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Ba§vekıl yarın radvoda 
brr konufma yapacak 

§ Ankara, 30 (A.A) - Başvekil Dr. Refik Say-§ 
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'lAr, ,.1 rıöcr ec;.ıtıtlJan mcsu lh·el kAbul edilmez .. Cümhtıriyetin oe Cümhuriyet eıerleTirıin bekçiri ıabahlan çılcaT siycıai gazet.edn- YENİ ASIR Matbaasında bası1mıstır _ 

1 ngiliz tankları çölde hareket halinde 

Milli korunma kanunu tadil edildi 

u··kümet• 
yenide 

Millet · eclisi dün 

alihiye 
ttırıl ı 

• 
yenı tadilatı kabul 

• en 

etti 
Her türlü sanayi müesseselerine el konulabilecek, mağazaların açılma 

ve kapanma saaderl tayin olunabilecek ·Mal biriktirmek 
yasak· ihtikAr cezaları arttırıldı.. 

--E-k--k--k-.-. -.. •ht•k"" Afrika harpleri 
me , omur ve ı ı ar •--

, 
1
• b .. - . Mitver büvük 

a ] u uç meseleye daır rnu-iliz kuvvet· 
Ankara, 30 (A.A) - Büyük Millet 

Meclisi bugün iki celse yapın~. Birin
ci celsede encümenin teklifini kabul 
ederek milli korunma kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun lliyihası
nın müstacelen ve trrcihan müzakeresi
ne başla~tır. Kanun heyeti umumi
yesi üzerinde cereyan eden rnilzakereler 
esnasında Başvekil Dr. Refik Saydamın 
29 aydan beri devam eden harp dolayı
siyle hükümetçe alınan kararlardan ve 
dünya vaziyetinin bu suretle devamının 
hükümeli daha bir çok tedbir ve karar
ları almağa mecbur ettiğinden bahseden 
mühim ve makul beyanatından sonra ti
caret, maliye ve iktisat vekilleri de sı
rasiyle söz alarak ileriye sürülen müta
kalar hakkında izahatta bulunmuşlar
dır. Neticede milli korunma kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun kabul 

beyanatta hulundu lerile heni?z 
karsılasmadı 

Ekınek kartları ve nül~s hüviyet cüzdanları... ~ ~--
lıluhtekirleri. h~tümete ha~r veriniz.. Kömür Almanlar ı:ara harelıet· 

-______ ı_h_ti_y_a_cı_v_e_ tedbırler.. feri ölçüsünde bir haııa 
Vali B. Fuad Tuba! (Yeni Asır) a 

R ı 
a,ağıd ald beyanatta bulunmuştur: muuaffal:ıyetı göstere. 

o _..,.J.. e )• n EKMEK KARTLARI mediler. Me;vdan muha• 
.l.ll c - Şubat ayına ait ekmek kartları-

nın dai<ıulması bu ay sonunda bitirile- rebesinin i~inci safhası 

taarruzu cel..tir. Bürnlar, polis ve belediye zabıta başfıyor-
memurları bunun temini için geceleri 
dahi çalışmaktadırlar. Kartların deiiş
tirilmesinde ntifus tezkerelerinin de 

edilmiştir. 

---· gÖ'Jtcrilmesi esaıı:hr. Fakat kayıtlan haş-
.Süveyşe Jıarşı bir ka yerlerde olan veya muamelerinin bit-
A.lman harehetlnin memesi ha•ebiyle şimdiye kadar nüfm 
ba~ıangı""ı mulır". ·- hüviyet cüzdanı alamamış bulunanlar 

't' "" - hakkında bir kolaylık olmak üzere bu 
ŞEVKET BİLGİN ay için mahalle mümesoilliklerinden ve-

rilerek belediyelerce tasdikli vukuat il

Çöl harbi, deniz harplerine benzctil
llli,tir. Asıl hedef ııu veya bu noktanın 
aptı ?lmayıp dÜŞJnanm imhasıdır. Çöl
de mlidafaa hatlan kadar müdafaanın 
~thı da, deniz cibi seyyaldir, bereketli
dir. Taarruza geçen taraf, bokısı altında 
tuttuğu kuvvetleri, tekrar harekete 
lllnktedir olamıyacak hale sokmadıkca, 
lıer dakika ren1emek, kazandığı toprak
laıı bırakmak ihtimnlinl göz önilnde bu· 
lııııdıınııak zorundadır. Zira engin çöl· 
~ ne tahkimine imkJln vardır. Ne c1e 
41.İişnıan üzerinde kat'i bir h8kiıniyet te
lis etnıeden rcrilerl emniyet albnda gör. 
lllıeğe .•• 

lllilyonlarca kilometre karelik bir çö
llin ınüdafaası düşünillemez. Stratejide 
olaııa usta olan, sevk ve idaresi daha 
ltılikemmel olan taraf, adetçe düşmanı
lla ihtlin olmasa bile, her ôn taliini de
lleyebilir. 

Libya harbinde bu gerçek bir kaç de
'- belirmiştir. 

İkinci bir Napolyon olmak hevesine 
kapılan mareşal Graçyaninin l\tmr se
feri i<in muazzam hazırlıklar yaparak 
Sidi Barranide yerleştiği günler olmus· 
tur. O zaman, Silveyşi hedef tutan bir 
istila hareketinin eli kulağında görilnii
f°•du. Dünya umumi efkinmn meşhur 
talyan taammmu heyecanla beklediği 

b!r sırada akla hayale gelmiyen bir sürp
l'iz darbesi oldu. General Vavell, düş
lııaıuna tekaddüm ederek darbesini in· 
dirdi. İtalyan ordusunu halaç pamuğu
lla cevirdi. l\larsa l\tatnıhtan hücuma 
lıalkan Britanyalılar tam bir yıldınm 
harbi tabyasiylc u %amanda Bingaziye 
Vardılar. Bu %aferin tamam olması için 
İtalvnnlann Afrikadan büsbütün atılma
lı l&nmdı. Fakat yine bu sırada, İn~liz
~. Balkanlarda g-öz yumulma"' imkan
lıt va:rifeler karsısında kaldıklanndıın 
~etlerinin bir kısmını Libyadan çe
lı:~rek Yunanistana göndermeğc mecbar 
Oldular. Balkanlara ayrılan yardım 
lı:uwetı Yunonistanın feci Bkibctine ml\
lli olamadı. Fakat Libya cephesi o ka· 
dar zaiOedi ki seferi tamamlamak ümidi 
lıalınadı. Dij!'cr taraftan Afrikadaki son 
d?"teklerini laıybetmekten tcliİ$ ve ~n
dı e içinde olan mihvcrciler amiral Dar
lanın müsamahasından istifade eder<>k 
Tunus kara sulan yolu ile Romer ordu-
11\ınu Libyaya geçirtmeğc mm•affak ol
dular. İnırili7 donanmasının Yunan su-

'~nnıt ~~'1;(r ?. ~ütun 6 da) 

k·ı· .. t:.aşve ın n"",U· 
hirrL beyanatı 
Milli korunma kanununda yapı

lan tadilatın Millet Meclisi tarafın
dan kabulü esnasında Başvekil mü
him beyanatta bulunmuş, Mebus
larımız da söz almı~lardtr . 

. Bu husustaki şayanı dikkat taf
sılit 2 nci sahüemizin başındadır. 

mühaberleri üzerine ekmek karh veril
mesi tengİp edilmiştir. 

Bu kıRım muamele sahiplerinin şubat 
ayı içinde nüfus hüviyet cüzdan1ar11"11 al
ma1an, Mart ayı ekme1c kartlarının teb
djli için behemehal lizLmdır. 

MUHTEKiRLER HAKKINDA 
TAKiBAT 
Fazla kazanç maksadiyle kendi men

faatlerini umumun zararında arayan kö
(Sonu Sahile 2, Sütün ıl de) 

Singapıırun miiclafii CeneTal 
HENRY POWNALL 

Uzak doğuda vaziyet 
---·---

Fili pinde yeni 
bir Japon 
hircumu kırıldı 

---·---
Birman yada fİddetlı 

harplar olu yor -·Japonlar Malezyada 
İngilizlerin elinde yal· 
ruz S tayyare meydam 
kaldığını söyliyorlar 
Vaşington, 30 (AA) - Bahriye na

zırlığının tebliği: Filipinde düşman pi
yadesinin Bataan yarım adasına hücumu 
topçu ateşemizle kınlmıştır. Dü§man 
ağır kayıplar verdi. 

Düşmanın hava faaliyeti keşif uçuş-
lnnndan ibarettir. 

"-ıacıccıocıccııccıoooooo<:ı0~---ı-JI (Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

Kahire, 30 (A.A) - Romelin Negelli- * 
ye doğru ilerliyen ana kuvvetlerini sim- Ankara, 30 (Hususi) - Bugün BüyUk 

Demeç hatız"81nda t4nklar biT köprüden geçeT"""TCen 

di Bingaziye yönelttiği anlaşılıyor. Ro- Millet Meclisi milli korunma kanunun
mel Msus yakınında bir müdafaa kuv- da mühim değişiklikler yapan kanunu 
vetl bırakarak ana kuvvetiyle Bingaziye müzakere ve kabul etmiştir. Bu müza
saldırmıştır. Bingazi çevresiyle oradaki kerede muhtelif mebuslar söz almışlar 
tayyare meydanlarının kayıbı Kahirede ve tadilatın ehemmiyetini belirtmişler-
küçümsenmiyor ve fakat Alınanlar ge- dir. Başvekil, ticaret, maliye, iktisat ve- l l 
neral Riçinin büyük kuvvetleriyle henüz killeri de söz almışlar ve muhtelif nok- O • d H l ı R } •• 
karşılaşmaıruştır. Meydan muharebesi- talar etrafında beyanatta bulunmuşlar- enız ~ arp US ara ~Ore 
nin ikinci safhası başlıyor. Birinci saf. dır. Sonra muaddel kanunun maddeleri -------------
hada Almanlar ilerlemeğe muvaffak ol- ayrı ayn müzakere edildikten sonra ka- • 
muşlarsa da hava hücumlan neticesinde bul olunmuştm. J k f • 
ağır kayıplar vermişlerdir. Alm:ınlar ka- (Sonu sayfa 3, Sütiin 1 de) apon a 1 
ra hareketleri ölçüsünde bir hava mu- -
vaffakıyeti gö.--teremeıniştir. Düşman fl' _____________ llC~!f 

~~:vvctlerimizle ~başa olmaktan l1:sı· fena 
ALMAN TEBLi(.;t iaşe müste- '"' 
Berlin, 30 (A.A) - Alınan tebliği: 

şarı deiişti sıkıştırıldı 
Ankara, 30 (Yeni Asır) - İaşe ---ıe---
müsteşan B. Şefik Soyer istifa et- 6 Ü dii • I '-
miştir. Yerine Hatay valisi B. Şükrü g n r 1r.1Q1rQllar 
Sökmen Süer tayin edilmiştir ve hu- boX-az.ındc kafileye 
günlerde yeni vazifesine başlıyacak- 5 

Alınan yer
ler ve gani
met pek çok 

• T az.e bir ordu ile Rus-
ların yeni taarru~a 

Şimali Afrikada Alınan, İtalyan kıta
ları Bingaziyi alnuşlarclır. Alman Savaş 
ve Ştoka tayyareleri Barce dolaylarında 
Sollumun doğusun<la ve ayın zamanda 
Sirenaik çölünde İngiliz taşıt kollarını 
dağıtrruştır. Tobruk limanına yapılan 
hava hücumlannda tahliye tesislerine ve 
uçak savaş mevzilerine bomba isabetle
ri kaydedilmiştir. Malta adasındaki tay
yare meydanları savaş tayyareleri tara· 
fından gece ve gündüz bom balanıruştır. 

