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Tehcir divası 
>-'--~----..,...._.-wııztu.._._. 

Ameri ka l ıların Kaliforniyada yapmağa mecbur 
oldukları t~ hcir, bizim tehcir davamızı hakkani

J yete uygun bir tasfiyeden geçirmek için 
J pek .münasip bir vesiledir 
)......,_. __ -- --~ 

-- --a.euurewWU- --

Yazan : Alamet imla YALMAN 

~ dğcr bir sütumımuzda Ame-,-.r'7ii!i9iiim~-"'I'!! 
l!J rlkanın tehcir haritasını bu-

lacaksınız. Kaliforniya sahlllerin- ~· 
de bir ,ıki oesildenbcri yerleşmiş ,.., ' 
•bulunan yüz elli beş bin- Japon bir 
lakrın yerlerden askeri ihtiyaç 
Bcvkııe uzaklaştırılmış, askeri ida· 
tenin gösterdiği sahalara göndc
tilıntşt.ir. Bunlardan bilyiik kısmı, 
Aınerlkada doğmuş, Amerikan va· 
tandaşlığır.a girmiş, Amerikan ka
nunlarının herkes hakkında mil
savı şekilde işlemcsı lazım gelen 
hlınay.csine sığınmıştır. Öyle ol
masına ve ferden hiçbir suç, hiç
bir şüpheli hareket işlememeleri
tıe rağmen nesillcrdenberi ı,maı 
"e imar ettikleri topraklardan 
UUiklaştırılmışlar, toptan ve zorla 
Yapılan 'b.!r tehcirin bir takım ınu
Blbctıcrinc maruz bırakılmışlar
dır. 

lıundan dolayı Amerikalılara 
tarizlerde bulunacak değiliz. Ha
vayı adalarında "·erlesen Japonla-
rın "' ~ nasıl Jş beraberliği yaptıkkırı-
r'.. Pearı Harbor baskınında apaçık 
llorctükten sorı1'a elbette ihtiyat 
~~birleri alacaklardı. Nitekim Ka- Bundan &oRl'a bu Putftkte her g'Ön bir ça~ beklemek Jlr:ımdır 

forniYada bir koleje devam eden 
Ve "'- nd 11 d SJ>orcu sıfatilc adı Amcrııu> a il 
b~~Yulmuş olan, Japon aslındd~ il 

genç bile bu lüzumu tcyft e ı- il ~~r \'~ diyor ki: ... Toptan tehcir D en izler de D u r u m 
it k doğrudur. Aramızda bir ta-
bım casuslar var. Tehcir edilirsek "'iiiiift;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;~!;;;; 
Unlar f•ımlık edemez. Mll!Bum • --rr-

Olanlar da şüphe aıtmda k alm ak - 11 

··:::::~.::,." Kalllorn•y• ••h· Midway deniz 
Cı.rlnı tabii görd,Ukleri ve Havayi 
adasının Uçte bir nüfusunu tcı:kil , h b • 
~en JaP<>nların tehcir edilememe- a r 1 
si ındcn dolayı üzülüp feryat ettik· 
erı bl · dl~ bir r sırada, kend!Jerıne ger 
t tehcir vak'asını hatrrlatmak
~~ kendimizi geri alamıyncağız. "!
Ye~t Harp zamanında şark vlla· 
t rlncte yapmıya mecbur oldu-
Uınuz t h . a e cır ... 

Bu hareket, Japonyanın Avuslralyaya 
bir çıkarma yapamamak durumunda 

olduğunun bir itirafıdır 
t . Undan dolavı Amerikan gaze· 
CCıll'T· k ~ ----------s • I alemlerini zchire batırıp r Yazan 
Jı~~el~rcc blum aleyhimize ates 1 • 
rı 

1 
kürdUicr, Amerikan muhar- l 

" r eri bur.a dair vilzlcrcc kitııp 
... aıct ı · 

Hüsamettin ÜLSEL 

MOHİM BiR 

GOROŞME 

Hitler askeri 
ya rdım 

istiyor 
Httlerle 

Boşvekifi 
Macar 

görü~tiiler 

Görüşmede, Mareşal Keitel 
ile Macar Hariciye Nazm 

bulundu.'ar 
~rlın. 8 (A.A.) - .,..'Uhrerin umu

mi kar:ıı·gA.hı tarafından ne~redilen 

hususi bir tebliğde Macar başvekm 
De Kallay'm altr haziranda. umumi 
karargA.hta şa.nııölie Hitier ile bulUIJ· 
tuğu kaydedilmektedir. Bu bulu~ma. 

esnasmda siya.si ve askeri vaziyet 
görü~illmU.tür. 

Ankara, 8 (Radyo Gazetesi) -
<DM>aım: Sa. 3; Sil. 7 ıle) c/• 

Almanyayı 
ayda 30 bin 
tayyare 

bombalayacak 

Milli Şef, Hava 
Kurultagı,ıa selQ.m ve 
sevgilerini gönderdi 
Şükrü Koç~ k, merkez idare hey' etine 

seçildi yeniden . başkan 
Aııkara, 8 (A.A.) - Türk Ha· 

va Kurumur.un sekizinci kurulta. 
yı bugün öğleden önce ıkind umu
mi toplantısını Seyhan mebusu 
Hilmi Uranın başkanlığında yap-

IJbyadaki Mtb,·er taarroznn11 idare 
>ıarekllt 

mı~tır. Celsenin açılmasını müleıı
kıp geçen toplantıya alt zabıt hu
ltısssı okunmuş ve Kurum Başka
nı Şükril Koçak, l\lllli Şef İr.önü 

(Drnunı Sa. S S ü. 5 t~) <X) 

eden Gf'neral Kommel (Satılakl) 

t'Ctl18°'1Dd& 

..... --- ----1 zar uwwxa 

Lord Holifaks dedi ki: 

Almanyaya 
uygun b[r yer 

J ayırmayan bir 
J su:h, muvaffa. 
1 kıyetli olamaz 

!'~üttefikler konferonsJ 
m~sasındo Almon ı 
fôbiyesine karşı 

1 müteyakkız oJmalıdır 

r 
1 

°'ı Şimali Alrlllı 1 ~ 
____ .__....__ barbl · ~ 

Eas • Almaa 
harbi 

eadell Wllkle de 
ıalbtea ballsett 1 J 

ve dedl ki: J 
Leningradda 
şiddetli bir · 

harp oluyor 

Donecte kül:iyetli 

A'man uçakları 

facliyete başk dı 

Ruslar gı;çen . hafta 
528 A ·man uçağ! 

düşürdüler. 

Harp gitgide 1 
şiddetleniyor ı 

·ı . •. ' . . 
:-: gı.ız . €rın çevırrr.e 

hareke · ıeri c'.evam 
ediyor 

/ngilizfrr, Hc.rmak 
kal~sini a."dılar 

Topyekün bir sulh ol· ı 
m3zsa hiç bir millet 1 

bundan i stifade 
edemez 

ızı ı ar, sayısız konferanslar, v&· 
o.tr VerHdi, :fihnlcr gösterildi. 
bı usa dnğ) diye dilşrmnlık dolu 
le r fllmı göstermek iç'n mücade-

l\fo:>ko\·a, s (A.A.) - Lcııinı;trat 
radyosunun pazartesi sab~hı bildir 

Londra, 8 (A.A.) - Libyııda mu
harebe gitgide şiddetlenmektedir. 

Tobruk'un cenup batısında çöl yol
larının bırleşllklerl noktada Mihver 
kıın·ctıerl htiC"u

0

ma kalkmışlar fakat 
Rr!tanyalılar bu hllcumu gıırbe doğ-- t Ajansla r, bir Japon scfer l k uv- Kolonyada 2000 diğlne göre, Ln~lngrad cE>pheslnln 

""" ....... -•wııııı-11w-rt1...,.._.ttıııı1sFlllllıı"'*-•11ıııa,.-ı111ıııı1rı.ıı11111ıı.-._.._~ vetlnin Amerikan Midva d hektorfı k b'ır s,,ha bir kesim\rdc ~'.ddetli bir ınuha· • k h Y a asına .., ru ntmı~tır. 

J A
~" l'RAL NİMİTZİN arşı arekellc bulunmak üzer e rcbe cereyan etmektedir. Şiddetli çarpışmalardan sonra ln· ~ Yapıld E: ı. 

t Vet, şnrk vllfıyctlcrlmiı.deki 
Chci 

l T • v • bu adaya yaklaştığını ve bur ada ho rop o 1 d :.ı Radyonun spiker i Almanların g-lllzler Hanıııık kalesini ele geçlr-

IG
I Amer.kan hava ve deniz kuvvetle· şiddetle ınukabil tnar r uza geçtik- ınlşlf!rdir. 

oı r csnasır.da korkunç vak'alar 
le muş, tüyleri ürpertecek hadise· 
for cereyan etmiştir. Fakat Kali
vı~;·Yarlaki hal ve şartlar, şark 
01 Yellcrlmlzdeki hallerin ayni 
ı~11Ydr, Jaµon tehcirinin şark vl
d het.1e:rlın!zdcki tehc.rdcn 'belki 
lalı a korkunç şcki1lcr alacağını 

TEBL : rl ile karşılaştığını bildirmekte ve !erini, fakat neticede gerilemek Blrhakenı'dt' bulunan mUttefık ~ lhlllaks 
m uharebenin ~\'anı ·etmek te oL İngilizler, Fransızlara mecbur!yet!nde kaldıklarını bil- kıınetlere karşı yapılan de\'amlı ta. 
duğ~nu da ilıive etmektedir. I f 1 k . / . dirmekt+>di ı" arrıız hAUı bir netice vermemiştir. Nı>vyork, 8 (ı\.A.) - ı.ıtıyOk 

.. os O\'R, ...... . ) - aıar - \'alJlngton. 8 (A .A.) - L ibyadan r• aııya , çıs ,or., a 1 a ~ .... ı. Mıdvay adası Amerı'k~nın orta :·şga a tm a I yer en M k 8 ( A A p ak 1 B 1 F'l . 1 l .... H J'f k s 

11~ 111 etmek güç değildir. 
ledb Zdeki durum, askeri lht~yat 

Japon ar 
görünüşe 

göre 
i
l :ı881fi~te en kuvvetli deniz li~!<Ü boş:ı.'fmJ/arJ nı tav: iy 2 şamr neşredilen Sovyct tcbJlgiııde gelen haberl<'r. şimalde Jngrız km·- rs küs Unlversl~esindc ~Ciz söyl ~ c 

an ?vay adalarının llcrl k:ıra- e f fi I e r 6 hazirrnda biten hafla ic;lnde 528 \•etler inin Mlh\'er km•vetıerlnl çevir- F<?k denılştfr kı: 

f 
kol \'&zıfesinl goren Necker \'e Say- N'eYyork. 8 (A.A.) • Reııter: Alman tayyaresinln dUşüri.ildüğü me ha reketlerine· devam l'ttlkkrini il itlerin artık harbi kazaıı:mıı-
san ada1nrının garbı.,dadı r B · Arm_v And ~ll\'V .,.azetesi. Anıerl- kaydedilmektedir. Ayni ın, üddct 1 gos-t eT"mektedir. yacağını bıldlğine ve bu !"ene k -
danı b • u a- ., " n cenu unda Lfsiansky adası kanın Almanyaya karşı yapı'acak içinde Ruslar 131 tayyare kaybet- ıtaıyan tt'hllA'I znrımazı;a b

1
r ~aha kaunamıyncrı· 

vardır. Birbirlerinden hemen he- b!r hava toarruzıır.n lştlrnltlııin 150 mlşlcrdlr. Roma. S ( A .A.) - Italyan ordu- ğı muhakkak olduğuna hay!. eml-
"et ~rl şcklinck bir tehcirden ıba
hııı eğildi. Dogrudan doğruya da
ltuıa bir harp vardı. Rusyadan so
?ı l n Ermeniler, dahlldekı Ermc
ltu llıtııtııcııcrilc birleşerek Çarlık çekiliyorlar 

me? aynı uzaklıkta ve bir ha t ü· hava alanına taksim edllnılş 400 hin Kulb'~ef. 8 (A.A.) - RE>lılcr a- ıarı umumi karargdhının 738 numn- nim. 

t 
:;;~.:~c :ı~ıım:ş olan bu ada la r kişiye ihtiyaç ~ö4cren bir hava kuv- janstnın ~ husust muhabiri bildiri- ralı teblifl: E lçi, mllttefıkler!n itimat be -
b • a n arının emniyetini ıa- \'etlnln işbirliğini zaruri kılacağ'ını yor: Dlişmanın zırhlı va.c:ıtnlarıa destek- lcmeleri hu~usundakl kuvvetli EC-

a doğru koruyan küçük iler i Us- söylemektedir. Bu ga:r.etı~ ezcümle Alınanlar geçen Ukkanundanb~- Jeneıı mukabil taarruz hamleleri pi· hepleri anhıtm&kla beraber önk. 
(De,·amı ~a. 4, Sli. 1 de) l diyor ki: 1 (Devamı: Sa. S; Sü. 6 da) >+< yıı de birliklerimiz tarafından açık- rindekl çetin işin EZımsanmamasına 

-------------- - (Oe\anu Sa. 3, su. 6 da) ( .. ) - - --- tan ıM;r~ıı k ırılmış, dlişmandan 150 dikkati çekmiştir. H~Il!aks, sulh (De,amı: ~a. 4; Siı.:.? de) »-« 
e11lr alınmış bir kaç zırhlı otomobil 

~-~~-------~~ ve kamyonet tahrip edilmiştir, 

~k !>yası he abınn silılhlı bir takım 
lcr~cı tc§k0fıt,ı vücudc getirmiş.. 
l~lı ı. liususl evlerden birçoğu si· 
hıııı der>osu, gizli birer istlhkflm 
trı.lı:~c konulmuştu. Şnrk cephe· J 
bırı e zaten zorluklar için de çır-

. t 
Yenıden 2 J~pon ( • 

1 r Jvazörü hasara J 1 

~lnkU tPbliğdc haber verilen m u Benzin tahdid at: 
vaf!akiyet i hareket neticesinde aldı- A nker~. R ( A.A.) - 9 eylül tarl· 
ğımız bllyUk ganimet önemli miktar- ıMrıden ttl b:ırcn benzin tcvziatındı 

d:ı malzemeden başka iı-0 top ve tok· tatbik edilmekte olan tahdidat o 
rlben' bir o kad

0

ar tanksavar top da blrlncltcşriıı mu tarihinde iH'ın edll
ihth·a etmektedir. 1 mlş olan esaslar dahilinde ıı temmuz 

an d lfıtıı or umıızun arkasında, sl-
<Jı...ı Ve atılgan bir kuvv~tin tch· 
"Qıne 

<la k mnrıızduk, iki ateş arasıB-
ll almıştık. 

t'Vv~nun ne demek olduğunu en 
l:ır;v kavrayanların arasında Lord 
tıas1ce ile bc>r bcr geçen harp es
İtıgı~da Ermeni meselesine dair 
&Or ~z Mavi kıtabır.ı yazan profc
t-ı..~ı 0 Ynbcc vardır. Bu dürüst 
gör .11 insan hakıknti vakındım Un ' • 
leh 

1 
cc ııu kanaı:ıtc vamnştır ki 

kı11~~:n tatblkında görülen taş
~nl"\ır· ar, mevcut hal ve şartların 
B<ırtı ı bir mahsulüdür ve ayni 
trıııı ar altınrıa ba!lka unsur ve 

·Ctle [ ' farıtlı r ıı hareket tarzı, bundan 
olmamıştır. 

