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ŞEHİR DABERLERi Japon 
Baskın. 

rARIHI ROMA.N Yazan: Şahin Atıdurnan 

Kızlar kav~ava laşlamıştı 

Mehpare, hıvırcılı SaJa·.-.1n-- $.lliJ~,ea·sm~~-:!ıP!~ lmt· 
rm.şta. Ku:ıka bir ıııyarneıtlr opQoNlıı-

••• 137 ... 

merika- Ja
ponya harbi ve 

• 
pıya.samız 

---·---
Dün piyasa IJir 

ganlııfı geçirdi 

Bu nıanınin hakikate ııbu kadar 'Uygun ıd~ en .ın~'I?ll, yoksa ~ "mi- Amerikan - Japon harbinin başladığı 
gelmesine ne demelı? Şaşılacak şey!.. sin'? haberi dün iç p1ynsamızcla tesir ynp· 
Kız işte senin boyunu, posunu dos doğ- ~'Ielıpar.cnin ihiddetli bir ifade ile .s5y- mıştır. DilnkU durgunluk '\'32.İyetin iyi 
ru dlnrak an1atıyor... ·-· lbu sözler !Kııvırcık Salatanm da anlaşılamamasından ileriye gelmiştir. 

Eyy ... Mehpare, artık senin blr Cliye- .ö!ke .ile ımuka'bele etmesine se'bebl.vet Esasen Amerika ile ticaretimiz 940 se
ceğin kaldı mı? !,şte üç !ki:;l ~et çek- vt?rCli. V..alailı bir :ateş gilii çar ıça'buk nesi iptidasmann beri mabdut bir şekıl 
'tik.... rruiğa müSta'ia, gayet 1hnnıretli ibir almıştı. Japonya ile olan ticaretimiz de 

Şimdi sıra sana geldi. ~ ıtaşıymı ~'k 5:i ata ~ ile- durgunluk geçirmekte idi. Evvelce Ame· 
Daldır ba'luılım, elini ŞU çclanecey.c! ~ a'tıildı. Ud kulp'lu hır .des't.zy1 mıdn-a- rikaya ynpılım siparişlerden büyük bir 

iY-00!!. Böyle oyun bozanlık olmaz!. Va1- calı: ~c'.kilde ellerini ıoylrildarmm ıüsfüne kısmı Basra körfezine vasıl olduğu için 
lahi bırakmam!. Blzim gıôi sen de şura- Y~~ üc:uma mııde 'ib~ ':aziye't i1ll- bu mallanıt" memleketimize getirilme-
dan blr niyet çe'ltece'ksin... ıd:iktnn sonra .Mehpareye .aem iki: sinde her hangi bir değişiklik olamaz. 

K:ıvttcık Salitanın ıbu ıısran ıüzerine -~ ay.a ıgetirdiğim .:aOam • H iL be • d , kı ti d d t 
h uhnlef el ed · k tm•rlln. •t 'bi . :~.- Ben arp nn n oıaT yme n e e e· Me pare m ete evam emıycre _ e ı~ :ı ...u.~cuu.u.. • ....,,..., 

elini çekmeceye daldırmağa me!Our ıol- kendime ır k arama"lc .i.Steseymm sır yap .. u;ı .. r. 

·~----du. Oradan aldığı kfıgıdı, okuması içln -~ JP!npon bir herifi ani seçer.dixn? 
Şehnaza tevdl etti: Ayın on dördü ıgibl bir delikanlıyı~

~kmcceyi 'ekemem. 
!l'uiden pôTTile'Jc içemem. 
Padi§ah rtliht:mı ver.sc. 
Ben 11arimden oercmem. 

me takar., getirirdim. 
Hemen bmıu yapmalc san'k:i 'bir bba

lit i! Zengin .adamları ikan~ btıra
ıgetirln ı(liye banım efendi her giln bi

zi 'S1bşt:mı;p d~~ 
Biz eyle yapmamış .:olsa:lt, bu kos Dco-

T. caret odası 
intihap heyeti 

top~andı 
- Aman una lbay.ıldım. Nasıl da tıp-- uı sanzyda n'lan -ıen mamıflan lkarşı'la-

ıkı tıpkısına denk geleli!.. Nasıl, hanım yacak 1bir ::ar.idat temini. ınas:ı1 hbil <>1a- e 
efendi?_ ıtşte ~kmeceden my.et çekmek !bilir? Müntehı~ sanllerin se· 
.Mtmniyordnn. Sana çikan mani ıtaşı tam '"-Som:,ın~!s:ı;~-~i.m, heyimiiiıı apıik- c_iıni 1 .. 1n cetveller 
gediğine dokundurdu.... .....u B ~JQU; ~ 

Aa!_ Vallahl bunda .bir .iş vaı:. Bu b- Ben'im ıgiz.11 bpakb ·ç 1bir ıŞm Y'>'k. ltazırlano'or 
&r ycrlnae bir isabet aurup dururken, Bıılbu'ld 15en • inden ıpazarlikb 1Dir lkız- -·-
k.enru kenaisine nasıl olabilir?._ 'Eğer - Bani 11.ere lbakmı, y.iirek ;yakan di- Ticaret odası intihap heyeti dün mm
lnı zeyctleıi 'bir 'kŞ çekseyc1i,, kağıtları ye td ohman ibnı insanlar vardıı;. iş- taka tıeare't mililürll B. 'Ekrenüıı riyase-
'tanıyor aa ınedlğini, beyend~rini alıy01' un1ardm 1b!rl5in- - tmae toplananı'k intihap işleri etrafında 
derdim • .Fa'kal bu 'küğıtları ben bükt.iim. sm .zmrıanda ır de1ikan'.hy:ı ~e görilşme1er.de bıılunm~ ve bazı karar-
1:fem brmu yaparken de yanımda hiç ~dı~e Jarl:ı""k ihiç !filpn:m iblmadı. .tar vcrıniştir. 
timse '.bulunmuyurclu. Sa3e yazılnrını Qün1N o_yle ~dı, tife ıo1arak Birinci müntclqplerden listelerde ad
'biziın Krıhya Fer1ıat ağarn yo.zdırnn§- s?ylediğim ır .s5zden bn kadar mütee.s- lları buluıım:wanlar için tayin ıedile:n ka-
tım.. sır maulm. nuni mildde.t zar.fmda hiç .bir itiraz vaki 

Mnifomki çe'kill!D rtjyctler hakikate Bu aj':tt şamatası birden lbire ibUyük clmaruw rıöriilmüstür 
iL- ll-d ..-....11...~ 'IL-1 .__,.a b" ...,,.......ıı_ .:t....'IL!ı1'·b ·-"---iL •• !L-'!! gı <C> - • 'l.lu Au ar muwoıA. uu anuyor, ŞU naı e ır ....u ..... _,. .. ~ 'CUileJl. ~ •ou.;.U· Şimdi mlintcbibi ısani seçimi için oe~ 
nıan1leıin bütiin Cledikler:ne inanmak ney.ordu. Az~ N~ e ~v:ır- veller hazırlanmaktadır. Müntehıöl sa
icap etmektedir. cık sam~ ~ 1baş Jba,.c;a g~ '!;>~- nl seçimi .22 Kanunuevvel Pa7.al'tesl gü-

Böy1e diyen ~vırcılt Salata birden lun:acaldardı.. .öteld. llmlar emen ikisı- nU yapılacaktır. Milııtehibi saniler <le 
bire bakışlar.ını Mehpnrenin gözlerinin nın arasına gırdiler... oda meclis az1lsını sc~ceJclerdir. 
iÇine dQbıu çeırirdi ve dev.am dere'.k: Fnkat on'lann daha fazla müdahale et- -··-----
~en beri inat dip dunzy,cır- mesine v.a1tlt kalmadan .odaya biraen bi- n FUAD l'VIC'..,.AI 

~en ~ ıçe'k:meğe re Kahya Ferhat ağn da'lıil o1du. Biribi- .._ :..-. ' 
bir tntlü elin vıırmzyardu. Sana çr'kan rinin karşısında vaziyc:1 alan rakip or- BİRAZ RAST Jl 
ıı1iyete blırsa tül göm giyme'k'ıen dular gi~i. kızların ik! taraf olu~dan Vali B. Fuad 'fuksal üç günden beri 
hofbı:nma~ .anlaşilıyor. F.ab1 padl- ortada bır muhareberun kop_mak uzere 'küçük bir rnhatsıilık gCQirınekte <>ldu
plı lahtmı verse vaz ,geçzey.ecek bu1unduğunu sezen Gcvherlı hanımın -ğundan -dün vaillesi başına gelem~-
derecedc .sevdiğin bir yarin de tlu- sadık adamı sert, kat'i bir ifade ile de- tir 
~ maninin ki b~yitleıi 'Iatı- di ki: · ---var- - ıGürilltünUz sofanın ti ööür ııcun-

Ka!.. Senin bir :var.· mi ar? Yo'ksa dan duyuluyor. Böyle Asabi Asabi konu- Emniyet müdür.iinU(I 
biı:'im lbamm efendi gıôi se:ı de güzel bir şup bağrışmanızın sebebi nedir? 6ir teft L.. 
~a Işık ınu oldun? Hımun efendi odasında şamatayı du- Emniyet müaürü dün Kışıclasına gi-

Kııv.ırcı'k Salitanm bir "tite olsun di- yup beni buraya gönderdi. Aynı zaman- aerek -t,~~ üstü şehrimi7.e avdet C"-
y.e ~ lbu Sözler :b!rden lbire Meh- öa benim arkamdan kendisi de geliyor. , ...... :~ ~ >7 

pnen.m ~ derin 1bir ftsabtyel Hanım eleneli kelimesi birden bire ~~W4• ___ _ 

uyandırdı. öfkesmin :tesİZfy"'le kanı başı- genç cariyelerin üzerinde sihirli bir te- YENi AICHİS'AR 
na ısıçı:~an ve Yüzünün pembeliği ıansı- sir yaptı. Başlamak Uzere bulunan kav-
un !koyu al bir renge u.havvül eden ga derlıal ~ oldu. Odada s'ilkOnet KA.YlfA.KAlfl-
Melı,pare ~ :tarak .Kı:v.ıreık Sa- tckrnr ..avdet etti-. Tam ibu ısı:rada yeni- Nüfus işleri mmım müailr muavini B. 
ütay.a c:ıeqp Rl'di: den oda knpısı oçı1dı ... Adı genç kızların Naci Rollasın A1düsar bymalı:axrWğma 

- Yınıldar o'lsun sana! .. Dunı:p du- ıür.erindc bir umacı tesiri yapan Gev- • .,..,:;.. .edildiği Jhaber almm1§tsr. 
nubsı bu Wı ıda nereden ç.ibrdm? hcrli hnrum kapının ıeşit:tf. üzerinde gö- ~ ...... _______ , ___ _ 
Herkes kendisine ~.ik olan sözü söyler. ıilndil. ZABITADA 
Her giln soKak sUpilrgesi gibi dı.Ş~mla füthiş kocakarı mavi gl5z'l.erinin mil-
ıı;ürtnr auruı-sun. Sonra bana ütira etme- ~ir ba~t;Jnrını birer birer caıiyele
ge kalkıp9orsun! Benim bu evden çı- rin üzerinde geı:dirdikten 'SOill'a kendisl
kıp bir tarafa gittiğim mi var? Bu vazi- ne mahsus vakur, nğır ifadesl}'ie dedi 
yette benim bir sevgilim nıısıl olabilir?. ki: 

Tirede Ud eo tmnam~ 
bir eo de lıumen ,andı-

EJeldriksiz. evlere gaz verilecek ---·ıM----
(Bnştnra(ı 1 inci Sahifede;) 

lzmirdeki mesken ve aile 
adedi tespit edildi 

nıretti. Aylardan beridir ki, bu zan.ıret 
tahakktik etmiştir. Fazla olarak Hollan
da llindistanı da harp lıalinde biifün 
üslerinden Amerikan - İııı:iliz donnnmn· 
lnruun istifndclcrini kabul etmiştir .. 
Böylece durumun iki büyük demokrasi 
için nrzcttiği wrluldar biiyük ölçUdc 
nzn1hlınış1ır. 

evde elektrik bulunmadığı sanılıyor, yal· 
ara etrol verilecek· Yeniden kahve ge· 
tirildi· Evlere un tevz'"atı .. 

Biraz dn Jnponyanm ilk taruTuruna 
u_t'!'ıyun Havni '\0 e Filipin nclıılannın ,;n. 
ziyetlcrine g~ gezdirelim: 
P<'.arly llıırbour, Um'Di adnlannın en 
mühim deniz ü - diir. Ahalisinin yüzde 
otuz ı Japondur. Ja,ponlann doklar· 
dn lıir çok sabotaj 'hare!{ctlcrine tcscb· 
büs chnc1cri beklcndiğlııden ger ten 
müstacel tedbirlerin nlın<lığı ıda iıaber 
verilmektedir. l>carly Hnrbour bütün 
Amerikan donnnmasını istiap edebilecek 
bii}iik\aktc bir iis olarak inşa edilmis
tir. Adnd:ı daimi olarak .2S bin kişilik 
bir Amen1rnn garnizonu '\'DTdır. Sahil 
talıkimatı çok ktt\·vetlidir. San Fransis
kodan iki bin diometre mesafede olan 
bu ada Amerilmn deniz stratejisinin ha· 
re1mt ııolctnsı sn:rılmaldndır. Pcarly 
Harbour'un şinıalindeki Dutch Hnrbour, 
Aleouticnne, nfid,·nni. G-.ınm ndnlan d11 
nşnğı yuk:ın tahkim edilmiş deniz ve 
hnva üsleridir. l'ilipin ada1:ınnn gelince 
on altı milyon nüfusa malik olan bu 
ndnlnrın merkezi Manilla diinynnm bi
rinci sınıf üslerindendir. 

tevziine başlnnacaktır. 
Kahveler şimdiye kadar olduğu gibi 

tahmisler vasıtasile ıııatbrılacaktır. 

