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l Son deniz harbi l iaşe işlerinde koiaylık temini -
• . ,.,,, erı a ı 

taarruzu 
ya or 

Mütehassıs bir memur 
belediyeleri dolaşacak 

Hakiki 
Menfaatimiz 

---·---
Piyasada meslefıi bir 
lıontrol vücuda 
getirmeft lazımdır •• 

HAKKIOCAKOCLU 

HINDISTANOA DURUM 
---*·---

Yeniden va-
him hadise

ler oldu 
-*

Ruzvt'"lt itaatsizlik-
Bütün milJetler harp ekonomisinin 

icaplarına intibak edebilmek için bazı 
tedbirlere bas vurmak zorunda kalını~· 
!ardır. Harp i~inde ve dışında bulunan t e" D 
memleketleri cihan boğusmasının do· 
ğurduğu tesirlerden uzak tutmaji:a im~ 
kiin yoktur. 

vaz geçilmt>si· 
rica edt'cek • 

nı 

-*-Nitekim memleketimiz harbin dışında 
kalmak bahtiyarlığına kavnştuğu halde 
lkti d k sıkıntılı bir duruma göğii.f Stokholm, 11 (A.A) - Ünayted Pre-

sa ken ço dan uzak kalamamıştır. sin bildirdiğine göre Ruzvelt sivil itaat-
verme zorun !ık h k t• d ilin · · b" 

---*·---
Adalara asker çıka-
rılmakta ve harp 
devam etmektedir 

-*
Amerikalıların bu taar· 

ruzdan maksatları 
Avustralya yolunu daha 
emin bir hale sokmak-
Vaşington, 11 (A.A) - Resmen bil

dirildiğine göre Amerikan kuvvetleri 
Salamon adalarından Tulaği adalarında 
karaya asker çıkarma hareketleri yap. 
mışlardır. Muharebe devam etmektedir. 
Amerikalıların ilk taarruz hareketi olan 
bu hareketin hedefi Japonları bu bölge
den almak ve Avustralya yolunu daha 
emin bir hale sokmaktır. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 

* Hububatta. hükümt>t 
hissesi ve Bayındır· 

da bir hadise 

Malıarna, l:Jfsfıüvl ve sa• 
fre imalatı halılıında 
yalımda lJir lıarar 

verilec:e'lı-
Ankara 11 (Yeni Asır) - Son iaşe 

kararları Üzerine belediyelere terettüp 
eden vazifelerin kadroya boğulmaksızın 
daha kolaylıkla yapılabileceğini anlat
mak üzere Ticaret vekaleti mütehassıs 
bir memurunu bugünlerde yola çıkara
caktır 

Muhtelif belediyeleri dolaşacak olan 
bu mütehassıs fiyat vaziyetleri üzerin
deki çalışmaları mahallinde kontrol 
edecek ve tesadüf edilen zorluklar varsa 
izalesis için tedbirler alacaktır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

ithalat ve ihracat birlikleri 

Hentlz verilınlş 
kati karar yok 

Harp memleketimizde iktisadi tesir- sız are e ın en vaz geç esını ır 

!erini giistermeğe başlayınca vatanda~Ja. mesajla Hint milletinden rica edecektir. TiCARET VEK LI PERŞEMBE GÜNÜ ISTANBULA GiDiYOR 
nn ıstsıraplanru tahfif etmek maksadiy- VAL1NtN KONAGINA HUCUM 
Je hükümet bazı kararlar almıştı. Bu k•· Yeni Delhi, 11 (A.A) - Diln bir po- ---*---
rarların hedefi fiyat yükselişlerine miini !is müfrezesi Hindistan umumi valisi Ankara, 11 (Yeni Asır) _ Hakların· j 
olmak istihsal maddelerinin bazılarına konağının bulunduğu tepenin eteklerin· da çok şeyler söylenen ithalAt ve ibra-
a) koym' ak, bunları vatandaşlara adilane deki maniaları aşnağa muvaffak olan ~ b k 1 bal • · · d • cat birliklerinin vaziyetine dair aldığım 
bır" •.•kilde tevzi eylemekti. ir a a ıgı gerıye sı.irmüş ve agıt-

~ t malilmat şudur: 
M~alesef bu hareket tarzı memleketi· mış ır. Bu hır· liklerin çalı•malarından elde 

mizin şartlarına uygun dü~medi. Hükü· (Sonu Sahife 2, Sütun J de) , 
met, kendisine çok pahalıya mal olan o=:==========-=-=:::;, edilen neticeler tetkik edilmekle bera-
geniş bir teşki!At vücuda getirdiği halde ber ticaret vekili de yakında gideceği İs-
hal.kın ıstırabını hafifletmek imk&nı elde JAPON HAZIRLIGI tanbulda bizzat bu mevzu üzerinde tet· 

kiklerde bulunacaktır . 
edil~r.ıcdi . • . 
Saraçoğlu kabınesi bu defa talih~• ff d d Doktor Behçet Uz Perşembe günü An-

baska bir yolda tecrübeye karar verdı. Rus u u una as· karadan 1ıareketie cuma günü tsıanbu-
M~sai programına serbestiyi esas pren- la varacak ve tetkiklerine başlıyacaktır. 
sip olarak koydu. Bunun bir m:ınası hal· ker yığıyorlar İthalat ve ihracat birliklerinin vaziyeti 
ka ve tüccara. itimat eylemektı. . tetkiklerin sonunda anlaşılacaktır. 

Yeni hükümet 1:.alk ve tüccarla işbır- l mflyon asfıer, lJfn ----·----
liği yaparak biraz hayatı pahalılaştır· fı Ö d fi 
mak pahasına da olsa memlekette huzu: uça g n erd er Kabine du·· n iki 
run teessiis edeceğini, sıkıntıların eski Çunking, 11 (A.A) - Çin mahfil-
tedbirler zanıanindakinden daha az ola· !erine gelen haberlere göre Çindeki d d 

Japon kuvvetlerinden 31 tümen efa to· lan 1 
cağını düşiindü. k h d ı im .•-Yeni hiikümetin bu kararı millet~e Mançu o u ut arına gönderi iş- l 

· b" f tir. Bu tümenler 900,000 kişi kadar-
tasvip olundu. Memleket gcnı ır ne es dır. Yeniden zırhlı ve süvari tugay- ---*·---
ald• . !arı da gönderilmek üzeredir. Ankara, 11 (A.A) - Bugün İcra ve-

En müskiil dakikalarda hiiklimetin b" d f 1 J killeri heyeti biri sabahleyin saat 10,30 · h Mançukoda ın en az a apon 
millete gösterdiği emniyet ve itimat a- uçağı bulunc>'uğu da haber alınmış- da başvekalette, diğeri de öğleden snnra 
raretli takdirlere mazhar kılındı. saat 17 de Büyük Millet Meclisinde ol-

STALINE MEKTUP 
B. Ruzvelt bir mek· 

tup yolladı 
Sovyet ordusunun da· 
yanması IJefılenfyor 
M<ıskova, 11 (A.A) - Sovyetl~ 

birliğindeki hususi Amerikan mü
messili general Bradley bir gazete
ciler toplantısında demiştir ki : 
- Staline Ruzveltten getirmiş ol
duğum mektup henüz kendisine veı
rilmemiştir. Fakat Stalin böyle bir 
mektubun kendisini beklediğinden 
haberdar edilmiştir. 

Vazifemin ikinci cephe ile hiç bir 
alakası yoktur. 
Kızılordunun sonuna kadar daya
nacağına imanını vardır. 
Vazifem tamamiyle askeridir. Vazi

femin gayesi SovyeUer birliğine 
gönderilen Amerikan yardınılarını 
kolaylaştırmak ve süratlendirmektir. Çlinkü bu i~birliği istihsali artıracak. <-•~.!.._ır_,:_ _____________ <I> mak üzere iki toplantı yapIIU§tır. 

memleketin refah seviyesini yükselle- -------------------------------
cetir .. Fivat ~erb~tliği bizim esaslı ide-
alimiz ol~n ~öylüniin kalkınma dfivası~a 
da vardım edeceğinden aynca hususi bır 
se,;inc doğuruyt>Ydu. 

Bu ·mevzudaki diişüncelerimizde en 
kürük bir değisıklik vukua gelroi de· 
ğildir. Mesleki "namus .v~ ~ays!_yet ~~~
bumuna kıvmet verdığımız gun bükü· 
met kararbnnın tam bir muvaffakıyete 
ola~tırılacağında süpbemiz yokt".r: Ter· 
sine olarak bu yolun hayatımız ·~~ •. en 
emin ve en doğru yol te~kil e~·lcdıgıne 
imanımız vardır. . 

