
a• yük Millet Meclisi 
Milli Şef'~mizin Nutukları 

4 Ahitlerimizin Samimi Yolunda Yürüyeceğiz. 

"lnsanlıiın 
Ve Sıılhun 
Şen Yuvası" 

MilJi · şefin direktifleri 
büyük · dikkatle takip 

edildi ve alkışlandı 

Moskovava ve 
aostofa doiru 
yeni Alman 
i_lerlevişi az 

Kırımda Moskova 
düşman ta- harpleri 
kip ediliyor şiddetlendi 
"Doneç,, nehri şimal
den bir çok nokta· 

)arda geçildi 

Tula varotlarında 
harbediliyor, Kale

niode durum iyi 

lllmlde bir mevzi yani• OreUn ...,.llnde Alwan 
dl, DJ kale almdL. Bir tanlr•aft llct*o•anw 

mrldl ltatmlcb.. ldr yolm mttaıu. 

Uzalı $ar6ta Jrıram Amerikalılara giJre 

Pasifikte harp Almanlar ciRos. 
bulutlan top- tof" u zapte-

landı derlerse 
Ralara yardun yolan• 
kesmek için Astraıuma 

ela almak lstlyecelı• .. 
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U Jıün dütııü tlilğ!inUtt 
ve ertliğinin 
ya ate ğı ıızi~e .• 

k -BAŞTARAf<'I J iNCi SAHlFEDt.: • 

Pad!S2hın u sözü · zeri e sadr&z ~, malların 
· ald i?J es a a ~ayak attı ıştı-

a Ço Ç Ş' Ço e için göze almıyacağımız hiç bir fedakit' 
hk mevcut olmadığını bilmiyen yoktu1· 

Yeni iaşe müdürü B. Fahri Tokmakçı Bu en büyük fcdakarlıklnrn hazır oldd" 
vali ile iaşe işleri Uzerinde konuşmuş, h ı • t • ğumuz için, diinyn YMo<YJnuun biziın br 

••• 5 ••• 
Hez.nrpare adi bir gasıp muamelesin- Bir gün Sultan İbrahim Topkapı sa-

ve valinin gösterdiği esaslar dahilinde bu c o m a ye ş ı re.. yntıınız üuriude İçtinabı imknnsız olJI' 
dairenin çalışmalarını tanzime ba~lamış- ~ tesirlerine mınldnnmndan kaUnnıyo~ 

Clcn dağn çıkan bir haydudun yaptığı rayında Sadrıızamla kubbe vezirlerini 
canlyane bir zorlııma hareketinden hiç huzuruna kabul etmişti. Padişah He
farkı olmayan bu çapulculuğu icra et- zar pareden sordu: 

tır. - Bununla beraber, bu tesirleri a~· 

Dün inşe müdürlüğünde Hat müra- Benimizin dar1a çolı ıral C!mamız illi ıı·r bor,.tur lhru~drddane inı~oirrmu~~'-"ehnttısilusunletimdiazi bhu.:'kiı'i~ 
kabe teskiliıtı ve i~e memurları nrıısın· r :r "§ ~ .. nuw. ... -
da vazife taksimi yapılını§br. Dairenin vali çff ~ilere bir be yan ame rneşretti.. ün aldığı Ve l\lilli Şefimizin yiiksek ~ 

mek suretile hünkarın gözüne girmişti - B=ıka I.Ala.. Ortalığın pek zivade 
amma, bir taraftan da halkın pek haklı kanştı~ını bize söyfor dururlar.. GOya 
olarak diJine düşmüş bulunmakta idL. Ncmscliler serhadde bazı mlihim kale
Şlmdl tstanbulun her tarafında Ahmet !erimizi ellerine geçirmişler.. Aynı za
paşaya karşı bir çok tenkitler yürütülü- manda Venedikliler de Bozca adayı zaı>
yor, her köşeden bu çapulcu sadrazam tedip boğazdan gemilerin müruru ubô
aleyhinde nefret, lanet ve beddun ses- runa sed çekmc>ğe kalkışmış bulunuyor
lcri ytlkse1lyordu. .. Hele mnllan musa- lıır. Bu yüzden dışardan içeriye erzak 
'dere olundufu için pek fenn bir surette \'C eşyn celp olunamadığı için lstanbul
canlan yanan bcdcstan esnafının kopar- da halkın zaruri havayiclnden madut 
aıj; yaygaralar, küfür ve hakaret ava- bazı mevadın fiati günden güne te
zeleri eMn umumiye üzerinde o kadar rakkı edip pahaWaşmaJ...-ta imiş. 

bazı noksanları ikmal edilecek ve çalıt- .. rcktiflerh·le alnınğa devam edeceği ka1 ' 
mnlara geçilecektir. Köylli karde§ ... Yeni bir ödev önün- . Çogunuz za!en tohumluklarınızı ken· tedbirler bize fonı bir huzur vennel.-fl"' 

____ desin. En büyüğümüz, başbuğumuz, aziz dı mahsullerlnızden ayırmış .. v~ ekime dir. Harp, yeniden ynpılmnkta 0 )Jlt 

Hl'' f.ıOPl!l!HJntJ ııan nu· Milli knhramnn ve Milli Şef lnönü çok bn§lamış bulunuyorsunuL ~uk~m.::; ih- memleketimizin tcrnkki yolundnki haJll" 
ekmeni, gücünün yettiği kadar çalışma- tiyacı bulunanlara ayrıca LStenıldıgı ka- Jeler"n' 1 tm lıd ..,8--· 

•• ıı. ı·ı ... -reLe6 f z1 h u1 1 b d h 1 kl . k ı ı yn\'nş n nına ar ve .r v"" ftQ muoG J ·~ H tı... nı Ve a a ma s a manı sana uyuru- nr to um u ar venyor ve verme tc• ı-'---· Oi. b . t •. • . _.lf" 

d . s· d b k1 ..J:~· • dil d'"im" uu.uı.u."lZ. tın urıye rc}lJl1llllll J--Bergamanın Gazi paşa mahallesinde 5 yor. . . . . ır. ız en e e""t>ımız ve e ıg ız: d t . tt"!!i .. l bu et 
numaralı dükkanda bakkal lsınaB Acun Harp ıçindcyız. Hnlk ve ordu ıhtı- bu tohumlukları dn elden çıkarmıyarak bumh uzalı cmın el ıd., ınbu"cJssese .e11r·.:-'~ l Ş. d' '- d d h k b ,,_ h ' b' tl f · '- u ran zaman ar a ı e mı CUD"._ 
hakkında. dükkanında arpa mevcut ol- yaç arı artıyor. Jm ıye ~a ar a a ço ve nşı;a ıç ır sure e sar etnuyereıı; ihti . l '\ k di istihsal kud pylf 
duğu halde sabş:1 arz.etmedin iddiasiy- kendi S~ için çalı~~', Şim~i vazi- her halde toprağa atmanızdır. Son yağ- )nç nnnı en.. . re JJd 
le Milli korunma kanunu hükümleri feye çagrılıyorsun. Yurt ıçın, mıllet ve murlarla topraklar tnva r,elmiştir. Kay- ~mrşıln~ mu~iin kılmıştır .• ııoJI' 
tatbik cdilml...tir. memleket menfaati için daha çok ve bedilccck hiç bir gün ve s:ıntimiz yok- udrctı gunden güne arttırmak reı il 

öerln bir tesir uyandırmış bulunmakta Bize anlatımlar böyle söylediler.. Bu 
idi ki, hemen nerede ise, eski devirlerde şayialann aslı var mıdır? •. 
oldu~u gibi İstanbul içinde bilyUk bir Sndrazam yutkundu. ~imdi padişaha 
ihti1Al hareketinin başlamasına ramak ne cevap ver sin? - Daha bir kaç saat ev
kalmıştı... Bedcstan esnafı bir araya vcl işlerin yolunda gittif,<ini ve her ne 
toplandılar .. Ve şikayetlerinin öz nok- kadar Venedik dommması Çanakkale 
talarını bir kağıda yazdırarak sultan boğazı önünde görünmüş ise de kaleler-
ıb ah. d lar den atılan toplarla oradan uzaklaştırılr ıme sun u ... 

Bir kaç yapraklık kfiğıdı baştan başa dığını anlatıp Sultan lbrahimi iğfal et
dolduran bu uzun flkAyetnamede denil- mişti. Bunun için, Hezar pare yalan söy-

lemekten başka bir selllrnut çaresi kal-
mekte idi ki: madıl!ını görerek padişaha dedi kt: 

- Bu hangi devirde olmuş ve görül- _ BUtün bunlar, aslı astan olmayan 
mOJ bir iştir? Padişahım, senin Uılan, düzme ve uydunna şeyler padişahım .. 
işte göz göre göre dllkk!nlanmıu bastı. Sayei devletinde Nemseliler Venedikli
Bulduğu kıymetli mallarımızı yok pa· lcre iyi bir göz dağı verildi. Serhadde 
bruıma, %orla elimizden aldı. Nemse askerleri bozguna uğratıldıklan 

-----
YEN. r A '!fi 
EDİL N E ELER 
Konya ebe mektebi mezunlarından 

Zeliha Kcrikli Tirenin Boğaı:!çi nahiye
si ebeliğine, ayni mektep mezunların
dan Pakize Alocan Menemenin Helvacı 
köyü ebeliğine, Malatynnın Polat nahi
yesi eski ebesi Nedime Ünlü Ödemi~ 
Ko,ymakçı köyü ebeliğine tayin edilıniş.
lerdir. 

----~----

BJ TAYİN 
Defterdarlık varidat kontrol memur

luğuna stajiyerlerden Riza Evcin tayin 
edilmiştir. 

Senin vekili mutlakın hUkUmet adam- gibi Venedik gemileri de boğazdan uzak
lannın başımı dır? Yoksa haydutlann laşbrıldılar .• 
reisi midir? Biz bu noktayı anlıyama- Bunun hilafını söyleyenler seni alda~ ZABITA----
01k... mak isterler. Maksallan da bu emektar 

Bütün sennnyeınlz ve mftmelekimtz ve sadık kulunuzu gözden dlişUrüp ~
mllsade.rc olunan eşyadan ibarettir. Bi- daret makamına ya kendilerinin veyn
zim için bu vaziyette el açmaktan ve so- hut cmmellerine müsait davranmağa ka
ltak sokak dolaşıp dilencilik yapmaktan biliyetli her hangi bir kimsenin geçmesi
bnşka bir çare kalmadı. Sen şevketl~ nl temin etmekten ibarettir .. 
padişahsın acizlerin hakkını kuvvetli- Bana inanmazsan, işte Vilzera kulla-
lerden almak vazifesiyle mükellef bulu- rın burada bulunuyorlar, padişahım .. 
nuyorsun. İşin hakikatini onlardan sual edehilir-

Sana sığınınz. Padişahım" Bizim hak- sin ... 
kımızı ihkak et Bizi bu Ahır demimizde Uzun knvuklanmn altında gizlenmiş 
siiriindlirme. Padişah kendisine sunulan başlan yere mlltemayil bir vaziyette, 
l>u acıklı ştkAyet arzuhaline ne cevap tıpkı bostan korkuluktan gibi hiç kıpır
:verse beğenir slnlz?.. damayıp dim dik duran kubbe vezirle-

He%ar pareyi ymma çağırdı. K6ğıdı rinde tıs yok. .. 
ımuıı eline tutuşturarak: Sultan lbrahlm blr zerre zcld\dan 

CA l EN 
HAl.l CALDILAR 
Ödemişte .. yeni cami kapısındaki kili

di kırmak suretiyle evvelki gece giren 
bir hırsız 15 parça halı ile 10 parça ki
lim çalmıştır. 

KZ çı .......... ..... 
Ödemiş:O kilelik Havulcuk köyünden 

Ali, Ocaklı köyünden 15 yaşında Fatma 
Aşan kaçırdığı iddiasiyle tutulmuştur. 