* 

Şehrimizde gaz tevzii iıini nizamla
mak üzere elektriği bulunmıyan evler 
tesbit cdllinektedir. Yapılan kontrola 
nazaran lr.mirde otuz bin ev, apartman 
mesken, baraka vesaire vardır ı:ve burn-
1 rda 48000 aile oturmaktadır. Dünden itibaren pastnnelerle diğer 

Elektriği bulunmıyan evlerin aşağı yerlerde pasta :ve börek imali memnu
yukan 20 bine baliğ olacağı zannedil- iyctlnin tatbikine baıılanmııtır. Yalnız 
mektedir. 1 c müdürlüğü işte bu 20000 evlere mahsus olmak üzere ihtiyaçlar 
alleye yalnız tenvirnttn kullanılmak için un verilecektiT. 
üzere gaz tevzi edecektir. 1zmirde her ay bütün evlere hu su-

Y.ann şehrimize bir parti mazot ve retle yalnız dört çuval un tevzi edile-
720 .çuvnl kahve getirilecek ve bunlnnn cektir. 
<::><-~~~~~c-..,..~~~:><:::.<:><:>o:::~~~~~~ 

l\JAHKEMELERDE 

Rıdvanı kim öldürdü, ka
rısı ve onun 3.şıkı mı? Şimdi Pasifikin mukaddcratuıı tnyin 

edecek olan deniz 'c hava mulınrcbclc· 
ri i tc bu sularda \'Uku lbu1maktndır • 

Dün lln. l'ecahet ile Ha sanın mullafıemeJerine 
Ağır cezada de11am edlJdL 

Jaıwn truırr.uzımun ıbütiia <dünyadaki 
akisleri tasnvvumn re'\:'kİnde biiyiik ol
muştur. Dele Amerika eAmrmdn Ruz· 
vcltin takip etti~ 'POiitikaya itimadı en 
yüksek l•addc çıkarmıştır. Şimdiye kn· Çqmenin Ovacık !köyünde Sşıkı Ha

sanla birleşerek kocasını bo{,rmaktnn 
maznun Bn. Vecahc'tin muhakemesine 
dün .nğlr cezada .devam edüm:iştir. 

DUnkü celsenin dinleyicilerini bir çok 
ikndmlar ve genç kız'.lar teşkü eruyordu. 
Çehresi bir oz daha sarnrnuş olan maz
nun Bn. Vecahet salona girince clinieyi
cileri derin bir dikkatle gözden geçirerek 
sessizce yerine oturdu kayın biraderinin 
nezfünde bulunan socuklannı görmek is
tediğini .söyledi ;ve müsaade verilmesini 
istedi. 

Verese mUdafan vekili, Çeşmede ls
mail Coşkun adında bir şahidin celbiyle 
.ifadesine müracaat edilmesini, bu .,ahi
c1in bir gün 'lokantada -yemek yediği sı
ırada maznunlardan Hasmım gelerek 
t-..endisine: cBen Vecahet1e sevişiyonım. 
Evlenmek istiyorum, Rıdvanı .01Cltirii,p 
Vecahete malik olacağım. Bana yardım 
ıeb dediğini söylemiştir. 

Maznun Hasan cevaben İsmail Coş
kun adında birini tanımadığını bildirmiş
tir 

Bn. Vecahctin müdafaa vekilleri ise 
~~ ~ilik ir şahit ılistesi verznŞ.crdir, 

maznun mildnfna vekilleri hadise yerin- dar .ıl\nıcrilmm maruz olduğu tehlike· 
de keşü ve gece vakti 'temsili tahkikat leri isühf f -edmıler varsa. onlar da no-
}~ılmasım isteyeceklerini, :ancak 'keşfin aınıŞlanlır ki Bim Cümhuriyctlcr 
iyi netice vermesi jçin tahkikini istedik- . 
• rl :ıtta1 t :biti · • Uhl t ril mynsı~'.3 bir savaş ynpmaılnn ne 1ıiim
le .n? tnl annctm~l rcı'Içm m e ve - ~·etini ne de emniyetini ·onıyam:ız. 
m~k ep h fı ~ tc~ ühl ti Dünyanın en bı1rfik ıd~okrnsisi, tıpkı 

k cisme. ely9e11kısktı.- tarmih" e tavl~k- İngiltere gibi, tnrihinin en çetin imtiha-
rere cc eyı unun me ı d . t d'lm;...,· B imtih d --ıı.r etmistir nına n\c c 1 ~.ır. n an a UUl 

:ıo • '\'C tereddi.it göstl"J'Cnlcr "çin b:ıyat ak· 
Bir lıadın bir fJ culı kı yoktur. 

~ 

D)'G nıahfı(Un Oldıı.. 48 sn tten ri., iıısnnhğm eşini tanı· 
Beyındırdn Uzun. çal"§ı.~ıı mnnüatura- .ıundığı l>ir dünya hami b~üımıştır. 

cı Abdullah Özenn dükkanmdnn 13 Amcrikn - Japonya nrnsınclıi1..; harp k 
metre japon bezini çalmaktan suçlu Ha- hamlede i:n~iltere \'e ıDominyonbrn - e 
tıce Şnvkci adl!y~e bir buçuk ay hapse Jlollnndn Hindlstanı iştirak etmişlerair. 
mahkum cclı1m~tir. Almruıyn , e it:ıb .bpon ~ ile tesaniit-
İKİ KA.DJH UN ilerini ilin ederek Amerika ile harp im· 

1. r •. Jindc bulunu ~- H.iç edilemez 
&n.••~........ •• ki cenup Aıncrikn teşkil eden odev· 

Karantinada 188 nci sokakta U7 sa- letlerin hepsi hu rpte mı: :esik -Oü -
YJ}ı evde oturan Aliye ve Macide adla- lmri~tler l'' y r a1acal...18l'dır. Hi.i· 
rıncln iki kadın, mahalle bakkalına kilo- ]fısa Demokrasiler bir yanda Mihvcrci· 
su JO kuru~tan SS kilo un satmak iste- Jer üte y,anda ellerindeki üfü .ikoz1an 
dikleri iddia.siyle .adliyeye r.rerilmişler- -O)"lllynrnk bir ölüı kalım~ giıq. 
dir. miş bulunuyotlar. ıHarekDt 'Stihnsmın ma

dutsuz.hıi:'U gözl:!ıünde tutulursa darbe· 

J f .. r Af i.. L i - lcr "Ve karşılıklı darbelerin · · ini tıı· apon ara go e rıR.a narp erı kip etın i.snkımlmnz ir şeyııolduğuaa· 
(B~ arata 1 ıincl:sahilcde) (Bnştsr.afı 1 inci Sahifede) .Jnsılır . .Öyle lci ~·ııc1milcl ırmnun 

dasına lbir çıkı§ hareketi yçmağa mu- rlyclcriyle irtibatı 'tesis etmişlerdir. ıgelisimi muhakeme ilirken gcc~in 
ntffak olmuşlardır. Da'ha doğuaa cenup Airlka ve Yenl .değil, dnkiknların ge e duğumı tfü!)ün· 
ŞANGHAYDA Zc1nndn 'tümenlerine mensup seyyar Ck gerektir. . . 
To'kyo, a (A.A) - Japon :kıtalnrı kollar Bardiya ile Sollum arasındaki Jap~nlar •• znı ın !ten nleyhleruı~e 

ŞanıtJ:ı.ayda'ki imtiyaılı 1bôlgeyl işgal çevrede faaliyet göstermişlerdir. Aç kal- çal .taı'lmı ıınandıldann:lan ~ 'CtmtŞ· 
etmiş:'le.rd.ir. Şcibirde örfi iClare illm -edil- mış 150 Alman esir edilmiştir. Alınanla· !erdir. Oynndı'klım >0y:ua ıbclki on oy.un· 
mişti.r:. rın Gambut çevresinde gizledikleri bil- landır. fovafiak her 

!BtR AMER!KAN yük mikdarda petrol. mühimmat veyi- ~n güz kama bncı zat'erforin.~ l>Uy:i· 
ADASININ 1ŞGAL! yecek maddesi keşfedilmiştir. t.'iine kavu~caldar. fakat partiyı,_byl!c: 
Şangb.ay, 8 (AA} - Amerlkaya ait Hudut bo1gesind.e mukavemete de- d~r~ersc bır ~~P~ na~mıı •. 0>·led~ 

Tirede Cümhuriyct malıallemıde Bn. V.ltir.:alt<. e adasına japon ~ çekilmiş- vnm eden münferit düşman kıtaları üze- ~ıht, Japon guncşı cbodıyen sonecektll'· 
Olfet IKeçeÇiıün evinden yancın p'bn.ı,, rindeKi baskımız devam ediyor. Yani Japonya, büyük ~ir deniz devleti 

Daha geçen gün yaşlı bir hcrüi iğfal - Sizin yaptığınız gürültüden odam-
~uelt peşine ta'lrtm. Buraya getirdin. aa dur.amadım. Ne var? Burasını adeta 

riizginn :tcslıile gcniJkmit ve :yanmda- .JAPONYADA ıçrıtM.ALA:R * .olmal..-tan .çıkacak. ıdenız aşırı ıtoprakln· 
ki evleTe Btt.yet etmiştir. 'To1ı:yo, :a (AA) - Japon bbinesi bu r.ına ·eda MCde '\'e adalarına ıkışamk-

Habnmda kaldığına göre bu adamın .an kov.anına çcvlrdini7,, ayol!. .. 
ismi Defterdar Hüseyin efendi olacak 

