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HAKKJ OCAKO('a.u 

Refik Saydamın vazife başında haya· 
1a gözlerini kapamasını müteakip yeni , 
hUkümeti kuran Şükrü Saraçoğlu ka· 
bincsi aldığı çok cezri ve çok ameli • 
rarlnrla milletimizin bUyük blr muhab
bet ve itimadına maihar olmuştu. Alın· 
ınış kararlann memleket içinde tevlit 
ettiği geniş ferahlık bir çok tezahürata 
sebebiyet vermiş ve hükümete telgrafla, 
heyetler vasıtasiylı:_ ul~~uz~~ teş~~
kür ve minnettarlıgı bildirilmışti.. Dun 
Şükrü Saraçoğlu kabinesi Büyük Millet 
Meclisinin huzuruna çıktı; programını 
okudu ve mevcudun tam ittifakiyle iti
mat reyi nldı. Başvekil kürsüye gelirken 
Jnillet vekillerinin hararetli alkışlar~ ~e
ni hükümetin daha önceden temınıne 
muvaffak olduğu umumi halk itimadını~ 
bir tezahürünü ifade ediyordu.. Yanı 
&raçoğlu kabinesi daha programını 
okumadan itimada mazhar kılınınıştı. 

Yeni hükümetin programının ne ol~
cağını öğrenmek için merak edenler hıç 
yoktur, denemez. HattA bu hususta bazı 
tclııninlerde bulunanlara da rastlanmış
tır. Bu gibilerin merakını tahrik ed7.n 
hadise yeni kabinede Refik Saydam ~u: 
kümetinin on vekilinin yine yerlerını 
1nuhnfaza eylemesi ve hükümetin il~ 
icraatının eski kararlarla tezat teşkıl 
«il !emesi idi. 

Fakat Şükrü Saraçoğıu bu n?kta~ı 
çok vazih bir şekilde ve büyük hır yu· 
tek açıklığiyle izah eylemeğe muv~ffak 
olmuştur. Saraçoğlu programını ızaha 
başlarken parti prensiplerini tahakk~uk 
ettirmeğe çalışmanın ana gaye olduı,<u· 
nu tebarüz ettirmekle söze başlamıştır 
Bunun daha başka türlü o~?sı esa~en 
düşünülemezdi. Türk milletının bugun
lı:ü varlığını yaratan ve onun mukadde· 
ratını idare eden Ci.imhuriyet Halk Par
t isidir. l\fesul devlet adamlarımız ve bü
yük Millet Meclisin!n kahir ckseriy~tı 
bu partinin malıdır. Hilkümcti bu camıa 
içerisinden kim teşkil ederse etsin i.izc 
rine alacağı vazifenin hedefi beheı:nehnl 
parti prensiplerini tahakkuk ettırınek 
olacaktır. 

Şiikrü Saraçoğlu cihanın maruz kal-
Öığı yürekler acısı facialar aras~nda 
Türk milletinin huzur ve sükun icınde 
çaJışabilmes! bahtiyarlığını Milli Şefiml7. 
lnönünün etrafında kurınağa muvaffak 
olduğunu. milli birliğe borçlu ?lduğ~
rnuzu ifade eylemekle malum hır hakı
kati bir kerre daha tekrarlamış bulun· 

( ';onu Sahife 2. Sütun G da) 

• 

• 

Sıkıntıyı azaltacak tedbirler alınıyor 
Yeni kabinenin programı alkışlar arasında "381,, 

rey olan mevcudun itti/akile tasvip edildi 

ı Sulh idealimizdir, fakat 
harbe de hazırız 

-*Almanlar büyülı Do~ 
lıavs!nde durd!!ruldU· 
ıar, falıat daha c:enu a 
tehHJıedcn ııurtuımalı 

iç·n i erliyorıa •• 
Londra, 5 A.A) - Rus arın büyük 

Don kavsinde şiddetli mukavemetleri 
Alman hamlesini durdurmağa devam 
ediyor. Fakat büyük Don d!rseğinin 
cenubunda Alman kuvvetleri ilerlemeğe 
devam ediyor. Bu süratli ilerleyişten 
anlaşıldığına göre Almanlar Ruslann 
kendi arkalarından bir asker çıkarma 
hareketi yapmasından korkmakta ve bir 
fuı evvel cenupta bu tehlikenin önüne 
geçmeğe çalışmaktad~r. . . 

KAFKASYA İLE IRTIBAT BAKI 
Almanlar Voroşilofu aldıklarını bildi

riyorlar. Krasnador • Stalingrad demir
yolu kesilmiş olmakla beraber, Kafkns
yanın irtibatı büsbütün kesilmiş değil
dir. Astragan • Bak!l yolu hala müna
kaleyi temin etmektedir. 

---+---
Hariçten hiiyük mik-

tarda buğday ve 
eşya getirtiliyor 

---*·---
Harici siyasetimiz esfıi· 
sinin ayni • ihtiyaç mad
deleri haf.ılıında hülıü· 
metin aldığı tedbirler •• 
Memur aRta yardım ... 
rw.ıı Jıöı;ü ve Jıöyl · · sü 
refaha lıavıışacalıtır .. 
ANKARA, '5 (A.A) - Büyük Millet 

Meclisin in bugün (Dün) Şemsettin Gü
naltayın başkanlığında yaptığı toplantı
da başvekil Şükrü Saraçoğlu, teşkil et
tiği hükümetin beyannamesini okumuş
tur. Bu müİıasebetle Büyük Millet Mec
lisi müstesna günlerinden birini daha 
ynşnrnıştır. Celsede hemen bUtUn millet 
vekilleri hnzır bulunmakta idi. Kor dip
lomatik localarında da Anknrada bulu
nan yabancı büyük elçileri ve orta elçi
likler erkanı ve dinleyici localarında ka· 
labalık bir dinleyici kütlesi, matbuat lo
calarında Ankarada bulunan bütün yer· 
1i ve ecnebi matbuat ve ajans mümessil
leri yer alınıştı. Herkes başvekilin, hü· 
kümetin takip edeceği politikanıp ana 
batlnrını izah eden beyanatlarını sabır· 
sızhkla hekJ iyordu. 
BAŞVEKİLİN BEYANATI 

iKiNCi CEPHE 
- --·*·---

M00ttefikler açı-
lacak cephe 

mandan için k 
arıvorlar 

-*-Alnı !ar da !Jıinci 
cepheye lıarşı 

hnzırlıJıla me,gaJ 
Londra, 5 (AA) - Royterin askeri 

muharriri yazıyor: 
Batıda açılacak ikinci cephede müt

tefik ordular için tek kumandan tayini 
(Sonu Sahife 3. Siitun 1 de) 

Fin a!ıkerleri. bir ormanda Rusları takip ediyorlar 

SOVYETLERE GORE 
---*·--- l ALMANLa:a GÖRE 

Naziler ce- Cenupta iki 
nup doğuda şehir daha 
yavaşladı zaptedildi 

- *-
Salslı. ve Kles'lıayada idi· 

camlar püs'fıürtüldü, 
pelı az yer 'fıaylJedlldL 
Bazı yePler IJir çoJı defa 

elden ele geçiyor .. 
Moskova, 5 (A.A) - Cenup doğuda 

Ahnan taarruzu yavaşlatılmıştır. 

-*-
Sals'lıın cnupt an uJJOn 

lıilometre ötesine geçU· 
dl .. Vçalııa,. Rusların 
müdafaa hattı hurma

sına manı oıu~or
Beriin, 5 (A.A) - Almnn tebliği: 
Azak denizinin doğusunda Alman ve 

Rumen kıtalan geniş bir cephede Tio
çeskaya demiryoluna yaklaşmışlardır. 

Saat 15 te başkanlık makamında yer 
alan Şemsettin Giinaltay celseyi açtık· 
tan sonra başvekil Şükrü Saraçoğlu teş· 
kilatı esasiye kanununa uygun olarak 
hükümetin prrıgraınını Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arzedeceğini bildir· 

MISIRDA DURUM miş ve nlkışlaı arasında kürsüye gele----* rek MiJJet vekllleri tarafından alkışlar 

Kızıl Yıldız gazetesi cephe muhabiri
nin bildirdiğine göre Salskta dün şid
detli düşman hücumları pUskürtülmüş 
ve bazı meskt1n yerler bir çok defalar 
elden ele geçmiştir. 

Bazı noktalarda mukavemet eden 
Rusların mukavemetini kırdıktan sonra 
Kuban nehri üzerinde Alman hücum 
latalan, Kurupatkin şehrini şiddetli bir 
muharebeden sonra hücumla zaptetmiş-

\'e tasvlp sadalariyle karşılanan ve ne-y 1 k • • ticede 381 reyle, yani mevcudun ittifa· a n ı z u- kiyle tasvip edilen aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: Açılman muhtemel 11eni cephe Jru... 

Almanlar hemen hemen hiç oir yerde 
arazi kazanamamışlardır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 8 da ) (Sonu Sahile 4, Sütun 4 te) 

~• k •• 1 ••.d (Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) ..::_ndanlığına nnmzed general Mar§al SON ASKERJ v AZİ 
çu o çu e Hükümet programmı okuduktan sonra YET 

harek~t. var Mil~t Meclisinde bir çok R.~slar birçok yerde mev-
aevrıye ıaaııyeııveıop· h • } •• Jd J Zll taarruzlar yapıya J 
ÇU düellosu O~U)101'. İngi• atıp er soz a J ar r ar 

liz ler genış hava 
hücumları yaptılar 

Kahire, 5 (A.A) - Orta Şark İngiliz 
tebJiği : . 1 . . 

3 • 4 ağusto~ gecesi devrıye enmız 
bütün kesimlerde faaliyet göstermişler
dir. Dün cephenin şimal ve merkez ke
simlerinde topçu düelloları olmuştur. 
Hareket sahasında bava faaliyeti fozla
laşınıs hafif bomba uçaklaı ıınızla avcı 
bomb~ uçaklarımız merkez kesiminde 
düşmanın araba topluluklarına hücum 
etmişlerdir. • . 

Av uçaklarımız taarruzı devrıye fa-
aliyetine devam e?erek 2 :Messer Şimit 
108 düşürmüşlerdır. 
~HVER GElVItLERtNE HüC?M 
Uçak himayesinde .seyreden duşman 

(Sonu Sııhifc 4. Sütun f. dn) 

.. . .. --- - ... Ka fkas cephesi müstesna, Ruslar bütün cephe· 
MnstaJıil grup yeni lıüfıumeti hürmetle selamla· ter d e taarruz halinde • Cenupta Almanlar Ku-

dr • ~aşvelıil içten.fle_~en beyanatta .~ulunaraıı ban nehrine ve Petroskaya demiryoluna vardı... 
mıllete Jıarşı b&ıyUfı borçlarını Odemeğe Radyo gazetesine göre Alman - Sov- edildiğini, 100 kilometre • rv· d 

çalı.şacağ~nı söyledi.... yet harbi~V•son safhal~rı. şöy:edir: AI- bir sahada nchire varan teş~~~;:i~gıK.; 
Ankara, S (Telefonla) _ Başvekıl man teblıgı Alman bırliklerınin Azak kan nehri üzerinde köprü başılar kur• 

Şükrü Saraçoğlu hükümetinin beyanna- sahilleri boyunca ilerleyerek Peteroska- duklarını bildirmektedir. 
me.~ini .. Büyük Millet Meclisinin bugi~~~ü ya demiryoluna var.dıklan.nı. ve Kuban Salsktan ilerleyen Alman kıtaları da 
(dunku) toplantısında okudu. Bu~u!1 N D iKA. sahasında Kovopotkıs şehrının S. S. tcş· Rostof cihetinden doha kolay ilerl 
dinleyici yerleri baştan başa dolu 1dı. killeri tarafından cebri yürüyüş1e zapt (~o 

1
,
1 
~ .. ı.;r<' 2 8 .. t !': f c)ye-

Snmiin arasında İstanbul valisi Lütfi • • • • • • • • • • • • ~ · · • u un •' t' 

Kırdarda bulunuyordu. 
Kürsiye gelirken sürel<li surette ııl

kışlnnan başvekil temsil ettiği hüküme
tin iç ve dı, siyasetini izah edefek pro
gr. mını Meclisin tasvibine arzeyledi. 
Beyannamenin muhtelif yerlerind: 
cbravo> sesleri ile baıvekilin sö:ı.lerı 
tasvip edildi. 

Beyanname bittikten sonra bir çok 
hatipler söz aldılar. 

B. ALI RANA TARHAN iN 
BEYANATI 
ilk olarak müstakil grup namına Ali 

Riınii Tarhan söz aldı ve ezcümle de
diki: 

« - Yeni hükümeti Snraçoğlunun 
büyük şahsiyetinde müstakil grubumuz 
adına hürmetle selamlanın ve vazifesini 
hayati pah ımna yapan deserli ve büyük 
adamımız doktor Refik Saydamı da teb
cil ile yat ederim. 

Nihai · zafer bir 
kaç ay ıK iş 

---* . Moskova, 5 (A.A) - Pravda g~etesı 
bugünkü Moskova radyosu neşrıyatın~ 
dan bahsederken Kızılorduya hitaben 
diyor ki: 

•Önümüzdeki bir kaç ay zarfında mu· 
kavemet ederek nihai zaferi elde etmek 
mümkündür. Düşmanı durdurabiliriz .. 
Düşmanı durdurunuz ve memleketten 
kovunuz. Bir adım bile geriye atın:ı~ı
nız .. Düşmanın Kuban ve Volga nehır
lerine doğru ilerlemesine mf'ini olunuz. 
Nihai zaferi elde edecek bir kuvvet ol· 
duğunuz için milletin size itimadı var
dır .. • 

Çölde ~ddetli ~arpı§11laları müteakip bir mevzi in hali 

Programın iç ve dı§ şayasetine ait kı
sımlarını , baıJve-Jcilimizin müabet aiyaseti 

(Sonu Sahife %, Sütun 4 •) Sovt1et ~etecileri biT baskına hazırlanırken 



SARIFE2 YENi ASIR 
.::=r: 

Kabine Mecliste Programını Okudu 
. 

