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Çin Ve Hindis an 
işbirliğinin 
Ehemn1iyeti 

Yazan : SADRI ERTEM 
Çııııka) ııck'lu Hintllstwı llC).Ul t.nU 

Yeni Delhldc Nehnı ile, Kalkutnd:ı 
Gandl ' e mil•llim:uı &eflc.rj)lo )llptığı 
m~Uıır dilııya matbuatında mü. 
blnı blr b!kdl.se olanı.ak telılkkl edil• 

melctedlr. 
Ç in bneıkum:uıd uıwn Hindi truıd.a 

)aptığı teı:n:ılilıır m uhtcllf memleltet_ 
ı rde. ayrı nyn intibalar bınıktığuı. 
dan 5Uphc yolitur, l\llh\'erc gUro Çnıı. 
kn~ftCI~ lllndlstanda ümitsizliğe uğra. 
ınıştır. Amerikan ,.c İngiliz maJıflllt>
rine göre bu ıcmaa müsbct oeUcekr 
Verecek bir m!lhlyettedlr. Meselenin 
ınuhtclif slynsı teı.slrler yaplllllk için 
yapılan tosırlerlııl bir tnrnrıı bıraka. 
rak Çin , .e Hindlstnn dmmsınm biri. 
biriyle ıılfilınlı olıın ,.e A ynnm nsgııri 
800 mllyon nUtuswıun it birliği etme_ 
ıılnl ır.anu1 kılan ııebcplerl mutnlea 
et mek datuı. doğru olur. Hlndlsta.ın 
~'inle, hattA H lndistanla bcrnbcr yU. 
rllıneğe &e\ kcden Uk amil uzak prk. 
ta tchllkcyc dll,en Çin, Hind, An;lo 
Sakson ıncnfnatlerlndcltl bembcrllktlr. 

Japon ordu u al:ı.blldlğlne llerll) or. 
:Sercdıcyse Rruıgun lııgWz nüluzund:ın 
çıkmak üzeredir, Uongun'un sukutu 
Blrmanya yoluııwı kapıınnınsı, Çinin 

cbemmlletll bir surette 1nglltere ' e 
Amerika Ue 1rt1b:ıtmın ltesllmCSI de_ 
mcktır. Uu noktadan Çin kendini ınü. 
cla.faa bakımından Bi~nyn. \'C Hin. 

dl!lt&ndan Çine giden diğer ~ ollarm 
muhafıu.asını va.:ıırcslnı derb:ıl UstUııe 
ıılnıak mooburiyetlndcdlr. BUyle bir 
hareket Çinin Hindlstnnla cs:ıslı su. 
rette iş blrllğı ~apmnsum \Y.ığlıdır. 

Diğer tıını.ftan Hindistan Çin su. 
kut ettlfl takdirde Japon eınperyallz.. 
mine açık bir kapı olnc:ıktır. 111.ndls. 
tanm J apon kolonlsl tıallnc gl.rmC!ii 
Hlndliılnn i ç in lnglllz l•olonlsl olmak. 
tan d:ılıa ldlrlı, daha fa) dnlı bir şey 
d tudlr. Bu ııoktnda lngllterc ADK"
rlka mcnf:ı:ı.tlcrl do iki bU)ük As~a 
memleketinin ynnmda )er a lmaktadll'. 
MUttefikler için Asyncla Çin, Avrupn.
da Rusya. mihvere knıı;ı ) Cgilııe cep_ 
hedir, Bu kara ku' "'ctlc.rlnln mulm. 
vemetldlr ki harbin mukadderatı Uze. 
rinde ınU ır obeaktır. tııglltere ve 
A merllta ancak çıne malzeme bakı. 
nundan yıırdıın ettikçe Çlıı ordulnrııım 
nıuvamıkı)etl tıeJdencbillr. Al• 1 tak
dirde Asyn cephesinin ı;ulmtu bir cnırl 

vakl bııllnl ıılır. 
A aya ooplıeslnln sukUt otmes:I için 

1ngl.U:t ve Amerikan uınlzcnıeslnln 
bU,11k t stok nclılrlcrl bnlinde Asyaya 
~ı lii.zımdır Bunun için Bil'ID3n)n 
knybcdlldlğt ~dinle dahi ı11ndlstnn. 
lla en-elden tutunmak ınuındır. 

Hlndlstanm Çin ıçln diğer bir ebem. 
tlılyetl de lllndl tnnd:ı &..'llnılDIU~ olaıı 
iıaJ"p mdllstrlslnlıı Çin kııvvctıcrlnl 
hcsıeıneğe olıı.n kııbWletldlr. Jllndlt. 
lıı.ıı müttefikler cephesinde kaldığı 
takdirde Çinin müdafaası için lllndls
t!lıı. bir depo halini nbblllr. Bn depo-

Devamı 2 incl ı;:ıyfnda 

·~· ~~~~~~·~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~Y.~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 'At~'At·~Y.~~~~~Y.~ çocuktu 

man mükafatını fakir aıteye 

akkal,, kazandı 
25 ş r lira v r i di 

Rekor 11 çocuklu Mehmet Kenem ""landa 
Hufüevleri Jturuluşunun 10 uncu 8 (..'OOCGU 01..A..~l.Alt 

a ·deEdibe 
a verildi 

YıldönUmU mUruısebetile Beyoğlu Süleyman Kurt, Kadri Ktra.ntıı, 
Ha.lkevi çok çoculdu ailelere mu. Hnnife Sofr, Ali Demirnum.n, Hü-
ltafo.t tevzi etmiştir. ııeyin Elaloğban, Zehra cihn.ner, 

Bunun için tahsis edilen pru-a 7 Çocuğu Olnnlıır 
60 aileye tevzi edlle<:ekt.ir. ! RUstem Dlnleten, Andon Acem 

Parti Gene Sekreteri münevverleri 
Mürn<'.an.t edenlerin sa.yrsı 400 ~an. Hn.lil Beşer, Ali Candan, Ab. 

il bulduğundan Bu ailelt'r arosmdn clillkerim Ertan, Ta.tmc . 
kur'a çekllmlş ve ka.z:ı.nan 60 ai- 5 Çocuğu Olıınlıır 

e ıneınurlar~ vazıteye çağırdı 
leye 25 şer lira mlikMat verilmi'.}tir Nuri, dikut, Koço kara, Osman. 

