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Uzak doğudaJ 
harp vaziyeti 

Yazan: Asım Us 
Qn.\'anm Japonl:ıra geçmesinden ı 

sonrn U7.ak doğucla h:ırıı maliyet- l 
feri Yoni Gine etrafında t-Olannııır ı 
ur. Genemi \'s\'el Pasifiltdel<i 1 
müttefik ku\'\ etlt'rl bar;;komubın
lık karargahını d3ğıtarnk mndb- . 
tanın miidnfa.nsını hnzırlaınağıı 

gittiği zaman 0.wndn.n sonra bUtüıı 
Ja1>0n km·\•ctJcrinin clenlzden \'c 
karadan bu t.ıırafo dönc-0eği \ 'C A
rn trnlyayı !jimılit~·k ibmnl edeceği 
7anncdıliyor<lu. 

Halbuld harp hareketlerinin on 
;;ell~lmi bu tahminin tamn.ınile ter. 
.. fnE'dir. Japonlar Blmııınya ~·olun'l 
lmpatnınk için Rııngon üzerine ~it
tJJcr; bu mlihim merkezi ıı.ldıln.r; 
r.ıUt.tcfildcrJe Ç"nlHcrln rniinalmle 
yolunu ]testiler. Jlindistnnıı doğru 
taarru7Janna. da <lC\'am ettiler. l•"a
l.;at A"u tralyayı unutınadılıır ve 
Cn\'llclnn sonnı. hemen !Jütün deniz 
\'c, lıa\'a ktı\"\'Ctleıini A\,1.,trıılyıı. 
için bir atlının tahta ı clL~ck ola.n 
l: eni Gine üzerine çcdrdilcr. Şbn
di ,Jnı.onl.-ı.nn biitiin gııyre!leri ile 
&trntejik ehemmiyeti bulunnn bu 
nc'la~·ı n!mnğa tabii müttefik 1rnv
\"Ctlcri de bu ileri hıırekctiııi dur. 
dumıai,'U çalı m.:ıldn.dır. 

Hntırlardadır ld Siu~pur tehli
Jcı>yc dü5tüğü zamnn ~merlkaclaıı 
!;Ok mülıim biı' ~ arc'lmı km ,·eti gön. 
clcrllmi5ti.Dahn <loğnısu gönderil
diği ö~ Ienınl5ti. Hu yaı'clrm yetlş
ır.cl;;siıin Singapur clUstli. :Cundıın 
onrn ~onderilen ynrdnmn Cn\"ayn 

gfdecc~-inllcn bahsedildi. Gariptir 
l.i Cın a d:ı Ameıikıın yardımı \"ar
rnııdan J:t1K1nls.rm isgati altına gc~
ti. Onun i~Jn ~mdi yine Amerikan 
k·ıynn'idnrı ~·oldıı olnn Amerilm 
deniz ve h:ı.\ ıı lm\'YeUeriııln Japon 
taarruzunu clurduracaj;ını ve A-
\ 11stralynyı lmrtanı.cnğmı temin 
ediyorlar! 

Eğt'r Avu trnlya bu sekilclc liur
tarıl:ıhllir e elde edilen netice müt 
1 dikler icin el!ıettc .col· .mUhim bir 
mtl\ ffnl:dyet olacalctır. Zinı. bu 
t _kclirdc Jııponl:ır nrkndnn vurul
mak tehlikesini dii..5üncre.';i Bir· 
m:ınyadnn ileriye doğru tanrraz,n
rma cle\·an1 cdemiyeeel.tir. Bundan 
t ıska Jııpoolarm A \'ust.ralyayı nla-
1~1anıalnn So,yetJer Birliği için dl' 
:ışn hir yar<lım olacaktır. 7.ira Pa
sifik okyamı.,unun cenup böl~e
ı ~rindeki büyük Jcunetlcrini nl!ı
::-nk sima.le götüremiyccekler, bura
da Slblryanın Kıyı <'.'Rl~tlerinc 

karşı hnı.ırlndıld:ırı taarruz pwnını 
t.ıtbtltc geÇemlycceldl'rdir. Böylc
ilkle Rus~·a Uzal• do~ı tnrafındnıı 
hiç olmaz.! ıı öniimiizdet-i ilkbahar 
1aamız1arı sırnsmda r:ılıat edebl
leeelttlr. 

Faknt Amerika knynnklarının 
her t r.mfa nıUjtlelt>cllğl hu mu\'af. 
faklyct gerçcrıde'mlezc;;e o zaman 
:rnlt•n m:unlu:hınd:ın <lolnyı Slngn.
pıırıı. 'e Cıwnya olduı;u gibi Yeni 
Gineye ' 'C AvustrolyayB cin yctlse. 
rnJycn yarclmıeı lru\"\'eflerin lınlri
lmttc mtittefik nsl>erlerini harbe 
fos\ik ctm<-1' için uydunılmuş bir 
propa~n(h hikayesi olduğu ıınlıı
f'I lnc.'l ktı r. 

Kırips 
Hindistana hareket etti 

!ngilii'. tayyareleri tnrafmdan sık 111k bombardunan edilmekte olan 

140 seneden beri 
görülmeyen bir kış 

Alman askerini 
yenemedi 

AtatDrkün 
Adanaya ayak bmtığı 

günün 20 inci yılı kutlandı 
Adana, llS (A.A) - AtatUrk'ün A. 

dana'ya ayak bastıklan günün ylr 
rninci yıld6nümU bugün bUyUk törenle 
kutınnmı§ ve Atatürk anıtına ~lenk
ler konmu§tur. Bu akp.m halkevinde 
Atattlrk gecesi yapıbcaktır. 

Pasifik harbi 
Avusturalya 

Japon tehlikesine yaklaşmif 
bulunuyor 
--0--

Adaya Amerikan 
takviye kuvvetleri 

geldi 
Alman 

denizaltıları 
Bolşevikler~ ı-Hincliatan sularınaa 12 

gemi batırdı 
Bu yaz. tamame!1 saygoıı, 15 CA. A.) - Avus-
mahvedılcceklerdır t.nı.lynya Amerikan takviye krta • 

(l'a:ısı 2 l11cidc) ltın gelmektedir. 

