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il! 

Hitler • 
Mussolini 
:Görüşmesi 

J\lman ve İtalyan gazetelerinin 1 
!neşriyatından çıkan mana, Al- . 
tnanyanm İtalyayı Şark cephesine 
:fazla kuvvet göndermiye davet et
tiğidir. Eğer bu doğru ise, Al
manyanın Şıırk cephesi için hala 
sağdan, soldan kuvvet toplamak 
ıtorunda olduğu anlaşılır ki, bu -
aıun önümüzdeki hadiseler için 
haiz olacağt tesiri anlamak güç 
aeğildir. 

l'tl. Zekeriya SERTEL 

Her vakit mühim hadhıeler 
arifesinde buluşmr.yı bir 

bn'ane haliı:ıe getirmiş bulunön 
Alman ve Italyan devlet reisle
rinin . bu defa ilkbahar eşiğinde 
\le muhim hadiselerin beklendiği 
bugünlerde görüşmeleri bir çok 
tahmin ve faraziyelere yol açmış 
tır. 

Du müliıkat etrafında Londra 
Pl~ V2.şington mahfilleri tarafın
dan yapılan tahminlerin ,büyük 
er.f'mmiyeti yoktur. Çünkü bu 
tnülakatın iç yüzünü Lonara ve 
:Vaşingr~11un bilmesine jmkan 
Yoktur, bu sebeple İtalyadaki 
huzun.nzıuk dolayisiyle Hitlerin 
lVr~ssolıniyi teskine çalıştrgr, ve 
Yahut bir sulh müzakeresı için 
hazırlık yapıldığı ve saıre hak
kında Londra ve Vaşingt~'n kay
~aklarından çıkan haberlere pek 
1nanılamaz. 

Mandalay'ın i~gali ile kesilen Çin 
yolundan bir göri.inüş: Birman
yadan develerle mühimmat 
sevkedilirken. Köşede: Hindistan Hitler, Mussolini görüşmesi -

~in içyüzünü, ancak Alıiıarı ve 
ltalyan gazetelerinin bu müna
sebetle yaptıkları neşriyattan çı
karabiliriz. İtalyan gazeteleri, iki 
devlet reisinin görüşmelerine ait 
Olarak yaptıkları tefsirlerde mih
ver şeflerinin muhtelü harp sa
halarında kullanılabilecek kuv
"etlerin hudutsuzluğunu müşa- ' 
hede ettiklerini ve bunların ne
irelerde ve nasıl kullanılacağmı 
kararlaştırdı~ını yazı~orlar. 
Corriera Della Sera gazetesi hat
ta daha ileri giderek diyor ki: 

Başkomutanı Gene·ral Wavcll 

Akdenizd;ı 
Harekat 

12 Adaya Karşı 
Hava Akınları 
Tekrar Başladı 

-*-

"Harbin yakındaki gelişmele
k'inin icabı olarak, iki mihver 
§efi tarafından iki memleket as
keri kuvvetlerinin müşterek ça
lışmalan hakkında verilen karar-
aarın yakında muhtelif harp sa- Leros Denizaltı üssü 
halarmda tezahürlerini görece -
t'iz. Almanya nasıl Akdenizde İ le Bazı Hava 
temsil ediliyorsa, İtalyanın da 
ayni nisbet dahilinde şarkta bo1- Alanları Bombalandı 
i:=e~i~~~~ la~~~~~~ i;~~~~~ İ ~~hire 3 (A.A.) -. Ortaşark 
devletlerinin sskeri planlatın- ~~ılız hava ku~etlerı pazar teb
da şarktaki Rus cephesi ıle ce- lıgı Cum~ gece.sı bomba uça~l~
tıuptaki İngiliz cephesi birbirlf'· rımı.z Atına cıvarın~a Menıdı, 
tine 0 surP.t'e bağlanmıştır ki, jki Rodos adasında Marıtea hava a
hluttefik müşterek zafere ulaş - lanla:ını ".'e Le~?s -~da~ı~da ~or
tnak için Hn cephede sıkı bir j~ tolakı denızaltı ussune ıyı netıce
hirliği yapmak lüzumunu auy _ l~rle taarruzlar yapmış~ardrr. Ay 
hlaktad ı nı gece, uçaklarım1z, Lıbyada da 

. ır ar,,, . . . hareket yapmışlardır. Bingazi li-
ltalyan g.netelerının bu neşr~- manı tekrar esas hedefi teşkil et

~atınx Alman matbuatının neşn- miştir 
~atı tamamlamaktadır. Dun sa- . · . ~ · .. 
i:ıahki ı"olkishcr Beobachter ga- ~talyan teblıguıe g01·e 
~tesi Hitle;:- - l\1ussolini mülaka 
tından bahs':?dc.>n bir. yaz:sında Roma, 3 (A.A.) - '.Tebliğ,, 

Düşman, Rodos ve Gera adaları-
~unlar ısôylüyor: na bir gece .akını yapmıştır. Ha-

'!Harp Yeni 
- Bir Safhaya 

·PASifiK . HARBi 

Birmanya 
Cephesi 
Sarsıldı 

-*-

londraya Göre 
-*-

Japon Hamlesini 
Geçiktirmek 

Artık İmkansızd;r 
->li-

Fakat Mukavemete 
Devam Edilec.ek 

Londra 3 (A.A.) - İngiliz mah 
filleri, Mandalay'ın Japonlar eli
ne düşti.iğu haberini henüz teyit 
etmemektedirler. Fakat son haf
ta içinde Birmanyada olan hadi
seler, buradaki müttefik kuı,vet-
1erin daha uzun zaman mukave 
meti güçleştirecek bir zaaf arzet 
tiği hissini vermektedir. Hav.a 
kuvvetlerinin azlığı kendisini gös 
termiş ve kefesi bu dC'rece ağrr 
bir tarzda bir tarafa yatmış olan 
teraziyi düzeltmek için ferdi ce· 
saret gösterileri, bilhassa gönül
lü Amerikan pılotlarının kahra -
manlıkları kafi g~lmemi~tir. 

Daha baştanberi müşahitler, 
İngiliz ve Çin kıtalarının Hir
marıyada pek az ümit verici şart
lar içinde çarpıştıklarını anlamış 
bulunuyorlardı. Hirmanyada mu
kavemet, Uzakşark !ıarp sahııe
sinde umumi vaziyetin değişme
sine kadar vakit kazanmak gaye 
siyle yapılmıştır. Bugün hadise
ler gösteriyor ki, lüzumu kadar 
zaman kazanılması imkansız ol
muştur. 

4'tfj"' Devamı: Sa. 2, Sü. 3 

Giriyor 

Salzbur.g'ta Verilen 
Kararlardan Bahseden 
M. Gayda Diyor ki : 

* 
'2 Mihver Devleti için 
Artık Tek Cephe ve 
Değiıebilen Bazı Tali 

Kesimler Vardır .. 
Roma 3 <A.A.) - M. Gayda 

"Giornale d'İtalia,, gazetesinde 
yazdığı bir makalede bilhassa 
şöyle eliyor:, 

"Salzbourg görüşmesi İtalya ı
le Almanya arasındaki sıkı daya
nışmayı teyit etmiştir. Herkes 
anlamıştrı ki, bu görüşme har
bin yeni ve daha sıkı bir safha· 
sının başlangıcıdır. Alman - !tal 
yan dayanışması bu yeni safhada 
kendini daha geniş ölçüde göstere 
cektir.Birçok hedeflere çevrilecek 
olan yeni harekat hakkında tah
minlerde bulunmak faydas1zdır. 
Bunlar askeri sırlardır. Fakat 
umumi olarak vaziyeti şu suretle 
tesbit etmek mümkündür. 

1 - Mihver ve Japonya tam 
ve kat'i zafere kadar harbe de
vam etmeğe azmetmişlerdir. 

2 - Her iki mihver devletı de mu
azzam miktarda askere ve malzeme
ye sahip bulunmı:kt:ıdır. Bundan baş
ka her iki memleketin askeri sana
yii tam inkişafıu; bulmuştur. 

l:JJf' Devamı: Sa. 2, Sü. 5 

BİR JAPON 
HEYETi 

FRANSADA 
'-ııı-L 

Jrieyet Azası Vichy 
Hükumeti Erkanı ile 
Temaslar Yap ıyor . 
Vichy 3 (A.A.) - Fransa as· 

keri kuvvetleri başkomutanı Ami 
ral Darlan, Berlin ve Roma'daki 
üçlü pakt muhtelit komiteleri Ja 
pon heyetleri başkanları Amiral 
Nomura ile Amiral Abe'yi res
men kabul etmiştir. J apon Ami
ralleri şerefine Japon büyük elçi
liğinde bir öğle yemeği verilmiş 
ve Amiral Darlan ile M. Pier 
Laval yemekte hazır bulunmuş -
lardır. 

Amiral Nomura, bugün öğleden 
sonra Başvekil M. Laval tara!ından 
kabul edilecektir. Başvekil her iki 
Amiral şerefine bir akşam yemeği 
verecektir. 

t!fr Devamı: Sa. 2, S ü. 2 

~········································ ... ·~··~ 
Rapid, Besiktasi 

"ltalyarun ş<trk cephesinde an- sarlar hafiftir, insanca kayıp yok 
Cak üç fırka ası:eri vardır. Hal- tur. Bir İngiliz tayyaresine isa
Luki harbin mokadderatı ~ark bet vaki olmuş ve tayyare, Ge· 
c;ephesinde anlaşılacaktır. Al- ranın doğu cenubunda denize düş 
hıanyanın zaferi, müttefiklerin müştür. 1 
2aferi demektir. Bu sebeple İtal- 2-2 Berabere Pire cevresinde ve Atina dola
~.anın şark cephesine daha fazla yında da İngiliz tayyareleri bir
asker göndermesine ihtiyaç var
tl rr. İtalya bu zarılreti anlamalı- kaç bomba atmışlardır. Birkaç ev 
~ · hasara uğramış, ahaliden bir kişi, 
ır.u * * ölmüş, beş kişi yaralanmıştı_:. i ıRumenler, Haftaya G. Sarayla Karşılaşacak 

1:!fr Devamı: Sa. 2, Su. 6 1 . . A • • • 

Bu neşriyattan anlaşılan şu- ~ iot (Dünkü maçın tafsılatı ıkıncı sayfamızdadır.) 
dur; 

. Almanya Libya ve S icilyaya 
bıühim miktarda Alınan kuvveti 
gönderdiği halde, İtalya şark 
c:ephesine bu yıl fazla kuvvet 
göndermekten çekinmiştir. Ak
denizin mutedil iklimine alışkın 
olan İtalyan askeri için R us ikli
:tni sert gelmiş ve bu yüzden şark 
cephesindeki İtalyan kuv\retleri 
Çok kayıp vermişler ve hay:li :hır
palanmışlardır. Bu defa Alman
:Ya müttefiklerinden taze kuvvet
ler istediği gibi, İtalyayı da şark 
cephesine daha fazla kuvvet gön
derrneğe davet etmiştir. H itle
lin Mussoliniyi görmek ihtı~·acı
tıı duymasının en büyük sebep -
lerinden biri'sinin bu olcluğiı an
laşılıyor. 

