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rBn münderecatından mesuliyet ka bu] edilmez.. Cümhuri11ethı tıe Cümhuri71et esttlerinin be~ sabahlan çıJca,. ~ gazetedit'. YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .• 

.:··-'il-·- -·- -····- -·-·-·-·-. 
Japon do-
nanması 

kurultayı dün bitti 

Havacılık endüstrimiz 
millileştirilecektir ... 

Hava kurumu 

cekiliyor •• ." 
J• k * 11 • • Mil i Şefimiz.in sevgi ve selim-a pon uvve erı agır -

darherler yedi ları Kurultayda sürekli 

ALMANYA • MACARtSTAN 
---*---

Siyasi ve as-donannıasmın lıarckatmda hayati bir rol oynıyan Panama kanalı ve 
Amerikan zırhlılanndan bazıları 

Pasifik 
Sava~ ında 

Afrikada durum ___ * __ _ 

Kanlı mu-
Midva~ de* ·z 1ıarbi biri harebeier de 
dön·· notı G.$ıdır ... 

s1<:VK~'T Bil,GlN ı vam ediyor 
Japonlar, Pasifik ok;>aımsund~ı tcm'n 

ettikleri hakimiyeti \•e hu h ·ııomiyctc 
d:ıynnnn parlak zaferleri Pcarly Har
honr hnskmınn borçludurlar. Akıllarn 
lıayrct veren bu hnskından aldıkları eli· 
ı-etJc Anglo Saksonlnrı her znman. het 
y rdc gnfil avlamak miimkiin olduğu 
~chabına diismiışlcrdir. Mercan deni~ 
ınuharchesi, Sidncl, Diego Suarcz, Do• 
Harbur l\lid\ av tanrruzlan, ba!>kın tabi-
3 esine 'atfettikleri ehemmiyetin dcH· 
lidir. Fakat biitiin bu ta:ırnızlnrda elle· 
:rinc geçen se~, Penrl Jlarhourdakin 
tlt'n bamba ka olmustur. 

Haftnlarcn niifuz cdilme-ı: bir muaın· 
•na~ı andıran l\Jercnn deniz muharebe· 
sinde her iki tara{ zaferin kendine ait 
olduğunu miijdelemh;tir. Hilhn n Jnnon· 
lar Amerikan donanmasının jkinci defo 
olarak kolu kanadı kınldığmı iddia ede· 
~ek kadar ileri vnrmı Jnrdır. Hıılbulci 
ol. )lar, A' ustralyanm i tilası icin hnzır· 
1nnnn bü:Y ük Japon kuv~ etlerinn Kora· 
)'ı dcnzindc ai:rır kayıplarn uğrıynral 
dannndnğın edildiğini meydanf' koy· 
bıu tur. Japon ha kum:mdanlıf.rı, Avu!.· 
Cralyayı çcnbcrlcmck maksadiylc Port 
iMore biye ''e Yeni K91cdonyaya hnvn 
'\le deniz lnnvctlerinin himayesi nltınd • 
asker çıknrınnyı hedef tutan bir hare 
kete hazırlanmıştı. ıcrcnn dcni'l muha· 
~besi makiı netice vcrmcmis "lc:aydt. 
im hcdcOcr kolaylıkla f'ldc edilecek 
harp Avustralyarun doğu kıvılar•nn intİ· 
lnl etmiş bulunncaktı. Ynni Felemeıılı 
hindistanındnn, Filipin1erdcn. Rirmnıı· 
3'ndnn sonra. A vu trnlyanın istilası d<? 
6ilen gcrçekl~i olntnktı. Ancnk böy 
le bir dunmı, l\terenn deniz muhP\'Cbc 
tinde Jnponlann zafer knzandılclannn 
'Amerikan 1nn,;ct1e.rinin müstc~liyi ön· 
lhcrnediklerine dünyayı inandırnl1ilirdi. 

---*---
Mihv~rin karsı taar· .. 

ruzları kırıldı 

-*-
Jıtgirz humandanı ordu· 
S!;nun harp lıal1Ui17etin· 
den memnun, .ıebat bize 

zaferi it zandıracalı 
diyoac •• 

Kahire, 8 (A.A) - Tebl:g : Topçumuz 
d~manın başlıca zırhlı kuvvctlcrile ya
pılan bir taarruzunu durdurmuştur. Bir
hakeındeki hür Fransız kıtrıl:ırı yeni bir 
düşman hücumunu ta;dctmblcrdir. Tny
yn el rinuz. cli.lşmanın ba hen Jn~ yol
larını iz:ıç etmektedir. Müttcfık hav<ı 

kuvvetleri düşmana karşı harel·füta bü
yük başarılar elde etmektedir. 

GENERAL RİÇİNİN MESAJI 
Knh!rc, 8 (A.A) - Libyadaki seki-

7jnci ordu kumandam general R:ççi or
duya hitaben aşağıdaki mesajı göndcl'
miştir: 

nArerin e.rler, sebat ederseniz cJüşma· 
(Sonu Sahire 2, litun 4 te) 
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§ Milli St>:f sivasal § = ~ . = 
~ bilgiler okulunu ~ 

: şrrdlendirdiler ı 
iMTİHANLARDA H4ZIR _ 

BULUNDULAR -
Burnda, en kuvvetli ümitlerinin bnl -

talandıi:f'Jnı g(iren Japon bnskum:mdanlı· § Ankara, 8 (Telefonla) - Reisicüm- § 
lı. An"lo Saksonlann 1·6fi dc_recedc usa· § hur İsmet İnönü bugiin (Dün) öğle- § 
hık olduklarım anlnmıc;hr. Japonlann §den eV\'cl Siyasal Bilgiler okulunu§ 
gerçekçi zcklllıırı lıakikntlerlc çabttlı E şercflendinnişler, muhtelif sınıfları E 
Ünsiyet peyda etmelerini temin ettiğin· : gCZCJ'ck yapılmakta olan imtihanlar- :: 
t'len kar la tıklan tehlilcenin azametini § da hazır bulunmuşlardır. § 
ttc derhal knvramı l.,rdır. Bunun kindir :u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı:ı 

-*Midvay harbi bitmişe 
benziyor. Yeniden bi,. 

Japon ınııllrilli batırıldı 
ve ilıi Jıravazörü hasara 

uğratıldı.. 
Pearl Hnrbour, 8 (A.A) - Midvay 

muharebesi bitmişe benziyor. Japon de
niz kuvvetleri çekiliyorlar. Evvelce bil
dirilenlerden başka dahn iki Japon kru
vazörü hasara uğramıştır. 

TF .• MAS KAYBOLDU 
Pearl Hnrbour, 8 (AA) - Amiral 

Nimitz Japon deniz kuvvetlerinin çeki· 
Jir gibi olduğunu bildirmiştir. Amerika 
kuvvetleri dün gece Japonlarla teması 
k.ıvbctmislerdir. 
YENİ KA YJPLAR 
İki diişm:ın kruvazörünün yeniden 

hasara uğradığı bildiriliyor. Bu kruva
zörlerin hasara Ubrradık1arı evvelce bil
dirilen kruvazörler olup olmadığı kat'i 
olarak bilinmiyor. Bir denizaltımız J a
ponla rın bir torpido muhribini batırmış
tır. Bir Japon denizaltısı da bir Ameri
kan torpido muhribini batırmıştır. Fa
kat bunun mürettebatı bu dolnylnrda 
bulunan dı ~er Amerikan gemileri tara
fından kurfarılmıstır. 

KlSMI SÜKUN 
Havay adaları yahnJanndaki sahada, 

den~zaltılnnn hafif fonliyctlcri hariç hı
tulursn, -;ükfı.n hüküm ~iirmcktedu

Anıerıkan kumandanlıgı bu muhare
bede bir Amerikan harp gemisinin bat· 
lıi,'llll ilk defa olarak bildirmekt~ir. 

(Sonu Sahifo 4. Siitnn 1 de) 

Mevcut iizümleri 

alkışlarla karşılan~ı 

rurıı mühendisi, teJınlsyen, JıaJfa ve işçi yetişti· 
rUecelı, tayyare f a1Jrilıası genişletileeelı 

Ankara, 8 (AA) -Türk Hava Ku- ve kurum başkanı Bay Koçak Milli Şef 
rumunun sekizinci kurultayı ikinci umu- ismet lnönüne kurultayın tazim ve bağ
mi içtimaını öğleden evvel Seyhan meb- lılık duygulannın heyetler vasıtasiyle 
usu Hilmi Oranın başkanlığında açmı~ ıırzedildiğini ve Milli Şefin kurultaya 
tır. Celsenin açılışını müteakip geçen sevgi ve selümlannı gönderdiğini bil-
toplanbyn ait zabıt hulfısnlan okunmuş (Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

keri görüş
nıeler oldu 

-*
Almanyanın Macarlar-

dan Rusya ha,.bine daha 
büyülı lıavvetlerle i ff ... 

ralıi isted· ği tahmin 
edilebilir .. 

Bcrlin .. 8 (A.A) - Führerin umumi 
karargahından tcbJiğ edildiğine göre 
Macar başvekili ve hariciye naun Kn
lay 6 haziranda Führeri umumi knrar· 
gllhmda ziyaret etmiştir. 

Macar başvekiline general Varoş 'i\0 

Macaristanın Bcrlin ve Almanyanın Bu
dapeşte elçileri refakat etmiştir 
SİY ASi GÖRÜŞMELER 
Mülfıkatta siyasi durum gözden geçi

rilmiştir. Hnriciye nazın Fon Ribbenı
rop görüşmelerde hazır bulunmuştur .. 
Konuşmal:ır ananevi Aman - Macar 
dostluk havası iç.inde yapılmıştır.. Bu 
dostluk üçlü paktla ifadesini bulmuş Vf> 

doğu muharebelerinde Joymetini göstl'r
mi§tir. 

