Cenubi ltalyada iki 

müdafaa hatlarını hakikaten şchire şiddetli taar- ye edemediler 
yarmışl<rsa iftiharda haklıdırlar ruzlarda bulundular ı· db ,. ö 

/ 
. 

Bu i~dian"! tahakkuku haliinde Sivasto olun da 
· ikeye üşmesi b:r zar ret a :rı~ ... 

Kahire, 31 (AA) - Orta şark Bri
tanya hava kuvvetleri umumi knrarg!i
hının dün akşamki tebliğı : Britmıyn ha-

n dm gazc>k in görC' cephcdı? du- yit edilmcmi.ştır. Kımndaki b("rzahı gö- va kuvvetlerine mensup orta bombardı-
rum ı;u <surctlt> hülfı ~ cdilebilır : ren \'C bilenkrin bu berzahın tnınamilc 1man tayyareleri çnrı;amba günü cenubi 

Mo k~ vnnın şimal ve batıcındakı tıırır- as Jıp Kırımm istil.1sırun ne lrn<l:ır güçjftalynda Sidera, Soberata ve Losiyi 
rU? hr kı n C'n yavaşlnmış, daha az tc.lı · oldufi"unu b lirlC'r. Bu durun K rımın boıab~rdıman etmişler V<' askeri hC'def
likc li olmu tur. Orel ve Kolada].., Al- müdafaasını kolaylnstırmaktadır. lerl<' mevzilere hücum etmişlerdir. La-

ın erg ın a .z err ve 
Hopkinsin Stalin 

hakkında bir görüşü 

Radyo ca.zetesine göre, ilk teşTin ayı 
bitmiş \'e son teşrin girmiş olduğu hal
de Alman - Rus harbi devam etmekte
dir. man t::ıarruzlnrı ise daha şiddetlenmiş Sov:yetlerin bu bcrzcllta mütenddit s!yide fabrika bimılarımı tam isabetler 

] k zl d Rusyaya karşı taarruza geçmiş olc:ın oldu ·,u gelen haber erden anlaşılmakta- müdafaa hatları ve mer e eri vücu ::ı k::ı.vd dılmi<:tir. Siderada gaz fabrikası-
ldi B .. ...., Almanlar, ilk teşrin ayında da harekatı dır. Almanların buralarda Mosko\aya getirmiş olmaları çok ·muhtemc r.. u mı ve diğer bir fabrikaya isabetler ol- tasfiye edememişlerdir, bununla bcTa· 

doğru ileı·lemeler elde ettikleri ve tnar- birbiri ar<lıııa yapılmış müdnfa::ı hatla· mus ve yangınlar çıkarılmıştır. Bulutla- bt'r Rusyanın kolu. kanadı kırılmış ve 
ruzu yeni kuvvetlerle desteklemiş ol- rından Almanların geçerek Kırımı isti- rı kaplıyan dumanlar kilometrelerce R 1 . . l"k b. t1 vu·· 

· · · · - • ] . . al .. us ann yırmı sene ı ıT gayre e -dukları b.ldırılmektedir. Ruslar <loguyn laya baslamış olma arına pek ıhtun uzaktan görülüyordu. Siberatoda büyuk cude getirmiş oldukları harp stokları 
ve doğu şimale .doğru çekiliyorI:ır. \'e:il<'~C.:z. Eğer bu muvaffokıy~t. elde ya~gınlar çıkarı~mış, askeri binala~, ga- imha edilmiş; zengin yerleri işgal olun-

Ccnup cephesınde Alınan tnkip h::ıre- eclılmıs ıse, Almanlar bununla ıftiharda raJ yolları, fabrıkalara bombalar ısabet muş ve Rus orduları da hırpalanmıştır. 
katı deva~ etme~tedi_r. Bu takip. hare- haklıdırlar v~ .~ırund~ld kuvvetlerle etmistir. Bir dem:ryoluna tnm isabet Bu harp Rusyanın yirmi senelik muaz
kfıtınn ragmen muttefık k-uvvetlerm he· donanmanın ussu olan Sıva•topol dıı çok 'yapılmıştır. znm hnrp hazırlıklarını meydana çıkar
n~z ~oneç. nehrinin r. doğusuna .. gcçm?- müşk~l duruma düşecekti~. . . . Marino _üz~rinc bir_ akı~ esnasında mıştır. Rusyanın bir kaç defa tekrarlan
diklerı, takip harekatının hiila nehrm Lcnıngradda Sovyetler ınısyatıfı eld' tayyarelerımız fabrıka. ıstasyon ve mış olan beşer senelik iktisadi program
hatı kısmında devam ettiği anlaşılmak- bulundurarak Almnnları hırpalamakta trenlere bombalar isabet ettirilmiş ve tarının hakikatte askeri bir hazırlık pro-
t.adır. devam ediyorlar. mitralyöz yuvaları susturulmuşt~r. gramı olduğu anlaşılmıştır. 