~tay valiliğine kimin tayin edile- hücumlar _yapılıyor geçmeıi muhtemel 
ceği. henüz belli değildir. --·- --·--

(Sonu sayfa 3, Sütiln 1 da) lhoc:ıooı-~cacııı:ıocc:ıcıcıcxıocıooa.,.X f JO dan fazla Japon harp Smolensk Sovyet tehdl· 
-.-.-... -.. -.. --.-. ----.-.. --......... . ve nakliye gemisi batı· di altında, Rjev ve Brl· f ~ .... A~k·;·;ı v~~·i·:Y~i ... f ....... i rıı~::~~::._pon ~ı:::!::=~i 
~ •••••••• :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,•,,,,,,,,,: Vatinaton, 30 (A.A) - MM11Mr Moakova.. 30 (A.A) - Bu .abahk.i 

J S 
' k boğazında ehemmiyetli bir Japon a-emi Sovyet tebliği: Dün gece kıtalanmız bü-

apon 1 ar 1• n g apura pe kafılesine hücum hali. devam ediyor. tün cephelerde düşmana kal}• taarruz-
Bu hücumda yirmi bin Japen ıukeri öl- !arına devam etm.i~lerdir. 
miiftür. SON GONLERIN HAREKATI • d ki 1 ( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) Moskova, 30 (AA) - Huauat bit 

Zıya e Ya aştı ar tebliğde deniliyor ki: Cenup ve cenup 
batıda kıtalanmız ayın on aekizindenbe-

Singapur adasının müd alaası, hattA beslenebil· 
mesi artık çok güçle miş görünüyor-

NDAKI 
•••••••••••• 

Radyo guetesinden : Uzak doğuda tedbirlere zorlamıştır. Adanın şimal la- Sovyetle-r " Dinyepe· 
Malezyadaki harekat Japonlar lehinde Y'Smm boŞaltılmasına ba.şlanınıştır. Ja-
büyUk gelişmeler kaydediyor. İngilizler pon hava kuvvetlerinin faaliyeti artmış- }()() k • J t 
Japonların Singapura 30 kilometre yak- tır. Taarruzların siklet merkezi Singa- re " ) Ome re 
I.aştıklarını gizlemiyorlar. Japonlar ise Pllra karşıdır. kJ tıl 
18 kilometre yaklaştıklarını iddia edi· Japonlara göre Singapurda bulunan ya 8Ş ar 
yorlar. Tehlikenin Singapura biraz cb· dört hava meydanının hepsi tahrip edil- ., __ _ 
ha yaklaşmış bulunması İngilizleri bazı miştir. Japoıılar Singapura 30 kilometre Rusların niyet ve emeli 

Filipinlerde kahramanca bir müdafaa 
gösteren Amerikan Başkumandanı 

GENERAL MAK ARTUR 

Yaklaştıklarına göre İngilizlerin hava 
haber verme ağını geriye atmışlardır. Romanyayı iqal etmek 
Şu halde Singapurun hava taarruzların- Olduğu anlaşılıyor •• 
dan haber almasına i.mklln kalmamıştır.. Stokholm, 30 (AA) - Mareşal Ti-
Bu şartlar altında Singapur ancak dev- moçenkonun Ukraynadaki muzaffer 
riye kollariyle muhafaza edilebilir. ilerlem•<i kendisini şimdi Dinyepere 
Bundan ötürü Singapurun hava müda- 100 kilometreden daha yalan bir mesa
faası zaiflemiştir, denebilir. Bu durum- feye yaklaştırmıştır. Bu ilerleme ile ma
da haber alma bakımından Malta Sin- reşal Timoçenko yalnız Harkof - Rostof 
gapurdan daha elverişli mevkidedir. demiryolunu ele geçirebilmek için iyi 

Japonlar taarruzlarda ağır bombardı- bir duruma girmekle kalmamakta, ayni 
man birliklerini kullanmaktadırlar. Sin- zamanda Dinyeper seddini de ta"?""' 
gapurun tehlikesi yalnız havadan değil- sahası içine yaklaştırmaktadır. Hakikat
dir. Karadan da bombardıman başlıya- te bu seddin kimse için faydası yoktur .. 
caktır. Ada kara cephesine karşı kMi Zira Ruslar buraınnı tahrip e~;k .~ure
derecede müstahkem sayılmıyor. Üssün tile fedakarlıklarının derecesını goster
ve limanın önemli tesisleri adanın kara ~şlerdir. Fakat Tiınoc;eı:I<onun bu set· 
c h · k ··dal k bili tli din yakınına kadar gelmış olması ço -
b~P heslıdne arşılmmu d :~lvd~ aMalye tan beri bahsedilen şeye, yani Stalin ta-
ır a e yapı ış egı ır. e_zya rafından .. dillen hedefin cenup batı ol-

bumundan topçu bombardımanlarıyle d • bffi". ttir Almanların elinde 
bütün bu tesisleri tesir altına almak ka- uguna ır ışare · sah 1 R 
bil l aktır B.. 1 ••-+l ltınd d - bulunan yegllııe petrol ası o an 0-

0 ac . oy e .....- , ar a a a a b ldan "dilir 
nın beslenebilmesi de başlı başına bir manyaya u yo 1(1 • 

mesele olacaktır. Malezyada hnrekfıt ya- iiöCcccooı:ı~ 
pan Japon kuvvetleri azımsanamaz. - .. -·----

ri ilerlemeğe başlamıllardır. Şiddetli 
muharebelerden sonra müstahkem dü,.. 
man hatlan yanlınıştır. 

( Sonu Sahife 4, Sütım 5 le ) 

B. Hitler beyanatta 
bulundu, diyor iti: 

---·---
8 izi miidaf aa 
harbına ~eçi· 

ren Sovyetler 
de~il, kıştır -·-Bıı harbin sonunda ya 
YahııdUilı Avrupadan 

Jıallıacafı, yahut Alman· 
ya yolı edflecelıtir • Al• 

man tahtelbahirlerl 
pefı çoğaldı.. 

Berlin, 30 (Radyo) - Alman dev• 
lct reisi B. HitlcT naayonal sosyalist par
tisinin iktidara geçmesinin yı]dö
nümü münasebetiyle bugün (dün) sa
at on yedi onda Almanyarun bütün 
radyolariyle ncorcdilcn bir nutuk. 
aöylemi~tir. B. Hitler harbin na.ıl 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 



SARIPE2 

Millet Meclisinde 

Başvekilid dünkü 
mühim beyanatı 

l'BNl~nR JI Sonfılinan Cumaf'tesl 1942 

- -
ŞEHiR HABERLERi: 

Kahraman erlerımiz.e kıılık hedı y~ler 

Ron_elin 
taarruzu 

---·---
$öoeyşe fıGP$1 IJfr 

ir otelde 154,5 
kilo kac;ak kah

ve tutuldu T b h ı • Alman haJoelıetlnfn e erru eyet erı nıa- lla.,ıannıcı mıdır1-
c Baştarafı 1 iDd Sahifede) 

---·--- h il ı d d • b ı d lannda çok ağır vuifeler yüklenmiş )»U• 

Daha evelAi harbın miaaılerini yaşcıtmı- izmir için ayrılan kah· 8 e er e e IŞe 3Ş 8 1 = ~m=~=~niş°:.~k0=: 
yacağız ve o derslercıen ıstilade ederek veıe;::;.ı:::s:.u~~an· -------:•*•:------ =~-b;ai=~~:=Y~~~ 

Dün öğleden ııonra kızılay kurumu mesi kararlaştırılını:ştır. ,,_._. Lib ad -L- rak SolJ idareyi temin edeceğiz Bir otelde misafir bulu~an B. Osman binasında vali B. Fuad Tuksalın reisli- Viliyet ve parti bu iş için müşterek :-:ımu.y an çaaara uın• 
Pamuk ve B. Mehmet Topun eşyası za- ğinde askerlerimize kı§lık hediye teber- mesai sarfedecektir. ~-:-:.:-. piyasa alılar 

------:s*x bıtaca aranarak 154,5 kilo kahv .. bulun- b lan ~~ Britany yalnız Tobrukta bir mü· "' rüil için il' top tı yapılmıştır. Parti kısmında olduiu gibi mahallelerde de ~-• • b---L-bUdi'-- B 
Alt- .._..nln -ı--.. , ıne•ele .. •""ildir• Bazı·~- muştur. Kahvelerin tahmis Ahmet oğlu ı.~Bkan ve ... m kızılay ve yardım seven- berrU kabul ed h ti .. 1.-.. ıı.... ...... pnuzonu uaaa Jer. u pr· 

... 1 ...... , ,...._. ....... • _.. .. l!I .,.,.. Mehmet ile Hasan ve Mustafadan alın- ı~ ·.u.u, te . en eye er ç~"IO&'" nbıon mihvercilerin mtmda bir dillen 
JıD • 1 1 i d _._ Lf ifıt• clJLf er cemiyetleri merkez idare heyetleri başlamı§lardır. tesirini k ile ftleuU.S ,,,.lft ell er n e el'ZUH U I' il' H e• dığı ve satın alanlar tarafından Bu1dnna reisi ve azisı toplantıya iştirak etmif- • • yaptı. Bomel ostaJıima. fai 

_. ded~.JıodlUll • a.ıanaııasalarcla naüteallllitler götürülmek istenildiği anlaşılmıştır. Bu tir. lzmirlilerin bu hamiyet ve ıefkat im- kuvvetlerine raimen Tobruku düşii~ 
r• ,.. '- h 1 t h h h dil lihanında hiç bir yerdekilerden geri medi. Bununla beraber Romelin Mısır• 

IJIPle•lp fkd ...... eltl"OP""' na?. Kadınllll'ın lülıs l\,a ve er un,ir ıe ri i tiyacına asre . - Kahraman erlerimize kış hediyesi ola- kalınıyacaklan muhakkaktır. Bu itibar- ..... _ bir sefer ya...:-. bekJ•n""'r· .,. .r- .,, mi§ bulunduğu için yapılan satış hak- rak teberrii edilecek ecvanm mevsim la halk maball kadar t-:1 aaa99 r- -J-

naerafıı. ~elret' flatl neden arttı?. reıı tip ellJlse .. hında takibat yapılmıştır. ~" ımwn ere .. ~&&&&.& du.. F.fer Alman1ann körilldedikJerl 
,. geçmeden .süratle toplanması için teber- edilen faaliyetinden istifade ederek he- Irak isyanı muv.Uak olsaydı ve tnımz. 

