
Hayat 
Pahalılığı 
K,arsısında ., 

---+---
Geliri masrafını lıarşı· 
lıyamıyanları nasıl 
hima]le edebiliriz1 

HAKKI OCAKOGLlJ 

Jshınbul gazetelerinin bir kısmı hiikii
metin piyasnlnrda temin eylediği ser
bestliği alkışlarken diğer bir kısmı da 
bazı iaşe maddeleri üzerinde görülen 
fİ)nt yükseli~lerini ~iddetle tenkit eyle
mekte, de' Jctçc yeni kararlar ?lmması 
lüzumunu nıiid&fan cylcmcktcdırler. 

Her şeyden C\."'•e} fiurnsını gözönünde 
tutmak lfızıın gelir ki Jıükümct aldı~rı 
yeni kararların fiyat yükseli~lerine yol 
açat'ağını bilmiyor değildi. Bu yola bi
lerek ve bir zaruretle girdi. Çünkü daha 
evvel tecrübe edilen el konma kararla
rının, sert tedbirlerin iyi netke verme
diği göriildü. 

Uzayııp giden harpten vfr ~ne daha 

In,ilizlere •• gare Rusya harbi 

Almanların vazi
yeti sıkışık ... 

===== 

Başvekilin Erzurumda tetkikleri 

Doğu viliyetlerimiz birer 
MISIRDA HARP 
---*---

r ta .. 

-·-2' aarl'UZUft öl~ü meç· 
lıuL İngilizler illı laücu· 

mu püsfıürttüler-
Londra, 1 (A.A) - Royter ajansı

nın askeri muharriri yazıyor : 
Alman kuvvetleri EWemeyn cenu

bunda E.Jh.imeymada taarruza geçmiş
tir. Elhimeyma Kattaranın cenubunda 
bir tepedir. Havalann durumu hücuma 
müsait olduğu gibi ay ıflğı da harekata 
daha müsait bir vaziyet hazırlam1ttır. 

HARP SAHASI 

kartal yuvasıdır 
.... 

Başvekil tetkik ge· 
zisinden memnun 

Doğa llfldyetlaintiz 
hallıını Ylll'dıımazan 

asır ve cesur Kanaııa,.. 
olaPalı vasıflandırdda 

Erzurum, 1 (A.A) - Başvekil Şük
rü Saraçoğlu ve refakatlerindeki zevat 
dün şehrimizi şereflendirmişler ve hal
kın coşkun tezahüratı arasında karşı
lanmı.şlardır. 

•. Ba~ekil vilayeti, komutanlığı, bele
a:yeyı ve Parti merkezini ziyaretten 
~nra şehrin gez;Jecek yerlerini gezmiş
tır .. Piyasalardan her şey yok oJmuşhL Bu 

yolda ısrarın daha büyük sıkıntdara se
bebiyet vereceği takdir edildiği içindir 
ki biraz pahah da olsa her şeyin piyasa· 
da buhmabilmesine imk8n vermek mak
sadivlc de,·let serbesti esasına dayanan 
l»ir politika takibine karar verdi. '" - •- a- - ·- •- r-• - •- •••> ----* . 

KlŞ ~~livor, Alınan-

iki taraf 35 kilometre kadar geniflik
te olan nisbeten dar bir sahada harp et
mektedirler. Bu sahanın bir ucu deniz
de, diğer ucu da Kattara bataklıklann
dadır. Bataklık arazide zırhlı vuıtalann 
haeketine o kadar imkan yoktur. Btı§vekilimiz B . .Şükri.i. Sanıçoğlu 

Halk.evinde şereflerine verilen ziya
fett.e. doğu ~adoluda yaptıklan tetkik 
g~zı:nn~en mütevellit memnunluklarını 
bildırmişler, bu viliyetleri kartal yuva
lan ve bu viJAyetler halkını da yurdu
muzun asil ve cesur kartallan olarak 
vasıflandırmışlardır. Serbest demek niha:vetsiz bir şekilde 

}liya alan vurguncula~ bazicesi kıl
mak demek değildir .. Milli korwıma ka
nunu hiikümleri bakidir ve bu büküm· 
lerin tatbiki salahiyeti belediyelere \'e
riJmi tir. 

Piyasalarda iki tiirlü pahalılık mev
nıt olabilir: 

Biri istihsal ve nakil masrafJannm 
ağırlığından doğan fiyat yükselişleri, 
diğeri de vurgunnılann marifetidir. 

Birinci kısımda vaziyeti tabii bulmak 
icap eder. İkincisinde ise vazife beledi
yelere düşer. 

Yalnız burada bir sual hatıra pliyor. 
Tabii, pyri tabii, hayat mütemadiyen 
pabalıla maktadır. Bu durumun nerede 
duracağını kimse bize söylemez mi? 

Söylemez. ... Bunun durabilmesi istih
nlin ihtiyaç seviyesine çlkanlmasiylc 
milmldindlir. Bunun için de vakte ihti
yamnız vardır. 

Bizce iaşe maddelerinin fiyatları yük
Eelmesi behemehal hayatın pahalılaşma-
5ı mAnasına gelemez. 

Hayat pahalılığının en iyi tarifi iradın 
masrafı karşıbyamamasıdır. Dün yüz li
ra kazanan bir adam bu para ile fe(;İ· 
nebiliyorduysa bugün ayni adam beş 
)'Üs lira kazanıyor ve yine ayni para ile 
ı~iniyorsa onun için hayat pahalılığı 
bahis meVZU11 olamaz. 

(Sonu Sahife z. Siltun 6 da) 
+-.-..-.... ,.-.,_.._.. __________ ........ 

B. ''Vilki,, 
An karada 
bekleniyor 

---·---B. Ruzveltin mümes
sili cuma günü bellıi 
AnJıarada bııJunacalı 

Natal, 1 (A.A) - Hava yoluyle 
Rusyaya gitmekte olan Vandel Vilki 
Nataldnn geçmiştir. 
Ankara, 1 (Yeni Asır) - Amcrıka 

Cümhurrcisi B. Ruzveltin mümessi
li B. VandeJ Vilkinin bu cwna günli 
Kahircden tayyare ile şehrimize 
gelmesi muhkmeldır. J 
...._.t_•_ -~-~~a-·-c.-...., __... ...... 

SOVYETLERE GORE 

Stalingrad 
Almanlara 
dayanıyor 

-·-Ruslar Kalenlnde Uç 
müstafalıeın yer aldı· 
ıar- Kl~lıayada da 

IJerledllel' •• 
Moskova, 1 (A.A) - Dün geceki 

Rus tebliği: 31 Ağustosta cephelerde 
hiç bir değişiklik olmamıştır. 

Moskova 1 (A.A) - DUn geceki Sov
yet tebliğlııe ektir: Kalenin bölgesinde 
Rus kıtaları üç müstahkem yeri daha 
almışlardır. Almanlar cephede 1800 öHl 
ve yaralı bırakmışlardır. 

STALtNGRADDA 
Stalingradda müdafaa hatlarımıze gi

ren bir düşman grubu çok ağır kayıp
lara uğratılmıştır. Almanlar yeni kuv
vetler getirmek zorunda kalmışlardır. 
Bir takviye kolu hezimete uğratılmış
tır. 

KLEÇKAYADA 
Kleçkayada Rus kuvvetleri bir haylı 

ilerlemişlerdir. Burasının müdafaasına 
memur edilmiş bulunan İtalyanlar mu
kavemet teşebbUslerinde büyük kayıp
lara uğramışlardır. 

38 top, 25 mitralyöz ve on beş milyon 
100.000 kurşun ve bir çok kamyon ve 
oesir alınmıştır. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Jar yine ~eciktiler -·Almanlar StalHngradda 
yeni lıavvetler toplıyol'• 

lar, faJıat Ruslar 
hücumları lıar.yda. 

matja hazır-
Londra, 1 (A.A) - Stalingrad etra

fında Almanların birkaç gündenberi 
yaptıkları killJe halindeki hücumlar .ne
ticesiz kalmıştır. Dilşmanın ikinci bir 
teşebbüste bulunması mümkündür. 

(Sonu Sahife 3. Sütun 2 de) 

iKi IHTtMAL 
Mümkün o1an iki sürpriz vardır. Bun

lardan birisi denizden bir çıkarma ve 
diğeri de cenuptan paraşütçüler indir
mektir. Fakat her iki ihtimalin de tatbi

Ekmek kartı tevziatı bitti 
ki çok güçtür. Bununla berabr, general F 
Rommel azimki\r bir kumandandır: bel- 1 rı n o•• nlerl ar-ki de elinde kafi vasıtalar vardır. 
Düşmanla boy ölçüşmek için mütte-

!~~l=~~;,: h:~~ıtn~~ktt.venin varlığını tı ..,._ tenhalaştı 
iLK HOCUM POSKORTOLDO ı ft_ 
Kahire, 1 (A.A) - Yeni düşman 

taarruzunun ölçüsü hakkında henüz kati *·---
:...J-e ,.-,.... lm"'8n .JnrlJltJerfnln de E:,.Jal -""fite fel'fft aylıinna aıt ebnet 
iştfralcl1e yapılan zayıf bir hücum kayıp- kartlarının tevziab dün nihayet bulmut-
lar verdirilerek püskürtülmüttür. tur. Bu ay da dağıtma sıruında epeyce 

(Sonu Sahife 4, Sütun f\ da) kart tasarruf edilmiftir. 
HARP UZAYACAK 

ÜZÜM VE İNCİR PİYASASI 
Şayanı dikkattir ki giiıllerdenberi aa

bahın ilk saatlerini müteakip fmnlarda 
ekmek bulunmazken ve halk fınnlar 
önünde bek1eıirken dün hnnlarda ııü
niin her eaatinde ekmek bulunmuftur. 
Halk yeni kartlarla ekmeklerini alına
ia baılayınca tabii vaziyet avdet eyle
mlttir. 