Ruslara göre Rostof bir çelik kal2 Rumen radyosuna göre, havanın sisli Şimali Afrikadn bombardıman tayya- Rusların hesaplarına göre bu kuvvet· 
olmuştur. Almanlar da Rostofa karşı olmasından istifade eden Rus kuvvetle- rclcr:miz tarafından 27/28 iJk teşrin g~- ler Almanyayı bütün kuvvetleriyle sa
t.aarruzlarına devam ediyorlar. ri Lcn!ngradda Finlerin bulunduğu ce}>'" ccc:i Bingazi vç ertesi gece Trablusg~ dece kendileri yıkrnağa kafi gelecek-
Kırımda bUtün cephenin yarılmış ve hede Almanların mühim yerlerini işga- limanlarına alunlar yapılmıştır. Binga- ti. Kaldı ki Almanya garp cephesinde 

burada da takip harekdtının haşladığını le muvaffak olmuşlar, foknt ayni rady<>: 7.idc Katedral mendereğine ve liman te- yıprandıkça yalnız müdafaada kalmıya
iki günden beri tekrarlamaktadırlar. Fa- ya göre Almanlar Rusları tekrar gerı sisatına bombalar düşmüştür. Trablus rak taarruza geçtikleri Uıkdirde netice 
kat bu haberler diğer kaynaklardan te- püskürtmüşlerdir. garptc gümrük binaları ve askeri leva- daha mi.ihim olacaktı. 
~.r.,r.,-~~.r..r.--=~~~~.r.r..r..r.r~~_,._,,.~ zım depoları is:ıbetler almışlardır. Beni- LtNDBERGtN SöZLERı 

1 t b 1 • • • • t • na tayyare meydanı ile Bnrdiya - Tob- Meşhur tayyareci Lindherg Amerika-s an U U n ı V ersi esi ruk yolundak~. benzin :'e m~himmat de- da irat ettiği bir nutukta harp başlıya
polarına .da huc~m edıl'?iştı;. Jıdan beri yautiğı bazı teşebbüslerden 

28/29 ilk teşrın gecesı Brıtanya ~m- bahsetmiştir. Lindberge göre İngiltere, 

d • • t •• ] ı d bardıman tayyareleri hudut çevresınde Frnnsa ve Arnerika hükümetleri AlınanU D o ren e. açı ı düşına~ın motörl~ nak_liye ve iaşe kolla- yayı Rusyaya karşı serbest bırakmalı 
rına h~cwn etı_nışlerdı:. Don~ .tay- imişler; buralarda ~eniş ve zengin yerler 

--------·- yarelcrı .28/29 ılk tcşrın gccesı Sıc~y~- elde edecek olan A lmanya, lngiltere ve 
İstanbul, 31 (A.A) - İstanbul üniver- yıt silmelerle bu mikdar azalacaktu .. da Komızo tayyare meydanına y~nı hır Franeaya taarnız etmiyecek, etse bile 

sıtesi bu sabah saat 9 da merasimle açıl- Rektör, talebe artışının sebep olduf,'U akın yapmı~ar ve b~ meydana aıt han- kuvvetli İn~liz ve Fransız kuvvet
mıştır. Üniversite :rektörü Cemil Bilsel güçlükleri tebarüz ettirmiş ve yeni yıla garlar. ve b~ara ısabetıe: Y~~~l~- leriyle karşılaşuak bir şey . yap:ın'?'~
geçen ders yılı çalışmaları ve durumun ferahlıkla giriş sebeplerini anlatmıştır.. d.~r. Bır çok ) angın]ar çıktıgı gorulmuş- cakmış.. Bunu kabul etmedıklerı ıçın 