/ngil;zlere göre 
- SONU 4 '(}Nci) SAHİFEDE -- Baka bu milslilmanlar senden şl- mahrum. sünük bir lamba gibi ısıksız 

ltSyet ediyorlar. Biçareleri bu kadar bir halde bulunan gözlerini açtı. Kubbe 
bağırtma. Ne edeceksen et, anlan sustur, vezirle.rinln Uzerinde yavaş yavaş gez- ROSTOFTA 
ilemekle iktifa e~<ıti. dirmeğe koyuldu. Daha ccnuptn Doneç havznsında Al-

Ve zavallı esnafın şildyetleri dinle-- Vezirlerden hlç birisi a~ı açıp ta manlar son 24 saat zarfında Rostof isti-
aıilmedikten başka, bir de buna üstelik Sadrnzamın iddlalannı tasdik veya tek- kametinde yalnız pek az ilerlemeğe mu· 
olarak. Sadrazam sızlananlann topunu zip yollu tek bir kelime bile söyleme· vaffak. olmuşlnrdır. Fasılasız yağan yağ
birden sarayına celp ettirmiş, onlara te- m1şti. murlar yüzünden Doneç nehri taşmıştır. 
mlz bir meydan daya~ı attırmıştL Hem ~1 ~yleyebili.rlerdi? Bu adam- Bu vaz.iyetten dolayı Almanlar müş-

Dahilde işler bu kadar bozuk gider- ların hıç • bınsinde yUrek yotu. Eğer külat çekiyorlar. Rostof ccyhesindeki 
i:en. birden bire harici vaziyetin karış- doğruyu • söyleyecek olurlarsa Sadraza- bir kesimde 360 Almnn krunyonu sulnr 
ınası da buna inzimam etmlştt mın şernM uğrayacakannı ve dertsiz altında kalmıştır. Başka bir kesimde di

Rumell bududumuma ve Tuna boy- ~lannı bu suretle belAya 9;0kacaklan- ğer Alman kamyonan da ayni Ak.ibete 
lnrında Nemseliler üzerimize saldırma- nı düşünen vezirler o dakıkada tıpkı w ştır 
fta başlamışlardı. dils~ gibi bir tavur tak~ışlardı.. . u1k~~IDA 
Aynı zamancin Vcnedikliler de Nem· Bırden bire ortalığı oyle denn bır K d R lar dıı- t ah d 

selilere iltihak etmişlerdi. Onlar da do- sessizlik sarmıştı ki aklının hafifliğine inm ~drJ:a h ~~ak .u n an 
nanma gönderip Çanakkale boğaZlnı rağmen bu hal Sultan 1brrihimin bile yarı an m a vıyeye mu. 
kapamışlar ve boğaz ntızındaki Bozca nnzarı dikkatini celbetti ve en e~emmi- va:ts~~~· KUVVETLER 
adayı uptetmişlerdi. lşte tam bu sıra- yet.cıiz blr htldtseden aerhal muteesslr ,. 
Cla,Gevherli hanımın babası ikinci Ve- olacak derecede asabi bir mizaç sahibi HAZIRLIYORLAR 
r:lr Fazlı Paşa, vaziyetin kıınsıklığından olan padişahı bu vaziyet derin bir suret- Londra, 1 (A.A) - Londrada ç~an 
istifade ederek Sadrazam Hezar pareye te öfkelendirdi. Karşısında put gibi ha- •Sovyet harp haberlerla gnzetesi şoyle 
karşı an.sızın bir taarruz harekt.-tiııde bu- reket&iı: duran vezirlere hitaben: ynzıyor : RU5 cephesine gönderilecek 
Iunmağa teşebbUs etmişti. _ BlTMRDl - yeni ihtiyat ~~~tleri Baykal havza-
~JO:f"'/J'~~~~/~...cr..ccccoc sından cenubı Sıbıryaya kadar uuınan 

Ko
••y • •• •• d f e topraklarda devamlı talim görmektedir. e StJtUSUD e 88 ıyet Bu talim Alman - Rus ~ekAtı esnasın-

• da alınan tecrübelere göre ynpılııUıkta-
~----~----------~N---~--~~--~~~ dJ~ 

Enstitünü çalış a çev
r si genişletiliyor 

lzmirin kültür Uleminde en muvaffak 
bir müessese olarak faaliyet gösteren 
Kızılçullu köy Eruıtitiaünün randımnm
nı nrttırmıı.k yolundn yeni çalışmalara 
ba lanmıştır. ÖnUmUzdek1 sene 70 den 
fazla mezun verecek olnn köy Enstitüsü 
bu suretle ideal Türk köyünün lhtiyncı 
bulunan ilk IJıklı köy clcmanlannı yetiş
tirmiş bulunacak ve açılan Çlğmn ilk 
mübe, iri olacaktır. 

Milli ~fin işaretleriyle bu müessese 
her sene daha fazla m~zun vermeğe 
gayret sarfetmektcdir. MiJli Şef geçen· 
lerde İzmiri t~riflerinde köy Enstitü
sünde vermiş olduklan direktifler me
yanında, talebe sayısının ve koliteainin 
yühclmcsini emir buyurmuşlardL 

ler neticesinde ayrılan J 2 O köy genel 
iltihak edecektir. Eleme bitmiş ve Ens
titüye kabul edilecek çocuklar ayrılmış
tır. Bunlar bu ayın yirmisine doğru Ens
titüye gelecekler ve merasimle tedrisata 
baıılayacnklardır. 

---------
Almanlnra göre 

• BAŞTARAFI 1 tNct SAHİF'F.DE • 
kalesini şiddetli bir muharebeden sonra 
zaptetmiştir. 

Leningrad çemberinden Rusların Ne
vayı geçmek teşebblisleri geri püskiir
tillmüştür. 

Hava kuvvetlerimiz Kırımda düşman 
kıtnlarının gerisinde münakale hatlan
na karşı şiddetli hücumlarla harekata 
yardım etrni§ler ve dlişmana ağır kayıp
lar kaydettirmişlerdir. Hava kuvvetleri
miz 3 bin tonluk bir düşman gemisini 
batırmış ve üç harp gemisiyle bir nak
liye vapurunu hasarn uğratmıştır. 

Moskovaya bnşkacn hücumlar yapıl
mıştır. 

daha sert knzma vuracaksın. Cok eke- tur. hedefi olduğu kndnr her ''atnndnşuı 
cek, çok mahsul alncnksın. Okuldaki Aziz yurttn§lar: yüksek ''azifosidir. 
yavnın da daha çok çıılışacakbr. Biıtn- Reisicümhurumw: ve 11.:vgili Milli Şe- .. JJıı~bin memlekct~c de doğıı.rdtt' 
bi mahsulün idrnk edilince, çok çnlış- fimiz cüınhuriyet1mizin on sekzlnci yıl gu hır hayat pah~hhgı vardır. BUJlll' 
mnnm semeresini eline geçecek daha dönümü bayramında cçok mahsul al- zaruri ve meşru sebeplerden ileri gele' 
çok para ile edinecek.sin. Bu suretle malıyız. Her şeyimizi idareli harcamalı· unsurlım me\•cut oldutru gibi doğ"r1ıd" 
hem yurt ihtiyaçları temin edilecek, hem yız. Her okulda. her iş yerinde. her tar- doJ:rruya ihtikardruı kaynnk alan Und'' 
de ~en müstefit olacaksın. lada her zamankinden ziyade çalışmalı- lan da vardır. Bu sonunculan ortadl' 

Valilik bu hususta bir beyennnme yız. Şuurlu, çalışkan ve knhraman mil· kıılkması için hül.iimetin gösterdiif ., 
hazırlamıştır. Bu beyannameyi dikkatle lcıler ancak bu devrin hakkından gele- göstereceği şiddet lınllrunızın diteklerill'! 
oku, diişünerek ve duyarak oku... He- bilirler.:. Buyurdular. Durmadan canla aynen karşılık olmnktadır. Bi~ 
men tatbikata giriş. Bu vatan borcunu başla çalışarak bu yübek buyurui:run ise dı\luı çok ~alışmnk, daha çok ~ 
edaya borçlu olduğunu hatırından çı- gereklerini tnmamiyle yerine getfrece- ebnck ve dahn az snrfebncltlc yok dft/llıf 
karma.. ğinize §Üphe yoktur. Sizin c;alt§malan- olacnğız. 

VtLA YETtN BEY ANNAMESI nız ve gayretlerini:de mahsullerimiz çok :ımm Şefimizin bcr Yesile ile bke ... 
Sevcili çiftçi yurtta~lar: verimli ve bereketli olacnkbr. hrlattıJ.:rı vnzife budtll' : Fazla ~ 
Topraklarınızı boo bırakmıyarak c;ok Göreyim sizleri. her vakit olduğu gl- fazla • tihsal etmek, mllmldin ow.I' 