A k d 1 iaı:e meselesinde toplanmıştır. Bunlar 2 - Buğday politikamız muvaffak Arkadaş!~:· bundan sonra Us.tünde ça. Arkadaşlar, üniversiteden, ytiksek 
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Saraçoğlu 
Kabinesi (Baştarab 1 inci Sahifede) ı mek istiyorum. Sıkıntılarımız bilhassa lıkla d~rinin yerine kaim olabilir. FtATLAR TESBtT EDtLlRKEN 1 '!'ÜRK GENCİNİN HEDEFİ 

•. • :ız a. ırası onun e say~ı 1 e egı ı- le berab~r nihayet bulac&k arızal."lrdır. bulgur mevcudu bunların pahalılaşma- İpe~ ve ipekli kumaşlarla diğer lü.ks ideale sadık bir gençlik t:ıkıyor. Onların ı (Haştarah ı inci Sahifedt: 
1 

s 

A.7.. rh at aş ar: ... d .1 •• 1d. muvakkat ve geçici sıkıntılardır. Harp- olursa vücude getirilebilecek büyük lıştığımız dıger noktalara geçıyorum : 1 rrıekteplcrdcn daima artan adetlerile bu * 
~mız. ~~fık. Saydal!l~n vazıfe başı.nd.a BütUn kol?l§ularımız harp içinde öldu- sına mani olacaktır. ewa ~ıatların.ı. serbest bırakaca!ız. Kam tıeyecanlariyle beraberiz ve onlarla da- • .. . . 
~~es~. u~erın~ t~k~~ıne ~~mur ~~'.l~ı- ğu ve istihsaldp çalışan yüzbinJerce 3 - Öteden beri büyük miktarda fa- nasıl ısterse oyle alır ve satar. ha çok çalışmak kararındayız. Köylü ve maktadır. Turk mıllctı arasında MtHi 
g~~ hukumetı Buyu~ '!-11 et Mec ~ın:.n gencimiz silah altında bulunduğu için sulye ihrnç eden bir memleketiz. Pançar gibi al.ı.c~~ Y8:ID:ız hükümet köylüler daha şimdiden yükselıneğe. Şefimiz etrafı~da~i _çel:k. kalenin kı~·
y~ksek huzuruna. getir.ıy.orum. Yenı ı.1~- kendini gösteren darlığı biraz tabii bul- 4 - Her yerden alınan haberler bu olan, .~e~er ve komur gıbı 5:ı1tıeısı yal- başlamıştır. Bu iki uç arasmda yüz bin- met ve ehcmınıyctinı takdir etmlyen hır 
kumct te, evvelkiler gıbı, C. H. Psrtısı- nınktayız. ı cins mahsullerin bu yıl çok bereketli nız hukumet olan maddelerın alım ve lerce Türk genci ayni hedefe doğru ha- tek vatandaş yoktur. Düne kadar hızı 
nin programını hassasiyetle ve dikkatle İaşe sıkıntısı, buna karşı en hazırlıklı olduğunu ["österiyo... satımında tek düşüncemiz ahenkli ve zırlanıyor. Köylüyü topraksız ve topu- bahtiyarlığa kavuşturan bu birliğe ya-
U:tbike çalışacaktır. ve teşkilatlı memleketlerde bile. Iacia-ı Yağlar hakkında da ayni kararı ver- mutedil fiat tcsbitinden ibaret olacaktır . 

.EN BAHTiYAR MEVCUDİYET lar yaratan bir hale gelmiştir. Bitaraf di~~. İhtiyacı kar§ılnyım bşlıca :>•alnız Bu fiaılan tooit ederken taraflardan hi- ğı köy!Usüz bıralaruyacağız. nn daha büyük bir kıymet izafe edece-
Arkad."l.şlar, dünyanın her gün . d~a memleketlerde bile müşteri bulamadığı tercy<:ğı, kuyruk ~·ağı. pamuk ve zey-j rinin devlet oldul','Unu daima göz önün- MENFAAT ÇARPIŞMASI YOK ğimiz de muhakkaktır. Şilkrü Saraçoğlu 

2.iyade fenalaşan ve ufuklarında hiç bır için çürüyen nınllara mukabil, h ·ç bir tin yağıdır. Bunların da her biri diğer- de bulunduracağız. İktisadi ve siyası sahalarda devletçi- da milletten bunu istemiştir. 
limit ışığı beJirmiyen karanlık manzara- pahava tedarik edilemiyen mallar var- ]erinin y~rjne kaim olabilir. Her sene İTHALAT VE iHRACAT 1ŞLER1 lik, fertçilik ve kooperatifçilik sahaları Dış politikar:uza temas eden başveki-
sı karşısında, Türk milleti bütün ıstı- dır. Bizim darlığımız bu umumi lstırap- çok mühim miktarda zeytinyağı ihraç tthalut ve ihracata gelince : o kadar geniştir ki bunların arasında 1.miz bize yeni bir şey söylemem:ş, mev-
raplarına rağmen. en bahtiyar bir mev-. dan küçük bir parçadır. Bunun çoğal- eU:g;miz gibi elde de mühim bir stok Çok karışık ve çok mütenevvi olan bu menfaat carpışması asla olmıyacaktır ve cut durumu bir kerre da.ha ifade eyle-
cudiyet olarak göze çarpıyor. Bu oahti- ması ihtimali de yok değildir. Bu gibi m~vcuttur. Bu stokun ihracını kontrol işlerin iyi işlemesi ve ihtiyaçların ce- ileride de olmaması için dikkatli ve he- mekle iktifa eylemiştir. Bunun böyle ol
yarlığın sırrı Büyük Şefinin etrafında sıkıntıları mütesa\·iyen çekme!c ve çok- ederek Iiatlarm mutedil bir haddi g~ vapsız kalmaması için ciddi tetkiklere sapl~ yür?y~ceğ!z.. ınnsı da gayet tabiidir. Çünkü Türkiye 
Jı:urduf,'U h:rliktir, Dünya faciaları içiıı- mck ve çektirmek için tedbirlerimizde mesine mani olacağımızı ümit ediyoruz. ıstinat ederek tedbir alacağız. Adil ve Bızde ımtıyazlı sınıflar mevcut olma- Cümhur:yeti istiklaline sahi olduğu 
de miJletlcrln yıkılmasına sebep olan kusur etmiyeceğiz. Bolluk imkfmlıırının ZEYT.tNYAl'iI tHRACA:TI haklı hal şekillerini tatbik için itidalle mıştır. Demokratlık Türk tarihinin de- .. . . P. 

f 'k 1 .h il"fl T. ı ·u . . . . b b ı - S ı t ı E . d -1 f d f ld - . ı·-· d 1 b .. "k b. h k'k tt• gunden 1t;bru-en maceralar peşınde ko!':-tc rı ::ı ar ve ı t u ar iırK mı etın·n neı:Mını crn er atncagız. ı.·ın ı.arı ğer zcytmyağı ve iğer yag arın i- yürümekte daha ziya e men aat o ugu rın ıgın en ge en uyu ır a ı a ır.. kta d . k k l . " 
bütün faziletini nefsim~e toplıyan İsmP.1 da beraber çekeceğiz. Hükümet, karar- atı mutecHl bir raddede durursa ihracı- kanaatindeyiz. Biz halkçıyız ve daima halkçı kalacağız. ~a n aıma uza a mış, bır tek idea-
İrıönü etrafında yarattığı karşılıklı gU- !arının ümitli veya ıstıraplı olduğrına na müsaııde edeceğiz. Durmazsa ihracı HALKIN MEMNUNİYETİ Tek partili bir devlet kum1amız bu ha- im etrafında toplanmış, açık, samimi \'e 
\en sa~·esinde bu memlekette v ~ bul- b:ıkmıyarak he:r şeyi millete oldu,'lı ı:;i- tahdit, luıt~a men edeceğimiz gibi ciiğer Arkadaşlar, aldığımız ilk kararların kikate dayanıyor .. Ne saray, ne serma- dti:us: h.lı- poiiti~a .takibini kendine ş!ar 
ınarnıştır. bı al"latacaktır. taraftan devlet müesseselerinin istihla- halk tarafından çok iyi karşılandığını ye, ne sınıflar saltanatı istemiyoruz. İs- edınmıştır. İdcalimız şudur: 
HÜKÜÜMETİN İLK GAYESİ FSKt KARARLAR kini zeyinyağ1na tevcih edeceğiz. Bu gelen haberlerden anladık. Bunların iyi tediğimiz şey-sadece Türk milletinin hll- Sulh içinde yaşamak istiyoruz. Hiç 
İnönü Türk millf't:ne \ e Türk m:Ileti Bundan evvel, benimle on arkada~ı- makıınizma ile yağların fiahn• mutedil karşılanmış olması behemehal beklediği- kimiyetidir. Hep beraber bu tek politi- bir miJlcte karşı. tec.:ıvüz emelimiz ;JOk-

dı.. İnöntine çok ya. a ıyor. Bugün gibi mm dahil olduı;ı bükümet, pnhahlıta bir hadde tutacağımızı ümit ediyoruz. miz nefaeleı·i vereceğine deli\let etmez. kaya, bu tek hedefe doğru yürüyeceğiz. tur. şuurlu bir bitaraflıkJa harp ateşinin 
yQrın da bu birlik içinde birbirimize da- ve iktısaci buhranlara mani olmak için PAMUKLU VE YONL'O tHTtYACI Fok::ıt halkın bu tedbirleri iyi karşıla- TORK KöYO REFAHA dışında kalmak, asırlann yıprattığı 
yanarak C'mniyetlc yiirüyecef';iz. Bu ko- SC'rt kararlar aldı ve sıkı bir gayretle S.mdi p:!muk ve yünlü kuma~lara ması hedefe varmak için mevcut müş- KAVUŞACAKTIR • Türkiyeyi mamur kılmak, milletimizi 
ruyucu birl:ğin idaınesi hUkümetinizin bunları tatbike başladı. Günler ""P";nce, geçiyorum : MuhıhaS"!!;farın izahatına külMın mühim bir kısmının ortadan Türk köyü ve Türk köylüsü refaha medeni dünya milletleri .seviyesinde re-
ilk ve en bii\•ük jtavesini teşkil edecek- bunların matlup neticeyi \'ermediği ya- göre memleketin kumrı"? ihtiyaC'ının lı:ii- knlkmnsı demektir. Çünkü böyle milli kavuşacaktır. Bu inandığımız bir var- fah ve huzura ka\•uşturmak istiyoruz. 

pılan şikAyetlerden, malların tensip erli- ilk b. k ı t "ı.1 ·ı •· t • , . 1 kt tır - Ç ır ısmı e ezgun arı e ı.a mm eaı- <i~valar yalnız millet hükümetJe ber:ı- ı ır. _ .. .. . Bize dostluk gösterenlere bütün yu··reg·i-
. len fiatlarla bulunamamasından ve ya- .ı· F' b ·k ı ·· 1U ·htl .. ı d - daha b k bi ık HARP VE BiZ ıyo... f! rı n ar yun ı yacının yuz- her olduğu zaman kolaylıkla halloluna- nan ıgımız. . uyu r var ı mizle bağlıyız. Bu milletler bizden gös-

Arkadaşlar, topraklarımızı harbin dı· pılan tetkiklerden anlaşılmağa bnşladı. de 80 nini, pamuklu ihtivacmın yüzde bilir. daha vardır kı bu ışler konuşulur, yazı- terdiklerinin üstünde samimi bir dost-
Yeni hilkllmet bu .!ert tedbirleri yumu- 60 t t · d' ı t 'h ı d'I ı ıI k Atat·· k'. d · ~ındn tutmak i~in bütün dikkat ve py· mı r. mı:ı e ıyor ar. .stl sa e ı en 1 HADİSELER VE HÜKÜMET ır ve yap ır en ur un aıma ara- luk bekliyebilirler. Vefakarlık, mertlik 

retimi7J sarfediyoruz. Bu güzel eseri so- ptmk akk, yer yer rdk~ldırmakdbv~ lde~işt_ikr- bu iki cins kumaşta devlet fabrikalnrı- nu gihi kararlarla halledilen işler o mızda yaşamakta olmasıdır. milletimizin e b'. ilk d 1st'kl"' 
'--d "tU k L-- azal me ararını ve ı. Bu te ır erın ı - nın h·ı.,ses·ı \00t'ızde "0 d"n h'ır"z fazladır A • h rrtMAT TALEBİ . n uy şıarı ır. ı ;ı-

nuna - ar go rme aanınmız • t d1 ı d ha k b l b -ı , · · " '- ... · · "Csittcndiı· ki her türlü hadısc ve a- l '-- t kl · k b.l ısa omasına a co e aa aaı ,_ k ., • 1 .. d 20 .. d 40 " ·· A-k d 1 T" k" b "nk" k d t ımu..c ve opra arımıza goz oya ı e-
ınamıstır Fakat bir gün istildilimiz v• B 1 f' l • ı 0 .k· . . ''""'ı mıt::.arı 0 an y.uz e ve yuz ~ berlct' bun1ann üzerine derhal teıoirini n..ı.- a ~ ar, ur un ugu u u re • k ı 1 . . 