b lı 1 ·· · d k. ddi Maarif vekilin;n himmetiyle kadro'"·a tur. . .. İnı:riltere ve Amerikayı muabaze etmek-u ça şına ar uzerın e ı ma ve ma- .. :. . . ".. Habeşıstanda Ambaso cenubunda duş.. tedir. 
nevi tesirlerini anlatmıştır. 85 profesör, 7 profesor, 18 doçent ve 30 asıstan ıla- man mevzileri çarşamba günü muvaffa- Al b h t b'ta aflıv ~ıd 
d • k ı tı vesi talebe yurdunun açılması gelecek k .. .. b h manya uA arp e 1 r gını e- e öçent veya asistan as ere a mmış · • . . . • . . ıyetie bombalanmıştır. Butun u a- etmekle evvela Rus,·ayı atlatmıştır. 
Bununla beraber Milli Şefin uzak gö- yıl taJcbenı~. ımtıhanla alınması gıbı k~: rekfıta iştirak eden tayyarelerimizden HOPKtNSE GöRE 
rürlüğüne iman eden profesör ve tale- rarla.rd~ şukranln bahse~e.n pr~fcso. yalnız birisi üssüne dönmemiştir. Amerikanın Moskova konferansı mu-
beı k l . d . Ccmıl Bılsel sayın başvekılın bu ışlere R 31 (AA) _ ı·t 1 • hh 1 d H k" s ı· · H. er ço ça ışrruş ve verım üşmemış- d·v· .. .. . d d ..+ y · oma, . ayan umumı ra as arın an op ıns, ta ının, ıt-ver ıgı onem ıızerın e urmu~.ur. enı A .v. . 1• Af "k dn b h d 
tir. 1 . . .. . b" { .. g r til karargahının teblıgı : Şınuı ı rı a lerdcn nefret ettiğinden :ve a ese er-

Üniversite g~en ders yılında 713 me- Yl. ıçınk~ç ~enı .~~n_e ynlı pro ~or e ır - topçumuz Tobruk cephesinde faaliyette ken gösterdiği Jnfjalı şöyle anlatmıştır: 
.. _,__ 322 152 mışB, es 1

1 e~. edn ı lıl~fa 1 mıl'lı ır.ak 1.. bulunmuştur. İngiliz tayyareleri tarafın- •Bu sırada B. Bitlerin orada bulunma-~n vermiştir. Bwımnn si tıp, si u yı yuz e e ı az a ça ışm uzu- d bl . . "d l k d' · · h l l 
hukuk, 78 i fen, 86 sı edebiyat ve 27 si ··sı kf" .. · •t r 9000 an Tra us ve Bıngazıye yem en yapı- mış o ması en ısi ıçm ayır ı o muş-

munutc go<l .• c;el?nl~e 
1
°r 1unıver~te 

1
• lan hücumda bir kaç kişi yaralanmış ve tur. Çünkü Almanlar kendileri için yeni öiş tababeti fakültelerinden "ıkriııt.f ..... gen" n ısıp • ı o mn arını ıs emış ve 

"' ~~ ilJ': • tin · .11• ku_,~ .:.. ill" d hafif hasar olmuştur. Düşman tayyare- bir Führer anyacaklardı.11 Basılan veya baskıya sevkedilen eserler ~ ı ı~e '. mı ı .U:e~ ve. m. ı e- lerinin dünkü tebliğde bildirilen 26 ilk Amerika murahhasının bu sözleri, 
44 tür .. Basılan eserlerin sayısı bunlarla hanın tımsalı olan mıllı ondcrınuze de- • .. da b. İngil' R Al ·ı k 
282 Yl• bulm••.,.ur. . 1 1 - .. Ü lk 1 d teşrın hucumu esnasın ır ız tay- usyanın manya ı e - aTasıra çı an-

~· nn •saygı ar a so1.un n ış ar arasın a . . ta k k batar- l "'ta.rck haberler· hil~hnn _ anla-
ü . ·ı b ıl azıl ~-" be bitirmiştir. . yaresının yyarcye. ar~ oyma an mu v e .. . ı • 
nıversı eye u y y an wıe sa- . . ı yalan tarafından Bıngazı yakınında de- cınmıyacagını ı;tosterır. 