Kazanan aileler arasında rekor 4 <;'.oçuğu Olıın 
Mehmet Kenemoğlu isbnli bir va. Sem.siye Türkman, 

Halkevlerlnln 10 uncu yıldonUmU 
bugün mcml kctı.n b r tarafında bU. 
yUlc törenle kuU:ınacaktır. Töreni 
Anknra h:ıl!:evlnd • Parti Genel Sek-

ğımız şu anın verdlğ'ı sevinç içinde 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. He. 
plnizi haygı ile seldmlarım. Halkcvıe. 
rlnl bu gUnlere ulaştıran gayretli ve 

tmıdaRmdn·. Salı günUde cyrıca. 50 aileye o.. 
Mehmet Kenernoğlunun en bU- :..ar lira dağıtılacnktır. 

reterl Ffürl Tuzer bir söylevle açmış_ feragaUI balkevcllere bumdan selO.m 

yliğü 14 yaırn&ı onnnk üzere 11 
çocuğu vardır ve bu ve.tanda..~ işsiz 
hu hı nnuı.k.U>..dır. 

)filk:ifat als.n diğer aile reisleri 
ele şunlardır· tır. 

Ankara halkcvınd el tören ve nu. 
tuk radyo ile ne reı.1 lm!ştlr. Saat tAm 
on beşte bandonun çaldığı lsUkltu mar _ 
şmdan sonra Fikr~ Tuzer söylediği nu. 
tuktn czcUmle dcmlııtır ki: Hnlkevle • 
rlmlzln onuncu yıldönUmUnU kutladı • 

ve şUkran yollayorum. Halkevlerlnin 
ilk açıldığı zamanlarda bu tılzmct 

ııntıarında yer almış vatandnşlara da 
70 §e yakın yurttaş bu kutlama töre. 
nlnde aramızda yer ainuıı buıunuyor, 
onları da takdirle sclll.mlıyoruz. 

Devamı % inci sayfada 

ı:ııerl blrlnl'lllğl ka zanan Pr oft."SÜr 
Bayıın Halldo Edlp 

Birmanqada 
Çok şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
Japonların zay atı 

a ır 
llaııgon . 22 (,\ .• \.) - lııglfü kı. 

taları Blin nehri bölgesinde Japon. 

9 çoouau OL.ı\~"LAR 
Ali .Ahsı·J Misonls , .e Hasan l\ok. 

<.aldı 

Cuma sabahı ile cumartesi 
akgamı arasında 

Mai tada 
20 defa tehlike 
işareti verildi 

:\faikı., 22 (r\.A,) - Hesml bir teb. 
llğde kaydedildiğine göre cuma sabahı 
ne cumartesi ıılcıııı.mı arnsınd:l Mııltn. 
da 20 kert.! tehllke i§aretı verilmiştir. 
Slvıllercı alt binalar hafifçe hasara uğ_ 
rnmıştır. Ölen ve yaralananlar vardır. 

Jıırı nğır znyi:ıt:ı uğr:ılmnğn de\'3Ul mo.rı'k~. ordusunda 
clınckledirler. V:ııiye\\e mühim bir V ,,._. 
değışl'kiik vukuıı gelmediği znnnc. Mu·· hı· m 
dılmektcdir 

Rnngon radyosuwı göre l ngil iz 

haya kuvvetleriyle Amerikıııı gö. deg""" ı·şı.klı.kler 
r.üllü tan ıırelcrinden mürekkep 
b ir g rup J apon 111c \•zi leriııc şiddet. 

.fikri Tuzer jüriye ~imin nasıl ynpılacnğmı nnlntıyur le tnnnız e t mişlerdir. Cuııııırtesı yapı hyor 
hlitün gün mfittefik kun·ellcr düş. · 
nıan ı ağır knyıp lnra ıığrntnn b ir rliunun ldaresı 
Lomb:ırdımanı miilcııkip nakliy~ 

kU\'\'el'erhıe Ve depo) 1"0 taarruz 3 enera ever ecek Ziraat Vekili. 
Ank.araga dön iü 

Adapazarı demir ve tahta fabrikası 
senede 130,000 pulluk yapacak 

ederek bi rçok yıırıgınlnr c;: ı kıırıııış. g general vazifeden 
lnrdır. 

Japon il\ ' tu) ya releri hıı lıarckulu uzakla§tırılıyor 
mônf olm:ık istemişlcr-;c de hunlar. Vaşington, 22 (A.A.) - Ordu ve do. 
dan Oçü Aıncrikıın ııönüllülcri tnrn. ' nanmıı mahfillerinde pek tnnmmı§ bir 
rınuan düşiirülıııüşıür. Göniilliilcr mecmua olıın '•Army And Nnvly Re. 
hıçbir knybıı u~rnmnmışl:ırchr. glster" l martta orduda mUh!m deği_ 

Vali Reginaıd Dorman Smlth, de. §ıkllkler yapılacağmı bildirmektedir. 
mtştir ki: Du mecmuaya göre ordunun idaresi 

Rııngon'un 00.!Jka bir Malta veya Uç generala tevdi edilecektir. Bunlar 
Tobrult haline gelmesi muhtemeldir. kara, hava ve levazım lşlcrlyıe uğra. 
J:o'akat hcrne olursa olsun şehri ter- §acaklardır. Bu generaller doğrudan 
kelmek niyetinde değim. Rangon'u ve doğruya bUyUk crka.tııbarbiyeye bağlı 
Blrmnnya yolunu mlldafaıı etmek için bulunacaklnrdır. 