- BİTMEDİ-annedcr.ım. '()nu ayartnrnk bataklıane-
~~~~~~~~~~~~~~...c::~·>':>c::::)";;:::~~.-.:;::,-<:::><::>~c:::::ı.-:::::ı.-::::..ı::::::-<~ 

Deniz Harbi Şehrimizin ihtiyaçları 

Neticede IBn. IOlfetle :Nazirenin evleri sabah ba~vekil General Tojonun riyase- Kahire, 8 (A.A) - Orta şark İngiliz ıtır •• 
tamamen yanm13, Yuda'nın evi ae kıs- tinde ıtop1anmtştır. Bahriye ve harbiye ordulnr.ı karargiıhının tebliğ} : Demek ki, Ja onlar ıda :Mihver r· 
men ynndıktan sonra yangın .aönclürüle- .nnzırlan bu ane 'kadar japon deniz, ha- Cumartesi günü öğleden beri Libyada töne.Nerinin aYıa lıep .. 'Yn hiç ..... prensi• 
bilmi§tlr. Maddi zııur 7000 liradır. ıva ve kara 'kuVV<!tleriyle İngiliz ve Ame- ehemmiyetli bir .muharebe olmaktadır.. 'bini taltjp etrncl;tcdir1cr. 

{Bnştnraü 1 inci Sahifede) (Bastarafı 1 inci Sahifede) r1kını kuvvetfori arasında geçen çaı:pış- Elaclıın :ve Elgobbi arasında çarpışmalar Jıq>mı millc1i, ıresur, azimli, lfedakar 
Tokyo, 8 (A.A) - Batı Pasifikte * BİR KAIJJNIN mıılar haldı:ınd-ı izahat vemll:.c;lerdir. çok şiddetlidir. Britanya kuvvetlen ıvc kannntldirt:!ır. Faknt on bir sene ohı• 

büyük bir deniz muharebesi baglamı~ Belediye memurları tıır:ıfından mey- EteJderi taıneofu.. Bundan smıra başvekil izahat vermek mihvercilerin ıiaşc yollnnnı tehditte de- yor ki Cin bafui,'lndıı kıın cfüktüğü halda 
tır. Amerikanın 31600 tonilatoluk Vest dana çıkarılan bir depoda 60 ton kömilr ~ için saraya gitmiştir. vam ediyorlar. ıStdha bir türlü ka\'U!remnnnştır. Ek04' 
Virginia zırhlısı batırı!mı tır. Olclahu!na mevcut olduğunu yazmıştık. Depo sahi- Turanda 165 3 ncü sokakta 4 sayılı JAPON BAŞVEKİLİNİN BEYANATI.. Kahire, 8 (A.A) - Orta şark İngiliz nomik buhrruı ~iiziinden bib ek sefalet 
harp gemisi yanar bir haldedir. Oç bı 1zmircre bulunmadığından belediye evde Hüseyin karısı Bn. Zübeydenin Tokyo, 8 (A.A) - Başvekil general hava ~-uvvetleri karargahının tebliği : ~kmektcdir. Bu ııstmıp1ara şimdi Jn ... 
Amerikan gemisine de isabetler 'kayde- bizzat bu depoyu açtırmış ve bir zabıt mutfakta yerne'k pişirirken mangaldan Tojo radyoda b:.lhassa şöyle demiştir : Britanya tayyareleri Eladcnde düşman pon ehirlcrinin hn'\' dan tahri eri gibi 
dilmiştir. '-""arakasiyle depoda mevcut kömürleri etekleri tutuşarak 1bacaklan ve vücudu- - Amerikanın jnponyaya koştuğu mevzilerini bombardıman etmŞerdir. ok dnha müthiş ıstıreplar ilihc ıedilir" 

AMERiKAN ZA YiATI tesbit ettirmiştir. Bu tcsbit muamelesin- nun muhtelif yerleri ynnmışhr. Kadın- şartların kabulüne imkfın yoktu. Amcri- Bir çok isabetler kaydedilmiştir. sc, Japon mmıev.il·atının bu hnrbin so• 
Boston, 8 (A.A) - Filadelfiya rad- den sonra kömürler halka kilosu yedi cağız bıutaneyc knldın1mıştır. kalılar Jnpon askeri kuvvetlerinin şart- Bir tank grubu benzin alırken bom- nuna luıdnr imdik a ·akta knlaca,ğ:J söy• 

:yosunun bildirdiğine göre Ruzv-elt ga- kuruştan perakende olarak sattınlmağa sız ve !kayıtsız olarak Çinden çekilmesi- balanmıştır. lencmcz. 
~t cilere Amerikan donanma ve lcara başlanmıştır. Almanlara göre ni istediler. Bundan başka Nankin hü- ALJ\IAN TEBLİGil ŞElV.KE:'l' BİLGİN 
&rdumnun Havaide yap1lan ilk lapon Aynca Karataş Jskelesine getirilen 90 kümetinc her türlil yardımdan vaz geç· Berlin, s (A.A) _ Alman ıresmt ıteb-
:baskınınrla ağu 'kn)'lp'lara uğradığını ton kömliriln de zynı §ekilde halka kilo- (Baştarafı 1 inci Snhifede) mcmiz, üçlil paktın bozulması da isten- 1iğ.i : Şimnll Afrikada ;şiddetli muhnre-
bildiriyor. su y.edi kuruştan satılmasına başlanmış- çarpışmalara .inhisar ettiği ilk defa ola- di. Japonya bunları kabul edecek olsay- beler oluyor" KJSA.C 

JAPON BASKININDA 'ÖLENLER tır. Satışlar bugün de devam edecektir. rak Alman başkumandanlığuun tebliğin. dı imparatorluğun şerefi ve devamı teh- T-0brukt.o. düşmanın mevz.ilcri gece ... • • ... ., • 
Vaşington, 8 {A.A) - Japon hava ıde itira:f edilmektedir. likeye girmiş olacaktı. ve gündüz bombnlanmışbr. 

kuvvetlerinin bombardımanı neticesin- Harison ve Yüzkoft nakliye vapurlan Şu halde bu cephede tlkbahara kadar !Hayatım imparatorun malıdır. '!Bütün UMUMi VAziYET 
de O::ıhu adnsındııki askerler nrasındn Manillanuı 1-600 mil açıklarında batı- durum aynı olacaktır. 'Bu ha1 Almanlar Japon milletinin ..imparatorluk .siyaseti- Ankara, 8 - Libyada tank muhare-
104 ölü ve SOO yaralı vardır. nlmhltır. için iyi bir §<.'Y olmasa gerektir. Zira nin büyük gayesi uğrunda kendisini ka- besi vuku bulmaktadır. Tobruk korıdo-

Honolulu, 8 (A.A) - Buraya yapı- ırONOLULtIDAKİ ZAl!İAT 1942 senesinde de Sovyet harbine devam yıtsız olarak devlet hizmeene verece- runun general Romel .kuvvetleri tarn-
lan hücumlar neticesinde ivil halktan Port Çeston, 8 (:A..A) - Japon tayya- etmek mecburiyetinde kalacaktır. ğinden eminim. Zafere .inanç zaferin fından kesilmesinden sonra tank muha- Bazı laübali çocuk ağzında dolaşntı 
3oo dt-n fazla ölü sayılmı!lbr. .releri 'Honolulu !belediyesine ait bir tııy- Tulanın doğusunda Alman tazyiki -de- anahtarıdır. rcbesi Eladcn ve Elgobbi arasında ce- •Ülen• kelimesini ne vnkit işitsem .İs• 
Şimdı açıklarda bir h va muharebesi ~are lirnanmı bombalaımşlardır. Burada vnm ediyor. Japonya uzun tnrihiııdc aslfl mağl(ip reynn etmektedir. Şimdi buradaki mih- tanbuJl~larm ağ7..ında~ c Ulmu olan btı 

oluyor. japon hava kuvveOeri Guam ~·ahıız bir bombanın ortalarına düşmesı Sovyetler Rostofun batısında taarruz- olmamıştır. Eğer Japony.a şimdiye ka- ver kuvvetleri karşısında Britanya zırh· kııba iı!tap aleyhtarlıgım uymur. istanf 
aCinını bombardıman cc1iyorlnr. yüzünden 350 kişi ölmüştür. larına devam etmektedirler. Taganroğ dar sabırlı da\•ranmışsa bunu .sulhu ko- 1ı kuvvetlerinin ana kısmı bulunmakta- buldaki ~Clmu .. açık~a 0~~~;m -!?uhni 

M illa, 6 {A.A' - Açıklardn bü- Penrl Harbour, (Havai) 8 (A.A) - haltı Afmanlann elindedir. rumıık V<ı ins:ınhğı büyük acılardan dır. İnrrilizlcr yeni başbyan taarruzdan !~f oldu unu g stcnr. Izmirın •Ulcn•
1 FÜ~~~Jı~~~U~~rebe!!i olmalctachr. Ohato adasında .askcrt üslere elli Japon Sovyetler Kırımın batı sahillerine bir kurtarmak için ynpmışlır. Japony.anın ümitvnr bulunuyorlar. Muharebeler İn- dıı:_ İstaııbf un İ Ulaü'J mdan d~a ln~ 

Honolulu, s ( .A) _ Japon hava tRyl'm-esi hUcum etmiştir. Bir çok ölü esker çıkarma teşcbbüsil yapmışlardır. düşmanları tabiatin muau.am servetle- v:nızıcrin lehindedir. Britanl a ordu u _ugun~ an ıyan ar • en» ın e 0 

vardır.. lionolulu il.zerinde uçan dilşman Alman tebliğine göre bu teşebbüs akiın rine sahip oldukları irin nı,.,..,,. duyuyor Sidi Razakı tekrar clin,.. .... ,.;r.nıistir. Ci- sıyl_e o •lan nzmanı !>lmasmı. çakmakta hü0 u 1 rı Honolulu halkı için bir sür- " b- - b~r- ... • kn zı H Ü1 h d 
priz teskil ctmiııtir. Taarruzun sona er- tGyyareleri müthiş bir barajla knr§llaş- kalmlı.c:tır. ve dtinyaya haklın olmak istiyorlar. alonun şimalinde Britanya kuvvell ri ecı ıc er. cm " en• ı ve_ cm 
mcs.i üzerinr- sokaltlarn dökülenlerin ço- mış'.lnrdır. (Radyo gazetesi) Biz Japon imparntorluf,'UDun sclfunetl mili.ver iaşe yollarını tehrut etmeh.-tcdir- uU)an• ı orta~an kaldırıp t:ı d~~ca 0 

.' 
TAYYARE KAYIPLARI ir'n harp ediyoruz -. lcr lan der ek. dikkat edersenız go.rursunü 

ğu p··amalı hnlktı. Herkes hadise halt- 1 i kk.:ı.- "ıJ·"""'N l\'iI.•rıJs .. t nvı.pLANJY:rı.R . İ ki hitabın kabalı!!! kalkar. uC lan bun 
kında öril üyordu. Amerikan donan- Tol"Yo, 8 (A.A) - Jnpon umwnt ka- en teşe ur nı..., °""" ... ,,, " (RADYO GAZETES ) l d il" b. a 
masınm japon g mileriyle ka:rşılamğı rargUhmm tebli~ : Filiplııe yapılan bil- Memleket hastancai operatörü B. Tokyo, 8 (AA~ - İmparator 15 ilk n~de_n böy c d~ ap~ın? • U1 en· ı;ıe ır ~· 
öğrenilince halk cjaponlann hakkından cum esnasında lpa adasında 50 düşman Asil'in kızıma ynptığı nmeliyattn göıt- :kfuıunda parlfunentoyu içtlımıa d::ıv.c"t Ruzveltin hnrp açmak arzusu yerini bul- mımıy~t ~rar ~\al ak b ;;:: utl~ nı 50 celec wiz. ya;asın Amerikan bahriyelile- tayyaresi dilşürülmüştür. Japon hava 'terdiği hazakat ve ihtimam ve hemeire- etmiştir. lld gUn sürecek olan ibu top- mu tur> demektedir. y~ptın.. a a ı e ır. • • cnn 
ri> diye ba!rışmış ve Amerikan gemici- kuvvetlerinin kayıbı iki tnyyaredir. ler ile hnsta bakıcı 'bnynn1nnn şcfkatlan lattbda ıharp tedbirleri tasvip edilecek- ALlVIANYA VE !TALYA z:de bub~ab~~ıkb:ı~amkış 
krini alkışlnmı tır. , i. TGİLİZ FİLOSU SİNGAPURDA neticesi olarak kızım pek kısa bir za- tir. HARP 1LAN EDECEK o uş gı ı ezı " ır a 

BATAN CEMtLER S~apur, 8 (A.A) - Prins Of V~ manda şifuyap olduğundan kızım ile be- * Lonclra, 8 (A.A) - Berlind~ gelen tırB.. ı~·,,__,, + __ ,_ kl <tı 
Am terdam, 8 (A.A) - Petrel adlı safü harp gemisi başta olmak üzere İn- mber kendilerine aleni teşekkürlerimizi A.L.'MANLAR MEı."\!NUN haberlere göre Almanya ve !talya 24 azı tıuuau ızmır gocu ~rınm ng 

lngillz petrol topçekerl Hanjo nehrinde gilterenln şark filosu Singapura gelmiş- sunarız. Berlin, '8 (A.A~ - !Berlin radyosu, ~at içinde japonya ile tesanütlerini bil- ~ında h~~uşıdynı; ı'Ülkicntnı ne~ 
ba~hr. tir. Bir veya iki tayyare~ bu filo- Tayyareci binbllfl 'jnponya e Amerika arasınch 'harp hali- direre'k Birleşik CUmhuriyetlere harp ışitsem wrnıe erım • CD• a 

Va~tnıton, 8 (A.A) - Prezidc.nt ya daJıi1dir. Sami önuçan ni bilciireıı :ı:ıeşr.i;yatmda: cBu ıureile i!au edeceklerdir. türfze olmuş bir •Ulan• dır. 

ÖLEN? .. 
Y AZ.4N : Eczacı .Kemal K 
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!<ora harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

iardır. Bu alan pUskürtülınüstiir. 20 ki
lometre şimalde Sn baka ikinci bir as
ker çıkarma teşebbüsü yanılmıştır. Diiş
man Siyam sının civannda mühim bır 
tayyare meydanına doğru ilerlemeğe 
muvaffak olmustur. 

Sinttanur. 8 (A.A) - İngrliz uınumt 
karnrgflhının bildirdiğine göre şimal 
Malezyava kUcük bir çıkarma kuvveti 