Şüphesiz ki, yeni ~etlerin 
haşlıyacağı bu sırad mihver 
§efinin hadisele i g" eçire-
tek müştere nek 
iatemeleri 
arada Alın 

Reşikta~ • Rapid nıaçmdan hc.yccanlr. l>ir görföıiiş 

" 

İngiliz hava taarruzlarına maruz kalan Bing.azi limanından bir ~orunuş: Evvelki hiicmnlnrda 
batan veya hasara uğrıyau gemiler 

SARK CEPHESi 
l,. ................................................... ~ 

l Milli Şefimiz J Taarruz 
Çok Yakın 

Görünüyor 
-ııı-

Almanlar, Harekatın 
Kıştan Önce Bitirile
miyeceği Kanaatinde 

-*
Astrahan • Arkangelsk 
Hattına Bu Yıl Varllacağı 
Berlinde Omit Ediliyor 

ıob 

Şark cephesinde kııi harbi esna
s1nda Almanların tcrkettikleri 
araziyi ve bugünkü sephe hat-

tını 2österi r harita 

Stokholm 3 (A.A.) - Askeri 
mahfiller, Alman taarruzunun 
pek yakında başlıyacağı mütalea
sında bulunuyorlar. Bununla be
raber, bu mahfiller, bütün kış 
cepheler tutan birliklerin, bu ta
arruzdan evvel değiştirilmesi la
zım geleceği fikrindedirler. 

Rostof bölgesinde hava faali -
yetinin arttığı ve Alman ve Rus 
kuvvetlerinin toplanmakta oldu
ğu kaydedilmektedir. 
Kırım ve Ukraynada arazi tam,. 

men kurumuştur. Fakat cephe hatwıa 
müvazi giden nehirler, karların ,.rı
mesi neticesinde büyük birer mani 
olmakta devam ediyorlar. 

Don ve Donetz nehirleri bazı bölg~
ler de 50 kilometre ıenişllfinde bir u
hayı kaplamak suretiyle akıyorlar. 

İsveçte çıkan "Nya Daılict Aile
handa., gazetesinin Berlin muhabirine 
göre, bu ııene karların erimesi devrtsl 
mutada nazaran çok uzun sürecek ve 
biiyük harekit yapmıya elverişli z:ımaıı 

çok kısa olacaktır. 
'Runun içindir Tci, Bcr1inde harbin 

t2if' Dc\·amı: Sa. 2, Sü, .. '1 

Hipodromu Şereflendirerek 
İlkbahar At Yarışlarının 

• • • 
ı • 
ı • • • • 

Birincisini Takip Ettiler j 
·Ankara, 3 (TAN) - ilk- tardır. l\filli Şefin hipodroma ı 

bahar at yarışlarının birincisi gelişi, binler<!e halkın co~kuıı • 
bugün şehrimizde y.apılmıştır. sevgi tezahür1e·rine vesile '\'er i 
Milli Şefimiz İsmet İnönü, mişür. • 
yanlarında sayın refikaları Hariciye. Sıhhat ve Ticaret t 
bulunduğu haldeı hipodromu Vekilleri de yanşları takip i- : 
şereflendirmişler ve yarışları çin hipodroma gelmiş bulunu- ı 
sonuna ·kadar takip buyurmuş yorlardı. • 

'-·········································-·····_, 
1 Gün İçinde 

Ahıerikada 4 Muhrip 
Denize İndiril di 

Birleşik Amerika doğu kıyısın
da, bir limandan: 3 (A.A.) - Bu 
gün 15 şer dakika ara ile 4 Ame
rikan muhribi denize indırilmiş
tir. Tören, Birleşik Amerikanın 
gittikçe artan deniz kudretinin 
heyecanlı bir gösterisini teşkil 
etmiştir. ----.z:- ---

Amerikada Tevkifler 
Vaşington, 1 (A. A.) - 7 İlkkA

nundanberi, Birleşik Amerikada 8332 
yabancı tevkif edilmiştir. Bunlarm 
arasında Japonlar, Almanlar ve İtal
yanlar vardır. Mevkuflardan 5784 
kişi mul1keme ecillecektlr. 

M. Roosevelt 
-*-

Yakında Londraya 
Gitmek Niyetinde! 
Stockholm 3 (A.A.) - Atfon 

Tidningen gazetesine Londradaıı 
bildiriliyor: 

Londrada dolaşan bazı şayiala
ra göre, reis Roosevelt yakında 
Londraya gitmek niyetindeciir. 

----z----
Maliye. l ktısat Vekilleri 

Ankaraya Gittile r 
Şehrimizde bulunan Maliye 

Vekili Fuat Ağralı ve İktisat Ve· 
kili Sırrı Day dün akşairiki tren
le Ankaraya dönmüşlerdir. 

1 cP~ cfj~r!Jıen 1 
İSKAMBiL KAGIDI DAGITIMf 
REFi K 
HALiD 
KARAY 

'·E~naf, satıcılar ve kahveciler iskambil ıdi· 
ğıdı darlığından şikayet ettikleri için 

yarın geniş ölçüde tevziat yapılmasına karar ve· 
rilmiştir.,, Gazetelerin yazdığı işbu haberde - bı· 
utangaçlık, veya kabahati yüze vurmamak i{'tr L

olsa gerek - kumarhane ve kumarbaz isimlet 
geçmemiş. Kimbilir, oyun meraklıları o "genı• :e 

ölçüde tevziat,, müjdesinden ne kadar sevinmişlerdir. "Adan ..iZ 

sen de, demişlerdir, yağ da, bal da yok olsun ... lskambil kağıd u 
bol ya!,, Şurasını hemen söyleyivereyim: Elimi yazı kağıdtndar 11 
başkasına sürenlerden olmadığım halde iskambil kağıdı dağıtı· ;. 
mını tenkit edecek değilim.. Zira bilirim ki kumarbaz, kağıtsız 
kumar oynar. Eski hapishanelerde iğrenç mahltikçukları yarışa 
çıkararak birbirinin parasını yutanlan hepımiz işitmişizdir. İs· 
kambilı ortadan kaldırmakla kumar önlenmiş olamaz. 

Zaten kumarla mücadeleyi, hiç bir devlet, hiç bir aevirde 
başaramamıştır. Bu savaş lsanm doğumu tarihinden başlar 
Zar ve aşıkkemiği eski Yunanistanm baş oyunu idi; Romada 
İmparatorluk kurulunca talih oyunları yasağı başlamış, fayda 
vermemişti; zira Sezar bile azılı kumarbazdı; yasağa aldınlmı· 
yarak ortaya keselerle değil, kasalarla para konurdu. (Dama), 
Roma devrinin, <tavla) XII. ve (iskambil kağıdı) XIV. asırlarm 
icadıdır. XVIII. asırda (piket) oyununu Fransızlar, (laşkene) yi 
Almanlar, (vist) i İngilizler bulmuşlardır. (Poker) ve (briç' 
asrımızın yadigarıdır; Avrupa için şatranç Harunürreşidin Şarl 
mana hediyesidir. Sözün kısası, vahşi veya medeni olsun, in· 
san doğuştan kumarbazdır; başka hayvanlardan yalnız konuş 
kanlık ve alet yapıcılığiyle değil, bu noktadan da ayrılık göste· 
ririz. Şimdiye kadar insandan gayri, kumarbaz hiç bir hayvana 
raslanmamıştır. En zekiılı ve hileci olan tilki bile altlindan ku· 
marı geçirmemiştir, sanırun! 

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, iskambil kağıdı da~ıtıl· 
mak suretiyle kumarbazların sevindirilmesine ilişmek aklımdan 
geçmez. Hele eserleri yüzüstü ellerinde kalan ve geçimleri ya 1-
mz kalemlerine bağlı bulunan muharrirlere de kıtaplannı ba~a
bilmck için matbaa kağıdı verilir, onların yüzleri dahi gtilduru
liirse iskambil kağıdı dağıtımına hiç diyeceğimiz kalmat! 
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1 ~ · · B 1 Ahşap v LU m DEN ::;TER inşaatı 
Gemi ll

1

~!/illlll'S-Çt=! P ,lill!"l'.'~ 1~~:~~~deıeri 1 lstanbul Sahilini 
Leşten Kurtarmalı No. 27 

Wbnolllri efendi, baftJlt öne eidl. 
OkŞIJQ olr:şıya kolluklannı duzelti-
yordıt.: 

- Otel, replaamda ıidlyor. Uğraı;
tnalc istemez; bakılmak ister. Bu, otel, 
mwıaadenide, bir servd:tir. Niye zi-
7<ln omm? Hem de ıebep yokken? 
Yemek ilçi bir baı, demiıler. Artık, 
ıozlcrim ıormuyor. 

Mumya pannalclarlyle ıözlcrini ıös 
teriyorda: 

- Çok zayıf ıonıyoram, Bakarkm 
JOl'Qhıyorum. 

Anlatıyor da: 
- Halbuki, 'bakmak laztm .. , Bakıl

madan olmuyor, İtçı, balcılmadıiıııı 
cordü mu. ıev,er. Bu, namus me9e
lesi delildir. amirdir. Yorulur. İn
aanlaTda, biraz da yaptıklarını beicn
dirmck hırsı, farkı vardır. Yalnız bu, 
cleiil. Hrnızlar da. yakalanmak tchli
kesındcn uzak olduklarına kanaat ıe
ti mce, keyifleri kaçar. Çalamazlar. 
Yalnn ba, defil. Her ııin, karıısında 
istene komııma11n, -ıtma, bir baı ıür
ınm bekUyen, inaanlar da vardır. Gör
mediler mi çabpnazlar. Fazla lakır
dıları sizi yonmyayun, Bunlar, mes
lek sanat sırları., İki ııünde, ama iki 
ıunde oırcnecekainiz. O kadar basit

r. Bendenizin tecrubeJerim var ... Ne 
kadar kolaymıı, pşacakamız. Hem, 

, ıenc;aıniz, zekisiniz. 
Neşelendi, kalkb; onünmde durdu: 
- Benden i71 idare edeceksıniz. 
Gerilemiıtim: 
- Neyi? 
- Otelimi. 
- Şakayı bırakın. Size kolay geli-

vor. Benim, hiç anlamadıiım bır iş. 
B r eski Yunan fHozofu ıibi konu
yordu: 
- Çok güç, kanşık sandığımız bir 

ok ıper, avucumuzun içi gibi ap a
::ılrtır. Yalnız, biı:, şaşınyonız da, ı:ö
e yoruı. Otel kurmak, bir sanattır. 

Runu kabul edcccflz. Ama, ragula. 
mda dden bir otele nezaret etmek 
ocuk oyuncagıdır. 

Ses nı yavaşlatmıştı: 
- Ben, bakarken yoruluyorum. Ve 

o em yorum Bu, çok fena 1 Ganon-
ar. kend terin yonn:ık is emezler. Bir 
e e yatılmış yataiın çarıaflanru, ör

tulerini utulerler. Bu. otelin namusu
dur, Her misafir bunu anlıyamaz. Fa
bt b r de anhyanı çıkarsa ... Fcliket., 
Rezalet ..• 
Kolluldannı takır takrr titreterek 

ellenni oynatıyordu: 
- Örümcekleri almazlar. Servise 

bakmalar. Artık. kırılan kınlanadır, 
Hepai. kabahati, bırbirınin üzerine a

. Tut kelın perçeminden.. Ziyamnda 
deııhm, mahçup olmak fena... Miaa

rlerln önune kirli tabak çıkarmak ne 
dcınektır? Çalsınlar, ama, çalışmnlar. 
İşte, benim prcnsipim budur. İnaaııla
nn zaaflanna hurmet etmelidir. 