Anl<nrtı, 22 (F.n Son Dnkllta muhn. caktır. Mnızcme vektllet\;1! temin 
birinden tdcfonln) - Adapazıın ve olunncaktır. Çi!tçllere 111.zım olan d . 
lzmltte zlrat sefcrbcrlllt mevzuu ctra. ğer Aletlerin yapılması için de vekAlet 

tmdıı. ıncelemeıer yııpan Ziraat Vekl· ıcabedcn tedbirleri alacaktır, önUmUz. 
11 Muhlis Erkmcn Ankaraya dönmUş. , deki gUnlerde fabrika mUmessDlcri 
tllr. Vekil bu seyahatinde Ad::ıpazan nkaraya gelerek vekD.letle görllşc. 
demir ve tahta fabrikasını tohum ıs 'rtlr. 

gelen bUtUn tedbirler almacalttır. Biz aHlcn orduda idari vazifeler bn§ın. 
bunu Çinli mlltteflklerlmlze vaadcttık. da bulunan 12 generalden en aşağı do. 
SözUm UzU tutacağız. ltuzu vıızlfclerlnden aynlııcaklardır. 

lf1.h istasyonunu, mcyva fidanlığını 

ve diğer zırnt mUesscaeıcrl gezmiştir 1 

Vekil çiftçilerle do g!iruşerck lhtlyac. 1 
ıannı tcsblt etmiştir. 

Aldığım malOmatn göre senede 
lSO.OOO pulluk yapması için demir ve 
tabla fabrikasiylc mllznkere yııpıla. 

No1veçte 
Karaya inen ingilii 

tayyarelerile 
Agrılan her 
Norveçlznın 

Akrabasından 
1 O kişi hapsedilecek 

Londrn 22 ( A.A .) - Kisling taratın. 
dan neşredilen bir beyannamede kııy. 

dedlldlg-ıne göre Norveçte karo.ya !.nen 

tnglliz ty) ıı.relcriyle gizlice memleketi 
tcrkedecek olan her Norveçliye muka. 

bil akrabasından veya ahbaplıı.rmdnn 
10 kişi hapsedilecektir. 

Kisllng lnglllzler hesabma açlışan 

.. halnıcr"in faaliyetine nihayet vermek 
1Azıill geldiğini söylemi§tir. 

Maarif Vekaletinin bugünkü tamimi 

Her mektep bahçesi tale-
beler tarafından ekilece~""

Tohumlar mektep dernekleri tarafından, 
ziraat aletide Vilayetler tarafından verilecek 

Yarından itibaren hemen faaliyete geçiliyor 
Maaril Vekaleti bütün mekteplere 

bir tamim göndererek, :ziraaat ıelerberli . 
ğinde irlan ordusunun na11l çalışacağına 
bildirmiştir. 

Bu tamime göre, her mektep bahçe. 
si talebeler tarafından ekilecektir. Çalış. 
manın intizamla jyapılması ve ekimin mü. 
kemmel olma11 için mektep müdürleri 
bizzat talebe ile alakadar olacaklar, mü
dür muavinleri, muallimler, mektep ida. 
re memurları araıında İ§ birliği yapıla. 
caktır. Mektebin ha.elemeleri de ekim if· 

lerine yardım edeceklerdir. 
Ekilecek olan tohumlar mektebin ve 

vilayetin yardım dernekleri tarafından te. 
min edilecektir. 

Kazm~, kürek, çapa, tırpan, ve orah 
gibi ziraat aletleride vilayet tarafından 
verilecektir. Ankara radyosu bugünkü 

öğle neşriyatında maarif vekaletinin tebli. 
ğini okumu§ ve bu tebliği işiten T ürkiye. 
deki bütün maarif müdürlerinin, kağıda 
yazılmış tebliği beklemel~sizin derhal la.· 
aliyete ge~melerini bildirmi~lir • 

Bugünkü 
Lik maçıarı 

LUk mııçlanna bugUn Şeref stadın.. 
da devam edlld . Birinci maçı Bcııl.k.. 
ta§ . Taksim 1 ı. p.crl yaptılar bu mııçı 
Bc§iktaşlılar 12-l kazandılar. 

İkinci mnç Fenerbahçe _ Beykoz a. 
rasuıd:ı. idi. 3--0 Fenerliler kıızandı. 

UçUncU maç Galııtas:ı.ray _ Beyoğlu 
spor nrnsmda yapıldı. 5-0 Galatruııı
rnyın galebesiyle neticelendi. 

Amerikada 
200 mıhver tebeas 

tevkif edildi 
Nevyork, 22 (A.A.) - DUn Blrl~.k 

Amerlkada BUyUk Okyanus sahilinde 
ve Arlzonada 200 den fazla Alman, 
İtalyan ve Japon tevkif cdılmiııtir. 
Bunların bazıııırında kaçak eşya bu. 
lunmuş ve bazılarının dUşman mem. 
lekeUerlnde himııyc gören te§ekkUlle. 
rin azası olduklıın tcsblt edllml.§Ur. 

:Mnnhıı.ttnn ve Brookllnde bazı tc.w. 
klfat yapılmıştır. 

Uzak şarkta 

eniz u
hare esi 
ou or 

Bir Japon kruvazörü 
batırıldı, aört tanesi 
de hasara uğradı 

..,yrıca k de 
mubr p bat r 

Ynzı ı 2 ncı :J~ ıııdıı. 

Holanda tebliği 
Batavlıı., 22 (A.A.) - l-'aznr 

:inil nefJl'edllen Hollıında tebliği: 
ı 2~ J rı.pon bombardıman tayyare 

.,iJe bir miktar nv tayyaresi diln 
sabah Cav:ı.'nın garbincle bir hava 
meyda.nnıa taarruz et.rn' lcrdir. 

Hava meydanının üstünde en nşa~ 
ğ: üç ve galip bir ihtimalle dört 
Japon bomba tayyaresi dilşUrü 
müşti\r. 

Avcılarımız Cnvanın garbindc 
kain Bandoeng'e doğru giden 18 
Jııpon av tayyaıeslnin yolunu ke
serek bunlr.rdnn döl'dünU düşUr. 
miliıler ve diğer birini ağır hnMra 
uğratmışlardır. Bu tayyare kaybe 
dilmiş sayılnb'lir 

2 tnyynremız dönmemiştir. 
Pilotlarımızdan biri bir Japon 

tayyaresini mahmuzlamış ve sali 
.nen dönmiiştUr. 

Bn!Urn bir pilotumuz yaralruunıı:: 
tır. Ha\'n rneydnnı bir miktar ha
sara uğramıştrr. 