Amerika 
önürr .. üzde
ki yıl hazır n:ostahsll hl~ 

aeele etmtyo ~~ ••• 
Belediye relal B. Repd Leblebicioğlu 

dün hnn]an teftit ederek ekmek eahf
lannı bilfiil kontrol etmiı ve hnncılarla 
gCSrüımüttür. Bir defa daha anlaıılmıt
drr ki .on gijnlerde hnnlar önünde gö
rülen kalabalık, hariçten lzmire getiri
len kartlarla ekmek alınmamıdan iJeri
yo gelmlıtir. 

Amerllıan 1ıaf andPaJI 
IJütün lıadıeet ue lıau
Uetindzi ÖnltrnüzdeJıl 
yıJ elde edeceğiz 
diyor_ 

Manisa üzüm Pefıoıtesln in Yhde altrnlf lıadcırl 
son yağmurla Pdan ıslandı- (Sonu Sahife Z, Sütun 5 te) 

Dün lzmire yeniden Kema]pap ve 
Menemen mıntakalanndan bolca kuru 
üzüm getirilmiştir. Manisadan da Jzmi
Te üzüm getirilmeğe batlanmıttır. Jzmir
de toplanan üzümler bugün ve yann ge
tirilecek partileTle piyasanın açılmasını 
temin edecek bir çokluk tetkil edecek
tir. 

Dün izmire 50 çuval kadar incir de 
getirilmiıtir. 

Şayanı diJdcattir ki bu sene piyuanm :mmm1111mım11111m111111111111n111111111111111111: 
ar 1 i . tah ")d 1 .,,L - = K .. h = Klevland, 1 (A.A) - Amerikan deniz 

..,ı maıı çın mU. il e ace ecııuı; ·~ =--=== uta yayı ==-=-=_ k ti . k d rülmüyor. Bilakie piyasanın daha geç uvve erı uman anı amiral King de-
l miştir ki: açı masına taraftar olanlar da vardır. 
Bugün eylülün ikinci ııünüdür. Piya- - - • - Amerika bütün kudret ve kuv· 

san h · h"l 1 b ·· = ı b t = vetini önUmüzdeki sene elde ed..,.ektir. 
. ın ta mın veç 1 e açı maaına ef gun -=== s e · as ı =--=- S l ""'• ıııhı kısa bir müddet kaldığı halde piya- a omon takım adalarında ve Tulagl· 

sanın kati surette açılacağı gün resmen : = de elde ~ttiğimiz muvaffakıyetler. düt-
teabit edilmiş değildir ve bu itibarla ha- = = manın ugrıyacağı tehlikeli lkibetin an· 

(Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) § Bazı evler sa altında~ cak bir nümuncsidir ..• 

}[arp vazi~retlerine asker gözüyle bakış 
AMERİKAN TANKLARI 

~ lıaldı ve zarar gördü~ M"OKEMMEL 
~ Kütahya, 1 (A.A) - Civarda E Vnşington, 1 ({\.A) - Amerikan zırh, 
E yağan yağmurlar yüzünden ,ehri ~ ]ı kuvvetleri kumandanı demiştir ki: 

Merkezde Almanlar tehli
keye düşmeğe başladı 

Kafkasyada "Grozni,, ye ilerleyen Al· 
ınanlarıo rlurduruldui(u hHdiriliyor .. _.. 

Radyo gazetesine göre Berlindcn ge
len haberler, Rumen kıtalarının Kara· 
denizde Amıpn limanını zaptcttiklerlni 
bi~diriyor. Burası Novorosiski limanının 
Ci<' kilometre mesafesinde ehemmiyetsiz 
bJr limandır. Anapanın Novorosiski 
ti:!crinc hareket eden kuvvetlerden ay
rı lan bir kol tarafından kolayla zapte
d!ldiği anlaşılıyor. Burasının zaptı, Ta
man yarımadasındaki Rus kuvvetlerine 
bir tesir yapamaz. ÇUnkil Tamandaki 
Rus askerinin tahliyesi icap ederse bu 
:ıncak deniz yoluylc ya~ılacaktır. 

KAFKASYADA 
Kafkaslarda bir değişikl:k yoktur .. 

Mısırda Mihverin 
yaptığı yarma hare

l<~ti clurdureklu 
Kahire, 1 (A.A) - Royter ajansının 

hususi nıuhabiri ~Udiriyor : Cenup cep
besinde Romel kuvvetleri mayn tar]a
lnrı arasında 12 kilometre i1erledikten 
~onra müttefik kuvvetleriyle temasa 
gelmiştir. Mihver mer!cezden de bir 
yarma hareketine teşebbil.s etmlştir. Bu 
hareket d~urulm~uı·. 

: seller basm!f ve bazı evler ıu albn- E: • - Amerikan tankları şimal Afrika
§ da kalmıf, hasar görmüştür. E da çok işe yaramıştır. Fakat şimdi tea
;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııır: lim edilmekte olan tanklar çok daha ---------------1 kuvvetli ve işe elverişlidir .. • 

• 1 ~ırda Uıarrııza geçer r 'c n ~ra! !':.om el 1tcılyan Generali 
Ue bir teık ik esnasıncltı 

Yninız geç vakit gelen bir İngiliz habe
rine göre Groznide ilerliyen Alman kuv
Yctleri durdurulmuş \'C Ruslar bir mu
kabil taarruz yapmışlardır. Bundan çı
kan mfına şudur ki Sovyetler buraya da 
tclkviye kuvvetleri yetiştirmişlerdir . 

(Soma Sabile a. Sltua s te) 





TENi ASIR SAlllFB 
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harp ~ayretleri müthiş 
HARP VAZ.~YETLER\NE ASKER OZOM VE iNCiR PIYASASI 

GOZUYLE Blf<IŞ (Baştarah 1 inci Sahifede) 
(Baştarah ı inci Sahllede) zırlıklar geçikmektedir. Piyasanın açıla

cağı gün ve saat hakkında ticaret vekl-

Sen ~fozef 
AL SANCAK 

Fransız Koleji 
· TELEFON: 4237 

Amerika bizim 800-1000 
yılda harcayacağırr .. ız 
parayı harbe veriyor! 

. Ru ların ya'"?-? yavaş daha ziyade tak- letinden bugün tebligat yapılmasına in-
vıye kuvvetle· alacakları da anlasıh- tizar ediliyor. 
Y?~· Böyle olur:.a dağ gcçiUerindc bir- ISLANAN OZOMLER 
~;·mdı_-n. ayn muhare~e .etmekte olan Şehrimizdeki reımi ·makamlara tel-

1 - ilkokulu bitiren talebeler, okulumuzun iHZARi f 
olunurlar. sını ına kab 

2 - ikmal imtıhanlan 31 8 1942 günü başlıyııcaktır. 
3 - Derslere 12 9/1942 tarihinde baılanacakbr 
fazla izahat almak için okul direktörlüğüne mür~caat ı nur 

23 2 4 
o unması 

. (22J7) 
~ 

. ';;t~ ~lalarının yenı hır tehdit altına grafla gelen malumata göre evvelki gün ~ 
gır ı · erı~i ve teker teker imha edil- sağnak halinde devam eden yağmur ea
me~ tchlıkesinc düştüklerini kabul et- nasında Manisa vilayeti dahilinde mü-
me ıca~ eder. him miktarda üzüm ıslanmıştır. Islanan :•. 11 •••••• 11 ••••••• 1 •• 1 •••••••••• 1 •••• 1 •• • -:; • •••••••• -. -.. -. ---

i Devlet Demır Y olla·;~·~·d~~ ........ ST~L NGRADDA üzlimler, Manisa rekoltesinin takriben 
~talıngraddaki hnrckut hakkında her yüzde nltmışına tekabül etmektedir. 

lk: taraf ta birbirine zıt haberler 'ileri- Yağmur başlıyacağı sırada sergilerde 
yrlar. Fakat bu zıt haberlerden cıka- bulunan üzümlerden 2 milyon kilosu 
rı a~ mana aa su olabilir: çardaklara ve kapalı yerlere alınarak 

................................................... 
D. D. 2.5 J nolu grubaj tarifesine giren D Ö .. 2•!•5••n••ı•••h••••••ı··~··•••••u 

lliltiin fecaatine rafmen IJagUnlıü harp henüz 
INlflangıcıncladır ve alıı lları dardlll'acalı de;tc· 
•elle vallfDeıeeelıtlr- ff adlselerden ders alıp 

Jaaoalorda lıa vvetlenmeliyiz .. 

$maide takvıyc edilen Ruslar Al- ıslanmaktan kurtarılmış, bir miktar 
nıeın1 2rı buralarda durduı·mağa muvaf- üzüm de çadır bezlerile muhafaza edil
f~.~ o1n.~laı<lır. Fakat I<oçclinkovomın miştir. Islanan lizümler kalite itibarile 
~n~ai ndc hcnilz Alman tazyiki de\•am knyha uğramıştır. 