Yalnız piyasada bazı hareketler s.ezı· 
yoruz. Bazı açıkgözler piyasaya verılen 
serbestiyi ' 'urgunculuk hürriyeti mô.

(Sonu !';ahilc 2. Sütun 6 da) 

ı:arp vaziyetlerine asker gözüyle bakış 

A .manların Kafkasta ya
\ vaşladığı anlaşılıyor 

---------------~--~--

Mısırda zaman Mihvrr lehine çalışıyor 
s DA 
•••••••••••• 

V oronejde Alman i§galinden aonra görülen bir mcın.zaro 

ALMANLARA GORE SOVYETLERE GORE 
---*--- ---·*---

Az ak sahi- Muharebe-
linde birli- lerin şiddeti 
maı alındı art y r _.._ _.._ 

Mayfıofta Ruslar dağla· Sovyetler Krasnodar ve 
ra atıldı. Rlef ve Volfı· Mayfıof bölgelerinde 

hofta çetin Rus gerfledifılerfnl yeni 
taarruzları lıırlldı.. lJfldlrlyorlar-

Berlin, 11 (A.A) - .ı'Jınan orduları Moskova, 11 (AA) - Gece yansı 
başkumandanlığının tebliği : Azak de- neşrolunan Sovyet tebliği : 10 ağustos. 
Dizinin doğu kıyısında faaliyette bulu- ta Kitelıtlkofun şimal doğusunda muha
nan Rumen süvarileri kısa bir mücade- rebeler devam etmiştir. Armavir, Kres
leden sonra Veisk limanını zaptetıniş- nodar ve May kof bölgelerinde şiddetli 
}erdir. muharebeler ceryan ediyor. 

(Sonu Sahife z, Sütun Z de) Diğer kesimlerde hiç bir değişiklik 

Sovyet askerleri ateş hattına gidiyor 

RUSYA HARPLER1 

---+·---

Stalingrad-
da savaş 

cok kızıştı 
• -*

Almanlar Kafkasta 

yoktur. 
KLESKAYADA 
Moslrova, 11 (A.A) - Gece yarw 

neşrolunan tebliğe ek : Kleskaya böl• 
gesinde kıtalarımız düşmanla muhare
beye devam etmektedir. 

Harp gemilerimiz Karadenizde iki 
düşman nakliye vapurunu batırmışlar
dır. 

Konelnikofun şimal doğusunda muha
rebenin şiddeti gittikçe artmaktadır. 

(Sonu Sahife 4, Sütıın ı de) 

MISIR HARBi 
---*·---

iki taraf 
taarruza ha
zır lanı yor •. 

-*
Ha11a~arda faaliyet aPt· 

tı • lllı teşel:JlJüsü fılm 
yapac:afı? 

Londra, 11 (AA) - Salllhiyetli mah
fillere göre Ohinl•k ve Romel büyük bir 
harp için hazırlanmaktadırlar ve bu 
harp pek yakında olacaktır. 

Radyo gazetesine göre ilk defa olarak 
Alınan resmi tebliğinden Kafkaslar isti
kametindeki harekatta bir parça yavaş
lama olduğu anlaşılıyor. Bunun fazla 
yorulan askerlerin istirahate ihtiyaçla
rııc dan ve bazı yeni hazırlıklar lüzumun
dan ileriye geldiği sanılıyor. 

Alman işgali altında· belki duraklıyacak 
ki yerlerde suikast· -*-

Romelin takviye almasına İngilizlerin 
tamamiyle marn olduğunu sanınask doğ
ru değildir; Romel takviye almıştır ve 
alıyor. Romel Tobruk limanını düzelt
miştir. 

ro1 harbinden acıhııeler : Terkedilmis bir mevzi 

Stalingradın cenup ve şimal doğus'!"
daki Alman taarruzu devam ediyor. ln
g:liz radyosu bu taarruzların Sovyetler 
tarafından durdurulduğunu iddia et
mektedir. Sovyet resmi tebliği Koçelni· 
kofta Alınanların cepheye yeni kuvvet· 
ler soktuğunu bildirmektedir. 

Her iki tarafın şiddetli şekilde harp 
etmesinden bu bölgeye ne kadar büyük 
ehemmiyet verildiği kolayca anlaşılır. 
Diğer bölgelerde Rusların mevzii ta

arruzları devam ediyor. İlmen gölü sı
kıntı bölgesinde ve Volkhof köprü ba
•mda da Rus taarruzları devam ediyor. 
Anlaşılıyor ki Sovyetler o bölgeler-

(8- Sahife 3. Sütun 3 te) 

Rusların lıaybettilılerı 
fer artıyor petrol fıendilerine za-

Vi§i, 11 (A.A) _ Alınan askerlerl?'e rar Verec:eJı 
karşı suikastte bulunmuş oıan 39 tedhiş- mflıdarda değU ... 
çi kurşuna dizilmiştir. Stokholm, 11 (A.A) - Ofi ajansının 
Neşrolunan bir Alınan beyannam: hususi muhabiri bildiriyor: Krasnodarla 

sinde yapılan müteaddit ihtarlara .~ag- Maykofun Almanlar tarafından ayni za
men işgal altındaki bazı yerlerde. •!iJ<~- manda zaptı Karadeniz sahiline çıkan 
nun ihlaline devanı edildiği bildirilmiş yolları ve Fon Bock ordusunun sağ ka
ve bu hareketlerin şiddetli bir s~et.te nadında ilk hedefler olan Toape, Anapa 
cezalandınlacağı da halka ihtar edilmiş- ve Novrosisk limanları yolunu Almanla
tir. ra açmaktadır. Bu limanlar şimdiki ha

rekfıt sahasından ancak yüz kilometre 
(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

MısıT çöllerinde harp eden 
tankla~daıı biri 
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-.... Kahvesizlik yakında bitecek mi? Hakiki 
Menf aatnırı. .. z 

• 

lzm··-ir_g_ü_111-\ru-·· ğ·-u-· n-d-e bhve .. Ş_E_&_ı_· R .... _ ~_D_A_B_E_-_·a ........ ~ ... ~--E-. ____ R...._..i...,, 
var, piyasada kahve yok! 
VUdyet Jıahue işiyle meşgul oldu- Gümriilıteld 
lıahoelePln çdıcrl'dması uzan süreceft, izrnire IJfr 

aylıfı fıalaoe §Önderlllyof' .. 
Piyasada kahve kalmaması ve yapılan milyon lira tutmaktadır. Mersin gümrü

şıkayetler iizerine villyet makam1 dün ğünde mevcut kahve ve çaylar için de 
bu mesele ile meşgul olmuş, alakalı da- ayni suretle 12 m:lyon liradan fazla pa
irelerle temas eylemif, inhisarlar veki- ra ödenmesi lazım gelmektedir. Yani İz-
letine de müracaatta bulunulmuştur. mir ve Mersin gümrüklerinde tüccar 

Kahve vwyetınin iç yüzü şudur: elinde bulunan kahve ve ~yların inhi-
İzmir piyasasında kahve kalmamıştır. sarlar idaresine geçmesi 19 milyon lira

Dün yapdan tetkikler .neticesinde yalnız nın teSV:yesandcn sonra mümkün ola
bir ticarethanede on kilo kahve mevcut caktır. 
olduğu anlaşı]mıştır. İnhisar vekAleti, Bu iş için inhisarlar idaresine 8 mil
İzmirin bir aylık .Dıtiyacına tekabül ede- yon liralık mütedavil bir ~rmaye veril
cek mikdarda kahve sevkedildiiini vi- iiğine göre, mezkOr kahve ve çayların 
}ayete büdirmiştiı. Bu kahveler getiri- kısa bir zamanda vekaletçe satın alın· 
lınce hemen piyasaya çıkarılacaktır. ması ve memleket !htiyacına tahsisi bir 
Diğer taraftan, halen Mersinde bulu- hayli müşkül olacaktır. 

nan inhisarlar idaresi muayene heyeti İzmirde mevcut kahveler ve çaylar 
İzmir g8mrlliüııde mevcut olduğu ree- yalnız İzmirde istihlak edilecek dejil
mt mabmlarca tesbit edilen 1.700.000 dir. Bunlar yurdun muhtelif yerlerine 
kilo bhvıeyi muayene etmek Uz.ere bu sevkolunarak ihtiyaçlar tatmin edile-
ay aonunda fl!brimi7.e gelecek, muayene CEktir. • 
işi bittikten 80IU'8 tüccara parasa ödene- İnhisarlar idaresi memleketin kahve 
rek. vergi işleri de halledilerek bu kah- ve çay ihtiyacui\ bazırhyacağı ve daimi 
veler vekAJet hesabına satın almacaktır. şekilde bulundunacajı stoklarla temin 

Yine İzmir giimrill\iDde ~cut bulu- edecektir. İdarenin İzmirde bir kahve ve 
nan 209 bin kilo çay da muayene edil- çay imallthanesi meydana getirmek 
dikten 90Dra fe1ki1 eclllecek bir heyet ta- üzere yaptığı hazırlıklan iki ay iç:nde 
nfwnclan teslim alınacaktır. ikmal edilecek. ondan llODl'a idarenin 
İzmlrde mevcut kahve ve ~larm pa- çay ve kahve paketleri piyasaya çıkarı

rası, gUmrOlfl ve ftl'llsi takriben yedi Jacaktır. 