Mnla.ng civnrmda ~ka bir J e.. 
pon tayyaresi dUşUrlllmüştUr. Ee:ı· 
ı:ıen Japon faaliyeti birkaı; bava 
meydnnmı mitrnlyö7. 2tef'i &ttınn 

n.lmağn inlıisnr etml11tir, Birkaç ö 
lü ve yarolı vardır • ., 
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Pariste 
Silah t'l§tyan bir F ran•ız 

karıuna dizildi 
V~I, 22 (A.A.) - Resml 1ı~ransız a .. 

jaııımım blldirdl!;'ine göre Paristekl 
Alman ı,,gaı makamları Uzerinde si .. 
l&h bulundutu IÇ\n Roger Corç ismin.. 
de bir l'ran.am cuma gQnll kuJ'§una 
dlailmlfUr. 

Deniz barbl 
Londnı, 22 (A.A.) - 1Ul.C: 
Cava adaBl yakmmda Bali adası ci

varında perşembe akşamı bUyUk bir 
deniz muharebc3l başlamı§tır. Muha _ 
rebe ellln devam ediyor. MUtteflklcr 
Japonlara ağır darbeler lndlrml.§ler, 
ı kruvazör, ı naklıye gemisi, 2 muh... 

ıip, ' karaya çıkma için kuJıanılan, 
gemiyi batırmı§lar, 4 Japon tayyaresi 
dll§tlrmU,lerdlr •• Japon kruvazörü ne 
diğer 2 gemi ağır hasara uğratılmış· 
tlr. MUtteftklerln kayrplan ı muhrip, 
4 avcı, 2 Amerikan plke bombardıman 
tayyaresldir. 

Muharebe perşembe akpmı başla. 
JI1If. düşman gemUerl gUrUIUnce Ame. 
rikan uçan kaleleri ve pike tayyarele. 

r1 hUcuma geçmi§lerdir. Muharebeye 
6 Amerikan muhribi Ue Felemenk lcru 
vazörteri ve muhripleri ve denizaltı • 
lar ifUrak etmiştir. 

Amerika bahriye nezareu 2 Japon 
muhribinin batınldığmı ilb etmiştir. 
:Sunun yukarda blldlrilenlerden mi, 
)'Oba ba§ka mı olduğu belli değildir. 

Bataviaaa ne,reclllen tebliğde bir 
.Japon gem1slnin batınldJlt, l kruva. 
zör, 2 muhribe tam laabet olduğu, ka. 
raya çıkmak lstiyen Japonların pike 
taY7V9ler tarafmdan bombaıandığt 

blldlrDf1or. 

Seygon, 22 (A. A.) - 1lk d~ 
fa olarak Cavada kara ve deniz 
:kuvvetleri arasında mühim bir 
muharebe olmu.,tur. Buraya yer
~ olan Anglo • Sa.kson deniz 
kuvvetleri Bali adasına yapılan 

gıkma hareketini hbnaye eden Ja. 
pon birlikleıriııe taamn etmişler
dir. 

Japon radyosunun bildirdlğlııe 
göre milttefitlerin iki muhribi 
babn:hmg, iki kruvazörle bir muh. 
:rip hasara uğratllDll§tır. Bir Ja .. 
pon mubr.ibi hafifçe yaratanmı0• 
ıtır. 

Batavya rad,,yoaı iki Japon knr 
vazör11 ile iki muhrı"bin ağır hasa.
m uğra.dtklarmı bildirmektedir. 

Deniz muharebcalnden evvel 
Beli etrafmd:ı bulunan J apon gt• 
milerlne lıava taarruzları yapıl 
mıştxr. Hollanda. radyosu dikkate 
ııayan neticeler elde edildiğini 
t.ildirmektedir. 
Diğer cihetten Tok.yonwı ver~ 

diğl bir ha.bere göre Japon tayya. 
releri Sura.baya limanmd:ı beı; 
Hollanda muhribini ağır hasa.rlal'a 
uğratmışlardır. Fakat bir Ameri-
kan menbnmdan verilen bir habe
re göre Hollanda krtalarmın anu
da.ne muk8vcmetine roğmen Ja · 
pooJar Bati adasında karaya çık • 
ınağa devam etmektedirler. 

Anl&flldığma göre Sumatradn 
Japonlar \'aziyete hl.timdir. Mat. 
buat haberlerine göre lng,liz ve 
Hollıı.nda kıtalan burs.dan gitmi~~ 
)erdir. 

Askeri milş&hitlerln kanaatine 
göre Japonlar Bali~i taınruniyle 
~gale muvaffak oldukları takdir. 
de Cavaya derhal taanıız edecek· 
letdlr. Diğer cihetten aşağı Bir · 
mnyada :Lıt·hh vnsıtalarla müceh • 
bes 300 lngilızden mürekkep bir 
tcf'kil, Tokyonun bildirdiğine gö • 
re BiWn nehri civannda b zguna 
uğmmıştır. Rangon radyosunda 
beyanatta bulun:ın vali Sir Regi • 
uald Dorman Smith, Blrmanyanm 
.mer~zin.t ve Birmanya yolunu mii 
dafaa ııçln her cıe>in yapıl1lcağmı 
. oslemiftir. 

Yali demiştir ki: 
"Biz bunu Çinli müttefiklerimi. 

ze vnadettik. SözUmilzU tutacn~ 

its ... 

Sovyetler 
ilerliyor 

işgal edilen yerıerla 
isimleri yarın 

bildir ıecell 
Aloskova, 22 ( A.A.) - Gece neş. 

redilen So\'yet tebliği: • 
21 şubnll:ı kıtol:ırımız faşist Al. 

mnn kılalariyle şiddetli çnrpışarnk 
yeniden ilerlemişler ve birkaç mes. 
kOn ınnh::ılli işg::ıl elmişlerrlir. 

20 şubnttn hnvıı ınuluırebel~rinıle 
14 \'(" yerde 11 olm:ık üzere 25 Al. 
mnıı t:ıyy:ırcsi t:ılıriıl edilmiştir. 

Üç atn·aremiz kayıptır. 
21 şubatt:ı Moskova civnrınıl:ı ü~ 

Alm:ın layyıırc~i dfişürülır.fışlür. 