ıı 
ııı b:~C'lcy Ttirk milletir.in seciye· 
ı:cı1·,. •mındn" tahl ı etmek lazım 

~e ti lehcı 
1 

ze,.lndc durulacak nokta. 
lekct~ n tatbik şekli dcglldlr, mcm 
lı:ııtn n birçok yerlerinde mahalli 
~h illetler n ve halkın oralarda 
'c-r~r~ ihtiyaç olmadığına kar r 

O> rrf VC" bu kararın mec:'ull· 
" •nu: Sa. 3: l"ö. s de)XX 

1 
J 

uğro~ ıl dı ,' bir ( 
destroyer baitı 

Japon denızaıtı
ıarı Sldney'~ 
topa tııtt f ar 

Merc~n deniz h ubi 
taf si.'fJtı yakmda 

neşrediiec .k 

Pearlc Harbour, 13 (A.A·) - A· 
m ral Nlmltz tarafırdan neşredilen 
tcbl!ğdc şöyle denilmektedir: 

cDlişm&n. goriınLi5c göre çekil
mektedir. Dün gece düşmanla te
mas kesilmiştir. Yeniden iki düş
man kru\·nzöril hasara uğratılmış.. 
tır. Alınan bütün haberlerin sıh
hati tahk k cdllinccy~ kadar bu 

(Dıwamı: Sa. S; SU, "· de) 9lı 

ln~llilrr g-eçen bom~rdımanlanndan birinde bir fabrikayı bu hale l'f'tlmıl'll~nll. Şlmdl ayda S6 bin oç•kla 
bilcunı edeoceklerlne gorl\ harap olmuı, fabrikalar \'IOlala('.&k demf'ktir. Herhalde yakında Jnl'llJı:l~rln .Ame-

rikalılarla rntltterek ,ıctdetli ba\a lılk:umtan yapacaklan aalaşdmak1ad.rr. · 

10 uncu motörJU Hind tuğayı ko- J 1942 tarihine kndar dM·nm e:iccck· 
mutıı.nı, dairler araııındadır. tir. 

Milli Şef Siyasal 

ı ln~.~~l:~Y~ ~~d?e~r~~l~:n~:tfı 
l
' Aııkar:ı.. 8 ( Telefonl l'J ~ M illi tabldottınd:ı yemişlerd ir. Milıt Şef 

Ş('f ! met T nöııU bııgUr saat 11 de Siyasal Bilgiler okulundan mcmle· 
ı:ııyaı;aJ BUgiler okulu~u . şNefleıı- ketin neler bekledlğ'fnl anlatmışlar, 
dırmlşlerdir. Maarıf \ ek~ll Huan yerinde \'C rnUhlm bazı direktifler 
Ali YUcl'l'ın, talebenin ımtlhanda verml~lerdlr. Milli Şef okulda a~ıl-
o:duğunu bıldlrmesl il~rine Milli mış olan kaymakamlık kursunu d:ı. 
Şef imtihan odalarına gırerek lm· gezmişıcr ve Uç ı:aat tetkiklerde bu
tlhanları t akip buyurmuşlar ve öğle lunduktan sonra profesör ve tale
yemeğlnl profeaör n talebelerle belerin coşkun tezahürleri arasındo 
birlikte yemekhanede, mektep m ektepten ayrılmı~lardır. 
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ı Şehir Ame ikada tehcir' 
Admiranın yaptığı 
maçlar do ayısıyle 

Habarleri 
1 
Ekmek çeşnisi 

bugün 
değişiyor 

Sarılacivertli çocuklar, en y 
dereceyi atmak şerefini kazandı 

-- ----
Arpa mikdarı, yüzde 

kirktan yüzde yirmi 

beşe iniyor 

Almanyanın şelker oyuncularl'.e denlere de cevap vermişler, bu su- Ekmek ~eşnisi bu sabahtan iti-
lakvlyeli Admlra İslanbulda üç retle b r taşla iki kuş vurmuşlar- barcn değ şec.klir. Ögrendlgimlze 
kar~ılaşma yaph. Bu Uç maçta ~a dır. Bu çocukların futbol kabiliyet göre, bugüne kadar ekmek hal'.
en iyi n(·tice ıarı ıac:vcrtlilcre mu- lerini. cevherlerini kend:ıerlni ma- tasır.da .ıaruri ol<;rak bulundurul
yesser oldu. D•ğer iki müsabakada zur göstermek için lnkAra kalkmak makta olan arpa miktarı yüz.. 
Beşiktaşlılar 3 _ 2. Gal&tasaraylı.. bizce spor<:ulukla kab"li telif de· de kırktan yirmi beşe lndlr:te
ıar da 3 _ o mağl(ıp oldul&r. ğildir. Bu da ldari hat~ların bir şa- ektir. Bu vazlyettc ekmek daha 

Iler üç mtisabakada gördUğümüz heserl olarak gösterilebilir. Cev- beyaz, pişkin ve bilhassa lezzetli 
Alman takımı toplu bir halde ü- heri inkAr edilemlyecek b;r takıma olacak ve f:yatta b:r değişiklik oL 
mit ctt~ğimiz bir kuvvet göstere- kablllyetsizUk isnat etn:ck .kadar mıyacaktır. 
nlcmckle beraber, uzun zamandz.n .. 

1 
gillUnç b!r ,ey olamaz. Nıtekım s:- Diğer taraftan Belediye teftiş 

bcrl bir arada oynamak imktınını hada verlle-n bu cevap o k mseleri kadrosu yirmi beşa çıkarılmıştır. 
bu~a.mıyan mlsaftrlerimiz arao;ır.da, l işte buııOnkU gü!Unç bir vaziyete Fırınlıırın kontrolü bundan socra 
Cutbol kurtlarır.ın mevcut olduğu· sokmuştur. . daha sıkı bir ı;ekllde de ıaın cdc-
nu da inkclr edemeyiz, Bir idarecinin vazifesi e1e!'1an cektir. 

Bılhassa hücum hatlarında ııal bulmak ve yetiştirmek oldulu gl- Bir ay içicde flrtn1arda yapılan 
eçık. sae iç, merkez; muhacim fut-1 bL, çocuklarındarı randıman alma- te!tlşler net'ceslnde musaderc edi
boldekl meharetl~rinl ilk oyundan sını da bilmektir. len noksan vezinli ekmeklerın 
sonra b:ze gösterdiler ve tasdik et- Bir takım ki, kuvvet ve kudret miktarı yirmi bini bulmuştur. 
tirdiler. llcbarile kendi•lnden dun olan bir 

Alman tak•mı, bize neden toplu takıma yenilir ve memlekete ha
ve ümlt ettıt,inliz oyunu göstere... riçten gelen blr takım karşıgır.da 
mcdl! bütUn raklplert mağlup olduğu hal 

Dundan e\~vcl yazdığımız blr ya• d.e yegAne aallbiycti elde etmek 
.ıJda da ioaret ctf#~miz g:bl ayrı muvaffakıyetin! aösterir, or.dan ev 
ıyrı 1taten1lerlc oynıyan oyuncula· vel uğradıtı devamlı mağlO.blye
rın bulunması, bu suretle futbol· tin sebeplerini de aramak lAzım· 
de esas olan takun bcraberllğlnln '.dır. B-z asen bu muva!fakıyet
otı:namesı müessir bir oyun çıkar·. sl.ıllklcrln se-beplerint, Fenerb11hc;e 
malarına m~ni olmakta idi. davaSTnt memleket davası te!Akkl 

s_n'.y•n mi<afirlcrlmlz anlaşıl· ederek ortaya dökmli$, kurluln1a
makta idi ki, uzun zamandanberi sı yolunda da mücadele -etmiştik. 
rutbol sahas;,ndan uzak kalan oyun- Fakat tenkltlerlmlı:, ker.dl vazl
culardan mürekkep bir t>kımd<r· yellerini dUşilnen buı kimseler 

En bilyOk rolü de bu oynamıştır. tarafından hoş görülmemişti. Bu 
Bu kadar blr oyun oyr.amaları da, suretle bu noktada da tenkitlerl
blrer eskl kurt okışlarından, ful- mizde ne kadar haklı olduğumuz 
bolün inceliklerine Y•k•n bulun· tezahUr ttmfştir. 
maltrından ileri :elm'ştir. Fenerbahçeli çocukları memlc-

Mahrukat ofisi, odun 

Mehrukal alisi Trakya ormanla
rında odun kestirmiye ve kömfir 
yaktırmıya pek yakında başlıya

caktır. Of.sle Çatalca ve Sinekli 
mıntakal2rındakl Gümüşpınar. Ka 
ramandıra, Çayırdere, Danaman
dıra Süpilra:eanana, Topkoru, PL 
narca orm2nlarından 150 bin ken
tal odun kestirmek için tertibat aı
mı' bulunmaktadır. Ayrıca Ha
laçlı, Yaylacı, Hamzadere, Sapa
lar vakıf ormanlarından da 18 bin 
kental mangal kömürü y~ktıracak
tır. 

Ofisin aldığı maktalardan şehre 

bugünlerde 40 bin çek! odun ııe-Eğtr o eski maya, cevher de ol- ket spor tırlhine geçirdikleri bu 
ınamış olsa idi sabadaır aylarca. ıerefli gal!biyetten dolayı tebrik tırlleceklir. 
httlA senelerce uzak kalmış fut· ederken, bize tenkitlerimizde hak Parti G::!nel Sekre-
bolcillerden .mürekkep bir takım, kazandırdıklarından dolayı da kea 
bu kadar da muvaffak olamazdı. diler'~ le~kkUrü bir borç biliriz. 
Bu takım önilnde en şerefli neti- Kenıal Onan (Con) 
ceyl Feneibahçe kazandı. Hiç ıüp· 
he yok kı. sarı ıa.civerıu çacu1tı.- Misafirlerimiz, memle-
nn en bilyük avantajı, bu takımı k fi h k ! 
•lk günunde yakalamaları olm·: ·- e erine are. et effi er 
tur. Gerek yol yorgunluğu ve ge- Fenerbahçc. Beşiktaş ve Galata
rekse takım beraberliğinin birinci saray klüplerimizle ktrş•laşan Ad
günde hiç temin edllcmemC3l Fe· mira takımı şerefine dün Vail ve 
cıerbahçelilere Gete!ll bir neııce Belediye Rei•l Doktor Lütfi Kırdar 
elde ~ttirmlştır. tarafından bölge merkezinde bir 

Yalnız ıu var ki, sarı ldclvertıı çay verilmiş, bu çayda mlsafirle
rutbolcüler de bundan istifade el- rlmlzle gazeteciler ve spor erkanı 
mC!lnl çok iyi bilmişler ve el- bulunmuştur. Çaydan sonra dam'
mlılerdir. Biltün enerjDcrint or· ı::afirler memleketleriı:e mütcveccl-

terinin telkikleri 

Şehrimlzde bulunmakta olan c. 
H. Partisi Genel Sekreteri 'Mem
duh Şevket Esendal, Şehzadeba
şında yapılması kararlaştırılan bü
yük talebe yurdu işi ile b]haS<a 
meşgul olmaktadır. Genel Sekre
ter yurdun yapılaca!ı arsayı biz.. 
zat tdklk elmiş ve plaqlar üze
rinde a!Akalılardan izahat almıştır. 

Genel Sekreter halkevlcrinde de 
tetkikler yapmıştır. Çarşamba gü
nüne kadar tetkiklerini bit!rerek 
Ankaraya avdet edecekt!r. 

ya koyarak ve şuurlu bir oyun- hen İstanbuldan hareket etmişler 
ta bu netlceyl kazanmışl•rdır. ve Sirkeci garında uğurlanmışlar- İş Bankası arkasınd::ıki 

binalar yıkılıyor 
Daha evvel maç yazısını yaı.ar- dır. 

iten, Fenerbahçelllerln cevherle· 
rlnden bahsetm'ş ve bu sene uğ
radıkları mu Uakryets!zlilderin Gazi Bu~varı için 

istimlôk'er 
bir idaresizlikten doğduğunun bu 
ı:eUce ne meydana çıktığını da i
lave elm!Jtlk. Ync tcknr edelim 
ki, bu inkar edilmez bir Juıkikat· 
Ur. 

Unkapanından Yenikapıy'.a ka
dar iÇılacak olan Gazi bulvarın
daki Saraçhane ve Aksaray bölge
lerinde bulunan binaların istim. 
liıkine ba1lanmı,ıır. İstımllk mua
melesi bitirilir blt.rilmez derhal 
!<'1kllmrya başlanacak ve bu saha 
da aı·ılacaktır. 

İstanbul İş Bankası arkasındaki 
binalar 530 bin liraya Evkafa sa
tılmı~tır. Evka! td·- resi bu binaları 
yıktırarak bu sahada büyük bir 
bina yaptıracaktır. 

T abanco ile oyr.arken 

vurulcu ve öldü 

155 bin Japon, Sierra Nevadas 
dağları· şarkında<<misafir>>ediliyor 

---------- ı 
- Eski sefir Morgentav'ın 
kulakları çınlasın -

~ u sayım•zda neşrett1ğin1:z 

t9' Amer'kan tehcir haritasın .. 
da gördü~ünüz saha, Japon adale. 
rından reniştlr. Burc.da yaş•yk'l 
bültin .ıaponlar hakkında tehcir 
ki!rarı verilmiş ve Kallforniya 
eahlllert kumandanı Gencre.l De 
Wltt kararın tatbikine gir şmlş
fü, 

Japon aslından ııelen yüz elli 
beş bin kişi, ıskerl ıohaların ha
rlclr;c çıkarılacaktır. Bunların 
çoğu A.merlka vatandaşıdır. A
mcrHtan toprggınd~ doğup büyü
müılerd'r. Aralarında işite, gü
cüyle meşgul çiftçiler, balıkçılar 
ve dükkAncılar vardır. Fakat, T.
mc mecmuastntn dedlğ:ne göre, 
bir milletin muhatara günür.de 
yaşla kuru ayrılamaz. Amerikan 

vatandaşı diye dogmuş oln1ak, 

cnıniycte 14iıyık aörülmiye 
değildir. 

kafl 

Sözü Time mecmuasına brra

kalun, tehciri şöylece anlatıyor: 

.-Garp sahilleri kumandanı Go 
:neral De Wltt, Meksik,.dan Ka
nada hududuna kadar giden iki 
üç bin mil uzunluğundaki Pasi
fik sa!ı;llnl ve bunun hlnterları

dtnı memnu mıntaka diye ayır .. 
mlştır. Buradan bUlün düşman 
tebaası ve Amerika vatar:daşr 

bHe olsalar istisnasız surette bil· 
tUn Japonlar uzaklaştrrılacaktrr. 

