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f'lln mlindeTeeatından mesuJivet kabul edilmez.. 
....... 

• 
Cümhııri11etm l'e Cümhııriyet eıttleriftitl bekçisi ıabahlan çıkat' aıyaai gazetedw. 

1 Suikast davasına 1 vam ediliyor de. 
İi İstanbul, 28 (Husust) - Suikast divasmm ~ 
5 nnki ceJsesiııde dinlenmesi muhtemel ola w 
5 İstanbulda oturan şahitlerin diler kısmı 6k lıı. i gün Ankaraya hareket etmiştir. 
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YEN1 ASIR Matbauında basılmıştır .. 

Yaklaşan 
Tehlike 

~~~~1r·~~~--

lılüttef 11ılerl ntüdafaa
dan tecauüze geçmeğe 
lllechur eden selJepleP .. 

SEVKET BfLGİN 

Müttefik memleketlerde beliren lruv
~etli bir kanaate ıöre, Doğu cephesinde 
kat'i mahiyette hareketlerin başlıyacağı 
liin, Anglo Saksonlar, diişmanlarımn te
~bbüs iradesini zaafa uiratacak hamle
~' yapmak zaruretini bütün şiddetiyle 
liuyacaklardır. Bu hamlclerin yalnız ha· 
•adan yapılacak hücumlara ''eya mewii 
titiz hareketlerine inhisar etmesi duru· 
lbtııı ağırhğını hafiflctenıiyeceğinden, 
"üttefikler, kendilerinden beklenen şa· 
"1'tırıaçı yarafnıak için. nıutlaka kıtada 
•kinci bir cephe açacaklardır. Zira Al· 
!banlar, bu defaki iaarruzlannda, diiı?
~nlarına hiç soluk aldınnıyan ezici bir 
listiinliik temin edeceklerinden çok 
ihnitlidirlcr. Ham sanatindeki hiitün us
~lıldarııu ve bütiin tahrip kuv,·etlerini 
kullanarak en kısa yoldan en hüyiik 
hettcfe nrmai!a karar ,·ermislerdir. As· 
kel'i miinekkitlerin de kanaatleri şu 
~erke7dcdir ki, Almanlar, dev gayretle
rini bilhassa cenup cephesinde toplıya· 
!'k yıldınm sürath•le As1rahana kadar 
~rlcnıeğe ve Knılların Kafkasya ile 
l.ai?Iar:ını kökünden kopannağa çalısa
'-klardu. Bu tahmini yapanlar, B. Bit
lerin her şeyden evvel cenup cephesin· 
~~ki Rus orduJannı yok etıncğe azmetti
f1ni \e ancak bu tesebbüsün de muvaf-

F onder Golçun yıldönümünde 

Zelanda Ja- Ankara da Alman sef are
pon tehdidi tinde kabul resmi yapıldı 

altında · 

. , Uzak l>onuda f 
J,,_,_ - - -·-·-:·-·- -· .. 

l---- -- . -.. ------- = • 

• J~~"!.~-~-a-~e:~m l 
aponlarbir 

imtihange-
• 

çırıyor 

ak olduğu takdirde. yaz aylannda Kaf
Ptasyayı da istila ederek Orta şarka ya
Yılrnağı hedef tutan ikinci büyiik ham
;nin yapılacağını söyliyorlar. Bilhassa 

-*
Amerikan donanma· 
sı VP tayyarelrri bü

)İik bir barba 
hazırlandı 

-*-
.Japon donanması ı!Ja 

Marşa! adaları 
önündedir •• 

Melburn, 28 (A.A) - Müttefik kuv· 
vetleri umumi karargahının tebliği: 19 
av tayyaresinin himayesinde 17 bomba 
uçağı Port Darvin hava meydanını 
bombardıman etmiştir. Muvaffakıyetle 
müdahale eden tayyareler!miz düşmanın 
Uç bomba ve dört av tayyaresini düşür-

( Sonu Sahife 4. Sütun 2 de ) 

-- .... --·-----Fon Papen oe general 
Kdlıu dostane 

naıuJıın'P söylediler 
Ankara, 28 (Telefonla) - Bugün Al

man seiarethane.<sinde eski devrin Türk 
Alınan silAh arkadaşlığını canlandıran 
bir kabul resmi yapılmış ve çok eski za
manlardan beri Türk ordusunda hizmet 
etmiş Alman ve Prusya subaylarının re. 
simlerini muhtevi tarihi bir müze acı}. 
mıştır. Samimi bir toplantı halinde de
vam eden resmi kabulde Türk ordusu 
::ıdına General Hüseyin Hüsnü Kılkış, 
Gend Kunnaydan Hilmi Uray l1azır bu. 
lunduğu gibi B. Saffet Arıkan, General 
Naci Erdeniz, Matbuat umum müdürü, 
Anadolu Ajansı umum müdürü ve ga
zeteciler hazır bulunmuşlardır. Alman 
ordusu adına, umumi harpte Türk ordu
sunda hizmet etmiş ve Berlinden sureti 
mahsusada gelmiş olan General Burh ile 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

----+-----
IJüviik bir taarruz 

-' 

için hazırlandık 
----·---- -

ITALY!t~L~R\ GO~E _ ... _ 
iki taraf Akd~nizde 

karşılaşacak _ ... _ 

Kan adada 
- -·-

Plebisit yapıldı 
1 

Ottava, 28 (A.A) - Kanada kuv
vetler:nin deniz aşırı harp sahnele
rine gönderilmeleri için B. Makenzi 
King hükümetine tam salahiyet ve
rilmesini istiycn plebisit yapılmıştır. 
Kebektc şiddetli muhalefet vardır. 
Bu bölge müstesna bütün memle

ket lehinde reyini lrullarunışbr. 
Ottava, 28 (A.A) - Başvekil Ma

kenzi King Kcbek halkının da hil
kümete rey vereceğini ümit ettiğini 
söv lemiştir. 

-·-Japon Başvt-kili: Biz 
hu harbi kazanma· 

lıyız, diyor -·-HBU harpte rnütt.,.,,,.. 
rln :yenUmesi gePe,,,,,...ıı 

Tokyo, 28 (A..A) - Japon Bqvekill 
Tojo bir nutkunda demiştir ki: 

«Bu harbi kazanmalıyız şunu hatırlat
malıyım ki harbin gelecek safhası japon 
milleti için çetin bir imtihan olacaktır. 
Bu safhaya tam bir birlik'k girmek JA.. 
zımdır. japonyamn Birleşik Amerika ve 
tngiltereye indirdiği silrekli darbeler bu 
milletleri derin bir endişeye dUfilrmQI. 
tür. Bu vaziyette umumi efkAn tubMlt 
isteyen bu hUkümetler tekrar Wımd b
zanrnak için gayretler sarfediyortar. Son 

1 C:nnu Sahife 4. Sütvq ~ de ) 

. Usyanın, İran ve frakın petrol zcnj!:in
likıerine el koymak maksadi:vle yapıln
~ olan bu hareket, Büyük Britanva 
llttt>arntorluğunun Asyada ve Doğu Ak· 
-..iz. havzasındaki mevkilerini' tutul
~ ve müdafaa edilmez bir hale koy
"'-kla kalmıyacak, ayni umanda Japon
~nın Hint okvanu..undalô mevkiini fev-

tftde kuvvet1enclinnis olacaktır. 
Bunun kindir ki, Japon gazeteleri, 

~iti pakt devletleri arasında kombine 
-reketlerjn muazzam neticeler doğur
"-sı ihtimalinden bahsetmek1edirler. 
bo~ehlikenin bu mahiyeti, Alnıanlann 
.._.~daki büyOk taamızlannda serbest 
~atı neden limit edemiyeceklerini 
tOsteriyoı-. 

UIJya ltaPIJfnde yeni hil' 
c!eM~'~H6' c!mactı.. 

J -

Nevyor'k, 28 (A.A) - LonfBiverourx 
tn~ilizlerin taarruza geçmelerinin zaruri 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki: Bü
yük Britanya böyle bir taarruz için mü
kemmel hazırlanmış bulunuyor. Bunun 
için bu taarruzun mutlak yapılabileceği 
neticesine varılabilir. 

Plebisit tam intizam ~~ı:...c;U.W~!ofifp ..... 

llu sarllnr dahilinde tecavüz strateiisi, 
llbi\ttefildcr için, bir havat davası haline 
~İştir. Eğer önlerindeki bu son fır
"ttan da faydalanm~a muvaffak ola
~~larsa harbi bir cok seneler u7.atmak 
~etine katlanacaklan gibi, dü man-
tının hakikaten yenilmez bir kudret 

~~nmalanna da seben olacaklardır. 
li'akat müttefikleri ikinci bir cenhe 
~ak hususunda acele etmeğe mecbur 
~daha baska sebeolcr de vardır. Biı· 
~ Dokudaki harbin mahiyeti heniiz 
ı.__ llntammadır. Almanlann bu harbi 
~malan ihtimali ne kadar kuvvetli 
\ ka,.hetmeleri ihtimali de o nisbette 
.. ~etlidir. Rus ejderinin bu defa Al
t._.. hamlesine karşı mukavemet kudre
~ lleden ibaret olaca~ı kimse bilemez. 
t. ince hesanlara davandıih zannedilen 
'8 hıninlerin bile yanlış ~ıkması müm
)e lldiir. Zira bu harbin taliindc mater· 
~ İnsan ve tabiye üstünlii(ü kadar 
;;vınetli bir unsur daha vardır ki o da 
~· nıane,•ivnt üstünlii~idür. ~on r.ey
...._. ~aate kadar manevivatmı muhafaza 
e;n•len, inanarak dllviişen taraf saşır-
,_~hneler varatabilir. 

.... qte bu nokta, Avnıoa milletlerinin 
a;__ kabusu olmaktan çıkmamıstır.. Na
ı;;;~ hiç sempati he<;lemiyen. Alman za. 
-.·ıi'' kurhılus davalarının sonu sayan 
.\ 

1 etler bile Bolşevizm in yalnız başına 
~Paya hakim olması ihtimalinden 
latiı lhektedirle.r. Demek ki. Avrupada _,_::.a uirıyan memleketlerde bir 

lanınanm kendini ıöstermesi iein 
~k An,lo Saksonlann lataya ayak 
~lan lizımdır. Hürriyetlerini kay
~ lheın1eketler, bedbahthklanndan 
-~ Ancrlo Saksonlann kendilerine 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Roma, 28 (A.A) - Akdeniz havzasın
da bugUnkil durum hakkında şu malu
mat verilm~ktedir: 

ur. 