ekmenlz ve fazla mnhsul almanız kendi bi yine hep bernhCT lş başına. kadar fatln tasarruf etmek.. Bunu .,.. 
menfaatiniz icabından olmakla beraber lzmir Valisi parken en büyilk ,'afıuı vazifesini y.,AI' 
hepiniz için milli bir borçtur. Fuad Toksal t'lmıuı emin olmalıyız. 
~~~~.h"..':""~~~~:o""~~..IZ'- Dört tarnfımızda millcilerlıı kan ai1'" 

dıkJan bir sırada ııİnsanlığm ve sulhıdl 
şen yuvası11 olan memleketimizde l\f~ 
Şefin gösterdiği yolda tek ad:ım gt 
yüriiycrek Onrı knrşı yüreklerimizde' 
taşan mbuıet ve sevgi borcunu ödcıllt' 
ğc devam edcceği7. .. 

mahsulü sat sa azır ... 

açı ıa ası 

asa ı geç 
·sfyor 

941 - 942 tütiln mahsulü §İmdi tnma
men denilecek derecede hazırdır. Rekol
teyi tesbit için yapılım tetkiklerden bu 
sene tUtün mahsulünün gayet nefis ol
duğu, bilhassa iyi kaliteli tütünlerin 
mebzul rnikdarda bulundu,!;;'11 anlaşıl
mıştır. 

Rekolte hakkında ancak bir hafta 
sonra kat'! rakam vermek mUmkün ola
caktır. Bununla beıabcr şimdiki tahmin 
rekoltenin 26 milyon kilo olduğu mer
kezindedir ki bu da son senelerde tütün 
rekoltesinde kaydedilen bariz gerileme
nin devam ettiğini göstermektedir. 

Gerek inhisarlar idaresinin ve gerek 
kumpanyaların eksperleri istihsal mın
takalarında mahsulü tetkik eylemişler
dir. Hatta tesbit ameliyesi bile yapıl
mıştır. 

Diğer tarnftan Ankaradan alınan ma
lOmata nazaran ticaret veHleti tütün 
piyasnsının açılması için hazırlıklara 
bnşlamışt.ır. Geçen sene olduğu gibi bu 
sene de devlet eliyle tütün mübayaah 
yapılacağı muhakknktır. MalCl.m olduğu 
Uzere geçen yıl devlet adına satın alı
nan tütünlerin en mühim kısmı dış 
memleketlCTe sevk edilmi§tir 

Bu sene Amerikalıların da mübayaat
ta bulunmaları muhtemeldir. Amerika
lılar mUbayaatı bilvasıta yapacaklardır. 
Ve bu tütünle: i-1lendikten sonra Basra 
yolu ile ihraç edilecektir. 

MUSTAHS!1LtN ARZUT .ARI 
Bu sene müstahsili düŞUndüren iki 

nokta vardır ki pek ehemmiyetlidir: 
1 - Piyasanın ne zaman açılacağL 
2 - Fiat bahsi. 
Tütün müstahsilleri piyasanın geçen 

sene olduğu gibi ilk kanun ortalnrına 
kalmamasını arzu eylemektedir. Çünkü 
bankalara borÇlan vardır. Faiz, borç 
Uzerine binmektedir. Hatta Akhisardan 
bir heyetin piyasanın bu ay içinde açıl
ması için Anknraya giderek teşebbüs
lerde bulunacağı da söylenmektedir. 

Fiat mevzuuna gelince: Tütün müs
tahsilleri, harbin sebep olduğu tabii te
reff üle:rden en az ölçlidc istifade eden 
müstahsil sınıfıdır. Tı.itünlerimiz.in başlı-

BllGVN 

ca alıcıları Amerika ve Almanyadır. tn
gilterenin tütün milbayaatı tall derecede 
kalmaktadır. Amerikaya satışta bulun
mak ve satılan malı ihraç etmek bir me
seledir. Bu itibarla mUbayaatın ehenım.f. 
yet verilen kısmı yine Alına.oyaya te· 
veccüh eylemektedir. 

&ascn Almanya ile yapılan ticari an
la~madn tütUne büyük bir yer aynlmış
tır. 

Tütün milstahsillcrl, istihsal ına.mıf
larının geçen senekine nisbetle bir hay
li arttığından bahisle fiatlerin diğer is
tihsal maddelerine uy~n bir tarzda de
ğismesini istemektedirler. 

Piyasa açılmadan fiatlere dalr bir mil
talia yürütmek isabetli olmıyacağından 
bu hususta konuşmak zordur. Bununla 
beraber ticaret vekruetlıniz, milstahsilin 
menfaatlerini memleket menfaati olarak 
mütalaa eylediği için tütiln müstahsil
lerinin de yakında tatmin edile<:ekl~ri 
muhakkak sayılabilir 

Amerikalılara göre 
• BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 

bu yolun açık bulundurulması için im
kan dahilinde olan gayretlerin sanedil
öiğine kani olnbildim. Fakat bu husus
ta tafsilat vermeğe mezun kılınmadım. 

BAZI KAYNAKLARIN 
TAHMlNLERt 

Tahrandnki yabancı kaynakların fi
kirlerine göre, İngiltere ve Amerika da
ha ziyade enerji göstermedikleri takdir
de, Bitlerin yeni büyük bir meydan mu
harebesini kazanması muhtemeldir. Bu. 
dünya stratejik yollanna hakimiyet için 
verilmiş bir meydan muharebesi Qla
caktır. 

AMERtKA ATAŞEMlLlTERl 
DöNüYOR 

Amerikanın askeri Ataşesi Kuiblşef
ten ayrılrnıştır. Basra - Singapur yolu 
ile Vaı;ingtona giderek reisicünihur Ruz.. 
veltc raporunu verecektir. 

Y.A. 
------
AT 

VRV GELDİ 
Mezunen İstanbulda bulunan ~ 

müdilrü Dr. Cevdet Saracoğlu şehrııııl
%e gelerek vaı.i!esine başlamıştır. 

~ 1sa Hizmetlılere -----1ZMtR YERI.t ASKERLtK ŞU
BES1NDEN: 

337 doğumlu ve bunlarla mua
meleye :U\bi bu sene ve daha evvel
ki senelerde mektepten mezun ol-
muş kısa hizmet hakkını haiz ehll
yctnamell veya ehliyetsizlerin ace
le Yerli Askerlik buşesine milra
caatlan, müracaat etmeye:ıller hak
kında knnun1 hUkümlcrin tatbik 
edileceği illin olunur. 

:c:ıocı ...... :=o::ı: 

orsa 
tlZOM 

228 M. j. Tnranto 52 
77 M. R. Nazlı 46 75 
58 Ahmet Çalaroğlu 54 50 
55 Faik Tokatlı o. 53 
50 Muammer Zencirci 51 15 
37 Hallın Alanyalı 47 
35 Eli Benveniti 55 50 
33 İncir T. A. Ş. 40 
25 N. ÜzUmcil 53 
21 F. Solari 48 50 
15 Riiştü Fırat 49 50 

5 Mehmet Kuşakçı 65 
639 Yck\uı 

109154 Eski yckQn 
109793 Yekt1n 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

İN Cm 

229 Eli Benveniste 
91 P . Paji Mah. 
76 B. S. Ala:unki 
52 Hayını Levi 
22 R. Y. Fraıiko 
18 M. Börekçi oğlu 
15 M. Elhirlik 
13 İ. Şinasi 
13 Bahri Nazlı 

18 50 
20 75 
15 50 
20 
16 
14 
20 50 
14 50 
16 

48 
49 
51 
55 
60 

Bu devrede köy Enstitüsüne E~enln 
beş vilayeti köylerinde yapılan eleme-

BUGtiM 

Bu sene verilecek mahdut mezunlnr 
1942 yılı ortasında hayata atılmak üze
re köylerine döneceklerdir. Köy Ensti
tüsü 1945 yılından itibnren her sene 
vasati 300 mnun verecektir. Her me
zun delikanlı Ege köylerinden birinin 
direği olacak. o köyün iyiliğine ve yük
selm~ine çalışacak. köylünün d"steği 
olncakhr. Bulundu~u köyde bilhassa 
ziraahn fenni usullerle yapılmasını te
m1n edecek. kövde umumun istifadesi
ne mahsus binalann yükselmesinde ve 
in~asında bilfiil çalışacaktır. BV U DV CA LKJŞ AH H 

LI A 
i E HUR E • 

8 1. Franko mah. 
5:::7 Yekô.n 

70841 Eski yckt1n 
71378 Umum! yekOn 

ZAH1RE 

21 50 

LOREL - l~A 1 
NJN BİRLiKTE ÇEVİRDİKLERİ 'l'Ü ÇESÖZLV 

A A 
ACEMi AŞIKLAR 

FİLMİNİ TAKDİM EDEC iR 

164 çuval 
70 Ton Susam 
70 ton Bakla 
41 balya Pamtlk 

51 5S 
13 14 
71 75 '15 

-----
YENİ ESERLER 
••••••••••••• 

A 
AClnrn IÇIZI (DUNYAŞKA) 

I A:RAVAYR p ou·sı .. 
1\1ATİNET...ER: 1.l!i - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 ... 

AT U 2' V .. M. ME LE E'J' JU ALİ .... işçi TEKNU'.;I 
ENDÜSTRİ mecmuası tnrafındı:ın ~ 

kanlan bu teknik atelye rehber!nin · i~ 
cisi çıkmıştır. Her mesleğe mensuP 
usta ve sanatkarlara tavsiye ederiı. 

Cumartesi, Pnznr seanslnn J0.45 - 1%.30 - z.ıs - 4 - 5.4.~ - '1 - 9.15 TE ..• 
PAZAR GÜNÜ 11.15 TE BAŞI .. All ... Sair günfo.r ilk scan lar UCUZ- 2.15 - 4 - S.45 - 7.30 - 9.15 



J, SON TESRtN P YENi ASl.R SAHiFE l 

Şef'imizin Nutukları 
• 8A$TARAFJ 1 İNCi SAHİFEUE - artmakta ve vasıfça yükselmektedir. Hükümet ağırlığı her gün artmakta kurundan milli korunma kanununa göre 

t11r Balk 1 1 · l ba ı h lSTtHSAL VE fSTIHLA.K olan harbin zararlı tesirlerini önliyebil- alınan karnrlar ~ .... ivesi içinde yürü" • • 
... ,: :an ga ey an arıy e ş ıyan a- Bununla beraber memleketin ve or- k ır-,. 
'"ttetle Ir k s · deki ı · l ınc · için milli korunma kanunundn yn- tülmektedir. Bu suretle lüzumlu ış' yer-•- ı._ r n ve unye ge ışne er- du ı·hıı·yacınm knnılarunası için istilua- 1 inl d 
" uctb k 1 ha ·:ır pı mnsmı lüzu u gör üğü değ~~ik ve lcrindc çalı.c:mn milddetleri sıhhl ve fen-
L_ ve cenup omşu anınızı mu re- 11· aı .. t:nna~a daha çok ehemmiyet ver- kl ·ı . kl"f] . . k :t·-
ue \'e · nl 1 hali k d V b" • .. e · entı ere ıııt te 1 erını ya ın a Bü- nt kapların milsandesi nisbetinde arttı-
,:ı__ b ışg a acı ne ·oy u. e ır- mck zo!"undııyız. Türk köylüsünden bu uu"Jr. M,_,.ı:-e arzedecektır' . l k . 'hs 1 h . . 'h . 1 "ı:tl ir b" d d tarnk Al ., ""W> rı ara ısti a acmının ı tıyaç arımızı So e ır ev a unı a man- gayreti bekleriz. Ayni :;:amanda miisteb- DIŞ TİCARETİMİZ 
b~''Yet silfilılı ihtilM.ını meydana çıkardı. lilıten de kolaylıkla ve istedigı-· kadar karşılamasına çalışılmaktadır.. Bundan 
QQy]e · ı k d harb" · · Dı~ ticarette ticaret esasımız bu'·tu"'n bac:ka bugüne kadar hukuld ·unas· e "A . ce şıma omşumuz a m ıçı- bulabildiği nimetin kcdr:ini bilerek fıı7la ,, "' m -
...., &:rdikt d"M k tr memlckellcrle hakiki ve fiili bir mUba- betler ve sıhhi icaplar cephesinden tan-
~ 1 f en sonra ıger omşumuz an istihlllktan son derece çekinmesini iste- dele teminidir. Bundan başka ihtiyacı- 1 1 1 L_-!_ ı1ciasını gördü .. Memleketim:zi bu mek bakkınm:dır. Bugünün ~rtlannı ve ziminc ça ışı an işçi hayatının iş kaza a-
q"<ll' y k dan lak ı dır askeri h mızdan fazla olarak çıkncak maddeleri- rı, mesleki hnstnlıklar ve analık halleri-~ U a ın n · a an an a- dünyanın geçirmekte oldutru buhranı ınizi <ti .... cck eşyanın temini vasıtası ola· ı.ft- ddi hed d 1 ~ e er bizim uyanıklığımızı son dere- göz önünde tutarak Y8!13Y1~.mı or.a göre b~~ ne .......,~ı ma cep en e teminat a -
ı .. ,_~tırmı.ş ve taahhütlerimize ve dost· ayarla.'IUk her vntandaşa d~en milli rak l.."Ullanmaktayız. Yeni ticaret anlaş- tına alınmasını sağlıyacak olan işçi sl-
~ıı:mzn sadakat çerçivcsi içinde şe- bir borçtur. maları bu esasların içinde yapılmakta gortalarınn ait kanun projesi yüksek 

~- """lll21 ve emniyetimizi koruyan sulh YENi TOPRAK KANUNU ve c-_ski mukaveleler bu esaslara çevril- meclise arzedilmiş bulunmaktadır.. Bu 
~ı..u mektedir. İhracat m:ıddelcrimize müs- k k bul"' il · · h tında dah bıı ..... siyaset!mizin mesnedini ı~· et· Toprak kanunu Büyük Meclise sunul- anunun a u e ışçı aya a 

~ mnk üzeredir. Bir çok araştırmalardan tahsili memnun edecek fiatler temin ferah verici neticeler elde edileceğini 
ti l>enıin bahsettiğim Balkan hareketle- anlıyoruz ki topra~ı hiç olmıyan köylü- edilmiştir. .. • . . . . umuyoruz. İşçilcr.n elverişli olduklan 
,. .. ?'entlcketimizin emniyet ve masuni- nün nisbeti mahduttur. Devlet malı, Ancnk burada mu.,tahsilımıze b:r tav- işlere yetiştirilmelerine ve türlü işler 
.,:~ı bakımından üzerinde çok büyük toprak dağıtmak suretiyle bu nisbet yıl- siyede bulunmak isterim: için de elverişli işçiler bulunmasına 
~iyctlc duraca!hmız bir mesele ol- dan yıla azalmaktadır. Bununla beraber Bugürikü fi~tler ~aiın~. ola~a~ Harp aracılık edecek bir kurumun kurulması
--~. BiUrsiniz ki Balkan milletleri- toprağı olmıyan kendi başına ocıık kur· sonrao;ı devrcsm<lc fltlt duşınesıru bekle- nn dair olan kanun projesi aynca yük
.. ,_. İstiklali Ciimhuriyet Türkiycsinin mak istiyenlere toprak temini cümhuri· mek li\zımdır. Bu itibarla müstahsilin sek medise sunulmuş bulunmaktadır. 
~p ettiği siyaset temellerinden birt· yetin en ziyade ehemmiyet verdiği bir buna şimd'.den 1-cndini alıstırması ve KÖYLERDE DOKUMACil.IK 