J.011clra, 22 ( A.A.) - D.B.C: Soy. 
yet tooliğinde geri alınan yerlerden 
bahsedilirken memleket ismi sü,·. 
lenmlyor. Bunların. Kızılordun~n 
kurulm'.lsınııı 24 üncü yıldünümüne 
ra,.hyrııı yarınki ıı:ıı:ırlesi günil 
ilün cdilece~i anlaşılıyor. Sovyet. 
ler !Feodosynyu yeniden asktr ~·ı. 

k:ırmağ:ı teşebbüs etmi7lerdir. 
Kızılordunun s':ızele'li yuzdığı 

mukalede diyor ki: •ı()niimilzdeki 
ilkbahJr ve yazda :ınudnne muhn. 
rebt>ler olııcaktır. ilkbahar gelme• 
den d:ılıo :ziyade ilerliycceğiz ta:ır. 
ı·uza devanı edeceğiz.,, ----ingiliz tayyareleri 

Garbi Almanyaya taarruz 
ettiler 

Loodra, 22 (A.A.) - Hava nezareti. 
nln tebliği: 
Bombardrmaıı servisine mensup tay. 

yare!er cumartesi • pazar gecesi Ren 
bölgesinde ve garbi Almanyada bazı 

hedeflere taarruz etmişlerdir. 
üç tyyaremlz lls'lerlne dönmemiştir, 

Çin çeteleri 
Malezya yarunadıuınJa 
faaliyette bulunuyorlar 

DelhJ, 22 (A.A.) - Çunklng, radyo. 
su Çin çetelerinin Malezya yarımada. 
smda faaliyette bulunduklrmı Tokyo. 
nun itiraf ettiğini blldlrmlştir. 

Spiker, Çin çetelerlnın Japon iBtih. 
kAm kıtalannın işlerini gUçleştlrdlkle. 
rinl ve eçteelrln tılmlr edilen ldlprUlerl 
havaya uçurduklarını lAve etmlfUr. 

~ Baııtarııfı l lDcl ııayfada 
nun Asya cephesinin ayakta durması 
bakmımdaıı çol: ehommlyeti \'1lr:1ır. 

Pakat Çl.ıı H.' Hlıııllstan aol.a.5masına 

Japonya bazı ıılyasi tertipler~ mini 
olmaya çalı,aeaktır. 

Japon t.fveklllnln "Diyet" mecll. 
slnde söylıeclltl nutukta da anlattığı 

gibi Japonya Çlnl Aa)a nt.zıımınm ku. 
l'Ulması itin zıınırl bir tınıur relAkkJ 
etmektedir. J<•aımat Hlndlatnnm Asya 
nh.anıma sokulmıımıtsı da\ıııımdan 

Dunkerk 
zırhhsı 

Mersel Kebirden 

EN SON DAKiKA J Mahkeme .... Salonlarında 

.... =.:::~ 1 
Cing6z Recai olmak 

~-:~.::..; istiyen Mehmet Reca 
=-=~ =. .... ....... " Mektup sahibi senden bin lira, eğer 

T ulona gitti 
Vlfl, 22 (A.A.) - Mersel Kebirde 

ağır hasara uğrayan DUnkerk zırhlı. 
sının kendi 'ltesaltiyle Tulon'a geldltl 
blldlriimekt.cdlr. 

Torpillenen Norveç 
gemisinde 39 kip öldü 

OUraçao, 22 (A.A.) - Di.İn sabah 
CUraçao açığında "Kongsgaard" fr .. 

mindekl Norveç petrol gemisi torpil. 
ıendlği zaman 39 gemlcln1n öldUfil 
aznncdllmektedir. 

Evlenme teldilleri: 
• Ya, 31, boy 1.'15, devlet detreJe. 

rin1n ~nl.z kımımda IO ura m.aqb, 
içki kullaDm.QıaD ba.)'atllu, k•unmq 
kendisinden b&§ka .kimaeal olmıyaıı 

bir bay: orta boylu. balık eUDde, ah. 
Wu güzel, temiz aileye men.sup bb' 
bayanla evleıamek ıatemektedir. Fo • 
toğrafla (L. 01) remzi.ne müracaat 176 

• Ya, 32, uzun boybı, lyt bir cıcvlO 
l&hlbl, mlloevver bir pno. 18·24 ya. 
pnda .l&l'llm veya kumral temiz bb' 
•lle kızı ile eTtenmek IJltemektedJr. 
(Emekli) remzine müracaat. 177 

Balkevıerıaın 
yıld6alml kaDandl 

• Yq 18, boy 160, kilo M, eamer 
l1ae ı den çılmuf. mllkem'Ml dlk1f, 
elifi ve ev ışı bilen bir bayan. 23.40 

,,,,,.. Battarafı ı acJ l&)'facla . YS§larmda ciddi, ~vlet memuru bir 

Londrada açılauı olan evlml.zi ıle 

aelAmlarım. 

Eğer bugUn milli ananemize, milll 
sana'tlmlzc ve mlllt tarihimize daha 
çok ermiş bulunuyorsak bUtflD balkev. 
!erinin bUyUk hizmet hluul bulundu. 
ğunu teslim etmek yerinde olur. Par. 
timiz, halkevleriyle halka dotnJ git. 
meyi, her zaman halk için olmayı, 

her l.§lml%1 halkla birlikte yapmayı 

otar edl.ıuni§ bulunuyor. 10 yıl bllyUk 
mak.ladrmızı kökle,tlrmeye az geleb!. 
lir. Ancak bu arzuyu duyanların her 
gUn artmuı, bir sa!ta sıraıamruısı bu 

kıaa zamanın en muUu kazaDcıdır. 

Sosyal kalkınma her şeyden evvel bir 
teşkllft.t işidir. Bu halkevlerl ve odala. 
riyle gerçeklegmlş elemanmı bulmuş 

demektir. Halkın iç varlığiyle teması 

gelipte §evk ve heyecanı artan henUz 
kafasında ve gönlünde güzel ve gerçek 
ne varsa onu halka öğretmeyi borç 
ve zevk bilecektir. Halkevleri ve oda.. 
larl TUrk ?dllleUnl blrlqtiren birlik 

bayla evlenmek ı..temektedlr. \M.U. 
M) remzine mtıracaat. 178 

Iı anyonlar 
• Piyanaro bileti, tutun ve pul gtb! 