HllOISTllDI DURUi ILMAILIRI GORE 
(B ... ml6 1 imi S+Meılı) (Rı.a_.,. 1 mel s.hifede) 

BmnbQ. 11 (A.A) - Diba iilJeden ALMAN TEBLtOI 
90Dra Bombq plariDia flnW banmda Berlin, 11 (A.A) - Alman resmi teb-
vaziyet hal'll!l'lftıl'· Burada polil liji : llaykof bölgesinde düşman kuv
kuvvetlerine •tef çlm'f, trenler tat- vetleri bir çok kesimlerde dağlara abl
lanm., telgraf hatlan bsilmif ft ele)r.. mıştır. Bu gruplardan ricat yolları ke
trik lamlwl•n kınhmftır, bir posta silen bir kısmı imha edilmiştir. 
ımrkedae hlkNm edjlmiftir, Seyyar 
polis müfrezelen balkı dağıtmaya mu- KARADENİZDE 
vaffak olmuştur. Hava kuvvetlerimiz Karadeniz sahil-

Bir pk otobüa, pöneri tarafından lerindeki limanlardan Toapse, Novrosisk 
terkedilmi§tir. Bir çok otobüs te ciddi ve Anapada tahliye ve tahmil hareket
hasara uğratılmıştır. ·Şehrin başka bir lerine karşı hücumlarını şiddetlendir
bölgesinde bu suretle 25 otobüs yolda mişlerdir. Bu hücumlar esnasında 12 bin 
bırakılm'§tır. 700 ton tutarında 11 düşman taşıt gemi-

Geeıe sokağa çıkmak yasağı Bombay si batınlmış, başka 9 gemi ağır hasara 
şehrinin bütün şimal bölgesini ihtiva uğratılmıştır. 
edecek tarzda genişletilmiştir. Burada YOK ETME AREFESİ 
prlar polü müfrezeleri tarafından mu- Kalaçın batmncla dar bir sahaya sı-
!ıafaza edllmektedlr. kıştırılan düşman ordusu yok edilmek 

DELHtDE NOMA YtŞLER üzeredir. Don cephesinin geri kalan kıs-
Delhi, ll (A.A) - Polia nümayiş ya- mında meftil muharebeler yalntz Ma

pan talebeleri ~tml§tır. Btr kaç ha- carlar tarafından tutulan bir kesimde bir 
fif yaralı vardır. az şiddetlenmiştir. 
TEVKİFLER VE YARALANANLAR STALNİGADDA 
Bo~. 11 (A.A) - Kongre tefle,rin· Pike uçaklanndan mürekkep teşkil-

den Sintdar, Kareşlde tevkif edilmiştir. lerimiz Stalingraduı cenup batısındaki 
v.ı,.m kolleJlerde talebe derslere muharebelerde kara kuvvetlerimizi des

devam etmemektecllr. 
Povnoda çıkan kar1J!klıklar üzerine teklemişlerdir Bu şehir dolaylarında iki 

14 kic:i tevkif edilmi~tir. 'Oç yaralı var- hava meydanı bombalanmış, yerde yir-
dı mi Sovyet t.t,vYaresi tahrip edilmiştir 
~druta da kongre §eflerinin tevkif Rjef bölgesinde çetin müdafaa muha-

edildiği bildiriliyor. rebesi devam ediyor. Taze ihtiyatları 
GANDt YEMEK Y1YECEK muharebeye sokan Ruslar şehrin şima-
BolulMty, 11 (A.A) - Salahiyetli mab- linde şiddetli hücumlarını tekrar etmiş

fillere göre Gandfntn yemek yememek terdir. Alman piyade \'e zırhlı kıtalan
auretile :kendisini öldürmek tehdidinde nın kahramanca müdafaası sayesinde 
bulunmıyacağı anlaşılmıştır. her noktada bu hücumlar akim kalmış-

Gandi, kongre memuplanndan Birla- tır. Tayyarelerimiz Rus mevziler:ni, 
nm evinde tevkif edilmiştir. Birla, Gan- tank ve lata toplulultlannı bütün sün 
diden oruç tutmamuı ricasında bulun- bombalıyarak kara kuvvetlerimizin yü
muş. Gandi de her §eyde olduğo gibi ktıntl hisaedilir derecede bafifletmişler-
iyice düşilnmeden oruç tutmıyacağı va- ciir. . 
clında bulunmuttur. İlmen gölUnUn cenup dolusunda ve 

HADtsn.ERtN H'OLASASI Volkhof bölgesinde mevzi! Rus hilcum-
Londra, 11 (A.A) - Dün alınan ha- lan karşı taarruzlarımızla pilskilrtül

berlere göre Hindistanda vaziyet şu mer. mUştilr. 
kezdedir : EN ŞİMALDE 

Dararda polis taşa tutulmuş ve polis En şimalde Kola koyundaki hava mey
te silahla mukabele etmek zorunda kal- danı tesisleriyle Mumıansk deıniryolu
mıştır. nun batısındaki düşman topçu mevzileri 

Dapside istasyonda iki büyük ateş ya- tam isabetle bombardıman edilmiştir. 
kılmış ve gelip geçenlerin şapkaları yır-
tılmıştır. Halk polis tarafından dağıtıl- DİÔER HAVA HOCUMLARI 
mıştır. Moskovanın cenup batı ve şimal ba-

Benareste kongreciler tevkif edilmiş- tısında derniryollan, hava meydanları 
tir. ve cephe gerisindeki düşman muvasale 
Karaşide üniversite talebesiı dersleri- yolları g~leyin havadan taarruza uğ-

ne devam etmemiştir. ramıştır. 
De1hide iki pamuk fabrikuı işlerine 9/10 ağustos günlerinde doğu cephe-

devam etmiştir. sinde hava muharebelerinde ve uçak sa-
Daknor (Hindıstanda) 11 (A.A) - var bataryalarımızın ateşiyle 195 Rus 

Birleşik ayaletler hükümetinin neşret- tayyaresi tahrip edilmiştir. Biz yalnız 14 
tiği bir tebliğe göre bazı yüksek mektep uçak kaybettik. 
talebesi nümayiş yapmak istemişler ve 
polis tarafından dağıtılmışlardır. Polis 
ve -talebeden bir kaç kişi hafifçe yaralan 
mış, bir kaç talebe tevkif olunmuştur. 

YENt GREV VE HADİSELER 
Dikmov, 11 (A.A) - 'Oniversite ta

lebesi grev ilAn etmiş ve yasak edilme-

sine rağmen toplantılar yapan talebe 
müdahale eden polis üzerine taşla hü
cum etmişlerdir. Bunun üzerine polis 
silah kullanmak zorunda kalmış ve iki
si kız olmak üzere 13 talebe tevkif edil
miştir. 

Tiirkiye Ses Kraliçesi 

Bn. Mualla 
I~ılay 

VE ARKADftŞLARI 
BU AKŞAM 

BahribabaBelediveSa(ıilPark 
Gazlnoaandcl ·ıaııı 11e eıslz sesiyle lıonser· 

let'lne IHqlıyaealıtae-

Belediye 25 ve- Mahsul ve iaşe işleri 
---+---

Piyasada meslefıi lılr 
fıontrol vücuda 
getlPrnefı lc1zund1P •• ni otobüs ~etirt- H b b 

mek istiyor u u at 
Ba lluusta* ft:moet Ve- faaliyeti 

satın alınrİlası 
devam ediyor 

HAKKIOCAKoCLU 

l?cUetlnden yardım 
PlcaedUdL --·-Belediye, seyrüseferlerin intizamını 

temin ;çin Almanyadan yeniden 25 oto
büs getirlmeğe teşebbüs etmiştir. 