UZAK DOGU 

Türk - Alman 
de yakında genişliyecek h 1 ki lanmamış 

azır ı a- -*-
Satılan 2300 ton üzümden başlıa dalla 5 ilin ton 

üzüm İngiliz ıere verilec:eıı 
İstanbulda bulunnn İngiliz ticaret bir- Pay alan tacirler Uzümleri tzmlrde 

Jiği milmessilile İzmir ihrncatçı birlikle- teslim etmeğc başlamışlardır. 2300 ton 
ri umumi katibi B. Atıf İnan arasında üzüm bir haftada tamamen teslim edil
müzakercler yapılarak üzüm satışında miş olacaktır. 
mutabakat elde edildiğini yazmıştık. tık Bu 2300 tonluk satış, yapılan müza
partide İngilizlere kilosu 62 kuruştan kerelcrile takarrür ettirilen miktarın 
2300 ton kuru üzüm teS!im edilmesi ka- bir kısmıdır ve takriben üçte birine ya
rarlııştınlarak kuru meyve ihracatçıla- kındır. Daha beş bin ton üzüm satışı 
rı birliği t~lanmtş, bunun tevzi listesini üzerinde nihat görüşmeler yapılmalda
pay tevzi talimatnamesine uygun bir dır. 
tanda yapnuştır. (Sonu Sahife 3, Sütun 31e) 

rı var .•• 
---*---

Mu rıt elif yerlerde Rus 
hücumları devam edl· 

yor, Alınanlar daha faz· 
la flavadq faaliyet 

gösteriyorlar .. 

400 lıifllilı bir Kanada 
hava filosu 60 saatte İs· 
lı~yadan Seylana gitti 
Tokyo, 8 (A.A) - Ruzvelte atfcdikn 

bir dcmeçe göre Japonlnnn Çindc g{ıyn 
zehirli gaz kullandıklanruı ve Amcrikn
mn böyle bir hareketi kend:ne karşı y:ı
pılmış gibi telakki ederek misilleme t('J
birleri alacağına dair olan sayiaları yo
bancı basın mümessilleri huzurunda yıı
lanlıyan resmi Japon söz.cüsii demL~.r 
ki: 

ki Japon donanmnSl biiyük hamleler 
Yanmnkta acele etmektedir. J:ıponhm 
tela lnmlrran ~e;>, sadece bir deniz mu· 
harebcsindc umduldara zaferin k:ız:mıl· 
-.ıamı olması def!ildir. Avni zamanda 
ıencral l\f:ıc Artürün taam1z tiibiye.;i. 
clir. Zira c"nup batı pasifikteki miittc(ik 
htıva kuv\'etlcri, arasız bomb:ırdımanln 
l'iyJe dii manlanna dum1nk. dinlenme!\ 
imkanı vermiyor ,;e Avustralya~a yö· 
nctilml'k i tcnilen tnnrrnzu ı;ttikrc :vn· 
)>ılmnsı daha güç bir imle koyuyorlar. 

Harp vaziyetlerine asker gözile bakış 

Benı, 8 (AA) - La Suis gazetesine 
-göre şark cephesinde kat'i dövüşü hedc.f 
tutan hareketler yapılmaktadır. Bu hn
l"eketlerde 3 gaye takip edilmektedir : 

1 _ Rusların açtığı gedikleri karşı 
taarruzlarla k.ıpatmk, 

- Resmen söyliyorum ki Japon~·a 
şimdiye kadar her kime karşı olurs::ı ol
sun zehirli gaz kullanmamıştır. Ve bun· 
lann kullanılmaması hakkındaki mi1le1-
ler arası anlaşmalara düşman tarafın
dn riayet edildiği müddetçe kullnnmıya
caklardır. Çunkin her hezimete uğradık
ça hakikate uymıyan bu gibi iddialan 
ortaya çıkarmış, fakat bunlnrı hiç bir 
zaman tevsik edememiştir. 

i te vaziyet bu :ı.-ıviyeden mütaHa 
edilince k~lnylıkla anlaşılır ki Japonln· 
rm Da( Hnrhurn, Mid' a n ~aptıkları tn-
11rruzlar Birlesik devletlerin deniz kuv· 
'Vetl«!rindcn miihim bir kmmnı buradaki 
lisforc çekıneği istihtlaf etmektedir .. Bu 
teşebbüs muvnff nk olmamı tır. Japonlar 
Mr.rl'ıın deniz muhnrebesinde Y"dilıleri 

fSonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

Midvay harbinde uçaklar 
çok mühim rol oynadı 

"Mercan'' da da Jabonları uçak
ların ~"endiii anlaşıldı 

itaı~an uçalıları VolJıflof ve Leningradda!-
Radyo gazetesine göre en ehemmi

yetli olan Midvaydaki deniz ve hava 
muharebesidir. Bu muharebede havn 
kuvvetleri mühim bir rol, belki de en 
mühim rolü oynamıştır. Muharebeye 
Japonlar tarafından donanmanın rf!f. -
katındaki uçak gemilerinden kalkan 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

Müttefikler 
he • 

yenı ce 
açıyorlar mı? 

uçaklar, donanma uçakları iştirak ettiği *---
halde, Amerikalılar tarafından hem do- Londra, 8 (A.A) - Londra :radyo<;•ı 
mınma uçakları, hem de Midvay üssün- bugünkü Fransızca neşriyatında Fran
deki uçaklar iştirak etmiştir. Bu suretle sanın işgal altındaki yerler loyılannda 
Amerikalılar ~yıca üstünlük temin el· bulunan Fransız.1arn hitnp ederek aSk.erS 
mişlrd_ir. Japon ~arp getil::~e ve t~y- lüzum hasebiyle ilk fırsatta oralnnm 
yare enne 8'.'>~ra an ajn a~ı dıgına gorc tcrkctmclcrini tavsiye etmiştir. 
Mercan demzınde de apon onanması-

nı kaçmağa mecbur eden yine böyle ha- ~------~~-

Vaşingtondaki müttefikler harp konseyi içtima halinık 
' n iistiinlüğü olmuştur. 1 

{Sonu Sahüe 4, Sühm 5 te) 

2 - Kuşatılmış dil§.man kuvvetlerini 
imha etmek, 

3 - lç cepheyi ortadan kaldü-mak. 
Ruslar Alman taarruz hazırlıklannı 

bozmak için her vasıtaya baş vurmuş.. 
tardır. Fakat hücumları her yerde püs
kürtülmüştilr. F.sasen Volkof kesimin
deki müstesna, bu hücumlar zayıf faali-

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

KANADALI HAVACILAR 
SEYLANDA 
Kolombo. 8 (A.A) - 400 kişilik mü

rettebatı olan bir Kanada hava fil°"1 
(Sonu Sahife 4, Sütun 3 tc) 

Japon generali Ycımapta. ve genel kurmayı i§gal edilen yerlerden birinde 
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- • Pasifik 
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'J'arl.M Roman Yazan: Şahin AJıdıanan ___ * __ _ 
••• 90 ••• 

Sebze ve mey- Ekmek ve diğer ihtiya~ işleri 

va fiatları ucuz- B ·· f b ~ d 
Hiduay deniz harlJi bir 
dönüm n ta ıdır-

Konsolos hiç aynl~ıyordu lıvacakgibi ugun sır ug ay ?nun- < Baştarafı 1 inci Sahifede) 

darbelerden çok daha ağırım Midvayd" 
yemişlerdir. O kadar ki Amerik:m teb· 
Hğleri 48 saatten beri muazzam bir za· 
ferin müjdesini taşımakta, hatta Pearlv 
Harbour baskinının büyük ölçüde inti· 
kamı alındığını bildirmektedir.. Ueı 
Vaşingtonun iddialan vaziyetin hakiki 
çehresini ifade ediyorsa Pasifikte Japon· 
lann zannedildiğinden daha kısa zaman· 

-
aeıe111ye:eis1pazar dan ekmek çıkarılacak llerlf dalma yanımızda idi ue laf söylerJıen Hisli 

Jıadın onun ağzına IJafııyordu-
A.aba bu forsalar Türk esirleri miy

di' .. Türk limanlarına geldikleri zaman 
oawın geminin bir tarafına hapis edil-
19~ elmaları ihtimali birden bire ?.ihni
:me geldi. Evet!.. Milthiş bir deniz hır
SıaJ Mıvrı taşıyan, bu korkunç yüzlü Ve
nedik kaptanından her şey beklenebilir
di' Iim bilir bu zavallı korsanları nasıl 
bir kanlı savaş neticesinde yakalıyarak 
fOMa yapmak için gemisine getirmişti? .. 

:8'ıı adrunların arasında kap kara yilz
lii . .Afrikalı zenciler de vardı .. 

Yakıa ben, Turgut re.isin gemisinde de 
fo ... lar kullanıldığını görmii.~.tim. Fa
kat .. urada gördüğüm adan 1arla 1ürk 
dnıİılrıeisinin hizmetinde bulur..ın forsalar 
ara.sınaa biribirine benzeme~ en pek bü
yiH aykırılıkla!' mevcut bulunuyordu. 
YeMdikli kaptanın forsalan çok acına
cak .. ir kılıkta ve gayet per·~an bir vazi
ye._ görünüyorlardı. Heps de çırçıplak
tı Yalnız yarı bellerinin aşağısını pa
çana halinde. kirli bezlerle örtmüsler
d. 

'Ye zavallı adamların hepsinin sırtın
da. lelden örülmüş kırpaçlann husule 
ge-.diği kabartılar ve derin yara izleri 
görlınüyordu. Ayaklarına yirmişer okka 
sikietinde ağır demir prangalar vurmuş
lard. Givani kaptanın adamları bwıları 
kiırek çekecekleri yere götilrdiller ve 
o ıılakikada ayaklarındaki prangaları 
veree duran zencirlere iliştirerek za
~.n. adamlan bulundukları mahatJere 
t ,bıt ettiler 

Bi.r taraftan yelken kuvvetile, diğer 
taraftan forsaların çektikleri küreklerin 
zorile, içinde bulunduğum gemi şimdi 
deü.in mavi suları üzerinde bir kuş gi
bi .. zlı uçuyordu ... 

Mersinden ayrıldıktan sonra daima 
gan yolunu takip etmeğe başlamıştık. 

Konsolos Loranıanm yanından hiç 
syrılınıyordu. Gevezeliklerile hem Lo
raJM.anın, hem de benim başımw ağrıt
ma~ devam ediyordu. Fakat işin tuha
fı, ~nç kadın yaptığı bu gevezelikler
d hoşlanmadı~ını konsolosa hiç belli 
etaiyordu. 