Sovyet tebliği 
Smolensk - Viyazma 

şimalinde 

11 yer geri 
ahndı 

Şicldetli kar kıtaların 
hareketini güçle§tirdi 

(}'a:ısı 2 incide) 

(Deıı.ıamı Sa. ! Sü. ! de) 

Alman tebliği 
Dalga halinde 

Stoka tayyareleri Rus 
zırhlı vasıtalarını 
bombardıman etti 

Bcrlln, (A.A.) - Alınan ordu
lan başkumandanlrğmm tebliği: 

Doneç cephesinin bir kesiminde 
•'iman kıtalan, d~man mlid.a.faa 

(Devamı Sa, ! Sü. 6 da) 

1 CEPHELERDE DURUM j 
Müttef ık/er teşebbüsü elle

rine alabilecekler mi ? 
~AUK \'E J,İB\'A OEPHELE- Dün de yazdığmuz gibi Rus hü· 

ntsD .. ~: cumlıın ne kadar elddetli ise, Al-
Londnı, 15 (A.A.l - sır Stafford Gelen habeırler, 'Rus t.ao.rnızJa- man mukavemeti de o kadar can 

Krips Hlndlstnna gitmek tızcre Lond· rmm devam ettiğini, fakat henüz I ve başln oluyor. Müthiş bir ~ı at
radan ayrılmrştrr. hlr netice vermediğini bildiriyor. ı latarok yaza girmek üzere olan 
---------------------------!Alman ordusu ic:.gnl etUği toprak

Kupa finali 
ları vermemek için her fe<inkfı:rlı
ğı g<W.e alıyor. Rus tebliğleri, bir 
hakikati daha ~1irtiyorlar: 

Almanlar, yılmadan harp edi-

D .. k"" G 1 t 5 o kazandı yorlar. MWuısnra. ed1J.mjş olan 16 un u maçı a a asara y - 1 ~~no~~i!e~~~~~! t=:~;~: 

~-·-·~- _ _:_, .. ;___~ .... -~~~· ,,,.,,,,, ... ~~,~..;;ç....;,...-.. -...-...~~-

DUııkü maçta Gablatiura)lı Ceı.ııll tıı.kunına ikinci gulü lta1.andınrken 
(Ye.zısı 4 Uncu sayfada) 

Sovyetler, bu orduya şimdi, hava
dan dn yemok gönderemediğini 
bildiriyorlar. Eğer bu haberler 
doğru ise, Alman ordusu, zafere 
inanıyor ve bu :inanla sağlam bir 
maneviyatla çarpL'PJ'Or. 

Fakat Sovyetle-r de ı:ok şiddeUe 
Çnl"pışıyorlar. Şimdiye kadar elde 
ettikeri muvaffn.kiyeter bunun bir 
delilidir. Almanlar, Hit1crin de
diği. gibi 140 scnc<lenberl görül
meyen bir kışa karşı durmakla, 

, Na.polyonun ti.kıbetinc uğramışlar
dır. Krş belki Moskovayı kurtar
mı~, fa.kat Alman orclusunu mağ
lüp edememi5tir. Yalnız şu da mu-
1".ak.ka.k ki Alman ordusu çok sar
nlmıştll'. Ruslar. bu fil'Sattn.n is
tifade edemezlerse, cepheleri tu

(Devamı Sa. ! Sü. 3 de) 

Blnga:ıl'den bir görllnn~ 

Manş ve Malta 
üzerinde 

Hava muhare
beleri oldu 

ıo Alman tay aresı 
d ştlriUdü 

Londra. 15 (A. A.) - Dlin 
MRllş üzerinde yapılan hava mu • 
:harebesi neticesinde 9 düşman a·ı 
cısmın düşürüldüğü şimdi anla • 
~ılını.ştır. Cumartesi günü öğleden 
sonra da baŞk.a bir avcı tahrip e
dilmiş ve bu suretle o gün tahrip 
edHen av tayyareleri adedi 10 11 

r -ı RASIN:4 
: 4 1 

i''l)ııtlnrı 100 kuruş olan bu iki luymt'tll eıcru 
; kupon getirecek okuyucumuı.ıı yalnız GO lmrmm 
\'crilcoektlr. Bu kuponlnrı 68klnm.ııy ı unutmayınız. 

ANKETİMİZ 

Her romanı okumalı n11dır? 
Terbiye ve ahJAk UZcrindc tçsirlcr yapan TOmanlar varclır. 

Bu ronıanııır, genç nesil Uzertndc ıtehllkell çökUı:itUJer yapabilir. 
-Gençler, her -roma·ıı okumalı mıilır?. 

ı>rofeşor, D(lç.cnt, Öğretmen, \\'Ukiı.t, Terbiyeci, Muharrir, 
1."ilk!'rJ~ fah..~J 1.-ız ve eri.ek tal~leri ne diyorlar! •• 

Anket için aldı .. ımız cev plar 
'.Mevzuun hakikaten bir dava olduğunu belirtmiştir. D!r kaç g(ln 

kadar V.Al<IT sütunlarında okuyacaksınız 

ilk cevabı, şair, muharrir ve n1ual
. lim Orhan Seyfi Orhon vermektedir 

Bundan S-Oııra &ırası ile: Oezn Doçenti ulhl Uöomezer, A'\'Ukııt 

İrfan Enılıı, profCflÖr SUbc~ı Ünver, Mub:to.rrJr Jskcndcr Fabrettln Senteııı,, 
Edcbl)at ırakUıt~nden Suzan.,. l>tğ1!r eevap veron l!ltn11eri ayrıca bil. 
direceğlı.. 

• 
ısveç 

Almanya hesabına 
ticaret vapuru yapıyor 

Ben 
bulmuştur. İngiliz av t.ayyarelel'ı stokholm, 15 (A.A} - İsveç tersa. 
hiçbir kayba uğramamışlardır. nclerlnin ~imdi 56,000 tonııa.toluk ö. 

Radyo ile Yugoslav mille'~inc 
demeçte bulundu 

Malta, U5 (A. A.) - Cumartc- nemli alpıırl§Ierlc mcş.,"111 olduklan 
si günü neşredilen tebliğde bir haber verlllyor. Bu inşaata İsveç hU. 
gece evvel M a 1 t a Y a iki kQmetl hesabına yapılan harp gemile. 
hava taarruzu yapıldığı kaydedi:· rl de inzimam etmektedir. Bu tarih· 
me:ktedir. Cumartesi sabahı milı- ten 1942 senesi sonunıı kadar Alman 
ver nvcrlan mih'-cr bomb:ı tayya • 
releri gelinceye kadar İngiliz av· ya !'.esabına 80,000 tonllll.toluk ticaret 

Almanlar 
ilkbaharda belki ufak mu. 
vallakiyetler kazanacaklar, 

fakat hezimet birden 
gelecektir 

cıle.rmı yormak :için sahil üzerin- geıııisl in§n edilecektir. 

