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JAPONYANIN, ilkbahar ta.. 
arruzunda Rusya.ya. sald•• 

racağı yeniden ortaya çıktı. Bu 
haberin orta.ya çıkışı bir tara.itan 
Uzak Şarkta. yapılan askeri nak.o 
Hya.t ve harbin gel~meslndeki ola
ğan tistii kolaylıklardır. 

.Japonya askeri sözcüsünün son 
gön)erde konupıa tarzı da Ja.pon-
11' ile Almanya arasuıda daha. sı
kı bir işbirliği viicnde getirilmek 
istendiğine delilet etmektedir. 
Japonya llç ay içinde Paaifik ha,. 
reketlerini aşağı yukarı tamanıla. 
dı. Şimdiki halde blr A vustra.lya. 
meselesi kn.ldı. Bogünkü p.rtla.r 
içimle onun da büyük güçlüklerle 
karşılaşmıyacağı aııIJıstlıyor. 

Gerçi A '\."UStralyada bir cephe 
kurulacak ''e bu cephede belki de 
Pasliiğin öbür kısmı.la.rma göre 
daha ~etin harpler olacaktır. Fa
kat bo ilkbahar taarruzu bajladığı 
zamanda Japonyayı Rusyaya. hü -
camdan menedecek ve Ahnan Rli
ımıa yardıma k°'mnktan menıede
cek blr ı;ey değildir. Japonya. ıt:en
m hesabına Almanyaya bn yarW. 
1111 yapmaktan ziyade ya.nıb:ışmda 
bulunan Rus tehlikesini oradan 
kaldmrutya. • çalısa.ca.ktır. Borada 
.Japonyaya nazaran Rus tehllkes'· 
nin ild mi.niisı vardır: 

1) Bizzat rejimin mevcudiyeti. 
2) .Japonyanm Kore mmtakasm

da yan yana mütekasif bir §ekil· 
de birJestirilmi§ olan fabrikalan
nm arazi ve menba. balmnmdan 
Rusya.nm t.eııdldine maruz bulun
masıdır. 

.Japonya rejim.den fazla arazi 
va.rlyetioden htlfade ederek J a. -
pon sanaylinl kalpten vmscak <lu
nımdao· korlana.ktadır. 

Japonya ile Sovyet Rusya rejim 
bakrmmdan da blriblrlerlni aff(• 
decek. blriblrlerbıe toleransla. mu-
311lele- edecek mevcudiyetler de
ğildlr. Bina.enaleyh onlarm çarpl'Jo' 
masr bir emrivakidir. Ancak bu 
emıi\'tLkiln zruıwıubr ki bir mese
le ola.ııdı; mütalea edilebilir. Bu. o
layı kim daha önce tahakkuk et
tirir, harekete geçel'Se baskın za• 
ferini ve zaferin neticeleri.nl ona 
te.&1.bn edecektir. . 

Fakat her taraf harekete g~ 
~ek için blıtakmı p.rtlann keJP 

tarafmda yer almasını bekle
tııekte<ur 

.ıa"()i)nn So na k dar vyet Rusyamn sonu-
sini :e.. ta.rafsız kalarak kendi
tedlr. Çl~:U bı:raJun.a..c;mı istemek
ya lle h~be Sovyet Rusya .Japon· 
uzun olan ,._ h glr~ştiği takdirde 

• ...... p e bil' '·-ı dalı ruşliyecek ayn· - a. ge-
Rnsya arazısın~e~~da Sovy':t 
le Japonyarun h . er va.srtası-

se lrleıi, bllhassa 
endüstri merke-zleri bllı • 
r.t&ttr. Rosya bu tefe~ :~~ 
ğinden kendisini §hridlHk J 

1
• 

~-- apon 
~ :uıunuıw.ı. mac;un addctnıekte-
dır. Fakat buna mukabn Japonya. 
om Pa.ııiflkte, Asyada kazandığı 
her zaferin kendi aleybine inkişaf 
cde-n bir varlık olduğunu da ic'· 
@k etmekte<lir. Amerika hava 
kuvvetleri üstünlü~ elde ettiği 
~ elbette ki Japonya Asya. üsle. 
rfnden istifade eden kuvvetler ta
rafından tahrip edilecektir, .Ja. 
ponya. da bu nokta hakkında zerre 
kadar şüphe etmenıektCdir. 