Ottava, 28 (A.A) - Gazeteler ple

bisitin neticeleri milletin icabında 
Kanada askerlerinin deniz aşın cep
helerinde harp için gönderilmes:ni 
istiyen Makenzi King hUkürnetine 
itimadını teyit ebnek mahiyetinde 
oldujh.ınu ya?.maktadırlar. 

•• 
Singaporu alan Japon GeMNlt 

Akdenlzde iki muharip taraf önümüz
deki aylann ehemmiyetini gözönilnde 
tutarak bütUn kuvvet ve kaynaklarını 
savaşa atmağa hazırlanıyorlar. 

Uç Şehir Turnovası 

Bir Amerikan muharebe gemisinin ateıe hazır ağır toplan 

1···;···i···A·~k·;·;t····v~~·i'.y;; .. 1··;··1 
~ ......................................................................... : ........• : 

Başlıca kaygı iaşe meselesidir. Mihver 
devletleri Akdenizden iaşelerini temin 
ettikleri halde İngilizler orta şark ve 
Mısır yolunu şimdi deniz yoluna tercih 
ediyorlar. İngilizler de bu yeni temayü
lün delili tskenderiyeyi Marsa Matnıha 
ve Sirenaika hududuna kadar başlayan 
demiryolundan istifade etmeleridir. İn
gilizlerin ümitsiz bir hareketle Akdeniz
de yeniden hAkimiyeti ele almağa çalış.. 
malan mUmkUndilr. Fakat ttalyan deniı 
kuvvetlerine çattıklan gUnden beri Ak
denizden çekilmeleri manalıdır. 

Takım halinde her üç eki
bin de oyun müsavatını 

meydana çıkarmıştır 
Mi~ttefik 

Felemenk 
ordular .Japonları 
ı:ind · stanından 
hazırlandı atmıva 

RUS · ALMAN HARBi 

İzmir muhtelitinin •Üç şehir turnova
su nda aJdılı netice hakkında İstanbul 
gazetelerinde bazı imalar göriilmUştür .• 
Biz İzmirli bir gazeteci sıfatiyle futbol-

-----•---- cu)anmızın .Ankara temaslannda var-

al• dık1arı ~yi bir başarı olarak selAmDa lga}ar h ın- lamaktayız. Olu mevsime pek erken gir
miş bulunan İzmir futbolu i~ Ankara-

Radyo gazetesine göre Birmanyanm 
merkezi olan Mandalay civarında cere
yan eden muharebeler müttefikler ale~· 
hine geJişmeler göstermekte devam edi
yor. Şehrin cenup ve doğu istikametin
den tehdide maruz olduğu ve buradak! 
Çin kuvvetlerinin durumunun iyi olma· 
dığı anlaşılmaktadır. Londraya göre Ja
ponlar son bir kaç gün icinde 60 kilo
metre kadar ilerlemişlerdir. 
Bununla beraber, müttefikler de Man· 

dalay bölgesindeki durumun nazikleş
mes: üzerine Hindistanda yeni hazırlan
mış olan Hint kıtalannı Tiraldan cephe
ye sevke baslamışlardır. Müttefikler son 

(Sonu sa:vfa 3. Süttin 1 de) 

d h h •• nm çimen sahasında bundan daha iyi bir e ava UCUM• netice beklemek insafsızlık olurdu. Kal-
~ dı ki 1zmiı: muhteliti hazırlıksız ve ~z 
~ 1 b af.'."ladı bir kadro ile Ankara maçlanna iştirak 
SON DAKiKA arı ,. . 7.8J'W'et:nde kalmış bulunuyordu. 

••••••••••• --~----... --~~--
Japon 1 ar Molnk ci· Ruslar 227 tayyare 
varında bazı işgal· düşü~üler 

ler yaptılar Rasia Fin c:eplleslnde 

-·- flddefll ıatc:andal' 
Tokyo, 28 (A.A) - Japon umumi kn- yapıyor .. 

rargAhmdan bildirildi~ine göre 19 - 21 Moskova, 28 (A.A) __ Royter ajansa 
n=san arasında Moluk adalariyle Yeni bildiriyor : 
Ginenin ş~malinde ~~~~~e bulun~~ Sovyet tebliğine ek: 
Japon denız. kuvvetler; butun strateJıI. 25 nisanda ıona eren hafta zarfında 
noktaları iş~al etmişlerdir. Almanlar 227 tayyare bybetmitlerdir. 

Çunkin, 28 (A.A) - Unayted Pres- Bizim kayıbımız 78 tayyaredir. 
ten : Çin askeri sözcüsü ·gazetecilere de- Berlin, 28 (A.A) _ Şark cephesinin 
rniştir ki : Japonl~nn Tonho t;st~ame- merkez ve ,imal kesimlerindeki hare
tindc taarruzları Çın kuvvetlerının ce- ketlerimiz mahalli muvaffakiyetlede 
nahını Birmanya - Taylan hududunda neticelenmiıtir. Muhtelif kesimlerde 
çevirmek ve Laşyoya karşı Japon taar- düıman oldukça toplu hücumlar yap
ruzunu kolaylaştırmak içindir. Jaoonlar mı'98 da hissedilir kayıplara uiratıla
tekrar Tnnhoya girmişlerdir.. Burada rak püskürtülmilftür. Bir noktada Ru~ 
siddetli bir muharebe oluyor. Çinliler lann 13 tanin tahrip edilmlftir. Savat 
Birmanya harbinin en mühim devrini tayyarelerimz gündüzün Lenill81'8d ve 
yaşıyorlar. Tanhoyu muhafaza edemez- Azak denizi kıyılarında düpnan teaiale
lerse h=ç değilse Laşyo meydan muha- rini bomhalamıılardır. Şimal buz deni
rebesinin Mandelay meydan muharebe- zinde Alman hava kuvvetleri bir Alman 
sinden evvel olmamasını temin etmeli- uçak alanına hücum eden bet Sovyet 
dirler. bomba tayyaresini tahrip etmit ve üç 
~~ av tayyaresi düşümıilflerdir. 
rc~a00ooc~o0ı..aooc~~xiCc=:oo~cx:ıaıoacııc:cı~ıocx::.oı;aı (S-U _,.. 3, &a&1111 •> 

Yapılan maçları ve oyun şartlarını be
raberce mUtalAa edelim. İzmir muhteliti 
yapılan daveti cevapsız bırakmamak için 
Ankara karşılaşmalarına icabeti lüzum
lu bulmuş ve Ankaraya vardığı gUnUn 
ferdasında İstanbul muhte1iti ile ilk ma
(mı yapmı$tır. 

İzmir muhteliti bazırlıksı2. olduğunu, 
(Sonu Sahife 2. Siltfin 5 te) 

KordelHal -·-B. Hlıleıeln nıdlı•• 
tefsir ediyor .. 
Vaşington, 28 (A.A) - 11uWJe 
nazın Kordel Hull gazeteclllf JmD. 
feransında sorulan bir suale ....... 
daki cevabı vermiştir: 
- Bitlerin nutku hakkında il__. 

mütalia yilriitmiyeeeğim. Yalms Al
man devlet reisinin ~ 
acele mUzaheıet istemesini AJmm. 
yadaki durumun pek tlmitsla o1cl...,; 
ğuna delil saymaktayım.. B. Bitle
rin son zaferi yine talik etmelll ele 
Alman milletinin hakikati anı..... 
sına yardım edecektir .. 



SAHfFE 2 

'l'arlhi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
••• 61 ••• 

-- Hadi Yusuf vakit !ı?eçiyor! 

Genç Jıadının göğsüme dolanan ııoııarmı, hiç in
cttmeden yavaş yavaş çözdüm ... 

Fak.at dış.anda sabırınzlanmağa ve sız
lanmai<a ba~lıyan Çalık Kemalin ..,.; 
ı-; .- etti : 

- Sen yolu biliyor musun}.. Acaba 
Halep hangi istikamette}.. diye Çalık 
Kemalden aordum ... 

- Şimdiye kadar ben bu topraklara 
hiç ayak atmış değilim!.. Halebi nere
den bileyim!.. 

- Hadi, "Yuaufl. Vakit geçiyor!. Ça
buk gel . Seni bekliyorum . 

Genç kadının göğsüme dolanan kol· 
]allJll, md•ı lıiç incitmeden yaV!lf oya
vaı Çııizclüm .. Sonn. heyecanm yorduğu 
bir sesle kesik kesik ona dedim ki : 

- Allaha 11marladık, Naciye .. Fa
k.at hiç üZi&lmc .. f,te ana .Dz veriyo
rum yakında tekrar buraya dönerek se
ni bulacağım .. Sen hiç merak etme .. 
Ve böyle dedik.ten sonra genç kadının 
yanından aynldım.. Sokağın köşesinde 
durarak beni beklemekte olan Çalık 
Kemale iltiha!c ettim ... 

* Dün bizi Reybaniye köyüne getiren 
yol üzerinde ilerlemeğe koyulduk.. Te
peye çıktık. Naciyeye ilk önce rastladı· 
iımtz çadarm önüne geldik .. 

Çadır. onu bıraktığımız vaziyette, ye .. 
rinde duruyordu. .. 

Çalık Kemal merale etti ... Çadınn içi
ni ııözden geçinnelı: için kapının aralı
ğından bakb ... V ~ birdenbire bana de
di iti : 

- Cönne çadınn halini 1.. içerisi 
karma 1carııı1c: bir vaziyete girm.i, J.. Biz 
butadan ayrıldıktan tt0nra çadınn içini 
horhalde yokla~ olacaklar! .. 

Ben de Çalılı: Kemal gibi yaparak ça
dırın kapmndan baktım .. Ve lçerde gör
Clüğüm perişanlık bana çadırın müthif 
bir talana nğradığıru anlatmışb ... 

Bundan sonra. yine evvelce geçtiği
miz yolu takip ederek Sultan Kansuğo
rin;n ceaedile kar,ııa.bğınuz noktaya 
geldik her taraf tenha!.. Seccadenin 
üzerinde yattığını gördüğümüz ce.sed· 
den ~mdi ortada hiç bir eser götÜnrnÜ· 
yordu.. 