Otobüs ihtiyacı çok acil olduğu cihet
}(' bu hususta Ticaret vekaletinin yardı
mı rica edilmiştir. 

ÇOCUK HASTANESİ İÇİN 
inşa cd!lcn çocuk hastanesinin açıla

bılmesi için sıhhi tesislerin Almanyadan 
temini de mümkün görülmüştür. --o--
Havucıhk haftası 

- + 
Türk Hava kurumunda havacılık haf

tası hazırlıklarına başlanmıştır. 
Bu hafta 30 ağustos zafer bayranu gü

nü başlıyaeakt1r 
Havacüık haftösında Hava Kurumu 

ic:n teberriUer kabul edileceği gibi bir 
defalık teberrUlere ait listelt:rin de o 
güne kadar tamamen tediye edilmiş bu
lunmasına itina g&tersilecek ve kuru
ma yeniden aza kaydedilecektir. 

- -a--
DVNKV 
VOLEYBOL MACI 
Dün Alsancak stadında, İstanbufflan 

gelen Tatbikat gemisindeki yüksek de
r.iz ticaret ta)e~sinin çıkardığı takımla 
takviyeli Altın9rdu takımı arasında bir 
voleybol maçı yapılnuştır 
Maçı İzmirliler 16 - 20 kazanmışlardır. 

SON DENiZ HARBi 
1 thştsrah ı inci Sahifede) 

JAPONLAR DARBE 
1NDlRMlŞLERM1Ş 

Tokyo, 11 (A.A) - İmparatorluk 
umumt karargAhının sözcüsü B. Hiray
da müttefik donanmasına son vurulan 
ezici darbenin yalnız askeri babm
dan değil manevi bakımdan da çok ma
nalı olduğunu söylemiştir. 

Hirayda, Amerikan denizcilik muta
hassısları tarafından tertip edilen Sala.. 

(Baştarah ı ind Sahifede) 

nasına ahnaktMdırlar. Büytik stoklar 
vücuda ptirerek büyük paralar kazan
mak hevesine kapılmaktadırlar. 

Belediye memarlaf'ı 400 efımelı lıanı ndUadne 
eıtJleP, yalmz 9 lılfl Jı medaraa gef'I ldedllef' 

Halbuki bizim anladığımız ve hükü
meün kabul ettiii serbesti apekillisyon· 
cular l~ delil. namuslu ve ,uurlu ta

ları bir kontrol neticesinde §ehrimizin cirler i~. Vilayetimizin her yerinde hububat sa
tın alınması bine devam edilmektedir. 
Köylüler büyilk bir iatek.le mahsulle-
rini ofis anb~rlarına teslim etmekte ve 
parasını almaktadırlar. 

Bazı yerlerde köylüler nakil vasıtası 
temin edemedikleri için mahsullerini 
ofis depolanna tesisim etmekte düşkü
lata ~anuşlardır. 

Belediye memurları fırın1arda yaptık-

muhtelif semt hrınlannda mühUrsüz Şahsi tetebbüs ve makul bir kir bad
kart ile ekmek cılanların kartlarııu tet- di içinde dönen ticaret hayatına btikü
kik etmişler ve bunlardan 400 ünU mü- met tam bir hürriyet tanuuldadır. 
sadere eylemişlerdir. 

Bu dört yüz kart sahiplerinden yalnız Dolambaçh )'olludaa ptealere, va-
dokuz kişi belediyeye bq vurarak kart-~ kanma _. ke.elerini 
larıru istemişlserdir. Diğerleri vaziyetle- tloldurmak lsti7ealere bqa hlrriyet 
ri şUphell olduğundan müracaatta bu- delil. _,. IA ........... 
lunmamışlar ve kartlarııu almaml§lar· Karanlık yollarda it ıilWk isti)'en- • 
dır. Bu kartlar imha edilecektir. lere kaqa milli koruw •••a11u lıü

ldbaleri llakidir. Devlet istediii dllkika-

imtihanlar ve talebe kabulü da ba ...... "' ltullMaWUr. Ona ... laak
kı kullamnap mecbar etmemek laalkı-

----------"------·------------:n: aa rl 1 Veli.Aleti· 
nln liararlarI 

MaldeBf olnıllarda imtihan oe ~eni sene deıeale· 
Pine IHqlcunalı zamanı teaMt eclildL. 

Maarif veklleti imtihanların tarihleri
ni tesbit eylemiştir. Orta öğretmen okul. 
lannda bUtünleme imtihanlan ve talebe 
kaydı 31 ağustostan itibaren yapalacak
tır. Orta okullarda eleme imtthanlanna 
on eylülde, li.9elerde lise bitirme imti
hanlarına 8 eyliUde, devlet olgunluk im
tihanlarına 24 eylülde bqlanacaktır. 

Bütün meslek okullannda 24 ağusto~ 

ZABITADA 

ta talebe kaydına başlanması takarrür 
eylemiftir. Ayni okullarda bir eylillde 
bütfuıleme imtihanlan yapılacaktır. 

Orta okullarda, liselerde, ticaret lise
leriy le öğretmen okullannda, kız ve er
kek teknik fSlretim okullarında yeni yıl 
tedrisatına 1 ilktefrin perşembe günü 
başlanacaktır. 

Günde '~30,, lira kazanan 
bir dilenci. tutuldu 

mız ve tadrleriınis ~ DUll1IS borcudur, 
mesleki haysiyet ltomaar. 

Emniyet ve itimat - daymtan 
hükümet politikasını mavaffak kılmak 
için mutlaka de\"let tarafından tedbirler 
alınmasını istememeliyiz. Böyle bir iste
ğe cl'ü~tüğümüz gün evvelki sıkıntdann 
avdetine kendi eolimwe yol açmış olu-
ruz. 

Piyasamn koatrolünü bizzat ya ... ak 
mecburlyfltWeyiL 

Her meslek sahipleri, kendi araların
da birbirlerini kontrol etmek vazifesini 
tanlm Dl mtikellefti.rler. 

Bütün inwnleına fada bzanç llll'sla
rını yenmekte ayni derecede kuvvet sa
hibi olduğunu tasavvur edemeyiz. Her 
mesleldm bir bç lüp, nefsini vurgun
cuhlk Ju.rsma ~ilir. Bunlara ha
rekederinia ~ h......_ak, 
llatta oalan kabmda İlf ~ INr 
4anuna l'etİl'mek -ı.taıllışlaraun 'VllZİ· 
fesiclir. Ba işi başaracak bir çek teşkila
ta sahip balanuyorm.. Ticaret odalan, 
borsalar, ithalat ve ihracat birlikleri. be
lediyeler vurgunculap karp .aurabil
mek iktidarında ayn ayn birer teşek
kiiWürleı-. Bu h11711"1a _.bedi isti._1 
içia buıiiDldl alilaiyetlerini kifl rörmi-
7orlana hüiimet milll konmma lranu· 
-'?'" 1 1 1 ............ ... 

mon adaları taarruzunun ehemmiyeti 
yine ayni mutahassıslarca çok büyük ol- HJlana yclPdırn edenlef'den A.llaJa PGZI oJSllftH dl• 
duğunu söytemiştir. Bu sebepte, sayıca yen Udlyar Dal'iilacezeye gönderlldl.. 

şekkülleri kuvvetlendirebilir. Çiinkil Uç 
bet açak lfidn huebti bUAhare Mltün 
memleket ~ astırap verici neticeler do
lurmak isllıiadm4hıdır. üstün müttefik deniz kuvvetlerine vu

rulan ~rbe, Japonlann harp ve kabiU
yet itibarile düşmana faik olduğunu g~ 
terir. 

AMERtKA.Lil..AR tMHA EDtLMtŞ 

Tokyo, 11 (A.A) -r Amerikalılar Sa
lamon adalarına karşı bir asker çıkarına 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. Karaya 
çıkan Amerikan askeri imha edilmiştir. 
Bundan başka Amerikan taşıtları da ba
tırılmıştır. 

AMERtKALII .. AR MUV AEF AK 
OLMUSLARDIR 

Radyo gazetesinden : Amerikan deniz 
ve hava kuvvetleriı}in cenup Pasifikte 
üç gündenberi Japon işgalindeki Sala
mon adalarından Tolgai bölgesine yö
nelttikleri taarruz hakkında Amerika 
bahriye nezareti malumat vermiştir. Bu 
malumata göre Amerikalıların bu hare
keti Tolgaiye bir çıkartma hareketile ne
ticelenmiştir. Bu adalar Avustralyanın 
şimal doğusunda ve bu sahilden 1000 mil 
uzaktadır. Bu bölge ayni zamanda lngi
lızlere a:t Yeni Hebrid adası şimal batı
sında ve 500 mil mesafededir. 

