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Mr. Eden'inSon 
Teminatı 

Türkiyenin bu harpte takip ettiği en büyük gaye, 
dünyanın yıkılmamış nadir noktaları.ndan biri kalmak 
ve gelen sulhün emrine kendini bu şekilde vermektir. 
i'ürkiyenin en büyük hizmeti, bu olacaktır. Ve o gün 
de, taraflar, Türkiyeniın tarafsızlığını görecekler fa~ 
kat, bu sefer, layikiyle anlayıp takdir edeceklerdir. 

YAZAN: BURHAN BELGE 

1. ngiltere Hariciye Nazırı, ı Bütün bunlar gözönünde bu -
Moskovada yaptığı, herhalde lundurulursa, verilen teminattan 

~eınmiyetli ve şümullü olm0:tiarı dolayı pek memnun olmamıza 
lazım, gorüşmelerden soma, hem rağmen (çünkü dostların her tür 
Avam Kamarasında dogrudan lü dostluğunu hayretsiz karşıla
doğruya, hem de lngilterenin An nz), evet bu teminattan pek mern 
karadaki büyük elçisi vasıtasıyle, nun olmamıza rağmen bunun ve. 
hakkımızda çok okşayıcı sözler rilmiş olması ile verilmemi~ ol • 
SOylemiş ve Moskova görüşme · ması arasında, doğrusu pek bü
lerinin bizim aleyhimizde her • yük bir fark görmemekteyi..z. 
hangi bir karara zemin teşkil e- ~ Sonu; Sa: ı; Sil: 3 
~emiyeceğini kestirip atmıştır. 
Öyle ki, Eden'e göre, müttefik.. 
lerin zaferinden, Turkiyenin en 
küçük endişeyi duyması, hem im 
kansız hem de yersizdir. Türki • 
Yeye karşı, o kadar, İngiltere ol
sun, Sovyetler olswı dostluk his 
leri beslemektedir. 

Böyle bir teminatın verilmesi
ne fugiltere ile Sovyetler lüzum 
görmüş olabilirler. Başkalannın, 
Moskova görüşmelerini bizim a. 
~eyhimizde gibi tefsir etmelerini 
?.nlemek için .. Yahut dünyanm 
Uç büyük harp merkezi olan 
Washington, Çunking ve Mosk.o. 
\ra'da, demokratlar cephesi adına 
en mühim kararlar, ayni zaman
da olarak alınırken, Türkiyeyi, 
önce, konuşmaların dışında bırak 
lluş gibi görünmemek, arkasın • 
dan da, Türkiyeden, ancak dost.. 
Ça bahsedilmiş olduğunu, "bera. 
fı Inalfunat,, bütün dünyaya il.Sn 
etmiş olmak için.. 

Bu faydaların dışında, verilen 
teıninatın başkaca bir manası ol
!nasa ger""...ktir. Zira, nasıl olın 
da, müttefikimiz olan bir büyük 
devletin Hariciye Nazın dost ve 
koınşumuz bulunan bir diğer bü
Yük devletin merkezinde, mevsi. 
inin en mühim müzakerelerinden 
birini yaparken, bizim aleyhimiz. 
de bazı tekliflerin varlığına şa
hit olur? 

Biz, böyle bir imkana, her şeyi 
bir tarafa bırakalım, bütün dün
Yaya karşı olan dürüst ve açık 
Politikamız bakımından yer vere 
lrıeyiz .• 

. Türkiye, bütün cihan sakinle. 
t'i arasında, kendinden herhangi 
bir diğer devletin (amma, hangi 

Rlo konferansına iştirak edecek 
olan Amerika Hariciye Sezareti 

Müste~an S. Welles 

CENUP AMERIKASI 
DEVLETLERiNDEN 

ÜÇ ŞEY ISTIYECEK 

PASifiK HARBi 

Felemenk 
Kuvvetleri 
Dayanıyor 

Yeni Gine'ye Japon 
Kıtaları Çıkarıldı --

Malezya'da Kuala 
Lampur Japonların 

Eline Geçti 
F. HINDISTANINDA: 

Batavia, 12 (A.A.) - Fele -
;nen.k Hindistanının bir teblığine 
göre, Celebes adalarına kaq.ı ha. 
rekata girişen Japon paraşiitçii • 
leri ve çıkarma birlikleri ile Fe
lemenk kıtalan arasında çarpış· 
malar devam etmektedir. Fele • 
menk Borneosunun şark sahıli 
ile Tarakan adası civarında vu -
kua gelen şiddetli muharebeler 
hakkında şimdilik tafsilat vermi-
ye imkan yoktur. Hava muhare • 
belerinde bir Felemenk tayyaresi 
ziyaa uğramıştır. 

Yeni Gine'ye karşı da 
taarruz başladı 

Roma, 12 (A.A.) - "Stefani,, 
son gelen haberlere göre, gayet 
büyük Japon nakliye gemisi ka. 
fileleri donanmanın kuvvetlı te
şekkülleri refakatinde Holanda 
Borneosuna, Celebes adalarına ve 
yeni Gine'ye karşı geniş ölçüde 
ikinci bir taarruz hareketine baş 
lamışlardır. 

SiYASi HALK GAZETESi 

1 - Malezya (Malakka) da Japonlar tarafından İfgal edilen Kuala 
Lampur. 2 - Borneo'nun şimal kısmında geçen haftalar zarfında Ja· 
ponlar tarafından lfgal edilen Saravak lnglllz mUstemlekeıJ. 3 - Fele· 
menk Hindlstanının en büyük adası olan Borneo'da Japonların evvelkl 
gün asker çıkardrkları yer. 4 - Felemenk prk Hindlıtanını teşkll eden 
adalardan Celebea'de Japonların ihraç yaptıklar! saha, 5 - Japonların 

fstlllya ba~ladıkları blldlrllen Yeni Gine. 6 - Porteklze alt olan k11mı 
geçenlerde müttefikler tarafindan ı,gal edilm1$ olan Tlmor adaaı. 

··-···· .. ··········--------------------

U. Şarkııı .muhtelif bölgelerinde harekatta bulunan Japon kıtaları 

Norveçte i "Amerikan 
Baltalama Donanması 
Hareketi i~ Başında .. 

Norveç Vatanperver- "Filo Şimdi Dost Mem
leri Yüzlerce Alman leketlere Mühimmat 
Gemisini Berhava Etti Sevkile Meşguldür .. 

• 

r "\ 

SARAY Lokantası 
Az zamanda, büyük muvaffakıyetin sebebi nedir? Diri 

:iıri balıklar, en seçme malzeme, nefis yağlar... Yemekler 
evlerinizdeki gibı hafif hazırlanmaktadır. Fiatlarda ehvendrı 

Karaköy. Bebek Tramvay Durafönda 31 No. 

Orıııuer ıtll --------ı .. 

SARK· C:EPHESi 

Asyadan 
Gelen Rus 
Tümenleri 

Moskova Cephesinde 
Harekata Girişti 

Almanların Kış 

Müdafaa Hatları da 
Tehlikeye Girdi 

Stokholm, 12 tA.A.) - Brtansk 
tan 60 kilometre uzakta bulu -
nan Liudinovof'un işgali cepheyı 
genişletmiştır. Stalin orduları 
şimdi Almanların kış müd~faa 
hatlarını tehdide başlamıştır . 
Hitler, başkumandanlığı ele al· 
dığı gündenberi ilk defa olarak 
~ok ağır netıceler doğurabılecek 
bir bozgun tehlikesi karşısında 
bulunuyor. Hususi bir itina iıe 

yetiştirilmış ve mükemmel teç · 
hiz edilmış taze Rus tümenlerı 
Asyadan Moskova cephesine ge · 
tirilmiştir. Bunlar meşhur. ka -
yakçı kıtalarıdır. Mojaisk'in. 
düşmesi kış harbinde bu btrlikle 
rin oymyacağı rolün eheromiyetı 
ni gösteriyor. Almanlar cephe 
den gelecek bir hücuma karş. 

~ Sonı: Sa ı . Su 1 

KARNENİZi 
ALDINIZ MI? 

Mareşal 
Keitel de 
Hastalanmış! 

Eski Başkomutanın 

Dostu Olan Bazı 

Subayların Tevkif 
Edildiği Söyleniyor 

Alınan Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Keitel 

Bern, 12 CA.A.) - Doğru ha • 
ber alan kaynaklardan çıkan bir 
habere göre, Alman Genelkur -
may Başkanı Mareşal Keitel has 
talanmış ve Mareşal Bram:hitsch 
in dostu olan bazı subaylar tev
kif edilmiştir Bunların arasında 
mareşalın iki yaveri de bulunu • 
yor. 

tJ i ;TI :gt<l 3 $il il 
Suriyedeki 
Hür Frans :z 
Kuvvetleri 

Takviye Olarak Libya 
Cephesine Sevkedildi 

Ageyla •ya Doğru 

Çekilen Mihver Kıt
aları Takip Ediliyor bıUharipler cephesine mensup o. Mihverle Münasebet

lı1rsa olsun) şikayet edemiyeceği 
Yegane memlekettir. Yalnız şu leri Kesmek, Filoları 
Yahut bu propaganda ile şu yahut 

Celebes adalarına asker çıkar. 
mak meselesinin stratejik: ba - 8 
krmdan büyük bir manası olduğu 
gibi tabiye bakımından da mühim 
bir manası vardır. Zira, bu as -
ker çıkarma işi baştan başa düş
mana ait topraklarla çevrilmiş 
bir bölgede cereyan etmektedir. 

Limanda Tesisler Bahriye Nazırı, ilk Almadımzsa Nahiyeye Kahire, 12 (A.A.) - Suriyede 
ki serbest Fransız kuvvetlerinin 
bir kısmı sekızinci İngiliz ordu • 
sunun takviye etmek üzere Lib • bu istilaya geçit vermediği için Birleştirmek ve Tam 

değiı; bu harp faciasının cereyan 
Hasara Uğradı Vazife Budur, Diyor 

e~rnekte olduğu dünya sahnesi - işbirliği Yapmak 
nı.n yegane, hakkiyle tarafsız ve 
hakkiyle dürüst noktasını teşkil ik:V~gt~n, 12 R(~.Ak.) - BirlE'. 
ebtiği için Ş erı anın ıo onferansın 

' ../c * daki murahhas heyetinin hedef. 
•• • w .. leri hakkında resmi beyanat mev 

Jü:~_iyenın bu .~arafsızlıgı yu cut olmadığından salahiyetli mah 
zunden bugun bu, yarın o fillerdeki görüşmelere ve basının 

ta~af .~eliti zarar, .~elki f~yda gör- neşriyat~~a dayanarak aşağıdaki 
tnuştur, yahut gorecektır. hükümleri çıkarmak mümkün _ 
~ Mese~a, Türkiyenin ~endi eliy dür. 

kendı adına ve kendı menfa ~ Görünüşe göre Birl,,.,a. Ame-
ıttı . h b . di w • b taraf , ~= 
sıı; en e~a. ına çız gı . u. • rik:a Latin Cümhuriyetleriyle Bir 
~,~.polıtik~sı olmasa ıdı, Mısır, leşik Devletler arasındaki dip • 
.. uıstın, Sur~ye, İrak V'!? İranda lomaıtik: münasebetleri kestirmek 
Cereyan etmış olan mucadeleler 
telki başka neticeler verebilirdi. l:lfj Sonu; Sa: 2; SU: 5 

~ Sonu; Sa: 2; Sü: 6 

Maaşlara Zam 
Layihası Hazır 

Ankara, 12 (TAN) - Memur. 
lann maaşlarına yapılacak zam 
hakkındaki layiha tamamen ik -
mal edilmiş ve Maliye Vekahtin 
den Başvekalete gönderilmiştir . 
Layiha bir iki güne kadar mec -
lis ruznamesine alınacaktır. 