'Sğer Loranzanın gayet terbiyeli, ayni 
zamanda serbest tavırlı bir kadın oldu
ğu•• bilmesem, onun bu vaziyeti her
halde beni şüphelendirmiş olacaktı! 

Herif laf söylerken Nisli kadın onun 
ağı.mm içine bakıyordu. Adeta benim 
onların yanında bulunduğumu unut
mvış gibi görünüyorlardı. Loranza kon
so\oeun biltiln söylediği sözlere zarif, 
sula bir baş işaretile mukabelede bulu
narak herife peR: zivade yakmlık göste
riyordu. 
Müthiı bir gevezelik yapmağa koyu

lu \ı:on901os bir aralık : 
- Denizden hoşlanır mısınız, senyo

rita? .. diye ona sordu. 
Genç kadın karşılık olarak dedi ki : 
- Pek küçük yaşımdan beri denizi 

taaırım. Onunla miltemadiyen bir arada 
buhınmak suretile gönlümü bu mavi 
renkli sulara kaptırmış bulunuyorum. 

Daha dört, beş yaşımda bulunduğum 
sırada Niste babam beni kayıkla gezdi
rirdi. O zaman bu mavi suların sallan
tı bana adeta bir beşik gibi gelirdi. 
Rüıı.grmn esmesini de bir ninni sanar
dım. .. Dalgaların üzerinde bir çok defa
lar uyuyup kaldı~mı hatırlarım. 

.~h. senyor ... Ben yer yüzünde kara
lar dan ve topraklardan daha fazla de
nizleri severim. 

Llıtince bir atalar sözü vardır, bilmem 
bunu biliyor musunuz? Derler ki bütün 
elemleri uyutan teselli rüzgarları daima 
dt>nizlerde eser ... 

İste bu sebeplerden ötürü ben deni
zi pek ziyade severim. 

Genç kadın sustu ve bu sefer lafa kon
solos başladı : 

- Denize dair liünce bir atalar sözü 
daha vardır ki bu dakikada siz bunu be
rjm aklıma getirdiniz. c Dünyada vela
sıı. ve d" nek iki şey vardır. :Şiri deniz, 
ötekisi. de kadın > ... 

Lorama gUlerek : 
- Yalan! Yalan! diye haykırdı. 
Xonsolos devAm etti : 
- Fakat bu aslA yalan değil! Baştan 

ha~ kat'i bir hakikattir! Şimdi gayet 
s kin, tıpkı sevgilisinin koynunda yatan 
güzel bir kadın gibi uyur görünen bu 
mavi renkli, latif sulara nasıl itimat ede
bılir siniz? RüzgAnn tevlit edeceği cüz, 
bir h~yecan onu uyandırmağa ve bir
d nbire hırçınlaştırmağa kafi gelir! 

O zaman denizin üzerindeki bu tatlı 
durgunluk baki kalır mı? Bütün sular 
çoşarak azgın dalgalarla kabarmağa ~ 
!arlar ve denizde gezen gemiler tehlike
lı bir vaziyete dii§erler! 

Siz o zaman da denize güzel diyebilir . . . ., 
mısınız .•. 

Loranza fikrini ısrarla müdafaa etti : 
- Hırçın göründüğü zamanlarda da 

denizde başka türlü bir güzellik vardır. 
Evet! Kadın da bunun gibidir! .. Sevdiği 
ve ruhunu ta.-namile bir erkeğe verdiği 
vakit sakin bir deniz gıôi mesut ve rahat 
görünür. Merhametsiz, sert rüzglrlar 
bu suları nasıl hırçınlaştınrlarsa sevgi
lisin"n yaptığı vefasız hareketler de ka
dının ruhundaki sakinliği giderir! O za
man kadın üzüntüler içinde sarsılmağa 
ve hırçınlaşmağa başlar!_ İşte görüyor
sunuz ki sizin söylediğiniz atalar sözü 
pek o kadar kuvvetli bir mana taşımı
yor! Vakıa bazı vefasız kadınlar yok de
ğildir! Fakat bunların içinde ömürlerin
de tek bir erkek RVen ve ölfinceye ~ 

dar sevgilerine sadık kalanlar bulundu
ğunu da inkar edebilir misiniz? .. 

Konsolos: 
- Ben böyle bir kadına rastladığımı 

hiç hatırlamıyorum! .. diye itiraz edecek 
oldu. Fakat Loranza onun sözüne devam 
etmesine meydan vermeden tekrar söze 
atılarak: 

- Eğer sizin kendimi methettiğime 
zahip olacağınızdan korkmasaydım bu 
iddiamı teyit edecek bir delil gösterir
dim! dedi. 

- Ne gibi mesela? .. 
Loranza cevap verdi : 
- Ben bir kadın taruyorum ki haya

tında yalnız tek bir erkek sevmiştir! Ve 
sevgilisi öldüğü halde kadın hala onun 
hahrasına karşı sadakatmı muhafaza 
ediyor!.. 

yerlerini teftiş etti .. 
Belediye reisi B . Reşat Lebleb:cioğlu 

pazar günil şehrimizin muhtelif semtle
r!ndeki pazar yerlerine giderek yapılan 
satıslan tetkik eylemiştir. Belediyenin 
emr!yle pazar yerlerinde satılan bütün 
maddelere etiket konulduğu gibi esna· 
fın pazarlık yapmasının da öniine geçil
miştir. 

Sebze bollaştığı gibi hu sene meyva
lar da gayet boldur. Pazar yerlerinde 
yapılan satış fiyatları şöyledir: 

Kabak 7,5 kuruş, Araka 20 kuru~, 
Domates 70, biber 70 kuruş, çalı fasulys 
17,5, İstanbul Ayşe kadın fasulyası 25 
kuruş, salatalık 5, bamya 70, kayası 20, 
30, kiraz 25, şeftali 60, vişrıe 30, armut 
120 kuruş .. 

Sebze ve meyva fiyatları inmeğe mey
yaldir. 

---o---

Kağıt ue inşaat çiulsi dağddıyor.. Züceadye ef· 
ycqı ue amllalôj teli 11erUecelı .. 

Dün İzmire getirilmesine intizar edi- vermiştir. Dün bu liste tetkik edilmiştir. da hakimiyeti Amerikalılara terk~· 
fon 2700 ton buğday gelmemiştir. Bugiin K&ğıtlann satışına bu hafta sonund:ı cekJerini ümit etmekte müttefikler cok 
getirilmesi beklenilmektedir. başlanılacaktır. haklıdırlar. 

B!r haftadan beri İzmirde çıkarılan· 9tvt, ZÜCCACİYE İHTİYACI Midvay baskını muvaffak olsaydı. bu-
ekmeklerin kalitesi gayet iyidir .. Bugün Izmire getirilen inşaat çivilerinin in- nu hiç şüphesiz Aluityen adalanna, bel· 
fırınlarda yüzde yüz buğday unundan şaat yaptıranlara dağıtılmasına devam ki de Pearly Harbou'ra yapılacak yeai 
imal edilen yeni bir ekmek tipi çıkarıla- edilmektedir. Yakında bir mikdar daha bukuılar takip edecek, Pasifikteki A:me
caktır. Fakat bu ekmekler daimi surette inşaat çivisi getirilecektir. Dün ayrıca rikan müdafaa duvan tamamen yıkılnn"! 
ayni tipi muhafaza etmiyecektir. züccac!ye tevziat listesi de alakadar ma- olacaktL Japonlar bu teşebbüslerindD 

KACIT TEVZİATI kamdan çı.kml§tır. muvaffak olamadıklan gibi kuvvederi 

Kütüphanelerin ve matbaaların kur
muş olduğu kağıt birliği ilk faaliyeti ol
mak üzere, İzmir vilayeti emrine tahsi'> 
edilen 30 b!n liralık kfığıdın tevziine ait 
listeyi hazırlamış ve iaşe müdürlüğüne 

İhracatta üzüm, incir ve tütün balya- nin önemli bir kısmım da kaybetınişlet", 
larında kullarulan ambalaj teli darlığı.- dir. Yani Pasifikte müttefikler aleyhine 
nın önüne geçilmiştir. Önümüzdeki haf- olarak bozulan mÜ\"azenenin yeniden ia· 
ta içinde İzmire bir ınikdar ambalaj teli desine doğru de\'am eden inkişafı dur· 
getirilecektir. Bu teller ihracat evler!ne duramamışlardır. Bu bakımdan l\lidvaY 
verilecektir. deniz harbinin çok muazzam akitılet1 

Aman yarabbi!.. Loranza neler söylü
yordu! Acaba onun bahsettiği bu kadın 
k;mdi? .. Hatırıma pek müthiş şüpheler 
geldi! Ve Loranzanın kadın vefasına bir 
ümsal olarak kendisini ileriye sürmek 
istediğini sezer gibi oldum. 

---------------- olacağından şüphe edilemez.. Zira Ja-

Ek k i ı"k Şehrı·mı·z~e Sıtma vaz·ıyet·ı ponyanın ne harp ne de ti~ret filolart m e e a a a- a bu tH<:üde kayıplara uzun zaman mütc-

Bana asıl merak veren nokta, adını 
söylemekten kaçındığı sevgilisinin hil
viyetini gizliyen esrar perdesi idi. Bu 
adam kimdi? .. Onun bahsettiği bu mes
ut sevgili acaba ben mi idim? .. O dakika
da birdenbire aklıma geldi! Turgut reis 
evvelce bana Loranza ile sevişen ve 
genç kadını babasının şatosundan kaçı
ran bir Rum korsanından bahsetmişti.-

da ( davalar --------- ------- - hammil değ~~VKET BfLGflf 

n n eadele şlddet-

- BiTMEDi -

HAVI KURUMU KURUL TAYI 
DON B'TTt 
( H.şıarab 1 inci Sahifede) 

dirmiftit. Bu sözler sürekli alkışlarla 
ka rıılanmıttır. 