ı ---------~--------(Deuam1 Sa. e Sfi. 6 da) j 
-----
Yunanistanın 
Bulgarlar ta
rafından işgali 

Protesto edilecek 

Çolakoğlu 
Beriine gitti 
J.ondra, 15 (A.A.) - · Deyli He

rald'm Kahire muhabiri :bildiriyor: 
General Çolakoğlu Yunanista.nın 
Bulgar kıtalan t3rafmdan işgallnı 
protesto için Berline gitmiştir. 1-
talyan lar, büyük ehirleri i5gal e
derken Bulgarlar da köyleri yağ
ma. ediyor. Bulgnrlar daha şimdi
den Makedonya ve Trakya.ya kcn- 1 
di vatanfuışlarmı yerleştirmeğe 1 
baş!amışttr. Burnlardaki Yunanlr
lar kovulmakta ve bu suretle Bul. 
gn.r çoğulluğu kurulmak fstenil
mckte<lir. General Çolakoğlu Yu
oo.ni9tanın gitgide daha ziyade İn
giliz ta.raftan olduğunu ve dunı -
mun va.himlcŞebileccğini Ber:ine 
bildirmiş ti!". 

lngilterenin yeni Londra, 15 CA.A.) - Çekoslo-
Moskova elçisi vek milletine radyoda.. bir dem~ç-

1 tc bulunan Bene§ ezcümJc d~-
Mosko\'ll, 15 (A.A) - BUyük BrL 1 tir ti: 

tanyanm yeni Moskova bUyük eldai - Alınan genemllerl art.ık Al. 
Mister cınrk Kerr cumartesi gtınU, man zaferine in:ınmıyorlar. Ve 
Kulbl,şef'e gelmiştir. BUyük elçi, Sov. müsait zamanda sulh teklifinde' 
yet protokol ~ı. elçlllk erktun, Çin bulunmaya hnztrlaruyOl'.la.r, fa.kat 
ve Polonya bilyUk elçileri ile diğer böyle bir teklif iyi kal'§llanmrya
miltte!ik mllleUertn mUmesslllerl ta_ cak ve harp sonuna kadar siire
rafmdan karşılanmıştır. 1 eektir. (Deva.mt Sa . ~ Sü. 6 da) 

Geçimsizliklerin önü ahnmah -Kadın 
süsüne son vermeli- Denk seviyeyi 

göz önünde bu undurma ı 
Büyük bir alaka uyandıran evlenme anketimiz sona 

ermek üzeredir. Bir kaç gün sonra kısaca bu anketin ne. 
ticeıini okuyucularımıza bilc1ircceğiz. Bugün, te§vik için 
yardımdan evvel dü§ünülmesi lazım gelen meseleleri 
tahlil eden okuyucu mektuplarını veriyoruz: 

A1J .. E GE<;t ıstzı,tm.J<:nt,r..; i kıırı ve kocanın mUteka.bil hU.rmet 
ÜNJ,El\IELİ hislerini kavrn.nuıa ve tat'bik kabi-

ç • d k• · • ·ı· .Anknra, Altıntaş mnhallcsl, Gli- UyeUni kaza:ıumş kızlarımızın ekin e 1 ıngı iZ ve ,.~rt"İ~ s?k~ta oturan okuyucumuz scriyetıe bu1unmaması işe zorluk 
l'\ccmı Narın yazıyor : \ermektedir. 

j Evlenmeyi tesvik yolunda.ki dil- Th"~de hakimiyeti elinden alın Amerikan 
askeri heyeti 
Bir tayyare kazasında 
parçalanarak öldüler 

Çunking, 15 (A.A.) - General 
I...ansklot Denis'in bayntm:ı malo
Ian tayyare kazasında 13 kişi da
ha ölmüştlir. Kumming'e gitmekte 
olan bu tayyare. havalandıktan az 
&.mra yere dilşUp pal'Ç3.lnnmışttr. 
ÖIUler anısında Çindeki Amenkan 
askeri heyeti ıı.zasmdnn yarbay Ot
to Corc ve teğmen Frederik Koh
ler de bulunmakt.-ı.drr. Ölen İngi
lizler arnsmida kırnl kuriyesi Ja
mes Penıi Rusel dp vardır. Ame
rikalı albay Etlvnrd ölümden kur
tulmuştur. 

Amerikada §eker miktarı 
azaltılıyor 

§ilncclere 1air nçtığınrz ankete mış erkeğin asabi r:ıhat.sızlığı za 
j yurdun en önemli meselesini ince- :r:a.nda aileden nef'reti mucip olu· 
ı lemenize bir yurttaş s1fatile teşeılt- ~·or. Kızla.ri1Inzm kazançlarını aile 

kUr ederim. t'Cnğınm :rruı..cınıf!arına istirake ha-
1 Bu işlerde ş'.l.hiru bulunduğum zır butundurınal:ın sinirleri gergi 
bazı vakn1nl"dan edindiğim intiba- l cr.tiıiyor. Yukarıda arzctti-im g 
ıını yaım~ı v:ı.zife bildf'm. AilP b: 'bu iki mühim noktanın erkeğin 
yuvasını :ida.re edebilecek kazançlı nıhunda sebep olduğu tnhnvvUlün 
genr,;rerimiz çoktur. Ve yuva kur- ı tcmaöisi. yuvanın sande Une ma' 
ma hevesi de pelı büyiilttlir. Ancak "!uyor. Gördüğüm bosanmn lann 
erkek ruhunun lcabatmdan olan r kserislnclc mlihirn f\miJ olan b• 
evde hlikimiyet, kazanca ıoaygı ile ! (De\'amı S üncU<le) 

Günlerin peşinden : 

Cevapsız kalan bir sual 
1 Türl• rt'ı681lmlıırı bir knç gruba a~. 
rılmıli: Türk ro..'153mlnrı biıUğl, I> gnı. 
bn, müstalıll r samlar ... l"anotkll.rlıı· 

nn böylo parçalara a)Tılm:ılorı için 
lllt hatıra gelen sebep nmlarında me\'-

demektir. 