· .. u vaz yette ıal ar. ma tedarı ını hiiku·ımet .... ~d b . k k · lı' .hayatını yaratan yüks' ek meclisten ve ce o.a. n. ara karşı d. a son. neferımıze_ k_a-. topraklanmız tecavuze maruz kalacak · ,_., hari · d b k k' i r· · · • y .... ımını ozaıa. ara paı.arı .,.i':ııterir Onun kin hadiseleri yakından d d · .. ı.~.- di . ti ımıutn cın e ıra an es ı resm ı- varatmaktaJır. Bu miktarların istih~ali • ,, . ' " ~ siz millet vekillerinden itimat ve yardım ar ovüşmek azmındeyız. Bu azmımızı · 
o1ursa biltun var"IO~ ve mevcu )e - atların tabiatile üstüne çıkacak fakat ~ . f b 'k 1 b' k .. b' k tnkıp etmek kararındayız. Egcr karar- ıs· tı'yerek so"zlerı'me nihayet verı'yorum.> sarsacak, kıracak dünyada hiç bir kuv-
mız ır e ı ın emnne ve Q:A1.ır. kara pazar Iiatlnnnın her halde dunun- ? • k 1 1 bi k: l 1 . k anmız a sıvn oşc er . una- t ta t . Dostl k . ıı· t k ·dca1· • rile--1-61 • 1 ıc n a rı a arın ır ıs.mı uç, •r ısmı 1 d . . k" 1 kalnııssa b 1 
Bu ide.al son ferdimi7.e kadar çarpaşmak da kalacaktır. wd. ı;eBrı h a an ~~ı .. r e ·P ek ?a. ışma ta- r• törpiilcmck, tedbirlerimizde boşluk ve savvur e mıyoruz. u ta sami-

.. ır u ranın onune g .... me açın en ma . SON r.sKERI vazı YET miyet, dii<ımanlıkta ölüme kadar dö·..:'~ olacaktır. Devlet orduyu her in böy HUBUBAT VAZ1YET1 k İ 1 ist'h r ihf -• d . k- kaim~ veya h!i.sıl olacaksa bunlan dol- M M ..,. ·~ 
l:ir ihtimale kal'Şl hazır tutuyor. Ordu· Evveli en mi.i.him olan h··Lubatla ıs· e l·ut yo kt ı S8Yık ıyb~ç "t~drec:b~c;ıne yak- durmnk için daima uyanık durmağa ~a- mek takip ettiğimiz politikanın temell-

bUtü d'kb ihtimallerin tize- uu e .. ırma ır. o ın ır a ı e ır panıu v --*-- dir. Bütün tedbirlerimiz ve bütün karar-
0!~0· ~ ~~~-e bn....::1. b. lık başladık. Gördük ki, sulh zamanında fabrikasının daha mevcuda ilavesi im- lı~at;c~gız .. O · . (Raştnralı 1 inC!i Sahifede) !arımız bu çerçeve içindedir. Bundan do-
r_ın eaktemelund edttıcı ed:1 ..... ec:eiizır vaOrdr bile bu memleket ancak kendisine kifa- k1nı görülUuor. D i;;.cr taraftan, imkfın TUP..K 
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1 
1 d l d k ı , u • " A ı d Un t biliyorlar. Evvelki Alman teb iğin e ayı ır i muharip zümre erin her biri-. npm yo .. a. evam • • .. • yet edecek kadar buğday yetiştirmis, n "<:betinde. biltiin fı:b?"ikaları üç ekiple r ta aş ar, . ugun geçı.cı sı ın ı a-

muzu her Pi!' bll'U. daha lmvv_!ili gor- müstesna senelerde pdc az ihracat yap- çah!itırarak istihsali ilıtiyaç miktarına rından bab.settikten sonra bıraz da d~- Rostoftan Kuhan §İmaline varan kuvvet nin ayn ayn itimadını kazanmış ve har-
~ .. kl· bepanız. ~tiyWIZ. H~ ba m~tır. Harple beraber Türk ordusunun ":ıklaştırnbileceğimiri ümit ediyoruz. ma :u-ıan_.. ~ma kuvvetlenen ve hiç bır Jerden bahsedilğine, dün bu kuvvetlerin bin dışında olmak bahtıyarlığına kavuş. 
programın tatbikine de,•am edecektır. ihtıyaçlan buğday sarfiyatını yüz bin- Hususi pamuldu fabrikaları da munha- vakıt deg:.şmıyecek olan esaslardan ve faaliyetinden balaedilmemeıine göre muş bulunuyoruz. Bugüne kadar mils-

HARIC:I S~~ETİMİ~ . lerce ton ve ordu hayv&.nlarının ihtlya- sıran devlet fabrikaları hesabına çalışır varlı~lar~~n bahsedeceği~. Bi~ Türktiz Sovyet mukavemetinin ° bölgede arttı- bet neticelerini aldığımız bu politikadan 
Herkesın bıld:ği bu yüksek hakikat- cı da yulaf ve arpa sarfiyatını yine yüz bir vaziyete getirilmiştir. Hususi yünlü ve TürkçuyUz ve daima Türkçü kalaca- ğı hissi uyanmaktadır. Bununla beraber, ayrılmamız için de hiç bir sebep yok

lerden sonra harici ve dahili siyasetiml· binlerce ton arttırmıştır. Bu yilzden fabrikalanna da bu sistemi teşmil et- ğız. Türkçülük bizim için bir kan mese- Salektan cenuba indiği tahmin edilen tur. İngilizlerle ittifakımızı bütün kuv-
7.e geçiyorum: muvazene bozulmuş ve açık hasıl ol- m"k niyetindevi7_ lesi olduğu kadar laakal o derecede bir diğer bir kolun Kuban suyu üzerinde bir vetile bugüne kadar muhafaza ettik. 

J... · • J' 'k Lo da b lı y h • d 1 l dir l köprü başı tesisine muvaffak olması, y d -ı.arıcı po ıtı amız zan aş ynn mustur. nptığımız rsaba göre. hsrp YON VE PAMUK ÇOK \'ic an ve kütür mese esi · . Biz aza an arın a muhafaza edeceğiz. A1manlarla 
f ı sf h f edi H • • · b 1 d ğ .3 1 :1 l Sovyetlerin gerilerini tehdit etmektedir. d l 
, .ı. :a . ını 1n;u ~ .~ . yor. arıcı sı- cış n ı .ı zaman, w 1.1ev et anbarlarırıda Kuma~ meselesinde esaslı iki madde :e azalt~~ Tü.:k~ü değ.~, ç~ğa ~n ve ço- Bu ıebeple Rus mukavemetinin burada ost uğumuza bu ittüak engel olmadı. 
y~set~~· geçirdığı ımtihanlardan sonra, (250) bı~ ton bul'_day s.toku vardı Hal- var<lır : Yün ve pamuk. Mutnhassııda- gal_tan _!ur~çuy:ız .. Dünku T~rk gen5- uzun ıüreceğjne ihtimal verilemez. Eğer Politikamızın dürüstlüğü ve samimiliği 
bır .d?n~~ noktası?a v~rmıştır .. Bu . tla kı~.\·~ tucca~ın elındek! <:t?ldar daha ~7. ra göre kafi yün ve yapak mevcuttur. lerı mus~akıl hı~ vatan~ mali~. olmagı, Sovyetlerin planında Krasnador ve Yam bilakis bu dostluğa kuvvet verdi. Türk -
e?. ıyı, ıs1?krar .kelı~esıyl~. tavsıf ec;Iıle- d;gıldı. Y~ru harp d;-.,resıne ?eş. y~ız Bunları nlabilmek için fiatların diğer suurlu hır gen~lik teşkil etmegı, ~em- kofun müdafaası varsa, şimdi mukave- Alman münasebatı bu hava içinde her 
bılır. Harıçte hıç bır sergu.zeşt p:ş:~de hın ton mık~arı.n:Ia hır stokla gırmıştık. eşya fiatlarile ahenkli olarak tanzimi lcketi müsbet ilimlerle idare etınegi ve met eden kıtalann geriye alınmaıı icap gün biraz daha kuvvet bulmaktadır. 
koşmıyan ve koşmıyacak olan Türkiye Bu .ı>to~ blzı ikı sene .r~at yaşattı. laz.ımdır. Elyevm bu ahenkli fiatı ara- tabiatın bu memlekete verdiği hayat ve edecektir. Akai taktirde Kuban suyunun Hadiseler ve tecrübeler ona mukadder 
harbin dışında kalmak imk&nlarını ara- ÜçUncU sene sıkıntıya gırdik. maktnyız. servet menbalarıru Türk gençliğinin b olan bu neticeyi vermekte zorluk çek-d Ll bir kolu olan Larnya auyunda yeni ir 
mış ve bu imktın1arı şuurlu ve mUsbet 1NG1L1Z YARDIMI VE Pamuğa gelince, her şeyden evvel ha- elin e gönnek i tiyordu. Bu idea lcr bi- müdafaa hattı kurulması icap eder. tnıyor. Buraya 1ttıdar"}>roğramda atn 
bir bitaraflık yolunda yUrilmekte bul- BUC;DAY AÇIGIMIZ ber vereyim ki bu sene mahsulü hak- rer birer tahakkuk etti. Memleketin her diklerimiz bize yeni hilkümetin çalış-
muştur. Üç yıldan beri dUnyayı yakan Huzurunuzda şükranla yad etmeği va- kında gelen haberler çok iyidir. Bazı tarafında muntazaman işliyf'n trenler Dikkati çeken bir nokta da Kafkas ma proğramında en küçük bir değişik-
ve yıkan Mile önünde menfi bir bita- zife bildiğim 1ngilterenin yüz küsur bin sebeplere binaen azalan ihraç kuvveti- ve fabr!.kaları sadece Türk bilgisi y:ı- cephesi müstesna olarak Sovyetleri..n lik vukua gelemiyeceğinin teminatıdır. 
raflıkla vatanımızı koruyamazdık ve ton hububat yardımına rağmen sert ve ınw bu madde ile kısmen telafi etmeği ratmıştır. Bugünkü Türk vicdanında en bUtiln cephelerde mevzü taarruzlara Saraçoğlu kabinesinin eski hükümct
yarm da koruyamayız. BltaraBık umu- tahdidi tedbirler aldık. Başlıca gıda ümit ediyoruz. Pamuğu almak, tevzi ve yüksek ideal vatanın kuvvtlendiğini, geçmiş olmalarıdır. Alınan tebliğinde ten ayrı olan icraatı yalnız iaşe meselem 
mi bir politika sisteminin en çetin şekli- maddemiz olan ekmeği çok küçülttük. ihraç etmek için çok iyi işlemiş olan memleketin her gün biraz daha refaha Voronej, Volkhof ve Rijevde Rus taar- üzerinde toplanmaktadır. Filhakika bu 
dir. Bu sıkıntıyı hfila da bertaraf edemedik. güzel bir düzen vardır. Bu düzeni boz- ve bilhe<' ı, Türk köylüsünün her gün ruzunun püskürtülmüş olmasından bah- değişiklik yukanda da izah ettiğimiz 

Bizim dış politikamızın herkes(;e bili- Yalnıı buğdayda 250 bin ton bir açı~ı- mak niyetinde değiliz. Fi.atlar etrafında daha ziyade refaha kavustuğunu gör- sedilmesi, diğer kaynaklardan gelen bu gibi milletimize geniş bir ferahlık ver-
nen berraklığı ve samimiyeti vardır. mız vardır. Bu açık şu üç şekilden b!- tetkikler yaptık. Bir çekirdek fiatı, bir mektir. Hepimiz bu ideal~ bağlıyız ve kabil haberlerin hakikat olduğunu gös· !'lliştir. İstikbale ait endişelerimizi orta-

BlZ VE BASLICA DEVLETLER rile kapanabilir : dC? pamuk fiatı vardır. Pamuk çekirde- muvaffak olacağımıza inanıyoruz. teriyor. Maamafih Rus taarruzlarını!l dan kaldırmış, onun yerine sonsuz bir 
insiltere ile Utifakmm .her iki tarafın 1 - Fiat bak.Jmından çiftçiyi mem- ğlni tamamen serbest bırakmak isti- büyük bir strateji ehemmiyeti ohnadığı itimat havası yAratmıştır. Şükrü Saraçoğ-

nefine olarak vuifesine devam edecek· nun ederek jstihsaii arttırmak, ~·oruz. Alınacak neticeye göre pamuk sanılmaktadır. lu bu noktayı kendisine yakışan açık 
tir. Bu ittifakın realist ifadesi az V\•e! 2 - lstihlaki azaltmak, fiatını tl!Sbit edrccğiz. HÜKÜf~~ET PROGRAMINI Bu taarruzların şu maksatla yapıldı· kalplilikle gayet iyi bir şekilde üade ey-
arzettiğim politik s!stemin esa.c;Jı e bir 3 - Hariçten buğday getirtmek. ET MSELESt ğı tahmin olunabilir : Almanlar yarma lemiştir. Hü1asatan demiştir ki : 
rüknUclür Biz bu tedbirlerin üçünü de aldık. Et meselesi : Memleketimiz öteden- OKUDUKTAN SONRA hareketlerine başlamadan önce, neticeyi c Kabineye dahil olan on arkadaşımla 

Y. po. li.ı.!L- b . . • b. Çiftçiyi memnun etmek için fiatları art. beri kasaplık hayvan ihraç 00".&-. lhraç (Başt--L 1 m· cı· Sahı-(ede) tam bir üstünlük ile elde etmek iç=n birlikte harp iktısadiyatına intibak et. 
ıne 0 uaanın anz ve 58JDlllU ır -.J<"I. lst'hl"k· l k • · d · t' · • uh f tt•ğ· · ·· UCll.lı - akın h l d k. b"t·· k tI · k · · k rt k 1-- 1 d k B tez h ..•. de Türki .1 Alnı • tı""K· ı n ı aza tma ıçın or u ve memnuıye ını m a a?.a e ı ımıze go- y cep e er e ı u un uvve erı me ıçın ço se araruu: a mı:i.ı . u 

O:~ruı..--ı.1..ı. _:~-1 e andyaostl-? resmi teşekküllerle kontrola tabi büyük re arızi sebeplerle muhtelif yerlerde gö- dahilindeki beyanatını bizim hayati jhti- cenuba yığdıktan başka, siklet merkezj kararların tatbikatının menfi neticeler 
5~ ~~ UPG~ki ve Alm ~ şehirlerde sarfiyatı tahdit ettik. Niha- zc batan fial tahavvüllerinin mutedil yaçlanmızı idrak etmiş olması itibariyle haricindeki yerlerde zaif birlikler bıra- verdiğini gördük, hayatı tazyik eden 
Y ~ •. riie;ıüy ye • an~ 8 yet, hariçten buğday tedariki i<;in, bil- bir seviyede birleşeceğini ümit ediyo· çok yerinde buldum. karak oralardaki kuvvetleri de cenup engeUeri kaldırmak, istihsali arttırmak 
•nH b. b r:_~ ... _.":· b kar hassa Amerikaya müracaat ettik. ruz. ~eni hükümet aldığı kararları açık kes!mine indirmiş olabilirler. Yaz taar- için yeni kararlar alınağa mecbur olduk. 