Bern, 12 CA.A.) - Buraya ge
len haberlere göre, Norveçte ga
yet mühim bir baltalama hareke. 
ti olmuştur. İngiliz donanmasın· 
dan yardım gören Norveç vatan· 
perverleri yüz kadar Alman de. 
niz taşıtını berhava etmiştir 
Yüzlerce Alman tayfası ölmüş ve 
8 limanda çeşitli tesisler hasara 
uğramıştır. Bu hareketler büyük 
bir dikkatle hazırlanmış ve cu -
martesi günü şafak sökerken her 
yerde ayni surette yapıımıştır 
Bu hareketler Oslo, Trondheim. 
Bergen, Stovanger, Andolsner ve 

l:!lf' Sonu; Sa: 2; Sil: 3 

e bu yüzden kazananlar kay • 
heder ve yahut kaybedenler ka
zanırdı. Nasıl ki, ayni tarafsızlık 
sayesinde, on iki adanın statuquo_ 
su bütün harp boyunca değiş • 
~ediği gibi, Balkan harekatı da, 

,.. ............................................................................ "\ 

.ı:r taraf için gayet sıkıntılı geç 
tıği halde diğer taraf için, tersi
ne, pek sıkıntısız geçmiştir. 

Ziraat Seferberliği 
Toprak Mahsullerini Geniş Ölçüde Arttırmak 
İçin Ahnan Tedbirlerin Tatbikine Girişildi 

•·iftlikleri kurmak. 

Vaşington, 12 (A.A.) - Bahrı
ye Nazırı Knox, bugün Amerikan 
Belediyeleri k:onferansınd1 bP-ya 
natta bulunarak şimdiki nalde A· 
merikan bahriyesine geniş ölçü
ae gönüllü kaydedilmesinı ümıt 
etmemek lazım geldiğini söyle · 
miştir. Nazır demiştir ki: 

"Evvela yere vurulması lazım 
gelen düşman ne İtalya ve ne de 
Japonyadır. Bu düşman Alman
yadır. Donanmanın şimdikı vazı 
fesi harbin hayati ehemmiyeti o
lan mühimmatını cenup ve şi · 
mal Atlantikten ve Pasıfikten 

l:1Jj" Sonu: Sa: 2; SU: J 

Telgraf ve 
Havaleleri 

Posta 
ile 

Gönderilen Paralar 
Ankara, 12 <TAN) - Posta ve 

I'elgraf umum müdürlüğü, tel 
graf ve posta havalelerıyle gön 
jerilen paraların sahiplerıne gö~ 
terilen adreslerde verilmesı ıçin 
yaptığı tetkikleri bitirmı:;;tır Şirrı 

1ilik tecrübe maksadiyle ve yaı 
nız Ankara. İstanbul ve Tzınire 
mahsus olmak üzere 8 liraya ka 

Bunlar, doğrudur. Ancak, bi. 
tibiriyle harp eden ordular ara
sınd.ı, nasıl dağların ve nehirle -
rin coğrafi ve mekni durumları, 
her iki tarafa da, zaruri bir ta.. 
kını strateji intibakları emre -
derse, politikasındaki istikrar, sa 
l'ahat ve açıklık yüzünden de 
'l'ürkiye, muharip taraflar ıçin, 
Asya. Avrupa - Afrika kıtalan -
nın kesiştiği bir bölgede, bir ta -
kını intibak.lan lüzumlu göster • 
iniştir. 

Bizim görüş zaviyemizden, bü 
tün bu bizim yüzümüzden yapıl. 
llıasına lüzum hasıl olmuş olan 
"intibak etmek,, larında, 

Ankara, 12 (TAN) - Toprak mahsullerini 
~t'ni~ ölçüde arttırmak için alınmakta olan ted
birlerin tatbikine girişilmiş ve yurtta bir zira
at seferberliği başlamıştır. Bu hususta ziraat 
,·ekilliğince üzerinde durulan başlıca noktalar 
~onlardır: 

1 - Devlete ait arazi ve çiftlikleri bir karış 
boş bırakrnıyacak şekilde ekmek ve mümkiin 
olduğu kadar çok mahsul almak. 

Diğer taraftan, geçen mevsimin ba~ındıı 
l,iiylilyü iki misli istihsale teşvik eden ziraat 
\'t'killiği, yaz mahsulleri i<:in de iki, hatta 
~iirnkün olan yerlerde 3 misli istihsal parola 
sına sadık bir program hazırlamıştır. Köylii~·ı 
pulluk, uç d~miri ve diğer ziraat makineleri 
ıc; tqhumluk temini için bütüıp. tedbirler alın 

1 
dar olan havaleler bu şekilJe do~ 
rudan doğruya sahiplerine teslim 
edilecektir. Derhal tatbik mev -

1 k.iine konulan bu usulden fayda 
görüldüğü takdirde sekiz liradan 

hizim, ne bir m 
rıe de Ştl yahut 
\>ermiş bir h~r 

2 - Devlet çiftliklerinı vakit kaybetmeden 
ııişletmck. 

3 - Verimli topraklar üzerine yeni devlet 

maktadır. Veki1lik, devlet çiftliklerinde vt· 
köylü elindeki toprağı işletmekte kulJanaca~ 

\asıtaları temin için lüzumlu parayı koordı 

ııasyon heyetinden almıştır. 

tazla olan havaleler de aynı şe 
~ilde adreslerine ödenecektir. 

Diğer taraftan posta poketlerı 
om mahallinde sahiplerine veril
mesi etrafında tetkikler yapıl · 
maktadır. 

Müracaat Ediniz 
İstanbul valiliği, ekmeğin kar vaya gönderilmiştir. 

ne ile dağıtılması için lüzumlu bıgiliz resmi tebliği 
hazırlıkları bitirmek üzere.:l ı r Kahire, 12 (A.A.) - lngihz Or-
Karne usulü, evvelce bildırileı ta Şark tebliğinde şöyle denıl -
tarihten daha önce tatbik edile. mektedır: 
ceği için ona göre tertibat alın. Ageyla bölgesinden çekilmekte 
maktadır. Şimdiye kadar evlerı_ olan düşman üzerinde yap!lan bas 
ne karneleri bırakılmamış ol3rı ıu havanın muhalefetine rağmen 
vatandaşlar dün nahiye müdiır· devam etmiştir. 
lüklerine müracaatla vaziyeti bıl Hava kuvvetlerimiz bilhassa 
dirmişler ve karnelerini almışlar- , iüşmanın iaşe kollan ve motör. 
dır .u taşıtları üzerine son derece · 

~ Sonu: Sa: 2: Sü: 7 \de tesırli akınlar yapmışlardır. 
------------- ftiir Sonu; Sa: 2; Sü: 4 

Cibyada bir İngiliz tank kolunun mftrettebah planları tetkik cdiyo~ 
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No. 53 Yazmı: MEHMET ABUT 

İtalyanlar 
Mal İstiyor 

--0 

Rumenlere de iptidai K 1 k 
Şebekesi 

arşı ayaca Çay var Birlikte ç;ı;şan' AHı Yerleşmiş 
Sayabileceğimiz 

Kelimeler 

- Ben, se!d mntJafaa e&:ct!i'hn Se 
n avukatınım; korkaais: bir şev yok 

Yalnrz bana açıl.. Dertlerim, hislerıni 
diseYi.. Hepsmi anlat... En afak te 

u ta varmcıya knda.t, batırlaına
çalxş. 

K mal başını safladrı 
- Hiç bir ~ey ıstemiyorom\ 
- Senı kurtarabılmem için >Öyle-

men lazım ..• 
- Kurtnlmak istemivonmıl 
- Çocueum, karım yavrunu dfışün-

muyor mu un? 
Genç d m yal a53bi hareketle ha-
mı : 
- H'ç Limseyi, hiç birlni gÖt:ıllek 
tem'yo um. Beni bmıkmız. bir şey 
yle · eccğ"m 
Y: lı ad m, m- f'k. btr tnırla mile 

·mın omuznna vurdu: 
- Sen kendini boşuna üzüyorsun. 

Zanned yor musun k babanı sen i:il
durdun. Hayır. O kadarcık zehir ko
a bir msanı ö1du cmez. Ben doktor 
a da konuştum, tetkik ettik._ Eğeı 
kincısi de yapılsaydı, belki. Fakat 
apılmadı ve babacığın doğrudan doğ 
uya h stabğm tesiri ile oldu, Söyle-
klenni masal c!..iye din eme Bütün 
nlan hakimin öntinde ısOO:t edece

ım._ Yalnız sen söyle., Elbet senı 
e vik eden brr kuvvet_. İçinde biı 
n wrdı babana karşı ... 
Kemal'n nazarları, yü"'bek demiı 

pencereye d'kilmiş. küçiık mavi leke-
e b kıyor 

- Haydi yavrum; söyle, anlat. det 
ı dök ... Ben senin evvel Allah dos

tun değil miyim? 
Kcmalın sesi 73va=ı ~ esrarlı bir 

eda aldı: 

Kemalin Da%8rlan hep o maTi gök 
parçasında.. Düşiınüyor: 

- Bir akşam bir ses duydum! Ba 
bir kadın sesi ldi, Bu ses, nası! ol
du bilmem, ba:ıımın içinde küçücük 
kanncal'ar dolaştırdı. Şuurumun al
tında_ Başımı sızlatan kıpırdan.ljlar 

uyandırdı. 

Duman içinde boğulan blr insan gi 
bi yerimden fırladım Beynime hucum 
eden hatıralar içınde şak:ıklanm zo:ık 
luyor •• Kulaklanm çınlıyor. Bir tu
fan.. Sanki bir kasırga._ Gözlerimin 
önünde yüzlerce, binlere: hayal, sü
ratle geçiyor_ Koşuşuyor .. Uçuşu -
yor. Hiç bir şey seçemiyorum. Bu 
yabancılar arasmda hiç birini tanı
yamıyorum.. Günler geçti_ Bir gün 
ona yalvardım bir akş'.lrn evvel ı;öy
ledlği şarktyı bana tekrar etmesi i
çin rica ettim. Söyledi... Bu ses_ Bu 
ııarkı bana bir şeyler hatırlatıyordu. 
Yine şuurum dalgalandı, Yine bir 
lcaç hayal gözlerimin önünde.. Kuru, 
cansız yapraklar gibi uc;uştu. Pen
cereye yaklaştım. Ağaçlar kurumuş, 
yapraklar sararmış... Yttler JS!ak. 
Hatırlıyorum, fakat hııtırladığmı ne
dir? Döndüm. Bana hayretle bakan, 
gözlere daldım. O gözl.:ri tanır g:bi
yim_ O gözlerin derinliklerinde, ma
ziden kalrmş bir kaç kuru yapr:ık bu 
luyor gibiyim_. 

Maddeler Verilecek 
İtalyan tirmalan son günlerde pl

samı:ıdan çeşitli mallar istemişlerdir. 

İstenilen mallar arasında daha ziya
de dokumacılığa yarıyacak pamuk ve 
paçavra, tiftik, pamuk döküntüsü ile 
bir miktar yağlı tohumlar vardır t
talyaya t:ıkas suretiyle bir parti 

0

tif
tik gönderilmiştir, 

Romanya ile ~vcut ticaret anlaş
masının müsaadesine göre, piyasamız
dan takas veya dövizle, bu da kabil 
olmad1ğt takdirde, bedeli burada ö
denmek üı:ere tlitik, pamuk, pamuk 
kırpıntısı, zeytin, zeytin yağı, küsbe, 
yer fıstığı, paçavra istenilmektedir 
Romanya bu mallara karşılık olaralı: 

kereste ve maden direği verebilecek
tir. 