Japonyanm bu durum karşısın
da varmak istediği ilk netice As. 
vadald bu üsleri Aınerika veya
hut Ruııyanm 1mtlanamıyaeağı bir 
hde koyın:ıkbr. Bu noktadan em• 
:ıiyetini tesis edebillıJle - 14 bu. 

--o-

Türkiye harp 
istemiyor ve 
taraf sızhğını 
koruyacaktır 

• • 

Tlrk-Alman 
iktisadi m8nasellet

ıerı gittikçe 
iyileşmektedir 

Türk memurları suikast 
faillerim çok çabuk 

yakaladı 
Sotya, :U (.4.. A.) - D. N. B: 
~Uyük Elçi Fon Papen Sofyad&n 

ayrılmada.il lince Bulgar gazetecile .. 
rini kabul ederek Bulgaristan hak • 
km.da en iyi hislerle mütehassıs ol • 
duğunu 86yleml§ ve &kim kalan sw• 
kast.ten sonra Bu1gari.standan birçOk 
tebrik telgrafia.n a1d:ığmı hatırlat • 
mıştxr. 

Büyük e!çi, Berline gitmekte ol • 
duğun.11, Führer tara.fmdal;ı kabul e
dileceğini, suikaBtta.n ııcmra aoı ku

J.a#mdakl .za.rm mUteeMfr oldufunu 
söylemiş, §UD.lan ilAve et.mi§tlr: 

Türk memurları oerlrleri çok açbuk 
yakalıun~ır. Muhakeme yakında gö. 
rlllecektır. 

BUyük elçi, Türk • Alman mUııa.. 
sıebetıerinln btlhasu. ekonomik aiaıı.. 

da her güıı. aaha. iyil~ğlni bildir -
mlştlr. 

Dcmiryollarmm tamirfnden son • 
ra bu mtln&BebeUer daha ziyade kuv 
vetlenebilecektir. 

Von Papen §1J1ll&n llAve etmiştir: 
Türkiye harp ~ememektedir ve ta 

rafınzlığmx koruyacaktır. 

BUyük elçi, geçenlerde Tl1rk:lye 
Cumhurrelsl ts~t lnönü ve Türk1 -
yenin Berliııdeki büyük elçi81 Gerede 
ile görUştnğünU aöylemf§tlr. 

Briyansk 
Rus kuvvetlerinin 
tehdidi altında 

Kallnln kesiminde 
12000 Alman 

askeri öldürüldü 
-o--

ingi liz ve Amerikan 
tayyarelerı Harkof 

kesimmde bir muvffaki
yet kazandılar 

L<mdra, 24 ( A.A.) - Bugün 
Lcndraya gelen haberlere göre ,. 
M:oskovanm 325 kilom.etre batı ce· 1!!11. ~~ 
nubunda önemli bir deıniryo u 
Ka.vuşak noktası o1ıa.n Hrian.s.k bu 
kesim.deki Rus külli kuv~erinin l'3;:..;-*'i'-' 

doğrudan doğru.ya tehdidi altın· ~.; 
dadtt, Daha bir müddet evvel çe :i~; 
reler bu kesimde büyük bir faali· ~~· 
yet göstermişlerdir. Fakat şimdi $Wfi}. 
varoşlarının . ~t.ı:af 111 da . hareket tı.,~J~ · 
yaptıkları btldirılmekt~ch:-. Bura· ~··. 
da cereyan eden savaşlara dair .. , 

ıtalyan tebliği 

Bir ingiliz 
kruvazörü 
batırıldı 

-o--

3 kruvazörle bir muhrip 
hasara uğradı 

Boma, 24 (A.A.) - lta.ıya.D ordula. 
n umum.l kararga.hmm 661 numaralı 
tebliği: 

Dünkü tebliğde haber verilen ha.va 
ve deniz sav~la.rı e.m.ıı.smda bir kru. 
vazör, tipi taaı1h edllemiyen blr diğer 
birlik, 10.000 tonluk bir ticaret gemi
si muhakkak olarak b8tırılmıotır. Dl. 
ğer 3 kruvazör bir torpido muhribi 
ve 3 Uca.ret gemisi hasara uğrablmış_ 
t:ır. 