81' an u ... ı e-a Ul'Cuna .şı .AMERJKADAN DA FtATLARDA AHENK bir isanla bildiriyor. Harbin dışında ruzundan evvel Volkhof ve Rijev bölge- Belki bu kararlar neticesinde i~e mad-
va%.İyetimiz ve bağlannm dış siyucti· BUODAY GETiRiLECF.K 1htiyaç maddeleri hakkında aldığı- isek te harp fecaatinden ve ıstırapların- lerinde yapılan ve oldukça geniş olan delerinin fiatlan geçen senekine nazaran 
~.~iz vasfıdır. Dünya harb~ ber Birleşik Amerika hükümeti 45 gün mız ve almak niyetinde olduğumuz ka- dan tamamiyle uzak değiliz. iktisadi ha- Alman taarruzlarının, bu kuvvet kay· pahalılaşaca'ktır. Fakat kara pazarlar-
ı~ .nılmu hak.landa fail dostluk sıynse· içinde bize 15 bin ton buğdayı kendi va- rnrlnrı .arzettim. Bunlara göre : yat, milli müdafaanın dayandığı başlıca dırmasından evvel, Sovyetlere katt dar- dan muhakkak ki daha ucuz olacaktır.> 
tımız de yer alımtbr.. . sıtalarile getirip teslim etmeği süratle 1 - Hububat fiatlnrını yüzde yirmi . temellerden birisidir. Bu hayati mecbu- be indirerek onları zaif dii"?ürmek ve Saraçof•lunun bizce en büyük muvaf-

JIARict SiYASETIMiZIN vadettiği gibi nakil vasıtaları tarafımız- btşlerin tahsisi ve ithalat ile, riyeti milletin selameti namına göz önün Sovyet ihtiyatlarından mühim br kıs- fakıyeti ilk adımda bu hakikati görebil. 
T~M İFADESİ dan temin edilmek şartile istediğimiz 2 - B~kliyat fiatları mahsulün bere- de tutmak hükümetin ba§lıca vazifesidir. mının oralara toplanmasını temin etmek mesi ve hiç bir tereddüde nefsini ka~ 

.. Dığ~r ~vletlere. k~rtı ~a dost ve ~- kadar buğday vermeği de kabul etti- ketine ve ihraç memnuiyetine, Vatandaşlara yardım esasının program· için yapıldığı şimdi anlaşılmaktadır. Bu- tırmaksızın realiteye kıymet v-ermesi 
rust bar sıyasct tak.ibıne de\'am edecegız. ğini bildirdi. Amerikanın bu yüksek 3 - Yağ fiatlannı zeytinyağının ih- da yer almış olma<ıından çok memnu- günkü Sovyet taarruzlarının bu zai{ ka- ve hayatın iycaplarına uygun kanır al
Dostluğa karşı sonsuz ve hUsnü niyetle anlayış ve dostluğ.ına derin teşekkür- raç ınakanizmasına. num. Mali tedbirlerin de mali i~lerimiz lan yerlerde mevzit muvaffakıyetler ka- mak cesaretini gösterebilmesidir. Bu ce
meıbu bir dostluk ve dÜ§manhğa katfl lerimi izhar ederken yabancı nakil vası- 4 _ Kumaşların fiatlarını fabrikalar- ü~er!.n~.e müeuir olacağına eminim. Ye- ?.anarak Mareşal Timoçenkonun yilkü- sarctile TUrk milletinin kalbini kazan
da yıkılmaz ibir aziın]e mukabele etmek taları temini için de çalışmağa başladık. da ekiplerin arttırılması ve bunlann bir 

1 

nı ~~.ku!11e~.e ~andan ~uva~fakıyet~er dl- nü bir parça olsun hafifletmek için ya- mıştır. 
lıükümetimizin takip edeceği harici İ· Vapur ve nakliye vasıtası sıkıntılarımı- elden idaresinin vereceği faydalara ve led~g.unı soylıyerek sozlenme nıhayet pıldığı da anlaşılmaktadır. Dün miUet vekilleri onu tam ittifakla 
yasctin tam ifadesidir. za rağmen bir vapurumuzu ayrıca bu tezgahlara, venrım.> itimada mazhar kılmak suretile milleti-
DAHİL1 POLİTİKA VE işe tahsis etmeğe çalışıyoruz. Ümit ede- 5 - Et fiatlarını da memlekette mev- RASiH KAPLANIN BEYANATI mizin sevgi ve duygulanna tercüman 
tKTtSAT CEPHESi riz ki aldığımız tedbirlerin hep5i iyi iş- cut olan ve devam ettireceğimiz ihraç Rasih Kaplan (Antalya) hükümetin ~ olmuştur. Saraçoğlunun kuvvetli görU-
Arkadaşlar, dah!li :Politikamızın. en lerse buğday buhranı zail olacak ve yer memnuiyetine. rogramından stayişle bahsetmiş, alınan Asansör Gazinosu şü, milletle beraber .Milü Şefimizin 

mühim cephesi iktisadi cephedir ve bu yer fiatlar, yilzde 25 ler için tesbit edilen Güvenerek mutedi1 ve ahenkli bir se- kararların Türk milletini yerden göğe kendisine karşı beslediği itimat, yeni hü-
cephenin en hararetli köşesi de iaşe ki.>- fiatın dununa düşebilecektir. • viyede tutacağımızı ümit ediyoruz. Bu kdar menınun ettiğini tebarüz ettirmiş BUGÜNDEN İTİBAREN kümetin istild>alde de kendisinden bek· 
§esidir. Liberal iktisat ilmi refahı artır- HAYVANLARA GIDA mutedi safhada fiatlar hiç şüphesiz dün- ve bu kararların iyi neticeler vereceğini lenen büyük liizmetleri tahakkuk etti-
mak için her memlekete en kolay ve bol Arpa ve yulaf açığını da, kısmen ha- kU kara pazar fiat1arından dun olacak söylemiıtir. Her akşam alafranga caz, salı, per- rebileeeğinin en büyti]s teminatıdır. 
istihsal edilen mahsulleri yetiştirmek ve riçten tedarike ve bilhassa çok bol ve ve yine hiç şüphe yoktur ki geçen sene- Rasıh Kaplan hükümetin tedbirleri- şembe akşamları mevsim eğlencelerı İtimada layık olan Saraçoğlu bu itima• 
diğer memleketlerin de en kolay ve bol hayvanlar için iyi bir gıc.:.a olduğu anla- ki fiatların üstünde olacaktır. Onun için nin kara horsa oyunlarını tamamen zi- Gayet ucuz servis enfes mezell!r dm çok yerinde olduğunu ispat etmekte 
yetiştirdikleri maddelerle bunları mü- şılan pançar ve pamuk çekirdeği güs.. bu zaruri ihtiyaç maddelerini bir kC'rre rüzeber edeceğini ve bir çok işçilere iıı her nevi meşrubat.. ~ geç kalmıyacaktır. 
badele etmek tavsiyesindedir. Eğer ik- pelerinin mühim kısınını ordu hayvan- de müstehJikin zaviyesinden tetkik et- sahası açılmış olacağını, bu tedbirlerin HAKKI OCAKOOLU 
· d d d ln larma ta~is etmek suretile kapatmağa mek icap eder. tesanüdün de artmasına sebep olaca~ı-tısa iyatı i are e en ya ız iktisadi .. 

· l 1 d b . . d çalışacağız. EN ÇOK SIKI"i'"Tl ÇEKENrr "&"'O nı söylemi• ve clıirk dilinden baRka 
prensıp er o say ı una rıayet yerın e 11.A.'MUI ı T1 IMIZ n ~ • u.c..ı~ -.. " 
olurdu. Fakat bunun yanında bir de ha- :r. 4 B YAÇLAR Bu artıştan en çok sıkıntı çeken kim- dillerle konuşan• vatandal!lar, diğer va-

• Malzeme ve mamul madde ihtiyacı- J" ... dı'r". tandaılar gibi Türk dili kullanmalıdır.> yat bilgisi vardır. Onun da bize tavsiye 1 il k ~ mız için, A manya• ile yüz m· yon mar - Z"ngin ve paralı .,damlar n'...ı..-ten sı- demiştir. 
ettiği şudur : Bir memleket umumi ve ı k b' kr d' k el · · 1 d k " <> ı,ı,uc 

ı ır e ı mu av esı ımza amı:t.ı kıntıdan masundur. Köylüler ve çiL.çi- Diğer hatipler de hükümetin progra• geniş ihtiyaçlarını bizzat istihsal ede- El b k d. · · l · ı ta · u yevm u re ının ış emesın nzım. ler sadece satıcılardır. Amele ve esnaf mını milletin ihtiyaçlarına en uygun bul-
mezse sulhta ve harpte yabancı irade- · · b' h t• · Be llnd b 1 1 ıçın ır eye ımız r e u unuyor. '"""""'iyelerini ve Merini .veni şartlara duk arını tebarüz ettirm••lerdir. 
leric tesiri altında kalabilir. Bu mak- f~J · · ·· t 'l kol ı kl · • t .T - • ... "' M "# ~ erımıze gos en en ay 1 ar ıçın e- daha evvel intibak ettirmişlerdir. Paha- iizakerekrin kifayeti hakkındaki 
satıa, gıda,elbise ve silah gibi umum! kkü'rU b. zif b'l· · k d şe ır va e ı ırım. lılığın bütün ag~ırlıX.ı muayyen miktar- ta rir en sonra reylerin tasnifine geçi· 
ihtiyaç maddelerini bizzat yetiştirmek GIDA MADDELERİ 6 ek 
için her fırsattan i.etifadeye çalıımak ka· da, az maaş veya ücret alan memurlara ler mevcut 38 l azanın ittifalciyle pro-
rarındayız. Bunu bir daha ilAn ederken SA:kTIJ!~1 SbERBEfil'tzl 1 h b b yüklenmektedir. Bunlara pahalılık nis- gram tasvip edilmiş ve ba~ekil Şükrü 

Ar a""" arım, u SÖ erim e u u a- betinde veya daha az maaş zammı yap- Snraçoğlu tekrar kür~iye gelerek demiı
haber vermeliyim ki ihtiyaçların ve za. ta müteallik kararlanmızın mucip se- mak bugün hazinemizin tamamen kud- tir ki: 
ruretlerin şiddeti ne olursa olsun, hiç beplerini izah etmiş bulunuyorum. Di- reti haricindedir. Esa,c;en bu kabil zam- « - Arkada!!lar; 
bir yabancı irade bizim bilegwimizi büke- g~er gıda maddelenn· de fasulye me.. ş n . • ,.- lar bizi fasit bir daireye d~ürUr. c u anda kalbimde canlanan bir ma-
myeeektir. cimek, nohut ve pirinç gibi gıda madde- MEMURLARA YENt YARDIMT..AR nnyı açığa vurarak teşekkür borcumu 
tAŞE SIKINTILARIMIZ kleu.:i •. ilzerindeki tahdidatı baldırdık çün- Bu sebeple bu yükü hafifletmek için ödemek istiyorum. Bu mana da . ıudur: 
Şimdi sıkıntılarımızdan, günlük işle- b~ka istikametlerde çareler aradık. lçim bana diyor ki: 

rlmizden ve düşlincelerimizden bahset- 1 - Bu maddelerden her biri kolay- Her gün biraz daha arıyacağız. Bu yükil c Saraçoğlu, bu millet seni besledi, 
hnfifletmek için her memur aile reisi- büyüttü, okuttu, yetiştirdi, bir çok işler 

5 YILOIZ · 3 BÜYÜK FtLIM 
1-ROBERTA 

OYNIYANLAR : İRENE DUNNE • FRED ASTAİRE-GİNGER ROGERS 

2-ILK AŞKI 
OYNAYAN: DEANNA DURBİN ... 

3-PRENS BUBUL 
OYNAYAN: G. MİLTON 

6 Ağustos 942 perşembe günü Matinelerden itibaren 

TEL: 36·46 
DEN 1 z G Az l 'N o y-9-'R E·s T·-a RA N r~--·· 

lZMIRIN EMSALslz'<iiuRUBUNU SEYRETME~ 
·-·.. . ,:TeMIZ 'se:Rvls 'GtlZEt-YEMEK·: ' ;.·= -~-- . 

ne, şimdi ik b;r başlangıç olmak üzere, vere~k tecrübeli bir adam haline getir
birer çift ayakknbı ile kendilerine ve di. Simdi bu büyük borçlan ödemek 
eşlerine birer kat dbisel'k kumaşı mec.. vn.zifendir.> Ben de cevap veriyorum: 
canm vermek istiyoruz. Muhtaçlara iç- Arkad:ışlarımın yardımı ile bu büyük MATİNELER: İLK AŞKI: 2.45 - 7.05 .• ROBERTA: 4.10 - 8.30 
timı.>i y:-rdıma çalısacağız. Dikkatimiz borrumu ödemc[!c çnlı§&cağım.> PRENS BUBUL : 5.35 - 9.55 ... 

Jevfll~ın , , .. " ..... ~ _.. . ,~~-~-- ·;' .. ,-:;. ·::- . _ ~;,, :>! •• ~"-:~~. "'.Je~-~007 ve faaliyetimiz daha ziyade bu zrurl ih- Başvekil şiddetli alk~lar içinde kür- Cumartesi, Pazar l .15 TE B A Ş LA R... 

~~m~del~ili~in~t~l~a~k~ ~~in~w~~~wnwri~~ '~----~~------~••••••••••••••••~ 



Fırınlarda dai
ma ekmek bu-
lunamıvor 

-~-·---
llolbııhl 700 çr.tlHll an la• 
zun oJdııjta halde 40 ~· 

vaı frazla verlll-yor .. 
. Halen !zmirde günde 740. ç~~ un 
ıslenmektedir. lzmirin gündelik ihüyacı 
700 çuval un olduğu halde '740 çuval ~n 
islenmesi, hariçten lzmire ~elenlenn 
fll2.lalığından tevellüt etmelrtedır. Buna 
rağmen ihtiyaca layıkile cevap verile
rnemekte ve güniln bazı saatlarında '1-
:rınlarda ekmek bulunamamaktadır. 

BtR EKMEK KAÇAKÇILIGI 
T 'kte 1141 Belediye me~urlan epecı .. . . 

inci sokakta 19 numaralı fıruı müsteciriek 
liasan Sürücüden 29 ağır işçi ekm 
kartı, 38 büyüklere ait ekmek ~artı ve 
S çocuk kartile ekmek alıp barıce ..v-
keden ltlr phııı tutnı~· _Bu ~ 
lar İzmir ve Milasta 7 halk dagıtma bır-
li#inin damgalan.nı taş~aktadır. -ı. 

Harice .evkedihnek uzere bu b!i""ed: 
ekmek veren fınncmm ualan 
Yece kesildiği gibi ekmekleri alan şa-
h1e ta adliyeye verilmiştir. 