Ankara. 30 (A.A) - Millet mecli- la ve mantıkla olacaktır. Mümkün oldu- V---ı--·----- ıiilere hız verilmesi ve bu hususta easlı diyelerini bir an evvel vermeleri lhım- ler Suriyeyi işpl etmeselerdi, yani ~o-
Mnin 'basUnJdl (düak&) ~dm11111da 1nD- io kadar bu yoldan ayrıhmyacağtt. Her 1 anı 8C8k okul tedbirler alınarak faaliyetin geni§letil- dır. iu Alcelenlzdeki dmlan hir.UUr 
it korunma kanununda yapılan tadilltı vakit arzettiğim "gibi, kanunlarımızda ... --------------- ---- kaoetlenmesey.U RomeUn te-

ltabw edildikten sonra ba§Yektl doktor bize vAsl sa1Ahlyet1er veren maddeler de hı·n~~Iarı Ekmek, ko·· mu··r ve ı·htı·ka"' r şebbilsii ıerçeldeşebilirdi. Kuvvet mil· Refil Saydam .,.pi.ki °beyanatta bo- vanhr. Biz bunları mutlaka tatbik et- - YHelNISİnin 'bu (Ok (etİlt imtihanmdılll. 
lunmuıtur: meyiz. Bunların çoğu yevmi işlerimiz. -·- İngilider, muvaffak çıktılar. Akdenil 

Arkadaılamn; içindir. Ancak lAzım olursa kuDanınz .. l'zmircfe ve mülhakatın• --------------------- sava,.m düşmanlanna laısaMmnadılar. 
Bu kanunun müzakeresi dolayı.tyle Bu kanunlan telcl!f ederken de ayni fi. Romel olaylann yeni fırsatlan hazırla· 

aöz almak niyetinde deiilim. Bir çok kirle hareket etük. Üst tarafı laz.ım ge- da arsalar hazırlanclı- (Baştarah 1 inci Sahifede) işletilmekte bulunan bir kaç Linyit oca- masım beklemek zorunda kaldı. 
arkadaılar meaele üzerinde güzel güzel lirse huzurunuza gelir, beraberce her Tirede de hazırlanacak tü ruhlu muhteris ve muhtekirİer hak- ğından fazla istihsal ve sevkiyat yapıl- Almanlann Kusyada aferden safere 
göriiftliler. Zata Mec:Jtehnizin en bil- feYi teabit ederiz. lıleRIA, arada ba7.: lzmirde yeniden inşası kararlaşan ak- kınclaki takibat son günlerde bir kat da- ınası için de teşebbüslere geç.ilmiştir. Bu riffikleri, Kafkasyanm kapalanm zorla· 
:Ylk ....&. böyle mülüın anlarda daiına suitefebhUmler oldu. MUsude buyuru- pm kız sanat okulu binasının, kız ens- ha arttınlmııtır. Alakadar tqkilat ve nıahallt ocakların matlup faaliyetleri mağa ~lan günlerde Sovyetlerin 
hendMr •• miJle&e den Yerecek telu1de lursa, bu vesile ile arz.edeyim. JıleselA şe- titüsü binasının bulunduğu Kültürpark kontrol memurları bu hususta azami fa- lüzum gösterilen bazı levazımın teminin- omuzlanndaki müthiş yükü bafidetmck 
koaupnalrbr. Yine o slnü yapyorduk. kere zam meselesi.. civarındaki arsa dahilinde kurulması aliyete geçirilmiştir. Menfaat düıkünü de kolaylıklar gösterilecektir. için ikinci bir cephe açdmasa liizumun· 
Fakat 1>aza ı.ad'-ler t'kb. Ben de eöze Arkadatlar! uygun görülmü~tür. vurgunculara katiyen müsamaha gö1 t.,. Odun kömürü hakkında toptancılar, dan •rarla bahHdillyorda. Bu ikinci 
kımetım. ETVell tun• uzede7im iri: Mevcut stokun, bükümet hesabını Yapı ve usta okulu ile erkek sanat rilmemektedir ve gösterilmiyecektir. nakil vasıtalarında toptan satılan kömür cephenin Libya olacaiını tahmin eden· 

29 ayclanLeri dnam eden harp _.. yaptı. Bunun sene nihayetine kadar ya- okulu binalan şehitlerde mevcut geni§ Bunlara karşı amansız bir mücadele ali- Hatlarının muayyen ve büyük miktarla- ler vardı. Bu tahminler yanlış çıkmadı. 
nasuıda ilk aUnden itl&aren aldıiun ted- ni doirudan dolruYa gelecek .kam:..n- bir sahada inşa edilecektir. Bunlann ha- kadarlar için bir vazife olduğu kadar ra hasrile halka müteferrik olarak ken- Son teşrinde Britanyahlar ıeaeral Av· 
hlr tudur: yaya kadar kifayeti için bunu ya tevzi '%ll'lanan evrakı maarif veklletine gön- bütün yurddaşlanmızca da milli bir borç dilerinin de perakende fiatla kömür ... şhılekin umumi kumandası aJtmda teca· 

Ba ldlnıllden bana bir çok defalar usulüne baiJamap ,.Jıut ta fiatini yük- derilmiştir. halinde tecelli etmektedir. Bu itibarla tabilmelerine mümde edilme9Üıi ve vize ı~tiler. Geıaenl Kanlnclwmn Jru· 
heyetinize anettlm. Daha nveJki bar- aelterek. satıpm tahmt ederek bir '91tle ödemiş, Menemen ve Bergama kaza mübayaatta daima fatura aranılmasını toptan olarak odun kömürünün beher aumda ettiji sekizinci ordu ümidin fe\'• 
~in mlaallerlnl ull y-.atmıyacaiız. bağlamap mecburiyet hiaetti. Memle- merkezlerinde inşa edilecek kız enstitü- ve ihtikar yapanlann iqe ve fiat müra- kilosuna yirmi para zam yapıldıiı tak- kinde bir mukavemetle karşılaştı. Tank· 
Cl!!_a~~ '--..L.t..- d _, -'-.2- ,_.,1,_d kette yapılan istatistiklere göre, adam leri ve kız sanat okulları için arsa hazır- kabe bürosuna, en yakın belediye ve po- dirde Muğla ve Antalya sahillerinden lar arasında korkunç bir imha harbi ya· 

..r.vnı.uu lliln1lll • enuen.~•m ;ıauus e başına şeker istihlW 6 _ 7 kilodur. Fa- ]anmış ve bunlann haritaları veknlete lis merkez ve karakollanna ve icap eden külliyetli kömür getJreceklerini bildir- prldı. İngilizler önce ilerlediler.. Sonra 
ederek idareyi temi_n edeceğız. Bundan kat bunun bir köy ve §ehir yiyişi de var- gönderi1miştir. makamlara derhal haber verilmesini. miglerdir. Nakliyahn güçlüğü ve masra- Alınan karşı hücumlariyle truançJan· 
evvel her hangi şekil ve surette a~ ve dır. Eğer 18 milyona vesika verirsek ek- Tirede yapılacak binaya ait arsanın teşkilatımıza her veçhile yardun göate- fın bu derecede arttığı nazara alınarak mn biiyük kısmını k:ybettiler. Taarrn· 
kapalı bir kuVvete dayanmak, servet mek gibi omojen olmadığı için bir kısmı tedariki işi Tire belediye meclisinin Şu- rilmesini sayın halkımızdan bir kere da- istedikleri zam kabul edilmiştir. Beledi- zun iflasına hükmediJrnisti ki Kaniııg· 
menbaı olamaz, bunu dUfilnerek, e5U halkın vesika alarak bunu diğerlerinl- bat toplantısında bir karara bağlanacak- ha rica ederim. yece buna göre tedbir alınmakla bera- ham ~ekildi. R.~i kumandayı ele aldı. 
yaptık Benim hllkUmet re.isi sıfatiyle ta- satmak suretiyle b!r takım vatandaşların tır. KöMOR MESELESi her yolda bulunduğu anlqılan odun kö- Yeniden hazırlıklar ya}Jlldı ve turru:ı 
kip ettllbn hattı hareket budur .. Her kendilerine vergi vermesi vaziyeti doğa- 1 mürlerJnin getirilmem için vilayetçe ge- devam etti. Mih\·er orduları bütün Sire• 
:. ~~ ~~~l~ d~ caktı. Bunun ilzerine zam yaptık. Ayni Beden terlJl~esf lzınirde istenildiği kadar kömür bu- reken bütün yardımlar yapılmı§trr. naykayı ikinci defa olarak kaybettiler. 
Myle dilfO,neee~ y~Mıi- dı; zamanda fakir ailelerin sütteki çocukla- Jl«ınUftr.C ve rJat~yaçlar lunamadığı hakkında zaman zaman nW- UMUMi MECUS TOPLANTISI Romel bir imha çeaberin~n kurtula· 

gUnler 914 de~ı1dir: Aradan ~=an g':çı~ n için tertibat alıyoruz .. _ LAzım olan Beden terbiyesi kanununun ıimdiye racaatlara ve neıriyata tesadüf edilnıek-. rak kuvvetlerini Aıedabyada topladı .. 
E>' b m1 k tte d - h '- d k' b"k . · d dil tedir. Bu sene bir ,.,,.k yerde oldu:r. .. a;_ Vliyet umumi mecliai oubatın ikinci ı·naı'lı"zlenn· Tunus hudu~-- dayanmak mi"', farklar hU!Ule gelmf'.';fir. Politik, şey: u me e e aran ıgı zam. an . er "'a ar ı tat ı atı netıcesın e ta ve- ,,_ -- • .-- ., uuna 