Dündenberi her yerin vaziyeti derin 
bir değlfikliğe uihamıt bulunmakta di. 
SaTq yeri olan Mercid&bık meydanına 
geldiğimiz vakit burasının da düne na
:.aran timdi birdenbire deiti~ı oldu
ğunu görmekte geçilı:memİftld .. 

Dün, Ud tarafın ulı:erleri birbirlerine 
hücum etıiklerl vakit mütbiı bir kalaba
lık Ye h...,Jı:lılı: içinde görünen harp 
meydanı bu daltilı:ada tamamile seuiz 
ve tenha bulunuyordu .. 

Y alna muharebede vurulan inaanla
nn ceoedleri ve hayvan ltlfeleri h!l& 
lı:aİdınim,. değillerdi. Şimdi bunlann 
Uzerine yırtıcı kutlar 6'iiferek cesedleri 
didiltlem.eğe koyulmtıflardL .. 

Yolda, bizim gibi kıtaoını aramağa 
koyulan tek tük yeniçerilerle karşılaştı
ğımız oluyordu... Bunlardan birine bi-
2im bölüğün nerede olduğunu sordum ... 
Bana dedi ki : 

- Sizin bölüğün nerede olduğunu 
bilemem .. Fakat ordu Halebe girdi.. 
Memlültlerin Halepte valisi olan Hay
rahay ,dır! padifaha teslim etti... 

Paditah Halebe gitti ve Osmanlı or
dusu da orada toplanıyor .. 

F'ıllıaltilca biz bölüğün dün konduğu 
noktaya geldiğimiz vakit onun yerinde 
yeller eatiğini görmiittükl .. 

Şimdi ne yapacağız) .. Ben Çalık Ke
male dedim ki : 

- Şimdi gördün mü başımıza gele· 
ni L Dün bölüi{ü burada bırakarak ay
rılmıştık!.. Bölük iıte çoktan buradan 
göcmüşf.. 

Bütün çadırları toplamıılar 1. Bizim 
\ldtrın bağlandığı kazıltlan görüyor 
musun>.. BunlaT bana yanılmadığımı 
anlatıyor( .. 

Şimdi bilmem ki ne yapmalıyız L 
Bölüi<ü yeniden bulmaltlığuruz için se
nin aklına hiç bir çare gelmiyor mu) .. 

Çalık Kemal biraz dütündü.. Sonra 
bana cevap verdi : 

- Madem ki ordu Halepte toplaru
yorl. Bizim bölük le mulıaldı:ak oraya 
eitmiı.tirl.. 

Böyle diyen Çalık Kemal durdu. .. 
Ben derin derin diifünmeğe koyulmut
tum ve hjç tarumadığunız bu yabancı 
topraklarda bir yol bulmağa ve Halebe 
varmağa na!ıl muvaffak olacağımızı, o 
kadar düıündüğüm halde bunu kestir
mcğc bir türlü muvaffak olamıyordum .. 

Meğerse insan aılalmadılcça hızu onun 
imdadına yetipnezmiıf.. Bu sırada işte 
bpkı bunu andıran bir mucize baı gö .. 
tenni~ti 1.. 

Jlerde. bir takım süvarilerin geldik
lerini anlatan bazı nal acsleri duyuldu. .. 

Sesin geldiği tarafa dönerek gözleri
min bütün dildcatile ortalığ1 tetkik ctme-
iie b~ladım .. 

Evet .. Ya.nılmamıtıml.. lıte dört ath 
büyük bir hızla hayvanlarını sürerek bi
zim durduğumuz noktaya doğru ilerli
yorlardı!.. Benim gibi Çalık Kemal de 
!Üvarileri farketti : 

- Bu taraftan dört atlı geliyorl. dt
ye bana seslendi... Hem bu adamların 
yarunda yedekte getirilen eğerleri boı 
bllflca atlar da bulunuyor!.. Salan bun
lar Memlülcler olmasın!.. Aman gizle
nelim J •• Yoksa poıtumuzu elimizden a} .. 
dık.ları gündürf .. 

Böyle diyen Çalık Kemal korkusun
dan hemen yere yattı 1. 

Fakat a.rkadqımın bu hareketi bana 
beyhude alınmış boş, faydasız bir tedbir 
gibi gelmişti .. Çünkü biz gayet düz bir 
arazi üzerinde bulunuyorduk.. Yere 
yatsak bile bu vaziyette kendimizi giz
lemeğe muvaffak olamıyacaktık ... 

Ben bunun için baştma gelecek kaza .. 
ya kendimi teslim etmekten başka bir 
çare göremedim 1. 

- BİTMEDi -
~----~-----

Y an1(ın 
Dün gece yansından sonra saat 00,34 

de ismet paşa bulvannda Yeni müzaye
de bedestanında Mehmet Salih Ayte
kin ile ortagı Haaan Velye ait 32 numa
ralı mobilye mağazasının ikinci k.ahlt"' 
dan çıkan ateı derhal genişlemek tehli
ltcaini göıtermit ise de •Üratle yeti,en it
faiyemiz ateşi büyütmeden mevzii ola
rak bastırmıştır. 

Ateıin sebebi zuhuru haldı:ında zabı
taca tahkikat yapılmaktadır. Mağazanın 
ıigortaL olup olmadığı henüz anlaıU.a-
mamlŞtır. 

-----~-·~---
ZABITADA 

Bir dolandırıcdılı 
Karantinada Mecit Atalayman adında 

bir adam, yeni piyasaya çıkan bir lira
lıklardan bir tanesini beş lira olduğunu 
söyliyerek 415 kuruşa AÜ oğlu Osman 
Bala satmak =etiyle dolandı.muş ve 
adliyeye ver:Jmiı;tir. 

Bıçalı taşıyanlar .. 
Şehrin muhtelif yerlerinde yapılan si

lah araştırmasında yasak bıçak taşıyan 
Ahmet Ceylan, Hüseyin Şen, Şakir oğlu 
İsmail ve Ali oğlu İbrahimde birer bı
çak bulunarak alınmıştır. 

KIZI KACIRDI •• 
Ödemişin Birgi nahiyesine bağlı Ku· 

rucaova köyünden Ali Çakır, ayni köy
den 17 yaşında Akile Kırkan kaçırmış 
ve tutularak adüveye verilmiı;tir. 

KABIN DÖVVLVR MV?
ödemiı;in Bezdegüme köyünden Hü

seyin Solmaz, Hatice Güleri döverek 
ağır surette yaralamış ve tutulmuştur. 

Yaralı Ödemiş hastanesinde t.>davi al
tına alınmıştır. 

I_l_nıl_Y_U_K_ı_: İK_A_Y_F ____ ı J 
... , ~ Çeviren : Uç Yıldız 

Benım başka türlünı! 
-------- ------ - --

- Bülend, dedim, sizden bir il!ç iste
meğe geldim. Epey zamandır, rahat uyu
yamıyorum. Sinirlerimi yatıştıracak bir 
şey verseniz, olmaz mı? 

Gözleri başımdaki kırmızı şapkaya 
dikili kalmıştı! 

Fikri başka bir mevzula meşgul oldu-
ğu halde, dalgın. bana sordu : 

- Neden rahat uyumuyor sunuz? 
Omuzlanmı silktim : 
- Meraktan olacak. Hayatımda her 

şe ybelki de sizin sandığınız kadar sade 
değildir. Size daha fazlasını söyliyemez
sem beni mazur göriinüz. 

Bana doğru eğildi : 
- Gill, bu Bülb!iWn şapkası değil mi? 
Güldüm: 
- Bir de erkekler görmesini bilmez

ler diye söylecıer. Evet, Bülbülün şap
kasıdır. Manto da onun mantosu, zaten, 
hır günlük ondan bunlan ariyet almış
tın.. Çünki.., Çünki bugün şık ııörünme-

ğe ihtişacım vardı. Göreceğim kimsele
re göre benim kendi elbiselerim pelı: ba
sitti. 
Ayağa kalktı ve soğuk bir tavırla : 
- Ne yapacağınızı bilecek kadar bü-

yüksünüz! dedi " 
Tekrar omuz silktim : 
- Tasvibinize teşekkür ederim. Ar

tık bir çocuk değilim. 
Sonra, tekrar mesleld mübabasaya dÖ

nerek bana uykusuzluğumu giderecek 
bir reçete verdi. Muayene bitmişti. Mu
ayene salonundan çıkarken. bu görüş
memizle bir şeyin sona erdiğini biliyor
dum. Bülend bana karşı artık ayni adam 
olmıyacaktı. Onun saygısını kaybetmiş
tim. Fakat buna karşılık, kan olarak 
şimdiki hodbin ve sathl kadın hakkın
daki inanını muhafaza ettirmiştim. 

Ertesi yaz Billbül mevsimi geçirmek 
için !stanbulda, Modada bir ev kirala
ıruştı. Annemin konağı da oraya yakın-
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ŞERİR llADERLERi Yaklaşan Tehlike 
Fuarda Fiat mürakabe komisyonu 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

itimat telkin eden eliyle kurtulmak isti· 
yorlar. Manevi eephenin lrunıluşu ba' 
kımından bu noktanın önemi meydoa,d:,
dır. Anglo Saksonlar, durumu ne şel<I''. 
de düşünürlerse düşünsünler bu köklü 
endişelerin tepkilerini ihmal edem.Ver· 

----*·----
Pavyon yt>rlerioio 
tespitine başlandı 

Paraşüt ııuıesinde mun• 
tazam atlamalar 
başlamı~ır .. 

Sadeyağına perakende 
satış fiatı tespit etti 

Bu itibarla, ikinci cephenin muazıaıı' 
zorlukları bütün partiyi kaybetmeklell 
daha üzücii, daha tehlikeli olamaz. 