getiren düsman gemileri İn~iliz birlik
leri t.nrafından nüskiirtUlmüstür. 

Vanurlanna dönNniven Japn asker
leri İnmliz mnkincli tiifcnklcrinin ateşi 
altındadırlar. 

JAPON PARASÜTÇÜLERİ 
Vasington 8 (A.A} - Öğrenildiğine 

göre Jnpon tayyareleri Oako askeri üs
süne parasütctiler atmışlardır. 

Nevyork. 8 (A.A) - Mnnilla radyo
sunun bildirdiğine göre Japon parasUt
çüleri Filipin adalarında yere inmişler
Üir. 
SİY Al\I HARPTF..N CEKİLDİ 
Ankara, 8 - S!yam hükümeti bugün 

ateş kes emrini vermiştir .. Bu emir J a
pon taarruzuna karşı müdafaayı dur
durmuştur. Siyamın Japonya tarafından 
yapılan bir tekJifi kabul ederek JaDOnva 
ile anlaşmış bulunduğu Ntlnşılmaktadır 
Bu hale göre Japon kuvvetleri mukabe
le.iz Siyam tooraklarına gireceklerdir. 

Mancuko hUkümeti de Amerikaya 
ham :Hin etmiştir. 

LATiN AMERİKANIN VAZİYETİ 
Diğer taraftan I..fıtin Amerikası dev· 

lctlcri 1940 Havana anlasması mucibin
ce harekete ıtermek üzeredirler. 
VİŞİYE GEI .. İNCE 
Vişi Pasüik harbinde bitaraf kalaca

ğını bildinniştir. 
(RADYO GAZETESİ) 

JAPON - StYAM ANLAŞMASI 
Bankok, 8 (A.A) - Siyam hududunu 

~eçen japonlara karşı mukavemet saat 
'l,30 da durmuştur. Milzakereler başla
mıştır. Sert bir karara vanlması muh
temeldir. Siyam - Malezya hududuna 
Qapon kıtalan çıkanlmıştır. 

Tokyo, 8 (A.A) - Haberler bürosu
nun bildirdiğine göre jnponya ile Tay
land arasında japon kıt31annın Tay
lıınddan geçmesi için bir anlnşmaya va
rılmıştır. Japon kıtalan Taylanda gir
nıeğe başlamıştır. 

ABLUKALAR 
Tokyo, 8 (A.A) - Hongkonk bu

gün öğleye doğru Japon bahriyesi tara
fından ablukaya almmıttır. 

Londra, 8 (A.A) - Amerikaya 
ait Guam adası Japon donanması tara
fınran çevrilmivtir. 

JAPONLAR TIENÇINDE 
Tiençin, 8 (A.A) - Domei ajansı 

Japonların Tiençin hudut bölgesine el 
koyduklarını bildiriyor. 

Nevyork. 8 (A.A) - Nevyork rad
yosunun Honolulu muhabiri, Havai hü· 
cumu hakkında aşağıdaki malumatı ve
riyor : 

Pearl Harboura japonların hücumu 
yerli saatile sekizden biraz sonra yapıl
mııbr. Adadaki radyolar hücumu bildir
dikleri zaman buna kimse inanmamıştı. 
Bombalar düımeğe başlayınca Japon
ların PatifikteJd Amerikan karakolları
nı yok etmeğe çalış tıklan anlaşıldı. J a
pon tayyareleri Filt adasında Fikke tay
yare meydanına hücum etmişlerdir. 
Büyük hasar vardır. Pearl Harbourda 
Oktlahama harp gemisinde yangın çık
nuttır. Bütün muhabere hat}an bozul
muttur. Ordu makamlan halkın sokak
lara çıkmamamnı emretmiıtir. Japon 
tayyareleri Pearl Harbour ve Holanda 
açıklannda tkaret gemilerine taarruz
larında mühim huar verdirmiflerdir. 
Blr çok Japon tayyaresi düşürülınü,tür. 
Daymond burnuna filo halinde hücum 
eden Japonlar yüksek infilak ve yangın 
hombalan atmışlardır. Plajlarlle meş
f ·a olan Vikkln bombardıman edilir-

U:zak Doğuda 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Muhasamat bu sabah (dün sabah) saat 
dtıda başlamıştır. Japonyanın tngi1tere
ye ve Birleşik devletlere verdiği harp 
ııanı notası gece saat 2,45 de neşredil
miştir. 

AMER1KA DAHA 
HARP 1LAN EThlJEDl 
Vaşington, 8 (A.A) - Amerikan 

kongresine jnponyaya harp ilanı için bir 
takrir verilmiştir. Kongrenin bu top
lantısında Ruzvelt söz alacaktır. 

BN. RUZVELTİN BEYANATI 
Vaşington. 8 (A.A) - Bn. RuzvelL 

cNe ile karşılnştığımızı biliyoruz ve 
buna knrşı koymağa hnzırıu demiştir. 

Vaşington, 8 (A.A) - Nazırlar dün 
reisicümhur Ruzvcltle görüşmek üzere 
Beyaz saraya gitmişlerdir. B. Ruzvelt bu 
esnada kongreye mesajını hazırlamakta 
ıdi. Ordu ve donanma şefleri de bu Sl

rada reisicümhurun yanmdan çıkıyor
lordı ve umumi vaziyet hakkında ::;örüş
miişlerdi. 

DilnkU hfldiselerin Amerikan milleti
ni tam bir birlik haline getireceğine şüp
he yoktur. Bütün partilere mPnsup 
mebuslar ve flyan bugün toplanarak Ja
pon taarruzunu takbih edecnklerdir. 
Reisicümhur Ruzvelt nutkunu okuyun
ca alkışlarla harp ilanı kararı alınacak
tır. 

Beyaz saray ve Haricıye Nazırlığı 
önünde halk kütlelerinde en ufak bir tc
reddllt yoktur. Heyecan büyüktür. fa
kat hiç bir tereddüt veya teessüf ema
resi yoktur. Bunun aksine olarak şid
detli bir azim vardır. 

B. Ruzveltin üç Mihver devletine de 
harp iH'mını istemesi mUmkündür. Çün
kü bahis mevzuu olan yalnız bir Japon 
l.aarruzu değll, b .. lki bundnn daha 7Jyade 
bir Mihver hücumudur. 

BUTON .AJ.\IBRtKADA BlRLlK 
Havana, 8 (A.A) - Reis Batista, K\l

banın Birleşik devletlere müzaheret ede
Ct?ğinl bi!dlrmfştir. 

Vaşington, 8 (A.A) - Bütün Ameri
kan cümhuriyetleri japonyanın alçakça 
hücumlarından haberdar edilmişlerdir. 
Diğer bütün Ameriknn devletlerinden 
Birleşik Cilmhuriyctlcrc Japon tecavü
zü karşısında cesaret verici mesajlar 
gelmiştir. 

FİllPİN ÇARPIŞMACA HAZIR.. 
Mruıüla. 8 (A.A) - Filinin cümhurre

isi •ran:nsmaya hazırız• demistir. 
NEVYORK VE V AŞlNGTONDA 
Ncvyork, 8 (A.A) - Belediye reisi 

sükfuıetin muhafaza edilmesin! söylem~ 
ve hükümetin biltün tedbirleri aldığını 
temin etmiştir. Bununla bcl'aber Lagu
ardia halkını kendisini emniyette gör· 
memesi ve harp haUnin bUtUn icapları
na uyması lüzım geldiğini ilave etmistir. 
Hıılk Beyaz saray önii.nde cilmhurre:sli
ği katibinin her beş dakikada bir oku
du~u hususi bültenlf ri dinliyor . 

A VUSTURALYA VE 
YENt ZELANDADA !ÇTlW..LAR 
Lonclra, 8 (A.A) - Avusturalya ve 

Yeni Zelanda kabineleri 24 saatten beri 
toplantı halindedirler. 

B. KORDEL HULUN 
BEYANATI 
Vaşington, 8 (A.A) - Hariciye Nazı

n Kordcl Hul yaptığı beyanatta şöyle 
demiştir: 

c - Japon büyük elçisi hükilmetinin 
son cevabını vermeden önce Amerikava 
karşı fıdicc tecavüz yapılmış bulunmak
ta idi. Birleşik Amerika devletleri hü
kümeti milletler arasında sulh, adalet 
ve asayiş sahalarında tatbik edilmekte 
olan bütün prensiplt>re namuslu bir sc
kilde sadık 1".almıştır. Şimdi dünya Bğ
renmiştir ki japonyanın son günlerde 
J;Österdiği sulh arzusu sahte idi.> 

-----------~tt--.------~ 
Uzak Şark harbi •. 'n· 

giLtere ve Amerika 
~. n halle sokaklarda idi. DülJllan tay- (Baştara(ı 1 inci Sahifede) 
yarelcrinin iki tayyare gemisinden ha-
t-eket ettlklerl tahmin ediliyor. Ameri- evvel yola çıkmasından anlaşılmakta
kan torpitolan sUratle Pearl Harbourdan dır. Şu halde haftalardan beri Japony'l 
hareket etmiılerdir. Halk denizden bü- sulhtan bahsederken bizi arkadan vur
yük su aütunlan yükseldiğini görmüı- mağı düşünüyordu.• 
!erdir. Ruzvelt nutkunu şöyle bitirmiştir : 

Bu keyfiyet iki filo arasında şiddetli cı - Amerika ordusuna ve donanma-
bir çarpı,ma vuku bulduğunu gösteri- sına bugün bu haince taarruza muknbe
yordu. le için gerekli emirleri verd:m .. Arneri-

Tokyo, 8 (A.A) - Domci ajansı- knn halkı bu haince hareketin cezasız 
run Batavyııdan aldığı bir telgrafa göre kalmasına müsaade etmiyecektir. 
Hollanda Hindistanı hükümeti bütün Bize karşı açılan bu harbi kabul edi-
!Japonlann tevkifini emretmiştir. yoruz. Ne kadar uzun sürerse sürsün 

iNGtLtZ RESMi TEBUGt Japonlara cezalarını vermek için liizım 

SIHRAr K0$ESI Mera/tdı Şeyler : 
•••••••••••••• 

Tuzsuz denizler! .. 
Bazı yerlerde denizin dibindeki suyun Rakı ve 

Z 
• tuzsuz olduğu anlaşılmıştır. Cenup de-

e,~ tın y& 2'1 r.izindeki adalarda yerliler denizin dibi-
- • ., ce inerler ve oradan aldıkları suyu iç-

---• mekte kullanırlar. 
Rakı içenlerin, meze sofrruannda ~ey- Bilha.Ma bUyUk nehirlerin denize ka-

tinynğlı yiyeceklerden bulundurmay rı.ştıklan yerlerde de deniz suyu muay
sevdikleri öteden beri b:linir.Mesela ya~ yen bir mesafe dahilinde tuzsuzdur. 
ıancı dolmn r.eı· zamanda pek makbui DENİZLERİN 
mezelerden biri sayılmıştır. Sebze kon- Obur mahlUku.. 
servesi yapan fabrikaların zeytinyağı 
yaprak dolmasını hazırlıyarak konserve Deniz filinin denizlerde yaşıyan mah-
kutulan içinde satmalan da, dolma dol- ltir~knGbOn e

7
n
0

oburut' olduğu unltesbit edilmiş-
• k dınl · - san ıınetre uz uğunda hı· 

durınnga ü._c;enen ev 8 arınn kolaylık yıkları da bulunan ve gayet çirkin olan 
olacağını düşUnmekten ziyade rakı içen 
lcrin hoşlnnna gidecek bir hizmette bu· deniz fıli ancak bir ayda iki ton balık yi-
lunmak maksndiylc olsa gerektir.. Hı=•; ycbildiği zamandır ki karnı doyamuş .. 
vakit zeytinyağlı yaprak dolması buıu. Amerikalı talebe ve kış. 
mıynnlara zeytinyağlı salata, zeytinyağlı Evlerinde clektr!k olmıyan talebenin 
sardelya balığı, yalnız zeytin bile iyi me- petrol bulunamadığı için geceleri dersle
Z<? hır. ıine parti merkezlerinde calışabilrneleri 
Akşamcıların zeyt.:nynğlı mezeleri he:- şehrimizde temin edilmiş bulunuyor. 

şeye tercil1 etmeleri. zeytinyağının ya· Amerikada dn daha evvel buna bcn
nına oek yakısan sir1>eden yahut limon- zer bir karar verilm!ştir. Evlerinde her 
dan ileri gelir zannedilirdi. Hatta, sar- hangi sebeple geceleri sükO.net Jcinde 
hoşlar ekşiyi pek sevdikleri icin, tatL derslerine çalısamıyan talebe yalnız kış 
yemeyi hiç istemezler. denilirdi. mevsimine mahsus olarak, yinni Ame-
Me~er. işret edenlerin zeytinyağlı me- rikan şehrindeki umumi kütüphnneler

zc leri sevmeleri, onun yanında ekşinin de ayrılan hususT salonlardan istifade ct
yakıc:masınnan değil. zeytinyağının ken- mekle<lirlcr. Buraları mükemmel ve sıh
di~indcn ileri gelirmiş.. ht sek=Jde ısıtılmış olduktan başka her 
Bunını fsvirrcde Cenevre 5ehri ün:- türlü l:itap tn talebenin emrine Amade 

versitesinde Martin du Pan adında bir bulunmaktadır. 
doktorun yapbğı tecrübelerin neticesi - ------------
gösteriyor. Bu doktorun tecrübeleri, al •••••••11

•••
11

•••• ·-•••• .............. ' 

kol ic;enlerin daınarlanndaki kand~ : ANKARA. RADYOSU S 
alkol ni<•bcti aramak usulünde, yani pek ~ H lf G tl N K OP R O G R A M ~ 
sa~lam bir usulde, yapıldığı için o tec· r ............ -------··········••" 

rübelerin neticelerine de inanılab!lir. 7.30 Program ve memleket saat ayan, 
Alkol, her hangi bir türlü yemekle 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 