Sirte körfeZi.ııde cereyan eden savaş 
ta deniz kuvveUeri.mlz bir kruvazöre 
ve ild torpido mWı.rlbine kesin olarak 
IMb9tler ka.ydebıU§lerdlr. Diğer bir 
düşm.ıı.n birliği pıuuda oekılyen deniz. 
altı gemilerimiz biri tara.imdan torpil 
lenm~tir. Almaıı hava tefkllleri de 
dllşmıı.n kafilesine ulapn"'1a.r bir çok 
deralar bombalamışlar bir tlca.ret ge. 
mJs1ni ba.tırml§l&r diğer iki gemiyi ha.. 
sara. uğratmışlardır. 

ehnüz tafsilat a.lmmamtş ise de 
Moskova haberleri cuma günü 
Şurovkayı zapt.eden ~ovyet kuv
vetlerinin Alman muvasala hattı-

ıı.;ınz Harb Gemileri Seyir halinde 

Doğu A.kdenizde tayyarelerlml.z dtln 
alaca karanlıkta ha.rp .sahasından dön 
mekte bulunmala.n muhtemel bir hı. 
gillz denlı: teşkiline hücum ederek or-

na karşı önemli bir muva.fakıyet Kripsin 
tekliflerini 

' 

JDgfllZ amirali k ta tonajda btr kruvazöre ikt torpu, 
1 bUytik bir torpido muhribine de bir 