İki büyük tehlike karşısında müttefiJı:• 
!erin ehveni şer olan ikinci cepheyi tef" 
cih edecekleri mnhaldmlctır. 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün sabah Killtürparka giderek fuar iş
leriyle mesgul olmuş ve bu :ırada fuara 
iştirak edecek bazı müesseselere ayrıla
cak yerler tesbit edilıniı!tir. Ecnebi dev
let pavyonlarının tes:s edilecekleri ma
haller de lesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Efımefı lıartlarının dağıtılması yarın tanıamla· 
nacalı. Vn tevzffnde bazı şUıayetıere f'asdanıyof' ŞEVKE'J' BiLGi11 ----·-·----

Yaz mevsimi geldiği için kültürpark 
paraşüt kulesinde atlamalara başlanmış
tır. Rüzgar vaziyeti müsait olduğu saat
lerde her gün atlamalar yapılacak ve 
amatör gençlerden istiyenler bu ırtlama
lara iştirak edeceklerdir. Paraşüt kule
sinde muntazam atlayış yapacaklar ara
sından beş yüz parıı.şütçü ayrılacak ve 
bunlar hususi bir itina ile diğer genç
leri yetiştireceklerdir. 

~---.. ..... ~ ....... ·~---
Gürbüz çocuk 
müsabakası 
----*----

Müsabalıada lıazanan 
yaVl'Uların adlarını 

yazıyorıız-
Karşıyaka halkevinde çocuk haftası 

münasebetiyle bir gürbüz çocuk müsa
bakası yapılmış ve müsabaka neticesin
de iştirak eden yavrulara puan verilmiı;
tir. 

1 - 3 yaş arasındaki çocuklar arasın
dan Erden birinci, Serim ikinci, Nuran 
üçüncü olmuştur. 3 - 5 yaş arasındaki 
çocuklar arasında birinciliği Enver özer, 
ikinciliği Naci Tarzan, üçüncülüğü Nev
zat Gelen kazanmışlardır. 

Mayıs ve haziran aylarına ait ekmek 
kartlarının dağıtılmasına dün de devam 
edilmiştir. Dün akşama kadar 125 b!n 
ekmek kartının tevzi edildiği anlaşılmış, 
tatbil<atta çıkan bazı zorluklar belediye 
ıeisinin müdahalesiyle halledilmiştir. 

Ekmek kartları yarın akşama kadar 
tamamen dağıtılını.ş olacaktır. 
DÜNKtİ TOPLANTI 
Fiat mürakabe koın;syonu dün akşam 

bir toplantı yaparak hükiimetçe teshil 
edilen toptan sade yağlarına menşeine 
göre perakende satış fiati tayin etmiş ve 
fiatlar epeyce arttırılmıştır. Fiatlar art
tığı için bundan sonra İzmire sadeyağı 

Kaplan 
yavrusunu 

----*----
ininden alan 
çoban lzmire 

~etirdi 
-*-Bu lıaplan yavrusuna 

belediye ıoo ııra veriyor 
Urla kazasının Kızılbahçe nahiyesinde 

bahçıvan İbrahim cağa• oğlu Rahmi ke
çilerini güttüğü sırada bir ine tesadüf et
miştir. Burada köpeklerin şiddetli havla
malanndan in dahilinde çakal bulundu-

Altı yaşındaki çocuklar arasında bi
rinciliği Atak Taneri, ikinciliği Fevzi 
Metin kazanmıştır. 7 yaşındaki çocuklar 
arasında birinciliği Olay Tosun. ikincili
ği, Essin Pamirtan, üçüncülüğü Suva] 
Erkmen kazanmışlardır. ğunu zanneden bu cesur delikanlı be-* men ine girmiş ve içeride bir hayvanın 
Torbalı (Hususi) - Çocuk haftası 1 b~~duğunu ve kendisine baktığını gör-

dolayısiyle Torbalı Çocuk Esirgeme Ku- muştur. . 
rumu şubesi tarafından 20 fakir çocuk Bın:u evvelll hır çakal yavrusu sanan 
giydirilmiştir. Bu münasebetle bir de RaJu:?i dışarı çıkaM?,ca .kaplan !~:m's.u 
balo verilmiş ve gecenin geç saatlerine oldugunu hayretle gormuş "..e büyuk hır 
kadar neşeli anlar yaşanmıştır ı tehlike karşısında bulundugunu, anası-

• · nın gelip kendisine hücum etmesi ihti-
• - - malini düşünerek acele kaplan yavru-f kı bakkal siyle bir.likte köye dörunü~tür:. . 

&hını kaplan yavrusunu dun tzmıre 
getirerek kültiirpark hayvan bahçesine 
satmal:a teşebbüs etmiştir. Haber aldı
ğımıza göre kültürpark ve Fuar müdür
lüğü talimata uygun olarak on gün ne
zaret altında bulundurulması şartiyle 
kaplan yavnısunu yüz liraya satın alma
ğı teklif etmiştir. 

-+-
Milli Korunma malılıe-

mesine verildiler •• 
Keçecilerde bakkal Yusuf oğlu İsa 

Özgenin düklcôrunda beyanname harici 
\;eker bulunduğundan hakkında meşhut 
suç zabıt varakası tutulmuş ve milli ko
runma mahkemesine verilm:ştir. 

Alsancakta Zeybek sokağında 1 sayılı 
evde Hüseyin oğlu Mehmet Özsarı gay
ri muayyen günlerde halka un satmak 
suretiyle milli korunma kanununa mu
halif hareket ettiğinden adüyeye veril
miştir. -----·-----PİR F ABRİICA 
işçilerinin dileği .. 
Turyağ fabrilcası işçilerinden aldığı

mız b:r mektupta gündüz i.şçilerine her 
giln muntazamen öğle yemeği verildiği 
halde gece işçilerine yemek verilmeme
sinden şikayet edilmekte ve direktörlü
ğün kendilerini de ayni himayeye maz
har kılması r:ca edilmektedir. ·- -

KONFERANS 
Bu akşam saat 17.30 da Karşıyaka 

Halkevinde musiki öğretmeni B. Fer!t 
Hilmi tarafından musikişinas Mendelso
nun hayat ve eserleri hakkında bir kon
ferans verilecektir. 

dı. Kızile birlikte oraya yerleştiler, ben 
İzmirde kaldığım halde bir ay onu biç 
görmedim. Tesadüfen buluştuğumuz va
kitlerde, ne kadar kaygılı ve yorgun bir 
hali olduğuna dikkat ediyordum. 

-----·-·---Zabıta memurlarına 

-*-
Siltua lstimaJ eden bir 

s~IP. tutuldu 
Kemerde hayvan hırsızlığından sabı

kalı ve bir hırsızlık suçundan firarda 
bulunan $aban oğlu Kllzıın Cevizkıra
nın saklandığı yer zabıtaca teshil edil
miş ve yakalanması için dün tertibat 
alınmıştı. 

Suçlu kendisini yakalamak üzere gi
denpbıta memurlarına tabanca ile iki 
el afe~ etmiş, memurlar da mukabele et
mek mecburiyetinde kalıw~lardır. Suç
lu tutulmuş ve adliyeye verilmiştir. 

~----~-·~---
Kubilay ihtilali.. 

Her sene Menemende telcrarlanan 
Kubilay ihtifali bu sene 3 mayıa tari
hinde tekrarlanacaktır. O gün Mene
,,.ende yapılac&lt nıeıaıım.de lrmirden 
biı- çok uvo.t ;,ıirak edecekı:ir. 

Bu o kadar az sizin itiyatlarınıza benzi
yor ki! 

Pişkin bir tavır takındım : 
- Yapılacak bir tecrilbe idi bu. Beni 

eğlendirdi... Bir müddet için. ~ 
- Şimdi bitmiş midir? 
- Çoktan beri. Bu gibi şeyler devam 

edemez ki. 
Yavaş~a başını salladı. 
- Sizi anlayamıyorum, Gül. Bir şey 

getirileceği tahm'n edilmektedir. 
UN TEVZİATI 
Bu hafta bakkallar marifetiyle tevzi 

edilen ekstra ekstra unlar ihtiyaca gayri 
kafi geldii(.inden bazı bakkallara yeni
den bir mikdar un verilm!ştir. 

Bir çok vatandaşlar un alamadıklarını 
idarehanem.izc bildirdikleri için keyfiye
ti iaşe müdürlüi!fuıılen tahkik ettik. İaşe 
müdürlüğü, İzmirde ancak yüz kişinin 
un alamadıklarını, diğer istihkak sahip
lerine tamamen un dağıtılruğıru, onu
müzdeki hafta daha fazla bakkallara da
ha fazla un verilmesi için tertibat alına
cağını bildirmiştir. 

~ahun Normları tali
matı yürürlü~e ~irdi 

----*·----
İktisat vekil.letince hazırlanan sabun 

normları nizamnamesi resmi gazetede 
intişar eden 17617 sayılı kararname ile 
yürürlüğe girmiştir. Dahilde imal veya 
hariçten ithal edilerek satışa çıkanlan 
muhtelif sabun ve sabun tozlan, nizam
namede gösterilen standard normları 

Zirai çalışmalar 
----*·~---

Pamulı zerfyatının azal• 
malıta olduğu görülüyot 

Mmtakarruzda pamuk ekimi i~leriD• 
devam edilmektedir. Bazı çiftçiler zirıı&1 
müdürlüğünden pamuk tohumu ;ste
ınektcdirler. Bununla beraber zeriyat!a 
bir azalına olduğu nazara çarpmaktadır· 

BACi İHTİYAÇLARI 
Bağ mevsimi geldiği için bağlarda ha· 

zırlık başlamıştır. Bağ mıntakaJıırınS 
klikül't gönderilmeğe başlanmıştır. l(eÇI 
bur! udan yeniden 15 ton kükürt gelınit' 
tir. 
ZİRAAT ALETLERİ . 
Şimd:ye kadar İzmirde 2500 uç demir; 

imal edilmiştir. Bunların beherinin :ız, 
kuruştan köylillere satılması ziraat ve
k.!lletinden bildirilmiştir. İmalAta devati' 
edilmektedir. 
ZEYTİN KÜTÜKLERİ 
Manisa vilayeti dahilinde kış mevsi· 

mnde don yüzünden zeytinlerin zaraJ'I 
yüzde 25 tir. Bu zararın telafisine c;alı· 
şılacaktır. 

h3.iz olacaktır. Tababette kullanılan ve F d G 1 
muhtelif illlçları havi bulunan sabunlar on er o çun 
ile mayi sabunlar njzamname hükümleri 
haricinde bırakılmışlardır. vıldöniimünde 

~---....... ~-...---
h (Başwafı ı inci Sahifede) 

ÜÇ Şe İ r tn rOOVaSl Mareşal Fon Dergolçin si!Ah arkadaşla· 
--*-- rından Emekli General Pertev Deuıir· 

(Baştaralı ı inci Sahifede) han. General Refet Belen de törende 
bulunmuşlardır. 