1 • • 1 942 . . "' o u ava esı eşya ta 
teınnıevve den itibaren mülgadır. 5169 (2316 

94i 1 ~ no!~b buiday 5avdar ve emsali mahsuUere mahsus tarife 1 teşrinie 
en 1tı aren mülgadır. Mezkur tarife yerine şebekede mer'• 209 

ve 212 notu .Yai!• .hu~ubat tarifeleri kaim olmu~tur. 
1 

za 

cdıyor. -•----Yazan: Hazım ERCöKMEN 
fazla tafsılit ıçın ıstasyonlara müracaat. 5168 (2319 

Kleckayada Rusların hula elinde bu- Yeni ingilJz ve Alman i hın~m b!r köprü başından Ruslar h . zrnir Defterdarlığından: 
tıklım bir cıkıs hareketi İt 1ın )ı8P- Hava Ucurnları.. Nazıf kızı Fatma ilhanın Başturak ~besine borçlanma b del' d nğır Za'-'iata -u;;ratmıcotıı· Rusl a .Yb~n arık Berlin, 1 (A.A) - Dün öğleden son- r b . . h ·u e ın en mevcut 

İ "' <> .. • ar ırço b. t T ğ H 1la d ıra orcunun temını ta sı zımnında hac.zedilmiı ola .. .• .. K 
talyan esir a1ınışinrdır ra, ır ngı ız savaş uça ı o n a sa- lesinin E~veriye soka.ğında kain. 655 ada 1 O parsel ;.;.~n~uk:yryaetqt 5m3a 

Birleşik Amrika cumhur reisinin kon-,rılmak doğru olmaz mı"? 
@'etlen aarfına salahiyet istediği 39 * 
Milyın dolarlık tahsisatla Amerikada bu Hulasa bizim görüşümü~ odur ki ha-
gÜlle kadar yapılmış veya yapılacak va endüstrisi memleket müdafaasında 
•lan harp ıhazırhklanna iki yÜ7. milyar ön safa geçmiştir ve muharipler kadar 
do}ar verilmiş oluyor. Son günlerde tah harp dışında olan memleketler de sulh 
tallaisattan 1 1 milyannın tayyarecUiğe içinde kalabilmek için lıavacılığa daha 
ayulmıı olması da dikkati çekiyor. fazla önem veTmek, maddi manevi bi.i-

lOO milyar doların, bugünkü bütçe tün ku\ vetlerini ortaya koyarnk tayya
ölçüsüyle hükümetimizin 800. 1000 yıl- reciliklerini eriştirilmesi imkan sayılacak 
da sarfedcceii bir servet olduğunu ha- derecede yi.iksek bir seviye) e ulaştnmnk 

Mo.l<o,•a kcshnlı;dckİ Rus taanuzu t!!l";;;dd\ hjr kalile';"r t h!l:'m ı,!~b- "."""""!~ılı ve 480 ""' loymob mukayyedoli ev;nin kati lhalooi ıç; .. / dev~:ın e<liyor. Büyiik Cilçüde zırhlı kuv- l us n ~ ~ um1:.u~ .. ~uf .. tua m a- hı. ~O gun daha tt'mdit edilmİ§tİr Taliplerin kati ihale günü olan 1 İ 9/fi 
\'etlerin ~~ hareki\ta iştirak ettiğini Al- a1;.1™AN e~tl~A~uş r. ın e saat 16 da vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. - t 

~nan .~cblıgı h?bi?r v~riyor. Ruslar yeni- Berlin, 1 (A.A) - Askeri bir mahfil· 2 6 5 t .H (232 
en uc meskun Y"rı daha a1mı.şlnrdır d b'ldi ·ıd•V• ·· Al h-~if ha -------------------------------1 

Rusların yavaş, { k t h .. en ı n ıgınc gore man ın - Ber .. -- C Miidd-s 
hareket •a tıkla . a a e eınmiyetli bir va uçakları tngiltere sahillerinde mu- .,_. • ._ • • ~·Unnanlllğinden : 
rada d ~ P 'ı ı anlasılmnktadır. Bu- vaffakıyetli uçuşlar yapmış ve anzasız Bergama mahkmesı kadrosuna hır 15 liralık ve Soma hk • .,.,.hı·ı.l 1~rub?1 hya

1
vas

1 
yavru; Almanlar i,..:n olnrak vazifelerini görmü<:lerdir. bir 20 lira maaılı iki zabıt katibi tayin edileceüfoden ma • em~ı kadro " ' ı e ı ır a k d " " .. •. dd . d k" fl o memunn :ır.anununu 

MI
's' IRDA ' ama ·ta ır. Londra, 1 (A.A) - Askert makamla- uncu ma esın e ı vası arı haiz bulunmak •artile tal"ıpl ı· n_ d ·· · k ·· • 1 . • " er n .ocrgama a 

t...ıamak yersiz midir? mecburiyetindedirler. 
.lu kadar muazzam bir servet yığını- Rahmetli Ba~vekil .Refik Saydamın 

mn bütün Avrupalı hükümetler için de su sözleri kulaklarımıza küpe olsun: 
hayal kalmağa mahküm criıilmez bir (Toprak ve su havanın cmTine gİrmİ!l-
kıymet olduğunu söylemek de doğru tir.) 

M ~ rın bildirdiğine göre bir Alman bomba encumenıne evra 1 mmıpıte erıle bırlik te müracaatları ilan olunur. 

1 
~--ır~a Ilomelın Elalcınl.!Ynin ccnu- tayyaresi tzlandada bir köye iki bomba 28 2 5039 (266 

)~~ ~· ~talyanlann merkezde yaptıkta- atmıştır. Bombalar patates 1arlalarına oluı. Yaşamak, kendimizi koruyabilmek 
1 te böyle bir mali takate malik olan ümidine kuvvd vermek için havacılıkta 

birleşik Amerika, §İmdi harp endüstri- çok çalışmak, hava endüstrimizi gerçek
aine, akılların alamayacağı derecede bü- lestirmek vazifelerimizin başına geçmiıı
yük bir in1d~af vererek zamanı gelince tir ve vatandaı. istiklalin, çoluk çocui{u
mihver &zerine ablmak hazırlıiındadır. nun, mal ve mülkiiniin korunması için 

r. aı c . et. hakkında henüz kan ıarsuat duı;muşıur. '"",-~. rnova Bağcddı ist as-uona rn'"d~rııH~nd 
gelme• l~ştır. Faknt bu hareketin başlan- -....mı .,, N N M!JM gıç !'Cklıne baknrak nsıl büyiik taar uz oac•MKMKMKMKIOCIOGIOalOa~OOOO'-'OlllCX ı Muhammen bedeli Temina 
olmadığı hükmünü vermek kabil:ir.. 1 3 dönüm razakı ve ~m üzümü 880 r 
Çecenlerdc bunn benzer b;r h k f M ... d,kb ... llil ;<;nd•k; M&ıu ve muhommen bedeli yukand a yazdı razaln ':_" .. .. 66 ~ 

Bir kaç defalar anlatttıitmız gibi, ger- hava kurumuna yaptığı yardımı artırmak 
çek olan şudur ki birleşik Amerika, bü- vazifesine la)'lk olduğu değeri vermek 
yük Britanya adalarını ve Afrikayı her ı:oru ile karııı karı:ıya bulunmaktadır. 
şeyden evvel muauam birer tayYare 
üssü halinde kullanarak Avrupayı çö
kertmek imklnını kuvvetle elinde tut
maktadır. 

fogHitlcr de ynpm•,Iar; ve bu b;• ~ .:.'. toplan 9 / 942 ıarlhinde ;hal.,i yaptlmak üzere illn ed ilmit • • d ,.,._ ;;trimn 
ruz ı-~,lang 1m t t rine mf:zkur üzümlerin ~rtnamesi dahilinde -4/9/9 .. 2ueta~L~oru ~- ilzd~fm 

. ~ '': sn1 ru ıştı. Neticede bir 8 8 es pazarı .. .. 15 30 d B • rınıne muaa ı l cşıf harcketı o.<luğu anlaşılmıştı. Al- gunu aaat . a ornovada bağcılık iatasyonu binuında .. d ·ıe ma~ taarruzunun da böyle olması ihti- BEl..EDIYE ClvARI os·· ...... .+w..- lacaiından taliplein 66 liralık teminatı lzmi maliye vezneain mıızaı:; k ımal malı \·ardır. .MAı·uxr.. !f6nde hazır bulunmaları ve cvveHti ilAn ve ihale tarihlerinine ::bn~ak.almMf 
Almanların tanrruza gectikle. ' CADDESİNDE 7 NO. ya taşındı.. !lln olunur. 2 3 5173 (2'!11• 

Bu mütalaanuzla, harbin hava kuv-
etleri ile bitirilebileceği kannatine yer 
verdilimiz meydandadır ve hu harbin 
binlik. on binlik tayyare filoları ile mih
ver topraklarına saldırarak aona erdiri
lehlleeeii yolunda eııkiden beri değişik 
biçimlerde ileriye sürdüğümüz kanaat 
bugün daha çOk temelli olan bir hakikat 
deierini alml§ bulunmaktadır. 

1 •42 yıl& içinde ayda be§bin. 194 3 
yıltnda ayda on bin harp tayyaresini yal
nız batına yapabilecek olan birleşik 
Amerika endüstrisinin aaldırl§a geçtiği 
gün nud "bir kudret arzedeceiini uzun 
b•ylu hesaplamağa acaba lü1:11m görü-
l&r mU1 ... 

* tnglliz tayyarecilerinin Kolonya, f.a-. 
sen ve Bremen &zerine biner tayyare ile 
yQıhit h&emnlann neticesi hakluncla her 
kes artık yetecek kadar fikir edinmiş bu 
lunuyor. Beı gün sustuktan sonra tekrar 
çıkmaya bqlıyan (Kölnite Çaytunır) 
ıcilı blr Alman gazetesinin vere· 
bileceii haber çereveai içinde büyük Ko 
l.ayaıua uiradıiı ikibet hakkında Ufi 
malOmat vermiyor mu? ... (Tarihi Ko
lonya şehri arbk yüzlerc.e yıl için yok
tur!.) 

Euende neler olduğunu kestirmek 
içinse bu mıntakanın ba§tan bata muaz
zam l>ir endüatri bedeli olduğunu ve her 
bombanın mutlaka bir zarar Yereccğini 
göz önünde bulundurmak lazımdn. 

ıBa küçük örıwılder taJYarenin yarın 
neler yapabileceğini anlatan ve iddiala
rımızı takviye eden misaller olarak ele 
alınmak doğru değil midir;> 

Bir günde yalnız bir büyük şehri, beıı 
on ~ri !birden idil ve harabe haline ge
tirecek bava hücumlan. harbin kuvvet 
kaynağı olan halle maneviyatını ve en
dlstri takatini kısa zamanda yok ede-
cektir. 