~---------------y Al..IHIZ rfC'ARft' 
ODASIHDA-
Valimiz B. Sabri Öney. dün sah~ 

. d . t derek umumı tıcaret o asını zıyare e fı d 
ltltip B. Turgut Türkoğlu tara kk an 
ltar•ılanmıı ve ticari mevzular vhaali •ı; 

v d. le • f mız da ven1en izahab ın mıı ır. be-
odadaki çalıtlllalardan memnuniyet 
Yan .. ylemlftir. -..-o---
YUcJydlmldn sddUd 
qleıel yolanda.. . 
Viliyet umumi hıfz.-ha k?°11sybu 

·.ı·· b- L li B Sabri öneym ve e· uun aa aıı va . b• . "l 
lediye reiei B. Reşat Leble ıcıog unun 
iştirakiyle aylık top~ntıa~ yapmıJ~;j. 

içtimada lzmir vilayetinın ve te 
ınizin umumi •ihk darama gözden ge
çirilmif, ubbat itleriyle atakalı olar~k 
bazı gıda maddelerinin •bf ve tevzı lf
leri de görütülmllttGr. 

Villyetlmlz haJkuun .allık dunama 
memnunlYetl mucip bir tanda oldulu 
an1e.lm1fbr· ~ kqıt bir lıaatabk 
olmadalı neticesine de vanlmııtır. 
~--

llıttsaı müdörllOfi 
Clmento dajdaea• 
~rde çimento tevzii itleri lktlaat 

mUdürlüihe verilmltdr. Cetirilen _ çi· 
mentolann tenilni ilctiaat m6diirlüiG 
m&racaat aıraaına göre yapacaktır. 

-----··---Q----
l.ddllı, JMidln " 
mazot tenlat'-
tzmire bir miktar otomobil ve kam

yon l&ıstiii getirilmiştir. Bunlardan bir 
kıemı kazalara aynl.cak. kalan lamıl 
~lediye hududu d.Lilindeki ~~ •
hiplerine bir hafta aonra tevzı edilecek-

~ . d .. . teVZJab a Benzin mazot ve motonn 
' L-•} ktu ancak pazardan eolll'a ._, ıy.ca · 

GOllROK 
llafnılidllftj dölldll-

' 5 -nc1enberi miilbakatta teftif1erde 
l>uluna': g{lmrük bat müdürü 8. Seyfi 
Aydın şehrimize dönmüştür. 

Bllf müclür Ayvalık. küçük le~ Al
bnolalc, Akçat. Edremit. Burhaniye ~ 
Diltlli kazalanndaki gümrük muamelen-
ni tetkik etmiıtir. -------:-ı1at1ııar lddfaJarı . 

Çe,me lcazumm Muealla mahalleaın-
de balıkçı Süleyman Polat Barbunya 
haıığ.run k.ı1osunu 1 5 O kuruştan satmak 
•uretiyle ihtikar yaptığı, Alaçatıda ~ 
hbn Patataki 19 adet ekmeii beb k 
S O ku111ftan sattıiı iddJuiyle tutul.ara 
adliyeye verUmiılerdir. 

IJIP lıadın malllıOm oldıı 
ı . · d ahHm olarak :ırnır ceza evın e m .. 

Ya.trnakta olan kocaaı Konyab _Huseyi~e 
"eTilınek üzere evinde yapll81 . ~l:n 
>--ila patlıcan ciolmuunn içine bar • 
tar earar koyan ve bunu bap~ancJl~ 
eolanak isterken tutulan Tepecikte . 
le sokağında .ak.in bayan Menckçenın 
1 Belle hapsine. 200 lira ağır para ck4-
•ın.a ınal.kUmiyetioe ve iki aene llp~ ~
:tasana aürgün edi1rnet1ine karar ~erılını§ 
"e bu karar temyiz mahkemesıncc de 
ta!!dik olunmuştur. 

YEJJf A.SIR SABlr'BJ 

Fevkalade içtima yapılacak 

iki mfthim mes
ele konnşultteak 

--- _ _..,,..,.. ---
Beledtye medbl toplanıyor, iqe Jıadrosuna ve 

yem ıntfllalHıtı n"ti zaJıere edecelı-
. . rv• belediye meclisini mekte .olan iaşe kadrosudur. 

Bel~dıye r~ 1~1• t l 6.30 da fevka- Bu iaıe kadrosu, eskiden olduğu gi-
yarınki cuma gunu saa . ti Bu bi 40 veya 45 memuru ihtiva etmemek
lide bir toplantıya davet etmlJ .. r:. "le- tedir. Te•kilatın en fazla '5 memuru 

d . ._. "h0 evzu goruıu " 
toplanh a uu mu ım m bulunacak ve bunlar belediye ia1e tetki-
cektir. . . h"'-" f t .. a- litınm muhtelif branşlarında vazifedar 

Bunlardan hırı, UAUmetçe ıa. mur edilecektir. 
kabe komisyonlanna mevdu. vazıf~ ve Belediye meclisi, bu memur kadrola-
salihiyetlerin belediye d~lmı encu~~n- rını tayin ve ta.dik edecektir. Bu husus· 
terine devri münasebetıyle bele ıye ta riyasetçe meclise bir kadro teklif edil
bütçesinde yapılmaınna lüzu~ hı1sıl o~aa mi!ltir. 
bazı değitikllklerdır. Belediye daımt Belediye meclisinin yarın tetkik ede-

.. menine, yurda giren ithal . eıyasına ceii ikinci mevzu. bu yıl ilk teırin ayının 
en~u fiati ye kar hadlerini tayın eyle- ilk gÜnünden itibaren baılıyacak olan 
118 ~ sallhiycti verilmiftir. belediye intihabatında ,eylerin sandık
meEndünen. çok aiırlat~ ola~ .bu va· lara kaç ~de atala.ca~ tay.in ve ilin 
zifesinde muvaffak olabılmek ıçın ~ar: edilec<'k~ır. B.u m~dd~~n ~ır ~e.fta .. ol~: 
d 1 'ht"yaç görmektedir. Daımı ra1t teabıt edılmesa mwnkundur. Çünku 
ımcı ara ı ı d' b d ıL· • d d b. h f d . · ba lıca yardımcısı. bele ı- un an evveıAI aeçım e e ır a ta a 

encilmenın f · ·ı b .. ·· 1 kull nalını tır ye reisinin tensibiyle meydana getırı - utun rey er a ~ ş . 

UCUZLUK TEr~:iNİ İÇİN 

Tff kas primleri 
de lndirlleeek 

----------------------
Dünden ııibareiı dö11lz ithalat pPfrnlerlntn azal

tılması taayatı ucuz latacalı flat11elerln 
Ufıf Sft'11ltyor. 

Gerek Amerikadan ve gerek diğ"r •·~n itibaren tenzilltlı prim tatbikine 
memleketlerden yapılacak ithallt ile başlandığı için bunun umumi hayat üze
buna benzer ticari hizme~r ve muame- rinde zamanla tesirleri görUlecektir. 
leler kar§ılığı olarak yabancı me~le- TAKAS PR!MLERt DE 
ketlere ödenmek üzere mubayaa cdılen lNDtRtLECEK 
dövizler üzerinden takas limited şirke- Yine şehrimizdeki all\kadarlara ge-
tince takdir edilmekte olan primlerin len malumata göre, hükümeümiz yavq 
nisbeü ticaret vekaletince yüzde otuz yavaş t icari hayatın normal surette yü
beşe indirildiğini dünk ü sayımızda yaz- rümesini temin için kısa fasılalarla ta
mı.şık. kas primlerini indirmeie çalışa.çaktır. 

DO.o bu hususta gebıimlzdeld aJAJca. Taba primleri lndlrildill m.ıbe&te lllt9D
darlara ve takas limited flrketine tebll- leketıe giren evanuı fiatlan ueuaı.ıra
gatta bulunulmuştur. Tenzllin manası, cağı gibi bu hal memlekete daha fada 
ticaret vekaletinin yavaş yavaş hayatı mal itlıal e7lemeleri için tacirlere cesa
ucuzlatmak yolunda attığı hatvelerin ret de verecektir. 
ilki sayılmaktadır. Görülüyor ki ticaret vekiletinin bu 
Tıcari hizmet ve muamelelerde, ak- meYZUda kasdeylediği nokta. memleke

reditifli mt.mayaalarda satın alınacak te daha fazla mal it.bal edilmesini temin 
dövizle akreditifsiz mubayaalarda güm- eylemek ve müstehlikin ihtiyacına nor
rUkten çekilecek ma1lar hak1unda dün- mal §ekilde cevap vermektir. 

"''~~~ 
Ankara Radyosu ~ 

BUGONKU NEŞRiYAT ~ 
7 .30 Program ve memleket saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu Çalıştıralım.. 7.40 
Ajana haberleri 7.55 Müzik pi. 8.20 - 8. 
35 Evin saati .. 12.30 Program ve memle
ket saat ayarı 12.33 Mü7.ik : Hiizz&m 

:-···················································································· 

i Devlet Demır Y oiiarınaan i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • DEVLET DEMIRYOLLARI MODUURLO~UNDEN: ..................... . 

Gümrüklü hamulelerden eümriik muamelelerinin ifuı için -'·----'- üc tl 
-'-- · b' ·ı ·'-·- Bu ' f cuuı~ re ere maıwua yenı ır tarı at yapuu&19tır. tarı e 1/ 9/942 tarihinde y .. r .. ı··· · 

'- . F 1 b "l . . ta 1 d ·ı --L • u ur uııe gı-rece&tir. aza ı gı ıs ıyon ar an verı e~tir. 28 1 6 11 4338 (1950 

Onfoerslte A. E. P. Komisyonundan: 
Yaptınlacak it Muhammen bedeli Teminatı Saati 

makamından şarkılar 12.45 Ajans haber- Madeni qya 23843 lira J 789 lira 15 
}eri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve tilr- c c 15 S 1 O lira 11 7 4 lira 15 5 
killer .. 18.00 Program ve memleket sa- Tıp fakültesi birinci cerrahi kliniiine yaptırılacak madeni efyalar 13/VIJI/ 
at ayarı 18.03 Müzik : Türküler 18.15 942 günü rektörlükte kapalı zarfla ayrı ayn eksiltmeye konulmuıtur. Teklif 
Müzik : Fasıl heyeti.. 19.00 Konuşma.. zarftan eksiltme giinil saat l .f de rektörlüğe veiilmif olmua llzımdır. l..iate ve 
(Dıf politika icmali .. ) 19.15 MUzik pl. p.rtnameleri rektörlükte 11örülebilir. 29 31 3 6 4318 ( 1969) 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha- ------------------------------
berleri 19.45 Müzik : Yurttan sesler 20. ~;::,.<:::><:><:::;,.<:><::><:::><:::..<:::ı~-<::><:><::>-~~~::><:::><:::..c::::;,.<:><::~~..-c::::ı.;;c;;~ 

15 Radyo gazetesi.. 20.45 Müzik = saz Perakende Zevtı• .., h. 
Eserleri 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Mü- n ya~ sa şı 
zik : Şarkı ve türküler 21.30 Konuşma Kupdan zeytinyağı tasfiyehanemizde Rafine edilmiı halis zeytinyailan 
(Kahramanlar saati..) 21.45 Müzik Pl. Kemeraltındaki sahf maiazamızda perakende olarak atıp çıkanlmlftır: 
n.30 Memleket saat ayan, ajans haber- Büyük tenekede kiloau 112.SO Kr,. 
}eri ve borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki Şi,ede litreai 102.30 .Kr,. 
program ve kapanış.. 1mür tacir ve Omm •bt 

1ZM1R BELEQtY.EStNDEN : 
Hatay caddesinde 587 ci adanm 11 

parselinde 6 :netre murabbamdan ibaret 
yol fzluının sat111 yazı qleri müdilrlU.. 
ğiindeki şartnamesi vechile açık arttır
ır.aya konulmuştur. Muhammen bedeli 
48 lira muvakkat teminatı 3 lira 60 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öifeden evvel 
jc bankasına yatırarak makbuzları ile 
ihale tarihi olan 7 /8/942 cuma günü sa
at 16 da encümene müracaatlan. 

23-27-2--6 4223 (1902) 

• ı - 1391 nci sokakta kanalizasyon 
yaptırılması yazı işleri mildürlüğü.ndeki 
keşif ve prtnamesi veçhile bir ay müd
detle pazarlığa bırakılmıştır. Keşif be
deli 2251 lira muvakkat teminatı 168 lira 
90 kuruştur. Taliplerin teminatı ötleden 
evvel İf bankasına yatırarak makbuzla
rile 12/8/942 den 28/8/942 tarihine ka
dar haftanın pazartesi, çarşamba ve cu
ma günleri saat 16 da encümene milra
caadan. 29-2-6-10 4370(1983) 

* 1 - Belediye Garaj santralı tamir 
atölyesinde yapılacak illvei lnpat ve 
tadillt, Fen i§leri müdilrlilğilndeki ke
şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 3469 lira 
27 kuruş, muv&kkat teminatı 260 lira 
20 kuru§tur. Taliplerin teminatı öileden 
evvel i§ bankasına yatırarak mald>uzla. 
rile ihale tarihi olan 14.8.19'2 cuma gü
nü saat 16 da encümene müracaatlan 

2 - Alay bey caddesi 952 nci sokakta 
3 sayılı eski Belediye Su anbarı enkazı 
fen i§leri müdürlüğündeki keşif ve şart.
namesi veçhile açık artırma ile atıla
caktır. Keşif bedeli 130 lira muvakkat 
teminatı 9 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
temlnatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
14.8.942 cuma llÜDtl -* 16 cia enrime
ne .mU.racaatluı. 

29-1-8-12 088 (1985) 

FtRSATTAN ISTiFAOE 
AZtMET DOLA YISlLE 

Sablık mermer 

( 198 7) Kooperatifleri B.irliii 

Nafıa wııaıeıı •u işleri zo inci Şube ndidllP· 
lllğllnden : 

Kapalı zarf uaulü ile Dekovil malzemesi alınacak: 
1 - On adet (komple) Vagonet. bin çift ·metre ray, bin adet demir tra

vers, iki adet maku tertibatı. iki bin adet tırnak civataa. .sekiz yüz adet ce
bire ve bin altı yüz adet cebire cıvat•sından mürekkep dekovil malzemesi
nin muhammen kepf bedeli vahidi fiat caa11 üzerinden ( 1 1000) On bir bimı 
liradır 

2 - Bu itc ait evrak Tirede ıu itleri 20 nci tube müdürlüğünde bedelaiz 
olarak alınabilir 

3 - Ek.Utme. 1 .f/8/9.f2 cuma günü Mat 16 da Tirede au itleri 20 ncl 
tube müdürlüiünde toplanacak ekalltme komiayonunda \:apalı zarf uaulü U. 
yapılec:aktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iateklilerin 825 liralık muvakkat teminal 
vermeleri flll'lbr 

5 - lbeleden itibaren on gün zarfanda malzemenin Tire iataayonuada teali
mi lizundır 

6 - Teklif mektuplaruwı 3 ncü maddede yazılı saattan bir saat eYYel 
komiayona verilmit olmaaı lbnndar. 