"Q', Bqgüne kadar temennilerimiz ve meııeledir. çok tasarruflu hareket etmesi ve harp Türk köylUsünü z:raat alet ve araçla-
f:'etıerimiz nnsıl bu istiklallcrin mah- Nüfusun çoğıılmnBı ve intikal sure· sonundaki buhranı karşılıyacak bir ih- n ynnında bir de el tezgahına sahip kıl-
t kalnıası üzerinde merkezlendi ise tiyle p:ırçnlanmaııı neticesinde elindeki tiyatla mücehhez olması icap eder. mak ve bu suretle boş zamanlarım kıy-
.. ~~k zamanlar için de hislerimiz ,.e toprağı buglinkü işleme kudret ve vası- TfCAREITE MONAKALE metlendirmck gayesiyle geçen sene yal-
i:!'~~r_imiz ayni hlacaktır. tnlanna, çoğalan ynşamL. ihtiyaçlarına fMKANLARI nız 17 vilayete tezgah ve çıknklar gön-
~~.~İPLERLE MÖNASEBATIMIZ artık yetiımemeğe başlıyan nz topraklı 1941 sl'nesinin dış ticaretimiz ıçın derilmişU. Memleketin her tarafında 

"'lllJetin sayın vekilleri, k?ylı;r ve köyl~!cr vnrdır. Bunla!'1 k~n- geçen iki hıırp yılındakine nazaran da- gösterilen büyük ve memnun edici ala-
,,ı.._Ctırnhuriyet hükUmcti Avrupa harbi- dılerıne d~hn yuksek yasam.a. ımknnı ha l\ğır münakale g;:ırtlım nrzetmesine kaya bu sene inılmn nisbetinde cevap 
;:_1~n durumunda bitaraflığını ilfuı verecek mıktnrda t?prnk sahıbı kılm~l: rağmen hükümetin alacağı tedbirlerle verilmesine <;alışılmıştır. 25 v!layetc her 
ıL.~~r. Bundan başka muharebe için· ve hu topraklarda ış yapmn kudreunı girecek ve cıkncnk maddclerimi:tln taşın- birine yüzden aşağı olmamak üzere top
...:Jt.ı b"tün d l tl 1 b tl . tnm . k.ıym~tlendirmek, verimli bir işle- ma~ına imkan hasıl olmu~tur. la olarak, ayrıca 60 vilayet ve kaza böl. 
~ u ev e er e mlinase e en- me ıçın luzu~lu araçla.~la d~n~tm~ta Sanayi ve maden aahasındnki istih- !!esine de örnek mahi<-·etinde olmak üze
Wit~~ ve yeni muahedelerle tanzim acele etmek lazımdır. Yuksck ılgı ve ın- sal fo-..liyetimizin içinde bulunduS.:umuz t 392.'.J tak t~f!filı , krık g·· • 
~~ bulunuyorlar. Bu muahedelerin celemenizle en iyi şeklini alacağına fevkalade hnl ve şnrtlardnn mümkün ~e ~p~stir El 11; gah ~\çı l ~n 
~ ~leri tamamiyle mer'idirler. Bun· emin olduğum konunun bir an evvel çı- olduğu kııdnr az mliteessir olmaııı için e~ :; d : e! . d 1 b 0 

1 
um~ ı~ın 

ltlnk aôyledikten sonra Türkiyenin bu- karılmasını arzu ediyoruz. devamlı bir surette ve büyiik bir gay- co u un ugu yer er .en ?ş. ıyar. O· 

~ U harp önündeki durumunu iyice SERBEST PJYASADA MENF1 retle çalı .. ılmaktıulır. tşlemekte bulunan kumacılann koopcratıfleştmlmesı yo-
~ bııış olmak için karşılıklı saflarda ROLLER istihııal müesseselerimizin muhtaç ol- !undaki calışmnlar bu sene daha geniş 
~nan başlıca devletlerle münasebet- Arkadaşlarım. dukhm hnm ma<lde. yedek par<;a Vt".$ir h:X ölçüde devam etmh::tir. Bunun neti· 
'N~i belirtmek isterim. Vatandaşlarımın gözden uzak tutm!l· teçhizatın knrsılannbilmesi için her tür- ccsidir ki geçen sene yek<lnu nncak sc· 
•uuidYE - ALMANYA malarını isterim kl dünya harbinin bü- lü imkanlardan i .. tifade edilmı-kte ol~u- kize varan el tezgahı dokwnacı koope-
~htıanya ile milnasebetlerimiz Bal- tün milletlerin ikfrtadi hayattaki tesir- ğu gibi tcsislermizin bir c.-ok mü'$külle- ratiflcrinin sayısı memleketin bir çok 
lı..:' hareketleri esnasında en çetin imti- leri geniş ve derindir. Cihan piya$ası ve re rağmen yürütülmesi de h~susi bir ih- bölgelerinde bu yıl yirmi beşe çıkmıştır. 
~ geçirmiştir, denilebilir. O zaman milletler arası yollar bizim memleketi- timamın mevzuunu te~kil etml .. tir. Bu Bu suretle kurulmaları bitmiş ve çalış· 
~ki alaka ve endişeyi layık olduihı miz için de yan yanya kapanmı..,tır. sayededir ki milli. iktis:tdi cihazımız mağa başlamış bulunan küçük sanat 
~iyetle gören ve anlıyan Alman Yurt müdafaasını temin karariyle mem- memleket ihtiynçlnnndan büvük bir kıs- kooperatiflerinin sayısı 34 Ü bulmuştur. 
h Jetinin sayın reisi Bitler bana yazdı- leketimizde de bir çok insan kuvverleri mının knr,ılanmım hl•,ueounda yüksek Bu koopcrnt!flerin nrbnnsında içinde ol-
1...._ htısust bir mektupla memleketimize istihsnl alanından çekilmiştirler. Başka ve takdire nynn bir kabiliyet ş>Östere- duğumuz şartların ve hükümetçe ele 
~ dostluğunu göstermiş ve hüküme- memleketlerde olduğu r.ibi bizde de ser- bilmistir. ı~tihsal faaliyetlerimizden alı- alınmış olan ham madde daf,<ıtma işle
~· tasvibiyle kendisine ''ermiş oldu- best piyasa bnzı ihtiyaç maddeleri üze- nnn bu neticeler daha bir çok ihtivaçla- rinin tesiri olduğu açıktır. Ancak bu 
~.cevap ve bir kerre daha vaki olan Tinde menfi roller oynamak temayülü- nmızın temini bakımından da gelece~e kooperatifler sadece bugünün ihtiyaçla
~Uplaşmnmız 18 haziran 1941 tarihli nü göstermektedir. Bugünün ~artları f'mnivetle bakmnmızn hnk vermektedir. rının basıncı altında vücut bulan birer 
tl.... k • Alman muahedesini vücuda ge- içinde iaşe politikamızın esası halkın ve ('ü.,kü bu neticeler mü.,bettirler. Gerek kurum cfoğil, fakat iktısadl ve içtimai 
~ karşılıklı itimat havasım yarabnış- miUi müdafaanın ihtiyadarını hnzırln- sanavi ve ~erek maden sahı.>larındaki is- gayelc-rimizin tahakkukuna yardım ci
~lı: ~a neticeyi memnuniyetle kaydet- mak olmuştur. Hükümet hu hedefe eriş- tihsallı-r çoil;alma ve artmn yolundı:ı. bu het:nden kendilerinden devamlı hizmet 
L -; isterim. Türk • Almnn miinasebct· mek için iııtihııalden istihlake kadar vürüyü!'llerini son sene ::r.arf ında da mu- beklenen müesseseler olduklarında:n 
~o tarihten beri hiç bir zaman bulan· uznnan iktisadi fanliyetler silsilesine hafoza etmişlerdir. bunların kuruldukları muhitte sağlam 
;:_nın bir dostluk takip ediyor. 18 hazi- miidnhale etmek ve bu fnallyetleri dü- lstihsallermizle alakalı. teknik ele- usullere dayannrnk birleşmeleri ve nor-

~...,. 1941 tarihli dostluk ve saldırmazlık zeltici bir mürakahe altında bulundur- manlarımızm dikkntli ve feragatlı çalış- mal 7.nmanlnrda da yaşıyabilmeleri için 
mak kararını almışhr. 1 h d i tl b ı k "f ·uk t. esinin hükilm)eri her şart için- ISTIHUKIN T ANZlMl me annı uzunınuz n memnun ve e müraka e erinin ve ooperati çı ru-

~ olarak devnm ediyorlar ve ananın. Gün gcctih;e bunların kendi ih- hunn en uygun şekilde ~lışmalannın 
istihsalin arttmlmaııı tedbirlerin ha- · b l · d ki " 1 · rt 

~ edeceklerdir. Son günlerde İ.m· tı1111_s şu c erın e mumarest' erı a - temini baltımından lüzumlu cörUlecck 
sında ... eJir, Milli varlıg"ın ve milli istik- kt ·1 ı " 1 kt d E g"l"ı 1 dı 

' 

nıuvaffalayet elveren ve .... akın- ., ma a ve s:ıı er: ~oga mn a ır. re tedbirlt'r ~ı-c1ktirilmeksizin alınma ı r .. 
.r la·lı"n bekrlsi olan ordumuzun cihazlan- k.. ·· h d ki kl d 1 tre Nİ ""-.w..".,._, ~k tasdikinize arzcdilecek olan ,.. omur avzMın a oca ann eve., YE GuıuuuA KANUNU 

h. !' dırılması, iaşesinin emniyet altına alın· i~ctilmel!i hakkındaki kanunun tatbi- U ıll t ··b 1 · d f d 
lıilıııtt .. Alman ticaret an'A--- bu dost- h ,_ 1 d . zun y arın ecru e crın en ay a-

~........ ması iç eı.si miyen ve aıma artan kinden hel.-lenen mütbet neticeler alın· 1 k b ·· kil "bt" 1 ka 

~
~ ~--t sı'yasetinin hayırb bir se- k . 1 anara ugun ı ıynç anınızı rşı-

ıuma milli çnlıışmaya dayanma suretıy e maktadır. Bu tatbikat kömür istihsal ve 1 b"l ek tt h 1 · b" 

~
olarak telikki edilıneğe layıktir. h aya ı ec sure e azır anan yenı ır 

KİYE mümkün olur. Ziraat ve sanayi sa a~ın- tevziinin verimini ve intizamını arttır• gümrük kanunu lttyihası "liksek tetkik-
+...'GILTERE da devletı'n i 0 t1'hsal orttımları kadar her kl k l d 1 bi 1 rce "' •- - .wı ... "' ma a a mnmı~. ora " ca ışan n e lere sunulmuştur. Bu yıl içinde, teknik 

-.1ın - ..L.....1-·lar yıırttacın da muhitine örnek olacak ıı.e· l · · · -:.Jıklannı raL atr" l ı~.: anuıı~ • " ~ının geçım ve aa~, • n ..- esas ara daha uygun ve tatbikleri daha 
~-W yılında Fransanm mağlubiyeti kilde çalışması bugün vatan vazifeleri- <-nlışmr.lımnı da emniyet altına almıştır. çok kolaylaştıracak şekilde tanzimine 
~ lbJert en mUııkUI bir vaziyete uğrat- nin en kutsalı olmu~tur. lstih1il.kin tanzi- Ayni zamanda işçiyi işine ve iş yerine çalışılmakta olan yeni tarüe cetvelini 
ıııı..:.bul1111urken Tilrkiyenin mildafaa ve mi, istlhsalın arttırılması kadar ehem- mndırmıı.ila yarayan ve verimi arttıran kanunla!Ftıracak lfıyiha da yüksek katı
~yet umdeleriyle takip etmiş ol- myetlidir. İaşemfz icin çok ehemmiyetli bu tedbirl,.rden alınan iyi neticeler bu n12a getirilecektir. 
~ llyuetin bu noktasına halel gel- olan toprak mahsullerimizden bazıları voldo.kl çalı§manın devlet elindeki di- Çıkanlacak mallanmız üzerine koy
~ Ve Türkiye ittifak muahedesine bugünkü geniş ihtiyaçlara yetmek ğer müesseııelere de yayılmasına yol muş oduğumuz sınırlar ve kısıntılar ve 
)t katini açıktan açığa söyledi. Türki· bakımından ciddi tedbirlere zemin olma. açm1ıotır. hudutlanmızın ötetaraflarmdaki olay-
1.&...ffillyanın en bliyük devletlerinden ğa Hiyıktirlcr. Bazı girecek maddelerin MADE..~ tŞLERtMtZ Iar yilzünden daha çok ehemmiyet alan 
~ kan gün dostu olduğunu o aman memlekete ~bilen mikdarfan tesadüf· Bakır stih!alatımız ıırtmakta devam kaçakçılıkla uğraşmak lçln önemle çalı-

.a lıerre daha ispat etmiştir. lere bağlıdırlar. Bu sebeplerledir ki gi- etmiş ve art1ş niebeti geçen yıldakine şılmakta ve tesirli çarelere başvurulmak-
~hi nıUdafaa ve masuniyet mndele· recck ve istihsal maddeler:mizden ban· nazaran üçte bir gibi yüksek bir terime tadır. 
~ İstinat etmcğe devam edecek olan larına hUkümetr.e el konularak bunların varmıştır. Yfiksek dereceli içkilerin istihlakini 
ti ~ siyasetimiz taabhiltıerinc sadaka- ihtiyaç nisbetinde d:ığıtılmnsı yoluna gi- Petrol aramalarında geçen sene atman azaltmak için alman tedbirler iyi neti-
..L'll'k milletinin şiarına tam tevafuk di1mistir. ilk miisbet netice üzerine sondaj faali· celer vermektedir. 
~ tunumi menfaatlerimize ve beyne}- İSTİIU.A.KtN TAHDlnt yeti, Raman dağl bölıtesindc devam et- DEl\IİRYOL VE ŞOSE İŞLERİ 
....'_~1 ahJAka yegine uygun olan bir Yiyecek mnddclcrinde !?İmdiye kad:ır ml'kte ve te~ik edici bir mahiyet t?Ös· Nafia vekilimiz umumi vaziyetin ver-
... ~sip olarak tatbik edecektir. istihlaki tahdit eden bir karar almnıa- t~rmcktedir. Diğer tamftan memlekke- dlği imkanlar derecesinde demiryo1u in-
vURo · ETİMİ A k st ki k k tin muhtelif kısımlannda yapılan isti • ~ ST SIYAS Z nıtliftr. nen o arımıZ1 oruma \'C enflar Urfn. E.~irdir ve Boynbad böl .... ele- şaatındaki faaliyetini devam ettirmiş ve 
~ arkadaşlar, gelecekte emniyetli bulunmak itin gü- -: ., bu arada Diyarbakır - Irak hattı 77 ncl 

J,._~tmiş olduğum bu siyaset memle- niin birinde bu maddelerde dnlıi istih- rlnln pt"trol bakımından esaslı tetkike kilometreye vanrıış, ElAzıg _ Van hattı 