Bir taraftan da örfi dnre llAn o-
lunmuştur. 

Bunun için, .J c.ponlar, pılıyı 

pırtıyı toplayıp çocuklarını ku

caklarına almıya, kafile kafile 
Sierra Nevadas dağlarını a3mıya 

ve şarka doğru muhaceret etmL 
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Bu sahaya 50 bi' k 1 ~i yerleşll

r:Jecektir. Gerl kalınlur için Ko
lorado nehrirJn soh:hndc d ğer 
bir e:misa!irllku sahası hazırlanı

yor. 
Bu tehcirin pek te haksız ol-

m&d1g:ını göster.r emareler eksik· 
değildir. Los Ancclos nıüddeiu
mumisi John Dockveiler'in ha
zırladığı bir her;taya bakılırsa bu 
civarda demlryoıu 1stasyonu, şo
se, köprü, elcklr k fabrikası, as
keri fabrika, hava 1in1anı, petı·ol 
tasfiye yeri, su deposu gibi eskeri 
eheınmiyett haiz ne kadar yer 
var~a hepsinin etraCır.daki arazi 
Japonlar tırefından saten alın

mıştır. Yine Japonların Los An
cclos civarında hazırlayıp tesvi
ve ettıklerl geniş bir !'aha V9:r

dır ki b'.r saat :çir.de bombardı
ınan tayyarelerine mahsu~ bir 
hava meydanı haline konulabilir. 
K 3rayl rskcr çıkarma hareketle-ı 
rine çok müsait olan San P dro 
Jlmanı civarındaki bütün arazi, 
Japonların elir.dcdlr. J;;pon zen
ginlerinden M~kamura·nın Sand 
Craz'da bulunan evir.de 69 bü
yük sandık işaret fl§ei;::l çıkn1ış

tır. 

boskelball merikada bT A yıldızı d'.ye şöhret alan 

Kahihatsu r.dında ve 19 }-aşır.da 
bir Kollej talebesi tehc'r lıakkın 
da şu 8özleri söylemiştir: aAmc
rlkada yerleşen ve Nlsel adını 

taşıyan eski Japcnların çoğu A. 
merlkaya ~adıktır. 

Fakat aramızda bazı co:~uslar 
da yok değ'.ldlr. Yapılacak ı~. he
pimizi birden rskeri sahalardan 
tehcir etmek ve uzak1aştırmak
tıı-. O zaman casuslar fenalık e
demiyccek hale gelir, sadık olan
lar da şüphe 4ltında ya~amakt:ın 
kurtulur., 

General De Witt de tıpkı bu 
Japon g,rci clbi dU10ndüğü için 
tehcir kararrnı vermiştir·• 

ye davet edilmitlerdlr. Bunlar--------------------------·---
hep mavi deni'Zi gönn:ye alışmış. ı 
tş1erlnl, cüç1erlnl yoluna koymuş 
ad mlardır ki arp bir takım top 

raklarda hayatlarını yeni baştan 

kurmıya mecbur oluyorlar. 
iKali!ornlya sahJlnde y<>rleşen 

ve Amerika tabiiyetine geçen a
damlara umumiyetle Japon adı 
verilmez, Nlsel diye ayrı bir ad 
takılmı~ır. Fakat bu dak'kada 
Nisei'lik kalkn1ış1 yeniden hepsi

ne birden Jap0n adı takılmıştır. 

Japonlar tehcir edileeeklcrin ba. 
şırda gelmektedir. Aılen Alman 
ve İtalyan olanlardan 70 y~ını 

• Rehavet mı verdi? 
~ alata .. aray ... A<lu\lra. ma~ın· ı Xa'Sıl ki a3·nı 3·aztd.!l. d~.zlel, ı.Ie: dı~· 
~ dan önceki yur.mıda, Galata- .anlık sıfatı•, «TllrkJuk sıfatı:ıt 'e 

Raraylılar mektepte 'ylyoc-0k1erı pl- «G&lala~ara.ylıhk sıfat.:o nt «insan-
lık san'atı», «TUrkJUk san'ab» 'e lii.\·dan kuv\·et al~ınlar da. Adnlhı1yı 

yenslnlt-r teınennl!;inde bulunınu,t.un. 
lş wnduktımuz rJbl tıkınadı ,-e Oa· 
Jatasaray yenJldl. 

t::Gn.lata,nr::ıylılık san'ah• )'U.(MTH'J. 

Haydi Er<:U1nend Ekrenı eski yerine 
sabık Galata.saraylı olabillr diyelim 
ama «ln'4twhk», «Tii.rk.11\k» ve ~Ga

Sonradsn dil UndUm: E\·e-t, plllv la.tasara}hhk» dl.)c birer ~an'at ot-
knv,·etll blr fıdad1r ama ı.rı pl,lrll- maz. 

a,ar.Iar ve Amerikan ordu veye mı, olur da. faz.laca. ~ırılırsa lruia
donanmasında çocuğu bulunanlar na. bir rehavet çöker. Oalatasarayın 

isfsna ~dilmiştir. Japonlar hak- ı•lla.,-ı nt('şhur olduğuna göre biraz. 

kında böyle bir istisna da yoktur. razln yendt d~ onun '·erdJtl reba,·etle 
mi bu farklı n1ağlO.blyet meydana 

TAARRt·z TAAJUtL'ZDt:R 

Bir Va.,tngton tt'lgntrına. Köre Al
manların Hkbahar taarruzu taınamlle 
akamete uğramı.,. Zaten, hang1 taar
ruz olursa ol un, «yaı.ltk elbise» 

geldl a<"aba ! «kı~lık c:ama,ır> der gJbi 1nev19,lm ı_ -

fo'ABIK .!\'ll, ESKl 1\D t ınl takmak ı;;aı;n1a. Taarruz her ııa
hıan taarruzdur ,.e yapı1dı~ı u.man 

G•lataıııar0 ı ııı pllli.vından ....;;,z aç- ed .._ ... ~ ner e yapıl mı,. & oranın adınr ahr. 
n11,ken Son .Po~ta. arka.da'}ımrt.ın bu Ya:tlık, kı,hk gtbt f'llimRrlnnıa tallJ'· 
llu-u•takl ,·•zı•ındnıı bir nokta. Us- ı "" " ., .. "" ru~ nr olursa bö~1e tet-;lrl<"re ;yol açar. 
Uincle duraC'a~nn. Yaz1da. Er<-ilmentl 
Ekrenı Taltı'ya «~ftbık Galata. araylı» 011, :SE ALA? 
tlenlyor. Halbuki ~ırf mektebinin pi· Bırıe,n11, nıilletler harp bittikten 

• 
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Unutulan 
memleket 

~ iin.~ıonın btn bi.r gUrUitlliJU 

&:J' ara.,ınlllt. adı ~111 unutuııuı 

bir nıeın.Jeket ,·ar: ııaoo,I&tan. Bir 
z:ın1an1ar blltlin dtlnyayı ~ ndlt
ını., olan bu ınenlleketle, Wç ~ı,..r.•e 
~imdlllk, pek mt"'°:'gu.l oldJt )·M. l'al .. 
nız ge(enlerde kı~a bir aj&DH tel .. 
grafıntla Habct Jn1paratonunın l\h .. 
51rbt )Jııbe;;i"'lt~ BMl"'ltnd:I. y~afdetl 
ınUna~ebetl~r kurmak Uzcre l\J.ısır• 
bir nıurahlıRs &'Önderece:t Jıı"bel 
\·erllmi~tl. 

Hlr Mısır gazetesinde bu moral•" 
h1l~ııı Kahlre)·f! ,-:ıı•chğını ve gaze
teye bir mUJll.l<at \'erdlllıU ıördtlll'• 
Zelılrll gazlar altında lstlkl!\.Uııl 
kaybettikten sonra. tekrar htirrl)'e' 
tlne ka.\·uı;ıan bn memJckette ştmdi 
n~ler alu1:or merakllc mvaMıa~ıll 
sözlerlnl okudunı. 

'\furabhM başlıC"& dl~·~ .ktı 
«lnlparatorumuz, se,·gill yurdU' 

nıtn:ttn ycnh'len te:;klllt\andınlma'' 
l"lne cesaretle de\·am ediyor. Bll• 
ufak bir t-. de detlldlr; z.lra i!Jttıat'1 

ltalya, y~rd.~everlertn muk&~enıttl 
ka,ı!nnda duydutu krt:g-ınlık tıc:M't• 
de memleketi harabeye çevtrmı,ur. 
Italya. ırk•m1zı ınah,·rtınefc karar 
,·erml'tl \'e onların «A. I» M.hnı ,·er· 
dJklerl yurd,e'\'erlerln baı::r ooıı~# 

Jerde muka.vemeWı o ka.da.r faz.1& ıdl 
ki kadınlar, ~ocuklar, lhtıyarlaf 
Itaıyanlnnn ellerinden kurtulauıtV 

dı. 

«Ha,.mctlfl fmparaloronıuz nazır: 
larlle birlikte nıt'Tllleketin 5tya-" 
bünyesini l enklen nlf'ydana gE"ttr
mektedlr. Hacunetmeab tara.hndıı11 

• il 
tayin edilen üyelerden n1ilt~~ckı.. 
n1cbuslar nıecll"l yakında kurulıl' 
caktır. En ntodern U."tUOerl~ ıncşdıı' 
na aretJrilen poas te~lfııilitı ~aJe· 

sinde n1eınleket, n1hken1mel bir iJ3' 
rt ,.e .,iyasi nUl\"A.l:t"tt\'"' ko.' 1J ,... 

cakhr.» 
ltalya bir taraftan l.lbya. ,.e Ali~ 

denizde mUttefiklerle 'boja.:hwpr ,-c 
bJr taraftan Nk, Ko,...tko, ıruntı" 
peı:ılnde k~ken Ilabeş llnJJ.Arato· 
ru tahtına. kuru1mu~, eakl ıllnleri 11 

ıstıraplarını gidernlek ıc:ın memlC" 
keti seferber etml 1 ~~iz r.ada''' 
'e bk,' ,upheslr. kl - ceırek kelMliıJJ 
\e gerek ınenıleketlnln • ha1111dtll 
nıen1nun uğ"rafıp dunı)·or. 

Bu garip dUııyada inoan. ncıd"" 
den1eıneıli, ne olll<'o.Jım tlemrU? 

KÖK KADI 

Koca kat:li kadının 

duruşması 
Bundan bir müddet evvel Ned · 

ınc adında bir kadın Pz.ngaltı ko-' 

miser muavini Talat adındakl k0· 

casını kıskançlık yOzilr.den bıça~· 
la bacağınd2n yaralamış ve bu ytı· 

ra iltihap yaparak Ta!At.n ôlümii· 
ne sebebiyet vermişti. 

Dün Birinci Ağırcezada bu d'. 
vanın duru~m&.sI yapılurak Adli)·~ 

Doktoru Enver Karan, şahit sıf•· 
tile d~nlenmiştir. Enver Kar•; 
mağdurun suitedavı neticesinde b 

düğünü söylemışt:r. 

Müddeiumumi, Nedımcnln eslı" 

bı muh&fii!c ile cezalar.dırılİn ıı. 
l~tcmlşlir. Mahk:cmo karar ;çin bSI 

ka bir güne bırakılmııtır. 

--

Bundan evvel gelen lngG.:z ta
kımına karıı en iyi dereceYI Glan 
y;ne Fer.crliler olmuştur. Bu ta
kıma karşı da üç kli.ip içinde ye
gane e:alibiyeti elde eden bu ço
cuklara. geçirilen buhranlar Deli
cesi mağlQp oldukları sıralarda 1-
darecl!er: .~e yapa1ım, eleman 
"·ok, d ... ha faz1a bir &eY yapamaz
dık, demişlerdi. Bugün a,nla;ıld• 
ki, bu lnsafgızca bit' harekettir. Sa· 
rı ticivertli1er bu ~erefli galibiyet .. 
\e ayni zamanda o söı.lcri sarf~-

Sular Müdürü 

Ankaradan geldi 

Beyazıtta Kalendeh.ıne mahallc
•inde Mchmele!endl sokağır.da 4 
numaralı evde oturan Samsun İş 
Bankası muhasebecisi Abdurrah
man llker, dün gece evinde taban
cası ile oynarken ttbanca patla
mı,, çıkan kurşun Abdurrahma
nın ba~ına isabet ederek ölümüne 
sebep olmuştur. 

IE' akat ced!cri Japon bile ol· 
U- sa Amerikan vatandaşları 

nasıl olur da bir temerküz kam

pına gönderilir? Amerikan ordu

~u, bu i1.iraıa kargı bir kaçamak 

yolu bulmuş, Slerra Ncvadas'ın 

şarkında ve cenubi Kalllornlya
da. Japonların gönderlleceji ıssız 

sarp topraklara ııordunun Ja
ponlara mthsus misafirlik saha
sı• adı takılmıştır. Yani (lemcr 
küz kampı) tabiri kafyen kulla
nıln1amak suretilc işin içinden çı
kılmıştır. 

1ı1,-ını yenlek ~in Anko.r.:ıdan kalkıp. Aonra da, fakirliğe ve h.üc ızhğa kar. 
lhtanbula gel('n Er<.·Un1end l'~krem: .ı gehnek lçln blrle'mJ' kalaeaklar

ı- TAK V l M 
9 llAZİRAN IH~ 

Bir mOddettenberl Ankarada bu 
lunan Sular İdaresi Müdüril Ziya, 
/\nkıradaki temaslarını bitfrerek 
İstanbula avdet etmiştir. 

Adliye Doktoru Hikmet Nomer, 
cesedin defnine ruhsat vermişt.r. 

Eski şah Konadaya 

oidiyor 
e rarun Cbkl ::.ıhı Rıza. Pehle"1• 

O tahtanı terketttkten sonra Iugı-1 
li.ıler tarafından 'fadaga"okar cha
rınd.ttıkl 'lori.., ada .. ına ınJufJr edil
rni,u. ~ah, ail~ile bt'raber Kauda
:yıı. g1tn1fk ,.e orada )·a.,.anıak arzu
~unu go ... ternu, Ye bu arzu kabuJ 
etlllınJ-,Ur. 