İstanbul mubteliti karşısında bir müda- Evvel! Alman büyük elçisi Fon Papen 
fa.ı taktiği kullanmakla göstermişti. bir nutuk söylemiş, buna Türk ordusu 

Oyun şartlarına pek çabuk intibak et- adına C'..eneral Hüsnü Kılkış Türk - Al· 
mesini beceren İzmir oyuncuları fırsat man silfilı arkadaşlığını tebarüz ettiren 
bulunca İstanbul kalesine ilci gol hediye bir nutukla mukabele etm~ir. 
etmek suretiyle vazifelerini noksansız Bundan sonra büyük bir itina ile h•
yapmı.şlardır. Ümitsiz olduğu bir sırada zırlanmış olan kıymetli resimler hakkın
galip vaziyete geçen bir takımın ne yap- da Alman askeri ateşesi izahat venniŞ
ması !Azımsa İzmir muhteliti yapmış, tir. 
son dakikalarda topu sık sık taca atarak FON PAPENm NUTKU 
vakit kaz.anmıştır. Ankara, 28 (Telefonla) - Fon Pap<.>!l· 

Bir İstanbul gazetesinin İzmir takı- Alman elçiliğindeki resmi kabulde şu 
ınında bulduğu ve saydığı kusurlardan nutku söylemiştir: 
birisi İstanbul forvetlerini sık sık ofsay- cHer sene olduğu gibi bu sene de Ebe' 
da düşürmesidir. Halbuki bunu bir lru- di Mareşal Fon Dergolçin hatırasını ilı
sur olmaktan ziyade muvaffakıyetle tat- ya f!tmek üzere burada toplanmq bulu· 
bile edilmiıı bir !!biye olarak saymak da- nuyoruz. Şanlı Türk ordusunun miltne5-
ha yerinde olur. sillerini burada selamlamak şerefine na.il 
İKİNCİ MAÇ olduğumuzdan dolayı bahtiyarız. KalP' 
Yol yorgunluğu.na saha yabancılığına, !erimiz aynı zamanda minnetle dolu· 

çimen sahayı yarurgamalarına inzimam dıır. Ankara mevki Komutanı General 
eden birinci maçın yorgunluğu henüz Hüsnü Kılkış, Genel Kurmay istihbarat 
geçmeden İzmir muhtelit! ikinci maçını şubesi reisi Albay Hilmi Urayı da bura· 
Ankara mubtel!ti karşısında oynamışbr. da sel!mlamakla bahtiyarız. Aynı ıa· 
Ankara sahasında, Ankara seyircileri manda bize bugün şeref veren Türk or
önünde, yorgun bir halde oynıyan İzmir dusunun eski mensuplarını da seJfunla· 

makla bahtiyarız. Alman orduları Bıtş
muhteliti 7 gol yememeliydi. Radyo spi- mandanlığı da geçen harpte Türkiye il'. 
kerinin de kaydettiği gibi ofsayttan atı- yan yana barp eden zabitlerden birisin' 
lan üçüncü Ankara golüne ral!men İz- buraya göndermekten kendisini alako
ınir oyuncuları hızlarını kaybetmeden yamazdı. General Burh bu kadar sent 
ikinci devrede Ankara kalesini sıkıştır- sonra eski silah arkadaşlarını gönnekl• 
mıslar ve vazifelerini yapmışlardır. mesut olacaktır. 

ÜÇÜNCÜ MAÇ Askeri ateşemiz sade bir merasimi• 
Ankara muhteliti bir gün fasıla ver- bugünü tesit etmek isteyerek ve yorul· 

meden ikinci bir maç yapmanın acısını maz biı· sayile Türk dostlarından hizmet· 
İstanbul karşılaşmasında İzmir kadar )erini esirgemiyen Prusya ve Alman or· 
duymuştur. Eğer Ankara mubteliti ilk dulanndan bazı şahsiyetlerin resimleri· 
karşılaşmasını İstanbul muhteliti ile ni bulmuştur. 
yapmış bulunsa idi, ilk enerji ile İstan- Büyük Frederikin zamanından beri iki 

ulu yenmesi mukadderdi. Şu halde ordunun beraber ve dostane çalıştıklar;· 
Ankara maçlarına en gayri müsait şart- oı görmek hakikaten rukkate değer bit 
!arla iştirak ederek İstanbulu yenen ve h!disedir. General Rodenin size göstere
Ankaraya yenilen İzmir mubteliti alru- ceği kolleksiyonu seyrederken iki onlu· 
ğı netice ile bir şey kaybetmiş sayıla- nun si!Ah arkadaşlığını ve dostlu~O 
maz. tİç takım da birbiriyle yen!şerek teside vesile olacağından eminim. Bil• 
ve yekdiğerini yenerek müsavi vaziyet- yük Şefiniz İsmet !nönU ve Adolf Hıtlet 
te kalmışlardır. Bu itibarla Ankara - İz- önünde hürmetle eğilirim. Kolleksiyo
mir - İstanbul karşılaşması takını ha- nunu bize göstermesini asker! Ateşerniı· 
linde bir oyun müsavab göstermiş te- den rica ederim.• 
lfil<ki edilebilir. -------------

İzmirli oyuncuları aldıkları neticeden IHCH ! ::a:::::u:aa:: ı ı,C: 
dolayı tebrik ederiz. 

SEMİH NAZIM ----·----Gelen mebuslar 
Manisa mebusu B. Hüsnü Yaman, De

nizli mebusu Dr. Behçet Uz şehrimize 
gelmişlerdir. 

.. 

Bülbül, 15 ağustosa doğru beni davet 
etti. Denizi o kadar göreceğim gelmişti 
ki memnuniyetle kabul ettim. Hareke
timden bir gün evvel Bülend bana tele
fon ederek birlikte gitmemizi teklif et
ti. Muvafakat ettim. Tahmininden daha 
evvel serbest olabilmişti ve benim için 
yalnız seyahat etmektense onunla bir
likte gitmek müreccahtı. 

sormama müsaade edermisiniz? ---------------- Bugün Devamlı ucld ll ,, 

Vapurda birbirimize pelt alakadar ol
madık. Bülend diğer doktor arkadaşla
rile birlikte bulunuyordu. Ancak ye
mekte ayni masada birleşiyor, öteden 
beriden konuşuyor, bu habersiz gidişi
mizin Bülbül için bir silrpiriz olacağını 
söylüyorduk. Çünki ona vapurla gele
ceğimizi bildirmemiştik. 
Kadıköyden bizi Modaya götürecek 

otomobile atladık. Bulutsuz, nefis bir 
hava içinde !stanbula kavuşmuştuk. Bü
lend gözlerini yola dikmişti. Bir kaç da
kika sessiz durduk. Sonra başını bana 
çevirdi: 

- Bu sene pek o kadar birbirimizi 
görmedik, Gül, dedi. Fakat ben sizi çok 
düşündüm. Geçen kışlti sergüzeştiniz.in 
sizi herhangi bir şekilde tatmin edip et
mediğini kendi kendime sorduğum olur
du. Bu macera sizi mesut etmiş mi idi? 

- Buyurunuz. 
- Bu adamı seviyor mıydınız? Onun-

la evlenmeği dilsündünüz mil? 
Hayretle irkildim : 
- Ne münaaebet 1 Şüphesiz ki hayır. 
Gül renkli gözlerinde garip bir ifade 

ile bana baktı : 
- Buna rağmen sizin pefinize dil~ 

mesine, hatta sizi ... Öpmesine müsaade 
etti.nU: ha) Beni mazur görünüz. GüL 
Fak.at aizi onunla her naııI.a. gördüm. 
Karşıyaka yolunda bir takside idiniz. 
Sizi kolları arasında tutuyordu... Öpü .. 
yordu. Ya yüzünüzdeki memnunluk tav
rı... Kalbime bir bıçak yemiş gibi ol
dum. ilk önce Bülbül aanmııtım. Her 
ıey etrafımda yıkılır gibi olmuştu, Son· 
ra siz kliniğe geldiniz. Baf!lınızda o kü
çük kırmızı şapka vardı. Böylece, gör
düğüm kadının siz olduğunuzu anldım. 

- Bu, yüreğinize serin su serpmi;ı 
olacak, Bülend. 

-BiTMEDi-

İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ
KANUGINDAN : 

338 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi bu sene ve daha evvelki sene okul
dan mezun olan yüksek ehliyetli ve eh
liyetsizlerin sevkedilmek üzere 28 nisan 
942 günü İzmir Yerli askerlik şubesinde 
hazır bulunmaları IAzunclır. 

Gelmiyenler asker! mahkemelere ve
rileceklerd:r. 

Yarın Akşam 
PERŞEMBE EGLENCELERI 
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SİY ASI VAZiYEr 
•••••••••••••• 

Hitlerin nutku 
dünyada nasıl 
karşılandı? 
----*----

Japonya Husya ile 
har he karar 
,-t'rt'cek mi? 

-.-*--
Radyo gazetesine göre dünya basın ve 

radyoları bugün de Hitlerin Pazar gtinkü 
nutkiylc meşgul olmuştur. Bu nutuk 
harbin her olayı gibi Mihverciler tara
lından başka ve Anglo - Saksonlar tara
fından da başka türlü tefsir olunmakta
dır. 

İtalyan radyoları Hitlerin en çok 
ltalya ve Faşizmin Bolşevikliğe karşı 
durduğu hakkındaki sözleri üzerinde 
durmakta ve memnuniyet gö;iermekte
dir. 

İspanyol gazeteleri, Hitlerin nutku
nun harp durumu hakkında samimi bir 
izah olunduğunu söylüyorlar; Macar ga
zeteleri de Hitlerin doğudaki harekattan 
bahsederken Macar askeri hakkında 
söyledikleri sözlere ehemmiyet veriyor
lar Peşler Lüid gazetesi, Rayştağın 
Hitlere verdiği fevkalade salahiyetlerin 
Bolşevizmi imha edeceğini yazıyor. 

Bulgarca Dinef gazetesi de cbüyük kı
şa rağmen Alman askerinin doğu cep
hesinde dayanmasını ve bu kışı muvaf
fakıyetle atlatmasından sonra, Almanla
rın zaferden artık şüphe etmediklerini, 
bu zafere Almanlar kadar inanan diğer 
bir devlet te Buigar devleti olduğunu 
ve Bulgarların Hitler hükümetine bağlı 
olduğunu yazmıştrr. 