Mabçup gulumsed ; anti.katannı 
österdı: 

- Benim de zaafım var. Hem, gün 

Sümer Bank U. 
Müdürünün 
Tetkikleri 

• 
lspartada Müstahsil

lerle Görüştü 
ar~. 3 {A. A.) - Sumerbank 

'Mi.ldilrü Hulki. beraberindeki 
b rlikte durı şclırimıze gel

ir. Umum Mudur ~hırde mev -
ut yün iplığı :tabrlkalarfyle g{llyağı 

f brikasmı ve h. lı imall\thanelerinl 
i mı ve tetkiklerde bulunmuştur. 
Bu dan ba ka yeni k mpanya zama
nı yaklaşnış olduğundan gQl çiçeği 

tabsillerınin yeni gül çıçegı fi -
y tı hakkmdaki tekliflerini goı:den 

geçırm ş ve gill çiçeğı milstahsllleriy
ı başta Vatı oldutu halde Halke

nde bir konuıır.a yapnuftır. Gulun 
gülyafuun btıg n an:ettiği husu -
ti kar 1 ında ruı çiçekçilerinın fı

h nındaki anulannı not ede
vr ;yapılacak tct ·ıklerden sonra 
ntlerinl memnun edecek şekilde 
!''arar almak için tavassutlarda 
~acatmı ilAve etmiştir, Umum 
~r buıUn 1Jeh .. fmlzden Ankaraya 
!vecdden hareket etmiıtır. 

~erika, lran ve 
raka Silah Verecek 
Vaşiqton, 3 (A.A.) - İran ve İ

' ödunç ve k"ralllma k nunundan 
3tifade hakkına, sllAhlarm, mühim

t ve dıjer malzemenin :qlemletıaet 
d111na çılı:arılmıyacagı temlnatmı ver
ine şart.lyle sahip olacaklardır. 

Roo evelt, İran ile lrakı müdafaa 
tmenln, Birleşik AmerJkanm mOda

f t bakımından hayati önemi bu -
dutunu söylemiştir, 

Mersinde Yapllan 
Bölge Birincilikleri 

Yazan: MAHMUT YESAR l -*-

Rapıd, Seşıkfaş ikinci Parti Yiyecek ı ıeçtikçe de artıyor. inanır mısınız, 
ben, ıun geçtıkçe hulara daha b::ığla
nıyorum. Hiç aralarından ayrılmak is_ 
temiyorum. Siz, bana bu fırsatı vere
ceksiniz. 

Oturöu: 
- Bir ~ey yapacak defilsini:ı:. Ayrı 

odamz olacak, Buraya misafir etmek 
isterdım ama, toz içinde bunalırsınız. 
Sıkı hrsınız. 

Sesi, yasla dolmuştu: 
- Buradaki ihtiyarlık havası, sizi 

sıkar. Ben, hem konuıuyorum, be:n 
duşünüyorum. Sıze, guzel bir daire h3-
zırlıyacafım. Buraya yerleşecekslniz. 

Artık aıkılm1ttım: 
- Peki, ne yapacaiım? 
- Gayet basit.. Ttmiz ılriniyor-

sunuz. Glyindiğinı yakııtırmak da bir 
hünerdir. Lisan biliyorsunuz. Mısafır
Ierimizl kar,ılıyabıljrsinfz Arkadaşlık 
edersiniz, Od tarı, mutfağı, çamaşır
haneyi şöyle bir gezersiniz. Bakmayın, 
Bakmış olun, kifl 1 Kontrol eden &'ÖZ, 
isçiyj korkutur. Bu bir şeydir. 

Gozleri parlayıverdi, ellerini sevinç
le ovuıturuyordu: 

- Göreceksiniz, iki ~n içinde, o
tel canlanacak,_ Çok iyi arkadaşlık 
edeceglz. Hesap kitap işlerini Ali Na
fiz &'Orecek. Siz yalnız ıorunecckıınlz. 

Ehni azabnıştt: 
- Kabul mu? 
Bu teklif benim için bir devlet b

şuydu Uzattığı eli sıktım: 
- Mutabıkız! 
Manolaki efendi, bir iç rahatlıflyle 

tekrar yerine oturmuştu: 
- Bu ıece benim misafirimsiniz. 

Yarın, buranın müdiirıi umurusunuz. 
Zile bastı, bekledi; ıelen garsona: 
- Aşçıyı çaiır, dedi. 
Garson gidince, bana sordu:·· 
- Bugiin, canınız, meseli ne ye

mekleri çekiyor? Canımız için bir ?.i
yafet çekelim. "Lucullus dine cehz 
Luculluı,,. 

- Ben, ne olsa yerim, Manolaki e
fendi, 

- Onu da b liyorum Burada, size 
az mı servis yaptım. Siz belki o za
manlar dikkat etmediniz S ze ben ~er 
vis yapardım. Ama herkese değil ... 
Dostlarıma • Zorla deiıl , aiı:i sev
miştim. Boğazsınız. Önünüze ne ko
nunıa yiyorsunuz. Bu, çok iyi bir huy, 
İnsanlar huylariyle aevıllrler. 

(Arkaaı var) 

b~M·f.l·I 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,33 Orkutra 
7,45 Jlabcru 
1,03 Orkestra 
1,15 Evin ıud 

12,30 Procram 
12,U TOrk lcr 
12.4 S Haberler 
13 00 Şark lar 
ı a,oo Procram 
11,03 Dans orbmuı 
18,50 Faaı lbe,,eu 

ı 9,45 Konuıınıı 
1

19.30 Haberltt 

ı 9ı55 TOrkUler. 
20,15 Rad:ro l'Uetni 
2 45 Narı 6frcnL 
21,00 Ztraat takvimi 
21,10 TOrk lcr 
21 30 Konuma 
21 45 Orhura 
2:Z,30 Hıbaler 
22,45 Kaparuı 

ltalyanların 
Verdirdikleri 

Kayıplar 

Şimdiye Kadar 53 
Harp Gemisi Batırıldı 

Roma, 3 (A.A.)- Ofı: 700 numarali 
umumi karargah teblığinln neşri mü
nasebet yle, İtalyan g zeteleri, har
bin başındanbeı; İtalya tarafından 
düşmana vcrdirılen kayıplarm bılan
çosunu yapmakt. dırlar. 

3076 uçak kntı ve 797 uçak muh 
temel olarak dilstlrl lmil tur, 53 harp 
gemisi babnlmış, 191 ü hasara u~a
tılmı ve 87 si torpıllenmlştir, 66 de
nizaltı ke a bat ı mJ!i 10 t nesi ha
sara u r tılmı ttr. 2r du man ticaret 
gemlsl batırılmış 17? ü has ra uğra
tılmıştır. Batırıl n gem !erin içinde 
28 petrol gemi.si de bulunm:ıktadır. 

Bir Japon Heyeti 
Fransa da 
t;1ff' Baştarafı l incide 

Leahy ile temtuJlar 
Beme, 3 (A,A.) - Pelit Parlslen 

gazetesinin neşrett ğı bir habere gö
re, Birleşik Ame-fk .. nm Vıchy Bü
yük Elçisi Amiral Le hy'nin veda ıi
yaretl esnasmda Ln\ Al, şun lan söy -
lemlşttr: 

"Fr!ınsa, Birleşik Amerika De mü
nasebetleri kesmek in!syatlvlni almı
yacaktır. Ben ş.'th en daima Avrupa 
fie Birleşik Amerika ara mda bir iş 
beraberliği taraftuıyım, Bu, esasen 
Birleşık Amerikanın da menfaati i
cabıdır ... 

Amiral Leahy'nin. Birleşik Ameri
kanın Fransa ile mQnasebetler! kes
mek arzusunda olm dtğ1 yolunda ce
vap verdiği söylenrr ektedir. 

Danimarka Başvekili Öldü 

Geniş Bir Faaliyet 
Sarf ediliyor 

Deniz nakil vasıtalarına olan ihti
yacın günden güne artma ı ve mev
cut motörlerin çok müsait şartlarla 
çalışmakta olması ilzcrine ahşap tek
ne inşası faaliyet! srtmıstır. Hopa
dan Midyeye kadar uzanan bUtiln 
Karadeniz sahilinde yer yer bir hayli 
ahşap tekne kıza~a konmuştur. İn
şaatı bitmiş ve bugünlerde denize ln
dirilmck üzere ondan fazla tekne 
vardır. 

2- 2 Berabere Yakında Dağıtılacak 
1kJncl parti yiyecek maddelerinin 

tcvziine yakında başlanacaktır. Bu se-

Yazlığa gldemiyen, lmDrlerlnl 
ıehrln dar ve tozlu ıokıkl•f'ında
kl karanlık ve rutubetli ıvlerdı, 
yahut da güneıJ görmlyen it yer• 
!erinde lall elektrik zlyalmrı al· 
tında geçiren az kazançlı eınıf, 
tatlı günlerinde biraz temla hıva 
alabilmek için kıyılara yayılır

lar. Sarayburnundan Vedlkuleye 
kadar lstanbul kiyıaı, bu aınıf 
halkın oturabileceği kahvıler ve 
gazinolarla doludur. Buralarda 
ispirtosuz içkiler en kuru .. aabl
dığı için dört beı nOfuslu ~lr lı-

Bu kızaklarda 300 - 350 tona ka
dar ahşap gemi y pılmaktadır. Bun
ların esaslı malzemesi kereste. çivi 
ve cıvatadan ibaret olduğundan, mü
teşebbisler bunları tedarike imkan 
bulmaktadır. YaJnıT. Dizel motoril 
mevcudunun kllti olmam sı yUzünden 
teknelerin bir kısmmm şimdilik yel
kenle hareket eder ''eya yedekte çe
kilir modellerde inı:asını zarurl kıl

maktadtr. Harbin devamı deniz na
kll vasrtalanna olan ihtiyacı her gUn 
biraz daha arttırmatta olduğundan, 
bu inşaatın te kncıtı .. ndınlması ilze
rinde durulmaktadır. 

Okulların Öğretmen 
Kadrosu Geniıliyor 

Maarif VekAletl ilk tahsil çağında 
bulunan butUn çocuklarm okuyabil
mesi için geniş bir kalkınma pilim ve 
buna bağlı bir kanun lAy{hası hıızır
lamıştır. Vekalet çocuklara okuma 
ımkAnlnı vermek fr,Jn, öğretmen me
selesini de hal için incelemeler yap
makta ve yurdun her köşesine kültür 
ışığını taşıyacak fikokul ögretmenle
rini çoğaltmak ve tatmin etmek hu
susunda mühim hazırlıklar yapmak
tadır. 

Vekalet, önümO:zöeki ders ydından 
itibaren resmt ve hususI butün ilko
kullardaki nan ve vekil öğretmenle -
rin çalıştıkları okulların mahiyetleri 
\'e unsuran üzerıne aynlışlarmI gös
teren bir muka)'9e cetveli hazırla
mıştır. Bu cetvele gore, va.zfyet ~yle 
tesbit edilmekted r. 

Resmi ılkokullarda çalışan öğret
menler 1931 - 32 ders yılında 14 064 
iken bu mıktar 39 - 40 ders yılin
da 18187 yi bulmuştur, 

Hususi Turk flkolrularlyle, ekalli
yet ve yabancı ilkokullarda 1931--32 
ders yılında 16973 oğnrtmen varken, 
939 - 40 yılında bu rakam 19,062 e 
yükselmiştir. 

Bir Kız Denize Düştü 
Kuçukpuarda o\uran Hasanm kızı 

Gullzar, Eminônunde denize bakar
ken duşmuştur. Yt:tişen kayıkçılar 

Gullzan denizden çıkannışlardtr. 