DL:'<YA'.'i!X E~ "\ffT.\.ASSIP 
,. ATA:SsEVERI 

lrlanda. l"(tlklü.ll nan11na. hatır \:e 

hayale ''"'nuıı; fedakarlıklar :yapen 
'lllri )fw:• S\.'inf'l' ölmü,ttlr. Bu ka
dın, dffalarla açhk grt'l yaptıktan 
!llOnra. bir defa"ında a('lıklan ölen · 
C:ork llt'Jediye 1'ef"41 JUctbur 1\fae 
~\-int>) "Jn bf'm,ır~ldır. Kadının k~n

dl ı de defalarla. aı;hk gre-\.·t '.\·&JNlll't' 

tır. De \o·aıera'nın Ing1liLlttle D.Lla')

ma ,.,kıınde (hilr lrlanda) yı knnna
smı ha' gönneml1t ömrUnün sonuna 
kadar Irlanda hü.kiırn"tJlu dargın 

olarak ya'8mı,tır 
, EllÇE 

SOHMIYEN ATES 
Tefrika No. 84 

Ulkmet beyin bu sözlerini dinlerken 
z,hııim mütemadiyen Nihat!t meııul 
oluyordu. Onunla tekrar nzsıl kar~ılaşa
caklım. Bllhassa Hikmet beyin anlutıı&ı 
şu vahim vaziyetine naz~ran onunla nn .. 
sı1 konu~acaktım ve bütün. bunların en 
mühimmi, eter hak:katen ciddi bir ha
yat tehlikesi !çinde ise. onu, o h::lde bı
rakıp da nasıl ayrılacaktım ..• 

Köıke yaklı;tıkça heiecanım artıyor

du. Mütemadiyen uğuld•yın beynimin 
içinde yeni yeni sualler c:nlanıyordU· 
Bir aralık eliıntleki gazeteye göz geıdi
rerek oyalanmak istedim. Fakat o ka
dar uyuşmu~um ki gazetenin katı 11rınt 

açacak kadar kollarımda ve ellerimde 
kuvvet bulamadım. 
Köşkün bahçe kepısından Derlerken 

, Wkmet beyin karısı karşımıza çıktı. 

Çehresi pek solgundu. 
Hikmet Bey sabırsızlıkla sordu: 
- Beye!er.di nasıl? •• 
Kadıncağız üzgünlüğünü belli elm<

mete colışarak yarım ağızla: 

Yazan: ismet ZiYA 

- Fena değil, dedi. 
Köık. derin b ·, sükilt içind•ydi. Şap• 

klmı, mantomu çıkardım. Sofadaki mı· 
s.nın üzerine attım. H.kmet beyin zev
cesini takip ederek Nlhadın bulundui:u 
odaya girdim. Ayaklarımın ucuna ba .. 
sarak karyolaya y<:klaştım. Nlhadın ba
şı yastıktan kaymış. !r.sanın mcrhamc· 
tini celbedecek §ekilde zayıflamıı otan 
yüzünün üstünde ki palı dunın aözlcrt 
siyah halkalarla çcvômlşU. Buz gibi 
cUmi, titreye titreye onun alnında ıcz· 
dird m. Sojluk eJ!mln teması. Nihadı 
harekete gefüdl. Gözlerini açm,;, .. muk
tedir olamıı-arak kupkuru kesilen du
daklarının arasından. inler ıtbl: 

- Geldi mi? .. diye mırıldandı. 
Bo4az:mdan çok zor çıkan bir •0$lt: 
- Kimı istiyorsun, kim a:clecekU? .. 

dedim. 
Nlh•d, dırlaşan ııöz kapaklarını ııuç

lükle ar;ılamıya çalışarak: 
- Perihan... Perihan... d•di. 
Vr ~onra gözlerir ! biraz daha açtı. 

cGalata&·u·)-ldıktan hiçbir vakit fe
ragat edemem.,. deınt-kle sabık Gala
tasaraylı olınadığ'ını anlatmıştır. 

Son ro .. ta'nın mulıarrirl «~abık.,. ta 
ceskJ.,. yl b!rblrloe karışhrını' olacak. 

Zengin ,.e hak bUtr bir dün3·a! .. 
Yalan da ol~a sü3-Je, ho,urua gidi· 

yor. 
Tatııc.ocrt 

Koırşısındakinin (ben) olduğuma kana
at getlrdlkten sonl'a a!alladı. Solgun 
çehresi, birdenbire pembeleşti. Gözle
rin~ parlak bir canlılık geldi. İstirham· 
la t:tr•yen bu ııözlerdc, merhamet dile· 
Il'Cn bir ifade vardı. 

Zavallı Nlhat, o kadar bitkindi ki, 
birdenbire h·çblr şey söyllyemedl. Göz
ll'rlnl tekrar kapadı. Elleri kımıldadı, 
~llerimi aradı. Taravetini kaybelmlf o· 
lan 'bu eflerl• buz gibi elimi alarak yü
ıilne gözüne •ürmeğe başladı. Ona biraz 
doha ~ğll•r•k sordum: 

- Blryey lster misin NihA t? ·· 
O, gözlerini açmadı. Yalnız güçlükle 

krpı.rdayan dudaklarır.ın arasından: 

- Evet, diyebldl. 
Merakla sordum: 
- Ne istiyorsun Nihat?.. Söyle de 

yapalım ... • 
- Bent affetmeni ... 
Diye mırtldandı. 
Bu titreyen Mste, her ins.Clı ııünah

kdrın hissettiği derin ve ••mimi bir hi
cap ahena:I vardı. 

Ona hiç cevap vermedim. Yalnız, du
daklarımı öpmek için alnına yaklaşlır

dıilım zaman gözlerlmden taşan yaşlarla 
yilzilnil, gözilnil rslattım. 

Doktor akşam vizitesine geld ·ğı za
man has~yt, ümidinin fevkinde iyileş

miş buldu. Lakırdı arasında doktora Nl
ha<lın ıeı;irdlği bu krizin kalbinde bir 
arıza. bırakıp bırakmadığını sordum. 

Doktor, Nihadın g:cc;irdiği bu krizin a~a
bi \'e geçici bir kriz olduğunu ve kalbL 
saglam bulduğunu söyledi. Yalnız has
tayı, vücutca çok zayıf ve yorgun gör
dü~ti içfn uzun bir sliklın ve ü;tlrahat 
tavsiye etti. 

Sükün ve istirahat... Onu ben: de 

takdir cdtyordnm ve bunun için de mııd
di ve manevi hasta olan N hadt, bir 
müddet kendi haline lerkcderek onunla 
riddl birşcy konuşmak istemiyorum. 
Halbuki bu vaziyet, benim düşüncelerl
mt altüst edecekti. Ayrılmak hu!Nsur.da 

verdiğ:m kat'i karar tatbik edilemiye
cck, kim bilir daha nekadar uza,yıp gi
decekti?.. Belki de Nihal iyileştikten 

sonra, onun yapacağı Yeni ı:ıaklabanlık
larla bu kat'i karar suya düşecekti. Hal
buki, Nitııdın bu n;:ılindc; ondan ayrıl
maktan bahsctn1ck bu hayatı me~clc 
hakkında onu heyE:canlnra, n1ünnka~ala
ra ve slnir buhranlarına sürüklemek pek 
zalimane bir hareket olacaktı. Bunun 
için de vicdanımda sefkatıe çarpıı,,an bir 
isyan vardı. Nihayet, yeni bir fedakfır
hğa lüzum hlssetı-m. Doktorun tavsiye
sine riayet ederek hiç olmazsa Uç dört 
gUn ona hiçbir şeyden bahsetmemeye 
karar verdim. Halbuki hadisat ne g«IP· 
tir? .. i~tey.ip de yapamadığımız şeylere 
bir anda b:zı sürüldcylverır. 

<-'rlrw• _,, 

EIAJ,I 
AY 6 - Gün 160 - UIZIR 31 
RU~Iİ 1358 - MA YlS ı1 
HİCRİ 1361 - Cenıazl1eleveı !l 
\'.\l!;IT a&L~ll ı;;z .• 
GÜNEŞ 5,29 8.49 
ÖGLE 13,13 4.Jl 
İKİNDİ 17,13 s.31 

AK~AM 20,40 12.PO 
YATSI 22,41 2.0~ 
iMSAK 3,10 6,31 

Pa·ates püre'.i 

kuzu rosfO!U 
1 

~ lr kuzu bulunun tamam owr' 
(gJ ~lnirli taraflllrını ayıkltıJ:f'; 
fçers.loe uzunlutuna b~r havuç ~, 
yarak l'Üzel ardım. lıçlne bahı>' 

biberini df' jhı.\·p t"tUın, ,.ı,mf'k I'~~ 
rtr gtbl pl~lrdhn. ~onra ı-.u,Jan çıi' $ 
<hın. {.Trfıı. ~yağf buhwnadııl11ıı l~ıt 
üzerini ikJ kuzu ~nnle,tl ile <.;1 1 rd~ 
Tekrar kn:artını.)·a '<'"tliın. (.oııı1 ıt 
lerin u ... ıur,. biru lhnıın ""urıl•~ 
l.)·lce ha.kik .ı;ibl kı1.arın('tJd. 1':l ıt 

at.eşte bır.tkr1111, Sonra gönııokt~, 
beraber yapılmı., pataıe, pUrt"Jc.I 
Ustune koyarak ıofrayl\ \-erdlll1· ,I; 
yflt güzel bir ymu·t~ oldu. Kı1'r ,.f' 
yağlar d!I. )Jfltalt."tlcri ı .. Jattıtı ıı; 
nerueti bir kat daha arth. -rf 

F.> J811l''' 
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Askeri durum 

[ lh. 
Yazan:~ 

a DO:' N 

Libyada, General 
Riç~nin mukabil 

taarruzu 
n Jbyada, muh rebc Jogillz 
lb tnuk bll taarnızUe önernll 

bir sa.flınya girmiştir. General Rom· 
nıcı lmdl Jngillz tnnrruzuno kır
inak ve ı;lınıll cenahından knşatıl· 
ID tnak mecburiyetinde duruyor. 

General Rommcl Jnglllz cephesi· 
nln merkez.ine ve cennıı cenahtıı 
lllrlıakem'e taarruz etml~tt. l\11'k· 
~t, vaz.lyetten anlaşıldığına ~öre 
lııglUz cephesini menrezden çii'kert
mc1· te ccnuııta Dlr'hakem üzerin· 
~n bir kuşatma yaprnal,tı. Bu tau· 
!'UZ karşısında Ingtllzler merkezde 
bir ııa~a gcrllenılşlcr, l\llhver ko\•• 

'etlertnl mayin tnrlalıın anısında 
Gçılan luının şarkında topçu ve 
lıa\'Q. kuV\·etıcrtnfn şiddetli bonlbar· 
dımanlan fillycslnde durdumıu,tar 
\•a c phentn )nnlnı ma rnAnl ol· 
ınu~l rdı. Do arada Genemi Bom
ıneı BJrbakcm ı tfkamctlnde Ud de
fa taarruı.r& gccti. Jngtllz cepbCftlnl 
bu cenup cenahta fiÖkebllooef;-tııl 
tnrıuyordu. li'akat Dlrbakemdll bulU• 
'haıı hür ırran ız tümeni fld l\fihver 
taarrumııa kal'fı muannldaoe mUda· 
tna ynph \'e Ingtllıı oonup ocnAhını 
ınuvnttakJyetle elde tuttu. 

!Bundan onrn lnglllz.ler mukabil 
taarruza geçtucr. Fıılmt Jnglllz plfi· 
nı, ablne olıırah tertip edflmlştlr. 
Merkezdeki taarruz yeri aynıdır. ln· 
ı;:illz.lcr tank, plyad ve topçu kuV• 
\'etlerlle merkezde m )in ııahastDI 
i:'tıçen ve durmuş obn llhver ı.-uv
\'etlerine cepheden yUklenml,ıerdlr; 
fakat aynı r.ıımıında lmalde G uıle 
bUJ inden de ıktı~tıcı bir taarru· 
:r:n gir! mi terdir. oeııcral Rommel 
kuşatmayı cenupta yapmnk l tıyor• 
do, bu lınrelret tarzı doğnıdar. Çtln· 
ktı f,!lmalıle yapamazdı. IJerlslnde 
Tobruk mü tahkem meTklJ ,·ardı. 
General RJçl fso Jmşntınayı şimal· 
de ynpmllk J Uyor; \ıll.lyete göre 
onun fikri de doğnıdur. ÇilnkU Mlh· 
\•er ordusunun nsıl mm-nsnlası Gıı.
zale cenubunibkJ Ud esas yola balt
lıdır, şlm:ılde onu destekUyebllecek 
lngııız donanması da \'Ardır ,.e De
risinde Tobruk' benZc.c_kuvvetU bir 
nıu tahkem me,1<1 yoktur. 

General Romıncl'in tnnrrnz plinı 
lllU\'llffak olmadı. Acaba General 
Rlç1'nln pl~nr mın·attnk olacak mı f 
lııgııız ,.0 Amerikan kaynaklarına 

bakılırsa, Jnglllztcr şımalde kuşat
ftll\ hareketine mU\'tltfaldyetle de
''arn edlyorlnm11ş. n:ıışatmanın mil· 
~r;lr olmo.sr, Gamlc cenubundald 
Yolun km;llıne ine bağlıdır. Bunu 
Yltpmıık d kolay değildir. Bununla 
l>eraber General nommel'ln Jngtltz. 
Ordusunu durdumınsı \'t'ytı. bulundn
t-u \eziyette mUdnfııayn denun ct
n1e ı, Ustun Jngillz hava 1nın·etlerl· 
nJıı t.aarrm.ıarı dolayıslle mUmktln 
&iSrUnrnem •ktedlr. YanılmıyorMk, 
Gazalc'den taarruz eden lnglllz ko
Ju l\Ub\•er ordu unu tehdld etmeb 
teııır. Genernl Ro!llmcl oyalama mu· 
harebelcrlle Ok rılnş me\'7JlerJne çe
kUnıek mccburlJetlnde kalacaktır. 

Doğu cephesinde: 
lkl tnmfın U-bllğlerlndcn tıkardı· 

tıınız netice şodur: Lenlngnıd çe,·. 
l'Cslııde \'C Lndoga gölll cenubunda· 
kl \'olkof nehri boyund naslar ta
arruz edJ)or: cenupta Sh·a t()pol 
çcvresJnde AJmnnJar bu deniz Us ü· 
ne hlicuma g~nı,ıerdlr. 

Şu halde ımyde değer harck tler 
nu mnUdafaa cephesinin Alm:ın hat
ları gerisinde kal:ın lkl mllstahkem 
nıevktı etmfında cettyan etmekte
dir. lkl tamf clıı. <"ennbtald ,. zlyet
lerını nğlamtaştırmıık 1 tıyor. nus-
1 r 1.cnlngraılı l<nrtarmnk, .Ahnao• 
hır ela Sh· stopolu nlmnk derdine 
dUşmUşlerdlr. 

iki taarruz muka,cse edlllr&e, 
4.lnıanıarın h• topola yaptıktan 
taarruz daha ku\'l'Otll ve clah:ı. bD· 
YUkt!ir. Alın ntar bir kaç gilnden
berı Sh'atıtopoJu ağır toPOU \•e h3 ,,. 

luıwctıcrUc çok şlddetl} bombardı
llıana tutmnşlıırdı. Kınm'a ıamıunDe 
hAkıın olmnk nuıksndı takip ettik· 
ltrlne artık şüphe eı:lllmne-L Bunun· 
hı hernbcr Rus mUılnfanııı şlddeUıı 
llıtıkn,e:met etmektedir. Sh·n topo
l'uıı !:.nlıuk dU.,ece~.fno lhtlrnnl ver
llıck ıı:ın şlmıllllk ortaı'b ufak bir 
l!lnare blle yoktur. 