Hamlet 
Temyiz 

Davası 

Edildi· 
Hamlet piyesinin temsilinden çı

kan yazı yoliyle haknret davasından 
biri bitmiş ve Peyami Safa Cihat Ba
ban, Ziyad Ebuzziya, Muhsin Ertuğ

Karışık Kahve Satllması Düşünülüyor 
Memleket dahilinde ancak altı ay

llk çay bulunduğu ve çay dağıtma i
şin.in itiıalat birliği eliyle yapılacağı 

haberi d<ığru değildir. Perakendeci 
ve toptancdarda memleketin ihtiyacı
nı karşılıyacak bir hayli çay olduğu 
gibi, kahve ve çay birliğinin getirtti
ği gümrüklerde, Basra ve İskenderi
yede de fazla çay vardır. Bunlardan 
başka Yolda da mi'ihim çay partileri
nin bulunduğu bildirilmiştir. Çay is
tihsal edilen memleketler Avrupaya 
çay gönderemediklerinden istihsal et
tikleri çayı satamamakta ve bunlara 
müşteri bulmak için geniş mesai har
camaktadırlar. Bu sebeple memleke
timize çay vermek için birçok milra
caatlar vardır. Bunları her zaman 
Basra ve hatU İran yoliyle getirtmek 
güç' olmıyacaktır. Bununla beraber 

lngilizlerin Alacağı 
Mallar Bildirildi 

bütan vilAyetlerin çay istihlAki tıes
bit edilmiştir. Çay her vilayette an 
büyük mülkiye amirinin göstereceği 
bir ele gönderilecek ve Fiyat Müra
kabe bürolarmln kontrolü altmdn da
ğıtılacaktır. Bu da çay stoklarının aı 
oluşundım değil, bunlarm gi1Jenerek 
çay fiyatlarının yükseltilmesinin ö
nüne geçmek için alınmış bir tedbir
dir. 
Diğer taraftan memleket içinde bir 

senelik ihtiyacı karşılıyacak kahve 
mevcutur. Fakat kahve gctirtmekte
lti güçlüklerin gözönündc tutulnrak. 
ileride herhangi bir darlığa meydan 
btrakmamak için şimdiden yarı .YH
rıya karıştmlarak dağıtılm::ısı doğru 
olacağr ileri süriilmckted!r. Esasen 
piyasada katıklt kahve sııtılmakta ol
du/tundan, bu tedbir faydalı olacaktır 

Kahraman Erlere 
Kışlak Hediye 

rul, Neyire Ertuğrul ve Zeki Coşkun Son ticaret anlaşmasiyle fngllizle- Yardım Sevenler Cemiyeti Kwlay 
muhtelif cezalara mahldlm edilmiş ve rin alacakları malların nelerden iba- Cemiyetiyle birlik yaparak toplndık
cezalan tecn olunmuştu, Bu kara!'! ret olduğu birlikler umumt katipli- tarı giyecekleri ilgili yerlere teslim 

O günden sonra arıyordum .. O gü- suçlulardan hepsi temyiz etmiştir. İd- ğine bildirilmiş, umumi katiplik de etmiştir. Son bir ay içinde beş bın 
len gözlerin ışığı, şuurumu yavaş, dia makammm da bu karan temyiz il ili b" likl lıl t i t' takım don, gömlek toplanmışttr. Bun 
yavaş aydmlatıyor. O gözlere b:ık-k- g ır ere ma ma venn ş ır. .. edip etmiyeceği bilinmemektedir. İngilizler çuvalları iade edilmek ve- dan başka hazrrlanan beş bin takım 
ça sanki.. mazim, çocukluğumu bulu Sonradan açılan ve ilk dava ne - · l h ·1 giyecek de bugünlerde askcrlerimiıc 
yonnn. Hatıralar bulutlu·, fakat het ya yerıne yem çuva ve arar verı -
gün biraz daha canlı sauk:!. ben onu, birleştirihn.lyen diğer iki Hamlet da- mek şartiyle tiftik istemi:ılerdir. Ay- gönderilecektir. Son günlerde halk 

Çocuk Yakalandı 
Son günlerde sinema gişelerinin ö

nünde biriken halktan ba:ıılannln pa
ra çantaları çalınmış ve zabıtaya mü
racaatlar yapılmıştır. Yapılan gözet
lemeler sonunda bu işi yapanların ço
cuk yankesiciler olduğu anlaşılmış. 
ikısi Ali ve ikisi Ahmet, biri Mustaf 
rilge~i de İsmail adında altı çocuk suç 
·ıstüncle yakalanmtştrr, 

İş'!:>irliği yaparak çalıştıklan tesbit 
edilen bu yankesici ~ebekesi, diln ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Kurtuluş Vapuru 
Bugün Geliyor 

Kurtuluşun kara sularımıza girdiği 
ve bugün limanrmıza gelecegi Kızıla
va bildirilmiştir. Şiddetli kJS:l rağ
men vapur. belli günden yalıılz bir 
gün gecikmiştir. 

Dört Vurguncu 
Tevkif Edildi 

Bairn'köyünde kırtasiyeci Mediha 
mtırekkep, Marpuçı;ularda ıtriyatçı 
F.ster esans, Mahmutpaşada tarDkc;ı 
tsmaı1 tarak, Bakrrköyünde kur.ı 
kahveci Aram karışık kahve vurgun
culuğundan mahkemeye verilmişler
dir.Dördü de tevkif edilmiştir, 

e Yeniden başlanılan dt1 çall!)
malan kısa zamanda bize epeyce 
kelime kazandırdı; bu kelimelerdeıı 
bir çoğu da tuttu. Şöyle, bir göz gez
direcek olursak görürüz ki aruk 
"taşıt, gelişim, kesin, vurguncu, sez
gi, baskı, erişginlik, bölge, çevre, ke
sım, ilgi, kavuşak, sıfıraltı, ısı, önem, 
toplantı, durum, ödev, söylev, demeç, 
olny, seçim, birleşik, saldırmazlık, 
belirtmek, tören kelimeleri yedesmiş 
sayılabilir. Dahası da vardır 'tıe git
tikçe artacaktır. 

e "Filhakika.. yerine "gerç1"', "'hal
buki" yerme "oysaki'", "badema. 
bilahare" yerine "bundan sonra" gi
bi sözler kullanmağa ba§ladık. "Ma
demki gitmiyecektin:z ... ,, e bcnziyen
leri de "gitnuyecektiniz de neden söz 
verdiniz,, şekline sokarak hiç aksa
madan özleştirmekteyi.z. "Binaena
leyh,, edatı, "bundan dolayı, bundan 
ötürü, o sebepten., gibi ııözlere yerini 
verdi. "Mahaza., YT "bununla bera .. 
ber,,; "mama(ih,, i .. öyle olmakla be-' 
rnber,, "vakıa,, yı "öyle ise ~ 
"gUya,, yı "sanki. diyelim lripp; 
"lakin,, i de .. yalnız, ancak, fakat.. ile 
anlatmalıyız, anlatmaktayız bile. .. 
"Faraza,, yı ise "diyelim ki, tutalım ki,. 
sözleriyle değiştirebiliyoruz. "Keza'", 
"yine,, dir. Bunlan azıcik işlemelidir.. 
Bir zamanlar "blnaan ala zalik", "eJ.. 
haleti hazihi,, bile derdik!Yine di.yelmı 
mi? çok esk:!.denberl tanıyordum, Sanki valarına da devam edilecektir, rıca kuru meyva, kuru sebze, tutun, armağanı olarak 404 çitt çorap, 173 

keten ve kendir ipliği gibi toprak çift eldiven, 14 çift kazak, 16 çift fa- ltalyadan ithal 
- Mazisini tamamca. kaybetmiş onunla uran seneler beraber yaşamış- Ş h • • Ç 1 mahsulleri de istenilmektedir, İngi- nila toplanmıştır. • "Gerçekçe", •esbabı mucibe,. .., 
r insan_ Geriye döndüğüm zaman tık. Beraber doğmuştuk.. Beraber e rımıze uva ve lizlerin Suriye ve Iraktaki orduları E ·ı k M il "mucip sebepler,, den daba iyidiı:. 

.n hayetsiz bir boşlak_ Nereden gel- büyümüştük., Sanki bütiin mazim o- dt ece G ar "Kifayet. kali gelir, kifi,. kar~ıhi:ı un.ızi düiündutünüz .zaman tiasıl nun gözlerinde toplanıyor_ O be - KGDGVİl!e Geldi için memlek~timt:ıden fazla miktarda Çanta Kapan Adam olarak "yeterlik, yeter., varken neden 
""-ıeı•tsı Do-"Jn•ılım _. _._m nimcli, o benim b ...... l_ ---·•- '3' odwı almak isiedikJıeri de söylenmek- Yakalandı Ankara: ı.a (TAN) - Bir bı.ıçuk •11 ,. ~ ,._ 4- -- _..._. ~... Yeni at. -1arliıa - ____ ötekileri kallanmalıP "Ziıa. J1 da 

ede idi? Hlc ele ~ müi imn. cendiilmdi. y..,_ J'aftl ona San ıtmıer4 Ud 7llz bin kilo ca- _.,pna • ., • .., milyon linhk bir had dahWııde Ital- rabblllrk, ı;tlnJdl bir .. cllnlı:l,, 
c18tllnce De bic 9rpennedhıi% mil JRDdım. • \'al w kanavioe pbnlf, bunlar oa.. ihracat ft lthaltt blrllklerl tlmdiden Pazar gftırl1 Taksim tram...,. dura- ya)'& tan ft tasla balık ihracı muka- B mm "bir smınnııdı 
ben de cıocaklaimna. cençtltıma tere dalıtdmJibr Yapılan mOhJm JDik bu!rhklar ;ppacak 99 ~ be- ltnda bekllyen Aris isminde bir ka- bilinde ba memebttea ......, takat ~ar. mı llODl'a it 

ltltllaiilıcıe 6yle korkuyor.. Bu 1>ot- C?- ,......,...1ıc, oaa •bhmık 'bir tarda C11ft1 ~ ele J'8kmda •bina eerbelıt cRSvlzle oetttll ınaDar dmın elindeki çantuml kapıp kaçan yoli:ye tıbbi ec:aa '" ~ **1de- 0 -:=:-ı!''?1~~ 
öyle ürldlyordmn. Bana anla- ibti7aç olda. ge1ece11 ~. s. put! tıop)anacakt1r, bıılltere.,. I>oaılnı'on- Artin, diin yakalanm'Jlhr. Meşhut ler ve bo,.alar, wamlk n aa. u- " "'Pll~lll'";•~ 
• Bana batlrlatruk için bir Oıaı waahıtı ao.., ».derime ge1dlli talıdlrde aım bir mtktdet ı- 1anndall ıettrflwk maDar da lthalAt suçlar ınbkemeıdne ftrilen Artin nQti matn6llerl, elektrik ampalleri, =:.:::birdenbire. da ..... '* 

mmu.r enlatıJıorllriı. Fakat hayat, 110hınlt bltıralarnna renk Te- çin :mem1eketlil cmaı ibti7W karii- birllkı.t namına ptirl1erek ıııf1ua- tevkif edilmiftl:r. Çanta Arille seri ppb, clolu film •e ene ithal edi-
___ _.E._traf_ DDJD söyledlkle - ri7orda. Omm :yımmda balandaiam 1anmJt olacaktır. lara ~. verilmlltir. lecektir, ltballt, aWadı tthall~r • •Anm,. J"ednıe ........ llt.ı&mlllııl 
Jaaumı)Otdum... Ric Jdmse)e, ..ıar mk1 lllMicle ""70lcllllb,, araınnda teme tlbi tu~. didat,. ~ de "laaıntl. 