yısı 2244 tür. Bunlarla birlikte bütün ta- Jlk d~s .H?lide Edip Adnan tarafın- nize düştüğü görülmüştür. Doğu Afri- ALMAN BASKISI 
lebe sayısı 9400 zü bulmakta ise de ka- dan verılmıştir. knda ileri müfrewlcrimiz faaliyette bu- Son gelen haberlere göre Alman has-

~ lunmuştur. Bir kesimde.düşmanın mev- kısı üç noktada kendini ~östennektedir. 
Ce%a Kanununda tadilat yaoılı vor z.llerimizc yakla~mn teşebbUsü püskür- Mosko:va üzerine, Rostof üzeTİne niha-

tülmüştür.. yet Kırım yanm adasına. 
Ankara, 31 (Telefonla) - Adliye tesirden uzak bulundu!t_u takdirde ha- s· .

1 
sahil" akınlarında bir İngı"liz Mosko:va cephesinde Almanlar bir 

"ekaleti ceza kanununun tadilatı üze- kim bu para cezasını üç ıMisline çıkara- Uı ıcı y~ d .ı y. gv ecbur edil AZ. ilerlemeğe muvaffak olmuşlarsa ela 
rlnd~ki çab§malarına de:vam etmekte- bilecektir. ~are~ ~nıze ım~e ~ m dal ··ç za- Ruslar dt!vlet merkezi için bir tehlike 
Clir. Bugüne kadar ceza kanununun Yeni projede emniyet tedbirleri de nb~ış r ... ı.._ u t aylyarcn~.n ttcnbnat 1

• u ed"l- görmemekte, fakat cenup ceohesi için 
• h-k-ml • g-zd çı·rilerek t . dil kt d" B t1 akli ıtten ılktre o an mure a ı esır ı - eli 1 . . . 1 k d" 1 umumı u u erı o en ge evsı e me e ır. u sure c ma- . . en şe erını gız ememe le ır er. 

yeni esaslara bağlanmıştır. ikmal edilen luliycte düçar olan ve uyuşturucu mad- mı.ştır. _ Bu cephenin hedefi, Kafkas petTol 
hükümler 124 maddeden 183 e çıkarıl- de kullanan yaşı küçük kimseler doğru· yoludur. Bunun icin bu harekat lngilte-
mıştır. Yeni layihada en mühim değişik- dan doi;,truya salıvcrilmiyecek, bu gibiler KANADA rede hususi bir ilgi ile karşılanmakta-
liklerden biri siyasi mUcrimlerin iadesi tedavi müesseselerine, Devlet idare ve dır. . 

i "l · ı"Jgı·lendı"r ... n iki mühim hakkındaki hükmün tadil edilmekte ve müraknbcsindeki ıslah ve terbiye miles- ngı tereyı .. 
bunların iadesine ait ma~kümiyet kal- scselerine konulacaktır. Devletin şahsi- 8 L / Ru.zv•/tı• nokta vardır: 
clırılmış bulunmaktadır. yeti ve ammenin nizamı aleyhinde veya Q Ş Ve R İ i ~ IK.i MOHIM NOKTA 

Mahkemelerde sarahat bulunduğu siyasi maksatlarla işlenen cürümlerin .zı· ya ret • dec• L Evvela, Kafkas petrol yolunu ve böl-
takdirde mücrim olan Türk vatandaş- failleri bakim tarafından b•r veya birkaç ~ ~lf gesini korumak isteniyor. BiJiyonız ki 
larının dahi iadesine ce:vaz verilmekte- vilayet ve kaza hududunun içine gir- Qetrol Almanya üzerinde en ziyade has-
dı·r. mekten menedilebilecektir. kı yapmaktadır; ingiliz ablokası, baska Ottava, 31 (A.A) - Resmen bildiri!- d b k d. 

rnrıer taraftan hafif ve agı~ r para ecza- Bu suretle yeni bir emniyet tedbiri d•v• .. K d b kT M k . dhetler e askısını hissettirme te ır: 
., d b. ·· ·· rta kmış ı?ınc gohreaf ana a claaşRve ı 1