İngiliz ve Amerika gazeteleri, Hitlerin 
bu nutuk ile durumun ağırlığını Alman
lara anlatmak istediğini ve bilhassa mü
him bir noktaya işaret ediyorlar: Bitler, 
yeni bir kış harbinden bahsederek bu 
harbin yaz mevsiminde sona eremiyece
ğini itiraf etmiştir. Şimdiye kadar bir 
çok defalar harbin nihayet bulmakta ol
duğunu söyleyen Hitlerin, harbin uzun 
süreceği hakkındaki sözleri Almanlar 
üzerinde bir hayal sukutuna sebep ol
muştur. Şimdi Almanyada bir teror dev
ri başlayacaktır; diyorlar. 

Japonyadan henüz bir şey çıkmamış.. 
tır. Bunun japonların Rus işleriyle fazla 
meşgul olduklarına atfetmek mümkün
dür. Amerikanın Tokyoyu bombalaması 
japonlan ne kadar sinirlendirmiş ise, bir 
Amerikan uçağının da Rus topraklanna 
inmesine o kadar öfkelendirmektedir. ja. 
ponlar, bu Mdisenin Rusyayı harbe sü
rüklemek için ihdas edildiğini söylüyor
lar ve Rusyadan daha geniş kesin hare
ket ve tedbirler istiyorlar. 
Rusyanın üç aydan beri Tokyo sefa

retini bir maslilhatgüzara bırakmış olma. 
sı japonlara endişe vermektedir. Bunda 
bir kast olup olmadığı açıkça anlaşılmı
yor. Bazılarına göre japonya Rusyaya 
harp açacaktrr; bu fikirde bilhassa Çin
liler =ar etmektedirler; 

Japon Ba~vekili söylediği bir nutuk üe. 
Anglo - Saksonların intikam almak 

için daha bazı hareketlerde bulunacak
larını söylemiş ve japonlan tedbirli bu
Junmağa dfi.vet etmiştir. 

Avustralya taraflarındaki müttefik 
faaliyetlerinin Tokyoda sezilir bir kaygı 
ile karşılaştığı şüphesizdir. japonlar bu
ralarda hakikaten ağır kayıplara ui\ra
maktadırlar. Bir müddet evvel istil5ya 
maruz kalmaktan endişe eden Avustral
ya, şimdi japonyaya karşı bir taarruz ve 
istilll üssü olmaktadır. Yeni Kaledonya
nın Amerikalılar tarafından işgali de ja
ponyaya karşı yapılacak bir taarruzun 
başlangıcı olduğu sanılmaktadır. 

KAN ADA VE V1Ş1 
Vişi ile münasebetlerini kesen yeni bir 

devlette Kanadaclır. Bunun iki mühim 
noktası vardır: 

1 - Kanada aslen bir Fransız memle
keti idi; bu memlekette MIA bliyük bir 
Fransız nüfusu vardır; ve Kanada dalına 
Fransaya dost olmu~tur. 

2 - Vişiye karşı siyasetinde Kanada 
lngiltereden ziyade Birleşik Amerika po. 
litikasına bağlıdır. Kanadanın Ameri
lı:adan evvel Vişi ile siyasi müna.'fbetle
ri kesmesi dikkate değer bir Mdisedir. 
Vişi bu iki sebeple Kanadanın siyasi mii. 
nasebetleri kesmesinden teessür duydu
ğunu söylemiştir. 

BiR YASAK 
Dün Tokyodan gelen bir haberde. ja

pon ısııal kuvvetleri komutanı, Fele
menk Hindistanında öğleden sonra uyu
mak adetini yasak etmiştir. lklimin 
sıcak ve rütubetli olması bu diyar halkı
nı öğleden sonra, bir kaç saat uyumak 
zorunda bırakmıştlİ'. Kurtarıcı olarak 
geldiğini söyleyen japonların böylece 
Felemenk icabı adetleri değiştirmeğe 
kalkışması da cıikkate değer; böyle adet
lHin emirlerle deği~tirilme<'nin güç ol
duğu da tabiidir. Böyle ciddi bir tedbir, 
bu sabahlardan az zamanda azAmi fay
dalanmak isteyen istikllllcilerin tedbir
lerine benzemektedir. 

Romadan gelen bir habere göre Mus
solini Venedik sarayında İtalyanın bü
tün valilerini kabul edecektir. Mussoli
ninin bir çok FaşL<t sekreterlerini azlet
mesi ile valilerin toplanmasını haberini 
biribirinc bağl&yaıılar, İtalya iç duru
munun n3ziklestiğine f~arct Ptmektedir~ 
lrr 

Salven <:ephesinde 
Çunking, 28 (A.A) - Çin tcblii;ı: 
Sah-en eephe.iııd~ şiddetli muharebe

ler olmaktadır. Kopingden iletliyen ilk 
Japon kolu Monday istik . et nde yil 
rüm kt~rlirler. 

YENi ASIR 

YENi KALEOONYA MESELESi 
----*----

VişiAmerikayı 

protesto etti 
-*-

Vişiye göre J&merilıan 
asııerleri Kaledonyaya 

nasıl çılımışlar? .. 

INGILIZ • ALMAN HARBi 
----*·----

Ingilizler Lil, 
Ustand ve ıır-o
lonvaya taar

ruz ettiler 
-*-

SARK CEPHESiNDE 
----*----

Almanlar a}'ır 
. ' 

zayiat verdiler C. H. P. Meclisi grubunda 
-*-

Moskova, 28 (A.A) - Royter bildiri-
yor: 

Bu sabahki Sovyet tebl:ğine ektir : 

Vaşington, 28 (A.A) - Vişinin büyük 
elç'si Hanri Hey hariciye nezaretine gi
derek Yeni Kaledonyaya Amerikan as
kerlerinin çıkarılmasını protesto etmiş
tir .. 

Amerika hiikümeti Lava! hükümeti 
hakkında yapacai;'l işlere göre hüküm 
vermeği tercih ettiğinden bu protesto 
dikkati cekmekted:r. 

Londra, 28 (AA) - Hava nazırlığı
nın tebliği : Avcı uçaklarun.zdan miite
şekkil bir filomuz Lil ve Ostandda as
keri hedefleri uçak meydanlarını bom
balanıışlardrr. 

Merkezde Smolensk cephesinde Alman
lar uçak ve tank teşkillerinin himayesi 
altında müt~addit hücumlarda bulun
muşlardır. İki gün süren bu hücumlar 
Almanlara ağır kayıplar verdirilerek 
pli.skürtülmü.ştiir Binden fazla Alman 
subay ve eri ölmüştür. Rusların eline 
bir çok esir ve harp malzemesi geçmiş
tir. 

Muhtelif mevzular hak
kında vekiller uzun iza

hatta buluııdular 
Vişi, 28 (A.A) - Hariciye nazırlığı

nın neşrettiği resmi tebliğde deniliyor 
ki : 

•Ecnebi kaynakların haberlerine göre 
Yeni Kaledonyaya Amerikan askerleri 
çıkarılmıştır. Bu müstemleke 16 aydan 
beri isyan halindedir. Yabancı radyola
rın yalan haberleri Degolcuların Yeni 
Kaledonyaya el koyma teşebbüslerini 
kolaylaştırmıştır. Bir Avustralya harp 
gemisinin himayesi altında hareket eden 
Yeni Hebrit vali vekili Yeni Kaledonya 
val.:liğini eline almış ve meşru valiyi 
'umsetti.rrniştir. 

•Bu müstemlekedc bulunan 13 bin 
Fransız askerinin mare5al Petcne sadık 
~lduklan öğrenilmi•tir.1 

------ft----
c ... n u hi Afrika 

Birli{?inde 
-w

Hilkermet namzetle!'i 
kısmi Sei;imi 
kazanıyor .. 

10 düşman avcıs!yle bir bomba uçağı 
diişürülmüştür. 2 bomba ve 9 avcı tay
yarcmiz dönmemiştir. 

Londra, 28 (A.A) - Hava tebliği : 
Düşman dün gece faaliyetini doğu İn

gilterede bir şehir Uzerinde toplamıştır. 
Alınan haberlere göre hasar çok büyük 
ohnuştur. Pek çok ölü ve yaralı vardrr. 

Berlin, 28 (AA) - D. N. B. bildiri
yor : 

İsgal altındaki arazi kıyılarında İngi
liz hava kuvvetleri diin hava muharebe
lerinde ve uçak savar bataryalarımızla 
bahriye topçumuzun ateşiyle 19 tayyare 
kaybetmişlerdir. 27 - 28 nisan gecesi sa
vaş tayyarelerimiz Norvik şehrine bir 
misilleme hücumu yapmışlardır. B'rçok 
yan-tın ve infilak bombaları atılmıştır. 

Dün gece İngiliz bombardıman tayya
releri Kolonya şehrinde l(ayri askeri he
deflere hücum etmişlerdir. Sivil halktan 
ölen ve yaralananlar vardır. Bir çok ev 
lri1ise, hayır ve yardım müesseses! yı
l<ılmış veya hasara uğramıştır. Bir tek 
İn~iJiz tavyare~i cenubi Almanya ve hi
maye altındaki arazi Uzerinde bir iz'aç 
hücumu yaomıştır. Gece avcılarımız ve 
Uf'ak savarlarımıı: 12 düc::man tayyaresi 
dü<ürmüslerdir. Baska İngiliz bomba 
uoaklannın Norvce, kıyılarına yantıkla
rı hiicum püskürtülmüş ve b:r coğu dü-

Yuhanesburg, 28 (A.A) - Unayted "iirülmüştür. Dün gece ve gündüz İngi
Presten : Cenubi Afrika ittihadında ya- l'•ler en ru;ai:'l 38 tayyare kaybetmişler
pılan kısmi seçimde hükümet namzetle- dir. 
ri 15 mebusluktan 8 ini kazanmışlardır.. Berlin, 28 (AA) - D. N. B. ajansının 
Bu hükürnetin vaziyetın:n ne kadar verdiği bir habere göre İngiliz bomba 
kuvvetli olduğunu gösterir. Hükümetin uoakları dün gece Kolonyada mahalle
Madagaskar hakkında vaziyetin yakında !ere, hastanelere, rO'mi binalara hücum 
aydınlanması bekleniyor. Madagaskar- etmişlerdir. Sivil halktan ölü ve yaralı
dan bildirildiğine göre adada kütle ha- lar vardrr. Hasarlar olmuştur. Alınan 
!inde tevkifat haberleri mübalfi.galıdır .. haberlere göre hiicuınu yapan uçaklar
Adadaki beyazların çoğu Almanlarla dan dokuzu düşürülmü.şliir. 