PASiFiK HARBi 
~ Baştarafı 1 incide 

Bununla beraber, btı muvat:fakıyet
sizlikler, Blrmanyada çarpışmadan 
vazgeçildiği mflno mı taşımamakta

dır. Yalnız, yatmur mevsiminin baş
langıcına kadar Japon hamlesini tut
mak imkAnı bulunamamıştır. Çünkü, 
Japonlar, bu mevsimin başlamasın

dan evvel netice a1mak üzere bütün 
kuvvetlerini toplt;rarak çok bilyilk 
hayretler yapmışl rdır. 

Japon sözcüsüne göre 
Tokyo, 3 (A.A.) - İmparatorluk 

umum1 karargı'thmın sözcüsü, gaze -
tecllerle yaptıiJ bır görüşmede de -
mlştir ki: 

"Mandalay'm düşmesiyle Btrman -
ya yolu artık tamamiyle kesilmiş ve 
Çunldng, kelimenin tam mAnaslyle 
tecrit edilmiştir, Bu prtlar altmda 
J'aponlann Çunking üzerindeki kon
trolü fazlalaşmaktan hfıli kalmıya

caktır. 
Japonlann Hint Okyanusunda bB

kimiyetl kurması ve Hindistana doğ
ru ilerlemek için hanrlıklarm btiril
miş bulunması, Hını istiklA.I hareke
tini kamı;tlamıştır ... 

Çin tebüğw göre 
Çungking, 3 (A A.) - Cin tebliği: 

Mandalay civar!uda ~rpışmalar de
vam ediyor. Bu ısehtr Cuma sabahı 
boşaltılmıştır. Çin kuvvetleri halen 
Tungu'yu elleri.'lde tutmaktadırlar, 
Lashio cephesinde değ! ildik yoktur. 

Yeni bir cephe imkanı 

Romanya şampiyonu Rap!d takımı 
dün !kinci maçını, Sere! atadım dol 
duran b"r seyirci kütlesı onlinde h 
tanbul şamplyonluiunu bekliyen Be
oiktaşa karşı yaptı. R pıd' n Fcncr
bahçeyc karşı pas.f bir oyundan sonra 
galip gelrruş olması Beşıktaş tar:ıf
tarlannı haklı bir umlde du urmiıştu 
Ancak Siyah _ Beyaz mud3faascnıo 

emniyet tertıbat1 alarak oynaması lu
zumuna maçtan evvel de l arct etmış 
olmamızın ısabetl dun sabit oldu 

Beşiktaş dün, taraftarı rınm umidı
ni çoğaltacak ve bır kanaat halıne ge
tirecek kadar giızel b ır oyunla maç:ı 
başladı ve birinci devrenin lk yansın. 
da o kadar ağır bastı ki , maçı bır kaç 
sayı farkiyle kazanacak hıssini verdi. 

Bilhassa Şükrı.inün ileri geri ve çok 
seri çalışarak açtığı oyun, ve biı•ün 
muhacimlerin gayet ıyi anlaşarak yap
tıkları hücumlar Rumen takımını çok 
bunalttı, Bu arada Şeref, Eşrefin ver
diği çok guzel bir pasla beklenen ro
lü sıkı bir şütle yaptı. Bu golden son
ra Rapıd'de bır aksulamel beklenirken 
Beşiktaş aiır tazyikınj yine bırakmadı 
ve bir çok fırsatları. muhacimlerinln 
başlangıç hilifma çok sıkışık oynaına
lın yüzünden kaçırdı. Devrenin ilk 
yansı böyle geçtikten sonra oyunda 
bir yavaslama ıörulda ve Rapıd an
cak bundan sonra rakibine denk b r 
takım haline gelerek mnkabil akınla
ra geçti. Saf açıfm tehlikeli akınları
nı zorlukla tutan Beşiktaı sol müda
faaıı bütün gayretini sarfediyor, fa
kat Rapid sağdan ağır basıyordu. 

Devrenin bitmesine Jki daklka kala, 
marke edilmediği İçin gayet rahat bir 
vaziyette duran santrfor Baradky ileri 
bir pas aldı ve beraberliği yapıver
dL Hakem, ilk anlarda Rumen takımı 
aleyhine olan bir penaltının farkırta 
varmasaydı belkl bu devrenin neticesi 
başka olacak ve Bq[ktaş daha heye
cansız ve şuurla oynıyacalrtı. 

İkinci devrede Beşiktaş takıım Fey
zinin yerine Yavuzu almıştı, İstanbul 
takımının fik anlarda gösterdlti bü
yük faikiyeti bu devrede göstererek 
Jyi bir netice alacağı beklenirken lı;ln 
aksi oldu. Rumeriler saf açıkları va
sıtasiyle o kadar ağır bastılar ki, u
~n bir müddet top oriların idaresinde 
kaldı. 

Sipoş'un kaleye fe-Ykalide bir di
nölingten sonra üç metre yaklnııp 
topu havalandırması kaçırılmaz bir 
fırsattı. Hele bunun arkasından tekrar 
kale önüne akarak 901 tilUe direğin 
dibini nişanlamq cıöi sarsması, Bc
§lktaşın lehine bir şanstrr. 

Bu devre .iarfmda saf açıktan baı· 
Ira santrfor BaradkT'nlo fevkalide bir 
oyan tutturduğunu "ıııe topu, her hangl 

Hitler • Mussolini 
Görüşmesi 
l2fj" Baştarafı 1 incide 

bildirdiği gibi, cephelerdeki vazi
yetin gözden geçırildiği ve mi.ıt
tefilderin bu yaz takip edecekleri 
planların tetkik edildiği kolay -
lıkla tahmin olunabilir. 

Yalnız eğer Alınan ve İtalyan 
matbuatının neşriyatından çıkar
dığımız mana doğru ise, Alınan
yanm şark cephesi için hiılA sağ 
dan soldan kuvvet toplamaK z~ 
runda olduğu anlaşılır ki, bunun 
önümüzdeki hiıdiseler uzerindc 
haiz olacagı tesiri anlamak gtlç 
değildir. 
Şimdi bütün dünya bu müla

kattan sonra vuku bulııcağı ilan 
edilen mühim h~dic:elen bekle -
mektedir. Bu mühira hadise ~ark 
cephesinde yapılacak taarruz 
~ur? Avrrıpada yapılacak ye
ni nizam teştd!atı mıdır? A.ıcde
nizde harbin alacağı yeni seyir 
ve istikamet midir? 

Bunu da ömimüzdekı hidiseler 
gösterecektır. 

Bir Çocuk Kamyon 
Kazasmda Öldü 

Kalkiita. 3 (A.A.) - Mandalaym 
kayıbı hiç bir veçhile Birmanyadald 
hareketlerin artık sona erdiii man sı. 
na relmemelldir. Zıra dağlara dayana
rak yeni bir cephe kurulması askerı 
bakımdan htll mümkündiir. Bu s'J
retle Aasam yoluna çık:ln reçiUer Ja
yon lruvvetlenne kapalı ttıtulacaktır. 

Dün Mecidiye]röy(jnde fecl bir 
kamyon kazası olmu,tur. Şoför Ali
nin kullandığı bir kamyon Mecidiye
köy şasesinden ıit'lerken. l"Oidan ge
çen Rasim NıyaLl isminde altı yaşın
da blr çocukla lc:arrılaşmıştır. Şoför 
kamyonu durdurmak istemişse de, 
muvaffak olamamlı! ve ııilratle çocu
ia çarpmıştır. Rasim Niyazi teker
leklerin altma dü.,"lnÜS ve muhtelif 
yerlerinden ağır SUTette :raralanıır k 
ımr-ıtnr ~<"f/\T' v k 1 nmııstrr. 

kl adalarda pek yakında geniş ölçu
de kara ve deniz hareketlerlnin gö

Vaşfngton 3 (A.A.) - OOn, gazete ıilleceğlni tahmin etmekte, bu müna-
ciler toplantıslnda reis Roosevelt'e kale yollarına karşı bir Japon taar-

Roosevelt'in 1tözleri 

şu sual sorulmuştur ruzunun gecikmiyeccğinl izah ile bu-
"Birmanyadaın durumun vahlmllğ" nu takip edecek hareketin, hiç süp

ve Japonlarln Blrmanya yolu üzerinde hesiz, harbin en önemli hareketi o
ilerlemesi üzerine, Amerika Birleşik lacağmı belirtn:Pk1t:dlrler. 
DevleUerl ödiınç verme ve kiralama Filipnlerde harekat 
kanunu gereğince Çine malzeme yol 

bir pozisyonda hemen 
çlrdığini ıörüyoruz. 

fer mutemet bakkalara halka satılmak 
açıkların se- uzere 4000 teneke turr.ıiı ile 600 ton 

36 mcı dakika idi ki, santrforun 
fevk iade bır şütu dıreğc vurup geri 
geldi. Fakat sol çık topu tckr r B ııd
ky ye geçlrdı, Bu sefer Mehmet Ali 
topun ailan bulmasına mani ola
madı. 

İk"ncl devre zarfında b' rincidekln
den üç klas aşağı b r oyun tutturan 
Beşiktaşın bundan sonra kalkınn1lsı 

imkansızdı. Fak t Rumenler 41 inci 
dakıkada bir penaltı yap tlar ve Şüic
runun yC'J"den çektıfl guzel bir şutu 
S"yah - Beyazlıları maflQbiyetten kur
tardı. 

Rapid dün hakikaten güzel bir ta
kım olduğunu göstenn ıtır. Bilhassa 
iki açık ile santrfor fevkalide bir .,_ 
yun çıkarmışlardır. 

Bcşikta!ia ıelincc yukarda d1 lıaret 
ettiğimiz gibi birinci devredeki seri 
ve seyyal oyunlannı ikinci devrede 
tutturamamışlardır, Yeni s ntrhaf ö
merin kafa vuruştan iyi olmakla be
raber yer tutuştan ve top tevzlya:ı 
zayıftı. Sol müdafaa d:ı çok gedik ver_ 
eli. Hakkı ve Sabrı her zamanki ka
dar iyı 4eiildiler. 

Füruzan TEKiL 
~ 

Rapid Önümüzdeki Hafta 
Galatasarayla Oynıyacak 
Rapid'in şehrimizde bir hafta daha 

kalması kararlaştırılmıştır. Misafirler 
Cumartesi günü Şeref stadında Ga
latasarayfa. Pazar günü de Fenerbah
c;e stadında ellerindeki salahiyet vesi
kasına istinaden Bükreş muhtelit! na
mı altında Fener, Galatasaray, Bc-
'ktaş muhtelitine kal'lı oynıyacaklar

d1r. Dünkü oyandan sonra önümiız
deki maçlann çok çetin ve heyecanlı 
olacağı muhakkakbr. 

Galatasaray B - Fener B 
Dün büyiı"k maçtan evvel Galatasa

ray ve Fenerbahçe B takımları karfı
laşmışlardır ()yun sonlara kadar rol
süz olarak ıcçmiş, fakat son beş ~
kikada Galatasaray üst üste üç gol 
çıkararak maçı 3 - O kazanmıştır. 

Grup Birincilik Maçları 
Denizli, 3 (TAN) - Futbol &'ruP 

birincilik maçında Manisa İspartayı 
5-1, Denizli Antalyayı 7 - 1 yen
miştir. 