birinci lorda torpil isabet ettirm.ı.,lerdir. 
~~~---o~~~-

İ n Q İl İZ milletine Matsuoka ital-
kazandığını haber veriyor lngı!iz 
Haricane tayyareleri ve Rus.ı;..r 
tarafından idare edilen Amerikan 
av tayyareleri Harkov kesiminde 
zaferler ka.za.nnuşlardrr. 
Moslrovanın iddia etiğine göre 

son 10 gün zarfır.da Kalinin böl
gesinde 12.000 Alman öi.dilriilmüş, 
bi~ dUşman tayyaresi tahrip e· 
dilmiş ve önemli miktarda malze
me parçalamnırş veya ganimet ola: 

iki parti kabul hitaben dedi ki : yaya geliyor 

rak almnm?Ştır. 
-- Derramı ı net ııayfa4m 

Fırınlar saat 21 de 
kapanacak 

ADkar&c1an bildirildiğine göre kart 
kontroUlnUıı muntazam olabilmesi 
içln tınnlarm saat 21 de kapatıln:ı.uı 
kara~tir. 

Bu suretle !Irmlar muayyen ıııaa.ttere 

etmezse ne olacak? Don nma Vatikan Japonya ile diplo. 
!Datik münasebetler tesis 

Kripis diyor ki: 

Bu par,nerln ehem. ı 
mlyetlne llaQbdır 
Yeııl Delhi, M (A,A.) - sır Staf. 

ford Krips, tekliflerini bir veya lki si
yasi partinin kabul etmeınesı ta.kdi • 
rinde ne oıaca.ğı hakkında ga.zot-Oclle. 
rln kendisine sordutu bir suale şu ce. 
vabı venniştir: 

• • edecek 
ı çın V8§lngtoo. 24 (A.A.) - Röyt.er 

Slizüne lna.mlır. V&§lngton n:ıaıb!U • 

Saymadan lerinden 5ğrelilldlğine göre, Vatlkan 
İDg:Ul.z • .Amerikan teşebblisüne ra# -
men Japonya He diplomatik mllnuc. 

para vermenizi !:U:v:rı::;~~n:::O: • t• 
1 

la.rak, eski Japon hariciye nazın lılat. IS ıyorum suok& Vat:ik&na. gidecek ve Tokyoda 
bUlunan katollk piskoposu MoreDo 

Çok ağır kayıplara uğradık, Papa vekilliğine tayin olımacaktır. 
fakat bunlar kaynaklarımız. o----

Büyük elçi Von Papen slyaa! ma • kadar açık olacağmda.n J§inden geç 

Bu, bahis mevzuu olan partilerin 
ehemmiyetine bağlıdır. Tekliflerlmlzln 
yüzde yüz kabul edlleceğlnl dUşUntır • 
sem, fazla eyim.serlik göstermiş olu -
rum. BUtun eyaletler ba.§veklllerl ve 
eaki başvekilleri, benimle buı~maya 

la mukayese edilirse 
muvazenesiz değildir isveçte umumi 

seferberlik yok f biyette olan ba§ka. tıorulara cevap çıkanların ekmeklerini erken aldıT • Londra, 24 (A.A.) - Amlralllk da
iresi ~irinci lordu Alek.sandr, harp ge. 
rolleri haftası müııasebetlle radyoda 
söylediği bir nutukta demlııtir ki: 

vermeml§tır. • ma.larl lAzmıdn'. 
davet edileceklerdir, Fakat bir masa 
tra.lmda umum.1 bir konferans yapıla
lğmı sliylemem.lz doğru olmaz. ıeı GörUnmiyen Adamın Peşinde 1 l ı Kripse, GandiDln kongre üyesi olına 

dığmdan belki de kendisile görtlşmeğe 
davet edilecek delegeler ara.ırmda bu_ 
lunmıyacağı hatırlatintşlrr. 

Karşıl&me.mn gereken ağır lehli • 
keyi küçllmsememellyiz. Bu ağır teh
likeye karşı koymak için gemi ve ge_ 
ne gemilere lhtiyo.cımız vardır. Siz • 
terden gemiler için sayma.dan para 
vermenizi istiyorum. 

Yalnız bazı sınıflar manev • 
radan sonA·a alıkonuldu 

St.okhol.m, M (A.A..) -. İyi habml 
alan İsveç ma.ııtmeri, mnumt eeterber. 
11.k yapıldığma. dair olan ya.b&nct ha • 
berlerinl ya.ı.anlama.kt:a.d:ırl&r. tıA.ve e • 
dlldiğine göre, büyük la§ manevraları 
plA.n .gereğine §Ub&t sonunda bK.m!§ 