HAVACIUK ENDOSTRıSINıN 
MiLLiLEŞTiRiLMESi 
Bundan sonra, evvelce alınan karara 

uygun o1aralr. kurultay baıkam tarafın
dan gönderilen saygı mektuplanna C. 
H. P. genel 1ekreterliiinden ve milli ku
rumlardan gelen lr.arplıklar ve encü
menlerin raporlan okundu. Kurultayın 
tasvibiyle karplanan bu raporlardan 
nizamname encümeninin raporu ha•aa
hk endüatrisinin millileştirilmesi ve 
memleketin ihtiyaçlannı karplayacak 
dereceye getirilmesi. Türk mubendiai. 
teknisyen ve kalfa. itc;i yetiştirilmesi lü
zu muna kaydediyordu. Eti Maut tayya
re fabrika81nın genifletilmesini inceliyen 
raporda kurum b.,kanı Şükrü Koçakın 
verimli mesaisi takdirle belirtiliyordu. 

Hesap encümeninin raporu plançolar 
ile kat"i hesap cetvellerinin ve hesap ev
rakının usule muvafık olduğunu tesbit 
etmİ§ti. 

HAVA ŞEHiTLERiMiZE 
HORMET 
Raporların kabulünden sonra yeni 

genel merkez heyeti seçilmiş ve hava 
ıehitlerinin ruhlarını taziz için beş daki
kalık bir ihtiram vakfesinden sonra ku
rultay toplantılarını bitirmiştir. 

---·---
Geçenlerde fırıncı Ahmet Agdaş adın

da biri fazla fiatla ve karnesiz ekmek 
sııttığı iddiasiyle yakalanmıştı. Bu arada 
Basmahane eski iaşe bilro amiri Ec::ref 
önderle arkadaşları da milli korunma 
mahkemesine verilmişlerdi. 

Dün yapılan duruşmada iddia maka
mı Ahmedin fazla fiatla ve karnesiz ek
mek sattığından, Eşrefin kendisine ve
rilen karneleri satmak suretile memuri
yet ve vazifesini suiistimal ettiğinden. 
onun oğlu Feridun Önderin kame sat
mak suçundan mahkOmiyetlerini ve fı
rıncı Aıhmedin tezgahtarı Niyazinin su
çunu sabit görmediğinden beraetini is
temiştir. 

Maznunlar müdafaalarını yazılı ola
rak vereceklertru bildirerek mahkeme
den mühlet istemişlerdir. Mahkeme mü
dafaa için bugüne talik edilmiştir. 
BİR ÇOCUK MAHKUM OLDU 
Şevket oğlu Nihat adında 16 yaşında 

bir çocuk, ustası Hüsnil kahyaya ait iki 
adet ekmek karnesini sattığından milli 
korunma mahkemesince para cezasına 
mahkOm edilm~tir. 

---o---
İlfGW.ZLER 
Tarafından uerllec:efı 
1ConfePt111slar .. 
Tanınmış İngiliz alim ve profesörle

ri tarafından bu aym 16 sından itibaren 
İzmir Halkevinde bir seri konferansla
ra başlanacaktır. İlk olarak 16 hazirnn 
salı günü saat 17.30 da Anadolu ve şark 
tarihi rektiirü İngiliz profesörü Runsi
man tarafından bir konferans ver!lecek
tir. 

Türk - İngiliz kiillür birliğinin hazır
lamış olduğu bu konferansların bilyilk 
alaka göreceği zannedilmektedir. Kon
feransları her kes takip edebilecektir. -o---YENı MERKEZ C E Ş .. E 

iDARE HEYETi JYS 

Ankara, 8 (AA) - Türk Hava ku- ffjiJı ··met tabipliği 
rumu genel merkez heyeti yeni merkez Çeşme kazası hüküınet tabipliğine ta· 
i<lar,. heyetini seçmiştir. Yeni idare hey- yin edilen Osman:ye hükümet doktoru 
eti tu zatlardan mürekkeptir. B. Eşbah gelerek yeni vazifesine başla-

Başkan Erzurum mebusu Şükrü Ko- mıştır 
çak, bapan vekili Erzincan mebusu Ab- --- o---
dülhak Fırat ve Tekirdağ mebusu Cemil ZABITADA 
Oybadin, üyeler: Çoruh mebusu Atıf 

Tüzen. Erzurum mebusa Münir Husrev AIJdiUGzina aranıyc.r_ 
Gerede, Erzurum mebusu Ergün, Mar-
din mebusu Riza Erten. teknik öğretim Sineklide 1088 inci sokakta karı~ı 
müstepn Rüştü, Kocaeli mebusu Sürey- Emineyi bıçakla kalbinden yarakyıp öl
ya Yeğit. Erzurum mebusu general Ze- dürmekten suçlu Abdü1azimin aranma
ki. sına devam edilmektedir. Haynoboluya 

Yede& üyeler: İstanbul mebusu Abi- gittiği söylenen suçlunun tutulması için 
din Daver, Çorum mebusa Mustafa mahalline telgraf çekilm!şse de henitz 
Hankin, Elazık 'Wıebusu Sabit Sayaroğlu cevap alınmamıştır. 
Konya mebusu Şevki Eren ve Bingöl Dün zabıtaya yapılan bir ihbarda A~ 
mebuıu Feridun Fikri. dülazimin İzmirde bir evde gizlendiği 

KURULTAYIN bildirilmiş, yapılan araştırma neticesin-
TOPLANMA ZAMANI de !hbarın doğru oMıadığı anlaşılmıştır. 
Ankara, 8 ( Hususi ) - Hava kuru- Htfrnurlıtirlar 

mu kunı1tayı eskisi gibi iki yılda bir arasında fıa11~a •• 
toplanacaktır. ~ 
ETt~UT FABRtKASININ Anafartalar caddesinde 653 .s&.yıh fı-
DURUMU rında hamurkir Hüseyin oğlu MehınE't 
Bugün (dün) mesaisini bitiren kurul- Karcı ve Şaban oğlu Zühtü Sertkaya 

taya verilen hesap encümeni raporunda sarhoş olarak kavga etmişlerdir. Meb
kurumun Etimesuttaki tayyare fabnb- met sağ elinin iki parmağından, Zühtü 
sında yapılan tetkikler neticesinde bu sol kolundan yaralanmışlardır. 
müessettnin memleket hava müdafaa- Bil' sarJııntılıJı .. 
smda pek önemli bir mevki almağa la- Süleyman Işıklar adında bir şahıs. 
yık olduğu ve daha geJ1İi inkişaflara Gazi bulvarında Jale ve Lunaya sarkıtı· 
namzet balandağu takdirde kaydedil- tılık cttigwinden tutulmuştur. 

miştir. Bir aJ1da e11lenenler 
FERAGATLt ÇALIŞMA Mayıs içinde İzmir evlenme dairesine 
Hesap raporu şu cümle ile bitmekte 1 fi 

dir: c Kurum muaınelAtınm memnunı • ev enmek üzere 125 ç:ıı müracaatta bu-
yet verici bir şekilde tedvirinde merke; ]unmuş, bunlardan 114 çiftin muamele· 
\dare heyetile memurların bilyük bir fe- leri ikmal edilerek nikahlan kıyılmıştır. 
ragatle çal~ış olduklan görülmilştilr.> Geçen sene ayni ayda 121 çift müracaat 
BAŞVEKİL zty AFET VERDt ed<-'rek 116 çift evlenmişti .. 

Ankara, s (A.A) - Başvekil Dr. Re- O Ulll',.dtı iıntlhanlar 
fik Saydam bugün saat 17 de Türk Hava Şehrimizdeki ilk okullarda dersler so
Kurumu sekizinci kurultayı delegeleri na e.rmiş, talebeye YI rneleri dağıblmı~
şerefine Şehir lokantasında bir çay ziya- tır. ilk okullarda b:r hafta devam ede· 
feti vermiştir. Çok samimi bir hava için- cek olan mezuniyet imtihanlarına baş
de geçen bu ziyafette vekillerle cüınhu- lanmıştır. 
riyet halk partisi idare heyeti azası, Dün Sanat okullarında ve akşam Kız 
mebuslar ve basın mümessilleri hazır Sanat okulunda da imtihanlar başlamış· 
bulunmU§tur. tır 

len dlrlllyor 
~---------~...,._~----------

Belediye emrine ue ayrıca ıehrlmiz eczahanele· 
rinde satılmalı llzere Jıinln uerRiyor .. 

Sıtmaya tutulanlardan eczahanelere larıru ve su birikintilerini temiz tutma
müracaat edenler kinin bulamadıkları ğa mecbuı· tutulacaklardır. Bu mücad~
için sıtma tedavisi daha ziynde kinin iğ- lede ihmal gösteren ev sahipleri veya 
nesiyle yapılmaktadır. müstecirleri hakkında takibat yapılaca-
SİNEKLERLE MÜCADELE ğı gibi Belediyece para cezası da alına
Vilayet sıhhat ve belediye sıhhat işle· 

ri mUdürlükleri sıtma mevzuuyle ya
kından alakadar olmaktadır. Belediye 
şehrimizin hemen her mıntakasında yer 
yer kara sineklerle sivri sineklere karşı 
amansız bir mücadele açmıştır. Güzel
yalı mıntakasındaki su birikintileri de
nize akıtılmakla beraber oralara bol 
mazot ta dökülmektedir. 

Bu hafta içinde Güzelyalı, Göz.tepe, 
Köprü ve Karantinada evlere belediye
ce mazot verilecektir. Bütün evler mü
cadele ~ine yardım etmeğe, hela çukur-

AFRlKAOA DURUM 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

Dl mağhip edeniniz. Şu anda azimli ve 
atrJ~n gayretler ıııarfetmeniz gerektir.• 

GEDtK GENtŞLEMEDt 
Londra, 8 (A.A) - Salihiyetli mah

fillere göre son bir kaç gün içinde cere
yan eden muharebelerde Rommelin mev
cut gediği genişlettiğine hükmettirecek 
bir haber yoktur. 

ASILSIZ BlR 1DD1A 
Londra, 8 (A.A) - Bir motörlü Hind 

kolu kumandanının esir edildiği hak
kındaki İtalyan haberinin manası anla
şılamaını~tır. Çünkü Libyada böyle biT 
Hint birliği yoktur. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği : 
Şimal Afrikada kanlı muharebeler de· 

vanı ediyor. 
Maltada düşmanın hava meydanlan

na ve deniz üslerine yeniden müessir 
hücumlar yapılmıştır. 