birlikte mideye girerse tesiri daha hafıf Müzik pl 8.15 Evin saati 8.30 - 8.45 Mü
ol<luğu eskiden beri malfundur .. Ondnn zile 12.30 Program ve memleket saaı 
dol~yı :rakının yanında mezeler bulun- ayarı 12.33 Mi.iz.ik: Türk~ plaklar 12.45 
ması da iY. bir adettir, derler .. Yemek Ajans hnberleri 13.00 Müzik : TürkçA 
nlkolün tesirini nzalthğı cihetle, İsviç: plaklar 13.30 - 14.00 Müzik pl. 18.00 
reli doktor, yalnız zeytinyağının tesirim Program ve memleket saat ayan .. 18.03 
anlıynbilmek için, tccrUbelerinde kul· Müzik : Radyo salon orkestrası 19.00 
!andığı on dokuz insana alkolü sabahle- Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Memleket sn
y:n, biı· yemek yedirmeden, aç karnına at ayarı ve ajans haberleri 19.45 Serbest 
vermiş, fakat alkolden önce her birine 10 Dakika 19.55 Müzik : Ovun havalan 
ikic;er çorba kn'fı~ zeytin yo'!ı içinni~ 20.15 Radyo gazetes! 20.45 Müzik : Mo
til'. zarttan Lled ve aryalar.. 21.00 Ziraat 

Bir hısruıa aç karnına alkol içirilirse takvimi 2L10 Müzik : Oda musikisi 
yarım sant sonrn kanında nlkol bulun- 21.30 Komışma (100 sene önce nasıl ya
mağa baslar. Bir saat sonta kanda alko~ şıyorduk? .. ) 21.45 Müzik : Klllsik Türk 
en yükc-ek derecesine çıkar. Sonra da müziği programı 22.30 Memleket saat 
yavoş ynvaş azalır. Dört saat sonra kan. ayarı, ajans haberleri, borsalar, fintleri. 
dıı gene haylıca alkol kalır. 22.45 MUzik pl. 22.55 - 23.00 Yannki 

Halbuki ac karnına alkol içirilmeden program ve kapanış.. 
önce, iki çorba kasığı kadar zeytinynğı 
i('irilirse yarım saat sonra kanda pek az 
alkol bulunur. Z(>vtinyaiiı icmeden yal
n'.Z nlkol ic'Uenin kanında alkol bir saat 
~onra en yükst>l~ derecesine vardığı hal
de ze ·tirıyn~ndan sonra alkol icenin ka
nında nlk"l en yüksek derecesini ancak 
iiç dört sant sonra bulur. Ondan sonra 
da birden bire azalır ve dört saat sonra 
hcnıı.>n hic kalmamış ~ibi olur. 

Bunun sebebi de pek basittir. Zeytin 
yağı alkolden önce bağırsaklardan içe
riye, kana geçer. Zeytin yağı kana geç
tiği müddetçe başka biç bir şeyin geç
mesine müsaade etmez. Hem de insanın 
yediği yahut içtiği wytin yağının yüzde 
doksan sekizi bağırsaklardan kanına ge
çer ... 

Zeytin yağı kana geçip bittikten son
ra alkol geçmeğe başlıyacağından alko
l~n. tesiri, yani insanı sarhoş etmesi ge
cıkır ... 

İşret etmenin keyfi de sarhoş olmak
tan ziyade, işret masasının önUnde dost
larla ülfet etmekten çıkar. Onun için ra
kının vereceği sarhoşluk ne kadar geci
kirse işretin asıl keyfi o kadar uzar, de
mektir. 

Yemeklerle birlikte alkol içmenin in
sanı daha geç sarhoş etmesi gene alko
ıün, bağırsaklardan içeriye geçmesi için 
geç kalmasından ileri gelir. Fakat ye
meklerin her tUrlüsU alko1ün knna geç
mesini geci'ktirmczler. Yalnız albüminli 
ynmckler rakının kana geçmesini gecik
tirirler. Ondan dolayı, ciğer ıskarnsı, ba-
2ılarınca şiş kebabı da makbul mezeler
dir. 

Eczacı aranıyor .. 
ZONCULDAKTA HAVZA BAŞ 

HEKtMLltalNDEN : 
S:ığlık teşkilatı merkez hastanesi, 

Kandilli hastanesi ile üzülmez, Kilimli 
Gelik dispan eri ve köy nıhhat teşkilatı 
Devrek Bartin ve Ereğli dispanserleri 
için 8 eczacı nlınacalctır. 

Merkez hastanesinin ücreti 150 di
ğerlerinin ücreti 120 liradır. 

Taliplerin 15 / 12/ 941 gününe kadar 
Zonguldakta Havza baş hekimliğine 
müracaatlan. 5229 (2538) 

ALAŞEHtR ASL1YE CEZA HA
K1MLtClNDEN: 

lhtik!rdan maznun Al~ehirin Sakar
ya mahallesinden Hüseyin oğlu manifa
turacı 307 doğumlu Raşit Ardil hakkın
da 3005 sayılı kanuna tevfikan açık ve 
~·üz.üne karşı yapılan duruşması sonun
da: 

Maznunun normal kh ilAve edildik
ten sonra beher metresi otuz kuru..,c:a sat
ması lazım gclen tayyare markalı kapot 
bezinin beher metresini altmış kuruştan 
satmak suretiyle ihtikar suçunu işledi
ği sabit olduğundan hareketine uyan 
3780 sayılı kanunla deyişen 3954 .sayılı 
kanunun 31/2 inci fıkrası delfiletiyle 
59/3 üncü fıkrasına göre yirmi beş lira 
ağır para cezasiyle mahk\imiyetine ve 
bir hafta mağazasının kapatılmasına ve 
hükmün katileştiğinde masrafı maznun
dan alınarak keyfiyetin bir gazete ile 
llfuıma ve 400 kuruş harcın tahsiline ve 
tayyare markalı kapot bezinin müsade
resine 18/ 10// 941 tarihinde karar veril-
di. 5227 (253G) tsviçredeki tecrübelere göre en iyi 

meze, lşkodra lokantalarının yaptıkları 
usulde 7.eytin ynğlı ciğer olacaktır. -1---- --- -------------------------

1 - ---- -

Zeytin ynğı gibi nebati değil, hayvruı- , 
1 

ı ı 

lardan çıkan yağlarla şeker olacak mad- M • • h • • ı "" ı 
deler alkolün çabuk geçmesine mani ol- : ~ u ım 1 aıı I~ 

KUŞADASI CEZA HAKtML101N· 
DEN: 

Döviz kaçakçılığından suçlu olup İtal
yanın F1oransa şehrinde ikamet eden 
Baron Lulci Rikasoli ve arkadaşlan hak
kında mukaddema suçlulardan Baron 
Luici Rikasolinin ikametgahının meçhul 
bulunması hasebiyle gaip addedilerek 
ceza usulil muhakemeleri kanununun 
283 üncll maddesine göre Kuşadasında 
bulunan soka fabrikası ile fabrikada 
mevcut menkul eşyası ve Türkiye dahi
Hndeki bilCtmum mallarının tamamının 
haczine karar verilerek keyfiyet rcsmt 
gazete ile ilan edilmişti. 
Suçhınun binniyabe sorgusu yapılmış 

ve müdafi avukatının vaki talebine bi
naen keyfiyet tetkik edilerek 50000 lira
lık teminat mukabilinde haczin kaldınl
masına karar verilmiş olduğu ilan olu-
nur. 5232 (2540) 

lZMtR SULH HUKUK MAHKEME
SlNDEN: 

SATIŞ lLANI 
Osman Neşet ile Mehmet Aklzmirin 

şayian mutasarrıf olduklan İzmirde Til
kilik: caddesinde kAin 571 ve 573 sayılı 
hftlen kömUrcU ve kebapçı dükkA.nı bu
lunan dUkkinlann mahkemece verilen 
izalei şüyu kararına istinaden 2/1/ 942 

-.---* 

Borsa 
'ÜZÜM 

Çekirdeksiz muamelesi ol.mamıştır 
41 Rczakı (İnhisar) 30 35 

140 Siyah (İnhisar) 33 36 
14 Siyah C. Alişano. 30 30 

tNciR 
21 Bahri Nazlı 

93746 Umumi yekfuı 
ZAHİRE 

213 ton Susam 
142 Balya Pamuk 

15 50 20 50 

52 55 
71 50 75 

Cuma günü saat on beşte İzmir sulh hu
kuk mahkemesinde satışı yapılacaktır. 
Bu arttırmada tahmin olunan bedel 
2300 liranın yüzde yetmiş beşi verildı
ğ: takdirde tafibine ihalesi yapılacak ak
si takdirde satış on gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 13/1/942 Salı günü saat 
on beşte yine dairemizde yapılacak 
tlr. Gayri menkul üzerinde hak talebin
de bulunanlar ellerindeki resmi vesaik 
ile ve daha fazla mal1lmat almak isteyen
ler dairemiz.in 941/897 sayılı dosyasına 
nıüracaatlan lüzumu ilan olunur. 

5231 (2542) 

:··················································································· .. • • 
~ Devlet Demır Y oliarınaan i . •....•••.....•••...•.......................... : 

D. D.~~~:'-~~~~Ş~Tı::r~~~~:~~~)'"' ...... 
Mecmuu 12 kalemde muhtelif ebat ta { 1S825) lira muh;mm b d lli 

( 1S5 00) adet tampon gresör garnitürü knpalı zarf usulile vartnaO:n i c;ilo 
eksiltmeye konulmuştur. lhnlesi 2 7 / 12 /94 1 gÜnÜ saat 11 30 da ~lsav~ta 
ifletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. ' n 

!•!eklilerin ( 1~86,88) liralık muvakkat teminat makbuzlnrile teklif mektu 
!erını uııulu v~~ıle muayyen vakitten bir saat evveline kadar komisyon rcist 
ğlne vennclerı lazımdır. Şartnamesi komisyonumuzdan talep edilebilinir. 

6 9 15 18 5177 (2524) 
l~etme ~eraoneli için aşağıda cinsi, rnikdan muhammen bedelleri ve mu

vak~at ternına!~a.~ı yazılı ~ki kalem elbise iki kalem palto lle bir kalem kasket 
komıayo.nda gorulecek numunelerine göre kapalı zarf usulü ile sabn alınacak 
tır. Ek.ailtme 22~ 12/941 pazartcai günü saat 11 de sirkecide 9 işletme bina
aın~~alaA. E.. .komıayonu tarafından yapılacaktır. fsteltlilCTin teminat ve kanuni 
vesuı; nru ihtlv'! edecek kapalı zarflamu ayni gün aaat 'O na kadar ko..U.
yona vermeleri lazımdır. 

Şartna.meler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Elbıae MUhammen bedeli Muvakkat ~ 

S 18 kat açık yakalı 
124 kat kapalı yakalı 
Palto 

237 adet açık yakalı 
98 adet kapalı yakalı 

Kaaket 

62 adet 

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

Ura nab 

14753,52 
2736,42 

5249,15 
2026,04 

172,26 

24937,39 
7 9 il 13 

1870.30 

5212 (2531) 

J lan 
Aydın E~yU tncır ıslAh istasyona mtldllr
lüğünden: 

b 
Mücu~de yetietirilmfıs olan iki vaıslı incir fidanlan 1 S / ] /942 den itl

aren adedı onar kuruıs bedelle dağıtılacaktır. Arzu edenlerin ei d" d 'h 
a~resli pullu bir istid~ ile utedikleri fidan miktarını müesacseyem tah~;e:ab:ı
d~~r;~ sıra kaydına gınnelerl ve bedellerinin fidanlan aldıklan zaman öden&-
cegı ili.n olunur. 9 19 29 8 5228 (2539) 

Türk Hava Kurumu Aydın şubesinden : 
Kurban bayramında toplanacak derilerle barsaklar 5/12/941 tarihindea 

2 Y 12/941 tarihine_ kadar müzayedeye konmuıtur. 27/12 / 941 cumarteal gil
nu saat 16 da ihalcaı yapılacaktır. Şube bu sene 8 bin deri kunıtacalıc mahal 
yapbrınl§br. Tafsilat almak için İzmir İstanbul, Upk ve Aydın tubelerine mi-
racaat olunmalıdır. 6 9 12 15 S '84 (2528) 

İzmir Törk Hava Karama şubesinden : 
1 - Kurban bayramında İzmir ve lzmire baalı nahiyel.rle kövlerden euOe

mlzee toplattınlacak kurban deri ve baraakları 22/ ] 2/ 94 J pazarte.i Slfinü Nat 
1 ~ de idare heyetimiz huzurunda açık artırma ile satılacaktır. Taliplerin ihale 
KUnÜ ıubcmfze veya bulunduklan mahallerdeki eubelere müracaatlan. 

~ - Etre. bölgesindeki vilayet ve kaza eubelerlnin deri ve banale eartnanu~ 
tı:n de gctirilmfe bulun<luilundan taliplerin her Slfin tubemize müracaatla ~re
b!~cekler~ ve ihale Riirucrindc eubemizden müzayedelerine dahi ietiralc ed~ 
bilcecklerıilinolunur. 9 13 16 20 5178 (2535) 

Devlet Ziraat iıletmeleri kurumu umum 
müdürlüğünden: 
24 - 2 7 - 30 son tcsrin 941 tarihlerinde Yeni Aıır gazetesi ile neşrolunan 

400 ton miktarın?aki. c:_dtik"in satılacağı ilin edilmi8ti. lthu müzayede fptal 
ol~nmuetur. Kcyfıyet ilan olunur. 

İzmir liat mürakabe komisyonu reisliğinden : 