Biz bu haldhti layık olduğu gibi de-
ğerlendirdiğimiziçindiT ki Avrupayı ha~ 
tan başa ka•unnuş olmaııına rağmen bu 
biiyült harbin ne bız. ne şiddet bakımın
dan henüz bafiamadığına ve yarınki 
olayların insanlığı ut.andıracak derecede 
va.lıışi olacağını. 19 .39 dan beri ıararla 
s<Sylemekten geriye kalınadık. 

* Korkunç harp henüz başlamamıttır; 
muharip memleketler halkını bir takını 
asabı bozuk insanlar. hatta deliler lcüt
leSi haÜne düşürecek olan hava hücum· 
lannın fU günlerde ancak küçük bo)·da 
örneklerine raslanmaktadır. Henüz ild 
taraf ta hasmından daha çok kadın ve 
çocuk öldürmek hareketinin hazırlığı:ıda 
hulunuyorlu. 
~u halde muharjp}crin geceli gündiU

lü tayyare yapmaia koyuldukları. bin
lereeslni yaparak kısa eürecek olan ~n 
hava akın1arı <levrine yüz binlerce tay
ya ile çıkınağa çalı§tıkları hükmüne va-

1 ( ,, 

Müzeyyen 
Sen ar 

VE ARKADAŞLARI 

BElEDtTE 

Sahil Park 
Gazinosunda 

INGIL' ZLERE GORE 
RUSYA HARBt 

' Elh . ,.,.. . n 'er ;, .~ 
~ıan ' am~e • ..nattarada etrafa hakim Sanı deier müşterilerimidn bu· HaJaldbnlyet lldtn 

( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ALMAN HÜCUMU GECİKTİ 
Fon Bock'un mevsimin geçmesi ve kı

şın yaklaşması ruısebiyJe yaptığı bu ha
reketlerdeki muvaffakıyet.sizlıklcr!nin 
Almanları ne kodar müteessir ettiği aşi
kardır. Timoçenko bu hücumları haki
katen çok gcciktirmeğe muvı:tffak ol
muştur. 

RUS K"UVVE'Iİ 
Rusların yeniden geniş hava faaliyct

ler:ne geçmesi, Rusların karada oldu~'U 
gibi havalarda da bir çok Elcmanla~a 
ınaHk olduğunu gösterınektediı·. 

ALMANLAR KUVVET TPOLIYOR 
Moskova, 1 (AA} - Royterin husus! 

muhabiri Retz Verber yazıyor: 
General Fon Bock'un Stalingıad 

ı2 rakımlı b:r t.:-pcdir. 
Bu bölgede c<?rcyan eden hadise] • 

k"I 1 • erın ne şe ı a acagını bize yine uıınan gös-
terecektir. 

Borsa 
ÜZÜM 

108 Riza ihracat 
21 Scıbri Giilbay 
34 S. Akımsar 
42 Kaptan Alişan 
11 Kaptan İbrahim 
10 Şükrü Uğur 

226 Yekun 
222702 Umuml yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 19 
No. 11 

ZAHlRE 

43 
47 
44 
43 50 
43 50 
36 

43 
47 
45 
43 50 
43 50 
42 

36 
38 
41 
45 
49 

umumt hilcumunun ikinci safhası henüz 
başlamamış olmakla berabcı· Almanlar 
<:İmal batı kesiın:nde büyük kuvvetler 
toplamaktndırlar. Almanların ihtiyatla
I1l baş vurarak çok üstün kuvvc•tler top-lamağa ihtiyaç göstermeleri hugünkii 71 çuval Faı.lılve 35 25 35 75 
mihver kuvvetle .. inin geçen scnekin, 20 Ton Susam . 6281 2,_ 

raya tepiflerini rica ederiz.. 
Z- t (mt) 

ıaGacc~ccaaaaaacaaaaaaaaaaooc 

Kadın berberi 
Alsancak semtinde müşterilerinia 

takdir ve 5eVgisini kazanan kadın 
berberi Mestan KIRKAN 
bu defa dükkinını Kemeraltında 65 
nwna.rada (Zengin Piyango gişesi) 
üstiindeki dairede açmıştır. Muhte
rem müşterileri davet eder .. 

Tel: 3753 1-16 H. 3 

DOKTOR 
MKMl!:rA~DAO' 
Kadm hastalıklan operatörü ve 

oOOUM MOTEılASSISI 
Memleket hastanesi nisaiye ve \•eli· 

diye servisi muavinL. 
Birinci Kordon Tayyare sinema• 

bitişitinde No. ZGI .• Telefon: 40S% 
IC~....O~~D~C~~~=~~..O. 

~ MDli Korumna HüddelamuınlJljlnden • 
Kameaız ekmek aatmak suretile milli korunma kanunu hük··mıe · • 

hardtette.!' suçlu Ballıkuyu Hacı Ali cadde». 5 7 4 sokak 59 u rınd a 
~a~ .?gl.~ .. !:'1ehmet ~ermi§ler hakkında yapılan dımıtma ao::::d:'•. a 
?ıt roruldugunden mılli korunma kanununun 21 55/2 63 T C. K. .UÇ• 
rnci maddeleri mucibince 29 lira 1 O kunıt aiır · ne • ahk l!ua 
ve keyfiyetin gazete ile il&nına dair verilen ı s;:U;9~lcet~Slh e 3ml 0 Q~!~e 

•• L ·ı ..... 1• l "' arı ve NTua 
mun .ıı.ati ştıgı ı an o unur. 5 160 ( 2 JI 

İ~MİR_TRAMYAY YE ELEKTRİK TVRK 
AHOHIM ŞiRKETiNDEN: 

Şirketimiz hissedarlar umumi heyetinin 23/9 942 tarihinde .saa l ) d 
ketin lzmirde Bahribabadaki idare merkezinde f t'!vkalade olar k t t U:. 
çağrılmakta olduğu ilAn olunur. a op 

. E.n az 20 hisae~e malik olup bu toplantıda hazır bulunmak. arzusunda 0 

~ısae~rl.ann hamıl h~lundukları hisse senetlerini toplanbdan bir hafta e 
şırketiaı ıdare merkezıne vey:a bir bankaya yatmnalan ve W... tlerinia 
zamt rnOddet içinde ya hnldıiını a6ate ren hir vesikayı hamil bMAeul - '- -
zımdar. unm...n 

MOZAKF..RA T RUZNAMESi 
1 - Türkiye cumhuriyeti hükümeti tarafından talep edüen ıirketin 

yazlan ve tesisabnın vaktinden evvel sahn alınması i i 
m---'LL- ~la h · · · · ç n müzakereye m 

UJ111nMU r eyetinın tayını. 

2 - Murahhaslar heyeti salihiyctinin tesbiti. 
(232S) 

nisbetle dnha kudretsiz olduğu hakkın~ 30 Ton Bakla ., 
• M ,_ ·• · 39 ton Nohul 41 50 43 on OSKOVa gonişünü teyit clınekted=r. 1ZAıUR 2 1NCl lCRA MEMURLO- · 

Ruslar bütün hücumları karşılamağa 6500 kilo Kaput )iin 92 50 CUNDAN: J L A 1f hazırdırlar. Alnınn mevzileri Rus topçu- ........ • • ...., ... ~~v...Y.:- Bir borçtan dolayı ipotek fazlasına ZAffiRE TÖCCARLARfNA 
sunun şiddetli atesi altındadır. Cephede / A nk (> d ~ şamil olmak üzere b.acız edllen Kestelli Depolarmtzdala pirinç, çeltik. nohut. fasulye buğday d"V 
Ru, karş• hücumlan devnm etmcklcdh-. ~ ara •8 VOSll caddesinde Bqdurak mevkiinde kAln bah baeeklend;nnomok, bhlendinnomok dola.:,ne •• • .j'pak ve ••e~ hul. 

Ruslar Kleskaya oolaylarında esaslı mu-~;/ BUGUNKU-;EŞRl"f AT tapu siciline göre cilt 15 sahiR 60 pafta .eniz ERKME.N - KO tozu ile ilaçlayınız. • rar an urtarm-vaffakıyetler elde etınişlcrJir. Böylece } n 33 ada 192 panel 3Z taj blrincl kestelll SATIŞ YERi : iLAÇ EVi _ BORNOVA 
Ku:ılordu yok edilmek şöyle dursun Al· caddesi çıkmazmda 79 ve ikinci Kestelli 26 2 -4995 (2239) 
man cephesine k~ı taarruz.larında mu- .. ~v.:-,..;.":.<..~ ç.ıkmazında 99 numarada mukayyet 7000 ,-affakı~ etler kazanm::ıktadır. 7..30 Prngraın \'e memleket saat aya- h~· ~~de. bir. bap _hanede~ l1J.llf ...... Dilsiz ve Körler müessese~ ......... BERLİNİN BOMBARDIMANI n 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım .. 7.40 ıssesının mülkiyeti peşuı para ile ve M .a • .aN~A ~..._ • 