:ı bul dır Stok b tm ·ı· · 1.. .. .. 1 h h '- bi lzmirde de misli ender görülmut" bir pazartesi günü toplanacaktır. Alakadar ı· ,.1·n h ..... •hklara 1=1addrhın ... _.__ -:). zeografilt bir rok t ebeddüller olmuı:, şe~:n unması. ••• .un ı esme ya ı avesıne uzum goru en ususat aıı;- "' ....... ~----- _uııı:r ·-· 
:ı üsaad bn N T k '- d b d b' . '"d" l"" kı§ ve soğuk yüz göstermiı ve imtidatlı dairelerden yapılan teklifler üzerine da- di. Bu hazırlık hır" taraflı de;;;ldı·. Rome1 mflletlmlz kendi hudutlarında kendini m e e ıyecegız. acı ınaz ar a- ıun a e en ter ıyesı umum mu ur u- k k I 1942 1 .,. 

d b t d k . b' tek v.. li b .1 b k 1 v •• olmuıtur. imi encümence tet i edi en ma i ordu---- da d-:.. kayıplanna bakılma· bAkimiyetinl tesis etmış· , düşilndül1ünli .aş. ımızı.n .eyana ı arasın a ı ır gunce va ve o ge aş nn ıgının muta- .,...... "' .... 
~ .., " ~:- d d ır.. 1 · ·ı · · B d b' · · ti' lzmire bu yıl evvelki senelerdekinden yılı bütçesi 2,640,685 liralık bir yekO- dan .1.-L-..!ycler gönd .. n'li'.'Ordu. ve kendisinin millt sahada yapmak iste- cumı.c. .u.erın e uraca54m : eası ıstenı mı,tir. e en ter ıyesı 1s - h ... h ld • 1. ıUA"-ı .. -• 

M k 1 d k h · d 1 b' k · ·· daha fazla kok ko'"mu'"ru" celp olunduguv nu i tiva ettigi a e umumı mec ıse K•""'. ada, kutup soı:...ı.ıan ve --~ı'k· dilt.ini tesbit etmiş, ona göre yürümüc;tür. . una asa ar a o. yun oynanması ey- şare eyetın en ayrı an ır omıte mu- ~-' 5 ...,.. ~ 
ı; f tind b hs ttil B d b im dd" 1 1 le b ve hava gazı ı'dareaı"nce her gu'"n '-ok •~ takdim olunacaktır. len· mua-m zayaa· t yil-ı:.-den "*"L aıı... Dilnya vaziyeti de b""-Kalaşmıstır. Bina- ıye _en a e er. u .. n an en . tea ıt top antı ar yapara u mevzu s; -- .._ &IUI ... -a 5 ,.. 

-.: • k dı" b k ı.+: f d ı k'kl d b lu tihsali normalin us·· ..::ne ç-'--nld•~ halde Varidat ve masraf bütçelerimiz mü- bir d-- ~- .a. '---lann mu·· .2-L..-. enaleyh iktisadi ve idari cepheden doğ- çı ar gım mana, u muna asaya "'..!- etra ın a esas ı tet ı er e u nmuş-- ~.. UU1 ... __ .. ~ ft.1111111• wu-
rudan doinzya milletin kendi bünyes! r ak edenler arasındaki oyundan ibaret- tur. Vali B. Fuad Tuksalın riyaset etti- havaların fevkalade aoğuk gitmeai ibti- tevazin olarak tesbit edilmiftir. Adi Ye ya çeldlmeleri dotudan A.kclmiiae lııii:vük 
cephesinden takip edilecek esaslar, umu- tir. Öyle ise, tamamen beraber!z. (Ge- ği son içtimada hazırlanan proje bir ke- yacatın herkesin istediği mikdarlarda ta- fevkalade bütçelerde idare ve hesap if- hava kuvvetleri nakletmelerine imliJI 
mi harpte görilp düşündüklerimize ben- neral Naci Tınaz - (Bir kaç müteahhit re daha incelenerek. kabul olunmuı ve mamile kargılanması imkanlarına müe.- !erine 328570, maarü işlerine 99023'>, verdi. Uzak doia harbinin lişimi de 
zemiyecektir. Buna karşı yeni aletlerle birl~iyorlar, maksadım budur.) Diğer beden terbiyesi umum müdürlüğüne air olmuştur. Bununla beraber vilayetçe nafia iılerine 224630, ziraat ve veteri- A1man1ann Akdenize • ~k ebem· 
mUcehlıez o1manuz lazım geliyordu.. taraftan ayni arkadaşım elbise için tip gönderilmittir. ve belediyece bu mevzu her gün ehem- ner itlerine 37960, sıhhat ve hayır iıle- miyeti vermelerini icap ettiriyanha. :eeı. 
Bunlann bfrkısnu elimizde idi.Bir kısmı meselesini ileri sOrdU. Bu benim için Pnlamrıt ue Uzflm miyetle takibi icap eden bir iş ve vazi- rine 265860, muhtelif itlere ..... so3• ki bandaa dolayıdır ki. her - .......... 
yoktu. Onlan da yapmıya çalışıyorduk. kolaydır. Fakat memleketi ve fabrikala- s-.. ·"-..aa Ad_. fe halinde ele alınarak mümkün olabi- turistik yollara da 378932 lira tahaiaat olana olaun. Romel JmVftÜeriniD ie-
MiDt korunma kanununun ilk, yani 1940 rımızın istihsal vaziyetini düşünmek li- -:..-..Hllr'N,..., " ... len bütün tedbirlere teveuül olunmuı aynlmııtır. şebbtisü ele alması latmmiştlr. AlmaD 
sene.ti birinci ayında kabul buyurdulu- zımdır. Biliyorsunuz ki, iki seneden be- Ticaret odası meclisi dün saat 15 te ve olunmakta bulunmuıtur. Geçen sene hütçesinin ve umumi ıenerali ~da takdirini aıl· 
nuz şekli ile bugilnkU tekli mukayese ri köylere tezgah dağıtıyoruz. }3. Hakkı BaJcıoğlunun reisliğinde top- Linyit istimali kabil görülen fabirka meclieçe alman kararların icra ve tatbik beden mt.o Mr lllMlnn ile ileri atıl· 
edilirse görülUr ki. bu husustaki görüş Geçen sene 300 bin, bu sene 600 bin lanmlf, palamut ve üzüm satışlarında ve •nai müeueaelerde bu nevi kömürün oekll n MUetleri hakkmda villTetçe ha- eh. Ene1' AıMaJ,yayı. Mll'l'll Binpalyi 
ve telAkkllerimiz hayli ilerlemiştir. Bu liralık tezgah dağıttık. Demek ki bükü- cari örf ve adetleri tetkik eylemi§tir. de yakılma11 kararla,tmldığı gibi wa,. Zırlanan luhname ilk içtima lilnll oku- işgal etti. 
ilerleme. bundan 90tml daha ilerlive- met vaziyeti daha önceden görmüştür. Bu hususta bir komi.yonun hazırlamıt yetimiz dahilinde mevcu ve kafi vasıf- nacakbf. Daimi endlmen mltalaaaı ela Çöl harhinia pvemis .taııaınu 
cek ve daha başka kararlar ve tedbiiler Bu demektir ki, hükümet halkı kendi olduiu projeler .kabul edilmiıtir. lan haiz olup halen sahipleri tarafından bunu takip edecektir.> ...... Mr Mfa meydana pkta.. Ne 
alnuya bizi mecbur ecleeektir. ÇllnkU muhitlerindeki mahsulAtm cinsine göre • -·- }atanılu, ne de ka11teclilen aruinia w-
dUnya vaziyeti bu istikamettedir. Ona elbisesini kendisi yapınağa sevketmekte- .'olörler cğır i~c. i Ko··mu··r yu-kıu- "3" ~am emrı· 1..-L/eniyor ya şehirlerin laayatl Mr eli ... ,eti ftr-
uymıya, onu takibe mecburm. Refik İn- dir. T .Gj UCR m. Asıl ehemmiyetli olan ........,... 
ce arkadaşın gilzel hitabeleri arasında Şimdi, Kazım Nami a~kadaşımızın söz- • ı- '- e imhasldır. Diişnıamnın ihata ~ 
bir ufak kelime var. Onu tashih edece- lerinden iki noktaya temas edeceğim: Şoförlere ağır işçi ekmek istihkakı ve· mo or aranı yor Kut zammı kanunu benOz nepoedil- dm kurtula Romel timdi anlan ~ 
ıım Bu kelime, mmetin egoizmi deAO, Tilrk milletlnin, Tilrk camiasının ken- rilmesi ticaret vekAletinden iaşe mildilr- -=::::11&.ı~- ma••l ....... -•- -1--L ve- berlem...X.e .. ;....•ıyor. H--1.S-. -ıı..ı-: 
Mzı insanların bodbinJIJWL. Onu ı;bu dı' ........... si ve buna m"-'enı·t hır· ablAI. lüğüne bildirilmiştir. ---•--- ~-15M&'A ..... ---ır---~ ~ '"'il> ---... ~ ~ 