Singapur, 8 (A.A) -- Uzak Şark in- gelen şey yapılacaktır. Ben Amerikan 
gillz tebliği : halkının ve kongrenin bu haince saldı-

Oüşmnn Temossur'a bir ihraç hare- rı.ş karşısında neler düşündüğünü b:li
lteti yapmıı ve Ketahlıoru istikametinde yorum. Japonyaya karşı harp halinde 
ilerlemiştir. Düşman gemilerinden mü- bulunduğumuzu ilan etmesini kongrc
rckkep önemli bir filo Temo!l!lur açık- den rica ediyorum .. • 

mazlar. Onun için tereyağı, et kavurma-
1 
~ İstnnbulda dekorasyon mag" azası : 

sı, hamur i.5leri, komposto işret sofrala- h 
rında görillmüş şeylerden değildir. ı~ esabına Damgalı gümüşi ' 

Alkolün insanı sarhoş etmesini gecik- ı G"ftG VC tatlı talıattl 1 

Nahına Pcsah fınnası ta.rafından ~etirilip bu defa piyasaya dai?ıtılmıs bulu
nan muhtelif cins makaralara ait perakende satıs fiatları asai?ıda 2österilmistirı 

Tane it;barile perakende 
satıs fiatları 

lannda görülmüııtür. Hudson tipindeki Sürekli alkışlarln karşılanan bu nu
tayyarelerimiz gemilerden birine tam tuk üzerine bir çok hatipler Japonlar 
isabetler kaydetmiştir. Bu gemide yan- aleyhinde çok şiddetli nutuklar söyle
gın ~ıktığı görülmüştür. A;;ıi tan:arelcr mektedirler. MUzakcre hala devam edi
bu fıloya mensup ba!lka hır gemıye de 
• b 1 k d · 1 d" yor. ısa et er ~y .etmış er ır. . B. ÇÖRÇİLİN DEYANATI 

B şka hır ıhraç hareketı de T abah · . . . . 
m,.vkiinde yapılmı tır. Burada sahilde Londra, 8 (A.A) - I~gılız başvekili 
çok ş"ddetli bir muharebe cereyan et- Avam kamara~ında hugun vuku bulan 
rnC'ktedir. ~ynnatında hülüsaten şunları söyleıniş-

Bir Hudson tayyaresi Kelonhal nehri tir : 
Üze.rinde asker ta~an bir mavnayı isa- . •. -:: Jnponynnın saldırganlık hareke· 
betle bombalıırr.ı~tır. tını dun gece haber alınca telefonla Ruz 

HONG KOKTA veltle görüştüm. Japonyanın Pasüikte 
Eforı.,. Konk 8 (A.A) - Resmi teb- Amerikan achılarınn ve Malayaya taar-

liğ : ruzu üzerine Amerika ve İngiltere Ja-

tirccek iyi bir şey de süttür. Fakat sütü °' ' J rakıya meze yapnbilecek hiç bir kimse ! ve SİGARA TABLASI ı 
u.savvur edilemez... ve buna mümasil eşya mübayaa cdi- 1 

AlkolUn kana geçmekte gecikmesinin leceğindcn her gün sabahleyin saat 1 

büyük bir iyiliği daha vnrdır: Alkol kn- 10.30 dan 12.30 a kadar ve öğleden 
na geçmek için sıra bekledikçe bağırsak- sonra 14.30 elan 17 ye kadar Güzcl- ı 
lar onu - kimyaca - dağıtır. Alkol ba-i ynlıda Şule gazinosunda bu gibi cş
ğırsaklarda ne kadar çok kalırsa alkol ya satın alınncnkhr. Arzu edenlerin 
halinden o kadar çıkar. ınürncantları ilfuı olunur. 

İnsanın bağırsaklıın knfasından daha 1 - 5 (2525) 1 

akıllı olduğu, bu suretle, bir kerre da- - - - - - - _ _ ı 
ha sabit olmaktadır. G. A. - - - - - - - - - ~ 

---------tt_...,, ______ __ 
Amerikahları götüren 
Ja onya vapuru nere:le 

Sanfransisko, 8 (A.A) - Zannedil
diğine göre yüzlerce Amerikalıyı Japon
yndnn Los Anjelosa taşıyan Totumaru 
Japon vapuru harp patladığı zaman Ja
ponya ile Kalifomiya arasında yarı yol
da bulunmakta idi. 

1 ~
.:. - - ~ -:._ - - - ~ -:_ -_ :... :... ~ 

DOKTOR I~ 
~ RA$İ!' BORATAV ~ 
~ SAÔLIK VE ŞEFKAT YURDU 
f: Karantinada Yıldız.tepe sokağı / 

~ No. 12 .. Her giin hastnlannı kabul 
1 

ı
cdcr, cumartesi, fakirler muayenesi ) 
parasızdır" · (2328) ı 

~ 

- ~ - -_ :.. :.. :.. - -- - -:: _ , ı 

300 - 400 kiıiden mürekkep Japon ponya ile filen harbe girmişlerdir. Ja
kıtnları hudutta görülmü!ltür. Bunların ponya,. yüksek kurmay heyeti, Amerika 
yakında nehri geçmeleri bekleniyor. ve lngıltcreyc karşı harp açmıştır. İngi
Kendi"inden emin olan Honk Konk gar- liz kabinesi bu vaziyet karşısında mec
ni:ı:onu savaş mevziini şafakta işgal et- lisin kararını almağa lü:zum duymadan 
mi,tir. Hudut yolile demiryolu giinün Japonyaya harp iUın etmiştir. (Alkışlar) murahhas Kurusuya müzakerelerde bu · ı(i~caı::ı~cocc~ 
ilk saatında tnhrip edilmiş, bir hudut Taylanda yapılan taarruzun İngiltc- lunmak için talimat verirken taarrut 1 
bölüğü ileri hatlara müdafaa mevzile- reye yapılmış sayılacağını Tayland hü· plftnlannı hazırlamıştır. Amerika ve İn- ı DOKTOR • 
rine yerle.,miştir. kUmctine bildirdik. General Çan Kay giltere ellerindeki bütün kuvvetler ve ~ CAHİT TUNER 

Tokyo, 8 (A.A) -- Domei ajansının Şeke müşterek düşmana karşı sonuna bütün kaynaklarla çarpışacaklardır. Ja- ~ 
Çıııd k~ bir Japon üssünden haber aldı- kndar harp edileceği bildirilmiştir. ponya büyük bir cUretle bu işe girişmiş· Asabiye mütehassısı, elektrik teda
gına gore .Japon tayyareleri bu sabah Amerika sulhu bozmamak için elin· tir. İngilterenln Amerika ile iş birliw S vilerl. her giln üçten sonra Şarnlı 
saat 8 de ilk defa olarak Hong Kongu den geleni yapmıştır. Halbuki Japonya yaparak bu mücadeleden muvaffakıyet- l ~sokak 14 Tel: 3559 
hombalamıslardır. Vaşington büyük elçili Naıııuı"Qa w le çıkacajma eminiz..• ::ıa:UIHHlllHHHHHllHlllD' 

3/ 155 metre Tüfekli beyaz - aiyah No. 1 O 14.50 Kurut 
.3/155 metre Tüfekli beyaz - siyah No. 40 9,50 c 
Renkli 3 / l S S metre Tüfekli No. 40 1 O c 
2/25 gram Çapalı beyaz No. 40 57.50 c 
2/10 gram Çapalı renkli No. 50 29.50 c 
2/10 gram Çapalı beyaz No. 30 21,50 c 
183 metre Kürekli beyaz - aiyah No. 30 20 c 
Zincirli yumaklar beyaz No. 40 26 c 
183 metre demirli beyaz - siyah No. 16 23 c 
t 83 metre Catallı beyaz - aiyah No. 12 19 c 
2/ 92 metre renkli No. 50 9,50 c 
1 O gram Çapalı koton perle No. 12 19 c 
Bu fiatlann üstünde satış yapanlar hakkında Milli Korunma kanunu ahka-

mınca takibat yapılacağı ilan olunur. 5228 (2537) 

Doyçe Oryent bank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

l Z MİR 
lUt!rkezı : Hhllt.JN 

Alınanyada 175 şubesi mevcuttur-
Sermaye ve üıtiyal akçesi 

' 

J7J,SOO,OOO Raybsntarlı 
Tflrkiyede şubeleri : ISTANHUL ve IZMIB 

Mmrd.a fUbe&eri : KAHiRi!: VI!: ISKENU~YB J 
Her türlü banka mua=elitJIU Ua ve kabuJ eder. 
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Japonların ilk emeli "Sin-
gapur,, u işgal etmek 
olduğu anlaşılıyor 

.Jaf!on!ar Malayada tutundular mı, püskürtül· 
düier mi? • Hongkong ve Birmanyaya hücumlar. 
üç deniz muharebesi oldu, .Japonların denizd~ 

vaziyetleri mi!skill görülüyor •• 
Radyo gazetesine göre uzak doğud..'l 

b.'lşlıyan harekat hakkında Japon ordu
ları umum karargahının tebliğinde Ja
ponların Malaya yarım adasına b!r çı
karma hareketinde muvnf fak olduklan 
bildirilmektedir. İngiliz. tebliği ise düş
manın püskilrtüldilğünü ve yeniden va
purlara bindiklerini haber veriyor. 
Japonların bu hareketi doğrudan doğ

ruya S!ngapuru tehdit etmek niyetinde 
->lduklannı anlatmaktadır. Taylandın 
Japonya ile anlaşması da Japon tehdidi
nin Singapura müteveccih olduğunu 
göstermektedir. 

İngili?.ler mütemadiyen Hindlstandnn 
Singapura kuvvet getiriyorlar. 

Japonların Taylanla anlast.ıktan son· 
r.ı Hindiç!nideki kuvvetlerinin bUyük 
imanını bu memleketten geçirmeleri pek 
muhtemeldir. Bundan dolnyı Singapu
run ciddi bir tehdit altında olduğu söy
laıebilir. Görünüşe göre Japon)nr Bi.r
manyaya karşı harekete gececek1erdir .. 
İngılizler bu ihtimale göre B'.rmanyad~ 
oldukçn bilyOk kuvvetler tnh.şit etmiş
lerdir. 

Hongkong harekfıtına gelince Japon
lann bu bölgede bUyilk kuvvetleri var
dır. Hongkongu şiddetli carpışmrılardan 
sonra işgal etmeleri muhtemeldir. Fili
pin ndnlarına Japon hava kuvvetleri ta
rafından bir taarruz yapılmıştır. Bu tn
arruzda Japon bava kuvvetlerinin çok 
ak!r zayiata uğratıldıkları bildirilmekte
dir .. 
DENİZ HAREKATI 
'Üç yerde deniz muharebeleri olmu.1· 

tur: 
1-Pasifik ortasında. Japon adaların

dr.n 4100 mil uzakta Havaide cereyan 
etmiştir. Buradaki Pearl Harbour üs· 
s(}ndeki Ameriknn donanmasına 150 Ja· 
pon tayyaresi tarafından hucum edil
:miştir. Amerikan harp gemileri limam 
terkettiklerinden Havai açıkJannda Ja
pon filosu ile muharebeye tutuşmuşlar-

Uzak Şark har
bi ve Ineiliz 
ıtazeteleri -·-Londra, 8 (A.A) - Pasifikte muhase-

matın başlaması gazetelerin başlıca mev
mudur.Taymis yaz.ıyor:cjaponya nihayet 
darbeyi vurmuştur. Tokyo mürahhasla
nnın sözlerini bitirmelerine vakit bırak
madan japonlar Pearl Harbura ve Gua
ma hücum etmişlerdir. 

Deyl Meyi yazıyor: cBu tecavüz ta
rih tarafından hiç bir vakit unutulma
yacaktır. lnfiratçılık Honoluluda olu
yor. japonyanın meydan okumasına bir 
tek cevap vardır. Bu gururlu cevabı 
mUtte!iklerimiz verml§lerdir: 

lleri ... > 
Bir başka gaz.ete yazıyor: cJaponya

ııın harpsiz tecavilzü hayret uyandırma
mıştır. Son Rus Japon harbinde de böy
le yapmışlardı. Şu farkla ki Mihver şim
di dünyanın en kudretli devletleriyle 
ı:arpışıyor. Mücadelenin sonu şimdiden 
kat'i olarak bilinmektedir.> 

Deyl Herald yazıyor: cJnpon hücumu 
bizimde Pasifikte harp halınde olmamız 
demektir. Hitler harbi Pasifikte yapar
ken en aziz isteklerinden birini gerçek
leştirmiştir: Dünya harbi başlamıştır. 
Bütün büyilk devletler harptcdirler. 

Deyi Ekspres yazıyor: cHnrp dünyaya 
yayılnuştır. japon bloku sona ermiştir. 
Biz japonyanın vurmasını bekledik. Fa
kat biz de hazırız. japonyanın bize göre 
bazı üstünlükleri vardır. Bunu takdir 
ediyoruz. Ancak harp nihayet onun 
aleyhine dönecektir. Pasifik denizi tari
hin en bliyük deniz muharebelerine 
sahne olacaktır. Deniz devleri orada boy 
ölçüşcceklerdir. Libya tankların cenne
ti ise Pasifik harp filolannın cenneti ola
caktır. 

Niyoz Kronikel yazıyor: cAmerika 
milleti istihsal ile manevi azmin birleş
me.si sayesinde miltecavizlcrin tam im
hasını mümkün kılacaktır. 

~------~·ıww--------
lVo vol ı ve hücumlar 

---·---
Kahire, 8 (A.A) - Orta şark lngiliz. 

hava kuvvetleri karargahının tebliği: 
Nnpoliye yapılan hücumda tersanele

re, fabrikalara bir çok isabetler kayde
dilmiştir. 

~-------~~------
Finlandiy~, Romanya 
ve Maca~-stana yeni 

flaru harpler 
Loııdr ... ~ (A.A) - Norveç hükümc

ti Finlnn lıya ile:> siyasi münasebetlerini 
kesıni-;tir. 

Hindiı-tan hükümeli de Finlandiya. 