Açık Teşekkür 
Vetauıc bizleri bUytlk acılara dil· 

tar eden merhum zevcim :Muzaffer 
81.nnnr.•ın cenaze merıı.slmlnde bUlun· 
lllak zahmetini gBsteren, çc·enk gön
deran ve taziyette bulunruı bUtUn 
ılostıarrmıze. ayrı ayrı teşcl· kür et· 

l'llek lmktı.nını bulamadığımız için, 

kendilerine karşı şQkran hlr.lerlmlzin 

ibltığına gazetenlzin tavassut etme

aını rica ederiz. 

Eşl 

\'JJdan lıııan 

Oğlu 

Meths 

M~ciis müzakereleri 

Yeni ıneb'uslar 
a d içtiler 

Köy enstitüleri, cskeri ceza k~nununun 
tadili kor.un 'ôy halara görüşüldü 

Ankara, 8 (A..A.} - BUytlk Mmet liye Vek41etl, meteoroloji ve hıf%IB
Mecllsl bugünkü toplantısında yeni- s.ıhha umum mUdUrlUkleri kısırnlıı
den seçilen bıızı mebusların intihap nnda tadilat yapılmasına askert ceza 
mazbatalarını kabul etmiş ve Nihad kanununun bazı maddelerinin değiş· 
Anılmı' ıı.nd lçm~tlr. 'Bundan sonra ı . 

Utul te
.,,,

111 
't tirllmesıne dair olan kanun Hlylha-

lcoy okullnrı, cns er 'f" ne aı 1 kanun laylha.sı ııe devlet memurları 
1 
ıarını da mllıakec ve kısmen knbul 

ayiıJdnrınm tevhld ve tcadUlUne dair etmiştir. :Meclis çarşamba gUnU top
ımnuruı. bağlı bir sayılı cetvelin Ad· 1 lanııcaktır. 

Nal ıa Veka~eti, yeni şose va 
köprü taahhüdüne girebilecek 

T&T.&lf 

Bir lngiliz meb'usu 
dedi ki · 

Bir mj'ynna yakın 
adamımJzın yeni 
c3pheye atılaca
ğını sanıyorum 

Londra, 8 (A.A.) - Diln ak
şam Cardlff civarında Kelysly'dc 
söz söyllyen parltımcnto Uycler"n
den Sir Jan Frascr, §l>y!e demiştir: 

Çimento İnhisara 
a ınmıyacak 

göre, çimento endüs
idame ettirilecek 

Hükumef;n aldığı karara 
frisinin bugünkü hali 

Ankara, 8 (Telefonla) _ Çimen- koymuştu. Bu kararnamenin bir lA· 
tonun inhisara ahnncağl ve fabrika· ylha halinde Meclise Yerilerek tas
ların Etibanka devrcdllece#i hakkın- :Jlk ettirilmesi, formalite icabı, !Azım 
da. bazı gazetelerde görUJen neşriyat ~elmektedlr. Her nedense IA)1hnnın 
Ur.erine yaptığımız tahkikat netice- tıı&v•lsçe tasdiki gecikmiş olduğÜn· 
!!inde şunları öğrendik: ı :ıan bu iş yeni bir karar gibi akset· 

Icra vekili eri heyeti 9/7 /938 tarı- mı.,tır. 
hinde çimento endil.strlslnln devlet- Ha' en hUkQmctin ve Meclisin aldı· 
le.ştlri'meslnl temin maksadlle hazır- tı yeni bir karar yoktur. Çimento 
ladığı bir kararnameyi 0 zaman rcs- endUBtrlmlzln 938 seııesindcnberl bu· 
mt gazetede neşretmiş ve yOrUrlUğc gtınkti hali idame ettirilecektir. 

Milli Şef Hava Kurultayına 
Japonlar görilnuşe selam ve sevgilerini gönderdi 
göre çekiliyorla~ (B ,, ı ıneldo) <X> 1 Tıret (Erz ncan mebusu), Cemil 

Tarihimizin en buhrnnh günle· 
rine yaklaı;ıyoruz. Hnyatımız ba
his mevzuudur. Tamamile şahsi 
bir fık r olarak söylüyorum. Bir 
milyona yakın adamımı);ın yakın
da yeni bir cepheye atılaca~ını sa· 
rıyorum. 

(Bnşı ı hıdde) ?'o ye Kurültnyın tazim ve baitlrlık Uybadın ('reklrdağ mı?buru). 
kruvazörlerin 3 numaralı tebliğde duygularının seç'lcn heyet vı: sıta- Üyeler: Atıf TUzün (Çoruh me
hasara uğratıldıkları bildirilen ge· sile arzedildiğlnl ve Milli Şef n Ku busu), Mllnlr Husrev Göle (Erzu· 
mller arasında bulundukHırını ve- rultaya sellim ve sevgilerini cön- rum mebusu). Nak ye Elgün <Er
ya bunların başka gemiler mf ol. derdiğini b:ıd rmlş ve bu sBz.ler ıü· ıurum mebu u). Rıza Erten (Mor
duğunu söylemek mOmktın dc(!ll· rekll alkışlarla karşılacmışlır. din mebusu), RUştO Uzel (Maa~lf 
dir. Bundan sonra Kurultayın almış VekAletl meslek' ve teknik oğretım ı 

Bir düşman dcstro)·erl batırıl. olduğu karıra uygun olnrak Baş.. milstcşarı), Süreyya Yiğit (Kocaeli 
mıştır. B 'r Amerikanı destroyeri, krnhk tarafı r. dan gönderilmiş olan mebusu), Ger.erol Zeki Soydcm'r 

Taohhu
"tlerin ye.kO:-:u 5 mi!yon l:r:ıyı geçmiyecek b!r denizaltı tarafından b tırılmış saygı mektuplarına Climhuıiyct (Erzurum mebusu) j 

ise de civarda buluncn gemiler mil Holk Partisi Genel Sekreterliği !. 1 Yedek Üyeler: Ab din Davcr (Is 
rettebatını kurtarmışlardır. Ölü le m lli kurumlar tarafınd • n ge· ı tar.bul mebusu). Dr. Mustafa Cnn· 
miktarı aııdır. len karşılıklar ve enci.imenlerdc n tek!n (Çorum mebusu). Sabit Sa. 
H t vay adaları s lsilesi civarında 1· gelen raporlar okur.muştur. 'ğıroğlu (Elazığ mebusu), Şevki Er • 

Pasifikte dönüm 
noktası 

Yıunn: M. il. 7..AL 

A mtrika şenlik ~ apıyor, Penrl 

Jlarbor'un intikamı alındığı· 

na :kanidir. Eğer Amerikan ka~. 
naklnrındıın \"erllen haberler doğ;u 
iııe Pıı lCllde bir clönlim noktJıl!!ına 

\'&nlmı dernektir. Bu ıson mulınrl'· 
beııin ?.a)intı, bclkl de J'astrık de
niz kan etlr.rl munızen imle tıti 

J ük bir fark ~ aıımıya kfıfi dc~rfldlr. 
Pııkat herhalde nt!ıne\ 1 muza\ ene 
domokrtıslnln lehine clöneeektır. 

Ankara, s (Telefonla) - Şose ve l kUm1erine göre, şose ve köprUler in
ttöprUler lnftıSl içln geleeek yıllara p.sı için 942 - 943 mali yıllarına ge
gcçlci t&ahhllde girişilmesi hakkın- 1 çecek tanhhUtleıe glrişmeğe Nafı& 
d-"l k un 11".thası alO.knlı eneli-..,. an ·J• ! Vekili mezun olaca.k, bu taahhUtlcre 

Mel .. erek Mcclls umum! heye· m en ge,. 
1 

tir IBu 
1
.. !haya ,..5 aft senelik tediye miktarları yekftnu 

Une sevkedllm ş · •Y 0 • j • 
re ve şose ve köprWer kanunu hU· 5 milyon lirayı geçmlyecekUr. 

kinci derecede mühim bir de. Encümen raporlerının knbulün-' gün (Konya mebusu). Feridun 
nlzaltı faallyctlr.den başka Dü. den s~nra Kurultay Genel Merkez ı Flkr' nn c:ıi ., ~e1 raln,gfil ı~cb11su). il 
yOk Okyanusun. bu kesiminde sil- heyetıni seçm'ş ve hava şehitler!- 1 83pekllln dek'g'dere zı~aretı 
ki'ınet hüküm sürmektedir. mtzln ruhls rrnı taziz için beş da· Ankara, 8 (A.A.) - Başvekil 

Bu tebliğde Amer kan muhribi· klka ayakta ihtiram süklitunda bu ! Doktor Refik Saydam bugün saat 
nln torpillenmesi meselesi bu mu- lunduktan sonra Türk Hava Ku- ı 7 de TUrk Hava Kurumu sekl
h2rebede bir Amerikan harp ge. rumu sr k 'zlnci kurultnyınn son ve- z'ncl kurultay delegeleri şeref ne 
misinin tahrip cdıldlğ ne dnlr olı· j rllmişt: r. ı Şeh·r lokantıısında b!r ç:ıy zlynfctl 

Pt•ıırl llarbor hıhllscslnden \(' ıı.ı 

bllyiil.; Jngill:ı hnrıı geml"i lıaslunn 
uğradıktan ııoıırn Amerlkn , e lıı

gi1tere ı.ersenıleml 'e cesıırı•tlcrl 
kınlınışh. Japonlar, her Jıi\ı•unmıı 

l>a,hea hedefi olnıı ruhi yılgııılılc 

duyııı-;unu uynnılırmn;ıt nıın affıık 

olıııuşlardı. Amerika 1arafının di
ret 'e teşehbilsil ele alınası llzt-rlıw; 
akıhetlerinl <1llşllnmrk 'e tizllntl13 e 
, ·armnk, Jııponl:ıru dlişec-Pktlr. Jıı 

ponlnr parlak hazırlıklarla işe f>a
rılnıışlnr, l'ldıltn erseınletld , e 
7.lhnl dıırclııruc·u bir sllratıc ~nrnan 
ı,ıcr gurmn,..ırrdlr. Fnlmt 1.ıırerltrl
nlıı taııı olm:ısı için kar~ı Uırnfın 

~ ıldırıınla 'urulnıuş ı;-lbl dcrh:ıl eıll

me 1 Ui:r.ımdı. Mii<'aılelc uzumak b · 
tldadmı ıır~ ıln cdln<'e Jııponları 

hekllyen akıhct, .Mllncrlıı dlğrr 

uzu' larınııı nkıbctinden ıı:ı.,kn bir 
ı:e~ ol:rn:n.:r .. Çünkll o zanıan ıne,,de 
hlr talrnt me,.rlcı.1 ·eklini nlı.ror hi 

takııt hcsap'.ıırı da diğer tarnfııı 

lclılnrdlr . 
nu yaıla heklenmrz bir durg"Uıı

luk peydrı oltluJ:'u, Llb~nıı:ıı.ı Alır.:ın 
t.uuruzu lıeıteflne \'arınnk Jstlıb 

dını go termcdlğl, gurhi AHUJ> •• <ln 
lnı;11lzJl'rln -:iddctll hıı\'a lıiknmln

rlle ikinci bir <'ephe aı:ıldığı ırnclıı 

.Japonların bir deniz bozg"Ununn u •• 
rarnal:ırı, çok ıılllkn ile kıırşılnna
e.ak bir M<li .. rdlr. 

Ucuz elbıs nan ilk haberdir. Ayni zamanda Ankara, 8 (A.A .) - Türk Ha· vermiştir. 
bu muharebede bir Japon destro- va Kurumu Genel merkez heyeti Çok s.:ımlmt bir hava içinde go· 
yerinin batınldığına dair ver'len y eni merkezi ld~re heyetine tışa- çen bu ı yafettc vekillerle Cümhu 

Tıcaret Vekaleti, e:b:se.erin ucuz ilk haberdir. ıdnkl zevatı seçmiştir: rlyct Hnlk Partisi idare heyeti a-
Japon denlznltılan Sldneye hücum Basknr : Şükrü Koçak (Erzurum zalan, mebu.~ıar ve basın mUmes-

yapılmaSl için tetkikler yapıyor ettller mebus), B: şkan vekili: Abdülhak slllerl hazır bulunmuştur. 
Melbourne, 8 (A.A.) - Avus-

A ka
.... 8 (Telefonla) - Ticaret nln maliyet flyattnı dUşUrmek için tralyrdakf müttefik kuvvetleri ilkeye girmeb prensibine dayanarak r Arman • r.;I 

harbi :J 
n • .., ı t ' zd u· verilmiştir. 

VctdUetl giyim şeraitinin ağır ve çok hazır elbl!eclllk memleke lmı e taa• muml karargfthının tebl lC:l: . 
alıya mal olduğunu gözden uzak : hih edllecek ve yerli fabı·iknlarımız· Avustralyanın cenubu şarki sa t ~Uşman bır muvaffakiyct.slzlik, 

~nmııkta ve bu işi daha ucuza : da yaptırılacak bir knç çeşit kumaş- h ' llnde bulunan Sydncy ve Nev- 1 ~şd il eden Mercan denizi muharebe· , 

mal ed
ecek blr takım tetkika.tta bu· ' tan bilhassa. mekteplerdeki talebeye kastcl dün gece bombardıman e- l 

8
bl e bir taarruz beklemek için yeni 

• 1 1 r s ebep teşkil etmekte !dl. Mercan 
lunmaktadır :Memleketimizin bUyük 1 elbise giydirmek mc<:burlyetı konu- dilmiştir. Bu muhnsematın başlan· d 1 1 • .. en zı muharebesinden sonra Amcrl· 
•--'lcrl ve elbise fnbrlkalarilc yapı· lacaktır. :Maksat talebelere blr or· gıcındanberl Avustralya toprakla- k k t bU . ri ilk defo olarak Sivastopola ye-
~.... . an U\'\'e leri ylık Japon birlik· ı 
lan konuşmaların ya.kında bir kara· nek tlnlforma ~ıydlrmek değil, fakat rına denizden yapılan ilk taarruz- ] 1 1 il t k b t . 1 b bl nldcn taarruz etmektedirler. Ka-

l l l Is 1 k i 
er c eması ·ay e mış er, u r· 

... baıı.ıanac"~ alflkadarlarca bildi· aile reisler ne ucuz e b e ama m- dur. likl t k ır t 1 h ı rndn ,.e de- izde faaliyette bulunan •~ o '"f>• , er mevcu eş vası a arının a· ı • 
rnmetrlCdir. Bu nrara öre ise· nını temln etmek.tir. S,Ydney'ln bir kaç kilometre şl· rcket,.sahalnn h:ırlclne çıkarak J<ay.