Berlin, 8 (.A) - Askeri bir kaynak
tan bildirildiğine göre 6 - 7 haziran ge
cesi savaş tayyareler!miz şimal Afrika
da düşman hava meydanlarına ağır 
hücumlar yapmışlardır. Tobruk liman 
tesisleri ve cephe gerisinde tapt kuvvet
leri bombalanmıştır. 

iTALYAN TEBLiCt 
Roma, 8 (A.A) - Tebliğ : Mihverin 

zırhlı kuvvetleri karşı taarruzlarında 
yeniden ehemmiyetli muvaffakıyetle:
kazanmışlardır. Düşman 30 tank, birçok 
motörlü vasıta kaybetmiş, 4000 esİr ver
miştir. 

Marmarik harbinin başından beri İn
gilizler 550 den fazla tank ve zırhlı oto
mobil, 200 top kaybetmi§lerdir .. Ve oa 
bin esir vermişlerdir. Bir hava muhare· 
bes!nde üç Kurtis düşürdük. 

MALT ADA 
:Maltada askeri hedefle.re gece gündüz 

taarruzlar yapılmış, hava çarpışmalan 
olmuştur. Yedi dU.~an tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Bizbn beş tayyarerniz geri 
dönmemiştir. 

AKDENİZDE 
Doğu Akdenizde Hayfa civarında tor

pil tayyarelerimiz b!r sarnıç gemisini 
batırmışlardır. 

Mesina, art arda dalgalar halinde ge
len tayyareler tarafındmı bombalanmış
tır. Dağlık bölgede hemen söndürülen 
} an~nlar çıkmı.ştır. Uçak savarlarırmz 
üç İngiliz tayyaresi düşürmüşlerdir. 

YENJ YOL VE KOPRCI 
iHŞASl1ÇIN 
Ankara, 8 (Telefonla) - Yol ve köp

rüler .inşaatı için gelecek mıelerde ta· 
ahhütlere girişmek üzere nafıa 't'e'kAleti · 
ne mezuniyet ver!lmiştir. 

caktır. 

KİNİN GETİRİLİYOR 

Sıhhat vekAleti belediye emrine on 
kilo kinin tahs:s eylemiştir. Bu kininJer 
yakında getirilecek, hastalara ve fakir 
halka sıtma miicadelesinde kinin veri
lecektir. 

Geçenlerde İzmire getirilen 36 kilo 
devlet kin!ni eczaneler vasrtasiyle satı· 
şa çıkarılmı~ı. Bu defa da ikinci bir 
parti olarak 36 kilo kinin getirilmiştir .. 
Bunlar da eczanelerde satılacaktır. 

RUSYA HARPLERi 
(Bltştanb 1 inci Sahifede) 

yetlerdi. Volkof kesiminde ise Almanlar 
Rus hücumlarını püskürtmekle kalma
mış. dü.şmanın başlıca münakale hatla
rını da kesmişlerdir. Merkez kesiminde 
temizleme devam etmektedir. 

SOVYETLERE GöRE 
Moskova, 8 (A.A) - öğle üz.eri neş

redilen Sovyet tebliği : 7 haziran gecesi 
cephede l'hemmiyetli bir şey olmamış
tır. 

Moskova, 8 (A.A) - Sovyet tebliği : 
6 haziranda biten hafta icinde 528 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. Yine bu 
müddet zarfında hava kuvvetlerimiz 10 
tank, 60 kamyon, üç uçaksavar top, 4 
lokomotif ve bir çok harp malzemesi 
tahrip etmislerdir. 
KALENİN BöLGF.stNDE 
Kalenin bölgesinde iki meskun yeri 

aldık. lki tabur yok ettik. Bunlardan bi
ri Danimarkalı gönüllülerdir. Almanlar 
Kalenin muharebelerinde 800 asker kay
betm~1erdir. 

LENlNGRAD BöLGF.SlNDE 
Leningr.ıd cePhesinde çeteler 2000 

Alman öldürmiişler, 6 mühimmat de~ 
sunu uçurmuşlar, 4 askeri treni yoldan 
Çtkarmışlardır. 

Stv ASTOPOLDA ŞtDDETLt HARP 
Moskova, 8 (A.A) - Ruslar, doğu 

cephesinin her iki ucunda da büyük mu
harebeler olduğunu bildirmektedirler. 
En ehemmiyetli muharebeler Sivas~ 
poldaki muharebelerdir. Almanların 
yaptıklan ve tank kuvvetlerile destek
ledikleri müthiş hücumlar püskürtfil
müştür. Resmen bildirildiğine göre düş
mana çok ağır kayıplar verdirilmiştir. 
Taarruz geçen ikinci teşrin hücumu ka
dar fiddetli olmUjtur. Sivastopol 219 
gilndenberi muhasara altındadır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 8 (A.A) - Doğu cephesinin 

cenup kesiminde llılacar kıtaları düşman 
hücumlarım püskürtmüşlerdir. Merkez 
kesiminde, düşman hatlarının arkalann
da, havanın elverişsi.Zliğine rağmen Rus 
kuvvetlerine havadan hücuma devam 
edilmiştir. Volkof kesiminde kun:etle 
mildafaa edilen bir köprü başımıza kar
şı dÜfDWl hücumlarmı tekrarlam11 ve 
kanlı muharebelerden sonra püskürtül
mUJtür. Düşman iman ve malzemece 
ağır kayıolara uğramıştır. 

KIRIMDA 
Berlin. 8 (A.A) - Askeri kaynaktan 

öğrenildiğine göre Kırım yanın adasm
da Alman savq uçaklanndan mürekkep 
kuvvetli teşkiller kara hareketlerini des
teklemiş ve Rus bataryalarile sahra 
mevzı1erini ve Sivamopol liman ve şeh
rini bombalaınışlardır. 

ll2ırlEN VE VOLKOFTA 
Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. Ajansının 

askeri kaynaktan öğrendiğine göre doğu 
cephesinin şimal kesiminde, bilhassa tl
rnen ,PlUAüıı ceııuo doiuswada savq ve 

-o---
Şehrimizden gidenler 
Şehrimizde tetkiklerde bulunan Em

lak ve Eytam bankası umum müuürii B. 
Cevdet Görlet ile Sahil Sıhhiye umuın 
mildürü B. Bahri Ankaraya, Tekirda~ı 
mebusu B. Cemil Uybadin İsumbul.:ı, 
beynelmilel Kızılhaç delegesi B. Rey· 
mont KrU\·azye Ankaraya g!tmic:lerdir. 

---~--

Bel'Clet JıarCll'ı 
Gaziler caddesinde 104 sayılı dükkln

da kömürcü İsmail Özpoyrazın 12 kuru
şa kömür sattığı iddiasile adliyeye veril
diğini yazmıştık. Milli korunma mahke
mesinde cereyan eden duruşmada İsma
il Özpoyrazın suçu sabit görülmiyerek 
beraetine karar verilmiştir. 

---o- --
ADHİRALJLAR 
ŞEREFİNE .ZİYAFET 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Valimiz Dr. 

Lütfü Kırdar misafir Admira futbol ta
kımı şerefine bir çay ziyafeti ventıiştir. 

- -o---
Bfl'gfde sa 1$1 
ue bir ta11zill.. 
Muhterem gazetenizin 5 haziran 943 

tarih ve 11218 sayılı nüshasının ikinci 
sahifesinin altıncı sütununda (Birgide 
müessif bir hidise oldu) başlığı altında 
çıkan yazıyı okudum. Beni ve (>eş arka
daşımı azami hassasiyetle ilgilendiren 
yazıyı tavzihe vicdani mecburiyet his
settim. 

Birginin içerisinden geçen Birgi çayı 
suyundan en evvel Birgi halkının me-r;
ruatını sulamak istemesi onun taarruz 
kabul etmez bir hakkıdır. Bunu takd:r 
ve teslim etmiyecek fert tasavvur cdt
lemez. 

Bu hakkımıza hilrmet edilmemesı, 
darı, kendir, patates ve emsali ziraati
mizin kurumasına. mahalli istihsalatm 
azalmasına bais olduğunu ve bu ziyanın 
iiınıneye şümulü bulunduğunu çok say
gılı b:r lisanla anlatmış bulunmamıza 
bir hakaret mahiyeti izafe edildiğini göı-
mekteyiz. Keyfiyetin bu seküde tavzi
hini rica ederim. 

B!rginin Ulu cami M. de Sıracet
tin oğlu SAİT ARIKAN 

Almanlara göre lngWz 
ue Ruslar ne lıadar ~ır 

lıayfJetmqler? .. 
Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. ajansının 

askeri kayn::ıklardan öj!rendiğine ~r~ 
geçen hafta Ruslar 272, İngilizler 332 u
çak kaybetmişlerdir .Bu hafta İngilizlerin 
kayıpları Bo~eviklerinkine nisbetle 60 
uçak fazladır. Bunun sebebi Alman ve 
İtalyan hava kuvvetlerinin şimali Afrl
kada pek şiildetli akınlandır. Bundan 
b~ka Alman uçak savar bataryaları iş
gal altındaki yerlere İngiliz tayyareleri
nin hücumu esnasında daima tesirli mü
dafaa ateşl açmışlardır. 

Ştuka uçaktan kara kuvvetlerini des
teklemişlerdir. 

Volkof kesiminde düşman toplulukla
rına ve araba kollarına hücum edibniş
tlr. Beş diişman tayyaresi düşürülmils
tilr. 

FtNLERE GöRE 
Helsinki, 8 (A.A) - Finlandiya teb

liği : Kareli berzahında topçumuz düş
man tahkimatını dövmeğe devam etmiş 
ve Finlandiya körfezi yakınlarında ~ 
lanma ve yürüyüş hareketlerine mani 
olmuştur. Aonus berzahında dilşmanın 
hilcum teşebbilsleri pilskürtUlmüştUr. 
Düşmanın işgalindeki bir köy bomba
lanmıştır. 
Doğu cephesinde faaliyet topçuıum 

hafif hırpalama ateşinden ibaret olmUf
tur. Düşman uçaklarının Finlandiya 
körfezinde keşif hareketleri Kotka şeh
rinde hava tehlike işareti verilmesine 
sebep olmuştur. Kareli berzahında hava 
muharebesinde bir düşman bomba uça
ğı ve bir av tayyaresi düşüriilmüş, diğer 
iki av uçağı da cidd! hasara uğratılmıs· 
tır. 