ve bazı ihtiyatla.r harbin lıaşindaDbe_ 
ri her sene olduğu gibi sna.ıı altında 

alıkonulmuştur. 

Hortlak Krips, §U cevabı vermiştir: 
Muhakkak ki Gandi ile görUşeceğim. 

Kendlslni görmekle çok memnun oıa • 
cağını. 

Ağır kayıplara uğradık. Fakat bu 
kayrplar, kaynaklarımızıa mukayese 
edilirse muvazenesiz değildir. Pek çok 
yeni gemilerimiz hizmete girdi ve ye. 
dekte de bir çok başka gemilerimiz 
vardır. 

kardeşinin sırtına 
nasıl biniyormuş? 

Hind mtısllmanıar 
cemlyett reisi 

diyor ki: 
Fransız filosunun mUzaheretlnl kay_ 

bettiğimlzdenberl, Almanların bizim 
tıcaret yollarımıza ~rlhte şimdiye ka... 
dar misli görülmemiş derecede büyük 
denizaltı hücumları yapmalarına. ve 
bu hücumlarda bütün maharet ve ta.k. 
tjklerini kuila.nmalarma rağmen, ce -

·~-~~O·~--~ 

Berna lllarmonlll: 
orkestrası geUyor 

Hasanın, hortlayıp hortlamadığını 
anlamak için mezarını açmışlar ve ... Kripsin 

projesi 
Erna Sak bu akşam 
memleketine dönüyor 

sur bahriyelUerimiz, kendilerinden Is. Memlek~timize konser vermek u. 
tenen fazla. gayretlere, gik!yette bu. zere gelmiş olan Berlln Operası be.'j 

ıunma.d&n katlanmışlardır. Atlantik muga.n.nJ.ye.si Erna Sak bu akp.m 
meydan muharebesi, hiçbir zaman bir memleketine dlinecektir. Diğer ta • 
sUldln devresi kaybetmemiş olan mu • raftan Berlin !ilA.rmonik orkeatraın 
harebelerde!ı blrldir. Bahriye genel öbUr gün şehrimize gelip doğruca 
kurmayımızın yüksek saU\.hlyetı ve de. Ankara.ya gidecek ve orada iki kon. 
ruz er ve subayları:mu:ın sarsılmaz ser verip şehrimize dönecektir. Or • 
cesareti sayesinde bu hücumlara mu.

1 

kestra Martın 31 nci gecesi ve erteai 
kavemet ettLk ve kayıplarımızı azaıt. günü saat 17 de şehrimizde de lki 

Hortladığı ( ! ) söylenen H88&llm kar 

deşi cater, yüzUnUn derisi buruşm.U§, 
saçl&n ağarmış, altmışlık bir ihtiyar, 

- Kardeşim, dedi, gUnahkAr değil
di ama bir oeylerdir oldu işte. Daha 
doğrus~ kabe.hat biZlJndlr. OenazeSini 
yalnız bırakmamatıydık. O zaman ka
ra kedi UstUnden atlamaz, karde§im 

de hortlamazdr. 
- Ka.rdeşlnin hortıadığı muhakkak 

mı? 

- Ta.bit muhakkak beyim. Onu na... 
ıııl duyduğunu, sırtıma nasıl bindiğini 
anlattığım zaman ll1z de kar~untn 
hortladığ'Illa inanaca.ksm.u:. 

- Anlat bakalım 1 

nun Rus ta:rafsrılığı ile sonuna 
kadar muhafaza edDeceği tahmin 
edJlemez - Amerikan hava faali
yeti başlamadan Rusyaya tecavüz 
etmesi ayni za.ın.anda. bu bare
ketlo AJmanyanın J~i kolayla.<i
tırmayı hesaplamı~ olması da 
mümkündür. Japon • Sovyet ho
dudona :.tönderUen Mkeri km-
vetler de buıu:. bir misal sayı!abi. 
lir .. 

- .Anlatayım e.tendim. Kardeşim 

öldUğil gUJl, çenesini bağladık ve oda. 
snıa bıraktık. Karun Rukiye o gUn 
koşarak bana geldi: 

- Ağabey, ağabey, dedi, Ha.sanın 
cenazesinden bfr kara kedi aUadJ. 

- Neden bıraktınız? 
- Kedi biz görmeden içeri gi.rlni§. 
- Şimdi ne yapacağız 1 

M8sllman menlaat. 
ıarıaa zarar verirse 

- Birmem apbey, ben korkuyo. 
rum. 

Her türlü neticelere 
göğüs germeye 

hazırız 1 
Wt. konser verecektir. 

Artık olan olm\J§lur. 
Kardeşim hortllyacaktı. Beklemek • 1 