Düştü, Ayağı Kırıldı 
YOksekkaldD'1!nda oturan 12 yoıµn

da Yasef Bebek tramvayına atlerken 
düşmüş, ayağı kırılmıştır. Yasef, Şiş
li :çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

Harp Yeni Bir 
Safhaya Giriyor 

l:lij Baştarafı 1 incide 

Bu iki devlet bu malzemeyi ve bu 
askerleri istedikleri cephelerde sü -
ratle yığmıya muktedlrdır. 

Bundan sonra iki mihver devleti 
için bir tek cephe ve değl~bilen 
bazt tali kesimler vıırdır. Müşterek 
askeri plAnlarm ve zaruretlerln ica
bına göre müşterek goyret bu cephe 
ve kesimlerde keııdini gösterecektir. 

4 - Mıhverın dahill cephesi her 
zamandan faz.la kuvvetlidir. 

5 - İki mihver devleti arasındaki 
dayanışma yalnrz a keti sahada de
gıı, siyasi sahada da tamdır. Alman
ya İtolyanm milli emellerinin gerçek
leşmesine yardnn edecektir. Buna 
mukabil İtalya dg. büyük Almanyanm 
haklı isteklerine mU,,ahcret göstere
cektir. 

Biltlln bunlar harbin ye:nl slyas! ve 
asker! inkişafları kar:ıısında iki mih
ver devletinin duııımlarmı açık ola
rak tesbit etmektedir, 

Salzbourg mül8katı, İtalya ile Al
manya arasında arıl smaz.1.tklar oldu
ğuna ve İtalyanın tek ba.ma auh ya
pacağına dair dUşmsn tnrafmdan i
leri sürülen iddielenn yalan olduğu
nu dJ meydana cıkarmıştır. 
Düşman kendini hfılA billyalıırla 

nwtuyordu. Fakat bu görüşme on -
tarın gozilnil açmıştır. Londra ve Va
şington zimamdarları mukavemeti u
zatmanın kendileri için tamiri müm
kün olmıyan bir fuaket bnzırlamak 
olduğunu yakında arlıyacaklıırdtr .•• 

Japon inparotoru ile M • 
Bitler araBında 

Bertin, 3 A.A.) - Japon ,mpara
tonı, Alman mill.i bayramı mUn Sf'be
tiyle, Führer'e aşağıdaki telgrafı ron 
dermiştir: 

"Alman nn,ti bayramı müna cbefyl 
ekselansınıza en hararetli teb k 
mi ve şahsmızm sıhhati ve mem 

fasulya ve 300 ton pirinç daiıtılacak
br. Bunların san, fiyaUarı iaşe mü
dürlüfıince tesbit edılm'ştir. İlk tev
ziatta halka kolaylık gostermiyen vt 
verllen maddeleri tamamen daiıtma
dıkları anlaşılan bakallann yerine 
başka semt mutemet balı:allan seçı
lecektlr. Bu arada bazı bakallar da 
daiıtma işinin kendi giinliık aat11la
rına mani olduğunu ileri sürerek mu
temet bakkal seçflmemelerini lıte
mlşlerd"r Bunlann yerine de ayni 
semtlerde başka bakkal goster11ece!c
tir. 

Uskumrunun Kilosu 
10 Kuruıa Satlldı 

çl, haftahl!ından 40 - &O lluruı 

ayırarak Pazar efilentlılnl •Ilı· 
yablllr. Fakat aon iki P.aardır 

burıları gidenler de(jll, •hllde 
bir kahve veya çay içmek, bet 
dakika oturup hıwa almak lrnkt
nını bile bulamadı lar. ÇUnkD aa-

Üç gündenberi Boğazda ve Marma
rada fazla ballk tutulmakt dır. Bil
hassa çok miktarda uskumru ve torik 
avlanmıştır. Bu yüzden bir hafta ev
vel kilo u 50 - 80 kuruşa satılan 
uskumru evvelki gün 20 - 25 e duş 
mü , dun de 15 kuruşa satılmıştır. 
Balığın çok olması yüzQnden araba
lara yüzlerce kilo balık yükllyen sey- • 
yar balıkçılar, şehrin sokaklarmda 
dolaşarak 15, akşama doğru 10 kuru
şa uskumru satmışlardır. Cirozcular 
da dQn mühim miktarda balık alml$
lardır. Çirozun beheri Qç kuruştan 

hll Kumkapıdan Yedlkuleye ka
dar teı doluydu. Hem öyle ki, 
bir metre murabbaına en ızdan 
bir ıeı isabet ediyor ve bütün de
niz, yüzü kalın bir ıüprDntD ta-

1 bakaalyle 5rtlilil bulunuyordu, 
Bunun, çöplerin, eskisi gibi H•· ı 
yıraızada açıklartna dejill, Kum· 
kapı sahlllerlne ooklllmnlnden 1- 1 
lerl geldiği 5Qrenlldl. 

Yalnız, az kazançlı tehir hal
kının Pazar gezintilerini •Ola
mak bakımından delili. 9ehlr hal- 1 
kının aıhhıtlnl korumak 'lıWI kur· ı 
tarmak bakımından da bu sahi
lin bu leılerden hemen temizlen-
mesi ltzımdır. Öyle sanıyor ve ! 
hatta emin bulunuyoruz ki, Vali
nin bu halden haberi yoktur, E· 
ğer Vali sahilin bu hallnl gtsre
cek olsa. buna sebebiyet veren
leri tlddetle cezalandıracağı da 
9Upheslı:dlr. 

2 kuruşa düşmüştür. Toriğin de bu
gilrilerde 25 - 30 kurusa kadar düş
mesi beklenebilir. 

14 Seneye MahkGm 
Bir Muhasebeci Kaçtı 

Ankaradan bildırildiğlne göre, ça
lıştığı bir hayır cemiyetinden 45 bin 
liralık bir suiıstirr.al yapan ve bu se
beple 14 sene ağır hapse mahkum e
dılcn muhasebeci Şemsettin Kara
mızrak, kaçmıştır. Şemsettin dişlerin
den hasta olduğunu flerJ sürerek hu
su t doktorunda tedavi mtisaadesl al
mış ve daha evvel biı defa hastane
ye gidip gelmiştir. Şt>msettin lklncl 
gid işinde fırsat kollayıp jandarmanın 

yanından kaçmıştır, Aranmaktadır. 
Şemsettlnin fotografı teksir edlle

rek her tarafa götıderilmlştir Yakın

da yakalanacağı ku" " etle tahmin e
dılmektedir. 

---....:...~~--~~~-

Bayazıtta Dünkü Yangın 
Beyaz.ıtta küçük Çatal hanmtn al

tmdaki fkf katlı ahşap evden ,.angm 
çıkmıştır. Yangın, ev kısmen yandık
tan sonra itfaiye tanıfmdan söndU
rülmiıştur. 

Akdenizde HarekCit 
l:.?f' Baştarafı 1 incide 

Şimali. FranBa üzerinde 
Londra 3 (A.A.) - Fena hava

lar yüzünden bir günlük bir ara 
vermeden sonra, İngiliz hava kuv 
vetleri, şimali Fransa üzerine yap 
makta olduklan gündüz taarruz
larına, bugün tekrar başlamışl?.r 
dır. Bir çok İngiliz hava teşekkul 
leri güneşli bir havada, İngilte
re cenup doğu kıyısını aşmışlar 
ve Fransa istikametinde yolları
na devam etmişlerdir. 

Şimali Fransa üzerind 3 d~ş-
man avcısı düşürüldu bugun 
resmen öğrenilmiştir. 

Sahil servisine menıup tayyare! 
bombalarla iki düşman nakliye 1 
sini tutuşturmuşlar dır. 

Alman hava akınları 
Berlln, 3 (A,A.) - "Tebliğ": Malta 

adasındaki lnılllz hava alanlarına Yll· 
pılan hUcumlar gece ıündüz muvaffa
kıyetle deva metmiıtlr. 

İngllterenin ıark sahili ya1ı:tnmıl11 
Alman hafif sava, tayyareleri, bir ka
fileye dahil. topyelrUn 3.500 tonilito
luk iki clii$man gemisi batırmıı tr. 
Ayni kafileden bir başk t caret g"
misl bombalarla ha11rıı utratılmı,tır 

Shetlandı adalarmın deniz bölıesin 
de bir kesif tayyaresi 4.800 tonluk b 
petrol ıemiıi batırmııttr. 

21 Nisandan 30 Nı"ana kadar lncl. 
llz hava ~vvetleri 209 tayyare kav
betml$1P.rdlr. Bunun 153 tanesi Akd~
nirde ve etmeli Afrilcada kaybedil
miştir. Ayni müddet z.arfında İng1l
tereye kartı olan taarnızlarda, 45 Al
man tayyaresi kaybolmuştur. 

$imali Almanya aahlll Uzerlnde 2-3 
Mayıs gecesi uçmıyı teıebbüs ede" 
Tnı "z uvae tayyareleri. yarı yoldııı 

nm ye mecbur edilmlılerdir. 

* 'B m 3 (A A.> - Nrsredllen re 
ı b r teblı e g!h~. dün gece sa t 

Bu münaeebetle ıunu da teba• 
rüz ettirelim ki, lıtanbulun bu 
ıahlllnl ayda 15 - 20 liraya kah· 
vecllere ve gazinoculara kirala· 
mıya nihayet vermek llı:ımdır. 
Sahili, :->oydan boya yqll aahı 
haline getirmek, kanapeler koya· 
rak halkın Marmara kıyılar1ndan 
bedava faydalanabllmeslnl aağla
mak llzımdır. Bu büyük bir maa- 1 
rafa da lüzum gestermez. Bu· ı 
günkü kahveci sala9larını yıkmak 
makaadı temine !<lifidir. 

--------------------· Bir Kadın Pencereden 
Düşüp Öldü 

Panga1ttda Yunusbey sokafmda o
turan Maryan adınd:ı 65 yapıda b r 
kadm dün pencereden sokala bak r

kcn ba~ dönmüş ve düşmüştQr. M -
yan ölmüş ve adliye doktoru de!ni e 
izin vermişt"r. 

ŞARK CEPHESi 
~ Baştarafı 1 incide 

önümüzdeki kıttan evvel bitinle:nl
yeceiine hükmedilmektedir. 

Ayni muhabire göre, Almanlar, Ar· 
kanıelık - Astrahan hattma varacak· 
]arını ümit ediyorlar. Bu suretle Rus
yanın bütün laıe yollan kesilmiş o
lacaktı1'. 

Alman reBmi tebliği 
Ber~, 3 (A.A.) - Alman tebliğ 

Doiu c:epheıinde, muvaffa1ı:ıyeUı Al
man t11&rruzlan yapılmıştır. Düıman 
bir çok mevzii taarruzu p6ıkürtul
mUştiır. Murmansk cephesinde düıma
nın tu.vetli teşekküller vasıtas!yh 
yapmını te ebbüs ettiii hllcamlar a• 
kim kalmıştır 

Dün yapıla hava sava11lannda di1$-
manın 33 y a u düııürülmtiı. At. 

biç bır kayıba uıra-
mamıştır, 

* Moıkova, 3 (A A.) - Reater: tıd 
M yıs recesi, cephede onemli hiç bir 
ıey olmamıştır. 

Ru1t çeteleri Ue müeafltle 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Ulrrayn 

Macar kıtalan tarafından lııaJ edil ,, 
cephe kesiminde geçen hafta ehemmı
yetll hiçbir hadise olmamıştlr. Ceph 
rerlslnde faaliyette bulunan Macar 
birlikleri serseri çetelenn lrıtm aak• 
lan4ıkları bazı ormanları temizlemı e 
devam etmişlerdir. Ban mahalle d 
bu çetelerle şiddel}i çarpışmalar ol 
muştur Ka)'lbımız çok azdır. 