§eyler atmak Uzere, eıı ay&#I dtı.q1ln 
gUzel bir bayana ihtiyaç vardır. 25.30 
Ura maq verilecektir. Bu miktar ller· 
de arttınıır. Talibin D&mu.llu. olması 

ve kefil göatermeaı ı&zımdır. TUrk ol. 
ması prttir • .Babçekapı 4 llocU Vakıf 
han altmda Killi plyanıo bitiflginde 
Boraa biralıaDıeaıl •b•Mııe naUracaat. 

• ı 1 ya,mda, orta uçı.n çıkm11 

blr Türk genel, remnı veya hu.sı.Lli blr 
mllelaeMde çahf1D4k iat.mektedir. 
Tafra.ya da gidebilir. (Alq) rem&lne ' 
mUracaaL 1 

• Eskl yasıyı bilen bb' bu.kuk tale· 
besi gllDUn her aaaUnde çallflll&k Uze.· 
re Jf ara.maktadu. {'l'oroa) remaine 
mOracaat. 

Alılınnu: 
(lıl. ELKAR) (H.T. 8)(Ş.)(Vatan NJ 
(B. Ş. 1202) <Zann) (l'.G.D.) 

hamurunu yuğuran flrmlar olarak <A.. I> (11'. K. 1ı1. 1) (18. Sema) 
hUrmetlmlzl ve gllkranımızı kazana. cllk ve mn f&D8) (Y.mk denlscl) 

caktır.,. 1 (F.Z. 33) (0.P.K. 2072) (lıl.K.A) 

"Bu seneki roman mUkAfatmı ver. 
mek üzere mUmtaz ~ııb.llyetlerden mu. 
rekkep 2:S kl.§illk bir jUrl heyeti ro. 
man ve hlkl\yeler üzerinde incelemeler 
yapmış, neticede Sinekllbakkal roma .. 

nı tıstiln bulunarak Partlnln aana't 
mUkllfatı olan 2500 lira Profesör Ba.. 
yan Halide Edibe verilmiştir. Bunu 
huzurunuzd:ı l!An etmekle zevk duya.. 
nm. Gelecek seneki mUkl\Catı da mu. 

(A. Ahmet) (0.K.) (A.ktatayJ 
(T. R.B.) <Kehmet ~) (G. Jıllne) 
(P.l. 24) (s.B. 12) (Y. Almı) (l.Am&a 
Y.) (Denk) (R.K. 1') (8.8.) (Bahar 

çlçett l) (Turıut) (Akyll&) (lııci) 
(S:S Aydopn) (061) (lmnıa> llfık) 
(Gllne:JllDJD .._.,_,tıl) (N.ll. "17 ı l 
(Y.f.) (lt.P. il) (Olddl) tll.A. 12J' 
(Çlı§kan Akan.tel) (Çankaya Kemal) 
(Nadide 19) Genç rehber) <H.T. 8) 
(8.C) (A,S, Temlüalp) (2G 8.R.) 
(24 Melike) (Gelatuaray 40) (H.G.) 
(.Anlqalım) (N. 10) lH. E. D.) 
(Genç) (Semiramla) (l'erhUDde) (E.CJ 

Sehir Tiyatrosunun 

il 
OHA.lıl IU8M~lM 

GllDdQz 1&,30 da 
AJqam 20.ao C1A 

Rüzgar 
Esince 

vermezsen canını istemektedir. imzr 

Beyazıt civanndn büyük bir kun• 
dura mağazasının s:ılıibi olan Snb. 
rJ, aecenlerde bir siin dükkünında 
otururken, postacı gelmiş \'e ken. 
disine bir mektup uzatmıştır. Mek. 
lubu aç:ın Sabri imz:mz bir vazı 
ile karşıl:ışmıştır. · 

Yazı tanınmaması için sol el ile 
yu:ıılmışlır: 

''Dikk:ıllj okul 
llu meklu.bu y:ız:ın senden bin 

lir:ı islemekledir. Arzusunu yerine 
getirmezsen de cr111ını islcmekledir. 

Parayı klğıt liralar halinde ha. 
zırlayacak ve dükkiınının :ırkn so. 
.kcığındaki yıkık evin kfı~esinc, iri 
taşın altına koyacaksın l 

F.Aer ... Bu dedi;timi üc gün icin. 
de yeriııt> getinnezsen ,.e polise 
müracaat edtrsen kendini ölmüş 

bil. Selümlar •• 
imza 

Penre" 

Sabri mektubu okuyunca evvelü 
bunu bir şoka zannederek ııülmüş, 
fııkat sonra işin ciddiycliııi kavra• 
ınış ve paraları ko)"Dlak üzere t:ı. 

yin edilen iri t:ışa del(il, do~ruc.ı 
karakola ko~muştur. 

Zabıtn ml'ktuuu okuyunca Sabri. 
ye hiç kimseye birşey ·ii~Jememesl 
ni ve tayin edilen iri taşın allına is 
l(·nilen parayı Jwyıı\:ısıııı SÖ) lem iş• 

Pençe 
Suçunu ne tevil ve ne de j 

yollu bir şey söylemedi. 
Bunun üzerine süı o.lan avu 
- Bu çocuk, dedi, sinema 

lfftnı bir zavallıdır. Yaptı@'! bu iş 
gi.lrdüMü filmlerin tesiriyıedlr. 

Fakat, bu bir fakadır. Evc1 ••• 
cai sık aık evlerine gelen, b 
sın;n bu en iyi dostunun, müt 
<liyen cesaretinden ,.e hiç bir 
den korkmamasındnn b:ıhsetııl 
üzerine, kendisine bir filmde 
fiilğü tarzda bir oyun oyn:ımağı 
~ünmüş ve bn işi yapmıştır. 
Maksadı sadece Sabrinin ces 

tini ülçmekten ibarettir. 
Kendisinin sinema melAnko • 

ne müpteli oiduğu i~in müşab 
nltınu alınması iç:n munyene 
ısliyonım ••. 

• .. vukalı konuşurken küciık g:ııı 
ter susmasında devam ediyor 
dalgın dalgın sabit bir noktaya 
karak dilşünüyordu. 

Bundan sonra dinlenilen 
lerde, Recainin sinemaya çolc 
kiin olduğunu. ve mntemadiyen 
polis filmlerine gitlilinl si5yledi 
Hunun üıerine mahkeme, mil. 
de aHınn :ılınm:ısın:ı llizum 
olmadıit hakkında muayene i 
la•ndbinln adliye doktonına gön 
rilmesine karar verdi. 