bir..,. ~ Benim Kartalda l>oamUf Bir Pollee Rlipet Vera Altın llyatlan eaıııar ıaı,. ~ne Ht'beat aitrimı,.. •Oncleltk,. ı•çelita 
Utııt11111J'Oktaıiltfm JLB...:,-ıBm. ber = (Arlaıll .,..., Amelenin. Olild Bulunda A1bn fiyatı 7Glmelmekte devam e- :e= aaıJapp malıaftla ~- =;;.,,.,. ~ pem~ .. Bandövfidler db'or. DOn bir aım ao nruttan 1ıe111neı11D1 
•'6ıa... Çocaima olCS.. Bftimne- JCmtala ballı Sveandra'da Jd mG- --.....-. ,.,.__,.-_ ve bir ıram killQe altın '20 ır.uru,- dir. "'lmr.. ı.e "tu)'ik Ye lllAIUlrllllılFI 

His Wr .... ~; teahhidlnfn J'Ulbda --- ..... ~ ~pula Arabi t.1llolftlr: Kari '" Deniz 'nearet brldıtıdır .. dilde ..... _ .. 
,_. brp J&lrayt iGJD.. Sise 8Ö7 Çoban ft Halit, ar 791d11ı ~ lldbııda bir Jradmm ~ 78P tau 18 

• ..,. ____ , __ _._ n..,,Mfta..1.11.. bepl.-le beıı.m tüdida~ 
O botlak. o engin boehık de ekmek ld.m$ * Kari ~ tllı anlaplmıf w ftinde bir arama ASDUllUU'- ~.. mua Hderkea ~ kıuiı ~ v 

11rkltll70Z'da. Ben maldneleşmlş BUGUNKV PBOOB.UI ıttmillet .,. ....,.. ... tll'de ıeelr-- J'8.palmqtlr,Bu 1111'8- Arabi.,. Aris- Suriyeliler Şeker İstiyor Ankara, 11 (TAN) - Aclll7e Ve- eh,. denek dilde daram Qlla ...... 
ac1amdnn... Batiin yııptıklanm p mtelıerdtr. H.aBt ,.oıa Ci)ı:rnanm. teh- tldl. aramatı 78peD memurlara alt- Surlyeden bazı firmalar memleke- klleti tara ve deniz tfcaret tuıun- olaru. la da nr. -Bensin. 1-IPllll 

En bli7Bk hlc!i1tler brp- ;:: f::{PIJ ::::: ~ kell olduluna ~ fBe de H1llıe- mit Ura rüşvet vsmelt latıemfllerdlr, timizden şekerleme ve lokum gibi larmda J'8.pm&kta oJdulu tadil.Atın ı8stlnde olclala ıd1ıl ....._ ~ 
Wle blbfmde • 1didlk 1* b- 14' Ralıulw ıt.45 x-.- yin arkadaşlarmm ekmeksiz kaldılı- Bu suçtan ~ ftri1en Araksi şekerli mad~er satnı almak iatedlk- ınilhim bir lmtmnl bttlrmlfUr. dUftlUmelidlr. 

oJmudL ~: ~ ~ lO 55 Onn ı. ... .ı.n m ileri sOrerek J'8.)DJz befına ;rola ye Ariltld1nln B81o11u oep mab- lerlııJ blldJrttı'elerdfr. Vekilet bu IOll tacUlltla borçlar -. ... .-..... _._ - - -.c- _.. ,. ıı a.cı,.. _ ____. -~- "il ,_. ..,..._ .ıH• • - -- &• Mtldlı ı~ ao.u lltlııilı: - "'...uuv 'N o pdenberi kaJ'bolmq.. kemaıdncle 4fUl'Ullllalan J'8.Pdmfl - kanununun hGkGdıJerl De kara tica-
lllltteı ırr_ Balııam dörlinii:)or, • 11.oo zv..t tur. Jtadara erimeli baine Rfbe- tır. Aralaıl rQf99t vemek ~n Fakir f't-1rı ... - y-....1- reti kanummdak1 htıkOmleri blrlet-

Ea lıılclt bir teeaalr' ide- ~~ f::w('Jllf ıı ıo •ts11ı m.a yiJll ..._.,. pka m'bdaflad. onu Oc • 1uıpee 99 em Ura para Clllll- ~.......-.. 11euam ~~ *8-' bJnımmde 
._ .. , Ona dselllli br ... n&ı ıa.u ~ ~tr, J::'ıı::.. ıturt k"70ne dftı't 1d1ometre uzakta ~ bô. ışte yardll!ıcılılt )'Apt1fi atı- 1tili'ttit ~ M~ '1te1si !M!r' )tipllmtfbr," MıııiL1,)•liıılllM illllllli.tlıııtiılı~' 

lılıclk 1* beyeca dal'madım. Ha- ı&.ot .... ~ tı.IO Ha.__ tap 7fiJn1arma .m. w te1sraf dl- ı.pan Aristldl • bir 1-çuk q hap- Harun Tuna, k6J'(ln fakir oocukJan- 'l'Qrk ceza kanununda 78Pılaeak lllllliime .. ~ 
- 1ılrpaJarck.. Aamadım. Di • ~~= = :U: ~= retıne bqım dayamlf .,. donarak 61- se, Jirmi bt!I Ura para cezasına mab- am ıf7dirilmesl lçkı 205 Ura ~ tadillt Mecltsln laf uttllnden sonra-

ake. lıılıllulm 4oııWWWftL mtıt bir büie bulmuşlardr. 'k6nı eclllmlştlr, tir. J'& btrakılmısttr. ... 
PASiFiK HARBi SARK CEPHESı 
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1 ,..A_!_ON-.A-•• -D~-L--..1 ( DENiZCiLiK BAHiSLERi J 
Tarkıı= Ronebl 

§T rn .. ~~- Birleşik Amerika 
6.d.._ de81ttfrmek (25') kuruııtur 

~ 1 =l•Ietıı;ı 
~ Uılaıma Sulhü 
~; Mümkün Değildir 
~nı. Y azıaa: lf. ANTEN 
peç, 
tık. 
miı 
li ·1-

New - York Post pzetesi. aall
h ı.. ...... hiyeW kaynaklara istinaden 111 
ka~ vermektedir: Alman Genel 
iu 11rına7z. Ahnanyayt içinde bı.ılundu
a lnf1ıktll vazi.7etten kurtarmak ve br;1i taınanda müttefikler arasında 
n.~-~tlllt çıkarmak maksadiyle, çifte 
--.ıeı eaası üzerine mastenit bir aulh 
~ plAnı hazırlamıştır. Bitler 
k dan kalktıktan sonra, Nazizmin 
lee~~en yok olacatmı ve Bol

v -ıun zaferinin :yalnız Abnanya ı
~:n detn, bütün dünya kapitalizmi ı
lii n bir tehlike teşkil edecelinJ teba
:ın z ettiren bu plAn mucibince Al-

_, r anyk a. kendisine Busyaya karp. ha
~ et 8erbestlai temin edilmek pri Ytlerle, iHaU altmdald bütan meınle
e den çekilecek ve hattA - be

Yaı trknı yüksek menfaatleri namı
na - JaPonnya karşı İngiltere ve 
~erfka ile işbirliği yapacaktir. 

qington mahfillerine g6re: Al
:an ordusunun kudretini muhafaza 

erek harpten çıtabllmealni İstihdaf 
~en bu plAn, Abnanyada vaziyetin 
""' ohnadığını göstermektedir. 

...!>.:._!!:_ °!J· : Birkaç kumandanm bazı 
~-~en dolayı deliftirildlll ve 
diier bazılarmm da deii~es.i 
:ilınkan olduğunu bildirdikten son
"·: bu haberi tekzip etmekte, bu pli
t:.1_~linin siyasi mahfillerinde, En
_--·~onaı Yahudi zümresinin ah
:akça bir yalanı olarak telAkki edil-

,. k iini söylemekte ve bu yalanın bir
ı:ç IÜn sonra Rio - de - Janeyro'da 
J>lllllacfk olan konferansa iştirak 

ecet Cenubi Amerika milletleri n
~ı e tesir yapmak gayeı!Yle uydu
... dutunu lllve ebnektedir. 

1 İki tarafm da muayyen maksatlarla 
~ a ettlkler1 haberlere olduğu kadar, 
ınUnlann tekziplerine de fazla bir ltıy
cı et vennemek ihtiyaUı bir hareket 
1ıt lur. Böyle bir plAnm ne dereceye 
b adar hakikate tekabill ettiğini ve 
:::ı lrUp tarafmdan ne maksatla 
ıa...ı- llCllldithıı tabll bilmlroruz. Bu 