Akim kalan bir taarruz 
Helsink!, 3 (A.A.) - Burun aeı. 

vunıldutuna ıöre, geçen hafta 4 bır 
kadar Rus, Finlerin 2 Nisanda fu 
lttifi Tytaer t~ım adalarını ıeri al 
mıya tctebbUı etmiştir. Kronıtad'ttır 
k ikan Ruslar. bu adalar istllcametlnde 
ldukça ilerlcmlsler. falı:at 10tda bqı:

lard ki bir çatlak yiizünden durmalı 

t nfzin refahı için en aamimt teme -
ntleriml arzederim Milletinizin dur
madan kazandıiı parlak muvaffuı
yetlerden dolayı duyduium memnuni
yeti de ba vesile ile bildirmek iste-

le 2 ,30 anıstnda münferid baz! 
net uc;11klar Oc: kere t!(Vlc;re to-r 

,. l r! Ozerinde ucmuşlardlr. 

lsveçin Nüfusu 

orunda katmı,Jardır. Fin açaklan 
bu Ruı kıtaaım şiddetli bir bo:nbar• 
dımana tataıllf ve bar üzerlnt!e kon ı< 
lamıya çahıan Ruslann Mlyük b r 
kısmını imha etmı.tir Ruslann 7aln11 
ldıcük bir kl!ımr dolu fstlbmetlndı 

eri lı:açabllmlştlr. 

rim. 
lamağa devam edecek midir?.. Tokyo, 3 (A,A.) - Domei ajansı. 

nkaradakl Bisiklet 
Yarışı Neticelendi 

Berlln 3 (A.A.) - Kopenhaıdan 
resmt Alman haberler ajansina ıe 

len bir telırafa ıöre, Danimarka 
Başvekıli Staubitıı bugünkü pazar 
gilnil Hf t tmı,tlr, 1873 de doğan 
mute~effa 1929 danben D nimarka 

Reis Roosevelt şu cevabt vermişfu: Paranı yakınında karaya çıkan Ja· 
"Bu huswıta siV! t:ı:ts.ilAt veremem. pon ordusu teıı1d1lerlnln Cumartesi 

Fakat bu meselenir: memnuniyet gQnQ öğleden sonra Mlndanao şima
verici bir tarzda ,.ıışti.line emin ola llnde önemli stratejik bir nokta olan 
bilirsiniz. • Canafsl şehrini aldıklarmı blldlnnek-

{ 

ledlr, Japon krtal::.n Heri bareketle-
O/GER HABERLER: rine devam e~erdir. Ke lf t yy -

releri, şimdiye kadar sabık Fılıp n 

lttJfakımııı: ve yeni bir d\lnya nizam• 
karmak yolımdalri nzifenln ırerçekl:t
tlrilmesl için tasıdıflm kati azim bi
zi gittikçe ııkılqan bir 1' birliğİ!ı,. 
\evkedecektlr.,, 

Führer tu telgrafla cevap vermiştir· 
"Alman milletinin bayramı müna

sebetiyle maJestenizJn bana telır;rafl 
bildirdiği İyi temennllerden dola:n 
samimi teşekkürlerimi kabul etmen· .. · 
r ca ediyorum, Kahraman Japon ordu 
sunun zafer yolunda muk vemet edıl
mez bir hızla t hakkuk ett"rdiği p:ır-

Stokholm, 3 (A.A.) - Netlcel"r 
dün bildirilen ıoıı sayana göre. ı 
Sonklnun 1942 de lsveçin nüfusu 
8.406.474 e çıkmıştır. 1941 Sonklnu
nundanberl nüfusu 35,042 klıl faz.la
laşmıştır, Bir ytldn fazlalaşma nls -
beti binde 1-estlr 

lak başarılardan dolayı duyduiurrı 
bayranlıiı ve mutteflk m lletlerımız r 
müşterek ıayreti sayesinde yeni nı 
zama yanı hürriyet ve terakk ye gi":i 
yolun duşmanl n ezmek suret yle 
çılacağı hakkındaki kanaat mi bu +e
sile ile majesten'ze arzediyorum.,, 

Ankara, 3 (A.A.) - Burlln dolcuı 
bisikletçinin iştirakiyle npılan blıık
let yarııı, baştan nihayete bdar bu
vük bir heyecan içinde geçrnl11, üç hat· 
t dır birincil kle yanıı bitiren Orhan 
c;ud 100 k lometrel'k y rı

ffalı: almuştu . 

B e il bulunuyoröu. 

7 ,_ 1, :Mersin 
Konya'yi 

!erdir. 

Va~ington, 3 (A.AJ - Salahlyelli bükCımC'tinın merl.e:ıi ol n Aan ::ılen 
müşahitler, Avustralyaya dolnı müt- ehrinin alevler itlndc oldu unu gor
tt>!ik malzeme ''e 1 yoll rının geç- üşlcrd"r. Şehri, r"cattcn CV\ el, du -
tigi Havay adalan cenup doğu und - m n tutu turmu tur. 

-, 

J 
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Roo evelt 
Harp içinde 
Yarınki larııın 
Ahlak Yapısını 

Kuruyor 

Japonyah ile Çinli 
Biribirinden ' Nasıl 
Ayrıt Edilebilir 7 

lnt Kongresinin 
ercrlğl Son K•• R...avelt, ,..,_D111ftur oldutu 

....... AM•flca UMYllu uıre· 

.. tart ... kader, A111erfke gibi 
bir blylllr ılevl.tln, dUnya iti•· 

Japonlarm Lulaio ,,. Mutcll'e;r'l rl~lo alllcader tefi idi. Buıon ve 
ilPl ettQda IOma JJerı-ı.rt- dalla flllldld•, e.DtQn bir karar• 

dcnm ettilderi ve ban noktalarda Mister RomeW'lt glftın Lideri tıhtldlr. Harp nlhe• 
yetine yeklqbkça Rooeevolt, CI· Milli Şef lnönil 1 " 

~==:.:-:n ı. .~harbin, 4-ba thndlden, en be- ı.an llfWnde •il' devlet adamı Jfbi, harpten ao:ın ıerçekten tavan· 
A1'Di samanda Hint ~ ta linnit oabıeJerlnd9a biri Ame- payoolno orl10o•ktlr, Bir bOyOk ••• kazançlara fırlamıa bır c:amiqa 

ealde bir karar alclılı da blldlrilf- rJka RelalcOmburu Roollftlt'cllr. devletl• f.n •••• itin d .. ll, bu ilin mOtemad.7eıı bö7le devam 
r: Hiadlstan. Inıtltere tarafından ~ 80llUna 7alrlefkkoa. Boole- kafeaftd9 ''n• Amerlkalılerı in· edemi7ec:etinl an.1Rtm17a çelqan ,,. 
diaine derhal istiklll verilditi ~- velt in derin ve idealist 18ha17etl, •nh1111 bit pa~eı. A111erlka ve buna muvattak oldu mu, bu, ,.ka· 

ele İqiltere ile beraber meadekedn büsbütün me)'danıt çıkacaktır. Bu Aın...ııcaıarr dl! dOyanın bir un9lar lçbi t•va" ıre ücretler 19'n 
ildafauına flllea qtlrak e4ecekt1r, devlet adammm nasal, buıünkQ harp- ,.,._, olarak )'•rlqtlrdlil lçlıı. taban., meselesini gerek kendi ara-
abt bqilnktl YUl~ette, ı.tilln ma- ten ziyade, yannkı bar111 kazanmak 1armda milletler, gerek kendi arala-

kaldıiı tüdlrcls bn41nl .ntbau umlnde oldutunu tahlil etmezden y rmda fertler için halletmek aamin-
k w milltOYU ile lıblrlifi 78P- önce, onun bilhaua, Cümhurlyet Tür- r a % a M : ;;ı dedir. 

suretiyle mildafaa edecektir. kiyeal ve bu Tül"kiyenln iki b07Qk 1 Bilhassa milletler lçın böyle bir 
diltul, nbua ordalann Hlat Sefine karşı aösterdiii yakin ve sı- Burhan BELGE prenaıp kabul edJ'mlyecek olursa, 

eafutlerl cm nrarlı ve hürriyet cak alAka üzerinde durmak faydalı- dflnya iatfhsalibnda ve binnetiee mü-
:qa lem tehlikeli oldaimm mui- cbr. badelelerlnde. ne ahenk, ne de iatik-

aa tecrilbeleriJ'l• ölrenmiıtlr. Rooaevelt, 1133 yılında, Dk defa o- maddeli varcl F k t b n1 rar olacaktır. COnkü, m .. 11 bir Ja- Ja.-
Koqre n1ai, mtlaHhnan'lenn İnsi· larak Reisidlmbur MOilirken, Avru- ....... ~t"f :..ı,a - ara- porJ78. halkım ve mmıurlarım en •-
ede ffbirllli 79pmalarma mani ol- pa libi Amerika •• Amerika libi aettlrea1eri lkidı:. la ak- fBta Ocretlerle, ticaret mo......ıertnl 1)-'.cettiiimis ikiaı ıeac; lldai oJ.. 

'Nhldl;J"le. oalarm ""Pakiatan,, dün7• da, hemen hl~ rabat ft menı- 1 ~ la ·bi de keza en mahdut klrlarta çahl\ır- ııun erkek fototranannm Att-
daki tekUfleriabı konsre tarafm nun detfldi. 1929 ekonomik llabraal. j Sabi ç ra r tav•n; ml)'ll muvaffak oldu mu, onun baı - ta balanaalan ÇQıl uattekil• de Ja-

miiaait bir mrette kuplandıiım ctiln7anm ..-blR tie9nt ~ ,,. • etme~ ücreUero bir taban tayın ladıtl ve herhalde devam ettiJ"ec:elt ,..,.... reaimleric11r. 
bir. anlaflll878 nnlabllseihü IÖ7- ab1lkı ~ birlJllnl, .,...... Ubtnl ve ferdl>•tei tutumda, ka- dumptrıı'lerle, nari mücadele edile- Balan birbirlerinden •Jll'l etmek 
ıtir. aanmlfb Jd, memlelı...._, elban maa- .aıftC lıerhaql bir tavan tanımadılf cektlr! Bundan ba.ıkı> ve muvakkat kola~ Wılclir. Hattl anlarmdıakl 

ı..ru. b:rnaklanndaıı ıelen diler ımnealııden arka .,u,a lı:opar6. libıl. abit ücret 1 irr de cemi etin bir zaman için de olsa, RUQ'a, Al- fuln balmalr lcin at'I ftaatalar 701r. 
habere ı&re de: Ko~cra birblr, Hdlladl 7Ul111'1D1t o\artlk bir pıt kottutu b1r ta~ ktur b le manya ve halyanı!'I o esnada :yaptık- tur. Hattl bir aatropoloJI mltebaea• 
teal uaaandan bir en- fifa vldeclen dlllftl11e ~ ko- ki ticaret l8buu da en 7:U wiıa 7 

lan, bundan baske bir teY mldirf • bil• kafa taılanm, bunmlan. o-
tuvip etmeclJli ba J'Ulm\lllaı'dı. Ve htmen her memle - ' 

1 
ve n •- l1o bu vadf;,e dftkiUdO mu, dflnA ı.n. al ta 6J Jine Jabl 

oteato etmek mabadi:J'l• ... am kette. devlet Jl7Mqa lı:up, devlet- Wuıdar serbest rn~leklerde,, kazanç tabiatiyle, "milb6delcı lktıudl711tı., mu ca n CM 78DI • 
• ft t.sDblerle beraber Hhulis- cWk de UbeNllsmQI brp cephe al- !:' ~t~· aablt ~~ ndan "mOcadele lktll!adl7atı., na, bu· Ur Ba71e obnalrla beraber Japon&.n 

mldaiaul icbı cahpcalmı be- lftllb. Ve bir tanftn Dwt mam- balılinde Mfalete ;~ dut m:. nun da hemen arkaamdan "mubare- ÇlalUerclea a11ran buı allmetler ele 
etmfttlr. u,.Jar allp 7GrDTJren. bir twaftUı ~ ' u ye be fktfsadi711tı., JUi ıeçecektlr Jlooee- •ardır: 

Gecenlercle Anm lt8111&1'U1Dda Hba da, bbhrw em.nam•._..,,.. ciw- ıioc.veıt•m c6rmU. olm 1Az velt, ifte bunu ıörmUe. fakat karp- Buı Çlnlila1n MJ'lar'ı ......._..: 
wleel JuılrJmııcla lsahat.,... ı.u.r, ameli ,......... DdmlD mtl- 811 ım- ınnde, en bn,.tık mu~ olarak Cbam (V .. d ~: ı metre IS). 