ADLİYE MURA 
tir. Bunun üzerine Sabri, üçüncil NOT: 
gilniln !on saatlerinde elinde pu. "Bl h ...... , __ _., 
k ti k' . 1 r ırsızın m--

e e yı !il: eve gltmış ve pakelı ::\azunızda, Sultan hıunanunda bir 
taşın alhnu yerleştirmiştir. Polis 1 • ~ .., __ ....._.__ t 

. m&!J ma6 a:r.asm- ---e op 
mt:murJarı pa~elı alacak olan şahsı çalan sabıkalı Ha 1 lmduun 
ıöıetlemektedırler. Biraz sonra kö 1 k Lacı ..,.:r ye 
!J' başında ince uzun uyıf yüzli1 e~e~-::ı diba ::::,.. Hayr 
bir gent görülmilştllr. ·Delikanlı hl . kmudla •L.- Ye 

. a m a .... yet mÇUDo JUraf 
şın önünden geçerken blrdenbıre _ Artık bırsızbp Wvbe 
durmu, ve hemen eğilt-rek pakli P 1 ır.. ....... a -'-k elllıal9'~ 

, . aram n -~ ....... üzere 
kapmış, kaçmağa b:ışlllmıştır. rabıi lrdlm. Faka lnamqla 
memurlar derhal lıarekt'le se~rek ya " t rm kar ,.ısnıda dayanamayıp çaldım ,. 
k'ndlni yakalamışlardır. 

mlş, böJlece 7 ny m6ddetle bapm. 
Fakat •.• Malaıa sahibi ba,ıa oldu.. m.,ına ma.hlcO.m edllmljtlr • 

tu halde hepsi de derin bir hayre. 
le rta.ınıı.ıerdir. Zlrn .bu 15 ya7ın. 

ua bir \'OCUklur \'e Sabrlnin sami. 
mt arkadHlsrından hirislnin de 
ı.·oculudur. 

Mehmet Recai adında olan 
gung~ter heveslisi çocuk yakal:ın .. 
dı~ını ı.ınlııyıncn, ağlayıp tepinme. 
ik bı.ışl.ımış, faknt kendini kurtııra. 
ıııı) at'lk n llyc üı;iincii ce:rn mnhkt>. 
n-r.si ne \'l'rilmiştir. 

~ * 
:Küç•ık elır'elkiirın muh:ıktmesı .. 

Bir tıvılll 
Fındıklıda tramvay caddeslndl 

sayılı bakkaliye matuuz aah!bl 
dullabtan aldığımız bir mektupta 
le denlyor: Dükkanımda bin kilo 

rin müsadere eclllerek adliyeye 8' 
d11dliimı YUD1.lf8lll1Z. Bu dotru 
dir. Murakabe memurları dllldt.IJllll 
gelerek mevcut gekerlıı beyaı:ınaz-. 
nl sordular. 19.1.942 tarihlnde aat 
dığım ve fakat Çırapn de 
ancak 26.1.9-&2 tarihlnde ve fiyat 
kını ö<ıedlkten sonra dl1kkll.mma 
letmlş olduAu.m bu ,ekerlerl mem 

Bugün g11ndUz l:S.30 Vf' ak§am 20.30d11 
baluıetmemııtır. zık'a tahsis edilml§tlr. 
.Bwıun .ebebl tıaıılttir. Japonl a ya 

KOMEDi KISMINVA 

ne• ılürı lıukıldı. l>ohııdıı-ılm:ık 1~. 1 
lt-nen s, l>d, Rec~ inin arkı>rln5ının 
•:ocuı{ıı oldtıılunu ;,, ı. rninct> da\'::-. 
~ından ferng:ıt c·ltlyiııi lıi ; ıliı eli. F ı 
lrol iş odliycvi ıılikal:ıntlı ı ı.l ıAıncbn 
ınuhnk,ıııe ılevam elti. 

ra gösterdim. Keyfiyeti Şeker 

ğinden sordular. 1fadem teeyyüt 
t;lnden vukuuhali bir zabrtla 
~Llller. Şekerlerin mllıınderul Te 
yeye sevkım dofrU detlJdlr. Çhı, ya Hhullstanla kovallsyon yap_ 

mıık 7.al'Ul'etlııdedl r. 
Çin .laponyanın ııynı :z.anıanıla bir 

yandan Çini, bir ywıdaıı Hiııdlı;tanı 

1'Pl etmesl mUmklin değildir. Bu iş. 
lerl bir sır:ıya koyacaktır. HatUl bu 
aıra kendlUğlnd<!n hasıl olmuıttur bile. 
.ıııponlar ~·ın nraı.lsl içindedir. Çin 
telJllaı olursa Hindistan kendlllğlnden 
oürJeCektlr. Çin teslim olmaz mndl&
tan Japonya ile bir anlaıtmıı yaparsa 
Çinin sukutunu Hlndlsts.nm istlllsı ta. 
kip edecek11r • 

.Japonya Uzak Şarkta bu iki memle. 
keU blrleşmelden menetmckle bilyle 
bir bl1yUk zafer knzanacaktır. 
Aynı ır.amıuıda HlndJst:ınla, Çinin 

~ani 800 mllyon A~yalmın Japoııyaya 
ka"1 blrletmetıl Asyada kurulacak 
Japon nlzammm kıt'a tarafwdıul 

protestosu mAnasmı d3. ifa.de t't!e«-:ktlr 

Fikri Tuzer bundan aoııra bUtllD Cocuk miileın:ıdi:>cn .. usu.yor 'e 
ıııeliınko'lk bir tavır takınıyordu. memur ve mlloevverıerl halkev1er1 ve Bir muluuib aranıyor 

odalarında vazife almaya davet et.. ============================================• 
mlf, ıo senede 60 milyondan fazla ç 1 1 K I " b 11 adanı daha çtktı. Bu da bfrinl'lıl gibi 

1 g 1 n a r U U '"')'chıt kıhldı bir llerlttl. 
yurttaşın halkevlerine girip çıktığını, 
on btnlerce yurttaaın kurslardan latL fuiruıo bu adamı görUnc" ııUpbell'ııdl. 