1 
bUyük h~ va teşklllerl deniz üssil· 

ms.Unde bulunnn Nevkestcle yapı bolmuşlardr. ne akınlar yapmakta lselC'.r de ha.. 

1 

BAŞMAV ALEDEN lan taarruz 30 dnk!kn sürmüştür.' Birleşik Amerikanın gemi inf&n· va müdafaa teşk ıtıtı şimdiye ka-'D z ak ' ar k . Alınan ilk haberlere göre, den zal. trndıın bahseden Klng. şimdi inşa C• dar bunl:ırın şehirde ciddi hnsıır· 
tr gemileri obüsler atmışlardır. Her dUnıekte olnn gemilerin Vaşington lnr yapmalarına mflnl olmuşlardır. 

b a r ı D Ev A fv'i ikl Şehirde de ışıklar knrrrtılmrı;- muahedesındc gözönUnde tutulan Ok- Bcrlln, 8 (A.A .) - Askeri bir 
tır. Askeri zararlar olmndığı, ölü ı yanus dona~ması kadrolarını tnmam- kaynaktan haber verildiğine göre, 

J a P O n 1 a r ve yaralı miktarının az oldu~u res , ladıklarını ve modası geçen bir:lkle- Kerç yarımadasrnd:ı Alman snvnıı 
' (Da.'ı 1 lnC'lde) XX ı men bildirilmektedir. rin yerine hizmete girdiklerini söy- uçaklarından milrl'kkep çok bil· 

yetini üzerine olmalarıdır. Ezici Vaşington, 8 CA.A.) - Pazar !emiştir. Yl!ni iki Okyanus tiloını· yiık tc~klllcr, kara kıtnlnrmın haze bir ı İ ga Z bir harp zamanınd~, mllli heye· ak11ııını ınatbuntn beyan::tta bulu· nun ilk gemllcrı ancak takriben altı rckctlerini desteklemişler ve Sov 
canlar ve nefret hisleri ayaklan- nan Dirleş 'k Amerlkn donanması ay sonra meydana çıkacaktır. yet sahra mevz !erile batııryalıı rı. 

k il 
mışken, tehcir bir. çapul fırsatı 1 Başkumandanı Amiral Klng, Mld- Jııponyııya gelince, bu memleket nı ve Slvastopol §Chrlle llmnnır.ı 

U anma mı Ş sayılırken bu yolda b "r celddct ve 1 vay muharebesinin ehemmiyetini bir kaç senedenberl sert bir tempo bombntarnışlnrdır. Bu kesimde Al· 
mukavemet gösterilmesi Türk: anlatmı:ık için aşnğıdnkl teşbihleri lle gemiler inşa etmektedir. Japon- man avcıları 8 Sovyet uçağı du· 
m1lletlnin ~saletı ve ncc:bcu ba. kullanmıştır: yanın harp başlangıcında. Vaşington şilrmüılerdlr. 

Japon sözcüsü bu 
haberi yo1an(adı 

Çin çeteleri, seyyar 
fabrikalar kurdular 

Tokyo 8 (A.A-) - Japonyanm 
harp ha;cketlcri esnasında şimdL 
ye kadar hiç bir düşmana kar§ı 
asla boğucu gaz kullanmadığı ve 
düşman boğucu gazın kullanılma· 
ını yasnk eden beynelmilel mu
~aveleler1 lhldl etmediği müddet
çe de katlycn kullanmıyacağı res· 

en bildirilmektedir. Bu demeç, 
:1ugUn hük~ct sözcüsü tarafın
dan yaba.ne• basın mümessilleri 
knrşlSlnda sBylenm!ş ve Japon
ıarın gi'ıya Çlnde boğucu gaz kul· 
ıandıklnrı ve bu hnrckctl Birleşik 
Amerlkaya milteveccih olmasın. 
dan dolayı Amerikanın da ayni şe.. 
kilde muameleye ba~'Urncağı hak 
kında Cilmhurrelsl Ruıvelt tara· 
fından demeçte bulunulduğuna da
ir yayılan haberleri yalanlamı:ıtır. 

çungklng, 8 (A.A.) - Pazar 
günil neşredilen tebliğde ııöyle de· 

nllmekted!r: 
çek nng eyaletinde Japonlar cu 

mnrtcsl sabahı Şuhslen üzerine top 
ıu bir taarruz yapmışlardır. Bura
daki bava meydanı dü5manın elL 
ne dilsmüştür. Çinliler Şuhslen'in 
merkezine çekllmtşlerd"r. Şimdi 
bursda gö~üs göl?ilsc şiddetli çar
pışmalar olmaktadır. 

Klnngsi'den Fu nehri §ark sahi

lini takip ederek llcrl!yen bir Ja
pon kolu cuma sabahı Llkiatu'dan 

geçerek Ltşvıın (Fuşov) c glrm~

tfr, 
Çungklng, 8 (A.A·) - Çin çe· 

telcrl, fstenlldlll zaman ba§ka ye
re nakledilen ve bilhassa Çeklang. 
da Japonlara karşı yapılan muha· 

rebelerde mlihlm bir rol oynıyan 

cScyyar fabrlkıılnr:ıı vficude getir

mişlerdir. Bu seyyar endüstrinin 

amclcsl de askerdir. Bu çetelerden 

bazıları son günlerde bir kaç ma

halli Japonlardan geri nlm•~ard~ 

ktmından en çetin şartlar içinde cJaponlar bOyük blr adnmın ba. muahedesinin raporunda gözönünde Bcrlln, 8 (A.A.) - Almıın , or-
geç!rllmiş b'r imtihandır. Mcrkc· ııarablleceğl bir iş için kilçük bir tutulan donanmadan çok dahn kuv- dulnrı bsşkumnn.danlığı tebllğı: 
z1 bir hOki'ımct ve parti, unsurlar çocuk gördertyarlar.» vct"i bfr donanmaya mallk bulundu· ı Doğu cephesinın c~nup kesimin 
ve ırklnr arasında düşmanlığı hoş Am 'ral, Amerikan donıır.masmın ğuna şüphe yoktur. d~ Macar kıt~ları du~onın yeni 
gördilfi.i ve terviç ettiği zaman beklediği ve ona göre kuvvetleri· Donanmanın kumandasını eline h{ıcumlarını puskUrtmuıılerdlr. Cep 
neler ohıbilcceğlnl, dünyanın en nl hazırladığı bu bUyük deniz ve uldrkt&n ve deniz harekı"ıtı ~I olduk- henin .orta ke. imi ~erislnde çcm
lleri g'tıniş sanılan muhitlerinde hava muharebesinin Pasifikte har- tan sonra matbuata llk dl'fa olarak ber içıne alınmış du~man grupl~
gördllk. Hiçbirinde İzmir valisi ı bin inkişafı Uzerlnde müess'r oln. beyanatta bulunan Amiral Klng. Mcr-

1 
rı~a karşı yapıla.n hucumlar, mu. 

Rahmln:!.n, Kt\t~ hyn mutasarrJfı bileceğln4, I kat bunun Japon kuv can denizi muharebesi hakkındaki, saıt olmıyan ha-.a şarthırına rağ· 
Faik Alinin ve d ğer bl.rı;ok Tllrk vctlerinln usradıkları hasarlara ta!sllLHı yakında nı·şrettıreceğlnl va- men de\'~m etmiştir. Volkof kesi... 
1dııre adamlarının gösterdiği fikir bağlı bulunduğunu söylemiştir. detmlıştlr. ml.nde duş~~n .. kuvvetle mUda!ta 
ve h&rekct istlklAltne ve celAdete Klng, Havay adalarının her ne :\fa(' Arthur Amiral N'lınıtı!I edılen b r kop:u başına karşı tek-
tesadUf etmedik. pı:hasına olursa -0lsun müdafaa e· tfobrlk etti rar şiddetli hucumlar. yapmıııtır. 

Bazı hakikatler vardır ki nazari 
surette akıllara dank demez. Ayni 
hnl .kendi başımıza gelmedikçe td· 
raktmlı uyanmaz, gözümüz açıl· 
maz. 

İşte bunun lçfn ıtnm Amerikalı· 
lar askeri bir zaruretle Kallfomi· 

yada b !r tehcire gir.işlikleri sıra.. 
da, bize alt tehclr davalarını z.L.. 
hfnlerinde son bir temiz süzgeç· 

ten geçirmelerini ve halden anla· 

malarını istiyoruz. Uzun· seneler· 
denber! hakikat zaten kcıtre katre 
anlıışılmış, Amerikan mlJletl Tilrk· 
lerln hakiki simasını görmüş ve 

tnnımıfjtır. Fakat iKallfornlya tch· 

clri, bu davnnırr biltOn bütilne 

tasfiyesi ve hakkaniyete uygun 

b·r kararla ıtarlhln sinesine gömül. 

mcsi için en milnaslp vesiledir. 

Ahmet EmJn YALMAN 

TESEKKÜR 
Bakırköy Emrazı Akliye Hastaha

ne.si cerrahi kısmında tedavide bu
lunduğu mUddet zarfında. merhum 
Ze\-clme karşı g5sterilen yüksek ala
ka ,.e lhtlnıamdıın dolayı hastahane 
sertabibi Dr. Recep Rtlştll, OperaUSr 
Hami Dilek, Dr. Rasim Hatlboğlu ile 
diğer doktor!ara ve Başhemşire Me
Ul.h9.t Altındal ile diğer hemşirelere 
şükran hlsler.lml alenen beyan ederim. 

SUmer Bank Bakırköy bez ve 
pamuklu mensucat mUCS!eses.I 
teknik mllşaVfrl merhum :Mu-

zaffer Slrman'ın eşi 

\'Udan Slrıınao 

dilmeleri litzım geldiğini ehemmi- Londra., 8 (A.A.) _ Cenup batı pa,. Şidd~tll bl~. snvaş .nctıceslnde pUs· 
yetle knydetı:nlş ve Pcnrle Har. siflkte mUttefik umumi karargt\hı kUrtulen duşman ı~s?.n ve rnalzc.. 
bour'u aP ... slf ğln nnahtarıa olarak komutanı General .Mac Arthur :Mld-1 me bakımından buyuk kayıplara 
vasıflandırmıştır. way kesimindeki Amerikan donan· ' uğrinııştır. 

Amiral, Jıponların geri çekilmiş maSl komutanına şu mesajı gönder· --A--1---------d--
olmalarır.a ı·ağmen. Mldvay mu· mişttr· manyayı ay a 
harebeslndc 11mnğlüpıı olduklarını <Mi~way dolaylarında rJdc etUA'I· 30 b • t 
söyl emekten kat_ıyetle çcklom'ştlr. nlz btlyOk galibiyet burada memnu- ın ayyare 

Pasınkte şlmdıkl raa'lycte mnn- b b 1 k 
cer otan hAdisclcri gözden rreçlren nlret ve sevinç uynndırmırtır:t k om a.ayaca 

., M j ö · ı lhnyetlenme • 
King, Mercan denizi muhnrebeslnden esa şu s z ere n 1 (Bau,ı 1 inctdcı) ( .. ) 
biraz sonra Japon'arın bir şey vnp- tedlr: Muvaffak olacağız. Londra Havacılık bahsinde en a:ıldhlyetli 

• Amsterdam 8 (A.A.) - t 
mak üzere bir yere gidecekleri anla- • lt miler!· mU ehıı.ssıslar, Almanyanın 1000 kn-

. 1 ti radyosu dUşman denlza ı ,;e d 1 .1 şıldığını söylem ş r. ' k ti yap ar ngı iz uçağının ateşi altında 
nln Ha\•ay civarında hare e er . kalını" olmıuı n ır U l:>I 

Avustralyanın vo gittikçe kuvvet· veriyor T ı a raomen ç, beŞ n 
lcnen di~·r kalelerin k•ronaınd" dllş· makta olduklarını iı.ııber · tayyarelik fijolannr hemen hemen 

,,... -...- ~ Melbournc 8 (A.A.) - Assocıa-
manrn kollarını kavuşturarak bek· ted p • bl memle· her gece harekete geçmeleri hrıllnde 

ress ajansının ecne 1 bl 
lcmlyeceğlne işaret eden Klng, harı- ketlerdeki eski muhabiri yarbay n

1 
ns:11o hr 'i>t)mbardı~•n.a. maruz ka• 

taya bakarak sözlerine .şayıe devam 11 d L 1 'fac Art- aco.eı akkında bır fıkır edlnemc-
• oy ehrbas gcnern " i ld etmiştir: h , !iğin yin cdilmlıştır. m ' o uğu mUtalAasındadırlar. Bu 

Mühim Jleri postıııarımızın arasın- ur un yaver e tıı taarrıızhır, en az 3000 tayyarollk fi· 
da Dutch Harbour ile Mldway'ln ya- lolar!a yapılmnk llzımd>r. O suretle 
pılacak bir akın veya ısına. te~ebbU- ki bazı geceler ho.vıı, uçufa. mlWl.lt 
sünUn muvaffaldyetlni temin edebi- olmıyacağına göre, her gece Jçln ve 
lecek en mDsait Uslor olduğunu he- her gUn için vaaaU 1000 bOmba tay. 
men bUtUn dUnya teslim eder. Mu- yeresin! faaliyete geçirmek IAzımgele 
vaffnklyetslr.lik halinde ise dUşman cektlr. Inglllzlere rcilncc, onlar ken-
ağır kayıplara uğrıımadnn veya ta- dl hesaplarına Almanyıı üzerine ııy-
mamile imM edilmeden çckllcbl'lrdl. dıı 30.000 bomba. tayyaresi gönder-
Diğer cihetten düşmanın Mercan mek taaavvurundııdırlo.r. 
deniz1nde yeni bir taarruza geçebllo- Londra, 8 (A.A } - LOndı-a. rad-
ceğlni de pek Alft. biliyorduk, bunun Sin~ma projeksiyon yosu Frnnsadıı. işgal altındaki ara-
için Mldway'a yapılacak bir tnarru- zlde bulumr.n Fransra halkına hıtap 
za mukavemet etmeğe hazırlandık. makineleri ederek lnglllz tayyarelerinin bu böl-
HnttA Ala.ıık&'nın bUe taarruza uğn- gelerl bombalıyacağını söylemiş ve 
yablleceğinl hesapladık. Mldway'a S e S fer fi b Q f l halkın buralarını terketm-ıl~tlnJ tav. 
yapılması muhtemel bir taarruza [ siye etmiştir. 
karşı koyınıya hazırlanırken B Amplif:kat ör eri Londr&, 8 (A.A.) - Kolonyanın 
,ık Amerlknnm Amerika ile Avu.s- Türkiye Vekili: bom'bardımıınından günlerce eonra 
tralya arıısmdald mU\'a&ala hattını şehir arbk duman tnılul1arındnn ~~Y-
mUdafaa etmek zaruretini de gl:lzö- Cİ 1 RSES nld$ zaman lngillz keflf uçakla-
nUnde bulundurması lAzımdı. Fakat rınrn aldıkları fotogratlar; bir lcl: 

IsL - Beyo~lu. IsUklAl Cad. 193 
harekete geçmek kararı ciııt::ckle teh· mahallenin bile harap olmaktan kur. 

l'ek ı:oklan şu suali sonnaklı:ın 
kcnıllll'rlnl nlamıyaraktır: Aeab:ı 

bu eınnrelcrln bir araya t-Oplanmnsı 
harbin ·on sanıasıııa 'nrdığınıı7.D 

ılt>ltılet eder mi? 