1 : e~ fakat Almanlar tanrruz vesair tedbirler-larında h~imin tayin ettiği mikdar mahiyetin e ır surgun o ya çı ~ng. bu ta sonun uzve te nusu:u ' le bu baskıyı hafifletebilmektedir. Ger-
suçlunun iktısadi vaziyeti dolayısiyle olacaktır. hır zıyaret yapmak arzusundadır. ce Almanlar suni benzin yapmRktadır-
~..o=cı:ıı:ıcc:ıcıcıcıccacc:ıc:ıc:ıcıa~~-'~A'"J"'J"'...0-J'.rJ"'...O-J"'~ ----

lar: faknt hunun miktarı azdır; Roman-

M •• takı•t rubun du··nku·· toplantısı So vyetler bir köprü vadan da gelen kafi gı-Jmemektedir. US ~ · Bunun için Almanya Kafkas petrolleri-
Ankara, 31 (A.A) - Cüınhuriyet Rana Tarhanın reisliği altında 'toplanmış 

Halk Partisi müstakil grubu reis vekil- ve bu içtima senesi için miistakil grup 
]iğinden bildirilmiştir : idare heyetine Konya mebusu Ali Ri-

Cüınhuriyet Halk Partisi müstakll za Türel, Muğla mebu~u Hü~ü Ki.ta~ı 
grubu reis vekili İstanbul mebusu Ali ve Niğde mebusu F. Sırmenı seçmıştir .. 
:ıc::ıcr-~ccıaacı ı:ıaccıcıaaaacccıc aacıaac a:c:ıcaccı caacoc cıccıcacıc:ıco~acıc 

Devlet Demiryollarında bir sene-
de 30 milvon yolcu seyahat etti 

ba ı ına sa/dırdı/ar ni elde etmeğe çalısıyor. Buna mu-
.. vaffok olurlarsa lngiliz nblokası suya 

Berlin, 31 (A.A) - D. N. B .nin diismüş olacaktır. 
askeri kaynaklardan öğrendiğine göre İkinci mühim nokta da şudur : Kaf
cephenin §imalinde Sovyetler dün bir kaslar lngiliz nüfuz bölgeleri üzerinde
köprü başına saldırmışlar ve kanlı za- ki yolun sonuncu merhalesidir. Buraya 
yiatla püskürtülmüşlerdir. Bu muharebe- f':elebilirlerse Almanlar lrnna sarkabile
lerde Sovyetler 60 subay ve 900 nefer ~eklerdir. Bunun için gerek iktiead~n ve 
ölü bırakmışlardir. gerek askeri nokta nazarında İngilizler 

--- -- Kafkasları müdafaa zorundadır. 
Fransız politikacıları Hatırlarda olsa gerektir ki İngiltere 

A 1, 31 (T 1 f nl ) _ Ya lan tetkiklere nazaran bir yıl içinde Devlet Paris, 31 (A.A) - Gazetelerin verdi-n .ara, e e o a pı v. b" h be ·· ı p t · 
Deıniryollarında 30 milyon yolcu seyahat etmiştir. İki sene evvelkine nazaran gı ır n. re gor~ mar~şa e crun mu-

hariciye nazırı Bay Eder. hir iki hafta 
evvel parlamentoda lran ile lngiltere 
arasında bir askeri ittifak akdedileceği
ni söylemiş idi. ittifakın İran hükümeti 
tarafından teklif edilmekte olduğu bu 
konu üzerinde gelen son haberlerden 
anlaşılmaktadır. Fakat ittifakın imza
lanıp imzalanmadığı malum değildir. 

22 milyon yolcu fazladan seyahat etmiştir. Yolcu mikdannda artma yüzde 258 vakkat ~ır. kararıyle hır kale?~ mah
vc eşya tonundaki artma yüzde 150 dir .. H5sılat ta yüzde 185 fazlasiyle 60 mil- kum ed:l~ış olan Fransız polit_ikacnakıları 

li d yakında Pırenedc Portale kalesıne -yon ra ır.. d" 
:ıcc.er~..crJ""~...cıooccocooococeooc)CCcaı:ıcı:acccıı:ıc=oocıocı~cıcıcooac ledileceklcr ır. , d 

ELHAMRA SINEfı1ASI 
BUG VH 

Bu hadise. mihver mahfillerinde öf
ke uyandırmıştır. Bundan İngilterenin 
ve Rusyanın İranı harbe sürüklemek is
tediğine işaret edilmektedir. 