Verilen haberlere göre Japonlar Tol
gaideki mevzilerini takviye etmi§ler, bu 
sebeple de Amerikan deniz ve hava kuv
' etleri harekete geçmişlerdir.Bundan da 
Japonların Tolganide hazırlıkları Yeni 
Hebrid adalarının işgali için olduğu an
laşılıyor. Eğer Japonlara meydan bıra
kılsaydı, Japonlar sırasile Yeni Hebrid, 
Yeni Kalodoqya ve nihayet Yeni Zelan
dayı tehlike altına alabilirlerdi. 

Karşıyakada Soğuk.kuyuda 1829 uncu· razı ohun!• demiştir. · 
sokakta oturan Halil Şenlier .adında ih- Halil Darülacezeye sevkediiıni§tir. 
tiyar bir adamın binek arabacısı olduğu Meıefıez jandarma 
halde bu işi bırakarak dilenciliği mes- __ ,,.. 
lek ittihaz ettiği belediye zabıtasınca Komatcua .-,.---ı.. 
tesbit edilmiştir. · İzmir merkez kaza jandarma komuta-

Evvelki gün Halil dilendiği sırada tu- nı B. Hüsnü Çetinalp yedi seneden beri 
tulmuş ve ilzerinde 24 lira 33 kunl§ bu- idare ettiği bu vazifeden aynlarak h-
lunrnuştur. tanbula gitmiştir. 

.. ~ verdiği .ifad~e bu par~ bir B. MadflfG ............... 
gunlük kazancı oldugunu camı kapıla- İk . La1 • f . ZI!'- .. 
rında v mahall alar 'd dolftaft•ak tısat veıuuetı te tiş heyeti reısı bay 

e e ar ın a ~ M taf N · Ankarada hrim. 1 dHencilik t•;:;,ı .. ; k disin' ka us a urı n '8 ıze ge -e ~· en e acıyan - · f 
dınların yardımda kusur etmediklerini, mış ır. Aİ 
günlük kazancının hazan ao liraya ka- BAV ACIUK D REal 
dar ~tığını söylemiştir. REiSi ŞEBRJJfızDE 

Halil, hayat pahalıla§lnca bazı kadın- Türk Hava kurumu havacılık dairesi 
lann ekseriya 5 veya on kuruş sadaka reisi bay Osman Nuri Baykal mezunen 
verdiklerini anlatmış ve: ~hrimize gelmiştir. 'Uç gün sonra Anka

• - Bana yardım edenlerden Allah raya avdet edecektir. 

Türk gazeteci
leri Macarista

na 2i.ttiler 
Budapeşte, 11 (A.A) - Macar hUkü

metinin daveti üzerine Macaristanda bu
lunmakta olan Türk gazetecilerini bu
gün başvekil doktor Kallay kabul etmiş
tir. Bu kabul resminden ,sonra propa
ganda :nazın tarafından Türk guetedle
rine bir ziyafet verilmiştir. 

BELEDiYE 
Se~l ltazıl'lılılfll'ı 
deuam ediyor .. 
Belediye seçimi hazırlıklarına devam 

edilmektedir. Belediyede tesis edilen in
tihap bürosunda •Seçici» ve •Seçilecek• 
defterleri hazırlanmıştır. Defterler ey
lül iptidasında mahallelere asılacak, her 
kes bir ay içinde bunlan tetkik ederek 
kendi adını bulacaktır. Defterlerde adı 

bulunmıyanlar müracaatla adlarım kay
dettlrecelderdir. 

Fllhaldb buıün telaş ve end.lfl! do
ğuracak hareketlerle kaışılafnut deiiliz. 
LWn küçük lwnıldamalar oWuiu yerde 
butınlmaz, yani yılaıun bap idi~• 
esilmale yana önlenmesi çok mor vai
y~sle~ ve bayal tnıkut1ma 
uğramak mukadder olur. iktisadi fuli
yetimizde pyri Tflrk anasına rol oyna
chiı İstanbul piyasumda dalla fazla ..... 
suiyet göstermek limndır. 

Fiyatlar serbesttir demek spekülis
yo~la fiyatlar nlmU~nabi ylllaıelti
lebilir demek değildir. 

Bunu anlamak, kavramak, makul had
di seçmek mesJeld kontrolle mUmkün-
diir. Her malek sahibi kendi işinde ma
kul badeli hatti devletten daha iyi ır6re
bilir. 

İatecliğimiz şey meslek kontrolünfln 
kurulması, de\·let kararlannı muvaffak 
kılmanın mesleld haysiyet icabı ve mem
leket borcu oldutunun anlap'lması, bv
rarubnasMlır. Bu anla)'IŞm hıllmnnm ve 
tacirlerbnlzin de hakDd menfaatlerini 
içine ala.catmda şüphe yoktur. 

RAKKIOCAKOOLU 

IUSACA 
••••••• 

Amerikalılara göre bir ihraç hareketile 
neticelenen bu üç günlük harekat netice- J 

sinde bir Amerikan krııvazöril batmış 
ve 2 muhrip ile bir taşıt gemisi hasara 
uğramı~tır. Bu suretle geçen gün Japon
ların bildirdikleri ve yukandaki telgraf
larda da ısrar ettikleri büyük müttefik 
kayıpları yalanlanmış oluyor. 

.. --
K l i L TURPA R K 

Giizellllı tdsımı

EC%Get Kemal K. A1dat 

İnsim ruhu, güzel mefhumunu üzerin
de taşıyan her seyi sever. Güzeli sade 
ınsanda değil, her şeyde aramak gerek
tir. Güzel biı: kuş, güzel bir çiçek, güzel 
bir manzara, güzel bir koku gibi güzel 
medlt11UnU üzerinde yaşatan her şeyi 
seviyoruz, neden? &vvelce Japon1ar Midvaya karşı yap

tıkları harekette asker çıkarmağa mu
vffak olamadan dört uçak ıemisl kay
bettiklerine, Amerikalıların ilk hamlede 
elde ettikleri ve ileride tevsii mümkün 
neticeye göfe Amerikalıların kaybettik
leri bir kruvazör ile bir kaç diğer gemi
nin büyük bir ehemmiyeti olamaz. 

JAPONLARA YENt HUCUMLAR 
Londra, 11 (A.A) - Salamon adala

rındaki harekat devam. ederken mütte
fik hava kuvvetleri de düşmanın hare
ketlerine ve üslerine taarruzlarda bu
lunmuştur. 

Resmen bildirildiğine göre Salamon 
adalan harekatına Avustralya kara kuv
vetleri iştirak etmemiştir. 

Timor adasındaki Japon üslerine hü
cum edilmiştir. Japonların Salamon ada
larına asker neklettiği zannedilmişse de 
bu zan tahakkuk etmemiştir. 

Yeniden 31 Japon tayyaresi düşürül
müştür. R:ıhııo da oombardıman edil
miştir. 

Fuar Gazinosu 
20 Amıstos Akcamı Bu nedenin cevabını doğru vermek 

-lliit - y ıçin evvelA güzelin manasını söylemek 

B •• •• k E 1 J J A 1 gerek .. Bence güzel kelimesinde intizam, uyu ğ ence er e çı ıyor Ahenk, cazibe, muvazene, berraklık, bir 

.-.ııım•••••••••••••lllİ••••••••••••rl kelime ile beş hissimizi okşıyan vasıfla... _ nn toplanışı vardır. İşte güzellik tılsımı 

- bütün bu vasaflann Ahengini idare eden 
maystronun dejıleğinde toplanır. 

S I • h p 1 İnsan gUezlini, bu ifadeye bir kaç ke-- a ı a as lime daha illvesiyle söylemek gerektir. 
İnsan bu vasıflarından fazlaca iyi kalpli 
ve nezih te olursa güzel olur. Her ba-

oteı Ve gazl
•DOSU kımdan güzel bir erkek veya her cihet-

ten güzel bir kadın muaşeret ve ahlik 
cihetinden zaif ise derhal maystronun 

A ,. 1 L 1 y O R değneğinde bir titreme, işaretlerinde bir 
Y ıttıratsızlık belirir. İnsan güzeli, efY& ve 

İzmir kibar halkmm öteden beri eğlenti ve topl9DJDIJ yeri .. SALiH cemadat güzelinden başkaca bir tılsım 
PALAS OTEL VE GAZİNOSU (FEVKALADE ORKESTRA) ve met- daha taşır: Terbiye ve muaşeret .. Bu iki 
bur Fransız şantöz (JANh"TİN) iştirakiyle ZO aimtoa MZ peqelÜe sil- vasıf çirkini bile gilezel yapan bir kud-

~ nü akşamı açılıyor.. rettir. Her güzel şeyin tılsımını okşa-
C&Zt Dans, Temiz servis fevkalidc yemekler- , mak, bu kudretiyle güzeli sevmek gez '"-•••------------------••••il rek.. Hep yaptığımız da bu değil mi! 