Heydrich'in 
cenaze 

• • 
merasım1 

Berlln, 8 (A.A.) - Bohem!a ve 
Mora'l.ın'dnkı Alman himay idar i 
rcıa vekili Hnydrkh'ln cenazesi An· 
hald lstas)'onuna gelmiş, bir polis 
mllfreze3t turnfından askeri törenle 
kıu9ılandıktnn sonra, Prinz Albrechl 
sıırııyınn götürUlmUştür. Führer ta• 
rafından yapılması emredilen milli 
cenaze törenine kndar orada kala· 
cnktır. 

ı•ragılakl ıneruıılm 

Prag, 8 (A.A.) - Heydrlch'ln Cl' 

nnzc töreni dlln. Prag şato.sunun mc 
maim ll\'lusundo yapılmıştır. 

M. Hlmmleı· ve yanında hlmny<' 
idaresi hükQnıetl Azası olan M. Hach 
da törende hazır bulunmuşlardır. 

Poll!ı generali Dalueg söylediği nu· 
tukta Heydrich'ın \'atana yaptığ• 

hlzmeUerl hatırlatmıştır. 
Törenden sonra Heydrloh'in ctn 

zcsl Berlln'e götUrUlmUştUr. 

Yapı u ta o !a:u 
yeni d 

Ankero., 8 rTelefonla) - Istıınbu\ 

Yapı Usta okulu dh·ckUirlUğUm 

yUksek mimar Adnan Kuruyazıeı ta· 
yln cdllmtştıl'. 

İoşe müsteşar rruovını 
Ankarc-ya döndü 

Ankara, 8 (Telefonla) - Bir mlld· 
dettenberl Ege havzasındaki zeytin 
yağı tllccar '\'C tabrlkatörlerlle te
maslarda bulunmak Uzere seyahate 
çıkmış olan iaşe mUsteşaı· muavini 
şevket SUrcyyıı bugUn Şehrimize 

dönmUştUr. 

Hitler asğeri 
yardım istiyor 

(Bıı.ı;ıı l incide c/.,, 

Hltler şark cephesindeki Alman ta
ıırruzundan evvel Musso:ini ne göruş. 
mUştU. Geçenlerde de Finlandiya 
başkumandanı M rcşa1 Mannerholrr 
ile görllfmllş ve aon gelen hnbc.rlerdc 
Macar başvcklll Kallay'ın 6 ıuu:lran
da HiUeri umumt karıırgAhında z1-
yan:t ettiği blldlrllml.ştır. Bu habeı 
Jerden Hıt erin kUçUk Mihver orta :ı:
larından ruıkcrt yardımda bulunınn
ları için görüşmeler ynptığı uuınc
dllmektedlr. 

Berlln, 8 (A.A.) - Bcrlin bruıını, 
Alman umumi karargı"ıhında Fllhrer 
Uc Mo.cu.r blUjVeklll arasındaki gö
rüşmelerin önem ve mAnesını kay
dctmektr.., görUşmelerin, askeri ve 
slyneı durum etrafında dikkati ve 
tam incfılemc!ere mevzu teşkil etti· 
~ \'e f;'\k dostane bir zihniyet ve 
tıava içlMe gcçUğtnl belirtmektedir. 

tulamadıl;mı lspat etmektedir. Ha· 
rap oltı.n saha takrlber. 2000 hektar· 
dır. 
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Denizl~rde durum 

Midway deniz 
harbi 

(Ba,ı 1 incide) Japonya, bu adalara yerleştiği 
rd:r. takdirde Avustralyan1n etrafına 
Euralır hava ve denizaltı kuv- ;erpilmiş olan diğer Amerikan ve 
:Ueri yuvasıdır. Petrol gibi ger- İngiliz adalarını daha kolaylıkla e-

., k: .hUyaçların deposudur. Ha- line geçirebil:r. 
1y adalarına garptan gelecek bir 1 Bu hareket gösteriyor ki Japon
tila hareketine karşı kıymetli bi- ya bugün için Avustralyaya kar5ı 
ı?r müdafaa mevkilerid:r. kuvvetli bir çıkarma hareketine 
Bunların garbında bulunan Va- başlty&cak bir dunırra vard:ğına 

ı e ve Goam adaları da ayni vazL henüz eMin deği1rl"r. Amer!k:in do
!leri görmek üzere hazırlanmış nanmasını!lı Pasifikte eliln mü~ir 
~en Amer kan donanmasının uğ- bir rol oynadığına karıidir. Ame-

: ıdığı baskın neticesinde denizden rikan rtonanmasınt yok etıniye mu 
ardım edilemiyecek hale girmiş vaffak olacağına inanmaz görün
ılan bu iki ada naçar Japonların mektcdlr Hunun lç:ndir ki bu do

,Jine düşmüştür. nanM"'l~·1 hiç olmazsa ha,.p alanın, 
Japonyanın Midvay adasına bir dan uzakla tutmak istemektedir 

;til8. kuvveti göndermek istemesi Uzak tutmak için en iyi yolu dü
,u adanın da kolay bir hareketle şünmüş ve bulmuştur. Fakat bu 
·~er.di eline geçeceğini düşünme- yol üzerinde kazanıp kazanmıya· 
:ndcn ileri gelmekte olduğu tabii- cağını hesap etmekte de yanılmış.. 
lir. tır. Hızlı bir baskın hareketi ile 

Goam ve Vak e adalarının Japon- bu hedefine ul!:.şmak istemiştir. 
·arın eline geçmesi Amer'ka file- Midvayı işgal ettikten sonra Say
.unu Filipinler muharebesine ya- san ve Nccker adalarını almak ko 
<ır.dan müdahale etmek vaziye- !aylığını da bulabileceğini ve o· 
tinden uzak bırakmıştır. Esasen radan d:ğer bir baskın ile HavaY 
Japonyanın düşüncesi de bundan adalarına varacağını düşünmüştür· 
başka bir şey değ;fdi. F a. kat Ja- Havay adalarında büyük bir 
ponyayı, Pasif k denizinin tam gö Amerikan filosunun daima bulun
bcğlndc bulunan Havay üssüne duğunu b!liyoruz ve Japon AmL 
karşı bir lstilil hareketinde bulu- ralliğinin kendi üslerinden bu ka
nacak kadar yaklaştrrmamıştt. Ja· dar uzak mesafede bulunan Mid
ponyan ın bu hedefe varmak için vay adasını işgal etmek üzere bü
y.eni bir harekete geçmek zarure- yük bir filo göndereceğini zannet
tin! şimdi hissetmekte olduğu an- miyoruz. 
laşılmakta ve Japonya Amerikan Burada ~arptşmış olan deniz kuv 
docanmasır.ı Pasifik denizinde is· vetlerinden Japon deniz filosur.un 
tinat noktasından mahrum bırak- üstün olmadığına emin olmak L 
mak m ksadını gütmektedir. cap eder. Neticesi tehlikeli bir har 

Ancak bunu yaptıktan sonra Ja_ bi y.apmak için insanın mecnun 
pocya eline geçirdiğ! Holanda ada- olması 1Azımdır-
1arında sükün ile durabilir ve A- Bu bakımdan mütalAa edilecek 
vustralyaya karşı kati bir hare
kete geçeb lir. Haritaya göz gez
dirildiği takdirde bu nokta tama
'll11e anlaşılabilir. Bakınız: 

1 - San Fransiskodan Havay 
•dalarına olan uzaklık 2098 mil, 

Havay adalarından Avustralya
daki Sidney şehrin-e Fıtı adaları 

yoluyla olan me~afe 2736 mil, 
2 - San Fransiskodan Tahiti'ye 

uzaklık 3658 mil, 
Tahill'den Sidneye uzaklık 3299 

mi!. 
İkinci yol Fransız idaresi altın

da bulunan adalardan ıeçmekle
dir ve b'rincisinden hemen 2000 
mıl k•dar çoktur. 

Japonya Havay adalarını işgale 

muvaffak olduğu zaman AmerL 
kanın istifade edeceği bu ikinci de 
niz yolunda da tehdit etmek vazl
yet!ni kazanmış olabilir. Japonya
rnn bundan temin edeceği tayda 
çok fazladır. Bunlar ~u suretle top 
\anabilir: 

1 - Amerikanın Pasifik deni
zinde büyük donanması için hiç 
bir ikmal mevkii kalmaz. 

2 - Japonya bütün Pasi:fik de
nizine hAklm olur. 

3 - İlerde A vustralyaya karşı 
yapacağı harekeUerde kendlsir>i 
büyük bir donanma tehdidinden 
korumuş olur. 

4 - Amerikanın A vustralyaya 
olan uzun g-eçit yolunu daima teh
dit eder. 

Buna mukabil Amerika: 
1 - Pasifikteki hakimiyetini 

kaybeder. 

2 - Amerlkadan hareket ede. 
l'ek Japon donanması ile karşılaŞ
mak imkanını bulamaz ve bu kud 
reti gösteremez. 

3 - Avustralyaya pek çok güç
lükler ve fedakarlıklara mal olsa 
bile yardım fırsatrnı bulamaz. Ve 
yardım yapamaz. 

Radyo 1 
BUGtlNKtl PROGUJI 

SABAH 
7,30 Program ve saat ayart • 

7 ,33 Müzik: Karışık program 
(Pi.- - 7,45 Ajans - 8 Müzilc: 
Senfon k parçalar (Pi.· _ 8,15· 
8,30 Evin saa u. 

ÖÔLE 

olursa J aponyanın bu ada üzerine 
seri kruvazörler h'mayeslnde az 
bir çıkarma kuvveti göndermek ve 
Amerikalıları gafil avladığı suret .. 
te bu adayı süra.tıe işgal etmek 
emelini takip elliğini kabul etmek 
yanlış bir düşünce olmaz. Midvay 
adasını :şgJılc muvaffak olabilsey
di burada yığılacak olan askeri 
kuvvetleri digerterlne nakletmek 
tabii kolaylaşırdı. 

Fakat bu sefer Amerika gaflet 
uykusuna yatmamıştır ve uyanık 
bulunmuştur. Japonya harbin baş.
langıcında Havay edalarına yap
tıl,ı baskını takip eden zamanlarda 
buraları işgal hareketine k:ı !kış
mış olsaydı muvaffak olabilirdi. 
Bugün pek kolay yapamaz. 

B:z bu hareketi Japonyenın A
vustralyaya karşı bir çıkarma ya
pamamak durumunda olduğunun 

bir itirafı olarak kabul ediyor ve 
bunda zafer sarhoşluğunun şuur· 

suz yürüyüşlerini görüyoruz. 
Hfu;IUMttln ÜLSEL 

Lord Ha lif aks 
dedi ki: 

(Ba.,ı 1 incide :1-c 

meselesinden bahsederek şöyle de~ 
mişUr: 

Eğer zaferin semerelerini em
niyet içinde toplamak istiyorsak, 
sizin memleketinize de benim mem 
leketime de büyük ve devamlı bir 
mesullyet yüklenecektir. Alman 
tnllletl için uygun bir yer ayırmı
yan hiç bir sulh muvaffakıyetli o
lamaz. Bununla beraber müttefik 
ler harpten sonra herhangi b:r 
konferans masasında Alman tabi
reslnc karşı müteyakkız bulunma
lıdırJ.ar. Almanlar, muhakkak su
rette şunu hesaphyorlar ki, Anglo 
Sakson dünyasının azmini bir ke· 
re daha kırabilirler ise ikinci hez;_ 
met beşer nevine tahakküm için 
ha~ırlıyacakları üçüncü teşebbüs
te onların ellerini kArı derecede 
serbest bırakabaecektlr. 

\\l'JlkJe'nln sözleri 
Novyork, 8 (A.A.) - Nevyork 

Horald Trlbun gazetesi, Birleşik A
merika cümhurre~llğine getirtlme.31 
muhtemel olan Wendell Wilkie'nin 
bir makalesini neşrebnektedir. wu. 
kie, bu makalede harp ka.za.nıldıktan 
sonra, Amerikanın sulhu idame et
mek üzere nöbet.çl vazifesi görmesi 
ıcs.p ettiğini söyllyerek diyor ki: 

TESi Ri KAT'i 
TAZE METVALARDAN İSTiHSAL EDİLMiŞ 

iDRİS MÜSHİL 

LİMÖNATASI 

• 
' I 

E?ULMACA 

Soldan sağa: 1 - Yüksek mec· 
!is. 2 - Bir musiki l~aretl; Salta
nat devrinde saray teşrtfatçıların

dan; Bir nota. 3 - Eski bir ma

but; İnce yapılı; Ümit et. 4 -

Y°•pma; Bir edat. 5 - Karadeniz
de bir şehir. 6 - Bir edatın kısa
sı; Cana yakın; Küşat et. 7 - Ku· 

manda; Kir izi 8 - Su, s:cimin i 

ki harfi. 9 - İnilti; Eski bir şair. 

10 - Zer'eden; B:r hayvan. 11-

Balk2nlarda bir şehir; Bunun ter-

ı;: de öyle. 

Yukardan aşağıya: 1 - Sıcak

trn kurtulma. 2 - Halis: Geri a
lınmak üzere verJlen. 3 - Şebeke; 

Bir sayı. 4. - Tersi: Hayvan kun

durası; Ağzının suyu akan. 5 -

Kinayeli ifade; Yüz; Nefi edatı. 

6 - Eski bir hariciye memuru. 

7 - B r musiki Aleil çalan; Bir 
nota; Bir nota. 8 - Şimali Afri

>t.2da bir bölc.e; Akıllanan . 9 -
Ayı yuvası; Çıplak, 10 - Bir mil

let; Son. 11 - Bir musıki ileti 

çalan. 

EVVELKİ BULJ\IACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Peşrev; Klş. 

2 - lrae; Edat. 3 - Rol; Amade. 
4 - 11; Makale. 5 - Asa; ·Alo 
(elli). Kra (l); iş. 7 - Firar; Mo

da. 8 - Sc~ .• l.ola; Ar (ı l, 9 -

İle; A,,.:; Ara· 10 - Eleme. Ad•ın· 
11 - Ok; Si; İki. 