"'- nıJhver tarafmdan çıkarılmıpa, 
ıannht Sov,oet Rusya ile milttefik

l>ernokruiler ll'UPU tarafından 
~a, Ahnanya ile J'aponyanm 
b aauu bozmak oldutuna bükmedile
lllr. l'aJtat lld tarafın da böyle ea-
~~~~~ak: ':°°uml siyasetleri
:~ ve mQttefikle

;:ııdeta IUphe edeceklerine inanmak 
y~ ltlctor. Fikrimizce bütan bu 1&
ta dala derin esaslara dayanmü:
d ,_~;ar tarafmdıµı beslenmekte
ber.la~ede harpten evvel Cham

r hı tarafmdan temsil edilen City, 
~anda Schacht ve Tiessen gi.: 
li 2atlar tarafından temsil edilen ma

l!Dlı~kYıe l'e büyük sanayi :dlinrelerhı1n, 
o:ı.-~enıleketin Sovyetlerin zaranna 
dı-._, anla§malarmı temin maksa· 
1l'ı Yle büyük gayretler aarfettiklerl 
de~akkaktır. Fakat iki memlekette 
>ı. unsurlar, hldiselerin aldığı ee
r "9 inldeaf neticesi. yanJ bir ta
aftaıı Ahnaııyanın hemen bütün Av
:;-:~ hlkfm olarıflt Sovyet Busya
ll ~ ve zengin topraklarını isti
" etaıeaı, diler cilıetten lnailterenin 
:t'l'.1;~ tehdit altına girmesi dola
ia ""V'le iki memlekette de bu unsur
b:..ı~erinl kesmek, silinmek mec

--.retinde kalmıı;lardı. 

Deği}en Vaziyet : 
tı 8oıa &)"larda A vrııpada vaziyet de
c llrtiftlr. Bir taraftan Almanya, prk 
to~ekl rlcat dolaYJBiyle Sovyet 

1 
Pl'aklannı kolonlıe etmek niyetini 

tn f!!d. bırakmak mecburiyetinde kal
" lfbr, diler cihetten tıııUtere - bu 
tı~ tabtl neticesi olarak - 11-
rı .__ tıehdfdfndeın kurtuhnuı. ıenll bir 
e_ abn...ıtr. Bu yeni prtlar için
e Alnıanyanm daha mutedil bir 11-
&let takip etmesi mOmkOn oldutu 

C!lt7 adamlannın da, tasavvur 
ll"'•ı~.... Bo:ı,evtk tehlikesi karpım-

Donanması Nerede? 

Amerikan donanmasından bir filo Santi agoda 

~ mablemiscle, Amerika 
donanmaıını, Peral Harboar 

liınamnda çok aiır hasara nıanu 
kalmamıı ise, vaziyete müdahale 
npmuı li.mn eelctitini yazmıştık. 
Ba J'Uımızcla ha müdahalenin suret 
ve ııeklini biraz incelemeie çalıııa
cafu. 

Amerika donanmasının vaziyete 
miidahalesl, hiç bir saman bıı do
mnmanm pcvanzca ortaya atılıp 

Japcm donanmaıı ile kat'i neticeli 
bir deniz muharebesi yaprak Çin 
denizine hllrim olması llzım g"ldifj 
teklinde lnlaıılm•mıhdır. OerU 
Amerikanın harpten önce gütüğü 
eevııek siyaset, gerek harbi doğuran 
ani Japon baslanlan ve ihraç ha
reketleriyle coiraft vaziyetin birden 
Amerika doıuuunuı aleyhine detiı
mesi ba donanma:ra böyle bir imkl
m bacünler için kaybettinnittlr. 

r Yazan: -" 

i
l Necati Y aımut 

Emekli Deniz Subayı 

çıp yayarak Japon ana vatanı ~le 
kara muharebeleri yapılmakta olan 
adalar arasındaki deniz nakliyatını 
ve bu nakliyatı himaye eden Japon 
deniz birliklerini kesip bırpalama11 
icap eder ki bu işler de ancak çok 
mükemmel bir kqif ve ııtlhbarat teş 
kili.tiyle hataltZ bir ıevki idareye 
da:vamr. 

** Denizaltılann, keıif ve iıtihbarat 
itlerinde baprdıklan biiyük 

hizmetler 914 harbindenberl malt\m
dur. Hava kqif vaaıtalarımn da ba
giinkfl tekemmlllü nazarı clikk:ıte a
lınırsa Ye Amerika donanmasının 
bu iki mmınan her çqidine bot bol 
malik olduiu düıünfilürse ba donan
manm Japon denis kuvvetlerinin her 
an buhmdaia mevki ve vaziyetleri 
hakkında mal6mattar olması 1hna 
gelir. Ba kadar muhtelif ve bir
birinden uzak yerlere ilıraç hare
ketleri yapan, bunların nakliyatım 

himaye eden, bunlan besliyen Japorı 
donanmasının her yerde kuvvetli 
bulunmasına imkln var mıdır? Me
sele onun zayıf noktalarını arayıp 
bulmak ve bular bulmaz da deniz 
ve hava ıillhlariyle mü15tereken he
men darbeyi indirmektir. 

Fakat hem ba tıler için kuUanı
lacak birliklerin, hem de bunları hi
maye için denize açdma11 lazım ge
lecek Amerika ana filosunun Pearl 
Harbour'da tahşit edilmesi bu bas
kmlann mavaffalayetinl temin ede
mez. Pearl Harbour, harp sahasrnın 
merkezine dört bin mil uzaktadır. 
Bu kadar uzak mesafeden her an 
uyanık ve tetikte bulanan .Japonla
ra kartı baskın yapdamu. Bunun 
için ıaıı.ı.j harbe daha yaltin bir üı. 
meseli Wake adası daha elverişli
dir. Gerçi bu adanın da harp saha
ama azaklıiı iki bin mildir. Pakat 
Japon donamnasımn da iki bin ye
di yüz millik bir saba dahilinıie fa
aliyette bulunduiunu c!üıünmck li.
zımdır. Sonra ba baalan kuvvetleri
ni himaye edecek ana filonun da ha
reket edecekleri saha bin mile in
miı bulunacaktır. Likin Amerika a
na filosunun Atlantikteld. biıyilk 
muharebe cemilerinin de qtirakiyle 
bütülı kuvvetiyle bu alanları deı
teklemesi ve icabında birbirinin va-

{Devamı 4 Uncll sayfada) 

Buriokü harplerde deniz, kara 
Te hava kuvvetleri amuml strateji 
cewesinde bir kül tqkil etti1derln
den ba kuvvetlerin tabiye nhaam
da bu umumi stratejinin icapla!'ma 
göre buan ikili buan fiçlii olaralı 
mU.terek bir halde kallam1maJan 
llnm ırellyor. Amerika '" lnırilte· 
renia uak dolada Japan,.." br-
11 harekete geçirdikleri ve a:eçire-
cekleri ba Uç anıurun hareket ve 
faaliyet ıekillerfnl ve zamanlarını 
mUttefilder erklnı harbiyesinin bu
günkü emri vaki haline cirmiş va-· 
ziyet i,incle huırl&Jrıp tatbik ede -ı-

cekleri ıevkulcen plinmm icapları l Jlll••••••••••••••••••••••••••• .. ~ 
tayiıı edecektir. 1 . * * Son harp senelerirun heyecan ve m!thiş vak'alar dolu ilk film 

Kuvvet niıbetlerl biraz farkla Bu Perşembe Akşam LALE Sinemasında 
birbirine l'8km olan donan -

malarda bugünün muharebe ,artla
nna Ye muharebelerde rol alacak 
anaarlann çqidine göre bir tarafm 
bir tek büyük darbe ile diğer tarafı 
fmba ederek denla hllrilmiJetini de
nmlı bir ıurette eline ııeçlrmesl im 
itim çok ualmııtrr Donanmaar A
merllmJl'll nuaran zayıf olan .Jı11pon
:vanın, harp sahaımm kendi lehinde
ki coirafya vaziyetine dayanarak 
stratejik bir müdafaa ıiıtemi takip 
etmeıi, prtlarını Ye nmanlannı 
kendi seçeceii tabl;re turrazlariyle 

Amerikanın en büyük yıldızlan 

CLAUDETTE COLBERT 

RAY MILLAND 
yarattığı 

ASK DOGARKEN 
1 

İspanyada başlayan ... Paris'in işgalinde heyecanla devam eder 
'1ııııı. Amerika yollannda sona eren büyük bir aşkın romanıd1r ~ı 

diiıman donanmaamı hırpalayıp kuv , .. 
vet milvuoneainf temine çalışması ' 
lbnnclır kl bucfln Japonların tatbik 

1 

Bir kadının, bir sırrın ayırdığı mazisi ile istikbali arasındcı 
ettikleri deniz harp ıtrateJiai de ay- geçen bir muamma Büyük Sinema Yıldızı 

ne;ı!Y~;; Amertkanm huırhir-1 S Y B 1 l L E S C H M 1 T Z 
m tamamlamakla ıreçireceii aylaı Bize bunun sırrını 

esnasında coiraft daruman dllzeltil- MAZiSiNi UNUTAN KADIN meai kendiıine çok zor ve aiır fe· 
daklrlıklara mal olacaktır. Aynı 
zamanda Japon tabiye taarulannm Filminde göstermektedir. Beraber oynıyanlar: =::n ~==~e=ek ~;:~~:~ ALBERECHT SCHOENHALS 

birler alma11 llmndır. Banan için ve MARIKA DE TASNADY 
de Japoa taamulanna kartı kuv- 1 

Yetlerinl topla Ye birbirini h~maye Bu Perşembe akşamı CARK Sinemasında 
eder tekilde tahtit etm1t balunması ı Büyük ilk temsili ~ 

icap e4er. Fakat çıkacak her fır- ~----------------------1&tta Amer1kaıun ba ltavetlertnl a- · 
kendlsindaı lltfkbal ıctn tnasbet 

~-·~.~~--~~]Ş§'i 1 M~ R 00.l'EYEL T~" Hihiıa.eteri J 
J'lı:pmülltemelerldeaklaple- •--:ı-:-:--:ı:-~~----------------------------------~~~;;;:;:::. __ ..J~ 

A:........_ Tefrika No. 21 y AZAN: s. s. v AN DiNE .:_---. b87'e fiti' pllnın tah•klm-
bu evi terkedlniz .• 

( DONY ADA OLUP BiTENLER J 
JAPONY ADA BiR 
YILIN HIKA YESI 

Japonyada beş Mayıs şenliklerinden bir intiba 

Her yerde ha:pat tam o memle-1 Fuji - Yama yanardaimm tarh te-
ketin iklim 14rtlarma t~bldir pesi ve etraftaki baharlar son derece 

Bizden milyonlarla kilometre uzak- sarif bir tezat tefkil ederler. 
larda &ulanan ve ansızın Am"lkaya Japonyanm en mühim ihracat mad 
harp ilin ederek dünya savatına iş- delerin! çay, pirinç ve ipek tetkil e
tirak ettiii için ıtmdi sık sık adı ce- der. Köylerde hemen bütiin köylüler 
çeo Japonyada nasıl yaşarlar? ipek böceii yetiıtirirler. 

Sene baıma dolru Japonyada b!r Erkek çocukların ba:rraım 5 mayı-
çok heyecanlı vakalar olur. Japon- sa düter. Bu hafta zarfmda evleriro 
lar İaiya tapmadıklanna cöre Noel önlerindeki bambu direkler!n tepe
onlar için dini bir gün delildir. No- terinde sazan balığı tekline ıobJmaı 
elin bir Japona ifade ettiii yeglne bayraldann dalgalandıiı cörüliir J•
mlna eğlenceli bir ziyafet vermek i- ponlann nazarmda 1U3Jl balıia ce
çin bir fıraat teşkil etmesidir. Ja- saretin •e mertliiin timsalidir. otul
ponlar bu ceceyi büyük bir heyecan larmm ba meziyetlere nhip olınala
içinde danı ederek, içki içerek ve nnı iıtiyen babalar direklere bu tim-
prkı ıöyliyerek eeçirirler. nli andıran tekilde bayraklar asar-

... Jt. lar. Evin içinde111e duvarlara birik 
yem sene mevıimi Japonyada ye-

ni ıene aatıılariyle hatlar. Ca
meklnlar bin bir renk qya, oyun
caklar ve fenerlerle donatılır. Bütün 
halk birbirlerine hediye almak için 
sokaklara dökülür. Alellde gilnler
de "modern kıyafet,, denilen eteklik 
giyen kızlar bile ıenenin ilk cüııünde 
muhakkak ıurette milli lrırcıfetleri o
lan zarif kimonolara bfiriinürler 

İk:incikanunun birinci günü pirlnç
ten yapılmıı bir paata ve haılanrnış 
sebzelerden mürekkep bir kahvealtı 