V8fjlngton, lG (A.A.) - Adam b8§ı c-ul bir prensip lhtılnfıdır. Halbuki kL 
na haftada 12 ons olarak dağıtılan şe· me somla gruplar arnsmdnkl prea. 
ker mlktnnnm gelecek ay indirileceği slp farkını ıınlaınal' mUml<iln değil. O 
tahmin edilmekt:cdlr. 1 halde ortadıı parta)ıınnın sadeoo keyfi 

Onun içJo zanıri olarak hatıra fill 
nıiilll.hl17.n geliyor: Türk rcs..<ıamlnrı 

okndıır ÇOk mu ki hl'p ı bir yere ge. 
terek bir t~lı. ~lı btrllk yııpuml&rı 

lll:Lun Jkea lıııeyft olanılt 9o ,.....)ıı 

ayrdqorf 

HASAN KUMÇAYI 



Ruzveltin 
Başkumandanlığı 

Bazı Amerika mahfillerinde 
dedikodu uyandırdı 

Ordu 
J§ten anlayan cuker bir 
baı kumandeıncı verilmeli 

Lonıll'llo 15 <A.A.) - Hür fran
u2 ajanst, Amcrlkadaki husuı:ı: mu 
habirl Pertinax'm ~ğıdal<i tel. 
zırafmı nc§retmektedir. 

Amerika Birleıt'Bt Devletleri re
si, anaya$ gereki."lCe, a.meri.ka 
ımvvetleri 1.ıaşkumannıınrdır ve 
Lu arfatla <:ok genia selah'yyetıeti 
·arda. Fu.kat P.nayp..sa.daki "cüm

hur :reis; askeri otoıitenin ~ıı:rııa. 
~ıdtr bunu istedi~ devredebi

lecegl gfüi hp..ri:ıin gijdi!münü biz
zat üzerine ala.bilir veya künnay
:a:r :-orasında.ki ihtilaflflrda ha.kem
lik yapab:lir,. ibaresi ne demek
tır? 

Şimdiye kadar büyük ~trat.eji 
metıe!elerlnde Cfl son sözü Rooa. 
velt ile Churchill ve onun ha.rb 
kabineS.i aöylemiştir. Bu yüzden 
de b:uı itiraz aı-sleri yükselmiştir. 
Bunlar nnayassnın böyle harfi 
harfine tefsir edilmesine itiraz 

etmekte ve ynnmda. O'l"du ve do. 
oomna şcf'lerinln bulunacağı bir 
milli mUduaa nazmnm veya bir 
asker b&şkumandanın tayinini iste 
yorlar. 

Bu tekliii desteıklemek ~in ile. 
ri sürülen §eY' ehllret mese!eısidir. 
Cwnhur reSsinin meslekten yetig. 
mc bir asker veya bir denizci o}. 

maıdııgı, bundan başka siyasi ve 
idaıri a.gır bi'?' yük altında bullD'ldu. 
gu ve kunıanda.n.Uğı şu veya. bu 
~hıslısr arasında. böUim götürme. 
''CC~İ :iddia edllin(!ktedir. 

Ast iran kabileleri 
Eaki Şah zamanında 

ellerinden alınan araziyi 
geı-i İ$fiyorlar 

---o-

iki kabile dağlara 
kaçırıldı 

uethl, lll (A.A.) - Brttanova: 
lran hUkamctı Me!Jed'in §imal ve 

c•nup kısnnlarında. asilerin g!Ssterdik· 
ri faaUyetleıi durdurmağa muvaf!ak 

•lmuıtur. Kürt haydutıan buralarda 
muvuala haUnrtın kesm1§lerdir. Şarkt 
trarıda haydut ~teleri kUı;;Uk Ukerl 
kuvvetler tarafından dağıtılmış ve çe· 
te reflılerl Mqed'in ,ımaılndeki dağ
lara ka~ak mecburiyetinde kalmt§· 
lardır. 

Dlfer cihetten lkt kardeşin emri 
altmda bulunan Horasandaki asiler 
Turbatllınydaı1, Ferman ve Furbeti· 
şehcamda :r.aptettlkleri mevzilerden 
koğularak I<:alatnadııri civarmdaki. or
ma.nıara ve dağlık araziye ka~ınlrnl§· 
lardır. Bir mUddet için Horasan hay
duUan Me,ed'in §imal \'e garbinde 
bulunan. bölgelerin bUyUk bir kısınmı 
ellerinde bulundurmuııar ve mWıim 
murnsaln hatlarını t:ehdit clmi§lerdir. 

F.ııki Şah zama.ıunda fl'll(lre ufrayan 
Kll{'l,ay ve Balritan kabilelerı meşru 
haltl&rmm tanmmııamı iateme!>tcdir
ler. Bunlann relalerl eski Şah zam&· 

nmda ellerinden alınmış ola.n toprakla· 
rm geri verllmeatnt ve kabileler üze
rindeki otoritelerinin kendilerine iade· 
sini istemektedirler. 

Riyo'da 
Mihver aleyhindeki 
nümayi~lerde silah 

kullanıldı 
Madrit, 15 (A.A.) - D.N.B: 
R.\yodöjatııeyro'dan haber veril

cl.lğiııe göre, ~ya zabrtası mm
\ er aleyhinde yapılan nüma~er 
r.ıünaeebet.ile, nili:n&yişçilere ka.r§ı 
si 18.h ikullannınk mecburiyetinde 
'almıştır. Bir çok lkimsckr ~-an.
lallml§t.ır. Bir çok ya.yal&r, nüma. 
}:işçilerin hücumuna uğramamak 
i<:in sokaklarda Amerikan, !spa.n -
Y'''l ve Porteık'iız 'bayrak'larile dolaş
nuşlardır. 

Paılllk barbl 
(B~ tarat1 ı tnf'r saufMa) 

Sydney r.ıdyosu a"ker ve harp 
malzemesi taşıyan bir koiilonin 
bir Kalifontlya Jimanmclan hare
ketle yo;d~ hi<:bir arızaya uğra -
madan Avustralyada bir limana 
vasrl olduğtmu bild'rmektedir. Bu 
rıunla bera.ber Japonlar Yeni Gi • 
ne<le Muresby limanı üzerine ha
va akınlan yapmağa devam et -
mektedirler. M<>resby dün ıs ün• 
cii defa olarak bornbalanmıştn-. 
Diğer cihetten Avustralya havc~ 
kuvvetleri Rabol ve Gasmatadaki 
jıı,pon mevz!lerinf bornbalamaktfl• 
dırlar. 