IAJlfFE 4 

SiY ASI VAZiYEr 
---*---

1ta1 va nla r Fran-.. 
saya karşı bir 

az yumuşa
dılar 
-*-

Esirler ve açlık 
---*---

1 n g iliz le r 
böyle emir 

vermedi 
.J.a on deniz zayiatı IJü· . - • -
yiUı • AmerlJıa Rusya- JngiJizler gayri insani 

dan Çine yardım JtareJıetlere IJq uurdalı· 
etmesini istiyor.. ıarı iddiasını ıeJızfp 

Rndyo gazetesine göre glinün en mü
him olayını orta Pasifikte Midvay adası 
-civarında vukua gelen ikinci bü~ de
niz ve hava hnrbjne ait haberleJ teşkü 
t tmcktedir. 

Japonlar Guam ve Vık üsleri gibi 
Midvay UssUnü de müdafaasız vaziyette 
bulmamışlar ve tahminlerinde yarulm1ş
lardır. 

Midvay deniz harbi hakkında bugüne 
kadar alınan haberlere göre Japonların 
en az Uç muharebe gemisi, 5 uçak gemiı;i 
ve bir çok ağır ve hafif kruvazör lle 
nakliY,c gemisi kuJlanmışlardır. F"ılonun 
içinde nakliye gemilerinin de bulunma
SJ Japonların adayı istila için tam tertip 
hazırlıkla hareket ettiklerini göstermek
tedir. Fakat adaya yapılan taarruz Ja· 
ponlara pek bahalıya mal olmuştur. 
Amerikalılar tarafından 2 - 3 Japon tay
yare gemisi batırılmış, bu gemilerin bü
tün uçakları tahrip edilmiştir. 1 • 2 tay
yare gemisi de hasara uğratılmış, fakat 
bunların içindeki bütün uçaklar da tah· 
rip edilmiştir. Bir muharebe gemisi ağır 
hasara uğrablmış, 2 muharebe gemisi 
ile altı kruvazör ve üç nakliye gemisi 
de hasara uğratılmıştır. Bu vaziyet kar
şısında Japon filosu ada civarından 
uzak1aşmıştır. Bununla beraber, Ameri
ka filosu baş amiralı yaptığı bir demeç
te Japonl~ kat'iyetle yenilmiş ·oldu
i,'Unu söylemekten kaçınmıştır. 
İTALY AN İSTEKLERİ VE FRANSA 
Şimdi anlaşılıyor ki son Mussolini-Hit

ler mülakatında İtalyanın Fransa üze
:nndcki istekleri görüşülmüştür. Bu gö-
riişmeden sonra devam eden şiddetli 
italyan neşriyatı son g\inJerde .zaiflcmiş, 
Kont Ciano da geçen hafta söylediği nu
tukta Fransa hakkında çok ihtiyatlı bir 
dıl kullanmıştır. 
SİYASİ İHTİLAFLAR 
Avrupadaki siyasi davalar halledilmi~ 

olmnktan çok uzaktır. Yugoslavya par
~alanmış ve bu yüzden Macarlar İtal
yanlnrdan, İtalyanlar da Bulga,rlardan 
memnun klmamışlardır. 
Mıhverin işgal ve hfikimiyeti altına 

~ircn yerlerde de vaziyet kararsızdır. 

Bir umumi vali idaresinde bulunan Mo
ravya ve Çekyanın şimdi iki kısma ay
nlarak idare olunacağı bildirilmektedir. 

Fnknt Almanya Avrupadaki bu karı
şıklığı silahlı hale varmaktan menede
cek kadar kuvvetlidir. 

ALMANYAYA YARDIMLAR 
Avrupanın her memleketinden Al

mnnyaya ham madde ve eşyn halinde 
rapılan yardımların yek\ınu b:r milyon 
İngiliz lirasına varmıştır. Diğer taraftan 
Avrupa kıtası Almanyaya işçi teminiyle 
oe yardımda bulunmaktadır. 
ÇİNE YARDIM 
Rumen radyosunun verdiği bir habe

re göre Amerika hükümeti, Çine yardım 
etmesi mukabilinde Rusyaya yardım 
cdeceğ;ni Rus hükümetine bildirmiştir 
Amerikanın böyle bir teklifte bulunmuş 
olması imkan içindedir. Esasen Alman 
taarruzuna kadar Rusya Çine yardım 
etmiştir, fakat bu taarruzdan sonra yar
dımı gevşemiştir. Rusyanın Amerikanın 
t<ılebini kabul edeceği sanılmaktadır. 

---o---
DENIZ HARBi -·-(Baştarab 1 inci Sahife.le) 

JAPO 'LAKA ACIR DARBELER 
Va~ngton, 8 (A.A) - Royter: Birle

§JK Amerika donanması başkumandanı 
amiral King dün akşam gazetecilere 
Midvay deniz muharebesinin ehemmi
yetini anlatmıs \ e demiştir ki: 

• -· Havay adalannın bu ileri kara· 
kolunu ele ~eçirmek için Japonlar filo
lannm biiyiik bir kımsını Jcullanmışlar
dlJ', • 

AGIR DARBELER 
Dü mnnın Birlesik Amerika kadnT 

gemi (ıknramıyacağını hatırlntarnk anıİ· 
ral suntan ilave etmiştir: 

• - Jaoonlar l\lidvayda ağır darbeler 
yediler. Fakat kara üslerinde her.iiz pek 
çok fay) nrelcri vardır. Amerikanm J:Ct'· 
<:eklenmesini beklediği \'e kuvı:etlerini 
ona gijre tanzim ettiği bu deniz ve hava 
muharebesi Pasifik sa\ a ının ı-elisirrıi 
üzerine te ir yapabilir. Bu, Japon km•
\ etlerinin uğ-rıulığı hasann derecesine 
bai'lu1ır. 

na,·a adaları her ne bahasına olıır..a 
olsun müdafaa edilmelidir. Pearl Har
bour, Pn ifikin anahtandır .. • 

Amiral Japon donanmasının Midvav
da yenilmis olduğunu kat'i olarnk söy
lemekten kaçınmış ve demi tir iri: 

• - Japon gemileri harp sahasından 
çekilmi Jerdir. Ycnilmi olduklarını 
şimdiden söyliyemcm. Midvay hn\•adan 
J>Ck i\ i müdnfnn edilmi tir. Knra üslc
rindrn len Amerikan tay) arcleri pi!?. 
ehemmi etli i lcr görmüc:lerdir. Bu da 
i n:ıt ed<'r ki bizim de diic:manın kaı·a 
iislrrine fanmız etmemiz doi?ru <ılmaz. 

Hl'R TARAFTA HAZIRLIK 
M"r nn den "zı muharebesinden onra 

l: n 1ann bir rrv vapmak isfyece~ v 

ediyorlar .. 
Londra, 8 (A.A) - Alman başkuman

danlığının bir tebliğinde elde ed!Jdiği 
iddia edilen bir vesikaya atfen gily:ı 
mihver esirlerini söyletmek için kendi
lerine gıda verilmemesi ve istirahatten 
men edilmeleri emredildiği iddia edil
mekterlir. Böyle bir vesikanın bulunma
sına imk~ yoktur. A!rikadaki komutan
lık bu kabil gayri insani hareketlere hiç 
bir zaman baş vurmamıştır. Komutanlık 
harp esirlerine karşı ileride de şimdiye 
kadar tatbik ettiği insani kaideleri tat
bike devam edecektir. 
Parlste Yalnıdller siyah 
yddızlı ellJlse giyiyor •• 
Paris, 8 (A.A) - Dün, Yahudilerin 

elbiselerinin görünür yerine siyah yıld:z 
dikerek gezmeleri mecburiyetinin ilk 
tatbik günü idi. 

Pöti Parizyen gazetesi diyor ki : ıPa
risliler ve hattA kibar mahalleler halkı 
siyah yıldızlar dikilmiş elbiseli yahudı
leri görünce derin bir hayret içinde kal
mışlardır. ıo 

Gazetenin belirttiğine göre bu mecbu
riyet, t..'\biiyetleri her ne olursa olsun 
bütlin yahudiler için mecburidir. 

----·------işgal a tında bu-
lunmıyan Fran

sadan ses er 
---*---

INGILIZLER SU~IYE IŞ'NDE 
FIRSATTAN ISTtFADE 

ETMiŞLER 
--*-. 

Vışi, 8 (A.A) _ lşgal altında bulun
mıyan Fransız basını dünkü baş yazıla
rını İngilizlerin Suriyeyc taarruzlarının 
yıldönümüne tahsis etmişlerdir. Lö Tan 
gnzctcsi diyor ki : 

İngilizler, Fransanın yenilgisinden 
:faydalanarak eski bir hesabı kendi leh
lerine hallettiler. İngiliz suiknstinin yıl
dönümünde bütün Franstilnr menfaat
lerinin hangi tarafta olduğunu, general 
Degolün mü, yoksa imparatorluk top
raklarını müdafaa eden Fransız kıtala
rının mı memlekete hizmet ettiklerini 
dUşilnmelidirler. 

B1R TEZ.AD 
Radyo gazetesı, Surıyenin İngiliı.ler 

tarafından işgali Fransanın bu olaydan 
•bir sene evvel yıkılışı gününe tesadüf et
üğini söyledikten sonra diyor ki : 

c Fransızların anavatanın yıkılışı gü
nünü hatırlamıyarak Suriyenin işgal gü
nünü hatırlamaları, eğer bu bir politika 
oyunu değilse, Fransızların Suriyeyi 
Fransadan ziyade sevdiklerine delildir.> 

Avustralya ile diğer kalelerin kuvvet
lenmesi karşısında kollarını bağlamıya
cağı bedihi idi. Ehemmiyetli ileri mevzi
lerimiz arasında Pearl Harbour ve Mid
vay bir Japon akınına ve istila teşebbii
süne en elverişli olnn noktalardır. Bu
ralann coi,rrafi vaziyeti, muvaffakıyel
sizlik halinde düşman harp gemiJerinin 
biiyük kayıplara uğrnmndan çekilmele· 
!'ine müsaittir. Diğer taraftan, düşmanın 
Mercan denizinde tekrar taarruza gir:ş
mesi ihtimalini hesaba katmakla bera
ber Midvaya yapılacak bir taarruzu da 
püskürtmeğe hazırdık. Alaskaya karşı 
bir taarrm ihtimali de hesaba katılmış
tı. Birleşik Amerika M!dvaya bir taar
ruz ihtimaline karşı hazırlıklı iken Aml?
rika ve Avustralya arasındaki muvas:ı
le yollanrun korunmasını da göz önUn
de tutmakta idi. Bu kararımız, bile :ı,ue 
bir tehlikeyi göze alarak verilm;ştir.ı 

MERCAN DENİZİ MUHAREBESİ 

Amiral yapılan hazırbkların mahiye
tini anlatmış ve demiştir ki: 

• - Tokyodakiler Mercan denizi mu· 
harebesinden sonra zevahiri lmrtannnğa 
çalışacaklardı. Bu husu ta general Mar
şal ve harbiye nazın Stimsonla ayni fi. 
kirde idim. Yeni taarruzu beklemenıi-ı 
için diğer bir sehc!> düşman hesabına 
kafi muvarfakıyetsizlik1c neticelenen 
Mercan denizi 6ıuharebesi idi. 