yenir. Sonra doıtlar ziyaret edilir ve 
yeni seneler tebrik edilir. Bu tatilde 
evde ve sokakta bir çok buıuai aile 
oyunlan oynanır. 

İklııcikinun ve şubatta :paptlan bir 
çok yeni sene merasimi nrdır İtfa
iyenin resmi geçidi, askeri ceçit resmi 
bu meyandadır. 

** 

kahramanlarm resimleri uıbr ve ba
balar oiullannm da onlar l(!bi ce
ıur ve mert olmalan için clna eder
ler. 

Kızların bayramı iıe S mart"adır. 
Aileler imlan için süslü bebekler a
lır ve odayı bunları. ıiislerler. Bu 
sebeple kızlann bayramına "bebek 
bayramı., da denilir. 

* * ;J•ponyada :raimur mevsimi bui-
ran ve k11men temımudadır Eıu 

yağmurla sünlerde Japonlar tarlala
ra dökillUr ve pirinç ekerler. ÇHtçi
ler sabahtan aklama kadar Ye bittin 
aile efradiyle birlikte tarlada çahıır
lar. Zira :vaı mevsim ceçmeden e,~eı 
bütün iti bitirmek linmcbr. Bu mev
simde Japon tehirlerindeyse bambu-

(Devamı 4 üncil -ı1<vt" 
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Yeni Moda 
"Takriz0 ler 

Ya.zan: ULUNAY 

G uetelerde bir zamandanberl 
bir (MiiellH - Münekkit) me

seleli var. Ortaya bfr dedikodu de
lllae de, bir fikir münakaps! çıka
nan mevzu oudur: 

Müellif, eseri hakkmda mtlnekkl-

1 
din dikkatini celbetmemelidtr'P 

Sayın blr meslekdaı bunda bir 
W'tahzur görmüyor. Başka bir muhar-
rir fse, herhangi bir eserin dikkati 
1'91betmiye ihtiyacı obnadtlı main
ıiedlr. Zat.en meıe\e:ri orta,.. atan 
Refik Halid'e gelince: O, bu muelede 
Rusfor kadar uzlapnazcıbk 16Starl-
1or. Eserini zorla tenkit ettirmek ta
tlyen leri, münekkidin Uttuf bu7UfUP 
şişirdiği, yelkenle hıılı yol almak is
tlyen bir mavnaya benzetiyor. 

86yle acalpllkler her memlekette 
olur. Son zamanda bizde de bayle bir 
ıey oldu. Fakat bu sefer eser yalnız 
bir veya birçok münekkltlere ane
dilmedi. İrili ufaklı, bilir bilmez, ~ 
rlbıilr görünmez, eli ltalem tutan, bü
tün yazı yazanlara bqvuruldu. 

Ondan sonra gazetelerde bir tenkit, 
daha doğrusu bir kaside çatlQ'am 
başladı. Bu eser haltldnda tenkit na
mıyle yazılan bu yazılan bir araya 
toplamak lhım celse. eserdep btbilk 
bir cilt meydına çıkacak. 

Bunlar tenkit delildir. Bunlara, 
"yeni moda takru.. denilir. VakUyle 
bu gibi iltifatlar yazarım Onvanmı. 
rütbesi &ikredilerek meseli: 

..C•mlyyet·l·RDaumlyye a'dy·ı· 
klrlmından atufetlQ ( ... ) beyfend1nln 
takrfz·ı· Alflerldlr ... 

teklinde kitabui başma konulurdu. 
Ben şımdiye kadar elimden geçen ki
taplarda bir defa bu takrizleri oku
muş değilim. Birçoklannfn da benim 
fibi yaptıklarmı unnediyonım. Hatıl 
böyle takrizU uerler ıördütüm a
man, müellifin eserini okutmak icbl 
bir "iltimasçı., aradığma inanarak tt• 
zülürüm. 

Şimdi tenkit kisvesine bilrOııen bu 
eski takrizcillkten eserin hasenat ba
nelfne kaydedilecek bir muvaffakıyet 
mevcut olacatnu da ümit etmi)'OrUJ'Q. 
Cünkn bir babanm otlu hakkındaki 
güzel görOıü. çoeutun deterini ve ze
lı:Asım arttrrmaz. Eter çocuk gerçek
ten uslu akdlı ise, kendi kendinden 
bahsettırır, babasmın m8'beyincf1Jti-
ne lüzum kalmaz. · 

Fransada "Akademi,. ye •cUmelıt 
istıyenler, rey kuanma1' ichı bQtün 
Azaya baııvururlar, batü ~ "ll!Çim. 
zı,yareti,, derler. Akademi ban bu 
ziyareti yapan nanuıetıere bol bol 
rey vaadederler, fakat secim l(lnQ 
Jeldl mi? O bol keaechm yapMıı ftato. 
terin kuru bir W oldulu aalapr. 
Bundan dolayı bence, bir mtıellifln 
eserinden bahsettirmek için ettiif dl• 
tek, namzedin rey kaza.nmak için 
71tptığı "seçim ziyaret,, ine benzer. 

Cemaııt ne d~rse desin, iınam bil
d • ini okur' 

JapoD)'a timalcle 50 ars derecesin Bu Akşam 
ŞEREF 

SOMER Sineması 

SOVARESI OLARAK 

CHARLES BOY ER 

den cenupta 21 ara derecesine 
kadar uzanan bir alay zincirleme a
dalardan mürekkeptir. Cenup sa
hillerinden sıcak hava dalgaları 
geçer. Bu sebeple aimali Jcıpoo
yada toprak karla örtiiliı iken cenubi 
Jap~yada bahar açınata bqlar. $·
mali Japonyada her türlii Jaı ıpor
lan raibettedir. Cenup ise maden su 
lariyle meşhurdur. Burada her türlu 
derde deva 100 den fazla iatirahaı 
yerleri ve kaplıcaları bulanur. 

ve MARGARET SULLA VAN ' 111 

Nisanda her tarafta kJru bahar 
açar, köylüler aiaçların altında ıarkı 
söyler ve dans ederler Bu mevıırudr 

o L OM 
Karacabeyde Doğancı Çiftliji sa-

l 
hibi ve İş Bankası memutlarmdan 
lt'atma ve Mehmet Sarıdojan'ın bü
yük anneleri 

Fatma Halet Sandoian 
efat etmiştir. Merhumenin cenazesı 

evinden kaldırılarak Feriköy camiln
de öğle namUJ kdmarak aile mezar
lığına defıı~. 

Torunlar! 

-s ES 
SiNEMASININ 
Bu haftaki muhteşem 

Programı 

İzleri hatıralardan silinmiyecek olan 

BACK STREET 
FUmitd takdim edettktir. 

Başka Bir Kadının Zevci Yanında Yaşayan Bir 

Kadının Bütün Aşlkane Hayatını Tasvir 

Eden Büyük Aık ve lhtiru FUıni , ______________________ .,,, 
,._ .............................. ... 

Son senelerin Türkçe de dahil cılmak üzere bütiin dünyada en 
çok okunan romanı 

REBEKA 
(REBECCA) ~ı .... t.rıd;uıl!l\ıı. lblnf olacak kuvvetleri de 16z- Cenaze meraalminclen bir hafta son-

b '-ak tutmamak icap ederken, ra avukatlar llrketinin hlaedarlarm
~ 'bqmda Amerika ıelmekte- dan DlacroU. İlkanm evine pbnek 
~· ~ve Alman kapltallatlerl a- Oı.ere :yola çıktı. Jll'İı'ln ferlklerlndeft 
~ Avrup&J'I mtısterekeıı latla- biri olmak ntatlyle onun iflerlnl dil
~ tbnelı: mabadiyle ::rap!lacak bir r.eltmeye ulraltYordu. Ant olarak ken 

li>tte'Un üzerine yllrilyerek hırçm bir 
sesle: 

- Sanırım ki MlSter Discroll, dedi, 
bu kadm Jlm'in parasmm nerede ol
duğunu IQ'et 4'i biliyor. , 

Sonra kükreyen bir hiddetle balır- ı 
dt: VATAN ve ASK Sinema tarihinin epnt asla görmedili bir ıiızellik ... Yüksek bir 

san'at ... tıaht bir kudret kayna1t ... AMERIKADA 1941 senmn
de yapılan MUHTEŞEM ... ve ŞAHANE FİLltl. Fevkallde ai-

,..u.~d.abf,_ :oı:::::=er: =ek~=b~==u.,:=: 
ez. liyen İlka ile sik sık temas ediyordu. 

l'atat b&J']e bir entaıımayr fmkln- Şimdi ona t!rkett. yaptıktan tahki
,., .. ......,,_ kılacak 8111 haklld sebepler var- btm netitealnl 16)'lemek için yola 
ld ki. bunlar: tııantere, Amerika ve çılmuftı. Mister Discroll'iln talebi n

tı.....:: : 1tuayanm en •llhl1etll ve en serine Charlotte Hope de onunla be
:-uı l8hlfyetlerlnln Nazımı 71ktl- raber geliyordu. 

~·.,,__ ..... -:-""',,.ça ve Alman harp makinesi kö- tıka onlan ı-tatıc odulna blUflk o

Charlotte'un yüz(l, bu beklenilmlyen 
hücum karştsmda kıpkırmızı oldu, a
yala kalktı ve 6nilne dikilen bu ya
ri dellrmiıı kadma biran için hayret
le baktı. ltonuştutu vakit sesi dflz
gOn ve son derece sakindi: 

- Kocınııan eerveU baklanda hiçbir 
le.Y bilmiyonun, madam. Tam bir 
haftadır, Mister Discroll ile birlikte 

- Seni yılan seni! Mlruı ;,ok et
mek için ortaya f(1pheler ilka etmek
ten de çekinmiyorsun .• 

Charlotte yüzüntln ifadesini hiç de
ğiştirmeden arkasını döndü ve dııa
rıya çıktı. DiscroU. Dkanm önünde e-
lildi ve: 

PAULA WESSELI 
nin pheseri b(lyük 

muvaffakıyet kazanıyor. .., J 
- Artık ben de lide11m, Madatn, TOPLANTILAR 

nema müıameresi olarak 
19.1.942 Puartesi Akpnu Saat 9 da 

MELEK Sinemasında 
Takdim edilecektir. 

Numaralı koltuklar §.imdiden satılmaktadır. Tel: 40888 

dedi. Eler yeni bir 187 öirenlıııem SA.GIR" DiLSiZLER CSlllYBTtlfDEN: 
size telefon ederim. 11/1/942 nat 14 de SaıtnaııG Hel\nlııde ..... 

, ... aeneılk konıre n.ıJacalıtıt. ~ llaııı-
'"Pk .. f verl 11m aehlleleri. 

o'"llClell tahrtp edilmedikçe, müttefik- lan istirahat nlonunda kabul etti Ka- onu bulmak için caUştım. Maalesef 

~.~flcadeleden vu pçtnlyecelde- pmm J'UU1da bir yere Wşen Ôıar- ~'!!!!'~~~.!81'~~ : :ı~ ,_. İstaııbul balkının çok SP-Vdili ideal Çift artist --~ 
a dtı..~mda yaptıkları beyanat, al- lottlt'U g6rmemesliktıeıı ı11ldi. Mvua --~ ..,~ ....... .,... en ...,. 1 

GÜSTAV FRÖHLICH 
CAMILLA HORN 

~taahhüt ve tedbirler ve bli:yle blr sesle Mister Diacroll: \ Ursfnf&. Mıster Blaje, Nevyorktan ol- WILLIAM POWEL ve MIRNA LOY 
vqo 'llZlapnaya iki taralm da muva- dukça Ulakta, P1'9t euareqis bir au-
faıtat etm17ece11 keyfiyetidir - Mlaia Blake, dedf. Jim'in benim rette öld1l. Ve h_. ne kadar iılıı e-
.,_ :auto.n bu sebeplerden doha,.ı, bu um.dutum kadar eerveti çdmıadljma sası l&tetelerden ıtzlenmlş ise de 
:qrbfn mJhveie müttefikler arasm- ook mUteessiflm, DolJ;uaunu isterse• Mister Blake bJr mQddettenberl ot
' bir 11Zlqme sulbü ne delil. belki Diz, Jlm emllk veya esham namına tadan kQıptz. Bundan maada bu mOd 
.... tarafın kati malJ:ab~le bite- btr ıey bırakmadı. Onun için sl.ıe det &ad!Dda ai&iD de burada olmadı-
"-11 l!luhakkak libldir diqen mlru sadece araziden ve 2 tmızı ve ancak cesedin keşfinden 
~ • milyon dolar kadar olan mülkten ı- sonra döndfliünflz11 de bilmiyor de-

a • •• ••• ••••• •• •••••• barettlr. Bunlan da Jlm daha çok f!'I• Rfllın. 
-._ SElltB TİYA'l'SQSt1 velden sizin nammu.a yaptırmJŞU. İlka apsan kealldt ve nefesi tı-

11 ~ .. ,. ..,. • ..._ 1tvT- ıae.n fa Iruvvetll bir hiddet dalgan İlka:yı kandı. Yavq bir bareketle Utre'9ft e-
YAIADIOIMIZ D öyle bir sarstı ki, bir an için dll1 Qı- lini kaldırdt ve kapıyı g&terdi: 