.. gq- - "3• aA 1zmi 1ınes· b' ha li ik ka- ıilmeat ha\lnnde tebll hmıib vd'1ete ve neler ıöstereceii bRinemez Zira çöltin 
kUrsüden unıuma teşmil etmemiştim. telakkisi vardır.HilkUmet bu ahlaka ka- Ekmek bahsinde ağır işçi müracaatla· re ge ı ır Y gec en defterdar1.a- da teb11.-6 _nı'Jmamı....,r. ..::-..:.ı-a kumlan klıdar .. - .. ·-.. 
Y 1 bl tel•L·ıı:ı "- k · · b. h d dah·1· d k n azalmıştır mür yüklii il,. motor hakkında hiç mald- ~ ,.._..., "-r ... ................ .;r-· anış r BA ye u&amama ıçın nşmaz amma ır u ut ı ın e arış- · ~ Şubat ........ ~'-• 'ft zam emrinin bu- Çölde hi'L:-=-t yoktur, •--L _ _._,_ 

tashih --aı..... (B. d bö" ı ı h' af .• _,,_ '--- ı - --•H•H•--- mat alınamadığından civar kazalarla sa- --ır-~ _....,,... ~ ,.... ..... 
onu -...,,.unun. ız e y e an- maz. n ır go..-unıe, onun ouzu maması lıf üfas dairesinde bil kasabalarına bunlann aranması telg- gUn plmesine mtlr.ar olunuyor. rm verdikleri ayıplar bir kıymet ifade 
Jamıştık. Tabit, tabi! sesleri .. ) için tedbir almakta tereddüt etmez. rafla bildirilmiştir. ••• eder. Bomel başbca pyesini ~edeli 

Arada şunu da ~m ki, Vekil Hangi vekil, ne toplamış! Kendilerin- Görülen işler.. -·- . _ BiR KAl'IL imha manevrumı tatbik edemeae, ayni 
arkadaşlanm, salAhiyetleri dahilinde den bunu sarahatle söylemesini isterim. Nüfus dairesinde vazifedar edilen KESRE KOT'UlıfDE ··-•&.A- -•~a.. vaziyete d~. İqilizler Tunus Si• 
izahat vereceklerdir. Benim maruzatım Avuç içi kadar Ankarada biz hepimiz, memurlar iki aydanberi geceleri bile ça- UDHINH UH9 ___ .. _,__ n---• s .. 

. k" d h'l' d k d t• • d hil' d sı RYAlıf~Jlıf Sefe...ı.L•---- D-lr-- ,__ --'-1~1-de nmnaraL=U- vamı.nunauuar? • - uveypı ft-umumt olacaktır. Maliye vekili arkada- ım an a ı ın e. u re ımız a ın e lııarak birikmi~ 1 7 bin resmi evrakın v ,.ıoaanu .,. ... UVT ~~ uuu 
§llllUı altın baklanda ne söyliyeceğini çalışıyoruz. BUyük §ehlrde_ deiiliz. Aynı muamelesini nüfus kütüklerine i§lemiş- Kesre köyünde muhtar Ahmet Kaya- vazife ifa eylediil mada jandarma Hü- 1'te diva buradadır. Almaınhır, ma-
'bil!yorum. (Qülilşmeler) yalnız ben şu- n:ahalle.Jerin çocuktan ve komşulan gi- !erdir. Bunlardan muameleleri intaç edil- nın bağ danu çıkan bir yangın neticesin- seyinl öldürmekten euçlu Huan Öqirin hakkak Jü böyle muhteşem bir mabat 
nu söyliyec.ğim. Bunu milletimizin bil· biyiz. Karşı karşıyayız. Hepimizin evine miyenler büyük bir rakam ifade eyle- de yanmııtır. Binada mevcut 1500 adet ağır cazada cereyan eylemekte olan mu- peşindedirler. Fakat İngilizleri pfd ba-
mesi lhımclır. ne giriyor, ne çıkıyor, biliriz. Böyle bir mektedir. Nüfus dairesi son günlerde tütün kazığı, bir tütün kalıp basma ma- hakemeel neticelenmittir. Suçlu 18 •e- Jacaklan :ıannedilemes. 

Bir TUrk altınını bin kQıda dahi aı. şey varsa söylesinler. ekmek kartına esas olacak nüfua iılerini kine sandıiı. bir döven ve bir adet bui- ne alır bapee ve öUim tazmlnab öde- ~EYK.ET aıı.a•• 
ınak isteseler, bunun hiç bir kıymeü Ben hiç bir vakit böyle bir hükümet de ilerletmiıtir. day kalburu da yanmlfbr. mekle mabkGm edilmlttir· lf' 
yoktur. adamına böyle isnatlar yapılarak boz- ·--------------------------------~------------

Altın a1aıılar aldanır. Ahrlarsa ne ka- guncu bir ruh doğmasına mllsaade ede-~~ - - - - - - - - - - - - - - ,, tuyonunuz) 

:':11:rlar~:e. ;,~bi::amı!~ mem. *: :':>,) eu··y-u·· k -G--ece ----11111 miko::;:;.!:!ionunuz, benim için lzndr Tet'll A.slıerlllı 
met Tenniyoruz. Geçenlerde gazeteler Ankara, 30 (A.A) - Bugünkü Mec- - Ne i~ bu kadar zalim davranı- , ............. : 
bir haber çıkardılar. Yine yalan oldu- lis müzakeresi emasında Refik tnce söz yor ve beni incitiyorsunuz) Şubemizde byıtlı bulunan yedek 
iunu yazdılar. GQ- cUmhuriyet Mer- alarak kanunun ıztıraplardan doğması ~,' 

11 
_ Bu da zalimlik mi>.. subay memurlar gördükleri thtiaM 

.,_, melhuz intizam.sızlıldar. 8 meydan VeTllle- V İli v--!'11 Ban d'"'' • h-LL..-~-Lı d•--1--=-• bildfrm-1--' kez bankası altın çıkaracakmış: ~.... 1 A E ~ - aea , ..uL· a ver ıgınız 1UUU11uaa.ı _.,. .. ,.. ııu-.uu ~ 

n~:1~ :ı=ı :ı!ı~k~: ;:~!ç~çfı:~gmd:f:~dJ~: 0~~u~: ~~~~ _N~I~ B~~~N ~~Y~Ç~~Ll_ 81~ ~~C- ~~ ~ eleS.C:k ;;:~:ı:~irg;,:1;~:7z~rlne ~ '!i:;:kileti buyrukları iktizasm-
"" nunun yeni lhtiyaçlan ka11ılıyacak ted- h.. • A ·· ı akma Meseli : Doktorlar, milteh .... slar, 

hm!.. • birleri vazetüğini söylemiş, bir taraftan •• ucum etti, nna goz Yllf annın '-la - ,, ___ bil-'-, -·, vnl, .,a_,_, -. 
Kimse al.1------- AJ..l---~•ar, ~•llwt.~ -· .- ·- sının önüne geçmek için göz kapa11. nm .ua1111 ~ ... ,,_ ~.;ıt"ua, e--

UBUIIMUllL oaıwnı uı15 .... - ihtikAr ve istismar aleyhinde, bir taraf- hali h. ttl b" d ı, · t, akin X'l--
lerini mahkemeye versinler. Bız' tatb·.·- tan ,_ ___ _ı lehinde .x. söylerLen k"'ndı' 11ktı. Vasili bu . ,... ve ır en m lD§8ll m e, orman, .,....._, 

QISBrrw; JV,,. ·ıı; "' - Evet... Diye mırıldandı, Sofya, edemiyecektlr. 1 1 h ı · Uh dial · · ı..a 
katta kolaylıltlar varken. güç yoldan evlerini buğday, ,eker, pirinç vesaire Masha ve Anton .. Zavallı dostlanmız.. - Pek lll. Po:U. tarafından takip tat ı aşan ir sese: mımar m en en ve 1eo va. llUl• 

yUrümtyoruz. Meseli idarel lSrfiyele ile dolduran mllnevver simalara riyakAr- Acaba ıu anda yaf1Yor1ar mı) Hiç bir edildiiiniz halde burada kalm•lcta ne - !ardonl Dedi,1cfakat .UZ:_n eNskidden den, gaz, uzvi maddeler, kimyager-
yapar, kararlar alabilirdik. Hükümetin, lık damgası vurulmak lAzun geldiğini, haber alınmadı mı). mana var) Bu bir delilik deiil mi) tanıdıgınız VaS11i yo tur, arb11.I ere e ler, kadastro, avukat, ziraatçı, ma-
Türk milletinin kemaline itimadı vardır feragat ve ledakhbiın mllli işlerde §8rt Vasili eert bir tavurla: - Evet. .• Zaten. ben de çoktan Sof- o eski Vasili! Dedi. ltinist ve emsali gibi yüksek ehliyet. 
ve onu sizin gibi düşilnilr. Onun ilzill- olduğunu söylemiş, bu hususta azAmS - Haber olsa da neye yarar aankH ya ve Antonla birlikte polisin eline geç- - Evet. demir yürekli Vasili. nameyi hliz olanlaruı sivil dlploma-
rnesine ve zarara maruz kalmasına ta- tiddet gösterihneslnl. bilhassa nümu- Dedi. lacak - Ha, ha! Samandan, çerç6pten, en lan ile ilç liin içinde fUbeye milra· 
raftar .a.J.:tdir. Her _, bilere'- hesap· ( et...-- s.Jaife 4, Sütun 8 da ) N d mit 0 E"' hm, eier... küçük bir kıvılcım bile yakıp tutuştu- caat etmeleri Hin olunur. 
~ or-J .., ....,._ - e iyorsunuz, Allah •ıkına Va- - ger)... racağı bir kalp, fakat her zaman zalim JClıllOllOI•••••••••••"' 

sili) - Siz olmuaydınız 1 ve merhametsiz Alevi söndürecek ve his-~""'-"' h 
Bavalann fena Ptmesinden ve Wihmndan dolayı röremfyenlerle tekrar }ı 
rörmek ana edenlerin talebi üzerine ıörtthnem~ 'bir muvaffakıyet kazanan 

l'ORKÇE SOZLU 

NOTR DAM'ın ~·ANBU:t.lI 
FİL1'1İ Pazar akşmıına kadar gösterileftk ve Paartesl yeni Program 

başbyacaktır. 

MATİNELER : 1 - 3 - 5 - 9.15- Cumartesi, Pazar 11 de BAŞLAR .•• 

TAYYARE S}NEMASI TEL: 36·46 . 