Crippt: Dllpwmn Hlndlstana nlı- dalWelerfnl J:rJ. Jıltl, bir ...._ laa- dar ki, bu. ~ bir memleketteki berlatn't bulmustur Ve OlamberlalD Japoalar amamiyetle baadlrllr: 
-.n:ıuıııua. Jepoalarm .... fala~- Une lr07mJP ~ladı. llrtla- için c!elll; d8ı:,.a Ozarinde -re- kencllai:J'le Avrupada, Uaak 18tkta ve (Vud bo)': 1 metre 57). 

dolQlable -., lüıalildde 1lud Bu -..S.. Ammbmn dllae lld .-.akta olu mllletlel' lçlıı de bö7- bizaat Amerikada. pi7ua ve pf7ua Japoalar ufalı: ÇiaJiterden dalma da-
boquncalü sDml,.m.in •e Hln- belli bafh lıaNUt ~ B11t, ı..aı- ldr. dini utruu lf&ll ,,. &mBDllS bir ..- ba dllaeli, daha ıenit blcalıcbr " 

mliatakbal hilk6met ıeldi hak. -..m OUawa t.db.lrl. JaDl ıc.dl Tal, bir Ueıi sn~ ve ticaret kilde mücadele etmiıtir. -pebllftn)ar milteenL aadlr olarak 
ll1nt cuaaatleri anımıla flldr lmparatorlutumur lciade, ~ manleketl için. onu daima daha çok * * ................ thtf7&rladskca kanar-

1ıahammıınam YUlf..ıal bir ...ı .. -ı-.n.. mldafa -"'"melıl; utmuı ımakllddw bir Nl'fttten ala- tar flarla 
affakıJ'etle bqaımqa mani oldu- --:!•-.._ ,_ .,.. - - llQneak bir t.eYH olmac:blr llbl. bir 1 uıtın. harp ıonr8S1 tarlhinJn an- " .. ,.. r. 
--ı-•· felrat bana nlmm Mi- clflai - AAUJ_,.,lllt ~··- ....uı. ıeri. ham madde ve ziraat cak kısaca ve kflmen arzettl- çı.ıu. ile Mileler ıectikçe heie 
ıfi~7a memleketlerini lltill• lnefhur kllrfnl formfDtl ııe. dwWtl ._Jeketl lehı M. onu. kua, dalma lfm bu merhaleleri, artık tarihe ka- ~lak ~ 18hlbl olanca, ..mrm1l• 

kartı mfldafu eclecekleri lmlcU.. bir-= ::;-... -:.:::... ... 6i19a cok utmuı mukaddw bir -- l'JllDJflır. Ve lloosevelt bütün tefhla- m~~=~a dalla u kıllı olu Çia.. 
isbU' etllllttl -"• __.,_ il- flıl..._ ~ bir tabBll 7oJdur terinde (lktmadl, mali ve ai)rul) hak- ıner• palalll~ _.. olanll nala• 

Nelu1I, Cri~ Hlnd!8tuaclan ~ 1 '""" pllnlann PfOP8••- J'8pl * * · b bir adam olarak, bulOn. davuuu 

801U'8 78Pbia bir bQanatta: ~t Rooenelt. bu bbl1k ~ Is. ~ devlet adammm 7fl= o:1T'ak:::~ı k ,,.,_ mrÇ1a111er lralm bala cercnell sa.illls 
ıım11~ Ue blr ul811D878 nnlama- ki hueketleria ,..naıp, barp IOnru& M1ı:Js ~ ııöyledikle- bUl(ln. ~ •lktua;· :.biri~ bile nktu vttnlNr. 

raı- Bincllmaaa tqu..,. devrinin bir tecrilbelbıt daha ,erdi. rhıdln ft bilhaap nptıklarmdan SU- Japoelar " CiDIUeda ekleri ..... 
w Amerlbdm ıa7"tleriae kup Bu tecrübe, dilerlert ıfbl ne aatca. nu BDl1:raruz ki o, Amerikan milleti O..V.mr R. 4 Sü 1 dem.. •ıçimindeclir. JPa1ııat Japoalana 
J'lt ka1amı:v•cafını, Japonyanın ve ne de IGlcu bir 4 oimat1zma'ya dQa- sözleri birbirlerine daha yakındır. 

=bh--:::~-..;~~ ıc•Jtt:a~-- =l,.ş-=:~ 
Ne Olacak ? rekeüerin heplhıden ıa.ı. ve ilk ıa- 1 Ç S 1 K 1 N T 1 S 1 Japoalu ~dilııl..a ......... 

1'ehra'mqa ba aleriJ'lıt koqrenlp nOndtll ltlbum mevcuttu. lıU Yui7« atarlar •• topaklannı ,... 
araandalıl tezat pyet barizdir. * * " ftl111'1ar, çmııı.r 111 daba ~ 

a cihetten b6yle bir kannn abn I a t.eerilbe itte. TürklJede 7aPI- le ldnllbll llerbeln bqma plee l 1mttnma tatalaa hast• yatma 'ba11na tik " claM aerbeet ~i7itliclilrl•. 
4a HlDdtatmmı bini~•• Wllr- ı.,.n Amerlkama ,.m M• 1llr haldir. ı... blr ltln ı .. ı. bhr, 7811J'8111U... -...U ela a:reklarım airiik1erler. 
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,.. ..,.., 'RpM .......... .... 
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ela ...... ,. .......... .. Wr 
...... eo1s ......... ..... 
llllde temin ........ • ...... ........................ ....,._ 
111111 olaaatlar. v. ... ..... 
lcla .. Mltla ~ ... -
........ cıJap le tiridi~ .. 
baretmit._ 

Glalik fdsruaM1a - .......... 
lan .............. Midi oWillıl ... talar.,., ............ .-lala ....... 
Ull do1Qm7le sastno7'I talailllrldlılı 
rble clo14araa ob7DCllDD 
~pbi~Na 
mll70'11L 

Paat ..... b11Uat, -.naı. ...,.._t plbMaaa ublbinde clelll4Mt. 
9lslm ................ ,,. ~ 
J9liDl kQbetnr•'d•4lr ...... ... 
.. .... tikliii fimıli1ıe .... ..... 
8"Ctlt ~ A~ Mi _.. 
........ 1ılr .. ti .......... ... 
-~-- ph-ıPM eebep olda: Ah.o 
_.. Kafe pntanlarl 
H.ne. .......... 111.bla .. ı•ı 

lllerJa .... ,.... ........... ,. 
......... ..a.c. bir. bir tlnnıt&k. ...................... 
........... 9Qlf.bükell.blca11. 
...... ..,...., lar .. pek o .... -
ilki o.. _....,,,, ..ı ile malran-t 
NUdirı.. Hic lılriacle ti~l• eDeriM 
tefi abp ............ laadret ıok
tm'; birer birer _,... lraUap ...... 
fat teftlt., nmdncle -.oaoıos.. .,... 
,_ meMep ooaıW.n P" ma1anm 
•.arlar. B1I blbndan bmılua ......._ 
............ olamu. Zira ... Glı-
ftDI bak etmek lcin ~ ..... .... 
Hl,. olmak kif8"t tıtmes; t.a111U laW, 
........ k ister ••• itibarla ber - ... 
..ı ....... olmadıli sibl, her ...... 
.... .. mat1alra bir '"bl1bU. oı-. ........ e..-................. 
lltlllana lalncle .. ---. ..,._ 
................ tek,. ........... 
....,.... ....... lrln7la. • " ,.. 
ilk ~ .. bir cok fudlar llC9 ........ 

halan. -1ektapaml ...... .... .......... ....na..._,._ ..... 
................. larla..,.. .... 
..... Oallna ..... ~ 
lllkla ........... eri ...... .. 
ldJeri "'6r .................. .... 
.-.11111ıı 11•• .......... .. 
ne lllllfr lflre&tbl. Necmi ... .,_ 
.... lıudan ...... 

llaneadelltla -.! tlplım ana 
tqlJUl iatatları ber - JbiJt ol• ........................... 

8olldleak lhrt -· o ....... Nme&tlla a.p, ~ .,. 
IWıa ı-n. IWaa O-.. Blfls 
... llKI Kirimi. .... ... 
efendi. Kel 411 ................ . 
biri ..... W-'ı clelD. ...... 
•• dinu,.Jer ................ ... 
füo ,.....U kor__._ ellerl 
..., • •JUJen•eria tllllerl doletmlı. 

o - ....U.i ,.ım. 7ilkaek 
lıüımmda bbük bir mantıbu- llellmJwra. ~ dolqr, TQrtcb.,-ı nlmt eütmak tltemll. Bir ıe1 o1na- Bu halhı s•lmeal ffbepslı clbl 18- -ı 
ltQdrdır. Bu karar 14eta Japonya. ve Türkl,eDin pnç ve enerjik &et- .. _. bile kmdlline itil: ıellr. O va- riinür. Aal ıebep, beytndek ince ela- YBHl NEŞRİYAT: 
1rarp bir claftti)'e müi)'etlndear lerlne kal'fl 4erin bir bQTanllk d1l1- lılt ili erlllM... marlann alrqmaaıdır. O c!anw1an • 

tabiidir ki. Kore ft llanGQtl- du. v bu hQı"aalı&ım bem Atatürk, l'alrat 19lka1Wl' baatalanaa ıelm alattn'an ıe:v de, daima bir ~ YAPI u shlllll ahlt•rt. .... ı .. 
, tan......,. lamae .. lpcılan 

lamak ~·· 1198illt~ cidcllll ..... 
•• 089 ldlure .-ıa- YU4aı PnM tüakldlm8 altında tutan •• ken41- hem :e lnönil devırleriDde 1abar eı- le llkmtm WlaMltlB bqka tirli b;r dir, Gene lnz zihninde, altulaam .. :!'-.;.!'~ "•it 11!.": ~U:..-':,~a ı1t-:!.W. 