~mı_,__ b · ı·ki hd. • 1 k ı k "hti dei!t'r olduklarını göstermiştir. ·· d k 1 1 d 135 kil ı.,-.. 4'in coğrafi vaziyeti ve har in ın- a ta ıt zantretıy e ·arın aşma 1 • f li uzerin e i ça ışma ar a nci o-
~n- d d · Mııden amma aa "yetimiz de sene l 1 Cfcı 4Clrtndan doğan hususiyetler önün- mnJi vnr ır. Hükiimctce lmrası aımn metreye kadar i er emiştir . 
.._ !lt'ttk her tarafta kabul ve takdir edil- göz öniinde bu1undunı1malıdrr.. İnsan içinde ('n mlihim netic<"leri Siiğütözü kö- Memleket şösalarının 1slahı ve yol 
'Q(!'- b_ mu .. r ve Adnpnzan Dcmirolanlan ile h ıt &dZ!m gelen dürüst mahiyetini te- yaşayışının biitiin şartlannı temelinden yapma işinin bugün ve yarının i tiyaç-

T urhal, Antimovan gürüntüsünde ve 1 k ld 1 d" 
h.. ett;_,..:.,.ir. Mlistakil, hareketleri- snrsınıc: olan büyük buhran i(inde yur- B arına uyacak bir şc i e çerçeve en ı-
~ ı, 111 :-~ .. ~.. "' ödemi• civa madeninde abnrnıştır. u l l ld ğ •-L :4CUtlrn. ve kuvvetli Türkiye kimseyi dumuzun selameti icin çoccıklnnnın bu ... ri mes1nin ne kadar lüzum u o u u son 
"!q~• mıntakalarda ehemmiyetli cevherler 1 k d-'- his-"· .... t etmiyen bir sulh yuvası hnlinde çetin imtih:mın şarflanna dn seve se\'e sene erin vukuatiyle bir erre ;,wa 
" ttı bulunmu~ttır. ed'l k d" 

b,_,: edeniyet için foydalı bir unsur kıy- kntlanacakl:ınnn asla siiohemiz yoldur.. Kebandn Bo1kar dağında işletmeye s ı me te ır. 
~.nde kendın" 1• gos·· ten·yor. Memleketi- HAYAT PAHALtLl(il 1 . d d al Yol yapmak faaliyetinin bugünkü ih-
~ verilen kesim erın ışnnııın a aram a· b 
,.,,_, 1~ siyasetindeki asil hedefler ve gay- İstihsal ile istihlaki birbirine bağlıyan d.l i · tiynçlara tnm cevap verecek kanuni ir 
-qıe:r takd" 1 ktad ·· "d' d · l d h h • · k tesiri ra devam e 1 m ştır. esasa bağlanması için hazırlanmakta 

ltı\ ır o.unma ır umı ın eyız. aracı ar a nrp C\'CSının en ço SEKER iHTIY ACI VE Dl(if.R olan layihanın BU.vUk Meclise arzını çok 
C· llRAMAN ORDUMUZ altında bulunnnlnrdandırlar. Bunun ne- MAMULA. TMIZ 

.. ilnıhuriyet ordusunun kuvvetlenme- ticcsi olnrnk yurddnşlarımızca harbin en S k ihtiyacını geniş hndeler dahi- yerinde ~örmekt~yim. 
)U~e ihtiynçlnnnın tnm:ımlarunası bli· çok hissedilen tnrnfı hayat pahalılığı ol- r de k:rşılamak gayeesiyle bu sene de JlÜYÜK SU iŞLERi 
ııt.t" .. meclisin ve hUkümetin en bnş işi muştur. 1htik:ırcının cemiyet bünyesine ın : 1 n pancar ekimi şimdiye kadar Bilylik su isleri faaliyetine gelince, 
'ittı llgu~u bir kerrc daha bclir~~e~ iste· Y?Phğı !en:ılığı b!i~i.in. ),.ı.rddn~lanmı~n ~=~ıi:~a en yüksek haddi olarak 44 bin geçen sene kabul buyrulan 50 milyon
lt·ı . 'l'urk vntandaşıııın kcndısının de bılnıelerı Te bu gıhılcrı su7.geçtcn geç1r- h ktnrı "eçmi .. tir. Bu miktar 19 35 sene· luk tahsisatla daha genio;lemiş ve ba~la-

lld ı b. 1 ·ıd d e ,., " mış olan işlerdPn Malatya ve Niğde in-
"h..- e \'nzife aldığı ''e yıınn da alnca~ı mek için ~uur n ır şe tı c yar ım et- sı· ek"ım"ıne nazaTnn yüzde yüz nisbetin- b" E h 1 d 
... lit)ı; d ll • . !::aatı ıtmiş ve Tarsos, "C avza arın n-
h~ ordusu için istenil:n .~er fedn~ar- mcl~ri IUzın• ır. Sıı .ıun v~ hürrıyet~.n de bir ıutı.ş bildirir. Bu neticede köyl?· ki işlerden bitenler halkın faydasına 
t~e yardımı tcrcddutsuz yapbgını temız havasını en genış şckılde tcncffüc; müzün pancara karşı gittikc;e artan ala· açılmıştır. 
lttıh ekle duyduğumuz sevinç büyüktür. eden bu müstesnn memleketin cvlil~t kasının ve bu ekime gösterdiği uyum kn- l\f ARİF iSLERi:\ıiz 
~ l':ınt:ın Türk ordusunun ''erilecch olmak crefini taşıy:mlnnn ''C onun nı- biliyetinin büvük öküde amil olduğunu Maarif islerine gelince, köy enstitüleri 
~d \ azifcyi ynpmağa ehil olduğuna ya· metlerinden büyiik öküde faydalanan memnun olarak görüyoruz. Köylümü· ade>di ızeçen sen<> kine nazaran ile tane 

htÔll itimadımız vardır. insanların bu ıncmlckctin kanunların~ zün pı:ı.ncnr tanmından elde ettiği fayda· daha ilavesiyle 17 ye varmıştır. Talebe 
tısı ~ICALAT VE SIHHAT niznmlnrma hiirmet etmelerini istemek nın paTnyla ifadesi şudur: sayısı 9 bine çıkmak Uzeredir. Köy egit-
).ı :4!.t•IMİZ ve icap ederse hiirnıct ettirmek bu mil- 1935 senesinde 3 milyon lira iken men okullarından çıkan 1500 eğitmen 

cıJı.1 Ünnkalfit ''eknleti kendisine tevdi lelin tabii hakkıdır. bu miktar 1939 d" 6 milyona ve geçen köylerinde işe başlamışlardır. Bu suret-
~ tn işleri zamanın ağır şartlnn altın· Hükiimet ihtikfırla mUcadeleye esas sene 8 milyon llrnva ylikselmiştir. Bu le on sene gibi millet hayatı için çok 

S <öarmağa çalısınaktadır. olan f:at tesbiti muamelelerinde aracı- cıene de çiftçinin eline geçecek para ise kısa znmanda 15 bin egitmeni ve 30 bin 
~a1hhat işleriın!zde programlı çalışma- ya, tücc:ıra emeğinin, bilgisinin ve ser- b~ yekunu da g .. e5~c:kt~r. B~w~ene ?O öğretmeni köylerimize dağıtma yo
~k devam etmekle beraber ne mem- mayesinın karşılığı olan hakkı vermek- hın tonu geçecegını umıt ettıgım verım hındaki çalışma hızla devam etmekte-
t~ ?.t dahilinde büyük salgın hastalıklar tedir. Fakat bu hakkın hududu fevkala- halkımızın ihtyiacını sıkıntısızca karşıla- dir. • 
'it!~~lınuş ve ne de diğer memleketler- de hallerin yarattığı bulanık hayattan yabilecektir. Köy enstitilleriyle köy okulları ara
~;d salgınların hudutlarımızı aşmasına değil, milli gelirden bu zilmreye düşe- Devletin alakalı olduğu sanayi k~- sındakl münasebatı ve bu teşekküllerin 
~lan verilm~ştir. . . cck hissenin normal ölçüsüyle tayin edil- rumlnnnın kendi satı!'llannı mutedil bır biribirlerine yapacakları yardımlan ve 
~· J\I VAZIYETII\'.llZ meI:dir. Ve bu öyle tayin edilmektedir. fiatte tutarak piyasada nfizımlık etme- diğer umum! ve sosyal vazifeleri çerçe-

~ll ıraat vekaleti istihsali arttırma, çe- İaşe ve fint mürakabc işlerimizin düzen- lerinden ve ynptıklannı mümkün oldu- veliyecek kanun lfiyihası yakında Bü
~~lldi.rıne ve vasıflarını yükseltme yo. le başarılarak yUriltülebilmesi yalnız bu ğu kndar dor.rtıca müstehlik kütlesin.e yük Meclise arzolunacaktır. 
~1ı- akı calı.şmalarına dC1Tam etmekte- maksatla vücutlandırılan teşkilatla vermelerinden bu sene de memnun edı- Mesleki ve teknik öğretimi en genç 
~ıt;~1Evvelki sene faali~ete başlıyan ma- miimkiln olamaz. Bütün devlet teşkilatı- ci neticeler alınmıştır. ölçüde tertiplemek için hUkümet ciddi 
'ttı e.şn,e işi geçen sene bir misli nın ve hususiyle viU\yctlerde idare tsct HAYATiNiN TANZİMİ kararlar vermiştir. 

~~lnuştır.. Türk köylüsünün an- amirlerinin bu konuyu bugün için baş- fş kanunu tatbikatı hususiyle çe~tlı Maarif vekaletinde teknik öğretme-
ı '' ~lışmaları da bu işleri ko- ta gelen b!r devlet vazifesi olarak ele sanayi şubelerinde memleketin iş haya- nin temel teşkiHitı kurulmnktndır. Az 

tırnıakta ve zirai istihsalatınıız almalarına kesin lilzum vardır. tını bugünün isterler iyle ayarlamak ha· zamanda gerçekleştirilmek istenilen bü-

yUk bir progrnm hemen BüyUk Meclise 
sunulacaktır. 

Memleketin sanayide motorlnşma ve 
makineleşmesinde ve bütün ihtisas işle
rinde ehliyetli unsurları büyük nıikdar
da ve süratle yetiştirmek istiyoruz. Bü
yük Meclisin bu konu üzerindeki yakın 
alnknsından çabuk ve hayırlı neticeleır 
bekliyoruz. 

Teknik öğretimde hedefimiz kadın ve 
erkek her vatandaşa kendi sanatı ve ge
çiıni için bilmediklerini öğretecek bir 
öj;Tetim yeri gösterebilmektir. 
Şimdiye kadar yilksek öğretim kurum

lannın son sınıflarında konferans şek
linde verilmekte olan inkilab dersleri
nin bu kurumlarda inkilab tarihi ve 
Türkiye Cumhuriyeti rejimi altında esas. 
lı bir ders şeklinde verilmesi ve bu mev
zular etrafında ilmi incelemeler yapmak 
üzere aynca bir de inkilab tarihi ve 
Türkiye Cül'l'.huriyetl enstitüsü kurul
ması kararlaştırılmıştır . 

Üniversite ö~tim unsurlannın mes
leki ve şahsi hükümlerini kurmak üze
re maarif vekilince hazırlanmakta olan 
kanun lAyihası yakında Büyük Meclisin 
tasvibine arzolunacaktır. 
Arkndaşlar; 
Fakültelerimizin ve yüksek okuJlan

mızın ihtiyaçları ve çalısmaları dikkatli 
gözlerimiz önündedirler. Bütün güzel 
sanatlarla yakındnn ve candan alakalıyız. 

tiMtniMtz YENİ ~"ESh..DiR 
Arkadaşlar, 
Bugünkü şartlar içinde bir çok iste-

diklerimizi belki yapamıyoruz veya ya
rma lnrnkmak zonında kalıyoruz. Faknt 
kesin ve \icdnni kararımız odur ki yeni 
nesli yetiştirmekte hiç bir gccilone ve 
geri kalmağn meydan vermiycceğiz .. En 

rimll ve emniyetli bir maliye kurmak, 
memleketin kabiliyetini göz önünde tu
tarak eksiklerimizi. taınamlamağa yan
yacak gelir kaynaklarını bulup bunlan 
yerinde kullanmak Cümhuriyet maliye
sinin ana pr<"nsipleri olmakta devam 
edecektir. 

Elverişli gidişini knybetmiyen dövb 
durumumuz hususiyle Milli Müdafaa 
!htiyaçlarını temin imkanlarını vermek 
bakımından sevindirici halini muhafa
za etmektedir. 

iç SİYASE'i'BIİZ 
Türk milletinin değerli \•ekilleri, 
Bizi hizmetiyle şereflendiren Büyük 

l\Iilletin emanetini hepimiz canımızdan 
üstün tutarak \ 0azife yapıyonız. 

Büyük meclisin aynlığa ve aykınbğa 
asla yiiz vermiyen tecrlibcli idaresiyle 
~k nazik bir devrede yaşıyoruz, siya
sette ana te::1ellerlmizin sade ve açık 
olmumdan kuvvet alıyonız. İçeride mil· 
li beraberliğe güveniyoruz. Bunu koru
mnk için gerekli olursa her tedbiri al
maktan salonnuyacnğız. Vatandaşların 
selfınıctinc aykın olarak doğru ı·e kana
atli yoldan sapacaklara, bulanık zaman
dan siyaset ''eya ticaret kin anyacak
lanı kesin, kat'i olarak karşı koyacağa. 
DIŞ SİY ASETİl\ltZ 
Dışan ile münnsebetlerimizde si~ 

timizi duru, dürüst olarak söyliyeceğb 
ve nhitlerimizin ramimt yolunda yüril
yeceğiz.. 

Hiç hir şart altında zor kabul etmi
yeceğiz .. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Hür ve şerefli vatana faideli olabil

mek hepimizin tek bahtiyarlığımızdır. ı 

uznk köyden başlıyarak yeni neslin bil- KARSIY AKA 
gili, güçlü, hcy alanda üstiin yetişmesi MAKBULE KEBARE 
iilküsü bütün düşüncelerimizi kaplamış-
tır. BlçJd • Dflılş ue Şaplıa 
Azi~ millet veki~eri, . . Çfcefı yarda 
Sa~dığım devlet ışlcnnın her sene ye- B" b uk .. d beri İstanb lda oda 

nileşen ve gcnişliyen mevzuları karşı- ır uç ay an u m 
d mal· · · azü · d · ı üzerinde tetkiklerini yapıp bir çok ye-

sın a ıyemwn v esı aıma şu o - il"kl ld ed yurd Udilril İzmire 
muştur • n ı er e e en m 

G lişm. 1uzını k ed 1 k ı· avdet etmiştir. Sanat Aleminde sonsuz 
e e esm en, mem e e ın b. k il a1 MAKBULE KEBA · k b'I' t" · d ·111 ır zev e ç ışan • verun a ı :ye ını aşma an ve nu pa- RE 1 be . . bU ··k b" ·u il t! 

ranın kıymetini zaif dilşünncdcn muh- • ta e sını yu ır 1 na e ye ~ 
taç olduğumuz karsılık1arı temin etmek tirmekte beş ay gibi kısn bir zamanda 
Bu itibarla söyliyebilirim ki basta Bü~ maarif mildUrlüğilnden musaddak di~ 