SARIPE4 YENi A.llR 

SiY ASI VAZttEr 
••••••••••••••• 

HINDtSTAN GAlLESI 
---·--- Dil iŞLER iMiZ '9·-

HiNDiSTAN • MiHVER 
* Rusvada kıştan 

evvel kati ne
t ice alınması 

Hint lider-
leri körleş
tiler mi? 

Milli Şef ko-
misyon çalış

malarile ala-

isyanı bü-
yültmeğe Pa:ti Meclis grubu t 

çalışıyorlar Şehır ve kasab şüpheli 
---· ----

Almanlar Rusyanın yı· --·-- . 
kadar. oldular -------- -•- nıuhtarlardan ka 

İngiltere vaitlerini tat• 
lıılmalıtan uzalı olduğu· 
nu söyliyorlar • Hint is • 
yanının büy ümemesi 
Japonları inJılsara 

Bir Amerllıan gazetesi 
liderleri n i n Rindistanı 

f elalıete sürüfılediğinl 

Dil fıurultayı lıomis
yonıarı tetlıllılerlnl 
~ofı iler let tiler .. ~:::::t::,,ı:~.C::!.":' luklar dolduru 

L uğrattı.. -·--Radyo gazetesine göre günün siyasi 
manzarası şöyle görünüyor : Hindistan 
meselesi dünya efkArını ilgilendiren baş
lıca mesele olmağa devaQl ediyor. Gelen 
haberlere göre karışıklıklar şimdilik bü
yük şehirlerden Bombay ile Ahmetaba
da munhasır bulunmaktadır. İngilizlerin 
vaziyete hik.lın oldukları ve pasif muka
vemetin genişlemesine meydan verilme
diği, tngilterenin büyük bir isyan kar
şısında kalıruyacağı anlaşılıyor. Hint 
kongresinin kararlarına müslümanlar 
birliği ile diğer mühim bir parti de işti-
rak etmemiştir. Bundan kongre parti
sinin bütün Hindistanı temsil etmediği 
hakkındaki İngiliz iddiasının da doğru 
olduğu anlaşılıyor. Yine İngilizlere göre 
Hint istiklalinin harpten sonraya bıra
kılmış olması bir çok Hintliler tarafın-
dan daha akıllıca ve mantıklı bir hare
ket sayılmaktadır. 

Müslümanlar birliği toplanarak vazi
yeti inceliyecektir. Hint müslümanları, 
Hlndulerin tahakkümü altına düşmek
ten korkuyorlar. &asen S. Kripsin 
muvaffak olamamasının başlıca sebebi 
de Hindistandaki bu ikiliktir. Sotı. vazi
yd, İngilizlerin Hintlilerden asker al
masına mani olmıyacaktır. Çünkil tngi
liz.ler ancak müs1üman Hintlilerden as
ker almaktadırlar. 

İngilizler harpten sonra Hindistanın 
hürriyetini tanıyacaklannı Londradan 
tekrar teyit etm~lerdir. 

İngilizlerin vaziyete hAkim kalması 
Japonyada inkisar husule getirmiştir. 
Japonlar çıkacak isyan sayesinde Hin
distanı kolayca istila edeceklerini um-
makta idiler. 

Hindistanın dfivasına derin bir sempa
li göstermiş olan Çin, sivil itaatsizlik ka
rarında kongre partisini haksız görmüş
tür. 

RUSYA- JAPONYA 
Japonyanın Hindistana taarruzu bek-

lendiği sıralarda Rusyaya taarruza ge
çeceği hakkındaki rivayetler devam edi
yor. Japonyanın Rusyaya karşı vaziye
ti İtalyanın Fransaya karşı olan va
ziyetinin aynidir. Japonya da İtalyanın 
Fransa yıkıldığı sırada harekete geçme
si gibi Rusyanın mağlup olduğu anlaşı-
lınca harekete geçecektir. Fakat Rusya
nın henüz yıkılmaktan çok uzak oldu
ğunu Berlinden gelen haberlerde bildi
rilmektedir. 

Almanya kış gelmeden kati netice al
rnağa mecburdur. Halbuki Almanlar da 
kışdan evvel kati netice kazanacaklan
na emin eğildirler. Bununçün Japonya
nın uzak doğudan harekete geçeceği za
man henüz gelmemiş sayılabilir. 

-~~"""""~-----~-SOVY ETLERE GORE 
- *-( Baştanfl 1 inci Sahifede) 

Dün bir çok defa elden ele geçen bir 
çok mevziler akşam bizde kalmıştır. Bu 
muharebelerde 900 Alman öldürülmüş
tür. Dün yine bu bölgede Alman hü

söylly or -
Vaşington, 11 (A.A) - Huclson Post 

gazetesi yazıyor : Sir Stafford Krips ile 
Tomson Hindistanda kendilerine veri
len vazifeyi yaparken zorluklarla kar
şılaşmışlardır. Bu zorluk anlaşma te
şebbi.h;ünü akamete uğratmıştır. Gan
dinin Japonlarla müzakereye girişmesi 
bu teşebbüsün akim kalmasının başlıca 
bir amilidir. Hint liderlerinin zeki kim
seler olduğuna şüphe yoktur. Fakat is
tiklal kazanmak arzusu bunların gözle
rini kör etmiştir. Bu sebeple l:Iindistanı 
felakete sürükleyen bir neticeye var
mışlardır. 

ÇtNLlLER H1NT 
HAREKET!NIN ALEYHİNDE 
Çunking, 11 (A.A) - Gazeteler Hin-

distan hadiselerinden hiç bahsetmemek
tedirler. Yalnız c Takon Hai > gazetesi 
b uaherketleri uzak doğuda bir tehlike 
olarak vasıflandırmaktadır. 

AVAM KAMARASI 
TOPLANACAK MI? 
Londra, 11 (A.A) - Müstakil ışçı 

partisinden B. Etson Hindistandaki ha
diseler dolayısile Avam Kamarasının 
toplantıya çağrılmasını istemiştir. 

Royter ajansına göre Avam Kamarası
nın toplanmağa çağrılması hkkında he
nüz bir tasavvur mevcut değildir. 

--- o- --
GENERAL GORT 
Yeni bir vazifeye 
tayin ecllld L 
Londra, 11 (A.A) - Harbiye nazırlı

ğı bildiriyor: General Gort orta şarkta 
vazifesine başlamıştır. 

----~----
y eniden bir çok 

vapurlar ba
tırılmış 
---· ---

Müttefllde•ln IJlr to•pl· 
to muhr illl lıayllettlği 

de lllldlrlllyor 
Berlin, 11 (A.A) - Alman tebliği : 
Son üç günde denizaltılarımız Atlan

tik okyanusunda yeni ve büyük muvaf
fakıyetler elde etmişlerdir. Torpito, 
devriye gemileri ve tayyarelerin kuv
vetli himayesinde İngiltereye giden bir 
kafileye, hava şartlarının ekseriya zor
luğa maruz bıraktığı denizaltılarımız ta
rafından yapılan hücumlarla ağır ka
yıplar verdirilmiş ve bir torpido muhri
bi ile ceınan 42 bin tonilatoluk gemi ba
tırılmıştır. Başka 7 gemi de torpillenmiş 
olup bunların da büyük kısmına kaybe
dilmiş gözüyle bakılabilir. 

Bundan başka Amerikan sahilinin ba
tısında ve Afrika sahili açıklarında 45 
bin 231 tonilatoluk 7 gemi batınlmıştır. 
Başka üç gemi de torpillerle hasara uğ
ratılmıştır. Harp malzemesi yüklü olan 
bu gemilerin bir kısmı Mısıra gitmekte 
idi. 

cumları püskürtülmüş ve Almanlar ağır ----tt----

Ankara, 11 (R. G.) - Dördüncü dil 
kurultayı komisyon çalışmaları bu
gün (dün) de öğleden evvel ve son
ra devam etmiştir. 
Terim komisyonu terimler mesele

si üzerinde verilen iki tez üzerinde 
müzakerelerde bulunınu§tur. 
Önelgeler komisyonu çalışma proğ

ram taslagını aynen kabul etmiş ve 
müzakerelerini tamamlamıştır. 
Tüzük komisyonu tetkiklerine de

vam etmiştir. 
Bütçe komisyonu muhasebe kayıt

laı:ı üzerinde tetkikler yapmıştır. 
Diğer kimisyonlar da çalışmalarını 
ya ilerletmişler veya bitirmişlerdir. 