-------
ALMAN TEBLİGİ 

ı Son teşrin ~umartesi 

Dev Jet resinı sergisi 
Maarif Vekilinin nutku ve Bat• 

vekilin elile açıldı 
Ankara, 31 (Hususi) - Resim ve resim sergisinin açılma töreninde. ~ 

heykel seTgisi bugün Manrif vekilinin nutuk söylemş ve ezcümle demi~ ... it 
bir nutkiyle açılmıştır. Açılış töreninde cDe:vlet resim ve heykel serglSIY 
Başvekil, Vekiller, Kordiplomatik ha- bu yıl üçüncüsünü hazırlamrn bulun~ 
zır bulunmuşlardır. Maaaif vekilinin ruz. Bu gibi i~lerdc haıılamak çok ~ 
nutkunu müteakip Başvekil muvaffakı- .. fak d k h. b" zaıı,..ı d l I tur, at evam etme ıç ır .. ;-Jil 
yet i cgiy e kurdelayı kesmiş ve sergi- kolay değildir. Sanatkar, bin bir tiJJ.'.: 
yi açmıştır. ) .,.. 

Sergiye 70 den fazla ressam iştirak engeller iç.inde ruhundaki kudret e bf 
eylemiştir. engelleri kırmağa her zaman imkan )ııl' 

Başvekil kendilerine takdim edilen luyor. Milli Şefin şu sözlerini ha,ııı:, 
ve jüri tarnfından eserleri derece alan makta çok fayda vardır: cBir Jnll' • 

sanatkarları takdir etmişlerdir. Sergide- terbiyesinde, seviyesinde, yükselnı~ 
ki eserlerden brinciJiği Cemal Doğlu- de çok yüksek kudret gösteTebilmek 
nun cson bahan tablosu, ikinciliği Hn- gü.zel sanat duygusu olmalıdır.> el 
mit Türelin (Heybeli ada> peyzaj tah- « Türk sanatkarı çalışabilmek içlıı .,J'. 
losu, üçüncülüğü bayan Melahatin bir müsait zamanı cümhuriyet devrinde~ 
portresi kazanmıştır. muştuT. Bundan böyle yaygın bir .lııJ' 

Ankara, 31 (A.A) - Maarif vekili havasının doğduğunu görmekle &C 

Hasan Ali Yücel, bugün üçüncü devlet yoruz, bu bize bahtiyarlık veriyo~ 
:.::~:r...c:coc.-/~~;~~~"cıacacıccıcıcıcccıacıcıcccccacıcıacı: ~ 

96155 beden mükellefi paraşüt 
2ruplarında v&zif e alacaktır 

Ankara, 31 (Telefonla) - Beden Ter- yapılmaktadır. , 
biyesi umum müdürlüğünün tetkikatı- Beden terbiyesi mükellefi~~ 
na nazaran yurdun muhtelif yerlerinde raşütçüleri haber verme• grup ,, 
kurulan gençlik kulüpleri 965 tir. 96155 vazife almaları tensip edilmiştir.. lıt 
genç bu kufüplerde beden mükellefi gençler milli müdafaa hizmetle~..ıi 
olarak beden terbiyesi yapmaktadır. Bu yük işler başaracak vaziyette ye-
rakam yakında artacaktır. Hazırlıklar riliyorlar. .J 
~~cıaacıaaı:ıacacacıaaaacıac:ıcıcıacıaaa:c:ıac:ıaac:ıc:ıoacıc:ıc:ıcac:ı:c:ı:c:ıaaar .... 

945 Yılında çay il:atiyacımızı İS" 
tihsalitımızla temin edeceiiz 

Ankara, 31 (Telefonla) - Ziraat ve- mahsul olarak 2000 kilo nefis çay ~ 
kiiletinden alınan malilmata nazaran Ri- sal edilmiştir. 4 
zedeki çay fidanlığında çalışmalar bu Bu çaylar çok beğenilmiştir. l~ .. :J, 
sene memnuniyet verici bir tarzda inki- ima kadar devam edecek çalı~ 
şaf eylemiştir. 12000 dönümlük çay hah- çay bahçeleri memleketin çay ibtiY 
çesi kurulmuş ve son sene içinde ilk karşılıyacak bir vüsait kesbedece]dit,... 
~cıcı ı:ı cıc:ıc cıı::ıacaaoa~cıc:ıaac:ıac:ıa cıaaacıac~aocıcıc:ıccıcıaac:ıc:ıc:ıc:ı:a 