Romanya ve Macar tanla harp halinae 
olduğunu bildirmiştir. 

dır. Japon den:Zalbları limanın metha
linde tertiplenmiş bulunuyorlardı. Bun
lardan dört tanesi batırılmıştır.. Ameri
kalılnrla harbe tutuşan Japon filosq en 
az iki tayyare gemisi ve bir kısım mu
harebe gemileriyle hafif kuvvetlerden 
müteşekkildi. 

Burada vuku bulan deniz muharcbc
s!ııde Japon tayyare gemilerinden bıri 
batırılmıştır. 

2 - İkinci deniz muharebesi l!"'ilipin 
adalan sulannda olmuştur. Japon tay
yarelerinin Mruıillaya 1aalTUZU üzerine 
Amerikan donanması açılınış ve Japon
larla harbe tutuşmuştur. 

Garbi Pasifikte Japon ve Amerikan 
zırhlıları arasında bir üçüncü deniz mu· 
harcbcsi daha yapılmaktadır. Japonlar 
Filipin adalarına dn pnraşütçUler indir
mişlerse de Girit harekatında olduğu gi • 
bi buraya büyi.ik mikdard:ı paraşütçü 
indirilmesine imkan olmadığından, olsa 
olsa snbotaj maksadı takip ed!lmekte
dir. 

Malaka yarım adasının doğusunda bir 
deniz muharebesi daha olınnktadır. Şi
mali Malayaya Japonlar asker çıkarma
ğa teşebbüs ederken İngiliz tayyareleri 
Jrıpon harp gemilerine taalTUz .etmiş
lerdir. 

Amiral gemisine tam isabet kayded!l
ıniş ve bu gemi batmıştır. Jnpon deniz 
kuvvetleri geri dönerek bu sahadan 
uzaklasmışlardır. 
Şimdiye kadar mevcut malumata gö

re Japonların ilk hareketleri kendileri 
tarafından iddia ed;ldiği gibi muvaffakı
yetli bir hareket sayılsa bile 10 - 12 baro 
gemisini ihtiva eden JnPOn filosunun 15 
Amerikan ve üç İngiliz ld ceman 18 
harp gemisini ihtiva eden bir filo karşı
sında voziyetin müşkül olduğu anlaşıla
bilir. Japonların muvaffak olmaları için 
miittefik donanmasını mağlOp ederek 
Sin!',apur deniz. üssünü zaptetmeleri la
zımdır. 

Fransada sui
kastlere karşı 

tedbir -·-Faris, 8 (A.A) - Alman askeri ma-
kamları tarafından neşredilen bir ilan
da 6 llkkfuıupda bir Alman subayının 
Beryc bulvarında bir tabanca kurşunu 
iJe yaralandığı ve 7 lkkunundn Konvan
sion cnddesinde Alman m3hf eline dina
mitle yapılan bir suikastin keşfedildJği 
bildirilmektedir. Bu sebep1e kumandan
lık 8 tlkkanundnn itibaren bütün Sen 
vilayetinde saat 17 den itibnren sinema
ların, lokantaların kapanacağını ve saat 
18 den sabahın beşine kadar sokaklarda 
dolaşmanın yasak olduğunu, gözükme 
yasağı esnasında kapalı olan yeraltı 
trenlerinin ve umumi vas:ta}arının ak
şam 17,30 dan sabahın beşine kadar işle
meyeceklerini, bu emre karşı gelenlerin 
en ağır surette cezalandırılacaklarını 
haber vermektedir. 

----------~---------
Alnı an gazeteJeri 
llnzvelte çatıyor 

Berlin, 8 (A.A) - Alman gazeteleri: 
~Ruzvelt Pasifikte yangın çıkardi:t gibi 
büyük başlıklarla hqrp halini bildirmiş
lerdir. Bu gazeteler hep bir ağızdan 
Ruzvelti P:ısiflğin vicdan azabı olmayan 
konclakçı sayıyorlar. 
Folkişe Beobahter diyor ki: Artık 

tereddi.ide mahal yoktur. Eğer Ruzveltin 
Jl!ildafaası olmasaydı Avrupa harbi çok
lan beri bitmiş olurdu. 

Svelh Uhr Blatt yazdığı makalede di
yor ki! 

Bir numaralı harpçi Ruzvelt milletleri 
ve kıtalan harbe sürüklemeğe çalışmış
tır. Ruzvelt karanlık pUlnlannı ve ya
hudi gazetelerinin Alman aleyhdan bir
Jik1erini nihayet kabul ettirmi§tir. Bir 
çok nesiller Ruzvclt adını lanetle ana
caklardır.> 

~----~--·----------Arjantin baaraf J 
---·---

Buroyneus Ayres, 8(A.A)-Amer?kan 
Japon harbi haberleri üzerine gazeteci
ler reisicümhur muavini B. Kastillodan 
Arjantinin hattı hareketinın ne olacağı-
nı sormuşlardır. B. Kastillo vaziyetin va
,himliğini belirtmiş ve haberleri salahi
yetli kaynaklardan dinlemek lazım ol
duğunu söylemiştir. Mumaileyh Atjan
tmin bitaraflık siynseti gi.ıdec~~ini ilave 
etmiştir. --·----KİLİS T E 
Kurtuluş bayramı 
Kilis, 8 (AA) -- Kilis dün kurtulu

şunun yirminci yıldiin:.im:.;.:· ,.,,..,kun te
zahürlerle kutlamııur. 

ı .... 

Amerika - Japonya 
harbinden evvel 

---·----
Ruz vel t mesa-
.iında Japon im
parator111na ne 

söyliyordu? -·Hal Japon elçisine bu 
!tadar ağır yalan ve 

çirkin tahril 
görmedim dedi 

Bcrlin, 8 (A.A) - Royter .ajansına 
göre mister Hul Japonyaya verdiği 
muhtırada şu şartları ileriye sürmüştü: 

1 - Japonya ile birleşik Amerika, İn
giltere, Çin, Hollanda Hindistanı ve 

:SUSA 

Uzak Şarkta yeni 
harp başlayınca 

---·---
Ç ö rçil Amerika 
sefiri Vaynan 
ile uzun müd
det ~örüştü -·uZamanımızın hakiki 

muharebesi Uzak doğu· 
da değil, Manşta 

yapılacak» 
Londra, 8 (A.A) - Başvekil Vinston 

Çörçil, Japon taarruzu hakkında gelen 
haberler üzerine Amerikan büyUk elç:si 
Vaynnnla uzun bir görüşme<le bulun
muştur. 

Sovyetler birliği arasında bir saldırmaz- llAKİKi MUHAREBE MANŞTA! 
lık paktı imzası, 

2 - Çinoen ve Hincliçin!den Japon Vaşington, 8 (A.A) - Nevyork Tay-
kuvvetlcrinin geri nlınması ve Japonya- mis gazetesi yazıyor : Japon hücumunu 
mn Nnnkin hiikümetine yardıma son mazur gösterecek hiç bir sebep yoktur. 
vermesi.. Japonlar Nazilerin telkinatına tabi ol-

Bu şartlar Bcrlinde Tokyo hükilmcti muslardır. Fakat samannnmn hakik~ 
için knbul edilmez şartlar olarak telak- Jnuharehesi uzak doğuda değiJ. Manşta 
ki edilm!stir. yapıJacaldır. 

Al\llmiKA HARiCİYE NAZffil-
NIN BİR CEVABI AMFJtiKAl'.>A HAZIRLIK 
Vaşington, 8 (A.A) - Hariciye nazır- Vaşington, 8 (A.A) - Bütün Ameri-

lığı dün nkşam mister llul ile Japon de- kan şeh!rlerinde askerlerin izinleri der
legeleri Kurusu ve Nomura arasındaki hal geri alırumştır. Subaylar ve erler kı· 
görüşme hakkında beyanat neşrctm~r. talnrına iltihak emrini almışlardır. 

Bu beyanatta. denili~or ki : AMERİKADAJd JAPONLARIN 
26 ~n tc~rınde mıste: Hu~ J.apon de- VAZİYETİ 

legelerınc b·r nota tevdı etmıstı. Bu ve· v . gtn 8 (AA) Mal" 
sikada uzak şarktaki vaziyet karşısında nşın • · - ıye ~azın 
A "k · & • 1 • b"'t·· Morgentav Japon tebaalarının ellerınde-
merı rının sıyası prensıp erı ve u un ki al 1 asak ed b 

Pnsı'f'k b""Jrte • A •ı lh k 1 m lnrını satma arını y en ır .. ı o ~ sıne samı su cu ve ma u . tmiştir 

b. h 1 ti hakk d kl'fl b'ld" . emırnnme neşre • ır a sure ın a te ı er ı ırı- V . gto 8 {A A) A ik d k\ 
liyordu. Dünkü konferansta Japon de- b'"t;şınJ n, t ha İ ]d kf'er a: 
lcgeleri buna cevap vermişlerdir.. HulJ u n apon e a arı o u . arı yer en 
d 1 g l · t <l" ttikl · t d'k ayrılmamak ve verHecek talonatı bekle-

e c c erın ev ı e en. n~ ayı ı - mck emrini almışlardır. 
kat1e okumuş ve bltnun tiz.erme Japon --,. 
büyiik elçisine dönerek biiyük b!r nef· PETROL LAl\IBALARI 
retle sunları söylemiştir : llAZIRLANACAK 

- Şunu bildirmek isterim ki son ay-
lar zarfında yapılan bütün görüşmeler- Nevyork, 8 (A.A) .- ~alk elektrik 
de hiç bir zaman bir tek yalan söyleme- cerc~nının kesilmesı halınde kullan
dim. Elli senelik umum! hizmet haya- mak uzere petrol lan:ıbalaı:ım hazır bu
tıında yer yüzünde her hangi b!r hil- lundurmnğa davet edilmiştir. 
kümetin ileriye sürebileceğini tahmin -•--- •• •• 
edemediğim en ağır yalanlurla ve en çir- 1-> an u m an 1 n hu t u il 
kin hakikat tahrifleriyle dolu böyle bir 
VC.!-:ilt:ıva S

1mdiye Jcad~r hic ra~tlamadım. k IJ V vet 1 fı.ri hazır 
TOKYODA GÖRÜŞMELER 
Tokyo, 8 (AA) - Domei ajansına 

göre hariciye nazırı amiral Togo dün 
Amerika büyük elçisi B. Greve Japon
yanın Amerikan notasına kat'ı cevabını 
verm~tir. On beş dakika sonra İngiliz 
büyük elçisi Kreci Japon hariciye nazı
n Ue görüsmilstür. 

B. RUZVELT MESAJINDA 
NE DİYORDU? 
Vnşin~on, 8 (A.A) - Reisicümhur 

Ruzvcltin Jaoon imparatoruna cumarte-

---·---
Bnboa, (Panama) 8 (A.A) - Askeri 

ve deniz makamları ordu ve donanma
n~n her ihtimali karşılamağa hazır ol· 
duğunu beyan etmişlerdir. Tayyareler 
ara vermeden kanal üzerinde dolaşmak· 
tadırlar. Geceleri her taraf tam. bir ka
ranlığa gömülmU~ilr. Bütün silpheU şa
luSlar tevkif edilmişlerdir. Japon, Al
man, İtalyan -elçilikleri muhafaza altın
dadır. 

si giinü öğleden sonra gönderdiği mesa- ÜRUGVAY MÜZAHİR 

Vaşington, 8 (A,A) - Ürugvay cüm· 
huriyeti Birleşik Amerikanın emrine 

s 1941 

Büyük Millet IV:eclisinde 

Dün muhtelif kanun li
yihaları müzakere edildi 

Ankara, 8 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Türkiye Almanya arasın-
da ticari mübadelelere miltedalr 25 
Temmuz 1940 tarihli hususi anlaşmanın 
iki ay uzatılması hakkında teati olunan 
notaların tasdikine ve devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve tedavülüne dair 
3656 sayılı kanuna ek kanun layihalariy
lc İstanbul üniversitesinin umumi mil-

vazeneye alınmasına dnir olan 369' sn• 
yılı kanuna ek kanun layihasının ikinci 
ve tabüyet muamelfıtından alınacak 
harçlara dair 1260 sayıb kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve Yozgat 
mebusu Sırrı !çözün ağıllar haklnndald 
kanunun birinci maddesinde yazılı mec
buri müddetin uuıtılmasına dair kanun 
~uyihalarının birinci mUzakerelerini yap
mıştır. 

Matbualar vasıtasile işlenen s'ıo 
Hakim, ihti•aıının haricinde kalan mesele

ler hakkında ehli hibre ve müracaat eder 
ANKARA, 8 (T~lefonla)

0 

- Aadli:ve reden 1üzum gördUğü mütemmim tza· 
vek.Uleti milddeiumumlliklerin matbua· batı alır. 
lar vasıtasiyle işlenen suçlara dair fU Muhtelif ehli hibrelerin mütearız rey• 
dikkate değer tamiınl yapmıştır : leri karşısında esbabını zikretmek sure-

Ban mahkemelerde matbualar vasıta- tiyle dilediği reye itibar eder. Bilhassa 
siyle işlenen suçlarda ehli hibrenin rey hadisenin suç teşkil edip etmediği suç· 
ve mütalaası alınmaksızın hRkimler ta- luya suçun hitap kab!liyeti mevcut olup 
rafından doğrudan doğru a hükilm ve- olmadığı h~cn h

0
alledilmek i.~P eder: 

rilemiyeceğine dair yanlış bir faraziyenin Bu suretle bır escrm sanat ve ılim e.scrı 
h~ı.,_ ~ olup olmadığı ve ilgililerin istifadesi 

UA.Uu oldugu ve hatti yazıda suç ma· l · ..J•Jj edilin diğ' · · .. 
h. t' · t ı lm d ğı da çın neşreu: p e ının ve ncşır v ••• 
ıye :nın mevcu o up o a ı nın al' l • 

hail' · clili hib b kıld - .. .. sıtası ve me ıy e eserın mevzuu arasın· 