Berlinin Rus tayyareleri tatafından Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik Rad- ipotek borcu 1551 lira 85 kuruş ve ;mea- .. • ~ ~Z ~~ASI A.RAHIYOR bombalanması Almnn ıruıhf!llcrini pek yo salon orkestrası 12.30 Program ve ken bedeli 1200 ve vergi borcu 56 lira Sap. dilalz ve korler muesseseamın 7S lira ücrtli marangoz uatalıiı ~ 
ziyade sıkmaktad r ve bu hal Almanla- memleket saat ayarı 12.33 Müzilt (pi.) 60 kuruş kf cem'an 2808 !in 45 kuruşu S....t mekıoJ,; me2unlanndan memurln kanunun 4 ncü madd..ı d ~ 
nn Rus hnva nkmlar.m karş.lnmnk ;çın 12.45 Ajans habcrl<rl 13.00 - 13.30 lllü- tecavüz etmek şart17!e .. tıhi!a eokanl- lan haiz ol_•nludan imtihanla bôr - ahnacakıo.. • • Y"" 
diğer cephelerden ku,~·et ayıraınıyacak zik : Hlcazkar ve SuzinAk makamları .. nııştır. Birinci açık arttırma 30İ9/94.Z l.eDklilenn Alsancaktaki müesseseye müracaatlara 2'4 29 2 4927 

kadar sıkışık olduklannı nö ll'rmcktc- 18.00 Program ve memleket saat ayarı, Carşamba günü saat on birde tzmlr dır. 1~.03 'MUzik : F&sil sazı 18 . .S Müzik : ikinci icra dairesinde yapılacaktır. Bu ..,._. B E L S A. M ı T o L 
LENir-:GRADDA ): urttan sesler 20 15 Radyo gazetesi 20. arttırmada muhammen kıymetin yUme 1 ~(.. 
Londra, ı (A.A) - Leningradda son 45 Müzik : Bir halk türküsü öğ:reniyo- 75 §İ bulma~ aatq daha on gün matı- 1 

idrar yollan iltihabı, yeni ve eşki BELS0<'8UK:W<'8U . .. ;kı gtin içinde 55 Alman uçağo düşürül- ·~ .. 21.00 Konus.na (Evin saati.) 21JS lacaltbr. lklncl orttmna 10/10/942 Cu- oane vo pro.olal iltihab" •htiı ve koli ahıitl b .. b k ' ıdrar zorl ..... m 
mfütür. Muuk 'Şarkilar _ lliicndclssolm, Şubert martesı günil aynı ... ı ve mahalde ya- I' en mükcmmol bı, Hiiç BEl.SAMITOL'd ere, B~•OLu.zl~arma ~ 

GAZETEI:.ER.tN ~rr.'<:!RlYA 'TI ve Brahms 21.30 Temsil - v:--:1 _:1_,.; pılacaktır ·~•'lrA-da azılı '---'-lıkl d ur. &•Uananlar ··~ ~ ~'&'-" ~ B . 31.uı.au y ua.na ar an çabuk kurtulurlar. Bütün ---- -
Londra. 1 (A.A) - Rusyadaki hare- 21.50 Müük : Riyaseticilmhur bandosu. u arttırmada kıymete balolmıyarak depolannd:ln araymız..• ________ ... _ .. _ııııl 

kat 1ngı1iz basınının dikkatini çekmeğe 22.30 Memleket saat ayarı. ajans Jıaber- en çok arttıranın Uzerinde buakılacak
devam ediyor. Son Rus tebliğleri cep. leri ve borsalar 22.45 _ 22 50 Yat'ınki tır. İpote'k sahibi alaca1Wlarla diğer 
hede Lir deği§iklik olmadığını bilair- program ve kapanış.. · a~acaklılann bu gayri menkul üzerinde-
mektc ise de Stalingradda Rus1ar Al- kı haklarını, husu.siyle faiz ve masraf-
man hareketlerini durdurruuslardır. s111111Hllllm11111umm111111H1UUIUUWJMIHUIS l~ra dair iddialarını evrakı müsbitele
Gaı:eleler bilhassa durumda değişiklik E SArJLJK BA.HCE i rı_yle birlikte on bef gUn zarfında bil
olmadığı hakkındaki haberi Rus muka- E hınire tabi Narlıd kövÜ ün Şe- 5 dinneleri lAzımdır. Abi halde haklan 
vemetinin bir delili olarak kabul edl- E hit mezarlığı -ci ~ Ha n k S tapu •icilinee ma16m olmadıkça paylq-
yorlar. Sğuıdaki. ~ d~ mmf~ 5 Üf dan hariç kalırlar yUzde 2 buçuk del-* E ınuh l"f ~um. i iye ve bu detaliye tutarından yüzde 

tKt TARAYI'A BtRlBtR.1N1 E ~c 1 eşcar~ müsmlıeyi ve dolcuz = elli asker allelerlne yardım parası milf-
SARMACA ÇAUŞIYOR E beygU". kuvveündeki motörü ve ayrı S teıiye aittir Şartname işbu ilAnın gaze-
Kudils radyosunun bildirdiğine göre E ~Yr1 bu-er oda.lı iki evi muhtevi bir 5 te ile neşru;ı rnUtea1cip herkese açlk bu

Ro~rter Ajansı muhabiri Stalingraddaki § ~ a 
1 

ba1f ~ı satacağundan talip 5 l~nduru1acaktır. Kıymeti muhammene
hareketlerin şimdi birer manevra mu- § 0 an arın ~ırde Başturakta ~dak : run yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
harcbesi manzarası göstermekte oldu- E han:ı51 bay Ibrahime müracaat et- 5 akçası veya milli bankalardan birinden 
v bild" • H ·k· - mesı 1 5 (2232) - itı"ba k b hlmll (23'160) d gunrı· • u ___ ~"1 ~~- er ~ A~taraalf ta biribi- ii111ııııiiııııı1111111111111m111111111111111111ıımıııııİİ ya n~mme tu unl u ~tim' .. os-nı cıı::oan anw.n sarm~ .. ç ışıyorlar. _ _ aramı~ a memunye ıze mura-

Almanlar, Macar ve ttalyan kuvvet- tZMlR SlClLt TtCARET MEMUR- eaatları ilAn olunur. 5172 (2321) 

lerini de harbe sürmektedirler. Ve At- LUGUNDAN: 
kranlar bazı kesimlerde blr aı: çekilmiş- . Rudi Baraissich ticaret unvaniyle h- ı A"E .. &' •ArlLllC 

• KJeçkayacla da gerilemişteNlir. birde Büyük Kardiçalı hanında 56 nu- .., aa:. • 
Stalingrado:'. cenup batısında Sovyet marada 31/8/942 tarihinden itibaren Karşıyaka v~ iskelesine 3 dakt-
tankian: d~ın müteaddit hUeum- komisyonculuk ve reprezanW}'on ve k:ı mesafede Salih paşa yalı cadde-
lannı pUskurtmfüılerdir. her türlil emtea alım ve satımı ile işti- aın?e 102 numaralı yalı azimet do~-
R~S ~~ESt gal eden Rw:li Bariuichin ifbu ücattt yısıle acele satılıktır. Arzu edenlerm 
Ri1ev bö1~esmde Almanların şiddetli unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö- mez'kö" haMye mOracaatlan. 

mukave~e n;tmen Sovyetltt ya- re sicilin 459! numarasına kayıt ve tes- 1 - 2 (2303) 
vıc.,r~:tedir)er. cil edildiği i1ln olunur. 51 '11 (23?2) 

Karadenizde Rua filosu pddetH bit' tZM1R sıcıu TiCARET J4EMUR-
:faaliyet göstermektedir. LUGUNDAN: 

----- - Vehbi Derebaş ticaret unvaniyle lz-
AME.RIKAN mirde Birinci Kot'd.onda Atatürk cadde· 
K .n. d si 50 numaralı mağazada her nevi tü.tUn 

Satılık arsa 
İzmir - Karşıyakada yolu Turan 1 

mevkii Menemen caddesi ilzerinde 
5186 Jı12 lık bir arsa satılıktır. Ban
~ Komerçlyale ltalyana İzmir pbe- ~ 
sıne müracaat. R 

LOKS MAMULAT 

PUDRA. Alltt<. RUJ. KOLONYA 

TORKiYEOt fEVZİ 

tZMtR SULH HUKUK HAKtM
LtOlNIBf: 

KaJSeri askerl hastahanesi inzibat 
subayı Yilzbaş.ı Hüsruncttin Ataç ile h
ınirde Halil Rifatpaşa caddesi İngiliz 
b~ ilstUnde 118 No: lu hanede mu
kim Şehametlin aralarındaki izalei §U· 
yu dAvasının icra kılman muhakemeai 
neticesinde: Milrsisleri Lütfiyeden ken
dilerine inlı"kal eden İzmir Halil Rifat 
pa~a caddesinde kütük 2fr1 pafta 101 ada 
613 parsel ~ te mukayyet ve 10'1 M. 
murabbalık sahada kain 118 taj No: lu 
hane, kabil taksim olmadığından satıla
rak şuyuun tı:alesine karar verilmiştir. 

Haneye talcdir olunan kıymet (3500) 
üç bin beJ yU~ liradır. 

mir sulh h~ kaleminde yapılaca 
tır. Bu arttırmada gayri menkule ta 
n;iı:ı edilen kıymetin yüzde yetmiş b 
§ını bulduğu takdit'de talibine iha 
olunacak, aksi takdirde satış on gUn 
ha geriye bırakılacaktır. Bu ta'kdl 
ikinci arttırması 5110/942 tarihine m 
sadif pazartesi günü saat 15te yçılaca 
tır. De1lfıliye ve tapu casraflan tUşte 

ız .... a~ın yar nnı alım ve satımı üzerine ticaretle ijügal 
Vaşington. 1 (A.A) - Aınerikan·Kt· eden yehbi Derebaşın işbu ticaret un

zılhaçı harp sahalarında 2G bin felaket vanı tıcaret kanunu hültilm1erıne gôre 
gönnn.e 16 milyon dolarlık yardımda sicilin 4593 numarasına kayıt ve ~cll 

~~cocıooDDCıooDDCıooı»0eıooıxıcııool bwunmuştur. edildiği ilin olunur. 517'1 (2311) 
Saat 11.JI tla 1 - 8 (2085) Birinil arttırması 2319/942 tarihine 

m\1sadtf Çerpmba günü saat 15 te tı-

ye aittir. Müz.ayedcye iştirak edecekle 
tabmin olunan bedelin yUzde yedi b 
çu~ nisbetinde pey akçası verm 
mecburiyetindedirler. Daha fazla mal 
mat almak isteyenler: İzmir sulh huk 
hükü_nliğinin 942/ 428 No: lu dosyası 
dan ızahat almak üzere mezk\ir mah1ı: 
?1e haşkalip1iğine milracaat etm~1e 
ilb olunur. 5116 (23?0) 