K oordinasyon he yetinin feker, mısır "' 
hububat hakkında üç yeni kararı 

Ankara, 31 (Hususi) - Yarın Milli ~alından mübayaa olunacak mısıı.:~ 
korunma kanuna dair üç mühim karar ~her kilosuna 1 ikinci teşrinden iP'",ı 
neşredilecekti~. ren bir kuruş zammedilecek, bu zatıl 

Bu kararlardan birincisi şeker panca· mayısta kaldırılacaktır. ~ 
n müstahsillerini ilgilendiren bir karar- Üçüncü karar ise 4 haziran 1941 ' 
dır. Şeker pancarına ilk verilen fiat 30 rihli karar veçhile hububat istihsaİ 1" 
para olduğu halde bu muhtelif tarihler- h'liyen yerlerde de 3 'kilometreye :k";r 
de 40, 50 ve 60 paraya çıkanlmıştır. Bu- olan liman veya iskele nakliyesinin ;, 
giln çıkacak karar ile, bu sene mahsu- bubat getirmiş olanlann mübayaa 
lüne ve e:vvclden teslim edilmiş olanlar }erine zam edilebileceği hakkındadıtW. 
da dahil olmak üzere on para daha zam Bu karar bilhassa ellerinde bu~ 
yapılacaktır. bulunan tüccar ve müteahhitleri 

İkinci karar da şudur : Toprak ofisi lendirmektedir. 

[ .kmek!er hakkında yeni emit 
fstanhul, 31 (Telefonla) - Ticaret randmanı yüzde doksan bir olduğu:;-, 

vekaletinden gelen emir üzerine tehri- de bugünden itibaren yüzde clo 
mizdeki fırınlarda ekmek imalinde kul- d"' .1.. _ı 1_ l k l ktııds' 
lanılmakta olan unun randımanı arttırıl- ort ı a aoKsan a tıya çı arı ma eçJ 
makta ekemek unundaki kepek miktarı Bu vaziyette ekmek unundaki_ ~ı.td' 
çoğaltılmaktadır. Şinıdiye kadar ekmek miktarı biraz daha arttırılmış olaCP_J 

Makineye 
Verilirken 

Alman sözcüsiİ 
Amerikan destroyeri
nin torplllenm~sındet' 

c. l ·ı memnunum, diyor.. ,, 
" u.zve tın gazetecı ere Ber~in, 31 (A.A) :- Reu~ ~ 

mühim beyanatı Amenkan destroyer~n .to~:ı)ll! • ..:ı "" 
hakkında Alman hUkumetı sozcu:>." JJ'. 

Vaşington, 31 (A.A) - Ruzvelt bu- akşam gazetecilere demiştir ki : :B~)l,t 
gün gazetecilerle yaptığı görüşmede de- man denizaltısının batmış, değ~ "" 
miştir ki : Almanya ile diplomatik mü- bir birleşik devletler destroyerinIJl pıttıf 
nasebetleri kesmek için hiç bir imldln pillenmiş olmasından dolayı nıe j;,tt 
görm.iyorum. Reuben Jamesin kaybı ve num .. Amerikan destroyerlerinin 
Amerikan gemilerine son zamanlarda sahasında hiç bir işleri yoktur. __..,<. 
yapılan diğer hücumlar neiicesindc ~ 
Amerikan siyasetinde hiç bir değişiklik gre ve halk üzerinde yapabileceği. i;J: 
mevcut değildir. henüz sarih değildir. Kongrede~. ti 

Reis Rouben Jamesin kendisine veri- ratçılar Ruzvelt siyasetinin istedi~_. 
len vazifeyi yapmakta olduğunu ilAve- ticeleri getirmekte olduğu ve re ~ 
ten bildirmiştir. yaseti sebebiyle bu gibi hadiselerin il" 

Gazeteciler Amerikan harp gemileri- lenmesi icap ettiği tarı.ındaki hatt;' 1"' 
nin Alma n denizaltıları batırıp batırma- reketlerini muhafaza eylemckt~Jlt' 
dıklarını ısrarla sormuşlardır. Ruzvelt taraftarları :ise birleşik e ),". 