Poıtada olan secikmeler kabal olunmaz. 30-2--1f-6 4385 ( 1975) 

Sllllld Olıula ,,...,,,.lö(illnclen : 
1 - 1 Aimtoa 1942 tarihinden itibaren Maarif veklleti hesabına inpat 

uata okallanna milli müdafaa Tek&leti hesabına da Te aakert fabrikalar umum 
müdürlüiü beaabına sanat okullanna bu aene alınacak leyli meccant talehe 
namzet kaydına bqlanllllfbr. En az tam devreli ilk okuldan diplomalı. 13-17 
yaı arumda Türit tabüyetinden olmak p.rthr. Her vilayet merkezinde 20 At-
toıta yapılacak müsabaka imtihanına girmek isteyenler bir dilekçe ile vil&yet 
malt.amma nihari girmek isteyenler vesaiki ile mektebe müracaat etmeleri. 

2 - Ankara ve iatanbul Mnat okullan milli müdafaa veklleti heaabma 
özel elektrikçi alac:akbr. Orta okul mezunlariyle liee talebelerinden iateklller 
fizik. kimya ve matamatikten müsabaka imthianına gireceklerdir. · tmtihua 
2/9/1942 çarp.mba günü yapalacaiından arzu edenler maarif müdür16jüne 
müracaat etmeleri ve yaılan '9 dan büyült olmamalan ilAn olanar .. 

.. 6 8 4476 (2024) 

Beden 'J'e•IJlyeal Unıam ınüdltl'Utjll ıznıır 
Bölgesi Basfıanl.,.,...an : 

Bölgemizce istimlak kararnamesi hükümlerine tevfikan Karpvaka Alaybeyi 
s.l.wnde apor kayakhaneei i..,.... icio 1 1 .iaei ac:J.nm 2 ._ 3 'lllllDUllla analan
nm t.tbnllk1erine karar abmn1t s,bu yerlerden ı 

lta!;:,an tabaumdan Nlkollki AJiyoti evlatlarına &İt ve .feS.S metre muraıb
bamclakl 3 numaraL panelin beher metre murabbaı (250) kul"Uıftan ( 121 J) 
lira (75) karuı ve Süleyman oilu Emin Aliye ait ve 227.5 metre munııhbaaa
daki 2 numaralı panelin beher metre murabbaı (250) kuruıtan (568) lira 
( 75) kurut kıymet takdir edilmif olup takdir edilen bedeli .i8timliklezini almak 
ve tapu muameleaini ikmal ebnek fiJlere allkaclarlann illa tarihinden .İtibu• J S 
gün zarfında Bahçeli hanındaki b&}aeye müracaatlan, aksi takdirde istimJlk 
karamameaiıün fıkrayı mahausuna dayanılarak muamele yapılacajı .illn olunur. 

4S3S (2038) 

PALAJIUTÇUIAR 
'J'OPLANDILAR 

Toptan veya perakende olarak ve 

DE'~j~•iDE eskiden Antuan Macarm sahip bu-
;.:.~ 4·&.c lunduğu büyük bir .atıok mermerleri ropNlı rnalmdJerl Ofisi imniP 1ldle.dnde11 : 

idam lıa,..,.lflf'I.. satılıktır. Fiyatlar mutedildir. Yeni 
Denizli, (Hususi) - Bir müddet ev- sahibi olan Tepecikte, Kançeşme 

vel viliyetimizde tüyler ürpertici bir mevkiinde 88 numarada Fatma Ma-
cinayet olmuş. bir adam boğulmak au· cara müracaat edilmesi. 

Pamuk ve dokuma sanayiile el tezgahlarında kullaDalmak üzre ihtiyaç ..llip. 
lerine değirmen ve depolarımızda toplantı ve tozlu unlar aabfa çduınlaeakbr. 

Müe.eae sahiplerinin v~ldle beraber ofiae müracaat etmelert ilin olunur. 
6 8 'o 4526 (2039) 

Palamut ihracat birliğ: idare 
dün öğleden aonra toplanmlf. 
a]ihder ~en muhtelif itleri 
geçirmiıtir. ---o--

heyeti 
birliği 

sözden 
~tl·~~~lm~a~rim~.~~ 6-8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ za mahkemesi bu dava hakkındaki ka· c;:::,.~~~~~~:::.-c::::~~:.<::::~-<:::>-<::><:: 

•• 
M. Ozbev ____ * __ _ 

istanlJala ıu.eııet etti 
Beden terbiyesi öğretmenleri için 1 O 

ağmtoe 1942 tarihinde baflaya~. 1 O ey
lül 1942 tarihinde aona ermek uzere la
tanbal Haydarpap ıı.ainde açılan apor 

. ilik kursuna grup ocfi olarak Tek&-•e ızıc 1 . - 1" . b d letçe tavzif edilen nonu ı~esı .. . ~ en 
terhiycai öğret.meni ve yardırelü~r~ M. 
özt,ey ön hazırlığı tamamlamak ıçın bu 
gün lstanl>ula yollanmıftır. ----o--Derl fiyat ..... ,._ ... ,, ...... 

Son gUnlerde ham deri fiyatlan tek· 
rar yükselmit. koyun deriai '.J2S. ka~: 
man koyunun edriai 3 75, kuzu deru1 
250 kurut olmuıtur. --o---

raldlHll ııararı.. 
Bocada Dutlu sokağında 4 sayılı ev

d oturan Ahmet Dölen hakkında çalıı
:kta olduğu devlet demiryollan Hal-
~ deposundaki itini mazeret sert 

nınnı venniıtir . 
Maznunlardan terzioğlu ve arkadafl 

idama mahkGm edilmltlerdir. Diier 
m~znun Ali Onlü de idama malıkOm 
edilmiııse de yaf111m lcüçiiklüiünden ~ 
fade edere\: 30 aene ağır hapae tahvıl 
edilmiftir. 

Borsa 
"OzCM 

193 N. Üzümcü 
55 H. Uyar 
22 Albayrak 
19 H. Bak O. 

289 Yeldln 
214176 Umumi yekön 

No. 7 
No. , 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİBE 
225 çuval Bakla 

2416 kilo Mazı 
2081 kilo Balmumu 

33 
40 
41 
43 

36 
40 
44 50 
43 

35 
37 
40 
43 
41 

17 50 
52 

325 

Z AY l 

Ali Uatünçq namına 1mıir viliyeti 
nüfus memurlujundan aldılım nilfwl 
teskerenü kaybettim. Yeniahıi alaea
ğıından eskisinin hükmU olmadığmı 
ilin ederim. 

Me 

Ali 'Ostünçag 
(2040) 

ur araL.ıyor 
Orta tahsilli bir bay ve ayrıca sanat 

öğretilmek için Uç baya fıttyaç vardır. 
Talipler Marifet matbaa.sına müracaat 
etsin. 1 - 3 (2031) 

DOKTOR 

NAFİZ YAZGAN 
Ayduı Gazi bulvan, gümrük öntl 

No. ıoz_ 
Askerlik vazifesini bitiJ'ip ıeJmi§tir. 

Ve hastalannı her ıüa muayeneba
nesinde kabnle 

&.11pınar dd' • 1 illi ko- ~--••••••••mı ... •I etmeden terkettiği i ıasıy e m '-" DO ...... OR 11Pll:IJI' ~.. ıııoaoo=-cami:iOl:M:.CilOODOl:IOllllOODOIKa 
k nunu mucibince kanuni taKı- a..a, ~ na. 

runma a .1 · · DOKTOR 
bat yapıtm::_a_!::a.:_:~•ıtır. OSMAN BOZKURr SEı.Jlf UZEL 

Altınrüya 
KOLONYASI 
fanll'l lıolonpuı Ue 
meıllar eden Eczacı 
Kemal~ AlıtCI• 
f111 ,,.,.eael'I, ı.ı. •a· ...,,,,,,.,,,,..... 

DEPO: Hilal Eczanesi 

DOKTOR 

SalAhettln TEK.AllD 
ÇOCUK BASTAl.IKI.ARI 

M"VTEL~ISI 
Hutalannı her RÜn öileyin saat 
1 den itibaren Numan zade aokak 
S munarAda huaust muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 3453 
Ev: 3459 

BiR GENÇ iŞ ARA YOR 
Askerlikle ilişiği olmıyan lise tah

silli! muh~ ve muhabereye vakıf, 
eskı harflerı ve daktilo bilir tecrilbe
li bir ~! adamı ticarethane veya hu

susi muesseıselerde i§ anyor. lcabm-
da taşraya da gider. Basmahane • 
Post Reatan U. B. adresine milraca-

~~· ~~>c:::::~~::::::.<:~(203~7~)~~~ 

İzmir memleket hastanesi Etrefp.,. Hutaneli Olt. S.ç n • 
R ... n .--IY-~ .... 

0 """j,-.- BYIRparalSY1~~--.... ızda Asabiye mütehassısı Zehrevi haıtalıklan mütebauaaa. 
~ ...,.. a ....... -... Hastalannı her ıttn öiledeo sonra Adrea: Şamh aohk No. 8 1anir 
•AHA YE P 19.& • 18- Kızıl haç namına Amerikadan Yuna· İkinci Beyler sokaimclaki muayene- Her aün aut (~) den aonra huta-

DOKTOR 
RİKME'J' ALADAO 

t . K~~ka~~~~6a3t0k9~lirt ~~~~~~~=~~~~n~~~~~d~e~ka~b~~~~~e~~~·~~~~~~~l~a~n~ru~k~~~§ul~e~d~u~.~~~~~~~ 1 Ve futbol Hhuı infaab 1 a e- d ·· akfam limanımlZA K • -~ 
ıif bedeliyle ebiltmeye ~anlınıttır. vapuru un 
ihalesi bir ay aonra yapılacalitar. t-.:.i'-·----------------:-=::;;:--________ 

ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVŞEKLİGİNE 
KARŞI 

FORTOBiN 
S .•• İ. MUAVENET VEKALETiNiN RUHSATINI HAİZDİR 

• HER ECZANEPE BULUMUR POSTA KUTUSU 228 
"t; ·r ') .. 

Kadın 1ıastalıklan operatöril ve 
DOOUM MÖTEliASSISJ 

Memleket hastanesi nisaiye ve veli
dlye servisi muavini... 

Birinci Kordon Tayyue ......._ 
bltişiiiade :Ne. 211H Telefon: 4UZ 

TecrllbeU Ebe 

Sen"ye Pekel 
htanbul tıp fakültesine haih kabile 

şubesinden diplomalı 
Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa

şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 
eder. 



• 

SA.HIFE 4 YENi ASIR 

HAVA H'ARBI BiR iNGILiZ KARARI Tekaüde sevk! ALMAN • RUS SAVAŞI 
* *·~~-. *·--- ---*·---

Tayyareler Alnı an ve In~-
lizler karşılıklı 
akına devam 

Amerikalı- Rumen or-

edivorlar 

lar için ayrı dusunda tas 
mahkeme .fiyeler var 

çok büyük 
• •• • • 
ış goruyor 

~•~ ~·~ 
ingilizfeP Ruf' Jaauzası· lngllteredeld AmePifıan 
na ue meşgul bölgelere, asfıerlerl şayet IJir sus: 
Almanlar da Jnglltereye lflePlerse Amerilıan · 

hiiamlar yaptılar- asfıeri mahlıemelerine 
. Lond~~: S (AA) - Hava nezareti- uerilecefıler 

nın tebligı: -
Dün gece uçaklarımız Rur havzasına Londra, 5 (A.A) - Dün Avam ka-

muvaffakıyetli hücumlarda bulunmuş- marası B. AtEnin gizli v celsede. demeç 
tur. İggal altındaki liman ve şimendifer- yapmak arzusunda oldugu B. Krıps ta
ler de bombalanmıştır. Bir avcımız ve rafın~a~ bildirilmesi üzerine kısa süren 
bir bomba tayyaremiz kayıptır. bır gızlı t~plantı yapmıştır. 

Berlin, 5 (AA) - Alman tebliği: DAHİLIYE NAZIRININ BEYANATI 
lngiliz hava kuvvetleri Ren ve Stefa}ya Avam kamarası tekrar aleni olarak 
bölgelerine gelip güzel hücum etmişler· tc,plan~ığı zaman dahiliye nazırı B. Mor
dir. Bazı kayıplar ve hafif hasarlar kay- rison lngilteredeki Amerikan askerler!
dedilmiştir. Bir düıman tayyaresi düıü- nin her hangi bir suçtan dolayı Ameri-
rülmüıtür. • kan askeri mahkemelerince muhakeme 

ALMAN HOCUMLARJ edilmeleri hakkındaki kanunun kabulü-
Berlin, 5 (A.A) - Alman hafif sa- nü istemiş ve demiştir ki: 

va~ uçakları dün öğleden sonra lngilte- - Daha şimdiden İngilterede pek çok 
renin cenup sahilinde Briton ıehri üze- Amerikan askeri vardır ve bunların sa
rinde alçaktan uçarak hücum etmişler- yısı git gide artmaktadır. Kabulünü is
dir. tediğimiz _karar geçen harpte Fransada 

Askeri bina ve tesisler tam isabetle bulunan Ingiliz askerlerine tatbik edi
tahTip edilmiştir. Hafif bomba uçakları len kararın aynidir. Avustralya ve Yeni 
lyori bölgesinde bir büyük lngiliz dev- Zelandadaki Amerikan askeri de ayni 
riye gemisinin uçak savar bataryalarının muameleye tabi tutulacaktır. 
ve av uçaklarının şiddetli mukavemeti- Amerikan makamları kati teminat 
ne rağmen gemiyi bombalamış ve d~ vermişlerdir ki miimasil ahvalde İngiliz 
Jı:ısımlarını tam isabctlcrlt: tahrip ctmiı- mahkemeleri nasıl bir ceza veriyorlarsD 
Ierdir. Amerikan askeri mahkemeleri de ayni 

Dün gece f giltcrcnin cenup batısında cezayı vereceklerdir.• 
Svansi ~hri tekrar hava hücumuna uğ- KANUN KABUL EDİLDİ 
r~mı~tır. Bura~ı lngilterenin petrol ithal Londra, 5 (A.A) - İngilteredeki Ame
lımanıdı. Aynı zamanda cenup gal eya- rikan askerlerinin Amerikan askeri 
}etindeki silah fabrikalarına gönderilen mahkemelerince muhakeme edilmeleri 
ilam maddeler buradan aevkedilir ve hakkındaki kanun Avam kamarası ta
burası Brist.ol. körfe~inde mühim bir. ih- rafından kati surette kabul edilmiştir. 
r:_ıç merkezıdır. Tesısler ve doklara ınfı- Lordlar kamarası bu kanunu daha ev-
lak ve yangın bombalan ~tılmıştır. velden tasdik ve kabul etmiştir. 