Lavalden nefret ettikleri için Vişi un- Alman savaş ucakları İngilteren'n ce
surlan burada geniş bir tenkil hareketi- nuo doğusunda bir ş~hirde sil~h endüs
ne cesaret edemiyorlar. Beyazlar umu- trisine taarruz etmi~lerdir. İnfilak ve 
miyetle miittcfikler'n lehindedir .. Fal<at yangın bombalarının tesiri pek büyük 
bu, adaya kar&ı yapılacak bir harekete olmustur. 
kat'i surette yardım edilecek demek de- HAVA TE.BLlöt 
~ildir. Suriye gibi Madar,a•karda da L d 28 (A A) H 
...ok disiplinli ve Visi İc~n harbe ha~ır ı · on bra

1
:... · - ava nazırlı-

b 1 . "f J , d · . gtrı!'\ te ıgı : 
va ancı eıyon mu reze erı var ır .. Iyı 0 .. k b' h d b" "k 
talim gönnüş zenci müfreze1eri de var- h bn gec:ı al( 

1 
ır dava aR uyu 

-lır. Bunlar beyazlar veya Japonlar ta- 1 ot'."da ubçak arhı dofol nyah~ ve en eya-
f d 1 k h k e ırı e a11 a e e ere ucum yapm•"-

ra ın an yapı aca er taarruza arşı ı d H d fi k 1 ·· h d d'I 
koyacak durumddırlar. a~ ır. b~. eüker o ayıca muk,,. la e e ı ------G---- mı< ve uy yangın arcı arı mıştır. 

• Baska bir tesekkül de 'T'randhaym fi-l zaK fioO-ııfla yorc1una hiicum etmiştir. Bunun neticesi 
r-ı ancak bir kaç gün sonra anlaşılacaktlL 

----*---- İ«•Al altında bulunan Dunkerk dok-
(Baştara!ı 1 inci Sahifede) lan bombalanmış sahillere mayinler 

müslerdir. Kayıbırruz azdır. 
Yeni Irlandada uçaklanmız düsman 

~emilerine hücum ederek bir nakliye 
~emisini batırmışlardrr. ~almon adala
rında düşıııan tc~islcri u<;aklarımız ta
rafından muva!fakıvetle bombardıman 
edilmiştir. Fil'pinlerde hava faaliyeti az 
olmuştur. Japon topçusu Koregidor ada
sını fasılalı olarak bombardıman etmiş
tir. Dü=an Lüzon adasında Gagayen 
taraflarında hareketlerde bulunmu<tur. 

Melburn, 28 (A.A) - Unayted Pre
sin general Mak Artürün karargfilunda 
hulunan muhabiri bildiriyor : Yeni Ka
ledonyadan gelen Amerikan subayları
na göre buradaki Amerikan üsler'nde 
ı,uıunan tayyareler şimdiden laalivette
dirler. Japanlar adanın istiliisını ha>,r
lamak için Yeni Kaledonya üzerinde uç
ma~a ve müdafaa tesislerinin re~imleri
n; almağa çalışıyorlar. Tayyarelerimiz 
Janon uraklarını her defasında püskürt
müo;lcrdir. 

V;ı,;ington, 28 (AA) - Yeni Kale
donyanın Amerikan !ataları tarafından 
i•"alinden bahseden Amerikan radyoo-u 
Yeni Zelandın gittikce daha fazla Jaoon 
tehdidi altına girmesi üzerine Yeni Ka
ledonyanın zaın<:dilcl'ğini bildirmiştir .. 
Askeri muhabirler Mar<;a] adalarına J a
pan harp ıremileriyle !atalarının tahşidi
ne dair gelen haberler üzerinde ehem
miyetle durmaktadırlar. Japonlar bu 
adalar cevresinde harekete gedikleri 
takdirde Amerikan filosuna mühim va
•ifeler düşecektir. Filipinlerde Jaoonlar 
Koregidor adasını havadan bombardı
mana devam etmişlerdir. Tokyo haber
l~ri Rebo adasında temizleme hareket-
1e•inin son bulmak üzere olduğunu bil
diriyor. ----·-----• Japony-ada Sf'Çlm 

----*----
( Baştara rı 1 inci Sahi(ede) 

hadiseler bunu ,ııöstermistir.> 
Başvekil bu hadiselerin hangileri ol

duğunu tasrih etmemiştir. Her ' halde 
Amerikan tayyarelerinin japonyaya son 
hava akınından bahsetmek istiyordu. 
General Tojo nutkuna şöyle devam cl
miştir: 

cMilletimiz İngiltere ve Birleşik Ame
rikanın hezimetiy]c neticelenmesi gere
ken büyük bir harbe girişmiştir. Bu ba
kımdan yeni seçimin biiyük bir manası 
olacaktır. Çünkü memlııketin bünyesini 
kuvvetlendirecek ve böylece harp gay
retlerine devam imkilnı olacaktır. Hü
kümct ve Parla ento mili tle eskisine 
nisbctle dah faz! .. i ibirli." yapacaklar
dır.> 

atıl mı. i.ır. 1 7 tayyaremiz dönmemiştir. 
Rostokta cıkarılan yangınlar pazar

t~i günü öiJe üzeri hala yanmalı::ta idi. 
Londra, 28 (AA) - Hava tebliği: 
Oü,man dün Rece taarruzlarını doğu 

lngi1terede bir şehrin üzerinde top)amt')
br. Alınan haberlere göre hasar çok bü
yüktür ve çok ölü vardır. Yangınlar 
çıkmışhr. ______ , ___ _ 

lrlandada 
----*----

Müttefik lt>r kunıan· 
danı değişti 

-*-
Vaş'ngton, 28 (AA) - Irlandadaki 

müttefik kuvvetleri kumandanlığına İn
giliz generali Mors yerine bir Amerikan 
generalinin tayin edilmesi adada bulu
nan Amerikan askerleri mikdarının art
mış olmasına atfediliyor. 

Dublin, 28 (AA) - Irlanda öğret
menleri arasında yapılan bir ankette ilk 
mektepler öğretmenleri Irlanda dilinin 
mekteplerde resmi olarak okutulması 
alevhinde rey vermişlerdir. 

Müstakil Irlanda hükümeti tedrisatın 
mümkün olduğu kadar Irlanda lisaniyle 
yapılmasını istemekte idi. Halbuki öğ
retmenler talebenin evlerinde İngilizce 
konuştuklarını ve unutulmuş bir dili 
mektepte zorla konu•mağa çalıştıklan
nı söylemektedir. Bilhassa matematik, 
tarih ve fizik gibi bazı derslerin Ir landa 
dil:yle okutulması cok mfu;küldür. 

----_....tt_....----
R oman yada 150 bin 

kişi tevkif edıldi 
-*-Bern, 28 (A.A) - Britanovo Ajansı 

bildiriyor: 
Romanyadan gelen haberlere göre 150 

binden fazla kimse tevkif edilmiş ve 
toplama kamplarına gönderilmiştir. 125 
bin yahudl Antonesko rejiminde can 
vermiştir. Toplama kamplarında vaziyet 
o kadar fe<:idir ki sari hastalıklar baş 
göstermiştir. Romanya ve Traruıilvanya
daki850bin yahudiden ancak250 bini kal. 
mıştır. 500 bini ölmüş, toplama kampla
rına gönderilmiş veya darına dağın ol
muştur. 

General Antonesko ve Hitler arasında 
yapılan yeni bir anlaşmaya göre Ru.•ya
run Kırım ve Azak denizi <>hillr•' Ro
manyaya verilecektir. 

Kalenin cephesinde harp eden bir 
Sovyet birliği Almanlara ait 20 Blokhavz 
ve istihkam tahrip etıniş ve 200 den faz
la Alman askeri öldürmü.ştür. 

Ayni cephen:n başka bir kesiminde 
bir köyü ele geçirmek için yapılan mu
harebedı> Sovyet muhafızları 350 Alman 
öldürmüşler ve bir havan topu batarya
sı tahrip etmişlerdir. 

Bir Sovyet keşif müfrezesi cephe ge
risinde bir Alman garnizonuna hücum 
ederek b'r kaç tank tahrip etmiş, birçok 
Almanı öldürmü.ştür. _____ ._....,_ ___ _ 
~~akineve 
"erilirken 

Staff o.rd Krips 
AVAM KAMARASINDA BiR 

NUTUK SOYLfOI 
Londra, 28 (A.A) - Sir Stafford Krips 

Avam Kamarasında bir nutuk söyleye
rek Hindistana yaptığı seyahat hakkında 
müzakereyi açmıştır. Sir Stafford Krips 
önce Hindistanı ziyaret ettiği saati zor
laştıran sebepleri saymıştır. 1 - Düş
manın Hindistana yaklaşmış olınası 
2 - Uzak doğudaki hadiseler üzerine 
Hint efkiin umumiyesinin bazı kısımla
rında baş gösteren bozgunluk havası 
3 - Hindistanın müstakbel hükümet 
hakkında cemaatler arasında daha sarih 
bir şekil alan anlaşmazlıklar durumu 
aydınlatmak ve Hint efkarını kuvvetlen
dirmek ihtiyacı Britanya hükümetini 
hızlı müsbet bazı kararlar almak zorun
da bırakmıştır. Amaç ve ödevimiz zama
nın zorluklarından faydalanarak Hindis
tanın alacağı meselesini halletmek ve 
yabancı saldırgana karşı müdafaasını 
kuvvetlendirmek maksatlarında bütün 
Hint şeflerini birleştirmekti Albay John.. 
sonun ve Amerikan iktisat heyetinin ben 
Hindistanda iken oraya gelmesi bir te
sadüf olmuştur. Albay Johnson Nehru
yu ve başka Hint şeflerini tamaıniyle 
şahsi mahiyette gördü bunun iislll bir 
Amerikan müdahalesi olmadığını ve sa
dece çok kabiliyetli ve çok sevimli bir 
Amerikan vatandaşının şahsi yardunı ba
his mevzuu olduğunu sarih surette bil
dirmek isterim müstakil Hint hüküme
tinin esas noktaları ve Hindistanın müs
takbel ana yasasını kendisinin tayin et
mesi hakkında bir tek anlaşmazlık dahi 
olmamıştır. Anlıı§mazlık Hindistanın 
ana yasasını bizzat kendisinin tanzim ve 
tayin etmesi hakkının nasıl tatbik edile
ceği meselesinde olmuştur. 