SARff'E 4 ' YENi AS'IR 

SiY ASI VAZIYE'J' 
••••••••••••••• 

Almanlara göre 
---* *·---

Milnede Ja- Stalingrad- Portekizde-
UZAK DOGU HARPLERi PORTEKIZIN DURUMU 

---*------

ponla r im- da gedik ge
a. Hıııer 1,:1 senesı ltış ha ediliyor nişletildi 
'!_arbine hazırlanmalı -*-

Geçen 3 harp 
yılındaki olay
lara bir bakış mokrasile

rin dostu 
lazım geldiğini ~iman· .Japonlar saıomon ada· 

ıarra bUdirdı.. ıarında ve Çinde de 
Radyo gazetesine göre günün siyasi 

monzarnsı şöyle görülilyor: lıa~bediyorlar •• 
D ün ikinci cihan harbi dört yaşına Melburn, 1 (A.A) - Milnedeki Ja-

girr>ıiştir. pon kıtası hakiki bir savaş t~kili büyük-
Geçen üç harp yılı içinde hadi- lüğündedir. Bunlar üç büyük taşıtla ka

selerin askeri bakımdan kısaca manza- raya çıkarılmışlar ve iki taşıt da levazım 
rnsı şudur: getirmişlerdir. Fakat bu kuvvetler müt-

1 EylCıl 939 da harp ilfın etmeden Po- tefik kuvytler tarafından küçük parça
lonya üzerine yürüyen Alman kıtaları, Iara parçalanmıştır ve şimdi imha edil
ilk defa olarak tatbik ettiği yıldırım mektedir. 
harbiyle, böyle bir harbe göre hazırlan
mamış olan Polonyayı 29 gün gibi çok 
kısa bir zaman içinde mağlOp etmiş ve 
Almanya şarktaki emellerinin birinci 
merhalesine varmıştır. 

Bundan sonra Rusya ile anlaşan Al
manya garba dönmliş ve tngrrız nakli
yatına kolayca darbeler vurabilmek 
için açık denizlere karşı geniş sahiller 
elde etmek istemiş, Danimarka ile Nor
veçi - bilhassa beşinci kolun yardımı 
ile - işgal etmiş ve bundan sonra hazır
lıklarını tamamlıyarak Hollanda ve Bel
çikayı almış, Fransaya karşı harekete 
geçmiştir. 

Almanlar bu defa Fransızlara karşı 
harp ederken 1914/18 harbindeki hata
larını tamamlyle tashih etmişler ve 
Fransızları Majino hatlarına rağmen 
Sedanda mağl<ip etmişler, Fransız cep
hesini yarmağa muvaffak olmuşlardır. 
Kısa bir zaman hazırlıktan sonra Al
manlar yıldırım harbiyle Fransızları 
mütareke lstemeğe mecbur kılacak şe
kilde mağl(lp etmişlerdir. 

Bu sırada ttalya da Fransaya ve 1n
giltereye harp iltın etmiş ve Yunanis
tana da harp ilAnı suretiyle harbi Bal
kanlara sıçratmıştır. 

Almanya, Sovyet Rusyayı izale et
mek sırası geldiğine hilkilm ederek ev
vela Yugoslavya ve Yunanistanı mağ
]Qp etmiş ve bu sırada da yeni müttefik
ler bulmuştur. 

Bundan sonra hazırlıklarını tamamla
yan Almanlar Rusyaya taarruza geçmiş-
lerdir. · 

İşte Almanya, kendi şeflerinin de iti
rafı veçhile, burada bliynk bir sürpriz
le karşılaşmış ve ufak bir tazyik ile gö
çeceği tahmin edilen Rusya büyilk bir 
mukavemet göstermiştir. 

939 senesinde başlıyan harp Rusyanın 
da harp sahnesi içine girmesinden son
ra, uzak şarkta japonya ve Amerikanın 
'da harbe girmesiyle bUtUn cihan üze
rinde genişlemiştir. japonların uzak do
ğudaki muvaffakıyetleri Uzerine İngi
lizler Akdenizde hlkimiyetlerini kay
betmişler ve Mısırda bugünkü tehlikeli 
durum hAsıl olmuştur. Bundan sonra ne 
olacağını tahmin etmek imk!nsızdır. 
DEME~LER 
Harbin dördilncil yıl başlan~cı bir 

çok demeçleri icap ettirmiştir. En baş
ta Polonya Başvekili Slgorskinin deme
çi gelir. 

Mihver radyosu da bu yıldönümü 
rr.ünasebetiyle neşriyatta bulunmakta 
ve kazanılan zaferleri sayıp durmakta, 
cartık nihat zaferin elde edilmek üzere 
olduğunu iddia etmektedirler. 

ALMANLAR Ki~ HARBtNE 
HAZIRLANIYOR 
B. Hitler bu münasebetle bir nutuk 

söyleyerek 1943 senesi için kış harbine 
hazırlanmak icap ettiğini Alman mille
tine bildirmiştir. 

--o---
BİR İSVEÇ 
re,.sanesı ~andı.. 
Stokholm, 1 (A.A) - tsveçin Baltık-

ta Teodr hamn limanındaki Mama de
niz tezgahlan şiddetli bir yangın netice
sinde yanmıştır. Blitün gece yangını 
söndürmek için 15 itfaiye müfrezesi ça
lışmış, fakat muvaffak olamamıştır. Ha
sar 250 bin şirling tahmin ediliyor. Yan
gının sebebi bilinmiyor. ----·----Yu~oslavyada . . 

---*---
Çarpışma -
iar haiade-

• 
ı,am eaıyor 

---*---
SIRPlftR BOSNA CI ~ARlt~DA 

Sl~END1 FER HATTINI 
KESTtlER 

JAPONLAR MODAFAA 
HALiNDE 
Melbum, 1 (A.A) - Müttefik kuv

vetler umumi karargahının sözcüsü de
miştir ki : 

c - Japonlar Milne körfezinde şim
di tamamile müdafaa halindedirler. Or
manlara dağılmı!I olan Japon kuvvetle
ri de imha edilmektedirler. Japonlar 
karaya pek az tank çıkarabilmişlerdir 
bunlardan üçü tahrip edilmiştir. > 

BiR KISMI iMHA EDiLDi 
Melburn, 1 (A.A) - Müttefik kuv· 

vetler umumi karargahının tebliği : 
Milne koyundaki kıtalarımız şimal tara
fındaki düııınan kuvvetlerinden bir kıs
mını imha etmiştir. 

LA EDE 
Laede, bomba ve av tayyarelerimiz 

Japonları kayıplara uğratmış ve yerdeki 
düşman tayyarelerini tahrip etmiştir. 
Buraya takriben on ton kadar bomba 
atılmıştır. Laedeki tesisler. binalar, ben
zin depolan Ye yerde bulunan tayyare
ler bombardıman edilmiştir. Çıkan yan
gınlar 50 kilometreden görülüyordu. 
Tayyarelerimizin hepsi dönmüştür. Ja
pon hava kuvvetleri hiç bir müdahale
de bulunmamıştır. 

KOK ODADA 
Kokodada muharebeler devam et

mektedir. Av uçaklarımız kara kuvvet
lerile müessir :iş birliği yapmışlar ve düş
manı alçaktan makineli tüfenk ile ateşe 
tutmuşlardır. 

DlCER tKt YERDE 
Bunada Amerikan uçakları akaktan 

bombalar atmı~. yangınlar çıkmıştır. 
Salamaorada çarpışmalar oluyor. 
HAREKAT BiTiYOR 
Vaşington, l (A.A) General 

Mak Artur Milne koyunda giriştiği ha
reketi sonuna erdirmek üzeredir. Japon
lar burada çok müşkül bir mevkide kal
mıştır. Yalnız Milne koyuna ilk çıkarı
lan kuvvetler değil, sonradan getirilen 
kuvvetler de bu zorluldar içindedir. Di
ğer taraftan Japonlar Salomon adalan 
etrafında muvaffak olamamıştır. 

JAPON PROPAGANDASI 
SASIRDI 
Japon propagandasının bu hususta 

şaşırdığı görülmektedir. 1 1 ağustosta 
Dömei ajansı Salomon adalarına çıkarı
lan hafif Amerikan kuvvetleerinin imha 
edilmek üzere olduğunu haber verirken 
Japonyanın resmi sözcüsü Hirayda da 
14000 müttefik askerinin çıkarılmasına 
teşeebbüs dildii?ini aöylmiştir. 

ÇINULER DE KAZANIYOR 
Japonlar, Amerikablar tarafından in

dirilen darbeler altında ezilirken diğer 
taraftan Çinliler de müttefik hava kuv
vetlerinin yardımı ile arazi kazanmak
tadırlar. 

JAPONLAR TUZACA DüŞTü 
Londra, 1 (A.A) - Gazeteler Mi1ne 

körfezindeki hareketleri cesaret verici 
telakki etmektedirler. 

Deyli Herald diyor ki: cPasilikten iyi 
haberler alıyoruz Milnede japonlar he
zimete uğramış ve teşebbüs müttefikle
rin eline geçmiştir. japonlar, harbin ip
Udsındnn beri yapmağa alıştıkları bas
kınlardan birisini daha yaparken milt
tefiklerin tuzağına düşmüşlerdir.> 

---o-----
General Degol Şamda-

Beyrut, 1 (A.A) - Suriyede teftiş
lerde bulunan general Degol, general 
Katru ile birlikte Şama gelmiş ve halk 
tarafından alkışlr.narak karşılanmıştır .. 

· General petrol tasfiyelıanelerini de gez
miştir. 

------ca~-------
A vustr al yada 

amele ihti-
yacı var 
-*-

l~arp malzemesi imalatı 
için uı39n bin erlıelı ve 
42 bin lıadın işçi lcizım .. 