Fal<at bir ~y llÖyleyeıuool. [icndhılnl 
!ade elliklerini, 26.000 konferans, 8000 "azan·. t•ken .. er F". ss.•.-.ELLi 

• "' "" ~& Uk kartılıyan adıım ona: 
konser verildiğini, 1300 sergi açılarak - 81 - - Yengeni& Wnu~ rahatıtızdır.. ıi•t 
memlekete lnkılA.p heyecanının qılan. lıaUa yatı)or .. 
dığını söyıemlg, Mnn Şef etrafındaki 
blrlllc ve beraberliği tebarüz ettirip 
Şefe saygısını blldlrm'k ııuretiyle 

sözlerini bltlrml,ştlr. 

" Sinekli Bakkal,, 
Haberde tefrika 

edilmişti 

K11 \'.otıUğwl&: 

- Sen celmlyor mUMlll 1 
Diye ııoracaktı. Buna ımkAn bula • 

madL Çocuk yolun karttınnct&kl ı.oka. 
p saparak ka~ boldu. 

Sllıaa ona balatlı blle nrer.oemJştl. 
ı - Ne tok gözll\ çoeuk •• hf'nden bir 

.,ey beklf'mlyor. 
Dlye mırıldanarak yokUfu çıktL 
Ve çocup tarif ettltl kötkün ka.. 

pısmı çaldı. 

Dedifl bııJde Hducl adam uı&nalı bir 
cülütlo .... ıa:umı yü&üne baktı: 

- ~ h 'it&) 1 kuıiarnmk ltıtlyell 

nıe;;tmr !.im.) ıaıcerl.a karcletl lleD mi.. 
ııSn? 

- Evet.. beaim.. 
- Apbeyla b6lA .._tanın pe,lrıdt• 

deA'il mi f 
- a;,•et. twııuıJJk \'ar.ifeı.lul yapıyor. 
- Y~ ondan başka ln1&11 

dutluk derler •. 
ikinci adam, ır.&lacıvaaa ba.ibl'lll'm 
- S,. sUyletlyonaıa, Şabanf 

\'9 kendJnl .rkter lıek••nn ! 
Şaban tabaDCU1111 çekti: 

- Seeinı tıııaru.a kafanı ,. 
ruu, anlı) or muma! 

Biru öace .. ........, cUşe bitap 
bu adam lıılr~ bir caaavar 
mi•U. Sblaam alnma talıaaca)'I 
dı: 

Birmanysnm :ıiJnalinde Çin kıt. 
nlan tarafmd.an Tayland kuwct
Jerine kanı yapılan hareketin ge
nit ölçilde b.i.r hareket olduğu ve 
bunun Japonlar için ~imdiden ke:ı· 
tiııilemiyecek neticeler verel:ıilecc. 
ğı Amerikan radyoeu tarafından 
biJdiriJmcktedir. 

Bu no?rta mUttcnklerln kozuna ru.amf Partinin roman mükôlatını 
llllrette hkmet edooel< Japonya ıı:ın de 1 kazanan "Sincklibakkal'' e. 
bU\ Uk !fCklllcrc yol ııçacaktır. Hlıı. I . l ·ık ol L 
<tktan çını yapsL".atı 11 blrllkl serı beı •ene eove ı araR 
Asyan: tn.rıh.9 mulcaddemtmı taylo Haber relilıimizJe tefrika 
edoooldJr. 1 edilmi§ti. 

Babçıvua kdddı bir iMiam Dil~' 
kapımaa kotSU: 

- Kimi ımyonun, .,..._, T 

- Secmlye lııaomu.. • 
Arnavut ıtves.lle koaaeaa bu iri 

boylu :ıdam: 

yok muydu? Biz ona ka~ kı-re lbtar 
ettik, o hHta clol.."tonın yakaaau bı.. 
raUD1 dlJil', 

Slnaa bu sö&lerl dlıılerkeu beyninde 
muw, bir utuıtu duyclo: 

- Siz klnnlntz ! Ben al2.e heup ver 
mete ~lmedhn buraya. __,,_ _____ --

ile sabah öğle ve akşam 
Nw yemekten sQRra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırcalaymız. 

!• ·,'. r ., :;~,· .. ·.' ~~-.-r .... ;_ . •, ::·: '. - :ı · .. : ıl ." · .. - , •. . • , 

- Ha.. alz m1lıbıls T Buywıuıua.. • 
da mleaftrilll IJelıdlşordu. 

Dl~ erek kapıyı açtı. 
Slnan IM!IAm ver•h 
- Kerli.aba .. 
- Merbıaba. pqam! 
Sinan bab~ye ırtnlL 
- Yen&"em nerede! 
- Oat l<att.ı yatıyor, patam! Bu .. 

gOn biraz rabatımdı da. Yatak~o ~ 

Dadı. 
Bahçıvan 19 kapıyı &etL. )'Ol IÖ9. 

terdi: • 

- Buyanın .• bu)'Uld·· 
Qea)Me bir mıerdlvm bqmda dur • 

•ular. 
Balıçlvaa IC kapl)'I kapadı: 

- Palt.- 'dlana, JlllPlll ! 
SlDan ,.ı ....... çıkarırken, blnlea· 

bke alt kattaki odadan iri boyla bir 

- Evet. ~. gelmf!odln, ama, ilk w. 
Dl Ketlrdlk buraya. 

ikinci ..... Slaaauı kohuıdae çek. 
U: 

- Ha7dl sel bakalım.. IMlll1aJe biraz 
ko11up.1aa. 

- Ne konuşaeakaıaız benimle! e .. 
rakut da 7-aeml göreyim! 

- Acele etme •• oau ela ~ 1 
8laaa koluada.D zorla iterek alt kat.. 

.. bir bodruma lndUer. 
- Haa.l,a JMıem tat katta yatı. 

yonluP 
- Evet. o kadın diye Det katta 

yatmbk. Fakat, sana ast katta ye.rt_ 
mlz yok. Burunu ~n ml1 
Arkaııma bir tdane YU'dular .• 
Sinan bodrum katma :ruvarlandı. 
- Amaa AJ1alum, tu 8addfonba -.. 

ow yüdn-. ._,m11• Mler seldi! 