Ankara, 28 (AA) - Cumhuriyet heyetin müttefikan 
Halk Partisi mecliı grubu umumi heyeti landı. 

tasvibiyle karşı-

bugün saat 15 te reis vekili Trabzon 
mebusu Hasan Sakanın reisliğinde top
landı. 

Celsenin açılmasını ve geçen toplan .. 
tıya ait .zabıt hül&sasının okunmaıını mü .. 
teakip ruznameye geçilerek Konya meb. 
usu Dr. Osman Uludağın Ebedi Şef 
Atatürk için yapılacak olan Anıt - Ka
bir hakkında ne§rolunan juri raporuna 
dair takririne ba§vekil Dr. Refik Say
dam tarafından verilen cevap umumi 

Ruznamenin diğer maddelerini ter 
kil eden Manisa mebusu Relik incenin 
dair olan takririne milli müdafaa vekili 
askeri ıuradan geçirilih geçirilmediğine 
askerliğe müteallik kanun liyihalannlll 
ve kayseri mebusu Suat Orküplünün va
pur İn§aatımızı temin edecek çalışn}a ve 
proğrama dair takririne de münakalat 
vekili tarafından verilen cevaplarla b11 
mevzular üzerinde eöz alan hatiplerill 
mütalaaları dinlendikten aonra eaat 11 
de toplanbya son verildi. 

Millet J\'!eclisinin bugün mü~a
kere edeceii kanun layihaları ______ ......, _____ _ 
Ankara, 28 (Telefonla) - Millet Me<:- kanunun birinci fıkrasını değiştiren !A

lisinin bugünkü toplantısında Seyhan yihanın birinci müzakereleri yapılaca]!; 
mebusu Sinan Tekeli oğlunun kazanç ve diğer beş lliyihanın ikinci müzakere
vergisi hakkındaki kanunun iiçüncü !erine devam edilecektir. 
maddesinin 13 ncü fıkrasının tııdiline 
dair teklifi ile memurların tahsil mües- Meclis bugünden sonra 4 Mayısta top-
seselerinde talebe olamıyacaklarına dair lanacaktrr. · 

Istanbul Valisi Ankarada 

Valiler iaşe işlerini gö
rüşmek üzere toplanıyor _________ ....,_ ________ _ 

lstanbul, 28 ( Hususi ) - Valimiz 
Dr. Lütfi Kırdar, temaslarda bulunmak 
üzere dün ak§am AnkAraya gitınittir. 

Ankarada lotanbul, lzınir ve diğer 
bazı valilerin iıtirakile iaşe mevzulaıı 
hakkında bir toplanb yapılması muhte
meldir. 

l\~ütehassıs olmıyan doktor
ların nıütehassıs levhası 

asmaları menedildi 
...... ~-------

Ankara, 28 (Telefonla) - Mütehassıs 
olmıyan doktorların kendilerini tanıt
mak için gazeteler de veya sair suret
lerle yapacakları ilfuılara ihtisasını yap. 
mıyanların kendi adları yanına «müte
hassıs kelimesini illlve etmelerinin 
kanuni tatbikatı müstelzim olduğu vi
layetlere bildirilmiştir. Bu husustaki 

Istanbulda bir 
lat&nbul, 28 ( Hususi ) - Maçkada 

dün gece ipek filın stüdyoıunda mühim 
bir hırsızlık olmuş ve beheri 1 000 lira 
kıymetinde 35 adet bronz ışılı: avizeleri
nin kapıya anahtar uydurularak çalındı
ğı anlaşılmıştır. 

sıhat vekfileti tamiminde doktorların 
muayenehane kapılarına (çocuk, bevli
ye, cilt, idrar yollan vesaire hastalıklar 
muayene olunur) gibi levhalar asmam ... 
ları, asanlara ihtar edilmesi, ihtara rağ
men asmakta devam ederse keyfiyetin 
müddeiumumiliklere haber verilmesi 
bildirilmiştir. 

hırsızlık vak' ası 
Zabıta, hıraızlığın müessese &damla• 

nndan biri tarafından yapıldığı ıüphesi• 
le ayni yerde çalışan Ayten adındaki lı:a• 
Jım yakalaml§tıt. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

Para piyes davasına devam edildi 
lstanbul, 28 ( Hususi ) - « Para > 

piyesi davasına bugün de devam edil
miştir. 

Necip Fazı!, Peyami Sa fanın piyeste-

Sığnaklar muhafaz.t 
edilecek 

ki 16 benzeyiş hakkındaki iddiasını red· 
dehni~tir. tki taraf arasında münakaşa
lar olmuş ve neticede muhakeme müda ... 
faa için baıka bir güne talik edilıniıtit. 

Dumlupınar 

Karşılaşılan zorluklar yeni ana yasa. 
nın tesbiti usulüne miidafaaya ve kat'i 
ş<.>klin tayinine kadar memleketi idare 
edecek olan hükümetin umumi şekline 
ait olmuştur. Britanya hiikümetinin öde
vi bir hal şekli bulmak taraflardan biri
ne her arzu ettiğini vererek bunları öbür 
tarafa zorla yüklemekti. Azlıkların tekliI 
edilen ana yasa gereğince geniş bir hi
mayeye mazhar olacaklarında hiç bir 
şüphe yoktur. Miidafaa hususunda Hint 
şeflerine harp kabinesinde ve Pasifik 
meclisinde birer mümessillik teklif edil
di, bundan daha öteye tehlikesiz bir ru
rette gitmenin imklinı yoktu, müzakere
lerin kat'! surette kesilmesi müdafaa me
selesinden ileri gelmedi harbin sonuna 
kadar memleketi idare edecek olan mu
vakkat hükümetin şekli meselesinden 
doğdu Hintlilere yeni hükiimetin teşki
line kadar Hindistanda kalmağa hazır 
olduğumu söyledim, hükümette Britan- --*--
yalı olarak yalnız umumi vali ile başku. Ankara, 28 (Telefonla ) - Şehir ve 

-*Vapurumuz Pire 
mandan kalacaktı. Fakat kongre şefleri kasabalarda pasif korunma iflerinde 
hükümete muvaffakıyetle iştirak için ge- aığnak olarak ittihaz edilen yerlerin ab
rektiğine hükürnettekileri büyük saliibi- deathane gibi kullanılarak pialetildiği 
yetlere malik olınıyacaklan kanaatinde veyahut ıu ile dolarak sivrisinek yuva
bulundular işte müzakerelerin son kesil- sı haline geldiği görühnüştür. Bu gibi 
mesi bu meseleden geldi, bununla bera- sığnaklar tamir edilecek, sahipleri ve be
ber bütün neticelerin bHinçonun Pasif lediyeler tarafından muhafaza oluna
tarafında olduğu sanılmamalıdrr. Aktif caktıt. 
tarafında da bir çok şeyler vardır. Sa
lahiyetli Hint şeflerinden hiç biri Hin
distana mümkün olur olmaz müstakil 
idare vermek hususundaki arzumuzun 
samimiliğinden şüphe etmiyecektir. Mü
zakereler açık ve karşılıklı bir anlayış 
esasına dayanmıştır. Ve bilhassa Hindis
tanın en genç unsurları bakımından ileri 
bir adım atmış olduğumuz kanaatin
deyim. 

niş düşünceli olmaımz ve Hint şeflerinin 
üzerinde anlaşabilecekleri bütün teklif
leri tetkike hazır bulunmamız liizımdrr. 
Şimdilik Hindistanın müdafaası için eli
mizden geleni yapmalıyız Amerikalı bü
yük müttefiklerimiz bu işte yüzde beş 
yardıma gelmişlerdir. Biz ve Hintliler 
bu yardımı takdirle karşılıyoruz. 

BU 
HAF'fA 

limanında .. 
Atına, 28 (A.A) - Türk Dumlupınar 

vapuru İstanbuldan yiyecek haınulesile 
Pireye gelmiştir. Bu vapurla getirilen 
iaşe maddeleri halk mutfaklarında pişi• 
rilecek ve beynelmilel kızılhaç teşkilatı 
vasıtasiyle dağıtılacaktır. 

Bir mahfıtlmun cezası 
affedildi .. 
Ankara, 28 ( Telefonla ) - Adam 

öldürmek suçundan 8 sene ağır hapse 
mahkUm olup 6 seneıini Buraa ce~ 
evinde çekmiş olan Safranbolulu Nurı 
Çakırın kalan cezasının hastalığından 
dolayı a!fedilınesi kabul edildi. 

iki 
NEFİS 
ŞAHESER 
BİRDEN 

Nihayet meselenin müzakeresi Hind 
milletlerinin memleketlerini müdafa~ 
hususundaki az.imlerini ön plin.ı kov ... 
mağa hizmet etmiştir. Bu tarihi dakikayı 
dü~ünürken İngiliz hükümeti tarafından 
verilen karardan dolayı bir teessii ~ hissi 
duymuyorum. Hükümetin haklı olduğu
na ve yapabileceğimiz her şeyi yaptığı
mıza kaniim. Şimdi yapacağımız şey en 
iyi anlayış hamurunun siyasi meaelenin 
nihai ve tatmin edici bir hal tarzına doğ
ru mayalanmasına imkan vermektir. 
Demeç projesinjn geri alınmış olması ne 
1-findistanın müdafaasında daha sıkı iş
birliği yapılmasına ne de harpten sonra 
müstakil Hind bükümeıi meselesinin hal 
!ine ~nge] değildir. Şimdilik ynpabilece
Hlmiz ba,ka b1r ıey yoktur. Sabırlı ge-

1 -- TORK~E D E M İ R 
SOZLU MASK[ 

Joan Benettc - Loui< Haywart 

2 -- VADİLER 1-~AK 
SEANS LA R : 11.30 - 2.:10 - :i.JO - 8.30 ... 

• CENE 
1 ~UTRY 