V uili, yüzünün çizkilerini bile kar- Bu cümle, Vuilinin aizından o ka· siz kalbi ezecektir. ıPC•ıoaıoaoo••••~-~-•rl 
ma kantık bir tekle sokan çok acı alay- dar yavaı düıtü ki, Anna derin bir teea- Vasili, yorgun ve bitkin, nefes nefese FRANSIZCA SÖZL'C 
lı bir hal ile bağırarak: süre kapılmaktan keiıdieini alamadı; kendisini bir koltuğa attı. Sesinde artık BiR KJS GECESi 

- DavL .. Dava ... Dedi, dava önün- gözlerini kapattı ve tekrarladı: ümit.sizlik edası vardı; Üzerlerine çöken OYNIYANLAR: 
de insanın ne kıymeti vardır, AnnaL - Ben olmuaydım)., sük<kta, kiliseden gelen Orgun uhrevi PİERKE BLANCHAR 

Çok zamandanheri ve çok büyük bir - Evet, eiz olmuaydınız, o gün ben s~i daha fazla bir ağırlık veriyordu. Bu İNGİLİZCE SÖZL'C 
tehammülle çek.ilen ııbraplann artık kal- matbaadan aynlacak mı idim) hal altında, Anna kalbinin derin bir şef- 11 
binden taımaeı Vasiliyi böyle bağırt.. - Fakat ... Lüzumunuz aıiklr deiil kat ile kabardığını hissetti; arkadqına YILDIZUR fARKfS. 
yordu. mH yaklaştı; arkasından bir anne hissiyle OYNIYANLAB: 

Samimi, fakat aıikar bir endiıe ile: - Lüzumum atikardir; fakat uıl bu- e1lerini genç adamın saçlan "üzerine GLORİA JEAN ve BİNG CROSBİ 
Anna: rada lüzumwn varl koydu. Gözleri yarı kapalı olduğu halde PEK YAKJJIDA 

-Fakat, ne oluyonıunuz, Vaailn Di- Vasilinin sözlerindeki ağırlık. acı ve koltuğa dayanmış olarak Vasiliye; en fAYYJ. n L'de 
ye sordu, eizi adeta tanımıyorum .. Ade-- hatta tecavüz genç kız,n sabnnı tatbrdı: tatlı sesile: I' 
ta kendinizden ıüphe ettiriyorsunuz. - Şu halde, Vuili, ne var) Ne olu- - N e olmak üzeredir? diye sordu. 

- Şüpheleriniz uzun müddet devam yor) Ne hazırlanıyor) Beni çok korku- .,_ B 1TMED1 .,_ 





::,, yasi vaziyet 
---·---

Mihver lr la ı da-
ya Amerika as-
kerinin t;ıkma

si e meş~ul -·~. .;-ö ·çi!, Serbest !rlan· 
t::~ baş i!eki!inin ene·şe· 

?erine cevap verdi-
Rndj o gazetesinden : Bugünün en 

enemli hadisesi Çörçilin Meclisten nldı
ğı itimadın akislcridir. Verilen güvence 
reyine göre Çörçile karşı İngiliz milleti
nin ve parlamentonun tam bir güveni 
olduğu anlaşılmıştır. 

Kabinede bazı nazırların değiştiril
mesi isteği de tahakkuk etmemiştir. 

Çörçil demiştir ki : 
• - Meclisin önünde büyük bir me

sul:yet vardır. Ya krallık hükümetine 
başka bir kabine kurmak veya bugün· 
kü hükfuneti büyük vazifesini başar
mak hususunda desteklemektir. 

Meclis bunu kendine, millete ve dün
ya davasına karşı borçludur .... 

Çörçil böylece topyekOn bir güven 
istediğini belirtmiştir. Meclis te böyle 
hareket etmiştir. 

Pasifik r~in larp 
• • mec . s -·-hu yeni harp mecli-

sinin merkezi " Va
şıngton,, da olacak 

---·---
Aan erikada 27 bölgeden 

bütün Japolll, Alman 
ve İtalyanlar 
çıl~arılıyorle~ ... 

Nevyork, 30 (AA) - Snlahiyctli 
mahfillere ~öre Pasifik için kurulacak 
harp meclisinin merkezinin Vaşington
da olmasına karar verilmiştir. Çörçil Pa
siliktc iş birliğinin tesirli olabilmesi içın 
birl("şik Amerika, lngiltere, Avustural
ya, Hollanda Hindistanı, Kanada ve Y2-
ni 7-elanda arnsmda kurulacak harp 
meclisinin merkezinin Londrada bulun
masını alakadarlara teklif etmi§ti. 

AMERiKADA 
MiHVER TABAASI 
Vaşington, 30 (AA) - Müddeiu

mumi milli müdafaa bakımından haya
:t.l ehemmiyeti olan bazı bölgelerden ve 
bu arada San Fransisko, Los Anjelostan 
İtalyan, Alman ve Japonların yirmi dört 
saat zarfında çıkarılmalarını emretmiş
tir. Diğer 2 7 bölgenin de ayni maksatla 
isimlerinin ilan edileceği haber ahnmış-

IRLANDA MESELESİ 
Şimali lrlandaya Amerikan askerleri- tır. --·-

nin çıkanlması mesele~i mihver mahfil- ---- ----

lcrini ~gal etmektedir. Mihverciler ev- l~arbı demokra• 
vcla iddia edilen mikdarda kıtalar nak-

letmek için ınuttefiklerın kafi gcmııe- Sl.litl•n ka·•anaca .. 
ri olmadığını, sonra da bu hareketin lr- ~ 
landnnın Lcniklfilini çiğnemek manasını 

taşıdığını iddia etmişlerdir. Çörçil dün- «i'ı muhakkak 
kü nutkunda Dcvaleraya hitap ederek z; 
demiştir ki : 

- Amerikalı askerlerin IrJandaya çı
karılması mösyö Deva1era için hiç t~ 
fona olamaz. Tersine o1arak bu iş serbe~t 
Irlanda için iyidir. Gerek şimal! Irlan
da için ve gerek serbest Irlanda için 
başka türlil temin edHemiyecek bir ih
tiyat tedbiridir. 
--~~MMJ~--~---

F r ansa da nüma-
yişler oldu 
---·---

Nümayişlerin kıtlıktan 
ileriye geldiği söyleni· 
yorsa da siyasi olduğu 

da samhyor-
Bem, 30 (A.A) - Vişiden alınan ha

berlere göre 15 son kanunda Gard, He
rault vilayetleriyle Monpelye, Nim, Set 
ve Arls şehirlerinde bir takım nilmayiş
ler olmuştur. Vişi hükümeti nahiliye 
nazırının husus'i kalem müdürü bu nii
mayişlcrin yiyecek darlığı yüzünden 
yapıldığını söylemişse de hazılannın si
yasi mahiyette olduğu sanılıyor. 

Bir çok kişi tevkif edilmiştir. 

Denızae harp 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Uçan kalelerin salı giinkü akını Ame
rika ve Hollanda deniz ve hava kuvvet
lerinin iş birliğiyle olmuştur. 

Batavyada çıkan Ham; Blad gazetesi 
6 gündenberl şiddetli hücumlara uğra
yan kafilenin güç bir durumda bulundu
ğunu ve şimdiye kadar 30 dan fazla Ja
pon harp ve nakliye gemisinin batırıl
mı~ veya hasar görmüş olduğunu yazı
yor. Bu suretle Javanın istilası için ha
zırlanmış olan Japon planı ciddi bir mu
vaffakıyetsizHğe düşmüştür. 

* Ankara, 30 - Pasifikin cenup batı-
nnda Borneo ile Yeni Gineyi istila ha
rekatı sona ermeden Japonların Cava
ya karşı bir hareket hazırladıkları anla
şılıyor. Makassar boğazında cenuba doğ
ru ilerleyen cephane yüklü ve kuvvetli 
him:ıveli l 00 geminin 6 gündenberi de
vamlı hava ve denizaltı hücumlarına uğ
~ndıklnn teeyyüt etmektedir. Batırılan 
Japon nakliyelerinde en aşağı 25 hin ki
şi vaTdı. Bu kafileye taarruzlar devam 
cdivo:-. 

Oç ağır, üç hafif kruvazörle bir çok 
muhrip, bir muhaTehe gemisi veya tay
yare gemisi ve bir kruvazörün batırıldı
ğı bildiriliyor. Bu sular sığı oldı.ığu için 
batırıldıi{ı haber verilen Japon muhare
be gemisinin baş tarafı suya batmış ol
cl·· ':.ıı hz.lde görülmüştür. Bu suretle Ja
rr" deniz kuvvetleri §İmdiye kadar iki 
muh,..rebe gemisi ve muhtemel olarak 
bir ınvvare Ş?emisi kaybetmişlerdir. 

Pa,.ifkte Midveydeki deniz ve hava 
üssünden haber alınamıyordu. Son ha
berlere göre ikl Japon denizaltısı bu 
adavı bombardıman etmi!'llerdir. Deniz
altılıırrlım hirisi batırılmı~tır. 

(R. G.) 
AME.RiKADA YENi KUMANDAN
LIK BöLGELERI 
Vn ington, 30 (A.A) - Harbiye 

---·---
B. uRuzveltn Polonyalı· 
ıara hitap etti ve zafei4 
için bütün lıaynakları· 
mız lıııllanılacalı dedi 
Londra, 30 (AA) - Mister Ruzvclt 

Polonya milletine hitap ederek demiştil" 
ki: 

11 - Cesur Polonya milleti, Birleş• k 
Amerika devletleri reisi sıfatiylc, suc· 
suz Polonyalı kadın ve erkeklerle ço
cuklara yapılan vahşetleri unutmıyaca
ğuru size temin ederim. 

Birleşik Amerika devletleri müstevli
yi yere sermek ve Polonyayı yeniden 
kurmak için bütün kaynaklarını kulla-
mı.cağına söz verir. Demokrasi uğrunda 
mücadele eden milletler yakında Polon
yayı ıstıraptan kurtarabilecek vaziyete 
gelecektir. 

Ben Polonyalıların düşmana karşı 

gizlice mücadele ettiklerini biliyorum. 
Birleşik Amerika devletleri bütün kay
naklariyle Polonyanın yanında mücade
le edecektir. 