Milli Şef ve kurultayın büyük ko
ruyucusu Cümhur reisi İsmet İnönü 
bugün (dün) de dil ve tarih fakülte-
si salonunu şereflendirmişler ve ko-1 
misyonların çalışmalarile alakadar 
olmuşlardır. 

... .-..-...~-----·---··---·----· ... --·---·---·-··-·---· 
Iranda yeni kabine 

---· ---·· 
Türk dost-

luğu devam 
edecek •.. 

-*-
ING!L TERE VE RUSYA iLE 
iTTiFAK iDAME OLUNACAK 
Tahran, 11 (A.A) - Bugün parlamen

toda yeni başvekil proğrammı okumuş
tur. Kuvanussaltana demiştir ki : 

- tranin İngiltere ve Rusya ile mü
nasebetleri bu memleketlerle akdedilen 
ittifak muahedelri esasları dahilinde ta
kip edilecktir. Hükümet bu muahede
lerle biltün hUkUmleri büyük samimi
yetle tatbik etmek niyetindedir. Ameri
ka _ İran münasebetleri de pek dostane
dir. Bundan başka Türkiye, Afganistan, 
Irak ve Mısırla dostça münasebetler de
vam edecektir. 

'X;l'.'~J..r ... ~...-.,,~~J:r.'.C'."~ 

Amerikan • İngiliz 
uçakları büyük hü· 
cmnlara baflamak 
üzeredir ... 

Londra, 11 (A.A) - Avrupa harp 
sahalarında hareketlerde bulunmak 
üzere gönderilmiş olan Amerikan 
hava kuvvetleri kumandanı demiştir 
ki: 

• - İngiliz ve Amerikan kuman
danlarının tertip ettikleri plan mu
cibince pek yakında hava faaliyetle
rine başlanacaktır. İngiliz ve Ame
rikan hava kuvvetleri tahminlerin 
üstünde bir işbirliği yapacaklardır.• 
:cıooccccaaa ;coog=ccccccaaoaaoı 

istiyormuş-. 
Tokyo, 11 (A.A) - Hükümetin res

mi sözcfuiü B. Hori demiştir ki: 
• - Kar ıJaştıkları umumi muvaffa

kıyetsizlikler İngilizlerin arta kalan aklı 
selimini de alıp götürmüşe benziyor. İn
giltere hata 400 milyon Hintlinin hare
ketlerini akılsız tedbirlerle bastımıağa 
m uvaffak olacağını sanıyor .. • 

tKt :tH.TtMAL 
B. Hori sözlerine şunları da i1ave et

miştir: 
• - Hindistan şu sırada ya derhal 

tam bir istiklale kavuşacak ve yahut İn
giliz tahakküm ve baskısı altında ebedi
yen kalacaktır. İngiltere ile anlaşılabile
ceğine hMa inanan bazı Hintliler yarım 
tedbirlerle iş görülemiyeceğini bu hadi
selerden anlıyacaklardır. 
HİNTLİLERİ TAHRİK 
Hürriyet istiyen Hintlilerin tevkifi 

ınsani düşüncelerden azadedir. 
Hindistanda dini münazaalar, dini ve 
içtimai ihtilAflar ve sınıf kavgaları ber
taraf edilirse Hindistan istiklalini kaza
nır. Şimdiye kadar ayni ülkü için can
larını feda eden vatanperverler, hürri
yet menkibelerine yeni ve <;;erefli ı::ahife 
katacaklardır.ıı 

ALMANLARA KALIRSA.. 
Berlin, 11 (A.A) - Yarı resmi bir 

mahfilden bildiriliyor: Hindistandaki 
son hadiseler milletlere hürriyet vaade
den Atlantik demeçinin hakiki mahiye
tini ve manasını açığa vurmuştur. 

İngilizlerin Hindlstandaki siyaset ve 
hareketleri şunu gösteriyor ki İngiltere 
vaitlerini tubnak niyetinde değildir ve 
Hindistanı zorla hnrbe iştirak ettirmek 
emelindedir.• 

~---tt---~-

Am erikan silah-
ları kuvvet-

o 
S iZ de~ il 
___ * _ _ _ 

Amerilıan siltihları hi~ 
değilse mihverin slltill· 

ları ayarında-
Nevyork, 11 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesi yclzıyor : Sil8hlanmamız 
hakkında çok şeyler söyleniyor ve yazı
lıyor. Mihvercilere karşı kullandığımız 
silahların mükemmel olmadığı iddiası 
da bu aradadır. Bu iddia doğru değil
dir Midvey ve Mercan denizi muhare
belerinde bir günde 54 Japon tayyaresi 
düşürdük ve yalnız 4 uçak kaybettik. 

Tanklarımız, toplanınız ve uçakları
mız mihverinkilere üstün değilse bile 
hiç olmazsa ayni ayardadır. Rahat bir 
koltukta oturan bir adamın fikir beyan 
etmesi kolaydır. Fakat biz oturdukları 
yerden mütalAa yürUten kimselerden 
artık bıktık .. 

Makine ve 
\i' erilirken ka~~~~~~erdir. lnililiz - Alman Japonlara } .. eni-

KRAsNovARDA RtCAT h k 1 d k 1 CAGLE rAYYARE 
Krasnovar bölgesinde tank ve motör- ava a ın arı en ayın ar GEMi ... i BA2'JRJLDJ MI 

lü kıtalarla şiddetli muharebeler olmuş- .,.. • 
tur. Bu kesimde çok üstün d~man kuv- d d• d• •1d• Berlin, 11 (A.A) - Alman başku-
vctleri karşısında kuvvetlerimiz yeni evam e ıyor ver ırı ı mandanlığının hususi bir tebliği bir Al-
mevzilere çekilmek zorunda kalmıştır. man denizaltısının Akdenizde 22600 

Hava kuvvetlerimiz cephenin muhte- ---*·--- ---w tonilatoluk İngiliz Cagle uçak gemisi-
lif kesimlerinde düşmanın 3 piyade ala- Jlıi taraf uçalıları da Beş Japon tqdı IJatırd• ni batırmış olduğunu bildirmektedir. 
yile bir süvari bölüğUnü kısmen dağıt- epe~e z-arlar d .J Jı i - ---tt-----
mışlardır. ı- -·· ı, 150 apon as el' Bir Çin gazetesi Japon· 

Maykof bölgesinde Almanlar arasız ilıa etıUer- lloğuJda.. !ua 1 1 ' 
hücumlarla devamlı bir terakki kaydet- ç n ne yazıyor. -Londra, 11 (A.A) - Resmen bildiri!- Çunkin .. g, 11. (A.A) - Çin resmi teb- unking, ı ı (A.A) _ Ta Kung Pao 
mislerdir . d ·w · .. t · · Etn b ı·-· Ç t k ts ak ıgıne gore pazar esı gecesı o urga ıgıne gore ın opçusu as er aşım Çin gazeteai yazıyor : Japonya Hindis-

DöRT BöLGEDE yapılan akında büyük yangınlar çıkarıl- için kullanılan Pu nehri üzerinde dört tana karşı harekete geçmek için tama
Moskova, 11 (A.A) - Öğle üzeri neş- mıştır. küçük nakliye gemisini batırmış, yüz miyle hazır değildir. Japonya Almanla

rolunnn tebliğ : 10 ağustos gecesi kıta- Etnobrug mühim bir Alman sanayi elli düşman asketi boğulmuştur. rın Rus cephesindeki terakkilerini dik
larımız Kleskaya bölgesinde düşmanla şehridir. Burada çelik, alominyom ve Lişuangtan Nansanga giden Çin kuv- katle takip etmeyi tercih eylemektedir. 
dövti müşlerdir. Armavir, Krasnodar ve demiryolu levazımı sanayii vardır. Fa- vetleri Çunkiyang ilerisinde düşman Japonya Sibiryada Rusyayı arkadan 
M ykof bölgelerinde düşmanla savaş- kat asıl mühim olan nokta burasının kuvvetlerine hücum ederek Japonları hançerlemek için zamanını bekliyor. 
nıışlardır. Diğer kesimlerde hiç bir de- mühim bir demiryolu kavuşağı olması- şimale doğru ricale mecbur etmiştir. Japonya bunu yapmak için Alman-
ğ' ıklik yoktur. dır. * }arın muayyen bir noktaya kadar ilerle-