vük Meclisimiz olmak üzere bütÜn mil- loma ".C:Crck mezun etmekt~dir.. ~ş 
Jetçe yapılan el birliği sayesinde Cüm- dcvresı ıçtn kayıt muamelesı her gUn 
huriyet hükilmeti bu şartları toplıynn sabahleyin saat 10 - 12 ye kadar yurtta 
verimli ve sağlam bir maliye kurmağa yapılmaktadır. Yakında kayıt kapa.na-
muvaffak olmuştur. cak, del"!'1cre başlanacaktır. . . 

Umumi biltçe yekUnunun senelerden _ ADRES : Karşıyaka Yemışçı paşa 
beri yükselmekte olmasına ve memle- sokak No. 5 
ketim izin dört yanına s:rnyet eden Av- ~İİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİiiiii~:Iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
rupa harbinin tevlit ettiği iktısadi güç- tJ1 

4 * ' 
lüklere rajb'nen mall yıllarımw daimn Y 1 L D 1 Z 
varidat faiiasiyle kapatmakta olmamız 
bunun en kuvvetli delilidir. 

En mühim kısmı milli müdafaa ihti
yaçlnrına aynlmış ve bu sene tamamı 
bu ihtiyaçlara tahsis edilmiş olan fev
kalade tahsisat programlannm seneler
den beri muvaffakıyetle devam eden 
tatbikatına da bu vesile ile işaret etmek 

Bi~.kl, Dikis yurdu ve Atölyesi 
Saime özgören idaresinde 

1 Birinci kanun 1941 tarihinde 
dersle.re başbyacaktır. . 

Atölyede müşteri siparişi kabul 
edilmekte ve pazardan maada her 

gün talebe kaydına devam olunmak-

isterim. ı 
1940 bUtçesl tahminlere nazaran mil- ~ .. ---• * ___ ._ .... ., 

tadır.. 1-10 (%3%6) 

hlm b!.r varidat fazlasiyle kapandı. 1941 
bütçesinin ilk tatbikat aylarında elde 
edilen neticeler çok Umit vericidirler .. 
Bu olaylar içinde bulunduğumuz hal 
ve şarUann icabı olarak iki senedir ko
nulan muvakkat verıfJerin iktısacil vazi
yetimize ve halkın ödeme kabiliyetine 
uygun olduğunu göstermektedirler. 
Vatandaşların memleket borcunu öde.. 

mek hususunda gösterdikleri olgunlu
ğun bu neticeyi almakta büyük tesiri 
olduğuna şüphe yoktur. 

Bu olgunluğun parlak bir misalini de 
fevkalA:ie milli müdafaa ihtiyaçlannı 
karşılamak üzere bu sene çıkarılan ta
sarruf bonolarının karşılaştığı rağbette 
görüyoruz. Bundan dolayı bütün vatan
daşlan tebrik etmek benim için bir 
zevktj.r. 

Denk bİ!' biltçe çerçivesi içinde ve-

öDEM1Ş iCRA MEMURLUeUN -
DAN ı 
Adresi billnmiyen lzmlrde ölü Kenan 

(bey) veresesinden T evfike. ödemişte 
Hüseyin ve Kamile olan 11789 Ura 7S 
kuruşu işbu ilinın nctrl tarihinden itiba· 
ren yirmi gün içinde ödemeniz borcun 
tamamına veya bir kısmına ve yahut ala• 
caklının takibat icrası hakkında bir itiı.
nruz varea yine bu yirmi gün içinde isti
da ile veya şifahen ödemiş icra dairesine 
bildirmeniz ve bildirmediğnlz takdirde 
bu müddet çinde 14 ncü madde muci
bince mal beyanında bulunmanız lazım• 
dır. Beyanda bulunmazsanız hapis ile taz• 
>·ik olunacağınız ve hakikate muhalif be
yanda bulunduğunuz takdirde hapis ile 
cezalandınlacağınız. Borcu ödemez veya 
itiraz etmezseniz hakkınızda cebri icraya 
devam edileceği ilanen tebliğ olunur .. 

o 

DENiZ GAZİ ,,OSUNDA 
Her alı.sam ve Pazar günleri önleyin KARMEN 

CAZ ORKESrRASJ 
SALI, PERŞlli\IBE, CUMARTESi akşamlan Orkestraya KARMEN 

PADİ iştirak edecektir .... 

\.µ ı:a "Nk ' 

s:o"'~~~..r..r..r..r.r..r.,qo,..r~.J.:ef"'..r.r~.r~I 

si PULMOSİR O Ö~sii~iiklc~i teskin eden tecrübe edil-
~ mış hır mustnhzardır •• 

~...o-~..rJ....-.#'J~.#'~/..crJ'"..r-AT.J:r...cc:ıcr/...CC:O-...eec:OO""J9.r~~ 

Ambar insaatı 
.!il 

Satış kooperatifleri birliU"indten: 
Nazilli (tılah istasyonu) ve Sanlbımlıda yapbnlııcajtmı Yeni ASU' gaze• 

tesinin 3, 8, ve 12, Anadolu gazetesinin de 4, 9, ve 13 birinci le$rİn nüsha· 
lannda ilan ettiiimiz runbar inşaatına 15 /1O/941 de yaoı1an açık ek!iltme
de talip çıkmadığuıdnn bu defa pazarlık auretiyJe 7 /11/941 cuma t!ÜıtÜ saat 
16 da ihalesi yapılacaktır. Proje, keıif ve fartnam"l,.rini gönn,.k istivenlerin 
birliğimize müracaatJan. 29 2 4527 (2303} 

İzmir V afııflar Müdürlü(lünden : 
Kıymeti lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 

300 ev 2 7 Dayı emir mahallesi Dayı emir me9-
yel değrmcnl cidi 

Yukanda mahalle mevki ve evsafı sairesi yazılı gayri menkulün mülkiyeti 
peşin pare ile ve 300 lira muhamm('n bedel ile müzayedeye çıkanlarak pey 
altına alınmıştır. ihalesi 11/11 /941 salı ~ünü saat 1 O dadır. 

Alma~--a istekli olanların % 7,5 teminatlarlyle birlikte ihale saatinde Vakıf
lar idaresinde bulunmaları ve fazla tafsilat nlmak isteyenlerin her gün vakıf· 

lar idareainde varidat masasına müracaatları ilan olunur. 22 4 4480 (2284 ). 



ASKERl VAZİYET 

"Tula" da ve 
"Kırım'' da va
zivet tehlikeli 

•• •• •• '!Orunuyor 
--0---

Karadenfzdehi Rus do· 
nonması bir üsse 

ceJıilecelı gibi 
Radyo gazetesine göre dünkü haber

l<•r mucibince cephelerin durumu umu
miyet itibaı iylc şu manzarayı nrzctmek
tcdir: 

Moskova önlerinde Alman taarruzu 
şiddetli tazyiklerine devam etmekle be
raber, nncnk bir az ilerleyebilmiştir. 
Moja.i.c;k bölgesinde Alman baskıları 
devam etmektedir. Fakat, Sovyetlere 
göre Almanlar muvaffak olamamışlar 
ve yine Sovyet kaynaklarından bildiril
diğine göre Mojaisk cephesinde Alman
lar Fin ve Rumen kıtalannı da kullan
mışlardır. Daha cenupta, Moskovaya 160 
kilometre mesafede bulunan Tula şehri 
civarında Sovyetlerin vaziyeti çok daha 
ciddi görünmektedir. Burada Almanlar 
şehrin dış müdafaa balarını yarmışlar
dır, fokat şehir henüz ellerine geçmiş 
değildir. 

Doncç havzasında Alman ve müttefik 
kuvvetler yeniden doğuya doğru ham
leler yapmışlar ve nehri bir çok yerle
rinden aşmışlardır. Şimdi harekat Don 
nehrinin Moskovaya uzanan kolu isti
kametinde inkişaf etmektedir. 

Harkofun işgalinden sonra bu bölge
de daha seri inkişaflar olacağına işaret 
etmiş ve Sovyetlerin Don nehri kıyıla
rında mildafaayı ihtiyar etmeleri lüzu
munu ileriye sürmUştük. Ruslar da böy
le kareket ediyor gibi görilnUyorlar. Bu 
belki de Almanlann kat'i neticeyi ce
nuptan alacaltlarına kani olmaları hase
biyle pek te mümkün olamıyacak ve 
Ruslar burada da tutunmakta gUçlUk 
çekeceklerdir. Fakat yai{mağa başlayan 
yaI,ımurlar Alman harekatına mani ol
maktadır. Motorlu nakil vasıtalarının 
yüzde ellisi hareketten kalmıştır. 

Rostof Uzerine Alman tazyiki artmış 
ve küçük bir terakki kaydedllmrştir. 

Ruslar, Kının yanm adası harekatı 
hakkmdn pek az malfunat vermektedir
ler? Verilen bir habere göre Sovyetlcr 
Kınında yanlan cephede mUdafaa hat
lannı yeniden tutmağa muvaffak ol
muşlardır. Fakat bunun hangi müdafna 
hattı olduğu izah edilmiyor. Sovyetlerin 
burada yeniden bir müdafaa hattı tut
maları güçtür. Çünkü berzah kısımla
rında dar sahaları müdafaa edemeyen 
kuvvetlerin çok daha geni~ hatlannı mU
dafaa edebilmelerine ihtimal vcrill'.!mez. 

KARADENtZ RUS DONANMASI 
NE OLACAK? 
Kırımın tamamiyle işgali Rusların Ka

radeniz hakimiyetine ne dereceye kadar 
tesir edeceği, Karadeniz Rus fil0$unun 
akıbetinin ne olacağı suali sorulmak za
ruridir. 

Karadeniz, Rumen hududundan Kı
rım yarım adasının Sivastopoluna kadar 
münhat sahillerden, ihraç harektltına 
müsait limanlardan mürekkeptir. Fakat 
Kerçten tA Batunıa kadar olan uzun sa
hiller sarp sahillerden, derin ve asker 
çıkarmağa elverişli olmayan yerlerden 
mürekkeptir ve Odesadaki gibi ticarct
gfıh, NikoHiyef gibi inşaatı bahriyeye 
müsait, Sivastopol gibi müstahkem li
manlara malik değildir. Kırımın batı
sındaki Karadeniz sahilleri sun'i olarak 
tahkim edilmiştir, doğusundaki Karade
niz sahilleri de- tabii olarak müstahkem 
vaziyette demektir. 

Deniz hAkimiyetinin Ruslara temin et
tiği büyük faydalardan birisi Almanla
rm Sivastopola karşı yapacakları hava 
muharebesinde Rus filosunun ana üs
sünden uzaklaşması icap edecektir. Bal
tıkta Rus filosu gibi Karadeniz Rus fi
losunun da üslerinde barınması müm
kündür. Fakat böyle bir üssün Karade
niz doğusundaki limanlarda temini güc
tUr. Bununla beraber Rus filosunun Si
vastopolu terk ederek daha doğuda ba
rınması da muhtemeldir; bu takdirde 
en müsait liman Novrososkidir, doi'.,'U ce
nupta liulunan Batum limanı, Rus filo
sunun barınmasına kAfi değildir. 

-------
r ahranda Rus aslıeri 
yolı, bir lıaç ingil!z var •• 

Vaşington, 1 (A.A) - • Unaytcd Prc
sin D husu~ muhabiri Tahrandan bildi
rlyor. 
İrandan İtalyan ve Alman tebaasının 

11ynlmnsını müteakip Ruslar da Tahra·: 
nı tcrkctınlş]erdir. Şimdi bu şehir so
kalclannda yalnız Britanya ordu ve ha· 
va kuvvetlerine mensup bir kaç subay 
v,öriilmektedir. 

-------
lsv.-.ç k rah vaziyeti 

vahirn u()rüvor 
t 

GENCLERI ISVEÇ UGRUNDA 
FEDAKARLIGA ÇAGIRD: 

-0---

Stokholm, 1 (A.A) - lsveç kralı 
Cüstnv <lün Üniversite gençli~ine hitap 
ederek durumun vehametine işaret et
mio; ve lsveç uılrunda fedakGrlık lüzu
munu ııösetercrC'k söyle demi~tir: 

- KrndilC'rinden en çok fedakarlık 
j .. ı .. n .. .., İı:irnseler arasında uz.un zaman 
nrkerl"k yapmak 7.orund bu1unacak 
ünivrreitç gençli~i varclır. Buhranın ne 
kadar devam edec<-ği bilinemez. Fakat 
lııveç sonuna kadnr i11tiklalini muhafaza 
edecektir. 

Ameriha • Almanya 

Amerika ya kilr· 
şı Alman deniz 
harbı başladı 

deniliyor ••• 

YENi A J:R 

Moskova harbı kat'ı 
saf hasına giriyor 

Ruslara ~öre 
Rostofta siper 
harbı başladı 

----o-

Japonyada endiıe 

An.erika Sini!a· 
purdan ve Çin 
üslerinden İ§ti

fade edecek 

x: 
PAZAR J~ 

lstonbul Şehir meclisinin hararları 

Batırılan Amerilıan TULADA VAZİYET VAHIM .Japon resmi sözcüsü 

Taksimde Mili Şefimizin 
bir heykeli dikilecek 

~~--~~~-~~----~~-~ destroyerinden 67 hişi ----<>-- uEnd••emfz pelı tabii· Moskova, 1 (A.A) - Krasnaya Zves- ~ lstanbul. 1 (Yeni Asır) - Is tan bul bir heykeli dikilmesi, Tozkoparan cıd-
lıa11boldu.. ta gazetesi Almanlann balen Rostof dil'» diyor .. 

Vaşington, 1 (A.A) - Amerika hah- önünde bir siper harbine girmiş olduk- Tokyo, 1 (A.A) - Basın toplantı-
şchir meclisi ikinci teıırin içtimaına ha"'· d · d R fik 'ft' 
ı V 

.., esme e « e · Saydam> nnmır>J11 
amıştır. ali ve belediye reisimizin açı-

riye nezareti tarafından resmen bildiril- ]arını ve Tutanın büyük bir tehlike için- sında Alman gazetecilerinin bir sualine 
djğine göre Roben Ceyms de:ıtroyeri de olduğunu bildinnektedir. cevaben Japon hükümetinin resmi ıöz
mürettebatından 42 kişi kurtarılmıştır.. Almanlar müdafaa hatlarını yardık· cüsü Baron işi ou beyanatta bulunmuş
Yedi sub<ıyln 60 tayfanın tıkibcti bilin- tan sonra Tula banliyosuna varmıştır tur: 
memektedir. ve şimdi muharebe şehir civarında ya- - Amerikan donanmasının ileride 

l tk d d rilmesi alkışlarla kabul edilm••tir. 
ış nu un an sonra aza an birinin tek- --r 

lifi üzerine Taksim caddesine clnönü> Milli Şefe ve Başvekile tazimllt ., 
ismi verilmesi ve orada Milli Şefimiz.in bağlılık telgrafları da çekilmiştir. ... 
~~~.-o-~ccca~~cccocaaccaaacaacacacacccc ... 