Bu akınlar ha.kkmda tafsilat ve 
ren Avustralya. radyosunun spike
ri Saloroon adalan açığında görtii• 
cmği! bi ldirilen Japon deniz teşkili 
hskkmda yeni bir haber alınmadı 
ğmı ilave etm.i~tir. Japon filosu -
nun bu hareketi Amerikan askeri 
mijşp.hitlerinin de dikkatini celbet 
mektedir. Amerikan nıatbuatmın 
verd ği haberlere göre bu müşa
hitler JaP9Pların Yeni Zelanda is• 
t.lka.metinde ho.rokete geÇerm~ gl 
bj görünerek mUttefik deniz kUTl• 

vctlerinl cenııbu §arkiye doğru 
çe.kmc-k istedıklerJ kanaaUndedir
let. Amer::kah müeahitler bu f.ak• 
<iir<le Moretshy Iimanma daha ko
Jaylrkla taarruz edllebileceğiıu 
söylemektedirler. J,r,ponlann Su
r.-ıatranm ~alinde küçük bir a • 
danl!l işgalini ha.her :verdikleri en
Eüiint harekatı halckmda ha.her a
ılTlamamakt.adır. 

Sidney, 16 (A.A.) - Avuıtralyada 

Bu muharebenin ~langıcında A 
vuatralya 500.000 kl§iyi seferber et • 
mi§ti. Bu kuvvetten 120.000 l Avua _ 
tralya dıgına glinderllm~tf. Şimdi ordu 
mevcudu 380.000 dlr. Slvil müdafaa 
hizmetlerinde çalışanlar bu rakat:oa 
dahll bulunmamaktadırlar. Japonlar 
karşılannda şimdiye kadar kar§ılaş • 
tıkları en kuvvetli hasımlarını bula -
caklardır. 

Avustralya orduaunun techlzatı mu. 
kenımeldir. 

lUelbmn, 15 (A.A.) - Rumi teb _ 
üğde kaydedildiğine göre Japon tay • 
ya.releri cuma.rteaı günU Avustralya 
civarındaki adalara ve bilhassa A vus. 
traıyıı.nın 45 kilometre §imalinde bu • 
lunan Turday adQ81Da taarruz et _ 
ml§lerdlr. Şimdiki halde bu huıruata 

ta.fııillı.t vermek mUmkUD detudir. 
Bununla beraber taarruzun §lddetll 
oımadtğı bildirilmektedir. 

Melburn, ı:s (A.A..) - Dün MeL 
burndan Hol.anda Hlndista.nına hlta • 
ben radyOda beyanattR. bulunan umu
mi vali mu&vinl Van Mook tunları 

söylemiş lir: 
Müttefilc harp makinesinin Holanda 

HindiJıtanını lrnrtarmak için pek ağır 
hareket etmiş olmasına rağmen bu 
makine şimdi taarruz doğru daha. sUr. 
atle ilerliyor. 

Van Mook l•üı;;Uk bir askeri grupa 
Cavayı terkedcrek ecnebi topraklarda 
mücadeleye devam iı;;ln hazırlık yap_ 
ma.mıı cmretmıo olduğunu söyledik _ 
ten sonra. runlan illve etmlgtır: 

Kurtuıuı mUcadeleıt!nde bir tek gün 
bile kıı.ybctmıyeceğlz. B1'ı !'ltlrgUnde, 
Atıl ve Umitslz dcğlUz. Holanda Hin · 
distanı kurtulmadıkça mUtloflklerln 
gayretlerini durduramıyacaltlarından 

emin olıı.l>Ulnılnlz. 

f'..adyoda Amerıkalılara hitaben in. 
.zcP beyanatta bulunl!.D \1an Mook 

c.'-aıl.ştir ki: 
'l'abtibat ve rlc:ıt devresıutıı sona 

ermesi 1Azımdır. Kati ve sarsılmaz bir 
mUöataıı.. g&tcrmenln sırruıı gelmiştir. 
lleri bRrckete geçmek zıımnnı yakm_ 
drr. 

Londrn, 15 (A.A.) - (B,B.0:) 
Japonlar, Yeni Glne ite Avustralya 

aııuımdaki Torrea boğazmda bulunan 
küçük adalara havadan taarruz eL 
mlşlerdir. 

Vl§t, lö (A.A.) - Japonlarm Avwı_ 
tralya;vıt taarruzları pek yakın oldu • 
ğunu gösteren allmetıer vardır. Ja. 
ponlar, Yenl Gine adaamde. yeni UI· 
l er kumı.Ufl&rdır. 

Avuatralyaya yeniden Amerikan kı 
talan ge1miftir. 

BerUn, ııs (Radyo saat 16,80) -
Almq tevkAltlde tel>Uği: Garbi Hindis 
tan auıannda Alman denizaltıları ta· 
ralmdan 70.000 ton hacminde 12 
düıpnan Ucaret gemiai bataılnıt§br. 
Bunların arasında 3 tanesi petrol ge
misidir. BuMan ba§ka Alman denlzal· 
trlart Jimdiye kadar AUantikte Ameri
ka .sAJıillerlnde 442.000 ton hacmlnde 
58 :rıctrol gemisinin dahil olduğu 1515 
ticaret gemisini bet1rmr§lardır. 

Vı\Kfl' 

Hitleri n nutku Sovyet tebllil Alman tebı .. gı Seylan 
Bir başkumandan· 
hk emrine verildi 
Londra, 15 (A.A.) - Hükiımet 

ta.rafından resmen haber ver1ldi
ğine göre, vazi:1etin müstaceliye
tı dolayısile Büyük Britanya hü· 
kiımeti. SeylAn ada.snun, Sey ln 
başkumandanı: riltbEıslni haiz bir 
subayın yU.ksek kontrolü altma 
konulmasına karar verm ştir. Bu 
vazifeyi ifaya vlsamira.l Sir Go!· 
re-y Yayton ta)in edilmiştir. Bu 
bölgedeki sivil, askeri n:ıeka.mla.rla 
hava ve deniz ma.lı:am an onun em
rinde bulunacaktır. Kumandan, 
Seylan'm müdafa.asmdan, mülki 
vo askeri tedbirlerin tanz:minden 
mecrul olacaktır. 