Harbin netices!nden asltı şüphe edile-
mez .. • 
~--~MMJ·~~---

B. Çör.;ilin 
salahiyeti 
ırenişletili yor 

---·---
İstihsal nazırlığına 
Lord ((Biverbrukn un 

getirilmesi muhtemel •• 
Londra, 30 (A.A) - Gazeteler Avam 

kamarasında başvekil Çörçile verilen 
itimat reyinden bahsedereK Çörçilin bir 
istihsal nazırlığı teşkil edileceği hakkın
da verdiği haberi memnuniyetle kayde· 
diyorlar. Bu nazırlığa Lord Biverbru
kun getirilmesi. muhtemel görülüyor. B. 
Çörçile verilen salahiyet Amerikada ge
çen harpte Vilsona verilen salahiyetin 
ayni olacaktır. Lord Biverbrukun yeri· 
ne sir Filip Kripsin getirileceği söylen
mektedir. 
TAYMİSİN MÜTALAASI 
•Taymis• gazetesi Çörçile verilen iti

mat reyinden bahsederek şöyle diyor : 
•Bu karar Britanyanm Çörçil hakkında
ki hayranlığını göstermektedir. Müzake
reler ve tenkitler yapıcı olmuştur. Bun
dan sonra kabinede bazı değişiklikler 
olabilir. Çünkü nazırların her sahada 
mesuliyeti üzerlerine almaları lizım
dır .. • 

ne 

}rlandada fevltalcide 
hal ilan edilmiş 

Amsterdam, 30 (A.A) - Buraya ge
len bir habere göre trlandada fevkalade 
vaziye illan edilmiştir. 

Bir ay sonra ••• 

B. Ruzvelt belki har. 
ha dair mühim if•a· .. 

atta bulunacak 
---·---

ALMANYA N l N YEDiCi 3 
BÜYÜK DARBE 

. -9-
Vaşington, 30 (AA) - Reisicümhur 

Ruzveltin hususi katibi B. Erlih harp 
gayretleri etrafında malUınal istiyen ga
zetecilere dem:ştir ki : 

- Reisicümhurun bu zamanda bu va
dide beyanatta bulunması imkfınsızdır .. 
Fakat bir ay sonra Vaşington günü mü
nasebetiyle bir söylev vermesi muhte
meldir ve belki de o vakit mühim şeyler 
ifşa edecektir. 

ALMANY ANIN YEDİÖİ 
DARBELER 
Nevyork, 30 (A.A) - Reisicümhur B. 

Ruzveltin hususi katibi Örlih tayyare 
ile Nevyorka varmıştır. Örlih Ruzveltle 
görüşülen meseleler hakkında beyanat
ta bulunamtyacağmı ve ilk fırsatta Va
şingtona gideceğini söylemiştir. Kendisi
ne Amerikanın Bulgaristan elçisi de re
fakat etmektedir. 

Elçi beyanatında Almanyanın üç bü
yük darbe yediğini ve bunların Alınan 
ordusunun maneviyatını bozacağını söy
lemi.,...tir. Bu darbeler şunlardır. 

1 - Amerikanın harbe girmesi .. 
2 - Rusyadaki Alman hezimetleri. 
3 - Alman ordularının kumandasını 

siyas1 bir adamın ele alması .. 

~~/~...o"'~~;j 

Bulgar kralı başve· 
kille uzun müddet 

konuştu_ 
Sofya, 30 (AA) - Bulgar kralı 

Boris bugün Başvekil Filofu kabul 
ederek kendi.o;iyle uzun müddet gö-1 
riişm üştür. . ~,.,.~,.,.,.,.~~..17 ..... ..ıC:ı""/~ 
ispanya devlet rei-

sinin beyanatı 
---·---

GENERAL FaANKO. REJi· 
MiNi METHETTi _...,_ 

Madrit, 30 {Radyo) - Jspanyol 
devlet reisi general F ranko işçi murah
haslarının bugünkü topalntısında siyasi 
bir nutuk irat etmiştir. Franko demiştir 
ki: 

- lhtilii.lin yarattığı rejim halkın is
tediklerini ihmal eden bir diktatörün 
rejimi değildir. Bu rejim hakild demok
rasiyi milli şuurun ~ş birliğinde aramak
tan geri kalmıyan bir idare sistemidir. -----·-----Cenup Ameri-

usyaya karşı 
)'a ılan harp 

---·---
F ran sızlar bu harbın 

manasını pek iyi 
onlamıyorlarmıf -·-Macar orduları Rusya 
harbine kuvvetleri 
nisbetinde işmak 

edecekler ... 
Paris, 30 (AA) - Vişinin Alman hü· 

kümeti nczdindcki mümessili Brino, 
Grcnguvar gazetesine beyanatında şun
lnrı söylemiştir : 

- Almanyanın Bolşevizme karşı sa· 
vaşırun memleketimizi ve yuvalarımızı 
koruduğunu Fransızlar pek iyi anlamı
yorlar. Yapılan yalanlara rağmen bu sa
,.aş muzaffer olacaktır. Kurnazca bir 
ihtiyattan başka bir şey ifade etmiyen 
bir vaziyeti idame ederek isteklerde bu
lunursak geç kalırız. 

:MACARLAR VE RUSYA HARBİ 
Budapcşte, 30 (A.A) - Macar başve

kili Sovyetler birJjğine karşı yapılan 
müdafaa harbini zafere kadar götürme
nin A vrupanın emniyP.ti için hayat1 
ehemmyette olduğunu, Macar orduları
nın bu varhk savaşına kuvvetleri nisbe
tinde iştirak edeceklerini söylemiştir. 

~---·--·--~--~ Almanlardan 
veni f edakirlık 
isten·yor! 

---·---
G ·"beis zaferin yalılaştı· 
ğı IJugiinlerde gayreti 
art!ırmalı ıazım. Cesa· 
reı daeml.! Jıaznnır d·~o,. 

Berlin, 30 (A.A) _ Propaganda Na
zın B. Göbels Folkişe Beobahter gaze
tesinde çıkan bir makalesinde hiç bir za
man kansız ve ıstırapsız olarnk hedeflere 
varılamıyacağını, zaferin yaklaştığı bu
günlerde çarpışan nesillerin gayretleri
ni daha ziyade arttırmaları lazım geldi
ğini kaydederek şunları ilnve etmekte
dir: 

MukaddeTat adildir. Zafer harp etinc
sini bilen milletler tarafına geçer. 1932 
senesinde ve 1933 y11ı başlangıcında va
ziyet aynı idi. 

Göbels bundan sonra Alman milletine 
muvaffakıyet için fedakarlık ve cesaret 
tavsiye etmiş ve «cesaret daima kaza
nır!> demiştir. -------Fransada bu yıl 
Zeriyat lazla .. 
Vişi, 30 (AA) - Ziraat nazırı bu 

yıl geçen senedekinden yüzde altmış 
nisbetinde fazla toprak ekildiğini söy
lemiştiı. 

kası \'e mihver --•--• ln~iltere ve 
şilinin vaziyetini parıa- Amerikava Al-
mento kararlaştıracak ~ 

Arjantin hariciye 
nazırı yaralandı

Lizbon, 30 (AA) - Ekvator cümhu
riyeti mihver devlctl~riyle münasebet
lerini kesmiştir. 
ŞİLİNİN VAZİYETİ 
R!yo de Janeiro, 30 (A.A) - Şili ha

riciye nazın Rosetti gazetecilere beya
natında Şilinin mihver devletlerine kar
şı alacağı vaziyetin şimdiden büdirile
miyeceğini, durumu parlamentoya bil
direceğini, parlamento karar verirse 
mihverle münasebetlerin kesileceğini 
söylemiştir. 

Buenos Ayrcs, 30 (AA) - Arjantin 
hariciye nazırı Kinazo ve Arjantin mü
mess!llerini hamil olan tayyare Riyo de 
Janeirodan gelirken' düşm~tür. 

Murahhaslar ve mürettebatın hepc;i 
sağdır. Kinazo yaralıdır. 
BREZİLYA VE JAPONLAR 
Tokyo, 30 (A.A) - Japon sözctisü 

gazetecilere beyanatında, Brezilyanın 
mihverle münasebetlerini kesmek için 
şimdilik her hangi bir teşebbüste bulun
madığını. fakat yakında bulunması muh
temel olduğunu söylemiştir. Urugvay ve 
Peru hükümetleri ise mihverle müna
sebetlerini kestiklerini resmen Tokyoya 
bildirmişlerdir. ___ ,..... __ _ - ..... _ 
B. MUSSOLİNİ 
VE KARADAGLILAR 
Roma, 30 (A.A) - B. Mussolini Kara

dağ valisini kabul etmiştir. Vali B. Mus
soliniye Karadağdaki umuml vaziyet 
hakkında izahat vermi§ ve kendisinden 
bazı direktifler almıştır. 

man hücumları 
. ·---Amerika sularında 74 
bin tonluk gemi batırıl· 

dığı bildiriliyor •• 
Berlin, 30 (A.A) - Alman resm.t teb

liği : Amerika ve Kanada sulanndaid 
denizaltılarımız dün 74 bin ton:latoluk 
13 gemi batırmışlardır. Bu harekatta 
yüzbaşı Kaytın kumandasındaki deni
zaltırn ız temayüz etmiştir. 

Amerika sularındaki harekatın başla
dığı tarihten bugüne kadar topyekO.n 
302 bin tonilatoluk 43 düşman gemisi 
denizaltılarımız tarafından batırılmıştır. 

İNGİLTEREYE HÜCUMLAR 
Ştuka tayyarelerimiz İngilterenin Fa

roe adalarına ve İskoçya sahillerindeki 
llman ve iaşe tesislerine hücum etmiş
ltrdir. 

İngilterenin cenup batı sahillerinde 
4000 tonluk bir gemi batırmışlardır. ----
BAYRUZVELT 
ALTMIŞ YAŞINDA 
Londra, 30 (AA) - Gazeteler rei

si cümhur Ruzveltin 60 ncı yıldönümü 

münasebetiyle neşriyat yaparak şahsı 
hakkındaki hayranlıklannı bildiriyorlar 
ve kendisinin en mukaddes tanınan şey
lere karşı harekete geçmiş olan menfur 
bir kuvv~ti ayaklar ahına almak iatiyen 
Amerikahlara layık bir ıef olduğunu be
lirtiyorlar. cRuzveltin adı ümit ve iti
madın remzidir• diyorlar. 

k:~ı;1~5t;;ks1c:ı:::z;:!yb~~ıa~~:ğı~dT:~ G!ÇEN 5ENELERJN DECIL. GELECEK SENELE.>tJN EN GÜZEL FİLM 
b:-ıh~ederek yeni Pasifik filosu kuman- Eşine 10000 de 1 tesadüf edilebilen bir şaheser ... Sinemacılık dünya.sın da ~nzeri görülmemiı bir harika ... 
danının Havay müdafaasını üzerine al- Baıtan nihayete kadar çoşkun, cılgın ve oynak bir müzik ..... 

Jandarmalera yapılacak zam 

Dahiliye vekaletince iki 
proje hazırlandı 

Jandarma subaylarının maaşları hizmet müd• 
detleri hesap edilerek arttırılacak.. 