-*-
Berlin, 1 (A.A} - Askeri kaynaklar-

dan öğrcnildiğ:ne göre 31 ağustosta Ru
men kıtaları Karadenize Nvvorosiskin 
şimal batısında Anappa limanını zap
tetmistir. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği: 
Aşağı Kubandu Alman ve Rumen kı

taları diişmanın şidt1etli mukavemetini 
kıraıak Karadenizin doğu sahiline var
mışlardır. 

Alman hücumbotları himaye altında 
giden bir kafileye taarruz ederek 4500 
tonilato tutarında iki gemiyi batırmış
t.r. Bunlardan biri petrol gemisidir .. 
Kerç boğazında sah!l bataryalarımız bir 
düşman motörlü teşkiline ateş açmıştır. 
Bunlardan ikisi alevler içinde hareket
siz kalmıştır. 
STALİNGRADDA 
Stalingradın cenubunda piyade tü

nıenlerimiz silahlı teşkillerim!zin yar~
miyle düşman istihkamlarında açılan 
gediği şiddetli muharebelerde genişlet
miş ve ileri yürüyüşlerine devam ede
rek chemmiytli bir tepeyi zaptetmiştir .. 
Düşmanın bir zırhlı tümeni tamamiyle 
imha olunmuştur. Hava kuvvetlerimizin 
kütle hal:ndeki h;.reketleri dUşman mu
kavemetinin kırılmasına yardım etmiş
tir. Stalingrad şehri ve Volganm doğu
sunda müteaddit uçak meydanlan dün 
gece şiddetli bomba taarruzlarına uğra
:nıştır. 

RUS HÜCUI\ll..ARI 
Kaluganın cenup batısında yapılan 

ş!ddetli ve muvaffakıyetli mUdafaa sa
vaşlarında tahrip olunan dü.,cnnan tank
larının sayı~ 868 zi bulmuştur. Med!nin 
şimal babsında ve Rjev yakınlannda 
düşman zırhlı birliklerinin desteğiyle 
yaptığı taarruzla!' akim kalmıştır. Bom
ba uçaklarımız ve ştukalarımız şiddetli 
müdahale sava~lan yapan kıtalarımıza 
geniş ö1çiide yardım etm~lerdir. Dünkü 
tebl!ğde ismi geçen topçu hücum müf
rezemiz yeniden 30 düşman tankı tah
rip etmiştir. 

Ladoga göllinün cenubunda muhare
beler devam ediyor. Uçaklarımız gölde 
bir Rus topçekerini tahrip etmiştir. 

Uzak şimalde Arkanjcldeki askeri te
sisler bombalanmış ve birçok büyük 
yangınlar çıkanlmıştır. 

Rus hava ktıvvetleri son iki gUn için
de hava muharebelerinde ve uçak sa
' arların ateşiyle 182 uçak kaybetmiştir. 
J5 uçak ta yerde tahrip edilmiştir. Bi
:ı;m iki uçağımız kayıptır. 

----------~--~--------Paindistan Iibe-
ra~ partisi de 
hemen istik

lal istedi 

-*Porteldz hiç bir zaman 
A.!manla,.la fJirle$iP 

harp etmi~eceıı •• 
Riyo dö jane1ro, 1 (A.A) - Portekiz 

büyük elçisi, tarihin büyük deniz k~if
lerinden ilan V asko Di Goma adına di
kilecek fınıd münasebetiyle demiştir ki: 

c - Brezilya ve Portekiz hiç bir va
kit dilşman olmamışlardır. Portekiz, 
birleşmiş milletlere karşı harp için Al
manlar tarafında asla yer almıyacak
tır.• 

----------~-------------L ONDRADA BiR TOPLANTI 
---+---

H o 11 anda harpten es· 
kisinden kuvvetli 

olarak çıkacak 
-*

Krali(!enln 62 if'lci yıldö· 
nümü lıııtlandı .. 

Londra, 1 (A.A) - Hollanda kra
liçesi Vilhelmina Londrada Albert Hal
de 4000 Hollandabnın yaptıkları top
lantıya gitmiştir. Bu toplantı kraliçenin 
62 inci yıldönümü münuebetile yapıl
ml§tır. Kraliçe, prens Bernart kolunda 
toplantı salonuna kadar git.mittir. 

Salonda gestaponun Hollandada yap
tığı hareketleri ve zulümleri gösteren bir 
temsil gösterilml~ ve Hollanda baıve
kili kraliçeye karşı bir nutuk söyliyerek 
ezcümle demiştir ki : 

c Yıldönümünüzü müteselli olarak 
kutlayabiliriz. Hollanda bu harpten et
kisinden daha kuvvetli ve daha iyi ola
rak çıkacaktır. > ----·---Brezilyada örfi 
ida,.e ilan edildi •• 
R!yo De Janeiro, 1 (A.A) - Bugiln 

bütün memlekette örfi idare ilan edil
miştir. 

Riyo Dö Janeiro1 l (AA) - Örfi ida
renin ilfuıı ana yasanın 168 inci madde
sine dayanmaktadır. Bu maddeye göre 
Ilrezllya cilrnhurreisi hükümeti mede
ket ..harbe girdiği takdirde memleketin 
o:r kısmında veya umumunda örfi ida
re:- ilAnına sal6hiyettardır ve meclisten 
bu hususta müsaade almağa Hiı.um yok
tur. 

---------~---------~ Japonlar Hin-
distanamı, Rus

yaya mı sal
dıracaklar? 

-----* +-------
Nüluzlu bir varlık olan Japonıar Birmanya-Çln 
bu parti mihverle müca· hududundaki kuvvetle· 
dele azmini de belirtti... rlnl başka yere ahyor-

Yeni Delhi, 1 (A.A) - Nüfuzlu Hint Çunking, 1 (A.A) - Yang Çenin ce-
partilerinden Maaşipha Liberal partisi nubunda yeni bir hücum hazırlanmak
de Hindistana derhal istiklll verilmesini tadır. Hankeonun cenubuna da tahşidat 
ve Hint partilen:ıin t!1giltere ile milza- yapılmıştır. Son halta içinde Japonlar-
kere açmalannı ıstemıştir. dan yirmiden faı.la şehir alınmıştır. 

Kararda ~illi bir Hin_t hükümeti ku- JAPONLAR NEREYE GİDİYORLAR? 
rulmas.ı. da iste~e~te~. .. Birmanya hududundaki Japon kuv-

Parti ıcra komıtesı müşterek duşman- vetlerı"nın· yer d ğ . .,.. dik} · ·• ··1 k 
la ·· d 1 · · . . e ı~.ır en goru me -

muca e e azmını açıkça belirtmiştir. tedir. Bunların Hindistan hududuna ve-
YENt VAKALAR OLDU ya Sibiryaya nakilleri hakkında henüz 
Bombay, 1 (A.A) - Dün akşam neş- malfunat yoktur .• 

r~lunan tebliğe gör~ ~m-~rada ~~an Çinliıe .. 1.n aldılıları 
bır ayaklanmada 1 kişi olmuş, 2 kışı de I 
yaralanmıştır. yer er-

Baknada bir kişi ölmilştür. Çunking, 1 (A.A) - Tebliğ : Çinli-
-----o--- ler Çekyang ve Siyang - Side taarruzla-

Ltihide gıda maddesi rına devam etmektedirler. Tidkova şeh-

aı ı rine de 20 kilometre yaklaşmışlardır. 
Ç an al' idam edllfyoP- İşui ve Tokyang şehirleriyle beraber 

Berlin, 1 (A.A) - D. N. B. Ajansı Çekyang eyaletinin bütiln cenup kısmı 
!Ahide bUytik mikdarda gıda maddesi Japonlardan temizlenmiştir. 
çalan 11 kişiden üçUnün idama, diğerle- -..-.e----
b~~~~ştT!_ır hapse mahkftm edildiğini Harbin yıldö-
i"ııııııı~tl~lll~;·~·~·~·~ııı~ıöı~~···•ııııı~ 

_ .Japon başve- = 

= kili istifa etti 

nüm •· ve B. 
"Rv.zvelt'' 

---*-----
uPolonyanın ve ıı·:r mil· 
ıetıerin bu harlJa 11;ze 

zafer lıazandıracalııırn 
*-Londra, 1 (A.A) - Stefani Ajansı 

batı Bosna ormanlarında şiddetli bir 
çarpışma yapıldığını ~e Sırpların şimen
düfer hattını kesdiklerini bildiriyor. 

Kambera1 1 (A.A) - Avustralya baş- _ 
vekili B. Kurtin işçi buhranı karşısında 
daha esaslı tedbirler almak mecburiye- _ 
tinin hft.sıl olacağını söyiemiştlr. 

rofıyo17a göl'e gene- ~ 
raı ro;o ayni zaman-~ 
da hariciye nazırı ~ 

da oldu.. ~ 

Vaşington, 1 (A.A) - Reis B. Ruz
velt bugün Polon~raya Alman taarruzu
nun dördüncü yıldönümü münasebetiy
le Polonya hükürr,et reisi Raskieviçe bir 
mesaj göndererek Polonya milletinin 
sarsılmaz imanı hakkında hayranlığını 

izhar ederek demiştir ki: 

69 TREN TAHR1P ED1LD1 
Zurih, 1 (A.A) - Royter: 
Hırvat baltalnyıcıları Zağrep demir

yolunda 69 tren tahrip etmişler ve hat 
iki r.y kadar i~lememiştir. Bu mıntaka
da gece ı::r:at 22 den sabaha kadar soka
ğa çıkmak yasak edilmiştir. Mukave
met meı-kl!zı Zagıcpte olmakla beraber 
her tara f mukavemet etmektedir. 

Hükümetin resmi gazetesi, yeniden 
kuvvet topl~pmasını teklif etmektedir. 

Fabrikalarda tatbik edilecek yeni 
usullerin belki de bir muhalefet doğu
racağını, fakat g&yeye yürümekte te
reddüt gösterilmiyeceğini ilave etmiş
tır. 