.Berlln, 16 (A.A) - Jıl, Hitler Bd' 
Wide ordu müzesinde h&tp kahraman· 
lan hAtırasmm tüiSi tçln yapılan me. 
ri4inlde ezcUmJe tunl&n ~ylemi§Ur: 

19{0 da birinci defa oıan ylne bura. 
da merasim yapıldılt samuı. Alman 
milleti ve onun orduau, yıllarca ea. 
ret altmda. tutul.duktan aoora,, Alman 
yanm hürriyeti ve geleceği için dU,.. 
mıuılarile 7entden mtıcadeleJe gtrSf • 
ıı:ıl§ bulunuyordu Ne Almanyum ~ 
d&rmzlığı, ne de kencBıdııe bekknllaa 
.eeıaıat oıuan memnWl n teeldD etmL. 
:vonıu. Şimdi Fraıuıada bir muhakeme 
oere,van ediyor. Bu muhakemeııJ.n baf. 
lıca n.stı, ııö7leııerı a6zlerdlln biç 1ıirlD 
de bu harbin meaullyetlndee ba'b.ıledil. 
meyerek adec:e barba yeter derecede 
h&Zırlamlm&m1f olmumdaD b&baıedll -
meatndedir. Bisim için anlaftlmU bir 
şey olan bu zihniyet, daba styade bu 
yeni harbtn sebeblerinl ortaya koy • 
maktadır. 1918 de lıarpten meauı olall 
İngiliz, Franaız ve Amert~ dnlet 
adamıan Va§iııgtonda t.opl&Dar&k ar. 
tık Al.manyaya. hiç bir halde kalkın • 
mak ve ll<t.iadl ve hatt4 Uyut baf
ka dUnya devletlerine muadil blr hL 
za.ya erl§lnek ımkA.mnm ftrilmemeaıi. 

gibi delice bir k&rar almıflardır. ftte 
bu karardan, Almanyanm mllta.rekıe 

gUnUnden beri tabi tuttuğu bOtOn 
haksızlık ve sefaleler doğmUftur. 

~ 15 (A.A.) - SaIAJılyettar 

bir DMGı:.dan öfrenildl#ine gör• Vi
fumlJt !Çine a.taan çenber gittikçe 
clUalınalrtadır, Rwılar en mühim kuv

teUertı\t cenubta kullanmakta laeler 
de V17Mm&yı ~virmek lç!.n yaptıkl&n 
O&rtlııet emuınd& §imal kaııadmda 
b\llUDan Niltitlnk&yı zaptettlkleri te. 
e]"JM etmemf§tb'. Şimalde htudlm 
sll?'9Q ffddetli k&r !Xrtınalan kıta.ıarm 
Jıareketlertııe mlnl otmakt& w faali· 
,.ı b,Jü1ı k9fU mtıf?'eaetertne iDhiaar 
eCilDektedlr. 

(B~ tarafı 1 incı stı'tlfada} 

hatt!lll siddetli bir mukavemete ve 
ka.r fırt.masma rağmen yarmı.şla.r. 
drr. Bir çok esir a.lmınI§, toplar 
ve türlü çapta piyade sila.hJarı zap
ted.ilmişt.ir. Bolşevik kayıpları ge
ne ~k yük.sek olmuştur. Kuvvet
li bomba ve 6t\1.ka tayyaresi te§
killeri dün birbirini ta.kip eden dal 
gal.a.r halinde dü§lllanın zırhlı va· 
sıtala.rmı ve kıta topluluk ann: 
bombala.mışlardır. DiŞ?ıan tayya. 
re kal'§l koyma bata.rya.la.rma tam 
isabetler olduğu görlLmüş.tUr. Sov 
yet muvasala hatları ve garlan bir 
birini takip eden akınlara hedef 
Qlmuştur. Lokomotifler ve tren er 
tahr~p ed 1.miştir. Demiryollan ke
f'ilmiş ve kullanr.maz bir hale gel· 
miştir, 

45,000 
üniversiteli 

Amerikada pilot 
oluyor 

Nevyork, 15 (A.A.) - Hava 
n'.!zırlTğI miist~an: muavini Hink
lf\y, Ameriltada ilk ve orta oku\.. 
llirda havacrbk kursları açılacağı
nı bildirmiş ve bu hususta htikü
metçe gildülcn gayerıdn ünlvarai
ıoye devam etmiyen Amerikan 
gençliğine hs.va.cı:bğm karaya ta • 
a!Jük eden kısmının öğretilmemiş 
olduğunu söy:cmI~tir. 

500 den fa2l!a. ünivel"Bitede pHot
Iuk kursları açxl:rmştır. Ve büku· 
met her yıl evvelce dUşü:nükliiğil 
gibi 25 bin de·ğil 45 bin Unılvenıi· 
teljyi pilot ohrelk yetiştıınnek fiık
rindedir. 

Hinkley sözlerini şöyle bit.imtiş
tir: 

Uçmak, bugün her miUet içi,n ~ 
liinı veya kaJ.mı meselesidir. 

--~~--~o---------

Lenin'in 
Londrada oturduğu eve 

levha kondu 

Fınırer, bundan sonra Almanya. i· 
Çin bu mlltareke Ue hasıl olan dul'u. 
muı:ı yalnız siyasi ve askeri şeref.la • 
lilde kalın&dJluu, bllhaaa& tktiaadl ba 
knndan ö1dUrlicü olduğunu, fakat or. 
ta Avrupanm en kuvveUi milletlerin
den birt olan AlmaD mllleUnin bU tk_ 
Usadl çökmelliııln dU§maıılarm& aa&· 

det getlrmedllini, · memleketlerdekl iş. 
sız adedinin Almanyadak.lnl de geçti.. 
ğlni, ancak bu balln dab1 eklıerial 78... 
hudi olan §eflerin ida.resindeki eski 
dU§Blalllım aydmlatınata kA.tl. geldf. 
ğini bildlrmit. bwılarm Almanyada 
Nasyonal Soısyaıtz:m l§ba§ına ıreçer 

geçmez yeni bir harp 1çUı tekrar pro. 
pa.gandaya ve tahrikat& bqladıklarmı 
UA.ve etmiştir. 