Ankara, 30 (Yesi Asır) - Jandarma
lara verilecek maaş zammı hak.kında 
Dahiliye v~killiğince iki proje hazırlan
mıştır. Bunlardan biri jandarma subay 
ve erbaşları ile temditli erlere verilecek 
zamlar hakkındadır. Bu zamlar şöyle 
olncaktır: 

yıl olanlara 25, yirmi yıl olanlara 30, 
virmi beş yıl olanlara 35, otuz yıl olan• 
lara 40 lira. 

Gedikliler için de zamlar tesbit olun
muştur. 

Subaylardan hizmet müddetleri beş 
yıl olanlara 15, on yil olanlara 20, on beş 
~~>"'>"'>"'>":>....-:~~>"':>"':~~~~-,,.<;~~~~~~~~~~~~~~ 

Diğer proje Gedikli erbaş okulunda 
tahsilde bulunanlara zaruri masraf kar
şılığı olarak verilecek ücretler hakkın· 
dadır. 

" Gedi~ ,, suları demir yolunu basmadı 

"Aydın,, hattında su bas
kını v~r, fakat demiryolu 

hemen tamir olundu 
Su baskınları tehlikeli değil, zarar yok gibi •• 
ödemiş, 30 (Husmıi) - Gece vakti 

Tire ile Çatal istasyonu ar3Slllda hattı 
su basarak yolu kısmen bozmuş ve ge
len amele ekipleri çalışarak hattı tamir 
eylemiştir. Bir kısun araziyi de su istila 
eylemiş ise de vaziyet korkulu değildir. 
Zarar yok gibidir. 

Manisa, 30 (Hususi) - Gedizin Ta
şarak demiryolu hattını suların bastığı 
hakkındaki haber yanlıştır. Dcmiryolu 
hattını sular istila etmemiştir. Nitekim 
bugün tren vaktinde ve hiç bir arızaya 
uğramadan Manisa.dan geçmiştir. Filha· 
kika Gediz kabarmıştır, fakat zarar yok
tur. 

Elektrik istihsal ve istihlakinin 
planlaştırılması 

Ankara, 30 (Husust) - Yut"dumuzda 
elektrik istihsal ve istihlfilcini ihtiya!?1ara 
uygun şekilde planlaştırmak için iktisat 
vekaletinde toplanan elektrik mtitehas-

Ruslara göre -·-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

15 - 2 7 son kanun arasında Sovyet 
kıtalan 100 kilometre ilerlemişlerdir. 
Bu harekat neticesinde Borovnikof ve 
Alozivoyo şehirleri işgal edilmiştir. Bun
larla beraber 400 köy ve kasaba kurta
rılmıştıl'. 

Ayni müddet içinde 658 top, 400 
tank ve zırhlı otomobil, 84 7 mitralyöz, 
3 1 5 siper ve havan topu, 60 t 3 kam
yon, 5000 motosiklet, 25 radyo istas
yonu, l 00 binden ziyade mayn, bir mil
yondan fazla mermi ve daha bir çok 
mühimmat ele geçirilmiştir. Aynca düş
mana ait muhtelif malzeme ve eşya d~ 
polan, tayyareler tahrip edilmiştir. Bu 
harekattan Almanlann müteaddit alay
lan hezimete uğratılmıştır. Ayni müddet 
zafında Almanlar 22 bin ölü ve binler
ce esir vermişlerdir. 

SMOLENSK TEHDiT ALTINDA 

Londra, 30 (AA) - Ruslar batı 
cephesinde 150 kilometre geni!'!]iğinde 
bir sahada yeniden ilerlemiştir. Bu iler
leyişin Doneç havzasında oluıu muhte
meldir. 

lki gün önceye kadar Hitlerin umumi 
karargahının bultınduğu Smolensk teh
dit alhndadır. Rjev i1e Briansk şimdi· 
den tamamiyle sarılmış snyılabileceği 
gibi bu şehirlerin düşmesi de yakındır. 

KIRIMDA 

Biı· Alman tebliği Kırıma çıkarlıan 
yeni Rus kuvvetlerinin Naziler tarafın
dan yok edildiğini bildirmştir. Bu ha
ber yanın adaya yeni Rus kuvvetlerinin 
çıkanldığını gösterir. Her halde Rus 
kuvvetlerinin yok edilmesi şöyle dursun 
büyijk bir şiddetle muharebeye devam 
ettikleri muhakkaktır. 

TAZE RUS 
ORDUSUNUN TAARRUZU 
Londra, 30 (AA) - cDeyli Eks-

pres> te Sovyetlerin şimdi taze bir or
du ile Almanlara karşı girişebileceği 
muhtemel bir taarruzdan bahsederek bu 
ordunun tank bakımından düşmana üs
tün ola.bileceğini kaydediyor ve diyor 
ki: 

Her halde Çörçil Ruslara tank gön
dermek i~inde kendisine verilen itimat 
reyinden ve bütün tenkitlerden kuvvet 
bulmuştur. 

ALMAN TEBUöl 
Berlin, 30 (A.A) - Alınan resmi 

tebliği: Sark cephesinde harekat devam 
ebnektedir. 

sıslarmdan mürekkep heyet işlerini bi· 
tirmek üzeredir. Mütehassıslar raporla· 
rını yakında koordinasyon heyetine ve
receklerdir. 

Millet Meclisinde -·-- BAŞTARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE -
ne olmak icap edenlere karşı asla 
merhamet gösterilmemesi lhım ol
duğunu bildirmiştir. Bert Türkler 
( ~hir ) de uzun bir nutuk ver
miş, ihtiyaca göre ithalat yapılabile
ceğini, hayat pahalılığında altın fiatının 
rol oynadığını, Emin Sazak (Eski~ehir)1 
altın i~ine temasla paramızın en sağlam 
ohnası lazım gelirken altın inip çıkma· 
lanndan müteessir olduğunu söylemit 
daha sonra söz alan Naci Tınaz, israfa 
ve kadınlara temas ederek israfı men işi
ni (kadın iıırafi) ıeklinde tasvir ile ka
dının kocasından, şunu bunu istemekle 
onu israfa sevkettiğini, kadının modaya 
kaçtığını, memleket, ruh, aile, çocuc 
işinden ziyade kıyafeti Jü~ündüğünü. 
söylemiş ve alkışlanmıştır.. Erzurum 
mebusu Nakiye Ergün buna iştirak et· 
miş, fakat Türk kadınının, bugün tutu· 
lan yoldan ayrılmıyacağını müsrif ka
dınların da yüksek meclis kürsüsünden 
yükselen bu ihtara uyacaklarını söyle
miştir. 

Doktor Saim Ali, 
- Küçük, büyük subaylar nasıl h

ba elbise giymi~lerse, biz de öyle yap-
malıyız. Para meselesi ehemmiyetli şe
kil almıştır. 

Diyerek kağıt paranın düştüğünü 
söylemiştir. Diğer bir mebus, kıyafetle
rin tesbit edilmedikçe lükııün önüne ge
çilemiyeceğini, şehir, köy kıyafetleri ti
pi lazım geldiğini ileri sünnüş. Daha 
ııonra Kazım Nami Duru (Manisa) söz 
almış. 

Hükümete ahlfilô işlere, kadın mese· 
lelerine vazife verilmek istendiğini ileri 
sürmüş; 

Halbuki hükilmetin ancak hukuki ve 
idari işlerle uğraştığını, vicdani ve ah
Iaki işlerle meşgul olamıyacağını söyle
miş, bunun harimi ismetimize kadar 
müdahale olduğunu kaydetmiş, 

- Evimizde şeker toplamamalıyız .. 
Ben bunu işittim. İçimizde bunu yapan
lar vardır hatta .. Bir vekilin de adı geç
mektedir. Filan mebus şunu almış .. Fi
lfuun evine şu taşınmış den:liyor. Bu re
jim için iyi değildir. Tarihi mücadele 
yapmış bir fırkanın erkanının böyle şey· 
ler yapmadığının gösterilmesi 13zıındır. 

<lığını bildirmiştir. Mıcbey Roone v ve Jud v Cıarland faralınaan temsil edilen ve •--
Nnzır Pano.ma kanalı bölgesinin ka· AMERİKALILAR 

Demiştir. Bu sözler (böyle bir şey 
yok) şeklindeki cevaplar arasında sona 
ermiştir. Diğer bir mebus, böyle iddia 
varsa, mebus veya vekil, isim tasrihi la
zım geldiğini söylemiş .. Türk m:lletinin 
böyle sefil dedikoduları kabul edemiye
ceğini bildirmiştir. Rasih Kaplan da 
bundan sonra israf aleyhinde söz söy
lemi~tir. 

10 ve hava kuvvetleri kumnndanlığınn Meşhur PAUL WtTHMAN Amerikan radyo CAZ orkestrasının iştirakiyle meydana getirilen bu plceııer Mülteci hükümetleri 
ve Antil denizindeki diğer bölgelerin 

t\tlnntik filosu kumandanlığına verildi- LAKONGA tanıyacaklar ... 
i!ini bildirmiştir. · B •• Havana, 30 (AA) - Kuba harici-

Pac:iHkin cenup batısı müdafaasının U gun ye nazın Londradaki Çekoslovak hükü-
kuvvetlendirilmesine devam edilmekte- _ metinin Amerika devletleri tarafından 
dir. ··-·-·-·-·-0

-·- -- -·-·-·----=- MATİNELERDEN tanınmasını teklif etmiıttir. Bu teklif 
Subit boğazında muvaffakıyetler ka- SF..ANSLAR: 1-3- 5-7 ve 9 DAi İTİBAREN GÖSTERİL.MEtE BAŞLANACAKTm Londraya iltica eden tecavüz gönnü~ 

zanan torpitolar general Mak Arturunl CUMARTESi, PAZAR 11 de Başlar.. bütün bükilmetleri tammağa başlangıç 
.. mTinde bulunuyorlar, ~--•••••••••••llll•••••••••••••••••••••••••••••••r eayılmaktadır. 

------
BİR BUR FRANSIZ 
Harp Gemisinin 
muva2!akıyeti.. 
Londra, 30 (A.A) - Hür Fransız harp 

gemilerinden Rozelti korveti bir düş
man denizaltısını mahmuzlamıştır. ~ 
nizaltının ağır ha..~ra uğradığı muhak
kaktır. Rozelti hafifçe berelenmiştir • 