lrarp biç bir fena ni7et belleml· ekten cekinmedi IOJl!lllr. tc tdmatnı o llutalılm en çok eYleam«r dGltnceleri katar Bir teYe .. •tndifmıtlr 
Cild de ewet altma almak tein m ıtendlal iM ~ikada. New n.ı, lllllen •e en ICdda aıam.tıerblden anr ............ içine o ..b.u buar .•. "~~:..':'.! ... •r:-.11 ı:!r.'a.:.lb111aı:: ... ~ 

eeaecUr harbeden J•poa:JB Hlnclle. • 'bJrNtr, lnnıttır 
l9tlll ettikten ....._ blrrl,.ı " :ranl Ycl • Tutum adı altmda, b•- 91r dn. ı&r&afltte clıann.P danar~ ltadmbk banhmn aon babar mn- PS•D& va IAIOIS • .,.. ...,.. 111r 1 

tiınitlerlyle beraber b mt kcıe- baDll bir cebir w sor eartllne mO· ,._,teni hutall IU'fp. hem ele pek lbnlae ıe~ bir .,.nn. bncli kendi- :ı:r .. ~~~tll ....... " ...... ,......,.. Çbdl 
e cle tarihe llanpcaktır •111tar- wt etmeden, fmllJetcl blr llbera• elclıletll 1ılr .._.. ldell'Cllr Bir ...,._ ne ~el• &etirir •• iciDe P.. o llkm- =-==-===----------=-=:::..ı!!ıılS=-:-=-----=---boJan eimiJ'eceiis, 0~ emirle- limıtn 7Wlne 4evl.tçl, ,.ahut elmlaeı 1...._ IDm ..... bal İnal. 'fica- tı buar. 

dlalemlJ9C911s. eYlerimizi n ur- 1*' 1ibsa1izml ikame etmiye cahP- ...._ U. ~ ıtltl pllr, Bir erb1r ftlorlaia J'01'mda si~ ~-----·· 
U..Dllllsı ona •ermi,ecellz., lfb~ ba• ~... _,_ ıt-.ı. 1ılr ,.. J'llıabmt .. om al- ..mclm ditince ptlrlr, 78lmt ltlai 

a&ıler atedenberi .UU.• menft .. _. 1ııa .-.da dUQa, ı.. ,_- tın* ...... ~ -da- befUID8k ıcıa 1lqka llirial -......-. 
ıaunıeımet taraftan olan Gandlnia il Jara Mpmıır lise lcll, Zira. ekoao- ._. li1li elllf. -la bera....-, ondu ,..._ lat...- lbmt olar. 

tabii pJrfllebiHrı fabt Nebra, illik bubran 1* 90qaJ buhrana. -- bQ1mbk lllmu, ,.ıau ic eılantıaı llürac:utıam ueıl kabal edllecetın 
lfbl seo mll,.ıak bir camtanm 781 bubraD bir potWk buhrana lnkl- dnt ...._ 8oiaa tdramr slbi olv, diltiine dütüne içine o akıntı buar. 

SUM MASI 
" lltDdlJt daY881 lcln mi• 1lp etmlf ft bGtiln bu ıtrlft ve bir- falıat allıJUllU.. le akantııa clenm Kadın olaan. erkek olSlUl, kmcliaU.e 

lldeleJI atılan tef1erlu rf78aet ete. biri a.erlnde mllealir bubraalar ne- etttll ....... Wı "' ~ oa Sidre- Jalaa " leYdili bir lrimMnla, alls-
lı:eqre kliralrinclen Jıponlann tlcesinde de, taban tabana birb1rlne -. •inden, akraltumdan ltlr ldmamln ha 

llilllılleaıa 1mdatlarma yaldqtıklan bir zıt Jdeolojllerta ve reJimleria Pilin- Anda ıma•, •bepsis ıtbi. ıelen tahtanı dfltflnllr, omaa i:rl olacaimcluı 
llmmla .a~sıll, m4ilmnia •- dm. tmaaı11r, 41Dluc11•11a Wr lı:QlUlr .. w t....ıs •1a 1m--... -., mmadua k-. o tı aakua-.. tll• 
~~Wm llplııe ettinbilec:ek ..., bubruuDa doln U7ml1a 70& tut- oı.. Pelkutal 1-taa, ba bal J'İll• talar. 
~tlılll:lrler. bauA ...... .. ,_ .... ldmM .......... 0 iç almı~ tataJam. Mbe1ıinf 
~ .... &.rpie .... bil· llalQnı o1mı lıtJraıeıll ima ~ ,.... .. ...... ...... kabuktu ........... IÖ~liyemea, ...... ,. .... 

Jama clo ....... HbM118taDa ,.p. lim ft BDDU•elt'ia bu 1lele ........ lladıar. Yalms ..... IOJrala IJkmalı:• mek ietema, buuı da Mbebl 1-diat 
._ • .s 79l'lne ptlnııtmelde b8• ~ tüdlm ettlll ekoacımlk tıedblrw ta. lıir ,... sltmektea lıorlrar. Ne- de 111111tmqtar. le uJantmnm tlddıeU 
1ıli' Uta ftlemlt •• lwb•hk ~ Ü)'Ol&a tlM'tadt duralım: ,.,. ... .....,,. yalan olan •lrint her - 11111Dttvar'. Oaan tela le .. 

lllDcliat8llm lqiıterQe brtn -;Bu; --;;;;;b'MU;;lfn;;h;;-;;blqok;;;;; .... ı;·;t;;ii ..... 1117'9 le • klabu -~ lilıl ........ --rlJll hbllk mibata ba .... llftllllm ~ eMIHtr. Fakat 

'"'"*•• ~ .... ClıemlMr- z • ! ı..n--t delildlr w artık •1-
.. lm1dD 70ktar. Diler d

Amedlııa .. Çin ... balnmdalt 

--·Yı·· .... · w. Ouı.acMll, ÇeW.:~-
....... kin• 1arnedl t.m.t ..... 

... 'a.lrl& •a prilat lclDde b4MD a..l edllmlfll.. VulıdD t8- mat bml1 lclD lale bir .. bila..slllai 
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mlDI Uerlerhdn • barla bir tl1ilm Mıtlll ..... tmal1lal hlc bir ve lnı bc1er leall '" kuıt* bir aua- ffareketll. 1nwfttn 'ft b'18Jr 8fk w wa ftlmbıf 
111_ap_,.111aıa -..U dden Jıpo117a- ftte e mnm ınlDI hGkamett w mn.. tc'*'1Jı dQfibaMmlftl. U.. daltm adeleala baWae Wur eclll-1erba -----·-·· takcHM ed9olttir 

lldJIRM karp aJUW maJrnemet il hianeU Din etmek lAlllDdı Jlealm ft lııılle J&I* lldlJllL kudrltbd Ula pek kQcOll o1daluDa JdcUa ....,........ -""'---------------------llllııı.._.IMl_de ......_ • ...._. usum da ~ ~l'ibt ~ obllll. e11r w orta topou malselwl dı. Yine cıalerm Jrnt eWkı.lal ,ılre 
- ..,...........,. sat bJbedlldl. Jlup 1ln8ll iclndt rtll~k lık baJMıdl. _. mübba- harb~ neanıtinde lhtiw l,ı.t IUlb ı••••il AmeribDm m parlak iki JIJ4m 
~eaba koasrenla bla blarme lm9Vetl eot utan._ nmtı.,._lılr pati. mta tıambaJv .. .ı bombalen mı... ve ıeVfekllk zanwunda P1Wt dar tu.. 

............ M olacaiJm 1tllaQe- bQtGn ~ asakt1, IDODe ._ 1111119 ı.tıu•..... tulmQfta. Ve bu da I*' ook 11JAı.ta 
KGlllN ıw.rı..ı ~ ll!Çllmel haWUa. m&ra. .. ,... bnaJlnl ld1tJe balbade ..... blrakan ... 

llıılclı.laıllda:ld mldafaa tertibetnu ... re,.. t.atbeUD •ki~ eMnm.ı.ra ~ ~ lımbtıw•• _. .,......._ bfrJ1'dl. 
~hareketlerde........ -- -. ___._._ ,,,._ ~ ~ --• -- ,_, __ .._ 

• il~ ™ I"; ........ ...-• :ı-- ..... --" .... IDGfnlrltd .............. --- t hır1111nt 119c1ılılı&Wr .. ~ ~ ~ - • qeM •-111.,... •• ,_ .. balla ot CV' • ... nnd.,,.,,. ,.... ook dar bir ..,... lcllllle 1ec11-. ..J" olWa sl1ıl _.__ eaJdD. fakat l:danl1ı..:. -.,trcl slbl ~ ~ ima& bbilt· JWıqtı ~ ,..ıa. bir tek mim•• 
lelere edecell tabmla eddeWHr. laabmıa .... 161-· ~ .,cqr w tlllbatıa ook Pi ,... 1lin ellncleJodl. TDfetlerla ...., 
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Nlılder ..._ bakl•ıW&. "bebrt'9dıl ...-wr ............ c1S1aa111111uı1B ...._ 11aın ıeldl- ta. .. Bune brwt llarlııln Neuntl ... ~--------------.. ~----·" -----------ı .. ~ Jqm1enn ~ ...... lww ".......,. - *"'"" 11 *' ,,. r ....... ..-. Mı .... ._.. .u.. ı.a •aza • .__.. ----------------_....,.._ ___ ...__ T 1 f A T 
'""'ın, R!n41 ..... 1• clelfJ. ç1a 1• ~ ,. 111111dlll füM .... tlCDılrlerta 1'eeellnl Deri ~ " .... 4 O L I A AY L l K LA ................. '-41 ... j '* ....._ t..wı ....... : ma- Ord N-1 Karmalı .,.1*'b, q ._. - ....._ ıu. n..-ı. ·e1n11. ml1dua .. b1U1D -• ·-~ t:-..:.=c: ~~ :.=: 

Japoa ı.tlluaa karp. ~ 111" bJldlrbwda. r..uıea Jıakk1n ordu iecblntı fcla bnr .......- •· - lolndht-. Pftftll o11e1 _... 
~ .adlal Be ....... , . .. ._.._... _ _.__._ ............. - ..._.._rt .......ı..n. •• , ....... , ..-'--·'" G.ere •1d ve _ _yent ttıri ~ ........ • ......... -~ ııtr 
llnhmapatra ..._. aruam ..,._ 1* ... - ....,. 1*00M4WDll'l111rt11orwbll- =::.=::: .. -:::~ ~~,~ ~ ._.w.1..,-•- y-..,...- tem ı - .. ..._. ...... .:od'• 
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mı-t ........ ._ ele 41.kbW w dNtlt bir muaahlalh aruuyor. Lisan ~nen belentUr -... .. ... ....-., 
J&pOllJ'a Hincli9tanl ancak llhil- aamarlanan toıüı. lMmun wü Go- ,... llddl •aıidlllu ICln tJd tam an- llYIDc polittbdar it adamJan ta M A Ş 1 4 O L 1 A D 1 -ı.. C::: .!:t':--wı~ 
-Me"f :rerltrlae ..._ en· '8 birim ,... •lkdac'da idi. lh1e ~"* ~pJv .. dm 114-~ mflnata.U: m..u;;tbd ,,;. ......__.._. -. .____ ,~ ~ ?,.. ••~ l1ao111 
-- - latdl. ... ~· alt .. __. .. _ balbOtGa Jdıa. - ........ ~ ır.. ............ l1e ,_...... __... .......... ,. ,..,_ -· -... 

• ~. ~ llilttefikler ;.t;ı.cU. Yenıihü;cıara w lmbba T•kftdler, Jıarb1Je nesaretlade tep ruhte ~ ibm etmelLteJdl ..-- ......_ -• -
lllMktl • ~~ .u mlllem• • ııa.- t:a11* """'* btı:Qk caı>ta •Ohlm- CArlc8a ""1 ._ ___ ••••••••llliliiliııilmllili••rr 
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