Başvekil harp malzemesi imalatı için 
yeniden 139 bin erkek ve 42 bin kadın 
işç:ye ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. 

Melbum, 1 (A.A) - Avustralya hü
kümeti meclisi, harp meselelerinin mü
nakaşası için gizli bir toplantıya davet 
etmiştir. 

: Londra, 1 (AA) - Royterin ver-~ 
§diği bir habere göre Japon başvekili§ 
:general Tojo istifa etmistir. :: 
§ TOJO YERİNDE VE BİR NAZffi- E 
§ LIK DAHA ALDI.. : 
§ Tokyo, 1 (A.A) - İmparator baş- E 
: vekil general Tojoyu aYni zamanda :: 
E hariciye nazırlığını deruhteye me- E 
gmur etmiştir. Bu suretle general To- E 
§jo, a:rni zamanda haric!ye ve dahili-§ 
-=ve nazu·lıklarını idare etmektedir. : 
:11111111111ııı111111111111ıııı1111111111 ı:uı ı ımm ı ı ıı ıı r. 

• - Üç sene evvel dünyaya saldıran 
Hitlcrin kuvvetleri, bugün bütün hür
riyeti seven birleşmiş milletlerin ezici 
kuvvetleriyle karşılaşmış bulunuyor. 
Polonyanın ve hür.milletler!n bu har

bi bize zaferi kazandıracaktu-.. • 

2B! 

Fiyatlar neden yükseliyor? 

Istanbulda tacir zümre
leri içtimalar yapıyor 
Yapılan toplantılarda ıiyatların niçin yük· 

seldiği incelenmektedir-. 
İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Mıntaka rak aynı mevzuu tetkik edeceklerdir. 

Ticaret müdlirünün iştirakiyle zeytin Böylece muhtelü maddelerin pahalılaş
yağı tacirleri bugün ticaret odasında 
toplanmıştır, piyasada görülen fiyat 
yükselmelerini tetkik etmişlerdir. 
Yarın (bugün) peynirciler toplana-

ması sebebi araştırılmak ve pahalılığıo 
önüne geçilmek maksadı istihdaf edil
mektedir. 

Memurlara ve eşlerine 
verilecek kumaş işi 

Asli maaşı 70 liradan fazla olanlara verilmeme· 
si Jıararlaşt ırılmış değil •• 

Ankara, 1 (Yeni Asır) - Memurlara mesi hakkında henüz kat'i bir karara 
ve eşlerine verilmesi kararlaştırılan ku- varılmış değildir. 
maşlar için Silmer Bank fabrikalarında Diğer taraftan memurlara muayyen 
hazırlanan nümuneler tetkik edilmek- mikdarda kupon verilmesi ve bu kupon
tedir. larla devlet müesseseleri mamulatından 

Asll maaşı 70 liradan fazla olanlara ve ihtiyaçları olan şeyleri almaları esası da 
eşlerine kumaş ve ayakkabı verilme- düşünülüyor. 
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Nebati yağlar sıhhate muzir değil 
~------------llNlılll'~~-----------

Ankara, 1 ( Yeni Asır ) - Memle-1 mahzur olmadığı sıhhat vekiletince al&
ketimizde istihsal edilen süt ve yağ mik- kadarlara ve bu arada maarif vekBleti
tan bugünkü ihtiyacı karvılayamadığın- ne bildirilmiıtir. Maarif müesseselerinde 
dan nebati yağ kullanılmasında sıhhi bir nebati yağ kullanılması muhtemeldir. 

Sumerbank fabrikalarına yedek parça 

Ankara, 1 ( Yeni Asır ) - Sümmer
bank fabrikalarına makine ve yedek 
parça satın almak üzere Almanyaya gi
den umum müdür muavininin riyasetin-

deki heyet buı anlaşmalar imzalıyarak 
ıehrimizc dönmüştür. 

Bir kısım sipari§ler de buradan yapı
lacakbr. 

lhtiyar bir kadının esrarlı ölümü 

İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Kasımpa
şada oturan 60 yaşında Mahmure adın
da bir kadın evinde, su dolu bUyük bir 
kazana başı girmiş vaziyette ve ölü 
olarak bulunmuştur. 

Mahmurenin zengin olması ve evinde 
yalnız yaşaması hasebiyle bu şekildeki 
ölUrnU şUpheli görlllmUştUr. 

Cesedi ölüm sebebi araştırılmak üze
re morga kaldınlmıştır. 

Beledi ye ve hususi idareler i oşaatı 

Ankara, 1 ( Yeni Asır ) - Belediyeler ve hU1Ut1i idarelerce yapılacak inıa• 
at için baıvekaletten izin almak usulü kaldll'ılmııhr. 

Makineye 
\ 1 erilirken 

QAS1JEKILIMiZ SAR!KAMISTA 
Sarıkamış, 1 (A.A) - Başvekilimiz 

bu aabah saat 9 da beraberlerinde or
general Orbay ve üçUncU umum mil
fettiş olduğu halde Erzurumdan hare
ket etmişlerdir. Yolda hasankaleden 
geçerken halk başvekilimizi alkışlamış 
ve bayan Saraçoğluya bir buket veril
miştir. Sayın başvekilimiz burada halk
la konuşmuş onların ihtiyaçlarından 
malumat edinmişdir. Buradnn sonra 
yollarına devam eden Saraçoğlu saat 14 
de şehrimize gelmiştir. Şehrin dışında 
askeri ve mUlki halk kendl'>ini karşıla
mış ve bir askeri kıta tarafından selam
lanmıştır. Halkın alkışları arasında yü
rüyen başvekilimiz istirahatleri için 
hazırlanan orta okula gitmişler ve bele
diye tarafından hazırlanan öğle yeme
ğinde bulunmuşlardır. Bilahare şehri 
gezmişler bu meyanda askeri ve mülki 
müesseseleri ve hastaneyi görmii§lerdir. 
Başvekilimiz saat 16,30 da Karsa hare
ket etmişlerdir. 

---o---
TÜRK GAZETECİLERi 

LONDRAOA 
Londra, 1 (A.A) - Royter : İngiliz 

haberler nazırlığı tarafından İngiltere
yi ziyarete davet edilmiş olan Türk ba
sın mümessilleri bugün öğleden sonra 
Londraya gelmişlerdir. Türk basın he
yeti Türkiye büyük elçisi. ve haberler 
nazırlığının parlamento müsteşarı M. 
Thurtle tarafından karsılanmıştır. M. 
Thurtle söylediği kısa bir nutukta yol
culara hoş geldiniz~demiş ve arzu ettik
leri her şeyi görebileceklerini bildirmiş
tir. 

Türk basın heyeti reisi B. Hüseyin 
Cahit Yalçın gerek kendi adına gerek 
arkadaşları adına cevap vererek kendi
lerinin iyi tanıdıkları bir memlekette 
yeniden bulunmaktan duyduklan zev
ke terceman olmuştur. Türk gazetecile
ri tngilterede bir kaç hafta kalacaklar
dır. 
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JAPON BASVEKtll iSTi· 

FA ETMEMIS 
Tokyo, 1 (A.A} - İmparator bugün 

saat 20 de başvekil Tojoya ·hariciye na
zırlığı vaz.ifesini resmen tevdi eylemir 

AHKARADA 
BELEDİYE SEÇiMi 
Ankara, 1 (Yeni Asır} - Belediye 

seçimi hasebiyle bugUn mahalle mfl· 
messilleri toplanarak seçimi idare ede
cek olan encümen için rey vermişler
dir. 

---O"'c'llllll~nı--

ANKARA 
Merlıez Jıumandanlığı 
Ankara, 1 (Yeni Asır) - Askerlik 

dairesi reisi Tuğbay Rüştil Oktar An
kara merkez Komutanlığına tayin edil
miştir. 

MlSIRDA HARP 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Kahire, 1 (A.A) - Royter Ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Kahirede müttefiklerin vaziyete M
kim olduklan kanaati hAkimdir. 

Müttefik kuvvetler gafil avlarunamı~
lardır. Cenupta bir hücum yapılacağı 
evvelden biliniyordu. Hava kuvvetleri
miz diişmanın motörlü taşıtlannı cenu
ba kaydırmakta olduğunu görmUşler 'Ye 
şiddetli hilcumlarla bu hareketlere za
rar vermişlerdir. 

* Kudils radyosuna göre batı çölünde 
başlıyan Mihver taarruzunda kuvvetli 
düşman kolları snbahın erken saatlerin
de cenup kesiminde İngiliz mevzilerine 
yakltı~mışlardır. Burnya düşman şiddet
li bir mukavemetle karşılaşmış ve btı
tün gün muharebe devam etmiş ve Mih
ver tnarruzları pUc:kürtUlmüştür. 

Son 48 saatte 7 Mihver uçağı tahrip 
edilmiştir. Müttefik hava kuvvetleri ve 
bilhnssa nğır Amerikan tayyareleri düş
man tasıtlarına tesirli hücumlar yap-
mışlardır. . 

Amerikan bomba tayyarelerı Tobruk 
Umanındn bir çok infilaklara ve yangın
lara sebep olmu!;lardır. Sidi Barranı, ve 
Tobruktaki ta~ıtlar ve iniş mevdanlan 
geniş ölçlide bombalanmış ve Bardiya
ya da taarruz edilmiştir. 

Royter muhabirine göre şimali Afrl
knda dördü Alman ve sekizi İtalyan ol
mak üzere 12 dUşman tümeni vard1r. 
1talynn tümenlerinin ikisi zırhlı, altısı 
da piyadedir. Son zamanlarda şimalt 
Afrikada Mihver kuvvetleri 104 Uncü 
Alman tUmcni ve Piusya İtalyan tümen
leriyle takviye edilmiştir. 

tir. 
Londra, 1 (A.A) - Şimdi öğrenildi-

ğine göre istifa etmiş olan Japon başve
kili general Tojo değil fakat hariciye 
nazırı amiral Togodur. 