Yukarıdan ;c:ağıya: 1 - Pirinç; 

Si. 2 - Erol; Felek. 3 - Şal; .~d 

tel. 4 - Re; Es 5 - ln•.o: Azami-
6 - \1e; Kroşe. 7 - 0 1kur Lı. 

8 - K•malama; Ak. 9 - lıol•; 

Adi. 10 - De; İdare. 11 - Re: 
iş arama. 

Lezzeti hoş .. içimi kolay 
MARKASINA DiKKAT: F11atı '9 kunış. 

Sıhltat ve İçtlnıai Mwnnet Vekiletllcin ~tıaı ba!zdlr· 

DOGAN SİGORTA ' 
ANONİM ŞiBKl'i'INDEN : 

Şirketimizin lzmir ve ha.valisi Umumt Sigorta Acentalığlna Bay 
HA.kl Erol'un tayin edildiği ve bu sıfatla şirketimiz namına her nevi 
Hayat, Yangın, Nakliyat ve Kaza sigorta. mua.melelerile iştigale me
zun ve salA.hiyettar bulund.ı.;,f;u ve mezkQ.r Acentalığın 15 Haziran 
19t2 tarihinde Izmlrde Atatürk caddesi No. l~ da faaliyete b&.,ııys.-1 c0atı UAn olunur. # 

Devlet Demiryolları İlanları 
DemlryoUarnnızda en az kırk kişilik gruplar halinde seyyahat edecek 

ameleler için 15/ 6/ 942 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere yeni bir 
tarife ihdas edilmiştir. Fazla ta!ıtilA.t için istasyonlara müracaat edi'mesi. 

<6272> 

Elektrik ücretlerine 
zam yopılocak mı? 

Öğrendiğimize göre, Elektrik ve 
Tramvay ücretlerini tetk:k eden 
tariie komisyonu yakında beledi
yede toplanacaktır. Bu heyet elek
trik sarfiyat fiyatlarını da tetkik 
edecektir. Bu tetkik sonunda e· 
lektrik fiyatlarına b-r nıiktar zam 
edileceği zan ve tahmin edilmek
tedir. 

İtho ' ôtçı lor elinde 
bu !unon çaylar 

İki muhtekir 
mahkum oldu 

Kurtuluşla Anastasya adında bir 
kadın. fazla fiyatla kömür satmak 
tan suçlu olarak bir numaralı 1'-'Cilli 
Korunma mahkemesince beş lira 
para cezasına ve yedi gün dükkA
nının kapatılmasına m.ahkô.m ol
muştur. 

* Mordahay Yorgi adında b ' r 
adam fazla !ly~tla naftalin satmak 
tan suçlu olarak bir numaralı milli 
korunma mahkemesince beş lira 
parı cezasına mahkU.m olmuştur. 

İ:ışe belgeleri 
tevzi ed:liyor 

fa~e teşki14tı tarafından hazırla· 
nan belgelerin iaşe bürolarınca hal
ka tcvzilne başlanmıştır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, pi 
yassda ithalfı.tçrlar elinde bulunan 
çiy kahve ve çayları devir atmıya 
ba~lamıştır. Bu mallar, mütehassıs 
iar tar~fıncian muayene ed:ldiktcn 
sonra l:ıed~\lert tediye edilerek in
hisar oepoıarlna taıµttırıhnaktadır. ~---------------
Ticaret or:si emrinde olarak İs- ikinci icra memrul11ğaıı<lan: 942/818 
tanbul, İzmir ve İskenderunda bu- Tophanede Kumbaracı yokuşunda 
lunan 3 milyon kilo kahve ile çay Adil bey apartımanında 4 numaralı 
ların :nhi3Dt idaresine devri mua- dairede mukim iken balen tkametgA. 
meleslne de bir kaç güne kadar hı meçhul bulunan Aliye Topçuotlu. 
b3.şlanaca'.clır. Alacaklı tarafından Istanbul asliye 

E ORSA 
8 HAZİRAN 1942 

1 Sterlin 5,20 
100 Dolar 130,70 
100 Pezeta 12,84 
100 İsviçre frangı 30,03 
100 İsveç kronu 31,60 

ESHAM ve '."AHVİLAT 
ikramiyeli % 5 933 Erg•ı:!ı 23,-
% 7 941 Demlryolu I 20,-
% 7 941 Demlryolu II 19,50 
Merkez Bankası 169,75 
iş Bankası n•ma 15,10 

•• Yeni, Posta ve 
Telgraf ücretleri 

birinci hukuk hlk!mllğlı>ln 13/ 2/ 942 
tarih ve 94.1 / 204 sayılı llA.mına isti
naden alacag"ı olan 600 liranın maa 
masarif vesaire tahsllt hakkındaki 

12/ 3/ 941 tarihli ts.klp talebi üzerine 
ikametgA.hınıza gönderilen icra em
rine verilen me'fruhata ve zabıtaca 

yapılan tahkikata göre ikametgAhı
nızın meçhul olduğu anla.ıpılarak icra 
hA.kimUğince bir ay nlUddetle HA.nen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan 
tarihi llAndan itibaren bir ay zarfın
da mal beyanmda. bulunmadığınız 

ve istenilen parayı yatırmanız lA.
zımdır. Bu müddet zarfında icranın 
geri bırakılması hakkında alt o!du· 
tu makamdan bir karar getirilmedi· 
ğ'i takdirde cebri icra yapılacağı ve 
mat beyanında bulunulmadığı tl\.kdir
de icra ınAs kanununun 76, 337 net 
maddelerinin hükmU tatbik edileceği. 

cihetle 94.2/ 816 numaralı icra emri
nin tebliği makamına kalın olmak 
Uzere HA.neon tebliğ olunur. 29. 5. 1942 den itibaren ktbik edilen 

ücretleri okuyucularımıza bildiriyoruz 
14.5.942 tarihinde vuku bulan ve her nasılsa idarehane~erine teb

liğde zühul edilen yeni posta ve telgraf ücretlerinde bu kere ve 1.6. 
942 den itibaren tatbik edilmek Uzere yeni btr ta.dilAt daha yapılmUJ 
bulunmaktadır. 

Gerek telgraflarda, gerekse posta mUra.selA.tında fehlr içi ve ı,e

hir dışı farkları kaldırılmış ve son şekle göre alınması IAzun gelen 
ücretler şu fekllde tesbit edilmiştir: 

r. 

20 kelimenin fazlasından her kehme için O 20 
D) Acelere telgraflardan: Ahcııa.rınııı. üç nı.igli; acele telgraf 

aureUerinln suret tlcreti iki misli; yı:dırım teıgratı auret
lerlnin suret Ucreti tM; misli olarak alınır. i 

DOltTOR 

ORF ANİDi S 
Cild ve Zührevi mtltehaesı.sı 

Beyoğlu Suterazı eok&k. No. ~ 
~il apartıman 2 el kat Tel 43734 

ZATI iLANI 
Gala.tasa.ray Liu.si Fen fUbeSi 

1937 /38 olgunluk diplomamı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eekl~ 
sinin hükmü yoktur. 114.~ Naim Kent. 

12,30 Program ve saat aya
rı - 12,33 Müzik: Saz eserleri -
12,45 Ajans - 13 _ 13,30 Mü· 
zlk: Şarkı ve türküler. 

AK'AM 
18 Program ve saat ayarı 

18,03 Müzik: Radyo salon or
kestrası - 18,45 Müzik: Fasıl 

heyeti - 19 Konuşma (DertlcŞ
me saati- - 19,15 Müzik: Tür· 
küJer - 19,30 Saat ayarı ve 
ajans • 19,45 Serbest 10 daki
ka • 19,55 Müz'k. Fasıl heye
ti • 20,15 Radyo Gazetesi _ 
20,45 Müzlk: Film müziği 
(Pi.) - 21 Ziraat Takvim; . 
21,10 Müzik: Orkestra eserle
ri (Pl-) - 21,30 Konuşma (lk
tısat saati) - 21,45 Müz k Kli;
sik Türk müzlğ! progr:}n;ı. 

(Şef: Mesut Cemil) - 22.30 
Saat ayı:rı, ajans ve bor~alar -
?' 4'; . .,~ 50 Yarınki program 
ve kaparıış 

Birleşik Amerikanın dünyanın di
ğer kısımla.rmdan ayrılmı.I} bulundu
ğu kanaatine artık nihayet verdik. 
1918 mUtarekeslnden sonra Birleflk 
Amerikada bu ka.naatln ortaya çık· 
ması yüzünden Uk Cihan harbini sul
hun daha ilk yılJanndan itibaren 
kaybettik' Kendimizi dünyanın ay
rılmaz bir parçası saymak hususun
daki yeni telAkklmlz, bizi şu haki
kati anlamağa sevketmiştir: Harp, 
topyekftn hale gelirse ve bUtUn kUrre 
üzerine yayılırsa hitbir millet bu 
harpten A.zade kalamıya.cağı gibi sulh 
te bUtUn cihana şamil topyekOn bir 
FUlh olmadığı takdirde hiçbir millel; 
bu suıhten istifade edemez. Esasen 
dünyada. sulhu muhafaza etmek için 
zabıta vazifesi görmenin kAfi olma
dığını ve eulhun kendi kendine beka 
bulabileceği bir dUnya vücude getı. 

menin daha önemi! bir vazife olduğu. 
nu kabul etmek .sureUle bu yolda. bir 
adım daha atınıf bulunuyoruz. 

E) Mukabeleli telgraflardan mukabele tlcretl olarak asıl tel· 
grafın yarı ücreti alınır. 

F) Te'grat havalelerinin posta UcreUerlnden başka her btrin-
den alınacak maktu telgraf Ucreti 60 
Acelelerde bu ücret 180 
Yıldırımlarda ise 300 

G) BilOmum mektep tatebesile jandarma ve erlerden onba,ıya. 
kadar {Onoaşı dahH) olanlara azamt 10 lirayı muhteviT. 
P.T.T. merkezlert vasıtasile gönderilen telgraf havalelerinin 
her birinden maktu telgraf tlcreti 30 
Acelelerdc 
Yıldırımlarda 

H) Restant telgraflardan 

90 
150 

7 50 
l) Tesllm ihbarnameli telgraflardan telgrafl& teslim ihbarı 

Min w 
Posta ile teslim ihbarı için 7 50 
Posta. He fakat taahhütlü olarak teslim lhb3J'ı ic;Jn 15 

J ) Keşldeden evvel tevkifJ mürsıller tarafından istenen tel-
graflardan 10 
(Mütebaki ücret mürsile iade olunur) 

K) Sal UCreti olarak telgraf nıerkezinden itibaren her sa.at 
~ln 50 

• L) Kısa adresli telgraflar için senelik abone kayıt ücreti 1500 
~ tarafı 5.6.942 ve 6.6.1142 tarihli nlWıaıanıruzdadır. 

VAT AN GAZETESi 
İLAN FİYATLARI 

Bqlık 

ı inci sa:rfa 
2 ncl n 

3 üncü ,. 
4 iineü n 

Abone ücreti 
~· . ..,. ... 

1IO 

Kuruş 

750 
5-00 
too 
150 

50 

noo 
e .,.1ı1< 
ıuo 

• •rl* A1'all 
800 it, J'Old"' 

Gar.eteye sııoderllon enaı. .ıenı 
edlkln. ecillıııe&ln iade olu.naa:t- Zl· 
Jamdaa mea'llll,.u kallıaJ .. Ume, 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden: 

•rürkiye'de yangın, nakliyat, hayat ve kaza sigorta l~lerile meşgui 
olma.k üzere kaııtınl hUkUnı.ler <lnıresinde tescil ediılerek bugün faaliyet 
halinde btılunan Doğ'a.n Siıgorta Anonim Ş'altett ·l:PU kere müracaatla Iz
mir, :Manisa ve Aydın vilfıyetıcrile mUUlakatı a'(:ent.eliğinc şirket namına. 
ya11g-ın, ııakliyat, hayat ve kaza sigorta iş.erile meşgul olmak ve bu iş
lerden doğacak dAvalarda bUt:ün mahkemelerde n1Uddei; nı.Uddeaaleyh 
ve UçilncU şahıs .eıfatia.rile hazır bulunmak üzere HA.ki Erol'u tayin ey· 
lediğini bikiirmi~tir. Keyfiyet sigorta ı,,irketlerinin tcftiı? ve nıuraJ<a
besi hakknıdakl 25 haziran 1927 laı-ihli kanunun hükümh:~·lnc muvafık 
görülmüş olmakla ilA.n olunur. 

Türkiye I Ş , Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

"-EŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayı" S Ağustos 
2 Ildnclte!}rin tarihlerinde yapılır 

1942 IKRAMlYELERl 
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Nafıa Veka_etinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Su I!11eri 15 inci şube müdUrlüğ'U mır:takasr dahilinde ~faia.tya 

ovasının sulanması için Derınc ana kanalının temdidi ile hafriyat ve 
sınat imalAt inı;ıaatı muhaınmen ke~i.f bedeli vahidi fiat esası üzerinden 
c263493> lira c.30» kuru~tur. 

2 - Ek9iltme 16, 6/ 942 tarihine ,.astlayan salı günü ~aat 15 de An· 
karada Su lfleri Reisliği binrun içinde toplanan Su eksiltme komisyonu 
odasında. kapalı 7.arf usulile yapılacaktır. 

3 - IsteklHer eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri genel ,artnamesl, umumt su işleri fenni şartnamesile hususi ve 
fennt şartnameleri ve projeleri c.13> lira el 7:P kuruş mukabiltndo Su 
I~leri reisliğinden alabllirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin <14289• Ura c. i3:> ku
ru~luk muvakkat teminat vermesi ve ek8iltmenin yapılacatr günden en 
az 3 gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Na
fia VekAletıne mUracşat ederek bu işe mahsus olmak üzere ,·esika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet ~in(!e vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye i.şti

rak edemezler. 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatte?\ 

bir saat evveline kadar Su işleri Reisliğine makbuz mukabilinde verme· 
lert 11.zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez c.3668 • c5760.1 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Jı:urul"' tarlhi: 1888. - Sermayeoi: 100.000.000 TUrk lirMl 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziral ve tica.rl her nevi banka muam~lelerl. 

Para biriktirenlere 28,0ÖO Ura ikrarni:,:e V'eri;ror. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tMarrut hesaptannda 
en a.z ~O llra.sı bulunanıara senede ( defa çekilecek kur'a ile a.şa.ğı

ds.kl plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 1,000 liralık 4,000 Ura J 00 adet liO lir&l<k 5,000 11.ra 
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DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.,a
ft düflJliyenlera ikramiye çıktığı takdirde 70 20 !azla.sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl. 
11 BirineikAnunde. çekilecektir. 

•--------------------aam-1 Sahibi ' 'e Na,rlyat MUdbr U , Ahmet Emin YAL_\1.A...'J 
Vatan Netrlyat Tll.rk L td. ŞU Vatan ~lattı-