ten ba§ka eUmizden ne geılrdl ki.. Yeni Delhl, 24 (A..A,) - Mllaıtlman 
- Demelc, kardeoln.izi daha. toprağa cemiyeti reisi Clnne., Stafford K.rip. 

bırakmadan, hortıayacağma ınandmız Sin ziyareti münasebetlle demiştir k.1: 
ve gelmeııini beklediniz? Sir Staffordun beraberinde ge~ 

- Evet, ilk gecesinden ittbe.reın bek- ği tıeklitler hakkmda hükmllmtizU ver 
ıemeye başladık. mek için beklememiz lAzmıdır. GUç -

Et llyatları 
yakında dlşec811 

_ Sonra ne oldu 1 !ilkleri halletmeğe matuf bir proje J AlAkadar ma.ka.mdan aldığımız ma. 
_ Kardeşimi gömdUğümflz günUn ı her ne mahiyette olursa olsun eğer 

1 

ltmata göre koyun ve keçi etine ko. 
gecesi ya.taklarnnıza girdik. Ha geldl, müslllman menfaatlerine r.ararlt o.tur. 1'1.laıı narhm kaldırılmaSI üzerine şeb 
!la gelecek dlyorduk. Gece yarısına ı sa tatbik mevkilne konulduğu takdir- , ., kasaplık hayvan gelmeğe ba.§la -
doğl'U kapı evvel! yavaş yavq, sonra 1 de her tUrlU neticelero göğüs germe~ mıvtır. Havalar dllzellnce müvaredat 
hlZlı htzll ve kuvvetli bir §Ckllde vu.. r ğe ha.zinZ, Hind veya Britanya idare- 4aha &l"tacakttr. 
nıidu. Ben bagn-dım: si tarafından yaprlacak olan her tihitl Nisan ortalarına doğ"ru denl%den de 

- Hasa.n, biZl bırak! git ~ka yer. entrikaya ölünceye kadar mulı:avellli$ tu:la miktarda hayvan gelecektir. Bu 
W: J>e'rNDI' nel eayfada edeceğiz. • • Jtakdirde fi.yatlar hayli dUşecektlr, 

Sığır eti fiyatlarmm HO karuş:ı 

çıkması sığır kesimini yaşlan. ~re 
tahdididir. Maamaflh havaların dllzel 
mesi üzerine sığırların da. fazla miktar 
da geleceği tahmin edilmektedir. 

Ayrıca. yollarda sebebslz yere ko)'Wl 
öldürenler hakkında. ~ddeUıl taldı.t 
yapılacaktır. 



TIJIDISİn diplomatık 
ınıharriri yazıyor : 

Beri in ............ 
'Hmlr•r• karşı 
.... • ...,... 1 

.wOD41m. a& (4 • ._) - Ta,mta ga. 
.......,.. ~k muhanlft BW-
8111' VJ,lmqı BerUn Ziyaretinden 

lıelamdeD JUlıfM ... . aipr ld: 
"Bu .zt.yanıt Alman ricalbıin mu,. 

tnk PJftt1"1Al Jwyyetımdirmek 
m•lreedDe ~i deınt ettJklerl 
göı'Ofmeler eer181De daJıll bulunmak .. 
tadlr. 

llaJprllıtan ...... toprak mtlkA • 
atı elde eba1f 1"ılQRJW. 11\1 mem. 
ket .Alm&Dya71 JDefUlll yolda bir 
... alta imla takip etmı,Ur. Bu 

ntUrafatm karpJrlmı ı..ııtıere " 
\mertkaya harp il&n etmek llUNUle 
ijdedl. 11wa1n1a 11eraw. 11ıu ...,..k 
bir ademe olarak tAılAkJı1 edl*Dea, 
BulprlftaDd&n dü& lada ted&k&r -
ddar s.tamlfUr. Depolan bof&ltıl • 
l1Qf " Almaa fabri1cal&raMI& ç&llf • 
mak GAre BuJpl' lfçi1-rl ghderil -
ndfUı'. l"akat bu ytt)der Almanyaaaa 
-ıul taarruzuna kurban olan bUWn 
...,.... lelllM de ~Wmlfti. 

•• ••• beraber a.ııutar. aua • 
y..,a Jcuott klBdl kapdaımd& yapı • 
1aa brpte Alm&aıaya OUbak em. 
mtftrdlr. ~ dolWl& ilPI 
.... topnJdal'da pOlW ftsltul .... 
lllek ..... d&ld lutalarml AbB8nJ&.. 
.. ........ .....-ılftlr. 

....... dolayı Kn.l Bori8 Alman. 
,... wwllıla • .,... etırsmlf, ilamı' 
111 bir adam gibi st~-

Bir japon tayyare 
gemisi batırlldı 

LoıtdH, Sf ( A.A.J - Suıdey 
lMlllUl'm haber ald!J1ma f6N, 
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