Bu muharebeden sonra Amer?kan de
niz kuvvetleri ve keşif vasıtalarımı"t, 
hareket sahasından çekilen Japon bir
likleriyle teması kaybetmişlerdi. Bu
nunla beraber batı Pasifikte dağınık bir 
çok denizaltılarımız vardır ve bunlar 
bize pek faydalı malfunat verebilirler.• 
DAÇ HARBURDA HASAR YOK GİBİ 

Nevyork, 8 (A.A) - Nevyork Taymis 
yazıyor : Daç Hnrbura yapılan hava 
~kınının iki hedefi vardır· 

1 - Bu hücumları iznm ederek Tok
yo üzerinde müsait bir tesir yapmak. 

2 - Muhtemel baska hiicumlar hazır
lamak. 

Daç Harbur hücumunda yapılnn ha
~ar hic denecek kadar ehemmiyetsizdir. 

YENi ASIR ALI 1942 -INGILIZ • ALMAN HARBi Japon tehlikesi 
----* ·---

Denizde kü. Kurtuluş 
Çu .. k b. çar . 111 Avrupa t renleri işliyor 

ır - caresı: ır.1u-

pışma oldu ' kavemet Daha çok yük katarları-
. - *- ~·-JngiHz tayyareleri Hol· Hint lideri Nehru diyoP 
landa sahillerine, fimali ııı : Ordular IJozıılsa 
Fransa meydanlarına bile millet harbe de· 

ue ~lğer hedeflere uam e tmelidir •• 
hÜCIDll enfler.. Yeni Delhi, 8 (A.A) - Pandit Nehru 

Londra, 8 (AA) - Hafif bir deniZ gazetecücre şunları söylemiştir : 
devriyemiz üstün düşman deniz kuv- c - Hindistanın müdafaası davasının 
vetleriyle karşılaşmıştır. En az iki d~· hal sureti Hintlilerin orduda hizmet ala
man torp:dosu bu kuvvete dahil bulu- bilmeleridir. Her erkek ve her kadın 
nuyordu. 600 tonilatoluk bir düşman muharebede rol aJacak hale gelmelidir
torpidosuna bir torpil isabet ettırilmiş- ler. Ordular bozulsa bile millet harbe 
tir. Bu gemi hemen hemen batmıştır. devam etmelidir. Halk mukavemeti hak
Bütün hafif birliklerimiz dönmıı~lerdir. kındaki düşüncem sağ veya yaralı as-

""7' kederin teslim olmamalarıdır. 
Bazı küçük hasarlar ve iki de öH.i var- KURTULUŞ ÇARESİ 

dır. Japonların Hindistana taarruzlarını 
ALMANLARA GÖRE imkansız kılacak yegAne çare bu te.slim 
Berlin, 8 (A.A) - Hollanda sahillP.J·i olmamak azmidir. Hindistanda harp en

açıklannda mayn tarayıcı gemilerimiz düstrisinin gerektiği kadar inkişaf etme
İngiliz deniz kuvvetlerine hilcum etmiş- miş olması önüne gcçiJmez bir zorluk 
ler, bunları 7 haziranda muharebeye değildir. Harp fabrikalarının idaresi ih
rnecbur etmişlerdir. Gemilerimiz hiç bir tiyar ellerden alınır ve gençlcştirilirse 
kayıba uğramadan top ateşiyle düşmana istihsal bugünkünün iki, Uç misline çı
mühim isabetler yapmışlar ve bir deniz- kacaktır. > 
altısını hasara uğratmışlardır. 
İNGİLİZ HA VA HÜCUMLARI 
Londra, 8 (A.A) - Hava nazırlığının 

bu snbahki tebliği: Dün gece av servisi
ne mensup uçaklar HolJanda sahilleriy
le s1mali Fransadaki hava meydanlarına 
ve diğer hedeflere akınlar yapmışlardır. 
Bomba uçaklnrıınız Friz adaları açıkla
rında düşman gemilerine saldınnış orta 
büyüklükte bir geminin bordasına bir 
bomba isabet etmiştir. Bu hareketlerde 
hiç bir tayyare kaybetmedik. 

r.: il 1111111111111111111il111il11111111111111il11111111111111 r: 

~ BiR DEMEÇ ~ = --- -·- = 
Anıerikara istihsa- = 

- latı ve kavnakları ~ ... 
hudutsuzdur •.. -·-- Mihuer deuletleri 

pelı yafıında bunu ta-~ 
mamen anlıyacaJıtır E 

- Vaş!ngton, 8 (A.A) - İngiliz inşt- E 
5 ve istihsal nazırı Literton endüstri§ 
5 bölgelerinde ynptığı tetkik1erden : 
§sonra Vaşingtonn dönmilştür. Liter · ~ 
E ton gazetecilere demiştir ki: :: 
§ - Amerikanın harp istihsalntı kay· § 
E nakları hudutsuzdur. Pek yakıncfo E 
§ mihveı· devletleri bunu tamamen an· : 
: lıyacaklardır. § 
:1il1111111111111111111ili11111111111111111111111111ili1111 ·:-. 

Haydrihin cesedi 
llerliııe ,götiirüldü 

---·---
Prag, 8 (A.A) - Haydrih!n cenaze 

töreni Prag şatosunun mernsim avlusw-ı
da yapılmıştır. Himler, Haha törende 
hazır bulunmuşlardır. 

Polis generali Davrugc, Haydrihin 
hizmetlerini hatırlatan bir nutuk söyle
miştir. Törenden .sonra cenaze Berline 
nakledilmiştfr. 

----·----Mihver dt-'·n izaltıları 

Amer!ka kıyıların

da tutunamıyor 
---· ---

Vaşington, 8 (A.A) - Bahriye komis-
yonu reisi Vilson, bahriye nazırının da 
müsaadcsüe demeçte bulunarak, düş
man denizaltılan taarruzlarının netice
siz kalacağını ve alınan tedbirler saye
sinde mihver denizaltılarının Amerikan 
sahillerinde tutunamıyarak uzaklaştık
larını ve açık denizlerde faaliyete mec
bur kaldıklannı söylemiştir. 

----·~~--UZAK DOGU BOGUŞMASI 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Seylan ada'il sahilindeki hava üssünde 
dünden beri vazifesine başlamıştır .. Bu 
hava kuvveti İskoçyadan hareket ederek 
Cebclütarıkı geçtikten biraz sonra Ak
deniz, Libya ve orta şark yolu ile Hin
distana gelmiştir. Seyahat 60 saat bile 
sürmemi~tir. Filonun kumandanı pek 
gene; bir subaydır. 
ÇİN - JAPON BOCU.ŞMASI 
Çunking, 8 (A.A) -Tcbl:ğ: Çegyaııg 

vilayetinde Japonlar Şikye.ng tayyare 
meydanını znptetmişlerdir. Çinliler Şik
yengin merkezine çekilmişlerdir. 

Fug nehrinin doğu kıyısında Japonlar 
Linyakudan geçerek Kuşoyu işgal c?t
mişleı·dir. Bir Japon kolu Şiantun~a 
varmış olup Tungyang istikametinden 
ilerlemektedir. Ehemmiyetli Çin kuv
vetleri ise cenup istikamet:ncle ilerliyor. 

Kiangsi şimalinde Çin kuvvetleri Ju
ponhmı hiicum ederek düsmann ağır 
kayıplar verdirmişlerdir. Japonlar b!r 
çok harp ma1zem<'si bırakmışlardır. 

Yeni Delhi, 8 (A.A) - İngiliz uçak
ları Binnanyanın cenup sahilinde- bu1u
non Akyap limanına hücum etmi!ılerdir. 
Atılan bombalarla oradaki mendireüin 
hasara tti,'Tatıldığı tahmın ediJmektcdir. 

--o---
Maltada tallrlp 
edilen açaldar .. 
Malta, 8 (A.A) - Dün Malta üzerin

de bir Alman avcısı tahrip edilmışt;ır. 
Geçen cumartesi gUnü Malta üzerinde 

tahrip edilen düşman uçağı sayısının 
dokuza baliğ olduğu tcsbit edilmiştir. 

-----·-·-----Almanvada er-
·~ 

kek nüfustan 
tasaı·ruf ••• 
---·---

BUNDAN SONRA POLiSTE 
BURO iŞLERiNi KADIN· 

LAR GORECEK -·-Berlin, 8 (A.A) - Zurihte çıkan Di-
tag gazetesinin Berlin muhabirine göre 
Alman polis teşkilfıtının bliro işlerinde 
erkekler yerine kadınlnr ku11anılacak: 
tır. Alınacak kadınlnrı teşkilat reisi se
çecek ba suretle işgal topraklarında em. 
niyet kuvvetleri arttırılmış olacaktır. ----·----Sıhhat Köşesi 
••••••••••• 

Psikasteni has
talığının şe-

killeri 
-*-

Bu hastalıktan başlıca iki şekil ayırt 
ederler. Bir şeklinde ?.ayıflık yorgun
luk hayatın yalnız ruhi dediğimiz, zi
hin ve his işlerindedir. İkinci bir şeklin
de ruhi uıyıfük ve yorgunluk bulun
makla beraber vücudün uzuvlarında da 
rahatsızlıklar bulunur. 