Doktor '\I e dişçi ücretleri BATMADAS EVVl!.'L YAZILA~ pılmaktadır. Singapur ve Çinde İngilizlere ait olan 
l\IEKTUP Honkong gibi deniz üslerini kullanaca-
Vaşington, 1 (A.A) _ Roben Ceyms Al.J\~ANLAR BİR KÖYE G~l\-IİŞ ğı hakkındaki haberlerden endişe etme-

lorpido muhribi mürettebatından bir . Berlın, ~ (A.A) - D. N:. B. nın sal~- miz pek tabiidir. 

Diş tabipleri için tirife 
yapılması muhtemel 

bahriyelinin ıı ilk teşrinde ailesine gön· hıye~.tar hır kaynaktan al~ıgı habere go- Bazı Çin üslerinin kullanılması için bir~ 
derdiği bir mektupta şu satırlar vardır : re dun tankların ~nrcı:mı ıle ~~. Alm~ le,ik Amerika ile Çunking hükümeti ara
• İngiliz iaşe gemilerine refakat ediyo· ~?yı ~os~ova _bölgesınde m~h1.?1 b?" sında müzakereler cereyan ettiği hak
ruz. Görünü,.<:;e göre pek yakında bir şey koye gınneyerdır. Rusların buyük bır kmda Amerikan kaynaklanndan gelen 
patlıyacaktır.n ehemmiyet verdikleri bu köy Almanla- haberlere dair tefsirleT<Jen sözcü imtina 
iNGİLİZLERE GÖRE nn elindedir. etmiştir. 

MOZAKERELER NE HALDE 
Londra, 1 (A.A) - İngiliz sözcüsii KAT'l SAFHA BAŞLAMAK 'ÜZERE Diğer bir suale cevaben işi şu beya-