~ \° • • • • • • • • • • • • • •• • • • • tuldu. Sonra ayala kalktt ve Char- - Dışarı çıkınız Madam.. Heme 

Yeniden birleştiler ve 

GiZLi V AZIFE YENi SEVDA 
sevimli ve ihtiraslı Aşk filmini yarattılar. 

Ba per,embe akftlllU SARA y SIMmaında .... ' ,, ............................ . 



DENİZCİLİK BAHİSLERİ 
(Bat tarafı 3 üncü ı;ayfada) 

dyete müdahale edebilecek surette 
gruplandınlmasr :ıarttrr. 

Bunlardan başka bir taraftan da 
Okyanusun içlerine doğru il:!ri Ja
pon karakol noktalan teşkil eden 
i]aluit, Ponapi gibi Japon ana vata
nına çok u.zak üsleri, hatta daha i
leri giderek Saipan üsünü birer bas 
kınla işgal edip Guam'ı da almaları 
için hemen harekete geçmeleri la
zmı gelir. Bu mevkilerin işgalleri 
ilerdek:i hareketler için coğraH duru 
mu Amerika donanması lehine olduk 
ça düzeltmiş olur. 

Eğer Amerika donanması bu hare 
ketlerde maruz kalacağı zayiatı gö
ze aldırmayıp da ana vatan üsleri
ne yakm atıl ve mutlak bir müda
faa metodu takip ederse bu ba1 bi
ze, 914 harbindeki Alman donanma 
smm takip ettiği fena ve hatalı sev
kfilceyş planını hatırlatır ki netice
de bugün çekindiği zayiatın kat Jat 
fazlasını ödiyecektir. 

** Amerika, Japonlarla münasebet-

!ahlan azaltma konferansmm bu 
ileri üslerdeki tahkimatın tahdidi 
hakkındaki maddeleri de daha 935 
da Japonlar tarafından hiç nazan i
ti.bara alınmadığı anlaştldtğı halde 
bile o bu konferansın hükümlerine 
sadık kalmıştır. 

** singapura doğru Japonlar her 
gün biraz daha ilerl:yorlar. 

BAŞ, DIŞ, NEZ.LE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

Dünyada Olup 
Bitenler 

_- (Baı tarafı 3 üncü sayfada) 
darı -.e kağıttan yapılmış ı;emsiyeler 
le aşağı yukan dolaşan kızla!" dik
kati çeker. 

Yaz, mabutlar içiıı yapılan mera
simlerle doludur. Şehirlerde ve kasa
balarda, omuzlarında mabutlann 
taftadan yapılmış ve içinde fener ya
kılan modellerini taşıyarak geçen ço
cuk alaylarına sık sık raslanır. 

İsteyinb.. 

13 - 1 • 942 

lerin gerginleştiği son yıl için
de Manila'yı takviye ederek cesu
rane bir kararla donanmasını Ma
n.ila'da toplamış olsa idi harbin ilk 
günlerinde bu donanmanın uzak şark 
İngiliz donanmasiyle hemen işbir
liği yapması kolayca temin edilir ve 
Japonların gerek Manila 'ya gerek 
Borneo ve Malaka'ya ihraçlarmın 
kolayca önüne geçilir, Singapur bu
günkü tehlikeli vaziyete düşmez, 
Okyanusun batı kısmına serpilmiş 
bir çok Japon üslerinin de ana va
tana muvasalalan kesilmiş olurdu. 

Esas Singapurun mukadderatını Sin 
gapur istihkamları önlerinde ve Sin
gapur havasında cereyan edecelı: mu
harebeler tayin edecektir. Singapu
run müdafasında hava silihmm <;ok 
büyük rol oynıyacağı şüphesizdir. 

S'.ngapurun içinde veya etrafındaki 
hava meydanlarının bu muharebeler 
de biç bir faydası olmıyacaktrr. 
Singapurun havası ancak Somatrada 
bulunan veya yapılmakta olan hava 
meydanlnnm filolariyle müdafaa e
dilebilir. Bu meydanların da birbi
rini h imaye ve müdafaa eder şekil
de Sumatranm bir kaç yerinde bu
lunması lazımdır. Sonra Ingi.liz ve 
Amerikalıların Sumatra hava mey
danlarında Japonların Singapur ta
arruzunda kullanacakları hava filo
larına denk hava filoları toplama
ları şarttır. Japonlar Singapura ta
arruz etmeden önce Sumatra adası
nın doğa sahillerine gızlice bir ih
raç hareketi yapabilirlerse ki b0yle 
hareketlerde büyük hünerleri oldu
ğunu göstermişlerdir, buradan Sin
gapurun karşısına doiru ilerlerse
lcr Singapur sukuta mahkı'lındur. 

Bunun için İngiliz bahriyesinin çok 
uyanık bulunması ve keşif i:;lerine 
çok önem vermesi gerektir. 

Tokyonun en mühim dhıt merasimi 
"nehir karnavalıdır,. Nehir donatıl
mış kayıklarla dolar. Sahiller Japon 
fenerleriyle aüslenmiıtir. Sandaldan 
sandala konfetiler atılır, çalgı çalınır, 
prla söylenir, •e maytaplar yakılır, 
havai fişekler havayı doldurur Her-

, ........ ~ .. --, ....................... -.1 
SOMER BANK 

Gerçi bu suretle Japon üslerine 
~lan bir yerde toplanmış Amerika 
donanması Japon baskmlannıt daha 
fazla maruz bir vaziyette bulunur
du. Fakat o zaman binlerce mil u
zakta kendisini taarruzdan misun 
zannederek uyuyan bir donanma ye 
ı-ine belki düşman taarruz nhasm
da olduğu için daima uyanık. ihti
yatlı ve tetikte bekliyeıı bir donan
ma bulunurda. 

Amerikanın ancak Havai adaları
m donanması için esas bir Ü<ı seç
mekle kendi tedafüi sıyasetinin ana 
hatlarına uygun bir sıırette h:ıreket 
ettifi düşünülebilfrse de bir harp 
vukuunda Cindeki büyük menfaat
lerinin tedafüi bir harple muhafaza 
edilemiyeceğini hatta sratejik bir 
müdafaa harbi bile mutlak ve itd 
bir müdafaa ile değil ancak cüret
kirane tabiye taarruzlariyle başan
labileceii hakkında tarihi harp bir 
çok canh misallerle dolu olduiun
dan Amerikanın bu tabiye taaITUz
Jarmı Büyük Okyanusu da de9tek
lik yapacak ileri üslerini çok kuv
vetli bulundurması lazımdı. 

Amerika deniz kurmayının bunla
" vaktiyle düşünmediği zannediJe
mez. Fakat Amerikanm gevşek si
yaseti Japonyayı kuşkulandırm::ıktan 
daima çeldnmiı hatti Vaşington si-

** Japonların yakın zamanlarda 
Rusya ile de bozu,acaklım ih

timal dahilinde görülemez. Onlar 
Avrupadaki mihverin hesabım kuv
vetlerini bu kadar ı:ızak cephelere 
dağıtamazlar. Gerçi Rus kuvvetle
rini uzak şarka çekip Alman zaferi
ni kolaylaştırmak ve bu suretle In
giltereyi Avrupada istinatsız ve 
çolı: müşkül bir duruma düşürüp lı:en 
disiyle anlaımağa mecbur etmek is
temesi akla gelebilir. Fakat Jııpon

ya bilir ki Ruslar Avtııpad.uı hiç 
bir kuvvet ayırıp uzak şarka gön
deremiyecekler, aralı: şarkta bulu
nan kuvvetleriyle hudut111z Sibirya 
stepleri içinde bir ric.:ıt muhar:besi 
yapacaklardır. Bu takdirde visi Çın 
toprakları tistünde ytllardanberi Cm 
mukavemetini kıramıyan Japon or
dusu bir de ıeniş Sibirya toprakları 
içinde Çin ordusuna nazaran çok 
daha iyi teşkilith ve mükemmel 
techintb Rus kuvvetlerine ka"' 
çabuk bir netice vadetmiyen bir 
maceraya daha mı atılacak? 

B izce, Rusyaya taarnız JaPQn 
harp plinrnrn ilk ve hatta ikhıci saf 
halannda bulunmamak gerektir Es
ki Japon Hariciye Nazm ile Statin 
Yoldaş Moskova istasyonunda boı 
yere kucaldaııp öpüımediler. 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 

kes coşar ve etlenir. · 
Sonbaharda sema b~ktrr, ha

va gayet tatlı ve hoştur. Japor.yanm 
en rahat ıeçen mevsimi sonbahardır. 
Bu mevsimin en büyük eğlencesi mcb 
tap ilernleridir. Etraf Japonlarm en 
sevgili çiçekleri olan kırizantemlerle 
dolar. Zaten bu çiçek Japonyanm İm
paratorluk timsalidir. Bazı kasaba -
!arda kırizantem panayırları yapılır, 
burada bu çiçekten yapdmıı eem~iye
lcr, sepetler bat taçlan ve hatti el
biseler tqhir edilir 

Bu mevsimde a~i zamanda spor" 
faaliyetleri artar. Bütün atletler ek
zersiz yaparlar; ıtadyomlar, futbol 
maçlanru seyre gelen binlerce mcraa
hyla dolar. 

Ve işte böylece .Taponyada bir se
ne daha geçer ve yine sene başına ge
lirler. 
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Yerli Mallar Pazarı 
Müessesesinden :ı. 

.,: 
Sungipek işltyen tezgA!b sahiplerinin irlncllcinun 942 iL 

nuna kadar m~mizıe müracaatla verilmesi icabedeıı be. 
yannameleri vermeleri lüzumu ve bu tarihten sonra yapıl., 

cak müracaatlann .nazan itibare alınmıyacağı ilin olunur. 

Karar HülCisasıdıt· 

o 
r 

c. 941/1312 - Milll Korunma Kanunt.ma muhalefetb!n suçlu Jl'atBi 
ltıztaşı cad~i 32 numarada çivi ve kösele ticaretiyle meşgul Süleyman 
ğlu Feyzullah hakktnda İstanbul Asliye altıncı ceza mahkemesinde ce
eyan eden mahke:meıi neticesinde suçlunun fiili sabit olduğundan. MiDl 

Korunma Kanununun 32 ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beş Ur9 
para ceT.ası ödemesine ve beş gün müddetle de dükkanınm kapatılması
na ve hüküm katileştiğinde ücreti suçluya ait olmak üzere karar h~ 
sasınm Tan gazetesinde neşredilmesine 11.9.941 tarihinde karar verildi,. 

(309) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 30,000 lira olan 30 adet su cenderesi 2'112/1 

Cuma günü saat 15 de kapalı zart usuliyle Ankarada İdare lılnasmcfa 
toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satm alınacaktır. 

Bu işe &irmek istiyenlerin 2250 lirallk muvakkat teminat fte ~ 
ftllD tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini a~ SOn saat 14 e kadar ai1I 
geçen komisyon Reisliğine vermeleri lAzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. H~ 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (ll8) 

Gfizel Sanatlar Akademisinde bJr idare memurluğu münhaldir. Me-
murin kanununa göre evsafı lazimeyi haiz olanların vesikalar!yle birlikte SOLDAN SAOA: ı - BiT abc - Kastar TÜR Ki YE iŞ BANKASI 

, .................... , .......... .. 
edatı 2 - Aamaktan f&il - Bi.r 71! a -~ hir 

Akademi idaresine müracaatları. (285) eflence mahalli - Gökte bulunur 4 _ Su _ -------------------------------! ~ir nota - Teni : Uzamaktan emir S - Kira 
l t b 1 "PODKREPA" B J C • t• d ıle tatmak, iaticar 6 - UJ'Umaktan emır -S an U U gar emlye in en Bayafı 7 - Bir devlet paraaı - Sıfat yıpmı 