Al~an savaş uçakları dun gece cenup ALMANLARIN DEDİKLERİ 
~atıh~ngiltercd~ 1diğd~r aUskckri hedeflbcre Berlin, 5 (AA) _ Berlin gazetele.:-i 
ae ucum etmış er ır. ça savar a- fng;lter d k" Am 'k k 1 · · 
taryalarının mevzilerine ve projektörle- A ' .ke e ı k ~ cı·ı hakn 1

85 .erderının 
b b t 

- b t t · t" merı an as erı ma eme erın e mu-
re om a ar ısa e e mış ır. h k d"] 1 · h kk d k ALMAN TEBUôi a eme e ı me erı a ın a Avam a-

B l
. 5 (AA) Alın bl·v·. marasında kabul .edilen kanunu, İngilte-

er ın, . - an te ıgı. · +f'..b" b" d 1 d · d" ·· 
H f.f kl ı ·1 • b renın w ı ır ev et erecesme uştu-

a 1 uça arımız ngı terenın cenu un- ~-· .. .. t b" d rı t l':kk" d" 
daki hedeflere hücum etmişlerdir. Brjg- funu gos eren ır e ı e u ı e ıyor-
tonda mühim askeri tesisler tam isabetle ar. . 
bombardıman edilmiştir. Bir lnviliz ka- Bcr.lıner Borsen Çaytung gazetesi di-
rakol gemisi de isabet almıştır. yor ki: . .. .. 

Dün gece lngilterenin cenup batısın- •Bu har?~ ~azırlamış ~lan Çorçılın 
~a bir limana da hücum edilmi~ ve as- yalnız İngılız ımparatoı-lugunu pa:ç~la: 
keri tesisler bombalanmıştır. makla kalmıyarak ana vatanı da ikmcı 

----·- sınıf bir devlet haline sokacağını tah-

M d 
• • d min etmiyorduk. İngilterenin şimdi efen-

BDC enızın e dileri, yakın zaına~a. kadar istihfafla 
~ baktıkları kuzenlcrıdır.• 

k •• •• k b• BEYAZ SARAYIN uçu ır mu- EMPERYALİZMİ 
Doyçe Algemanye Çaytung gazetesi 

ha b ld de diyor ki: re e 0 U •Cörçil İngiltereyi Beyaz sarayın ve 
---* Ruzveltin emperyalizmine tAbi bir hale 

119. -p••nta"a dalP ·Al• sokmuştur. Bu da gösteriyor ki karan 
.., ... - .Y .7 veren Ruzvelttir.ıı 

manların uePdlğl -•---
maJıanat ALMAN • RUS HARBi 

Berlin, 5 (A.A) - Alınan tebliği : 
2 ağustos gecesi Alman mayn gemile

riyle İngiliz seri topçekerleri arasında 
Manş denizinde yapılan kısa çarpışmada 
bir İngiliz topçekeri topçumuzun tam 
isabetiyle tahrip edilmiş, başka iki tı;p 
çekenle yangın çıkarılmış ve bir dör-
düncüsü de hasara uğratılmıştır. 

4 ağustos gecesi Alman hücumbofüm 
Manş denizindeki hareketlerinde ceman 
beş bin tonilAtoluk dört yük gemisıni 
torpülemişlerdir. Bunlardan ikisi batı
nlmışbr. Düşmanın şiddetli müdafaası 
yüzünden üçüncüsünün batıp batmadı
ğı tahmin edilememiştir. 

* Berlin, 5 (A.A) - 2 ağustos tarihli 
resmi tebliğde bildirildiği gibi Manş de
nlzinde Alman hticumbotları ile İngiliz 
botları arasında bir carpışma olmuş ve 
iki düşman hücumbotunda yangın çık
mıştır. Bunların batmış olması muhte
meldir. Alman hücumbotlarının hasara 
uğrntı~dığı ve hatta batırıldığı hakkın
daki Ingiliz haberleri tamamiyle asıl
sızdır. 

--~---~--~~~ 
İKiNCi CEPHE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

mesele i alakalı devletleri meşgul et
mektedir. Bu esas üzerinde bir prensip 
ihtilafı yoktur. 

Amerikalı mütchassıslara göre gene
ral Marı:al ikinci cephe kumandanlığına 
en layık bir askerdir. Bununla beraber 
cephede hizmet edecek asker miktarı 
nihai 'karar üzerinde az veya çok mües
sir ol2.bilecektir. 
YENİ CEPHE AÇILACAK 
Ş!kago, 5 (A.A) - Şikago Tribuıi ga

zetesi diyor ki: 
a İkinci bir cephenin açılacağına ina

nıycıruz .. Bu cephe mevsim sonund;.ın 
evvel açılacaktır. Amerikan ordusunun 
ne kadar kuvvetli olduğu malumdur .. • 

ALMAN HAZIRLICI 
Stokholm, S (AA) - Tidningen 

gazetesinin Oslodan haber ~ldığına gö
re ikinci bir cephe açılması ihtimaline 
karşı Almanlar tarafından yapılmakta 
olan hazırlıklardan heman her gün gaze
telerde bahsedilmektedir. Hollandada 
çıkan Ahnan gazeteleri dün bir ilan 
neırcderek halkı mayn tehlikesi oldu
iu için plajlı limanlar civarında dolaı
mı-m"i?a davet etmiııtir. 

---*·---
Ru§yada bazı 
şehirlerin daha 
düşmesi bek-

leniyor -·-Ruslar petrol Jıuyuları· 
nı ue tasfiyehanelerlni 
yafımağa hazırlanıyor ... 

Stokholm, 5 (A.A) - Havas ajansır~ı.'ı 
muhabiri bildiriyor: 

Cepheden gelen haberlere göre Fon 
Bock ordusunun ileri kolları Armovil 
şehri yakınlarına varmışlardır. Bu şeh
rin 48 saat sonra znptedileceği bildirili
yor. 
Diğer taraftan Alman kuvvetlerinin 

Krasnndora 75 kilometre yaklaşmış ol
duğu bildiriliyor. 

Annavil ve Krasnadorun zapbndan 
sonra Alman kıskacı kapatılmış olacak
tır. Ruslann Maykof bölgesinde petrol 
tasfiyehanelerini ve kuyularını tahribe 
şimdiden hazırlandıkları sanılıyor. An
la~ılan Üzerlerine çimento tökülerek 
petro1 kuyuları kullanılmaz bir hale ge
tirilecektir. 

0 Rostof, Voroşilof ve Taman yarım 
adası cepheleri bir müselles teşkil edi
yor ve diğer harp bölgelerinden ayrı bir 
manzara arzediyor .. 

--~--tt-----
~1 IHVERL E HARP 
---*---

1 n g il tere Amerikan 
askeri kaı-aro-ahı e 

şek liııi alıyor -·-Londra, 5 (A.A) - Haber verildiği-
ne göre Amerika hava kuvvetlerinin 
İngilteredc 150 tayyare meydanı ve 400 
bin tayyare mürettebatı bulunacaktır. 

Amerikan pilotları devamlı olarak ar
tan mikdarlarda İngiltercye gelmekte
dır. 

---*- -*~ 15 GENERAL VE 18 ALBAY Almanlara göPe uçalıla· 

TEKAÜDE ~EVKEDILDI r',,!".:m":.:::::::n 
Bükreş, s (A.A) - Dün resmi ga- dmil oluyor ue Rus hti· 

zetede çıkan bir kararnameye göre 15 
general ile 18 albay tekaüd edilmiıtir. 
Bunların arasında eski genel kurmay 
ba§kanı orgeneral Jakobici ile 1 O tüm 
general vardır. 

Geçenlerde ne§redüen ve tekaüt yat
larını değiştiren, ayni zamanda vazife
lerini yapmak hususunda k&fi enerji aa· 
bibi olmıyanların tekaüde aevkedileceii 
hakkındaki emirnameye istinaden yuka
nda bildirilen subaylar tekaüt edilmit
lerdir. _______ , __ _ 

HiNDiSTAN MESELESi 
---*---

G a ı ı d ime-
ğer neler 
düşünmüş? -·İngilizler Hindistan• 
terlıederıerse Gandl 

Japonlarla müzafıereye 
girişip onları ltifla 
horlıutacalımış-

-*-Yeni Delhi, 5 (A.A) - Hint hükü-
meti İngilizlerin Hindistanı hemen ter
ketmeleri hakkındaki karar suretinin 
Gandi tarafından verilen ilk esas metni
ni neşretmiştir. 

Bu metne göre eğer Hindistan hürri
yete kavuşacak olursa Gandiriin ilk işi 
Japonlarla müzakere olacaktır. Fakat ic
ra komitesi bunu reddettiği gıôi Neh
ru da bunun aleyhinde mütalaada bu
lunmuş ve icra komitesince Gandinin 
teklifi kabul edilmemiştir. 
GANDİ NE SÖYLİYOR? 
Gandi bu münasebetle Royter muha

b!rine demiştiı:. ki: 
• - Hint hükümetinin bu vesikaları 

neşretmesinden dolayı hayretteyim. J a
ponya ile müzakereyi projeye ben bile 
bile koydum. Eğer benim teklifim ka
bul. edilirse J aponyaya g!tmek istiyece
ğim ve Japonyadan Çini bırakmasını ta
lep edeceğim. İkna edemezsem Hintlile
rin inatçı mukavemetini kendilerine 
söylyeceğim .. • 

Gandi sözlerinin sonunda •Hint hü
kümetinin büroları araştırarak vesika
ları almasının doğru olmadığını• da söy
lemiştir .. 