Ruzvelt bu suallere cevap olarak : ler bahrjyesinin bulunduğu yer~e ~ 
Eğer böyle bir şey olsa dahl bunu mak hakkı olduğunu ve bu torpıl~ 

söyliyemezdim, demiş ve bu gibi haber- nin Amerikan bahriyesine kar~•. /( 
leri vermemekteki sebebin düşman de- harbinin başlangıcını teşkil ettığini ~ 
nizaltılan mürettebatının maneviyat.ı 1emektedirler. Reuben Jamesin 

1 
~ 

üzerinde tesir yapmak olduğunu açıkça lenmesinin kongrede halen yapı~ 
anlatım.ştır. olan müzakereleri kısaltacağı ~t' 

Bir gazeteci şu suali sormuştur : edilmemektedir. Fakat bir çok ll1 e~ 

BÜTÜN DÜNYACA ALKIŞLAHAH VE SEVİLEN iKİ MEŞHUR VE SEViM· 
Lİ KAHKAHA KRA!sl-

Siynset bizim gemilerimiz batınca ha- lerin fikrin~ göre bu hadise hal~ lt1 
her vermek, fakat bunlara hUcum eden- rmı kuvvetlendirecektir. RuzveltiOe ,f' 

Bcrlin, 31 (A.A) - Alman tebliği : ler batarsa haber vermemek midir? gün yaptığı tefsirler hu torpillenıı1 "!~ 
İngiliz iaşe gemilerine karşı yapılan Buna cevap olarak Ruzvelt geçen ticesinde hiç bir yeni tedbir alı~~ ti 

L O R E L - ı: A R D 1 
NİN Bİ·R!.iKrE CEVİRDİICLERİ rüRKÇE SOZLtJ 

~ . 

ACEMi AŞIKLAR 
FiLMİNİ TAKDİM EDECEKTİR 

~lrR!CA: r~AT~UA'J' U. M. MEMLEKET JIJR'NALİ • .-
cum:ırtcsi, Pazar scanslnn 10.45 - 12.30 - 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - 9.15 TE •.• 

Sair giinler ilk seanslar UCUZ •• 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - 9.15 

mücadelede Alman denizaltıları ceman harpte de batırılan Alman gemilerinin ğını, fakat Amerikan bnhriye~uıifl .,,,_ 
27 bin toniU\to hacminde 16 Britanya ti- bildirilmediğini, fakat Amerikan gemi- kaç hafta evvel kendisine v~~ıl.ctı ~ 
caret gemisini, bir destroyer ve bir dev- leri kayıplarının ilan olunduğunu hatır- fcyi yapmakta devam edecegını g ıtJt 
riye gemisini batırmıştır. Bir Britany.l )atmıştır. mektedir. Bununla beraber ve~~ "ttf 
topçekcri torpil isabetiyle ağır hasara Bu gazeteci bunun üzerine aşağıdaki şahitlerin düşündüğü gibi eger te ~ 
uğranuştır. ikinci su::ıli sormuştur : Fakat Alman- pilleme halk efkfırını derin ~u~et ~ 

Atlantik denizinde uzun mesafeli sa- lann hunu bilmesine mani olamn7.sınız yccana düsüriirsc bunun tesırı k:rı~ 
vaş tayyarelerimiz Kadiksin şim::ıl batı- değil mi?.. kongre ve bcy?z saray üzer~dl'l ri ~ 
sında 2000 tonluk bir şilebi batırmış,_ ili- Ruzv_elt ~una şöyle cev~p. vermiştir =. n~ gösterec?ktır. Bunun netic~1~ t~ ğer bir şilep te bombalarla hasara ugra- - Bil!ikıs uzun zaman ıçın hrımelerı- didC'n trıhIJ\m olunamaz. Fakat c(lilfl':ı-
tılınıştır. Den!z üzerinde 5ilahlı keşif ne mfıni olabiliriz. Esasen lfizım olan da ola:ak _şu cih~t muhak~ak. add)tari1 ~ 
yapan tayyarelerimiz de Britanyanın budur. tcdır kı Amerıkan bahrıyesıne . lo~..I 
doğu ve şimal sahilindeki limanları bom- Vaşington, 31 (A.A) - Reuben Jame- man hücumlarının dev~. dıP e<fırr 
balamışlardır. Düşman tayyareleri Al- sin torpillerunesi Vaşingtonda büyük miinasclx-t1erin kC'silınC'sinı ıntıtÇ 
man arazisi Uzerinde uçmamıstır. heyecan yaratmıştır. Fakat bunun kon- cektir. 

• l 