Roben Ceym_.s .Aı~erikan destroyerinin Stokholm, 1 (A.A) - Moskova mey· natta bulunmuştur: 
~~~-~---~wıw--~~~~-~-

A nkara, 1 (Yeni Asır) - Bazı dok- memleketimizde de diş tabipleri üetet' 
torların vizite ücretlerini yükselttikleri, }er iç.in bir tarife tesbiti muyafık s8' 
bazı dioçilerin de tedavi ve diş çekme ~ 
ücretlerini arttırdıklan hakkındaki şilt&.. rülrnekteclir. Bir karar verilmeden e 

batınlmnsı hadıscsı haltkındn şu bcya- dan muharebesinin kat'i safhası başla- - Japonya ve Amerika arasındaki 
natta bulunmuştur : mak üzeredir. Almanların sükönetini bir müznkere.lerin önUmüzdcki iki hnfta 

- Bu hi'ıdisc pek açık olarak gösterir hazırlık telakki eden Stokholm nskerl içinde kat'i safhaya gireceğini söyllye-
ki Almruılnr Birleşik Amerikaya karşı mahar:Jinin kannati bu merkezdedir. mem. Sözcü şöyle devam etmiştir: yetler üzerine alakadarlar tetkikata baş- di§ tabipleri cemiyetinin mütaleuı alr 
gelişi giizel bir dcnizalb harbine başla· Tufanın yakın bir zamanda Almanlar ÇiNDEKt JAPON 051..ERt lamııılardır. Avrupada olduğu gibi nacaktır. 

:ıccr_,.,accc~coooaoaaoaaaoooooaaa~aooocacoocoooooccocccoooaoo~ m.ışlı:ırdır. tarafından işgali beklenmektedir. Mos- Japonyanın Çin sahilinde Porteldze 

Makineye Alrikada harp vaizytl' ---- kovaya 175 kilometre bir mesafede bu- ait olan Mokaoda deniz tayyareleri için 

M·ıı ti . lunan Tula mühim bir mevkidir. bir Ü8 talep etmek tasavvuruna dair ea-
1 e e r JD va- Almanlar Volokolan bölgesinde ilerle- yialar dolaşbğını işittim. Fakat müaaa· 

mektedirler. Maamııfih Ruslar bu ileri denizle hatırlatacağım ki Mokaonun 
hareketi durdurduklannı bildirmekte- pe1r.: yakınında, Kantonda Japonyanın 

V~n•ıı•rken Londra, 1 (A.A) - Jngiliz. orta f". 

şama şartı 
Tokyo, 1 (A.A) - Bir ıpor bayın· 

mında nutuk söyliyen baovekil atideki 
beyanatta bulunmuştur: 

- Geçirdiğimiz buhran karpsında 
Japon gençliği için büyük bir me:ruliyet 
vardır: Vücutçe ve ruhça ıağlamlığını 
muhafaza etmek. Ne doğu ve ne de batı 
tarihinde sağlam bir milletin yıkıldığı 
vaki olmamıştır. 

-------
Rerlin Tokyo
dan A vustural-
yanın İşı?alini 

istiyormuş 

C' tebliği: • 

dirlcr. böyle üsleri vardır. 
Alman hük ümetin in 

resmi beyanatı 

Llbyada T obrukta DondO§an ı.a• 
faalyetl az olmuş ve batı ]usunda tof'(' 
ateşi normalden fazla olmuştur. -------

Son hava hücumları 

ln~iliz ve Alman 
akınları devam 

edİ)'Or 

---~·---

Selanikte 13 
kisi asıldı 

Berlin, ı CAA> - Selanikte iki AI- A iman yaya hü-

Bir keşif müfrezemiz dii§manın -"!' 
taarruzu ile iki erini kaybetmiftir . . ~ıi 

Hudut bölgesinde keşif kuvvetJefiw'-_ 
Halfaya istikametinde yeniden ketlfle' 
yapmıştır. 

man askerinin öldürülmesi üzerine 13 d A S 
Yunanlı asılmıotır. CUm e en me• OV)letlere g öre 

---- - BAŞTARAF1 1 İNCİ SAHfFEl>S • 

Bir .. Japon ~aze. rikadır diyorla r ıe~r~:k~:~!n~de~y~t:~: 
]ardır. Tula etrafındaki durum vaJıi!I' 

Almanıa~vapur ... at-· tesi Sovyet mu- Berlin, 1 (AA) - Alman hüküm. etidir. Şehrin varoşlarında mu~~ 
~ u ••- Führerin umumi karargaiundan aşağı- cereyan etmektedir. Burada ~-

dılılarını, dördünü lıa• k • • dnki rcsmt beyanatı neşretmiştir : şehrin dış müdafaalanna kadar gelııJif 
sara UğrattıJıfarını a \ eme tını Birleşik devletler reisi 28 ilk teşrin lcrdir. 

tarihli nutkunda şu iddialarda bulun- Mojaisk cephesindeki kesimlerin 1~ 
söylf~orlar.. ti d • ! muştur : · çoğunda düşman Rumen ve Fin )ot8JI"' me !e ıyor 1 - Birleşik devletler hükUmetinin kullanmaktadır. Bu kesimlerde ~ot'. 

Londra, 1 (A.A) - Öğrenildiğine gö-
re dUn gece İngiliz bomba tayyareleri elinde sanki Alınan hükümeti tarafın- dusu mukabil hücwnlar yaparak ·-~t 

dan Almanyada ba.sılıııı:ş gibli bir hıırita muvaffaloyetler elde etmiştir. Rus t9" 
AvıısturaRyalılar gele· AJmany~ şimnl ~atısı~da bulunan he- uAlmanyanın zaferleri· mevcut bulwunaktadır. Bahis mevzuu birlikleri bu bölgedeki bir sehre kısıııt' 

deflere hucum etm:şlerdır. ni fıola-uca elde eıtlAılni olan harita merkez ve cenup Amerikası girebilmişlerdir. t< 

bilirler, mufıavenıete Londra, 1 (A.A) - Havn ne7.areti- " I ._ :1 hııritasıdır ve bu haritada merkez ve Moloyarostlevetz cephesinde Rus_~~ 
hazırız diyorlar nin tebliği : Alınanyanın şimal batısına sanmama le ı) cenup Amerlkası führcrin tanzim etmek vetleri mükemmel surette harp ~ 

Kambera, 1 (A.A) - Alman ıad- ve bu arada Hamburg ve Bremen liman- Tokyo, 1 (A.A) - Nişi Nişi Şimbun istediği tanda göster.ilmiştir. tedir. Alman tank tümenlerinden ~ 
yosunun Jııponyaya hitaben neşrettiği !arına dün gece mühim boınbardunnn gazetesi 22 birinci teşrin tarihli nüsha~ 2 - Amerikan hükümetinin elinde ne ağır kayıplar verdirilmiştir. ~~~..Is' 
bir mesaj hakkında bahriye nazırı §U teşekküllcriıniz hücwnlarda bulwunuş- smda Ruslann mukavemetinden sitayiş- sanki Alman h~ümeti tarafından tan- Hemenkoya göre Kalinin iyi mOOo' 
beyanatta bulunmuştur: lar, Dünkerk ve Bolonya doklarına da li bir dille bahsetmektedir. zim edilmiş ikinci bir vesika mevcut bu- edilmektedir. General Almanlara ~ 

- Alman ıözcüsüne atfedilen beya- bombalar atılmıştır. Tayyarelerimizden Japon gazetesi diyor ki : Kızılordu lwınıaktadır. rilen kayıplar hakkında tafsilat ve.rı0v., 
natta Japonların Avusturalyayı istila beşi kayıptır.. ve Sovyet milleti hücumlara karşı gös- Bu vesika Almanyanın harbi kazan- le beraber Alınan kwnandanlığının b 
etmeleri tavsiye edilmekte ve bunun ko- . terilen mukavc:mct için iş birliği yapı- dıktan sonra dünyadaki bUtün dinleri bölgede bir ~ok Avusturya ve bir ~ 
lny bir hareket olacağı söylenmektedir. ALMAN TEBLlC.I yorlar. Bu cesaret nazarı itibara alındı- ilga edeceği hakkındaki plAnı ihtiva ey- Rumen ve Macar kıtası dahil olduğu~· 

Bu beyanat Avusturalyada heyecan- Be:lin, 1 (A.~) -.y~lman başkuman- ğı takdirde kızılordu ile Sovyet milleti- }emektedir. de ihtiyat kuvvetleri topladığını bildif' 
lar ve hararetli tefsirlere yol açmıştır. danlı~tı?ın resmı te~lı~ı : . nin ne kadar muhteşem bir tarzda dö- Alınan hükümeti bu hususat hakkın- ı:niştir. 
Başvekil bundan şöyle bahsetmiştir: İngıliz tayynrelerı şımal ve şımal batı vüştüğü anlaşılır. Bu da Alman ordusu da aşağıdaki müşahedelerde bulunur: _.,/ 

- Gelebilirler. Tecavüze karşı mu- Alman sahillerinin muhtelif noktalarma için meselelerin halledildiğini ispat et- 1 - Almanyada merkez ve cenup ki Alınan denizaltısı kendi muııart'~ 
kavemetc hazınz ve yalnız da değiliz. ve bilhassa Hamburga bombalar atmış- mcz. Hava sartlan fenadır. Yeni bir ile- Amerikasmın taksimi hakkında Alman vasıtalannı kullanmıştır. Torpido :ıııw· 

CENUBA DOt;RU JAP.ON l~dır: J?okuz düşmnn tayyaresi dUşU- ri hareketi t< yapılırken münakale yolla- hilkümeti tarafından yapılmış ne bir ha- ribi denizaltı bombaları ile saatlerce, ~ 
YA YILMASI iÇtN rulmüştür. nnın idamesi bakımından yeni gUçlük- rita, ne de dünyadaki dinlerin lAğvı kat neticesiz olarak takibe devam e 
Şanghny, 1 (A.A) - Formoz adası l rn; •• ek hakkınd b sika umumi valisi amiral Kiyoşi şu beyanat- ALMAN UÜCUMLARI er aş gosterec tir .. Diğer taraftan iş- a ir ve · mevcut değildir. mistir. (tJ1 

ta bulunmuştur: İngiliz iaşe gemilerine karşı yapılan gal altı~~aki bölgelerde ~ayişin tem?ni Bunların her ildsi de en adi ve en . Reis Ruzveltin Amerikan Ke• 1 

_ Formoz baştan başa tahkim edi- mücadelede savaş tayyarelerimiz Faroe ve teşkilat kurulması bahıs mevzuudur. küstahça snhteknrlıklardır. destroyeri bir gemi kafilesinin hinı-:,. 
lerek bir tayyare gemisi halini almalı- adaları açıklarında iki bin tonluk bir B.u cihet m~arebelcrden sonra en mü- 2 - Cenup Amerikasının Almanya ta- gemisi olarak seyretmekte idi. Bu d• 
dır. Formoz adasının kale şekline 

80
_ düşman şilebini tahrip etmişler ve İngil- ~ mes~l~r. Zira Sovyet orduları do- raf!11dan fethi, dünyadaki din ve kilise- nada Atlan?ğin başka ~~ n~ktflllll~ 

kulmnsı japonyanın cenuba doğru ya- terenin doğu sahili açıklarında top ye- guya çc~Jdikten sonra da Alman hatla- Ierın kaldırılarak yerine Nasyonal Sos- Alman denız 1r.:uvvetlen ile brr 98 iJıİI' 
1 k d hild b 

1..1'.- 29 b" 1 k d"" d"" rının gerısinde kanşıklıkl:ır rıkarmıık yalist bir kilis" enın· '1---esı· idd!alan o tutuşmuş olan ikinci bir gemi kafil~. ·r 
yı ma programınn a · ir ve unun ~wı ın ton u ort uşman vapuru- . . .. .. . " . JAWıı • d · l rl · lrn B uıe' 
Çin - Japon ihtilafına nihayet vermeği nu batırmışlardır. Bunlar bir kafile da- ı:~~or. Almanlar g.orduklen. bu vazıye-. derece boş ve manasızdır ki Alman hü- un at ışaret e nı a ıştır. unun ufı'' 

t nlcmek maksad J n d l kümeli b··-1 --la meşgul olmagıv lu""zum- ne Kearny yolunu değiştirmiştir. M. .J. istihdaf eden Japon siyasetiyle sıkı bir hilinde seyretmekte idi. Bunların bir 1 o ıy e e erın en ge enı uıuar ş ·p 

alakası vardır. F omıoz ancak kale ııek- tanesi büyük hacimde bir sarnıç gemi- yapıyorlar. A~~ya.-un uıfcrl':ini ko- suz teHl.kki eder. Alman hüh"Ümeti bu rebenin cereyan ettiği mahalle gitını otfl' 
linde vaz.ife görecektir. Beynelmilel du- sidir. Bahsedilen kafilede bu kayıplar- layca elde ettigını ve bunun böyle de- noktayı diplomatik yollarla bütün bita· bir A~an .~enizaltısına d.eniznltı r!~P 
rumun şimdiki inkişafı dolayısiyle bu dan başka dört vapur 0 derece hasara vrun edeceğini sananlar hakikati görmi- raf hükümetlere ve bu arada merkez ve bal~n ıle hucum eylem~ştır. Kea. -' 
gaye ıüratlı:: gerçekleştirmelidir. ugrv nmıştır ki başkaca tonilato kayıpları yorlnr. ' cenup Amerikası hükilmetlerine bildir- denızaltı bombalan attıgını ve bı~ ~ 

mı"ştir. sonra üç to.rpil atılıp b.'!n. lard.an bı~...., 
---- daha bcklenebi1ir. ---- d b 1 d - b ~'.:. Hariciye vekilimizle DENİZLERDEKİ HADİSELER _estroyere .ısa et ey e ıgıni ~t ttıJr Cümi... .. urivet in İNGİI..iz TEBLitt İran hariciye nazırı Birleşik devletler reisi 28 ilkteşrin ta- ~kan bahnye nazırı Knolcs teyıt e 

• Londra, 1 (A.A) - İngiliz hava ve rihl" tku d Alın d · ku t1 · r. _, .. ıt . ı nu n a, an enız vve en Al h""k"" u· b' t" ... u,,. .. 

ld • • •• •• dahili emniyet nezaretinin tebliği: Dün arasında.. tarafından bir Amerikan destroyerinin ü~a; ~ u~ ınne ıce y 

yı 0 0 ll ID 0 karanlık h~ıktan az so~ra d~an ta~- Ankara, 1 (A.A) _ İran Şahinşahı 4 eylülde, diğer bir Amerikan destroye- m _e R ele Rerz 1· .:_ A rik torı>1~ 
Yarelerl Bntanyanın dogu sah·l d bır h R" · · d 17 "Ik t · d h"" ğr s u ve u.. me an .1,v · ~ e Me met ıza Sah Pehlevinin doğum yı- rının_. e ~ . eş;~ e uc.uma u. amış muhriplerlnin Alman deniz kuvYetJ1'" 

"Beri in,, bü vük elçi
liğimizde bir kabul 

resmi yapıldı 
Berlin, 1 (A.A) - Cümhuriyetin 

on sekizinci yıldönümü münasehityle 
Türkiye büyük elçiliğinde büyük bir 
kabuJ rr.smi yapılmıştır. Alman hariciye 
erkanının, ordu ve nasyonnl sosyalist 
partisi erkanının, kor diplomatik, ge
çen umumi harp silah arkadaşlığını tem
s.il eden eski generallerin, muhtelif vi
lıiyetlerden bilhaBSa gelmi§ olan beledi
ye re.isleri ve üniversite profesörlerinin, 
ilim ve sanat adamlannır., ıanayi ve ti• 
caret alimleri mensuplarının ve tanın
mış bir çok şahsiyetlerle Türk talebe ve 
kolonisinin bulunduğu bu kabul resmi 
büyük ve parlak bir dostluk tezrıhUrü 
şeklinde geç vakte: kadar sürmüştür. Ha
zır bulunanlar bu törenden bilistifade 
memleket ve mille1imi7.e alSka ve sevgi
lerini izhar etmişlerdir. 
HARİCİYE VEKİLiMİZE GELEN 
TELGRAFLAR 
Ankara, 1 (A.A) - Cilmhuriyetin 

yıcicinümü münasebetiyle Sovyet, Yu
nan, İran hariciye nnzırlariyle Saracoğ· 
lu arasındn tebrik ve teşekkür telgraf
ları teati erl!lmi.ştir. 

kaç. noktaya bomba atmışlardır. Insanca lı dolayısiyle Şükrü Saracoğlu ile İran oldugunu. bildırmıştir. Hakıkatte ıse Al- tarafından hücuma maruz kaldığı ~.pi 
zayıat v~ hasar yoktur. Karanlıktan az hariciye n,azırı' Süheyll arasında telgraf- man denızaltılan kuman~anlarının .ver: suretle Almanyanın Amerikaya hiiG r' 
evvel gece avcı tayyareleri doğu snhili lar teati olunmuştur d!ği haberlere ve Amenkan bahriyesı ettiği hakkındaki beyanatı vak•~?.'..-
a.ç~a~da b.i.r .~u~an h.omba tayyare- Amerikanııİ Meksika makamlarının resmi beyanatlanna naza_ uymamalr.tadır. Ve bizzat Arne~t' 
sını denıze du.,.surmuı::lerdır. l!iri i ran hıı.d·sele .,·· 1 tm"ştir • b h k b aıı' ___ ..,.;,,. Se1t stila ettL u ı r ..,oy e cereyan e 1 • a riyesi ma amlannın resmi eY 

''Napoli,, ve diğer iki 
/tal yan sehri de bom-

> 

bardıman edildi 

ITALYAN RESMi TEBLIGI 
---o-

Roma, 1 (A.A) - ltalyan tebliği: 
Hava kuvvetlerimize mensup bir filo

muz, çok alçaktan uçarak bir düşman 
tayyare teşekkülünü dağıtmış ve tayya
relerden birisini düşürmüştür. 

İngiliz hava kuvvetleri Nııpoli ve di
ğer iki İtalyan şehrini bombardıman et
miş, ehemmiyetli hasar olmuş, çıkan yan
gınlar söndürülmüştür. Sivil halktan 
ölü ve yaralı vnrdır. 

AFR1KADA 
Topçularımız Tobruku bombardıman et 

miş, Alman tayyareleri Marsamatruh ve 
Tobruka hücum etmişlerdir. Bir düşman 
tayyaresi yere inmeğe mecbur edilmiş 
ve mürettebatı esir alınmıştır. 

Vaşington, 1 (A.A) - Gazeteciler 
konfcrnnsında B. Ruzvelt Amerikanın 
Meksika büyük elçisinin :stifa ettiğini 
bildirmiştir. Rcfikasının hastalığı elçi
nin Meksikada ikametinİJ> devamına 
mani olmaktadır. 
~-----~-~~-------

Creer torpido muhribi İngiliz bahriye lan ile tekzip olunmaktadır. il" 
~uvvetl.eri ile sıkı ~eri iş birliği ha- 2 - Bilakis bu iki Amerikan to~ol" 
lınde bır Alınan den:zaltısını saatlerce muhribi Alman denizletılanna tı\i .? 
takip etmiştir. Bu takip esnasında deniz etmiııtir. Bu suretle Almanyaya h~,lı' 
içinde bulunan Alman denizaltısına de- eden Amerikadır ve bu AmerikaJ\ ~ 
nlzaltı bombalan ile hücum edilmiştir .. riyesi makamları tarafından da 
Ancak bu hücum yapıldıktan sonradır cdilmi§ bulunmak.tadır. 

ı-- ORMANLAR"""HAKIMI 
§ 

T ÜRKÇE 
S ÔZLÜ 

~ İLK DEFA 

~ ATEŞLER 
'\ iLK DEFA BUCK .JOHNES 
' 

WARNER BAXS 2'ER 

DİYARI ARIZONA 
iLK DEFA 

GiBi 
iLK DEF A 

J İKİ HELECAN VE DEHŞET FİLİMLERi... 
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SEANSLAR: 12.30 - 3.15 - 6.00 - 8.45 TE. .. CUMARTESi VE PAZAR 9.00 DA BAŞLAR. .. 