Birinci şekilde psikasteni hastası zih
nini toplamakta güçlük çeker, okurken 
ve işlerini görürken dikkat etmesi gUç. 
leşir, hafızasının zayıflığından şikftyet 
eder, çok defa baş ağrısı ve uykusuzluk 
çeker. Bu şekilde hastaların çoğunda, 
kararsızlık ve işlerinde tereddüt alamet
lerinden başka türlü türlü korkular bu
lunur: Kimisi knlabalık içersine girmek 
ten, kimisi büyücek meydanlardan geç
n.ekten, kimisi bulaşık bir hastalığa tu
tulmaktan korkar .. Mikropların korko
sundan, hiç kimsenin eline dokunmıyan 
durup durup ellerini sabunla yıkayan, 
alkolle temizliyen meraklı kimseleri, 
tabii bilirsiniz. .. Böyle, psikasteni has
talığı tesiriyle gelen korkuların tafsilA
tını bir aralık yazmıştım. O taf.cıilfüı tek
rar etmiyeceğim. 

Bu korkuların, kararsızlığın ve her 
işte tereddüt etmenin neticesi olarak 
insnnın ahlfikı da -bozulur, denilmezse 
de- değ!şir. Hodbinlik gelir. İnsan sade
ce kendisini düşüne düşüne başk&lariylc 
hiç meşgul olmaz. Bazıları ailelerine bi
le bigane kalmış gibi görünürler.. Bir 
çoğu çalışmaktnn, bir iş görmekten nef
ret eder. 

Bütün bu alametlerle birlikli!, yor
gunluk eksik olmaz. Da!ma sabahleyin 
yataktan knlkınca başlıyan yorgunluk 
Psikasteni hastası sabahları daima daha 
yorgundur. Sabahleyin dizleri tutmaz. 
Zihin dalgınlığı, bir şeye dikkat etmek
te güçlük tc bilhassa sabahları şiddetli· 
dir. Öğleden sonra, yorgunluk azalır, bir 
şeye dikkat etmek dahn kolaylaşır .. Ps!
kasteni hastası sabahleyin ve öğleden 
sonra başka başka insan gibidir.. Sa
bahleyin çalışamıyan, hiç bir şeye dik
kat c<lcmiyen, hiç bir Şc.'yle meşgul ola
mıynn, yalnız kendi kendini düşünül' 

g!bi olan insan öğleden sonra, hele ak
şama do!,'lll ~ e geceleyin buc;ka bir in
san olur .. O vakit konuşur, çalışır, daha 
iyi diişiinür ve dahn çabuk karar1nr ve
rir. 

P iknsteni ha tasının en büyiik tesel · 
lisı ve keyfi. sık sık hekiminin muaye-

na ehemmiyet verilecek 
istanbul, 8 (Yeni Asır) - Ay sonun-edilen tarHe aynen Sofya hükümeti ta"' 

dan ön~ i§lehneye açı1ması kararla§h- rafından dn kabul edilmi§tİr. 
rılan. Avru!'..2' tren ~attı seferle.ri!le tari- Şimdilik yolcu treni olarak yalnJZ 
felen ve dıger teknık hususat ıçın Sof- . . . . .. tat• 
yada yapılan müzakereler neticclenmi Konvansıyonel ışlıyecektır. Yuk ka 
tir. Heyetimiz bugün (dün) memleketf. larına ehemmiyet verilecektir. Di.rdti 
mize doğru yola çılc:acaktır. mar§andiz ııeferlerj ihdası kararlaft1i1l-

Halen Türk demiryollannda tatbik ml§tır. 

Kazanç vergisi kanunu ... 
nun iki fıkrasına dair 

Ankara, 6 (Telefonla) - Kazanç 
vergisi kanunun birinci maddesinin A 
fıkrasiyle 6 ıncı maddesinin 3 üncü fık.-

ikti!lat eneümeni maddedeki (ticaıf 
gaye) tabirinden makııadı amme hiz
metleri haricinde yapılan itler olduiu 
kanaatiyle bir tefsir fıkrası hazırlaJn1$ 

Tasının tefsirine dair tezkere maliye, ad- ise de diğer encümenler ayni mütaleadll 
liye ve iktiııat encümenlerinden geçmiş- olmakla beraber maddenin sarahah kar· 
tir. 1 oısında tefsire lüzum gönnemiılerdir. 

Mecliste dünkü müzakereler 
Yeni mebusların maz IJataları JıalJul edildi 

Ankara, 8 (A.A) - Büyiik Millet 
Meclisi bugünkü toplantısında yeniden 
seçilen bazı mebusların intihap mazba
talarını kabul etmiş ve yeni mebuslar· 
dan Nihat Anılmış and içmiştir. 

Bundan sonra, köy okulları ve ensti
tüler teşkiline ait kanun li\yihasiyle 
devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

tcadülüne dair kanuna bağlı bir sayıb 
cetvelin adliye vekfilcti, meteoroloji ve 
hıfzıssıhha umum müdürlükleri kısımla~ 
rında tadilat yapılmasına, askeri cez• 
kanununun :bazı madde1Ninin dcğiştiı"il"' 
mesine dair olan kanun layihalannı da 
müzakere ve kısmen kabul etmiştir. 

Meclis çarşamba günü toplanacaktır· 

Bugün Parti Meclis grubu toplanacak 
-----------~----~ 

Ankara, 8 (Telefonla) - Meclis parti grubu umumi heyeti yarın (bugün) sa
at 15 te mutat toplantısını yapacaktır. 

Vilayetlerde "Daiıtma ofisi'' 
ya ılıyor . teşkilatı 

Ankara, 8 (Telefonla} - Dağıtma ofisi vilayetler teşkılatı kunılmıvlı.:tadır. 
Açılacak umumi mnğazalar iç.in hazırlıklar ilerlemiştir. 

Çiftçi mallarının kornnınası işleri 
Ankara, 8 (Telefonla) - Çiftçi mallannın korunması kanununa göre .elli 

liraya kadar znrarlar hakkında korunma ve ihtiyar meclisleri tarafından verilen 
kararlara mahalli sulh mahkemesinde itiraz edilebilecektir. 

lstanbulda ekmek çeşnisi d~ğişti 
lstanbul, 8 (Yeni Asır) Şehrimizde ekmek çeşnisi bugün (dün) c:leği§tiril· 

miş, yüzde kırk olan arpa miktarı yüzde yirmi beşe indirilmiştir. Yarınki (bu· 
günkü) ekmekler daha beyaz olacaktır. 

da yağmur ekin lere can kattı 
Konya, 8 (A.A) - üç gündenberi ya ğınakta olan yağmurlar ekin ve otlann 

büyümesine yardım etmiştir. Her tarafta çiftçi ve köyül scviırç içindedir. 

Japonlar bir de
nizaltı hücumu 

yaptılar 
--~~-·--~~-

Sidney ve Niyulıasteli 
bombardıman ettiler .. -·-Melburn, 8 (AA) - Tebliğ: Japon 

denizaltıları Sidney ve Niyukastel li
manlannı bombardıman etmişlerdirdir. 
Sid neyin bombardımanı 15 dakida, Ni
yukastelin ise 30 dakika sürmüıtür. 

----·----HARP VAZIYET ı NE ASKER 
GOZILE BAKIŞ 

- *-( Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Japon donanmasının epey hırpalan

dığı Amerika filosu baş amiralrnın söz
lerinden anlaşılmaktadır. 

AVRUPADA 
A vrupadaki hava muh.arebleri olagan 

seyri takip etmiııtir. Jngilizler Alman İ§-
gnli altındaki 1 lollanda ile şimal Fransa 
kıyıanmfa ve Almanya üzerindeki gün
lük hareketlerine devam etmişler ve ba
tı şimal Almanyada Emd'en limanını da 
bombalamışlardır. 

Emdendc de evvelce küçilk harp 
gemileri yapılırdı. Belki harpten ııonra 
denizaltıları yapım tezgahları da vücu

dc getir\}miştir. 
Doğu cephesinde ele hava harekfıtı 

<levam etmekte ve iki taraf ta adetleri 
üzere muvııffakıyeti kendilerine mal et
mekte, karşı tarafa pek çok kayıplar 
verdirdiklerini bildirmektedirler. 

Miih "m bir haber, Volkhof ve Lenin-

Demokrasi za• 
ferİnİL_ mana

Sl: Hürriyet 
---*---

Harp Jıazandınca tahalı
Jıümün timine geçlleceJı .. --·-Nevyork, 8 (A.A) - Amerikan den\1. 
kuvvetleri baş amirah demiştir ki: 

• - Harbi kazanacak olursak yalnrı 
kendi hürrjyetimizi değil, milyonlarca 
insanın da hiirriyet ve istiklMini iade 
etmiş olacağız. Galip gelirsek, baz.ı ınil· 
leUerin tahakkümlerinin önilne geçecelc 
tedbirler almakta kusur etmiyeceğiz .. 11 

-----·-----Al MANYA · MACARiSTAN 
--*-

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ASKERİ GÖRÜŞMELER 
Askeri durum da görtışülmüştfu-. MU

zakerelerin bu safhasında Almanya na· 
mına Fiıhrer, Ribbcntrop, general KaY"' 
te], general Yud ve Almanyanın Peşte 
ataşemlliteri general Fon Papenhayın. 
Macaristan namına başvekil Kalay, ge· 
ncral V nroş1 Macnristanın Berlin ataşe· 
militeri general Kukloş hazır bulunmuş
lardır. 

Saat 17 de Kalay Alınan hnriciye na· 
zırının misafiri olmuş, günün siya<;.i me
seleleri fü:erindc görüşmele- ynpılmıc;. 
tır. 

grnd dolaylarında ltalyan tayyareleri
nin faaliyete geçtiğine dair olan haber· 
dir. Bu bölgelerde ltalyan hava kuvvet· 
leri ilk defa olarak görülmüştür. 

nahanesine giderek ona haHni anlatmak 1 bır saat, iki saat hekimiyle konuşarak 
ve onunla münaknşa etmektir. Psika -- halini anlatmayı sever. Hekiminden .,.y· 
teni hastası Nörasteni hastası gibi, ÜZ" d rıldıktan sonra da, hiç olmazsa bir kae 
notlarla dolu kağıtlar ge1irmez, fakat, giin kfo rahat eder. 