ınıu reye ıra ıgı goruı- da milnasebcl mevcut olup olmadığı gi· 

miiştür. GördUğü dAvanın hakild ehli bi hususlar hfıkim tara{ından doğrudan 
hibresi ~aki~~ . kendisidir. Kendisinin doğruya halledilemiyeeek bir mahiy<'t 
halledeb:Jecegı bır mesele hakkında hA- arzederse hAkirn bu noktalan ehli hıb· 
kim ehli hibrenin rey ve miltalaasına reye halletürdikten sonra eserin mÜ"· 
müracaate mecbur değildir. Ehli hibre- tehcen olup olmadığını veya hakaret 
Ye müracaate lüzum ve ihtiyaç olup ol- teşkfl edip etmediğini kendisi takdn.· 
madığını hAkim bizzat takdir eder. An- eder. Binaenaleyh hfıkimleri.mizin biz.
eak ihti.<ıasının haricinde kalan mesele- zat halletmeğe muktedir oldukları me
ler hakkında ehli hibreye müracaat scleler haklondn ehli hibreye mürncaat 
eder. Bunların rey ve mütalAalnriyle de etmemeleri hususatı bu rey ve mUtalaa· 
hiç bir zaman mukayyet değildir.. Ehli ]ardan istifade etmekle bizzat halletme
hibrenin reyi kendisini tatmin etmezse leri icap ettiğinden bu tam!m dairesinde 
meseleyi bir başka ehli hibreye de tet- milrakabe vazifesinin ifası lilzurnu bildi
kik ettirir. Mutmain olmak için ehli hib- rilir. 

Vehill~t He veti dün toolandı 
Ankara, 8 (A.A) - Vekiller heyeti bugün saat 16 da bir toplantı yapmı§tır. 

Yeni ö1 li İdare Jromufanı Jstanbulda 
latanbul 8 ( Y enl AaJJ ) - laı.nbul örfi idare kom~tanlıiına tayin olunan 

general Sabit Noyon bugün aehr'J.Jllize gelmi§tir. 

Univerıitede talebe bir/iti teskilatı 
Jstanbul. 8 ( Yeni Anr ) - Talebe birliği tqkilitı hazırlıktan ilerlemlftiT. 

Dekanlar, fakülte cemiyetleri aeçimlerine nezaret edecek prof eaör ve doçentleri 
ayırmağa ba§lam~lardır. 

ıstanbul valisi A nkaradari döndü 
Jatanbul, 8 ( Yeni Asır ) - Anlı:arada bulunan valimiz B. Lütfi Kırdar ou

gün lııtanbula dönmüştür. 
Valimiz Ankarada daha ziyade iaşe ~lerlle mqgul olmuıtuT. 

jın metni neşredilmiştir. Mesaj Hindi
cinlde bulunan Japon askerlerinin mik
danna 'Ve bunun cloğu Hindistruu ile 
Mnlezya ve Siyam milletlerinde uyan
dırdıi:<ı endişelere temas ett:kten sonra 

tayyare ve mlihim mikdarda asker vere- ::.-r;;::,..c:;;::,..c:;~~::::.-c;::::.-c;::ı-c;;:::ı-c;;::::.<:;:::.<::><::><::~,· ~<-'-'"~~ 

şöyle devam etmektedir : 
Majestenizin bu milletlerin endişele

rini anlıyacağına eminim. Zira endişele
ri, içinde. bulundukları barış haline ve 
m:m mevcudiyetlerine dokunduğundan 
hnkhdır. Japonya tnrnfından Hindiçini
de deniz ve hava Uslcri tesisi ve bunla
rın son derece teçhizatlandırılmasını 
Amerikan milletinin niçin itimatsızlıkla 
knrşıladığını majesten!7in anlıyacağına 
eminim. Japon kara ve deniz askerleri 
Hindiçiniden tamamen çekilirse Ameri
ka Birleşik devletleri burasını istila et
meği düşümn!yeccktir. Ayni teminatı 
doğu Hindistan. Malezya ve Siyam hU
kilınetlerinden de elde edebileceğimizi 
sanıyorum .. Hattfi. Çin hükümetinden de 
böyle teminatı vermeği bizzat ben talep 
edeceğim. 

Böylelikle Japoııyanın Hind:cinidcki 
kuV\•etlerini geri çekmesi cenubi Pasifi
kin her yerinde sulhun temini neticesi
ni verecektir. 

------~·ıww--------
.. J a pon v anın de-
. niz kul veti 

ne kadar? 
---·---

Londra, 8 (AA) - Deyli Ekspresin 
denizcilik muharriri yazıyor : Japonya
nın 9 tayyare gemisi vardır. Fakat bun
ların bir kaçı orta büyüklükte İngiliz 
krovazörlerinden daha yüksek tonajda 
değildir. Donanmanın hakiki kuvveti, 
vimdiye kadar öğrenilmiyen en büyük 
askeri sırdır. 

ceğini bildirnıiştir. ce japon kuvvetleri Hang Kong, Guam, -----·-- Makineye Flipin ve Wakea ve bu sabahta Midway 
İtalyanlar yeni bir adasına hücum etmiştir japonya bu su-

'
"'en•ıı•rken retle bütün Pasifik bölgesine şamil Aııi tayyare yapmışlar bir taarruza geçmiştir. Dünkü ve bugUn-

Roma, 8 (A.A) - Mussolini yanında kü olanlar lüzumu kadar beligdirler. 
hava kurmay reisi olduğu halde yeni bir Birleşik Devletler halkı şimdiden bu hu-
avcı tayyaresinin tecrUbelerinde hazır Amerika susıa fikir edinmiştir ve bunun mmeu-
bulunmuştur. mizin bizzat mevcudiyeti ve emniyeti ile 

---·----
Son hava hücumları.. 
Londra, 8 (A.A) -- Hava ve emni• 

yet nazırlıklannın tebliği : 
Dün gece az miktarda düşman tayya

reııi lngilterenin dogu ve cenup dogu 
ııahil çevreleri üzerinde uçmuştur. lngil
terenin dogusunda bir yere atılan bom
balar bir miktar hasara ııebep olmuştur. 
Az miktarda yaralı vardır. 

Berlin, 8 (A.A) -- Alman resmi 
tebliği : 

Dün gece ba~ Almanyasile' batıdaki 
işgal çcvr~sinde 3 Britanya tayyaresi 
clüııürülmüştür. 

~---------~·-----~-~ Yunanistan da 
yeni mLhim 
(arpışnıalar 

---·---
Londra, 8 (A.A) - Yunanistanin 

Koniça kasabası clvannda Yunan çete
leri ltalyanlara hücum etmişlerdir. 12 
1 talyan askeri ve iki subay öldürülmüo
tür. Yunan çetecileri iki mitralyöz ve 
bir çok silah almı~lardır. Filorina civa· 
nnda Yunan çetelerile İtalyan askerleri 
arasında büyük müsademeler olmakta· 
dır. 

--------~ftıww------
Japonlar galiba Ame· 
rikada ka!acaklar ... 

---·---
M'üme ssi ı ı er mecliai 
bir reye karşı 388 
reyle Japonyaya 

harp danını ta•vip ettı -·-Vaşington, 8 (A.A) - Mümessiller 
meclisi japonyaya hnrp ilanını 1 reye 
karşı 388 reyle tasvip etmiştir. 

alakasını anlıyacaktır. 
Ordu ve donanma başkumandanı sı· 

fatiyle müdafaamız için bUtün tedbirle• 
rin alınmasını emrettim fakat bütUn 
milletimiz bize karşı yapılan taarruzun 
mahiyetini daima hatırlıyaeaktır. Bu 
taammütlü istiUlya galebe çalmamız için 
~e kadar zamana ihtiyacımız olursa ol• 
sun Amerikan milleti hakcı kudreti ile 
mutlak zafere ulaşacaktır. (Alkışlar). 
Şunu söylerken kongrenin ve milletin 

azmine tercüman olduğumu sanıyorum, 
yalnız elimiz.den· geldiği kadar kendimizi 
müdafaa etmekk kalmıyacağız fakat 
aynı umanda böyle bir. alçaklığın "bizle
ri artık hiç bir zaman bir kerre daha 
tehlikeye Jtoymapıası için bütün g~ği 
de yapacağız. (Alkışlar) 

Muhasemat mevcuttur. Milleümizin, 
uazimizin ve müttefiklerimizin büyük 
tehlike altında bulunduğunu gizlcmeğe 
lilzum yoktur, ordumuza olan itimadı· 
mızla milletimizin hudutsuz azmi ile, 
muhakkak olan zaferi kazanacağız, Al
lah yardımcımız olsun. (Aikışlar) 

Kongrenin 7 llkkAnunda japonyanuı 
sebepsiz. olarak ve alçakça yaptığı bu 
hücumdan beri birleşik Devletlerle ja
pon İmparatorluğu arasında harp hali 
bulunduğunu ilAn etmesini talep ediyo
rum. Surekli alkışlar. 

Port, 8 (A.A) - Prince Haiti japon
yaya harp ilan etmiştir. 

Tecucigalpa, 8 (A.A) - Honduros ja
ponyaya harp ilan etmiştir. 

Nevyork, 8 (A.A) - Siyamda İngiliz 
kara kuvvetleri ile japon kıtalan arn
~ında muharebeler cereyan etmekte ol
ciuğu bildirilmektedir. 

Japon deniz tezgilhltm, yıllardan be-
ri, kalın esrar perdesi arkasında durma
dan çnlışmıştır. Bunlann işçileri hiç bir 
yere nynlmadnn burada çalışmakta, ye
mekte, yatmakta ve yaşamaktadır. Bun
lar yaşayışlarını gönüllü olarak hapil'· 
hııne hayatına vermiş bulunuyorlnr. 

Donanmada 12 muharebe gemisi var- Vaşington, 8 (A.A) - Japon muralı-
dır. Bunların ikisi 40 bin tonluk çok bü- hası Kurusunun pazar veya pazartesi 
yük gt'milerdir. Jnponya dokuzuncu <;iinü San Fransiskodan kalkacak bir 
tayyare gemisinin inşaatını bitirmiştir. tayyarede yc:r nYırntak istediğini haber 
Bundan bMka iki cep krovazörü, 1 2 ağır rılan tayyare kuml>anyaları japonlara 
krovnzör, 22 hııfif krovnzör, 11 O des- yer verilmesini knr:ır altına almışlardır. 

Vaşington, 8 (A.A) - Birleşik devlet
leri reisi Ruzvelt bugün kongrede şid
detli alkışlar arastnda 1l§Rğıdaki mesajı 
okumuştur;:: Diin bir alçaklık günü ola
rak yadcdilecek olan 7 llkkanun 1941 
tarihinde Birleşik Devletler japon İm
paratorluğunun deniz ve hava kuvvet
lerinin birden bire ve bile bile yapılan 
hücumlarına maruz kalmışlardır. Birle
§ik Devletler bu millete sulh halinde idi 
ve japonyanın ısrarı üzerine Pasifikte 
sulhun idamesi bahsinde japon hüküme
ti ve japon İmparatoru ile mdzakerede 
idi. Hakikatte japon hava filolarının ce
nu bi Amerikan adalarını bombardıma
na başlamalarından bir saat sonra japon
yanın Birleşik Devletleri nezdindeki bü
yük elçisi ve arkadaşı Hariciye Nazın
mıza son Amerikan mesajına kat't ja
pon cevabını tevdi ediyor. Ve mevcut 
diplomatik müzakerelere devamın fay
dasız gibi göründüğUnil bildiren bu ce
vap hiç bir tehdidi veyahut harp veya 
silahlı hücum imasını ihtiva eylemiyor
du. Havai adaları ile japonya arasındaki 
mesafe sarih surette gösteriyorki hücum 
günlerce ve belki de haftalarca evvel bi
le bile hazırlanmıştır. Ve bu esnada jn
pon hüki.imcti yala.n bnynnnt ve sulhun 
idame edileceği ümiUeri ile Birleşik 
DevlC'tleri bile bile aJdatmnya çalışmış
tır. Havai adalanna diln yapılnn hilcum 
P.merikan deniz ve· knrıır kuvvetlerine 
ciddi hasarlar vermiştir. Sizlere pek çok 
Amerikalının ölmüş oldub'Unu bildir
mekle müteessirim bundan başka San
fransısko ile Honolulu arasında açık de
uizde Amerikan gemilerinin torpillcndi
gi bildirilmekted:r. Dün japon hilkümeti 
.Malezyada hücuma kalkışmıştır dün ge-

Londra, 8 (A.A) - Şar.ghaydan alı
nan bir telgrafa göre jnpon kıtalan Kan· 
tonda "Şritanya imtiynzlı çevresini işgnl 
etmiştir. 

troycr ve 90 denizaltı gemisi vardır. 
AMEIUKAN KUVVETİ NE KADAR 
Londra, 8 (A.A) - DeyH Telgrafın 

deniz muharriri yazıyor : Pasif!kteki 
Amcriknn donanmnı::ının maddi kuvvet
leri bUtün Japon donanmasına Ustiln· 

dür. Burada 12 saffı harp, 4 bUyük tay
yare gemisi, 27 kruvaror: 10 muhrip, 30 
denizaltı vardır. 2 kruvazör, 1 tayyar<? 
gemisi 12 torpido ve 18 denizaltı da ay
nca Manilladadır-

Manilla radyosunun verdığı bir hnben' 
göre japon tayyareleri Man:llnyı bom· 
lıardımıın etmektedirler. 

Meksika, 8 (A.A) - ReisiciımhUl 
Parlumentodnn japonynya harp ilfuı 
edilmesini isteyeceğini bildirmiştir. 

Salvator, 8 (A.A) - Son Sıılvator hii
küıneti mahalll saatle 12,23 den itibaren 
jnponya ile harp halinde bulunduğun•ı 
ı;An etmiştir . 