Cemiyetin senelik irtını" aı 1942 İkın' cı·kanunun 18 ncı· Paza.,. gu·· nu- sa- Y~ yarar - Terai : lpret zamiri s - Usta de-., • iti - U:ve !I - Tersi: Kadim - Bir deniz 

at 10 da Fener Bulgar Kilisesi salonunda aktedileceğinden, Cemiyet Aza- YUKAR!DAN AŞAOI : ı - Sari hastılık 
2 - Sinir mütehaauaı 3 - Mevcut - Gannd: larmm hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur. 4 - L&hze _ Şan edau _ su 5 _Bir ocktt 

Milzakerat ruznamesi: 1 - İdare Hey'etinin Cem~ -.aziyetfne ack ~ - Bir not• - B•ntr 1 - Bir ...edıep 
~ ~ Mllltl - Colı delil 1 - Certruln bir ne-ri -dair izahatı. 2 - Mürak.abe lH!y'etinin raporu. 3 - .t0are Hey.etinin ib- Uumd:tan emır 9 _ Teni: Sarf bir hastalık 

tasr. 4 - Yeni İdare Hey'etinin intihabı. 5 - Bütçenin tasvibi. 6 - Mil- DUNKU BULMACA - SOLDAN SAOA: 
"k 1 - Enunnn 2 - Teni: Ut - K••ide s -teferrı mevat. Terai : Ruhi - Teni : Dil 4 - Jlinarc - Le 

5 - Oy - Yedi 6 - La - isli 7 - Otta -
Re 8 - Kn - Re 9 - Imll - En 

Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 
ltesidıeler. 1 SabM. 4 Mayıs, 3 Atustos, 2 İk:tncite~ 

tarihlerinde yapılıl' • 

1942 ikramiyeleri 

1 adet 2'JftO lhlı*-!008,- Lire 

3 - 1000 • --aooo- • 1 
ı • '150 • -1500,- • 
ı • 500 • -ısoo- • 
ıo • 250 • ~- • 

llG • .. -
tol ~ 

100 t!ralDı:-4000- IJra 

90 • --11500,- • 
15 • --6000,- • 
• • ~000- • ~ 

OSM ANLI B ANKASI 
YUKARlDA.lf AŞAOI : 1 - Tlmoloji 2 -

Ruhiyat 3 .:.... Un - Lil 4 - Ukrayna S -
Ra - Re 6 - Ua - Edirne 7 - Mil - he 
1 - Dil - Re 9 - Medeniyet. ~ .................................... .. • 

T"ORK ANONbr ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ . 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhurlyeti ile münakit mukavelena

mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 ta!'Uıll kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSll.YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISm, KIBRIS, YUNANISTAH, IRAN, IRA1t, FlLDSTlN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
~GOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, SURTYI:. 

LUBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. · 
Ticari krediler ve vesaikli krediler lriişadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler lzerine kefide 
iskontosu. 
Borsa emirleri. , 
Esham ve tabvilAt altın ve emlu. tlzerlne avan&ı 
Senedaı tahsilatı ve saire. 

Enyüksek emniyet prtlarım haiz kirahk 
Kasalar $enrisi vardır. 

ıenedat 

PigtlBtlllUI en müaait ,arllarigle (Kumbaralı 'Oega 
Kıunbaraaız) tasarruf heaaplan tl(llır. 

DERMOJEN 

Askerlik işleri f ----
tUBEYI DAVET 

Eminllnll yerli Aa. Şubuinden: Piyade Tinı 
1 Oaman oıtıu Hayrettin Baıaran S26 tU164) 

Piyade Asttnı. Ahmet oıtlu Haldı:.ı 326\48048) 
Piyade Aatelfm. Ali Rıza oğlu bmıil Hakla 
319 (.19941) Top,u Ttm. Abdulbh oğlu Ha· 
bil 325 (43066) Topçu Tetm. Sıtltı otlu 
Fuat Pevai Şalra 315 (28288) Muhabere Aa· 

, tefm. Omer oflu Muatala 32.5 (46630) De
, ni:ı Makine Yzb. Mehmet Ali otlu Muuafa 
ı Sami 303 ( 15.52) Bu auba,.ıarın çok acele 

oalrak ıubeye mllracutaln. _ 

Münakasa Tehiri 
Adana Belediye 
Reisliğinden: 

l3.l.IM2 tarihinde ihale edilecejti 
ilan edilmiş olan Adana şehri içme 
su tesisatma muktazi beş adet dalma 
tulumba hakkındaki şartnamede gö
rülen lüzum üzerine bazı tadil.At icra 
edilmiş ve muhammen bedeli (27500) 
liraya ve muvakkat teminatı (2062,5) 
liraya iblAğ edilmiştir. 

Bu münasebetle ihale tarihinin 13. 
2.942 tarihine müsadif Cwna günü 
saat on beşe tehir edilmiş olduğu ve 
muaddel şartname ile mukavele pro
jesinin Ankarada Belediyeler İmar 
Hey'eti Fen Şefliğinden ve Adanada 1 

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden 
125 kuruş mukabilinde tedarik edile-
bileceği ilAn olunur. ( 11547) 

1 USKUDAR SULH 2 NCI HUKUK RAKIM 
• LIOINDEN : 941/550 Ahmet Sevinçer Kadı 

köy Ibrabim ala da bah,ivan Tev(ik nez. 
dindL 

Kanms Şadi" tarafından aleybinire ih· 
me edilmlı olan sulh tewehbllall davurndan 
dola)'f namınıza Gtkarılan •e yukanda Y•· 
z1lı adresinize sanderilen davetiye ve istida 
auretinin ilıametslhınınn meçhuliyeti hase 
biyle bili teblii iade edllmlt ve size ıs alln 
müddetle !llnen teblilat icraama ve muha· 
kemenin 29/1/942 tarihine aıüsadlf per,em 
be stınil saat 10 a talilrlne mahkemece ka· 
rar nrilmlt oldutundan -Hr siln ve aa· 
atte mahkemede ıı...r bulnnmanur lllzumu '" 
buıtunmadıtınıs takdirde H. U. lıl. K. nun 

1 N ŞAAT -ILANI 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

1 - Karabftk Demir ve Çelik fabrlkalan sahasında yapılacak iha 
duvarlan inpatı kapall zarf usuliyle ve vahidi fiyat esasiyle eksiltme 

ta 
ye 

konmuştur. 
z - İşbu inşaat ve ameliyabn muhammen keşü bedeli 11.226,14 li-

radn". 
3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümerbank: MuamelAt şubesinden 3 

lira mukabilinde almacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mlktan 381Z liradır. 

da 5 - Eksiltme 26/ 1/942 tarihine müsadif Pazart.est gQni1 saat 16 
Ankarada Sümerbank Umumt MildQrlüğü inşaat şubesinde yapılacakt ır. 

ol-6 - İstekliler teklif eorrakı meyanında, şimdiye kadar yapmış 
duklan bu gibi işlere ve bunların bedellerine firmanın teknik teşkili 
nm klıiılerden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulu 

tı-

n-
duklarma dair vesikalar koyacaklardu-. 

"i - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü sa 
15 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerhank Umumi kAtipli 

at 
ği-

ne teslim olunacaktır. 
aat 8 - Posta ile gönderilecek teklifier nihayet ihale saatinden l s 

.,.,.,eline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması !Azim 
dır Postada vAki olabilecek gecikmeler nazarı itibara ahnmıyacaktrr. 

· 9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (159) (116) 

Belediye Sular idaresinden 
SAYIN ABONELERiMiZE 

-

la-Su sayaçlarını korumıyan yüzlerce abonenin sayacı dondan pat 
mıştır. Memurlaranız dondan paUıyan sayaçları değiştirirken birçok y er-
de iç tesisatın da bozulduğunu görmüşlerdir. 

1 - Su tesisatı toprak altmdan ve duvar içinden geçenlere, 
2 - Banyo ve belalarmda tesisat olanlara, 
3 - İhtiyat su deposu bulunanlara, 
4 - Soğuk ve karlı günlerde musluklanndan su akmıyanlara, bil tün 

ene abonelerimize ileride fazla su parası ödememeleri için iç tesisatı muay 
ettirip bozuklukları acele tamir ettirmelerini eheınmiyeUe tavsiye e 
riz. (343) 

de-

Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Cemiyetinden 

Yanık, çatlak, ekzama ve 
cilt yaralanntn ilicıdır. De. 
rinin tazelenmesine ve ye
nilenmesine hizmet eder. 
Eczanelerde 40 kuruşa satılır 

"'Bina w emsaline mahsus, tek ve
ya müteaddit kanatlı hafif maden 
pencere" hakkmda alırurut olan 29.4. 

940 günlü ve 2846 saydı ftıtira beratı 
bu defa mevkii fiile konmak ilzere 
ahere devrilferağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galatada İktt
sat hanında, Robert Ferri'ye müra
caatları ilAn olli1lur. 

391 el maddesinin tatbik eclilecefi Ul&ılll teb
lil olunur. 

KAYIP: htanbal JlaarH lılGdllrlllfOndea 
almıt okhıfum (B) lrurn wehadetnameml n· 
yi ettim :renialni alacafımdan eaklaiııin bDlı:
mil :rolıtar. Tarlaba11 Altınbakkal 19 numa
rada Jluıtafa Hınçal 

AN -
r. 

ri ca 

Görülen lÜZUDl üzerine 10.1.942 tarihindeki BUYUK TOPL 
Ti bir hafta tehir edildiğinden muhterem Bzanın 17.1.942 cunıa 
tesi günü saat bir buçukıta Etibba Odası salonlannı teşrifleri 

XA YIP: latanbal ticaret Tiı •nayi oduın
dın almıt olduğum 3195 Hırt ı/12/941 &Ün· 
lü mentei ıaltadetnarneıi sayİ oldulundan :ve
niıini alacaıfımdan eskisinin hllkmll ,.omr. 
la\.IAllııl Bıl.ılwı& ·~u N.o, as Ali Tuu"'ıc 

olunur. 

Sahip ve neşriyat mödilrü: Halil Liitfi Dördüncü. 
Gazetecilik M nepiyat 'L L. Ş. TAN matbaaaı 

lstanbul Amerikan Koleii 
Direktörlüğünden : 

Amavutköyü Tramvay Caddesinde 'kAin Kolejin Tahtı tasarnıfttn
da bulunan Musuruf Konağı, enkazı müteahhide ait olmak here, yık
tınlacak,tır. Şartnamesi Amavutköy Kız Koleji kapı:cumdaa .. almabilir. 
Taliplerin 20 Kanunusani 1942 tarihine kadar mektep idaresine tah-

' Jıı> riı'8ll 111.ftracaetıan lüzumu illn olunur. ...ı•••••'I 
~- ...._.................._. ___ ..,. 
TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi~ 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve ff'icari Her Nevi Baı tka M uameieleri 

Birlktlrenlere 28,800 l ira Para 
iKRAMiYE YERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbareız tHarruf he~ptarınd 
llraat bulunanlara senede 4 defa c;eklleoek kur'a ile aıaOıdakl 

re ikramiye dafıhlacaktır, 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 
4 " 1500 .. 2.000 
4 .. 250 • 1.000 

40 .. 100 " 4.000 
100 " 50 .. 1.000 
120 • 40 • 4.800 
160 " 20 .. 8.200 

,, ,, 
ti 

DiKKAT: Huaplartndakl paralar bir •ne itinde 50 flradan •'811 dO 
yenlere ikramiye çıktılı takd1rde % 20 fazlHlyle verilecektir. Kur'al 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 aırlnclklnun, 11 Mart ve 11 Hulr 

tal'lhlerlnJe c;ekllecektlr. 