KOÇELNlKOVDA Berlin, 11 (A.A) - Alman tebliği : Çunking, 11 (A.A) - Çindeki Ame- mesine intizar ebnektedir, Bazı resmi 
Moskova, ıı (A.fı..) _ Cepheden ge- Dün bir kaç İngiliz tayyaresi batı Al- rikan hava kuvvetleri kumandanlığının Çunking mahfillerinde sanıldığına göre 

ll'n bir habere göre Koçelnikovda şid- manya üzerine tesirsiz iz'aç hücumları tebliği : 9 ağustosta avcsı ve bomba tay- l;>u nokta Stalingraddır. Japonya kah-
detli b ir muharebe devam etmektedir. yapmıştır. yarelerinden mürekkep bir Amerikan pece hücum için bütün hazırlıklarını 
A lmanlar ate hattına yeni ihtiyatlar sür- ALMAN HÜCUMLARI teşkili Hindiçinide Halfondu bombardı- yaptıktan sonra belki de Rusyayı dip-
m üşlerd' r, Bir kasaba bir çok defa elden Londra, 11 (A.A) - Hava tebliğt : man etmiş, liman tesislerine ve hangar- lamatik yollarla bir ıantaja tabi tutacak 
ele geçmistir. B ir tank taburile destek- Pa7.artesi akşamı teker teker uçan lara tam isabetler kaydeylemiş ve 4000 ve yahut hücuma geçecektir. 
lcnen b ir piyade birliği düşmanı geriye düşman tayyareleri İngilterenin cenup tonluk bir vapuru batırmıştır. -tt----
atmıştır. Evlerde harp eden Almanlar kıyılarına bombalar atmıştır. Hasar ve Akın tam bir baskın . halinde yapıl- StaJlngrad me"da n mu· 

Ankara, 11 (A.A) - Cümhuriyet 
Halk partisi meclis grubu umumi heye
ti bugün (Dün) saat 15 te reis vekili 
Seyhan mebusu Bilini Oranın reisliğin-
de toplandı. Celse açıldıktan ve geçen 
toplantının zabıt hülasası okunduktan 
sonra ruznameye geçildi. 

Ruznamede Eskişehir mebusu Emin 
Sadak tarafından verilen vilayet ve ka
za idare meclislerindeki müntehap Aza 
ile şehir ve kasabalsardaki muhtarlıkla
rın ihyası talebi.ne dair takririn tetkiki 
için daha evvel teşkil edilen parti ko
misyonunun grup umumt heyetine hi-
taben hazırlanmış mazbatası vardı .. Bu 
mazbatada münt€hap idare meclisi Az.a
bklarının ihyasına komisyon taraftar 
görünmemekte, fakat şehir ve kasaba
larda kaldırılmış bulunan muhtarlıklar-

dan açık kala 
işaret edilerek 
dan bu boşluğ 
ile doldurulm 
edilmekte idi. 
DAHİLİYE 
Kürsüye gel 

tor Fikri Tuzet 
dermeyaniyle 
tai nazarına iş 
bir J.Ayiha ta 
mazbatası vek 
şehir ve kasa~ 
kalan vazife bc:i 
layihanın mecl' 
dirmiştir. 

Grup umu 
nin beyanatını 
ruznamede b 
toplantıya son 

Büyük zaferimizi 
vıldönümüne .... 

Ankara, 11 (Hususi) - Türk milleti 
30 ağustos gününü, hayatının en büyük 
dönüm noktası olan •Başkumandan 
meydan muharebesi• nin 22 inci yıldö
nümü Dumlupınarda geçen yıllardakin
den daha üstün :bir şekilde kutlamağa 
karar vermiştir. 

Halkımızın ti 
!aştırmak için 
ler tertip edi 

Askeri kıtal 
ri ve sair teşk 
narda bir geçi 

Tasarruf sandıkları n iz 
A 

Sandıkların 
Devlet malı 

m~ 
sa 

Ankara, il ( Yeni Asır ) - Devlet 
şurasınca tetkik edilmiş olan tasarruf 
sandıkları nizamnamesi vekiller heye-
tince tasdik edilmiş ve meriyete girmiş-
tir. • 

Hususi idare ve belediyelerle milli 

Ihtikirla 

Istanbulda vali 
kanlığında top 

İstanbul, 11 (Yeni Asır) - Piyasada
ki satışın kontrolü ve ihtikarı önlemek 
maksadiyle tacirlerden teşkil edilen ko
misyonlar bugün Ticaret odasında vali
mizin reisliğinde toplanmışlardır.. Vali 
tacirlerle yaptığı konuşmada ezcümle 
§(jyle demiştir: 

• - Bizim yumuşak bir elimiz vardır. 
Bu elimizi samimiyetle tutunuz.. İstan
bul halkını cidden tazyik eden ihtik.Arı 
beraber ezelim.. Sizden yardım istiyo-

ruz. Yumuşak 
olursa öbür ell 
bu elimizle ~ 
Sizden derhal 
tekirleri mey 
rum.• 

Tacirlerin · 
zincirleme sa 
alış veriş yapa 
lerinde mal t 
rilmesi karar! 

lngilizl ere yeni~ 
•• •• bin ton uzun1 s 

Ankara, 11 ( Yeni Asır ) - Aldığım malumata göre 
dört bin tonluk bir parti üzümden sonra eski mahsul .. 
satılmış olacaktır. 

iaşe işlerinde kolay) 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

BAYINDIRDA ~İR H.ADİSE 
Gelen haberler, müstahsilin hüküme

te satacakları muayyen mikdarlardaki 
hububatı seve seve teslime devam ettik
lerini göstermektedir. 

Hatta bu münasebetle Bayındırda ge
çen bir hadiseden bahsedilmektedir. Hü
kümete vereceği mahsule taş, toprak ka
rıştırırken diğer köylüler tarafından gö
rülen bir koylü çok fena bir muameleye 
maruz kalmıştır. Bu hileye meydan ver
miyen köylüler •Bize bu kadar iyilik 
yapan hükilmeti aldatarak şerefimizle 
aynıyorsun• diyerek fena niyetli hem-

bisküvi ve e 
kında bir kar 
Yapılan te 

fabrikatörleri 
15 makama f 
senede bir mi 
mişlerdir. 

TOPRAK 
Diğer taraf 

rak mahsulle 
dirmek için 
ıncktedir. 

imha .edilmiştir. Bir Rus tank birliği kayıp yoktur. mıştır. ı 
iki gün süren b ir muharebede pek çok Londra, 11 (AA) - Alman hava kuv- rak askeri ehemmiyeti haiz hedeflere ltareflesls ŞiddetlendL. kaç kerre elden ele geçmiştir. Alman-
Alman öldürmüştür. Dişli Rus traktör- vetleri İngilterenin cenup doğu ve doğu Moskova, 11 (A.A) - Royterin hu- lar ayni zamanda Stalingrad demiryolu 

gaşalıkların d 
mem. Oç gü 
bölgelerinde 
ri devam eyi 
ların bazı ye 
surları tarafın 
çıkmıştır. Bu 
!ar bilhassa 

lrri 70 top tahrip etmiştir. bölgelerine hücum etmişler ve yüksek geriye dönmüşlerdir. susi muhabiri bildiriyor : Stalingrad üzerinde yeni bir ilerleme kaydetmek 
STALtNGRADDA TAZYİK kudretli infilak bombaları atmışlardır.. BİR İNGİLİZ AVCISI dolayları için yapılan meydan muhare- için buradaki muharebeye de yeni tank 
BERDEVAM Hasar vardır. Enkaz altında bazı kim- DÜŞÜRÜLMÜŞ besi yeniden ıiddetlenmiştir. birlikleri ve başka kuvvetler sokmuı-
Mo.ı.kova, ıı (A.A) - Stalingradda seleıin kalmış olmasından korkulmak- Berlin, 11 (A.A) - D. N. B. Ajansı- lhtiyat kuvvetleri getirmiJ ve Don lardır. 

düşman tazyiki devam ediyor. Ruslar tadır. nın bildirdiğine göre bir Alman uçağiy- lcavaindeki kuvvetlerini toplamış olan - ---wtt-----
~---~-ı-.o.-.__ ..... _..__.-~""""~AJO::ı..ı...--1.!LL.DILl'~~uı..a...ı-.\..uu:!.... _____ J.IJLJ;W:. İngiliz avcısı arasında Dünkerk Alınanlar dün yeni hücumlar yıı.Jm!ışl~a~r-:.uu..ı~•llMI" V1tllel lllld'.Undn 