* Radyo gazetesine göre Hindistan hü-
k.ümetinin yukarıda bahsedilen vesikayı 
neıretme~i. Hint halkı nezdinde Candi
yi itibardan dü~ürmeğe matuftur. Can
dinin meseleyi izah etmesi İngiltere ve 
Amerika buınını tatmin etmemiştir. 
Hindistanda pasif mukavemet karar ve 
siyasetinin Japonyayı Çinden ayrılmağa 
nasıl zorlıyacağı anlaşılamamıştır. Ame
rikan matbuatı Candiyi tenkit eden bir 
tavur takınmıştır. 

~~~-·----Çinliler IJlr muuaf fafıı· 
yet Jıazandılar-
Çungking, 5 (AA) - Çin askeri 

sözcüsünün dediğine göre Çin kuvvetle
ri Japonların elinde bulunan ve Kaimk
sinin ehemmiyetli bir şehri olan Linsua
nın doğuda batı kapılarına varmıılardır. 

!:: 111111111111111111111111111il11il11111111111111il11il1111 ~ 

~ 40 GÜN ICINDE ~ = ... = 
~Rarh·in netic~si bel-~ 
~ li mi olacak? ~ - -- -- -- .... -- -= Anglo Safısonların -

tilıibetl 40 günde ce· : 
reyan edecefı hôdi· _ 

- ·sefere IJağlı ını1.,.. E 
§ Nevyork, 5 ( A.A ) - Nevyork § 
: Post gazetesinin Moskova muhabiri E 
E gazetesine çektiği bir telgrafta di- E 
E~rki: E s Harbi kazanmak için birleşmiş E 
: devletlerin önlerinde yalnız kırk E 
§ günleri vardır. Birleşik devletler ve E 
§ İngiltere bu kırk gün içinde harbi § 
: kaybetmek tehlikesi karşısındadır. E 
§ Aı_ıglosaksonlar A vrupada Rusyayı § 
; daıma ayakta ve kuvvetli bir müt- : 
§ tefik olarak bulmazlarsa Almanya § 
: ile Japonyayı yenemezler. Bunun: 
:: içindir ki Sovyetler birliğinin imda- § 
E dına koşmakta acele edilme7.se mu- § 
: azzam Rus ordusunun yardımı kay- : 
E bedilmiş olacaktır. Derhal müdaha- § 
: le edecek durumda değillerse mütte- : 
E fiklerin Almanya ve Japonyaya kar- E 
§ şı harbi önümüzdeki kırk gün için- § 
: de kaybetmeleri yUzde 90 muhte- E: 
- ld" -:::;me ır. : 
:ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111w11111.;) 

camları püsldiıetülüyor .. 
Berlin, 5 (A.A) - Bazı yerlerde ku

şatılmış olan düşman grupları mukave
mete çalışmışlardır. Alman tahrip tay
yareleri pike taarruzları yaparak b\ı 
grupların son mukavemetini de kırmış
lardır. Başka Alman savaş tayyareleri 
Annavin ile Baku arasındki demir yo
lunu tekrar bOm'balamış ve bir çok 
trenler tahrip edihniş veya hasara uğra
tılmıştır. 

KAFKAS KIYILARINDA 
Kafkasya yakınlarında bir düşman 

tayyare meydabma yapılan taarruzda 
yerde duran 12 tayyare ile uçHŞ pistleri 
tahrip edilmit. hangarlarda geniı yan• 
gınlar çıkanlarak hasara uğratJmı,tır. 

DON DIRSEôtNDE 
Büyük Don dirseğinde Alman hava 

teşkilleri ordunun hareketlerini şiddet
te destekleyerek bolşeviklerin karşı ta
arruzlarını püskUrtmüşler ve bir çok 
düşman tankı ile yüzlerce topu tahrip 
eylemişlerdir. 

Stalingradın cenubunda beş şimendi
fer istasyonu tam isabetle tahrip edil
miştir. 

VORONEJDE 
Voronejin şimal bölgesinde demir yo

lu tesisleri ve müteaddit şimendifer is
tasyonları ağır çapta bombaların çıkar
dı~ı bir sıra yangınlarla harap olmugtur. 

Rus cephesinin muhtelif şimal kesim
lerinde yapılan hava muharebelerinde 
şimdiye kadar alınan haberlere göre 16 
bolşevik tayyaresi düşürülmüştür. ----·-----ALMAr~LARA GÖRE 

(Baştarah t inci Sahifede) 

lcrdir. Bu suretle Kuban nehrine 100 
kilometreden fazla bir genişlikte varıl
mış ve Arnivalanın şimalinde Kubanın 
batı sahilinde bir köprü başı .tesis edil
miştir. Motörlü Alman birlikleri seri bir 
ilerleyişle bir çok düşman kollarının ri
cat yollarını keserek onları imha etmiş
lerdir. Hava kuvvetleri Kafkasyaya 
doğru ricat halinde olan Rus kuvvetle
rine devamlı hücumlar yaparak esasen 
tıkanmış bir hale gelen şimendifer nak
liyatını tesirli bir surette bombalamış
lardır. Bir zırhlı trenle 24 yük treni ştu
kalarımız tarafından tahrip edilmiştir .. 
Muharebe teşkilleriıniz Sal nehrinden 
ilerliyerek doğuya doğru ilerliyen zırhlı 
birliklere yol açıyorlar. Dün büyük 
Don kavsinde yalnız hafif düşman kuv
vetlerinin neticesiz hücumları kaydedil
miştir. 

RUS HÜCUMLARI 
Rjev bölgesinde Sovyet piyade ve 

zırhlı kuvvetlerinin hücumlan cephenın 
diğer kesimlerine teşmil edilmiştir. Şid
detli muharebeler devam ediyor. Şehrin 
şimalinde Rusların hücumlan kıtaları
mızın mukavemeti ve bütün sınıfların 
bir misal teşkil .eden işbirliğiyle kırıl
mıştır. Volkhof üzerinde ve Leningrad 
önünde bir çok Sovyet hücumlan topçu 
ateş!yle akim bırakılmıştır. 

Bffi ŞEHİR DAHA ALINDI 
Berlin, 5 (A.A) - Alman kıtalan 

Azak denizinin doğusunda Ekaterinovsk 
şehrini hücumla zaptetmişlerdir. Bu şe· 
hir Kuçenskayanın 40 kilometre kadar 
cenup doğusundadır. 

SALSKIN CENUBUNDA , 
Berlin, 5 (A.A) - Dünkü Alman 

tebliği hakkında D. N. Ajansı aşağıdakı 
malfunatı veriyor: 

Kuban bölgesindeki yarma hareketi, 
Ro~tof - Don nehrindeki yarma hareke
tinin bir hüzme halinde gelişmesinden 
ibarettir. Süratli motörlü birliklerimi.7 
doğuda Voroşilofu da işgal etmiitir. 
Şimdi Alman kıtaları Salskın cenu

bunda 150 kilometre ilerlemiş ve ma
halli demiryol şebekesini bir kaç yerden 
kesmeğe muvaffak olmuştur. 

UÇAKLARIN MÜDAHALESİ 
Hava kuvvetlerimiz düşman nakliya· 

tına, tayyare meydanlarına ve ricat ha· 
tindeki noktalara müessir müdahalesiyle 
Rusların yeniden bir mukavemet gös• 
termelerine ve yeni bir müdafaa hattı 
kurmalarına mani olmaktadır. 

Hava kuvvetlerimiz Don kavsinde de 
kara harplerine iştirak etmiş ve bu su
ret le bu bölgede de düşmanın hareket 
serbestiliğini bozmuştur. 

VORONEJDE 
Ruslar ehemmiyetli zırhlı kuvvetler 

kullandıkları için Voronej bölgesinde 
muharebeler Mia devam etmektedir. 
Düşman, Almanların nehir dirseğind" 

tutunmalarına mani olmak için Voronej 
ve Rijevde yaptığı gibi lüzumsuz insan 
ve malzeme israf etmektedirler. 

ALMAN TAYYARE HÜCUMLARI 
Berlin, 5 (A.A) - Askeri bir mahfil

den bildirildiğine göre cenup cephesi
nin doğu kısmında dün hafif muharebe, 
pike ve tahrip tayyarelerinden mürek
kep ehemmiyetli teşkillcr ricat eden 
düşmanı yakalıyarak insan ve malzeme
ce ağır kayıplar verdirmişlerdir. 
Karşı taarruza geçmek üzere dalgalar 

halinde gelerek Kalaç çevresinde topla
nan düşman kıtalarının bekleme mevzi
lerine §iddetle hücum eden savaş tayya-

•942 

iTHALAT ÇOK ARTTI 

lstanbul antrepolarında 
boş hiç bir yer kalmadı 

Süratle alınınıyan ithalat eıyası ldUdiınetçe 
gümrülılerden çılıardıp saıdacalıtır .. 

İstanbul, 5 (Hususi) - Avrupa hat- ri takdirde mallannın hükümet tarafın
tmın işletmeğe açıldığı günden beri it- dan çıkarılıp satılacağını bildirmektedir. 
halat çok artmıştır. Bunun neticesi ola- Son günlerde şehrimize kUlliyet1i 
rak liman işletmesinin bütün anbar ve mikdarda deri gelmiştir. 
antrepolarında boı yer kalmaDUftır. Şimdiye kadar 200 den satılan kuru 
Mıı:ıtaka ti~aret müdürlüğü hergiin yüz sığır derisi 160 kuruşa düşmüştür .. 
tacıre tebligatta bulunarak gelen ithalat Ayakkabı fiyatlannın da dilşeceği 
etyıwnı aüratle çekmelerini, çekmedik.le- ümit edilmektedir. 

Dördüncü Dil kurultayı 
yakında toplanıyor 

• 
Ankara, 5 (A.A) - Türk dil kuru

mundan tebliğ edilmiştir : 
Dördüncü dil kurultayı 16 ağustos 

942 pazartesi günü toplanacaktır. Üye-
ler, o gün saat 15 te başta kurul başkanı 
bulunduğu halde dil kurumunun kuru
cusu olan Ebedi Şef Atatürkün muvak-

kat kabrinde toplanacaktır. Daveti19 
alan üyelerin o gün Etnoğrafya mllze
sinde toplanmalan rica olunur. 

Davetiye almam~ olan Saylavlar, 
saylavlık belgesini göstererek kendileri-
ne gösterilen yerleri işgal edebilecek
lerdir. 

Milli Müdafaa istikrazı 
villeri çıkarılıyor 

tah-

Ankara, 5 (A.A) - Maliye vekaletb-ı kısmı yüzde yedi faizli, bir kısmı da ik
den bildirildiğine göre miill müdafaa ram.iyeli yüzde beş faizli olarak yakında 
istikrazının birinci tertip tahvilleri bir satışa çıkarılacaktır. 

IRAN KABiNESİ 
ı'EŞEKKUL Erri 
Radyo gazetesine göre yeni İran kabı

nesi Kuvamw•altana tarafından kati su
rette kurulmuş ve yeni İran hükümeti 
İngiltere tarafından iyi karşılanmıştır. 

Taymis gazetesi yeni İran hükünıe
tinden bahsederken diyor ki : 

cKuvamussaltana hükümeti teşkile 
memur edilmiştir. Şimdi anlaşılıyor ki 
Süheyli kabinesinin düşmesi Iranda yi-
yecek maddelerinin azlığı yüzündendir. 
Bu sıkıntının üç sebebi vardır: 

1 - Geçen seneden beri orta şarkta 
mahsulün az olması; 

2 - Eski şahın fena idaresi yüzün
den halkın fakir düşmesi; 

3 - İrandaki durumun kötü obnası
dır. Buna ilbe olarak hükümet te kili 
derecede enerji ile hareket edememiştir. 
Kuvamüssaltana kuvvetli bir kabine 
teşkil edecektir. Kendisinin müttefik 
demokrat devletlerle ve bilhassa Ame
rika ile kuvveill mUnasebeUer tesis ede
ceğine şüphe yoktur .. • -------·-'---ÇöRÇIL YAKINDA BEY ANA TT A 

BULUNMIYACAK 
Londra, 5 (A.A) Sir Stafford Kriba 

A"am kamarasında mevsim sonuna ka
dar Çörçilin yeni demeçte bulunmıyaca
iını bildirmiıtir. 

----------8. MUSSOLtNI HEDIYF.SIZ 
KAlMJŞ 

Vllfington, 5 (A.A) -- Muaaolini 53 
üncü yıldönümü münaaebetile bu sene 
hediyeden mahrum kalmı§tır. 

Hitler bu yıldönümü hediyesi olarak 
Museoliniye lskenderiyeyi vaad etmit 
idi. 

--~-.a---
ALMAN HUCUM KIT ALARI ASA YtŞ 

tÇIN KULLANILACAKMIŞ 
· Londra, 5 (A.A) - Hariciye nazırı 

Eden Avam Kamarasında bir demeçte 
bulunarak Alman hücum kıtalannın rolü 
hakkındaki vesikaya dair izahat vermit
tir. Nazır Libyada ele geçirilen bu vesi
ka hakkında demiıtir ki : 

c - Bu vesika Hitlerin harpten son
ra cihan için değil, hatta Almanya için 
de neler hazırladığını gö~tennektedir. 
Hitler asayışı hücum kıtalarile temin et
mek fikrindedir. :. _____ .__, __ _ 
tNGtL TERE VE SULHTEN SONRAKi 

ÇEKOSLOV AKYA 
Londra, S (A.A) - Avam Kamara

sında hariciye nazırı Eden İngiltere hü
kümeti. namına Çekoslovakyaya hitap 
ederek Münih anlaşmasının ve bundan 
sonra vukua gelecek her türlü değişiklik
lerin sulh sırasında nazarı dikkate alınmı
yacağını bildirmiştir. 

releriiıniz sahra ve topçu mevzilerine 
büyük çapta bombalar atmışlardır .. Baş
ka tayyarelerimiz demiryollarını tahrip 
etmişlerdir. 

ALMAN HÜCUMLARI 
PÜSKÜRTÜLÜYOR 
Moskova, 5 (A.A) - Royterin htL<:U

&i muhabiri bildiriyor: 
Alman kuvvetleri son 24 saat içinde 

Rus kuvvetlerine şiddetli hücwnlarda 
bulunmuşlardır. 

İzvestiyanın cephe muhabirinden al
dığı bir telgrafa göre Almanlar bir yol 
açmak için ardarda ellişer ve altmışar 
tanklarla hücumlarda bulunmaktadır
lar. Rus kıtaları iyi setredilmiş oldu
ğundan kayıpları az olmaktadır. Alman 
hücumları -püskürtülmüştür. 

MISIROA DURUM 
-*-(Baştarab l inci Sahifede) 

gemilerine Bardiya açıklarında hücum 
edilmiş ve tam isabetler kaydedilmiş
tir. Müttefik ağır bomba uçakları doğu 
Akdenizde büyük tonajda üç düşman 
gemisine hücum etmiş ve bir tam isa
betle gemilerin yakınına bir kaç isabet 
kaydetmişlerdir. 

DtGER tNGlLlZ HA VA 
HOCUMLARI 
Kahire, 5 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre pazartesi günü cephenin 
merkez kesiminde düşman kuvvetlerine 
karşı hafif bomba uçaklarile yapılan 
iki hücum neticesinde düşman otomo
billeri ve kamyonları arasında büyük 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Pazar gecesi Tobruk yeniden bomba
lanmıştır. Limanda ve sahilde büyük 
yangınlar çıkarılmıştır. Bomba uçakla
rınuz Bardiya ve SOllum limanlannda 
mavunalara ve yelken gemilerine hü
cum etmişlerdir. Limanlarda geniş yan
gınlar çıkarılmıştır. 
İTALYAN TEBLİÖİ 
Roma, 5 (A.A) - İtalyan tebliğ!: 
Mısırda karada bildirilmeğe değer bir 

hareket olmamıştır. Büyük bir hava 
kuvveti İskenderiye dolaylarındaki düş
man topluluklarını bombardıman etmi'i
tir. 
Alınan avcılan 4 düşman uçağı dU

şürmüştür. Malta üzerine hilcumlara 
devam edilmiştir. 

~SOVYETLERE CORE 
-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

KAZAKLARIN MUKAVEMETİ 
Kuban kazakları düşmana çok şid

detli bir mukavemet göstermektedir. 
Bu kazakların cesaret ve .şecaatleri 

cephelerde sitayişle yadedilmektedir. 
Salskta şiddetli çarpışmalar olmuştur. 
Bazı yerlerde Alman ileri hareketi 

durdurulmuştur. 

SOVYET TEBLİÖİ 
Moskova, 5 (AA) - Sovyet tebliği : 

Sovyet kıtaları Kleskaya, Similiyans
kaya, Kuçaskaya ve Bialodriano bölge
lerinde çarpışmalar yapmışlardır .. Baş
ka kesimlerde kayde değer bir şey yok
tur. 

KLESKA YA VE KOÇESKAYADA 
Moskova, 5 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ek: 
Kleskayada ve bu bölgenin cenubun

da birbirini takip eden Alman hücum
ları birlikleı:_imiz tarafından püskürtül· 
müştür. Almanlar bu hücumlarda mü
him kayıplar vermişlerdir. 

Koçeskayada Almanların mevzilerimi
ze hücumları kırılmıştır. 
BİR RUS MUV AFF AKIYETl 
Moskova, 5 (A.A) - Şimal batı cep

hesinde Moskova ile Leningrad arasın
da bir düşman tayyare meydanına ya
pılan akında Rus bomba tayyareleri 18 
yangın çıkarmışlar ve bir mühimmat 
deposunu tahrip etmişlerdir. 

---o---
irALYANLAR 
Kırım sularında IJlr 
Jıruuazör IJatırmışlaP 
Roma, 5 (A.A) - İtalyan tebliği: 

Kırımda Teodesyada hücum botlarımız 
65 00 tonluk bir Rus kruvazörünü batır
mıştır. Şiddetli müdafaa ateıine rağmen 
llücum botlarımızın hiç bir basan yok· 
tur. 