Bugün bWyoruz ki yeni bir harp 
çıkarılmuı karan lılgilterede, 1l'rıulsa 
da ve billıaaııı. Amerika.da 1938 ve 
1936 yzlla.tmm bUtun ya.hudJ maJılU· 
lert ve cnl&rm slyut ortakJan tara. 
fmdan veriJmlııtlr .• Buna binaen, bu.. 
gUn, aldatılmış ve bu kadar ağır bir 

Londra, 15 (A.A.) - Bugün surette mağ!Qb olmlJI mmetlerin iL 
Londra.nm me.halleieriııdezı biri o- he.mlarmm yeni harbin amili olanla.rm 
lan Holford Kal'e Finsburi'de Le· §Uursu;ı; msksatlart llzerinde değil, 
nıinin bundan 40 sene evvel otur. mUn.haatran ihınat edilen askeı1 hazır: 
nuğu eve bir evha konuılnıuştur. Iıklar üzerinde topıanm8J!1 glbl fect 
Sovy~t Rusyanın Loodra elçisinin !)ir manauaya pblt olUJWUS. 
refikası Madam lıl8Jİiki, hwlla.nm a- Almanyanın sil&baızıaııma ve aalllf
çrlış törenini yapmIŞ ve elçi bu mü- ma hakkındaki btttUn tekllflerlntn 
nasebetle söylediği bl.r nutukta reddinden sonra Atman mllleUnln .aa· 
Lenini "Asrrhnn yetiştirdiği çok kert hazırlığmm kendiat için neden 
büyük adamlardan birl,. diye va- bir zaruret oıcıugu bu anlqılmaa n 
bı:fle.ndırmlŞtır. Elçi, dcmil}Ur ki: garip zihniyet göstermektedir. Alman 

"Bu h!tira. memleketlerimi:z a· ı ınJUeti bu hazırlıtı kendi bUrrlyetlni i. 
ıa.smda müıterek düşmanmuza kar klnct blr .-Jdırmaya kartı 191' .. 1918 
§I :ra.fer kazanmamız için lüzumlu ha.rbindeklndeıı dab& muv&ffakiyetıı 
olan dostluğu perç.inliyecek ve 1 bir surette korumak için yapDUft.ıt'. 
Jı;a-~b~en SO!!'ll'a daha suu bir elbir • 194-0 da toplandığımız zaman, ikinci 
l.gını lıazırhyac:ıktrr.,, perdede galip kalacağımıza emindllt. 

••• 
• ........ u (A.A..) - Gece yanar 

Mfl'ed1Jıım Sov,Jet teblJli: 
1' martta cephede mühim bir defi· 

fOt11k oımamJttır. 
ıa martta ıs Aim&n tayyarem dU

,urtıımn,uır. ll SoTyet tayyareei k& 

yıptu. 

Berllll. :U (A.A.) - Orel'in ofmall 
fll'ldsinde §iddetli muharebeler cere
yan etmektedir. DUşman kendJalne biç 
muY&ttakıyet temin etmlyen taarruz· 
larma den.m etmektedir. Lenlngı'ad 

kesiminde Alma.nla.r Sovyet mevzileri· 
nl muvattakıyetle bombardıman etml§· 
lerdir. 

" . . 
St.okholm, 15 (A.A.) -- Dagab

ladet Nehter gaı:eteslnin Moelto
V'a mllha.l:irioe göre nus~ar Sfmo. 
lensle • Viyazına. yolımun §imaltn· 
de ı ı yen geri aı'mışt.Jr. Lenin • 
gmt cepbeı!ıinde Ruslar 39 daya • 
rllllık nottasmı tahrip etmilj ve Al
ıruıııı. beıJ bet.arya biraılan1'tır. 

çirdi. Bu ava§ta R11.1larm bu k&d&r 
lnaan b]'lbI ver~k feda.kA.rlık yap.. 
malazmııa aakerllk b&lrnnmda.Jl doğru 
mu, y~ mJ olduf\mu bir kaç a;y 
içinde tarih kaydedecekttr. 

Fakat muhakkak olan bir teY var_ 
dır ki o da, bv kıt Aima.ıı ukerıerinl 
yenmeğe mu'nJ'f&k olamayan bol§e • 
rik ordularmm öııtımillldekt yu bizim 
tara!ımızdan yeDm!cek!eri ve yok edL 
lecekleridir. Yalnıs §imdi zu'lm hare· 
kellerini tamdlğımıs bol§eT1k devi 
bundan böyle Avrupanm teyizll ovala.. 
rma &yak t>aamamalrdI!'. Bu bls1m sar 
.stlmall a:r;mlmf:wti.r. 

Şu anda hepi.mis yap.dılımız da. 
kikanm bOyUkltlğUDU hlaediyonız. 

Yeni bir dünya kurulmak yolundadır. 
Bir tarattan dotu .A.syasmda kı§ku' • 
tıımış, tahkir edflml§ ve tıpkı Alman 
ve İt.a.lyan milletleri gib1 iktlsaden bo
ğulmuş olan kahraman Jıı.poın milleti 
denizde, karada ve havada demoltrasl 
kalelerini yıkarken, biz de Avrupada 
bu kıta.ya gerçek tstikWinl verecek 
olan eııulan kuruyoruz. Kültilrleri 
ve çalışmalariyle en yUksek değerde 

olan yüz milyonlarca insanın beyne!. 
milel yabudi llU1ka.stçılarm t&bl oı

m&.<ıma. tah&mnıill edeıneyiZ. 

Bundan dol.ayıdır k1 ııu tek hal au. 
retı vardır: Bal'lJ kat'I surette sat
lanmcaya. kadar yani bir banı dUı:ı • 
mıuılan yok edUinceye kadar bu ka
rar. 191( - 1918 harbinin, na.syon&l 
ilOayıtllst hareketlerinin ve şimdiki 

harbin bizden Uıtediği ve bundan sonra 
Gerçekten daha 1041 martında arka • 

Cephelerde daram mızda. bir yıııın mucade1enın netıce1e-
rint bırakıyordulc. Bu neticeler tar:lh. L!9 istenece'I\. olan 1edak\'ırlıklarm kar 

(80~ tanıtı 1 İMf sat/(ada) de enuıalsiz blr ölçüdedir. Avrupanm fflhğ'ıı..lı:. 
tan kuvvetin y1kı1m33t mümkün ılmal ve batısı, kıtanm dlişma.m olan Bnııık:ı. milletlerin hayal tarzı Alman 

kuvvetlerden kurtantmıştrr. Yarı t'lle· ııilletinl iigilendirmcz. Bununla bera. 
rinden aıınm~ olanların bu mevcud\. b:r kıta c!!~ında bazı devletl~r arasız 
yet mücadelesin.ı:le sadık &rkadaııanz bir ;o;urette Avrupıı. kıtasmm ve bil -
olan ltalya yanıbaıımızda. yer almt~ mı;ı.:;a milletimizin işlerine karı~mağn 
bulunuyordu. c,:11lt .. ıyorlaı·. Bu te".:!ohWıler kal.'i ola. 

olamryacakt.tr. 
Rom.mel Hitlerin umumi karar

giı.hma gid1p 1'1ihrerle göriişmU§· 
se, iikbahar taanı.ızu, bir kaç cep
hede birden ba.~layabilir. Bu hük
mü \'erdiren sebcple!i, başka bir 
y~..mn12da "'trafhce. tahlil etmiş
tik 

.PASiFİK HARBt: 
A vustra.1ya h3.J"be J?irmiyebiltc

veya. sonun:ı kad3r harrı edebilir. 
Japonyanm uzun mtiddet beldemi
yeceği muhakkaktır. Adanm 50 
kilometre mesafeSne kadar Japon 
tyayarekrinin uçma.lan, A vırstıııi 
ya için iyi bir a.Uimet değildir. Ya.1-
mz Amer.iKa.n deniz ve ha.va kuv
vetleri söykndiği gibi yardıma 
gelıiyor mu? Ve bu ne derece bir 
tesir yapar? .• Japonya harbi kabul 
ederse müttetlk doııanme. üç.Uncü 
defa talibini denemiş olaea.kt.rr. 
Bununla beraber. Japonlar, Seyli
na. da saldtrablJlr \'C biltUn bunlar, 
kısa bir ha:ırrhk <levresi geçirdik
ten sonra ya.ptlacakt.Ir. 

Fazla beklemek, Japonya.ya kAr 
'yerine zarar getirebilir. Müttefik
fore gelince, inslyatifi ellerine al 
mak için bilyük riakler göze alma
ya kaı'S.r verdm:lerl görUlmekte
dir. Bunu açrk~a. ilan cdiyor'Jar 

Fakat bütün b\ınla.r, mukadderatın r:ık a.:.tm bırakıl:ıc1.ktır. Amerika re. 
bize ve müttefiklerimize biten yıl i. l!';?•';ı ynş:!:Tt'.l~i arzusuna ve onuıı dUıı_ 
~inde b&§&rmak lmklnmı verdiği yQk_ yuma Alman milleti tamamlyle kayıt 
sek işin yanında allik kalmaktadrr. ı m:ır:- fakat Almanyayı ve bilhaasa 
DUşmanlarrmızm hasırlıklanm bUtün Av:rup1yı kendi ıbtlyaçlarma göre t* 
genifli#i ile §imdi ölçebillyona, Bbıe kilathntoıı·ma.k, yani dünyarnızm yerL 
marksizmle yahudi kapitallmnill kua- ne bıı'!ka bir dünya kurmak i~in de· 
lisyonuna. büttln savq meydanlarmda -..irmek iddiası aktın kalacaktır. 

muzaffer bir surette meydan okumak 
lmk!nını vermi~ olmasından dolayı 

A.llaha te~ekkllr ediyoruz. 

Bundan ıonra M. HtUer, geçirUe.ıı 

kı~m orta. ve dolu Avnıp&da HO )711. 
danberi görWen en şiddeW 1ıtJf oldu· 
ğunu ve Alman ve mllttet'llt askerle. 
rin bil ııuretıe dört &ydır sıkı bir 1m. 
tiha.n geçirerek sll&hlarmm l'el9Ü 
değerlerini bUttın dODy&Ja ~mil 
bulunduklanıu ve ııttkbalde ~ldıe -
cek imtihanların ne olura olırun ge
çirilen imtihandan her lıalde düa ko.. 
Iay atl&tılacafmda.n artık ktmaenbı 

şUphe etmeyecettnı a6yleml§, easJeriııe 
'§öyle devam eylemlftir 

Ter.sine o~arak bu teşebbUste ltendl 
dUııyası yıkUacaktır. Avrupayı bol§e. 
vizm vasıtasiyle cezalandlrmak mak.. 
sadına gelince, evvelce de .ııöylediğl.m 
gibi son kurban belki de bizzat ken. 
dini en siyade bol§evizme vem:ıi§ olan 
devlet oıacakt:ır. Bugün Alınan mille
ti, mt!YCUdiyetlnin en mUthl§ tebllken 
olan bu ~yvaııl premd.be kargı koya. 
bilmek için bu prensibin nimetleri hak 
kında yeter derecede aydmlaıımıı bu· 
lunmaktadır. 

Biten bUytik yU1a dcı.ha. az bUyük 
olmayan öııtımllzdekt )'Ilı ınQtalea e • 
derken, kahramanlarmuzı onların bil. 
Wn fedakl.r1iklan bota gitmeyecek 
,ek.ilde azimle analrm. 

· Alman teşkillerin.in sıklet mer
kezi İlmen gö.ü civarı idi. Burada 
Sovyetler pike bombardıman tay • 
yarelerinin faaliyeti neticesinde 
ksnlt kayıplar ve~lerdir. Bu 
tıyyarelcrden birinin yaptığı hü
cum, önemli bir iaşe merkc zi:ne 
tercih edilmiştir. Malzeme depo
lan ve ha..>'ekette hazır otomooi-1 
kollan ısa.betlere uğram.r§t.ır, H~
maye servi.sine mensup Alınan av
cı tayya.reıed bu kesimde 18 So~·
yet tayyaresi düşürmüşlerdir. Di
ğer bir t.ayyare, karşıkoyma top
çusunun a.~ile tahrip cdi mlştir. 

------~o----

Muş ve Malta 
(8a$ taraftı im1 sa't4fadaJ 

de do'aşmağa başlanuş'ard?I', Bom 
bardıI!l.an tipinde bir Y un.kera 8S 
!le bir Messersclu:ıitt hava müda• 
faa bataryalan tarafmda.n yara .. 
lanmıştrr, Sahilde bulunan miişa• 
bitler tayyarecllerin hava~a atla.. 
•?Ikla.rmı görm~erdi'l', Da.ha son
ra Spitfirc tayyareleri 4: Me&&er .. 
c,chmitt tayyaresinin üstUne atıl· 
mışlardır, Düşms.n t.ayyareelrin • 
den birinin denize dU,ştüğü zanne
dilmektedir. 

Öğleden sonra bir deniz tayya· 
resi iki Mcssel'Sclımitt'e hllcwn et 
miş ve bunlardan birini hasara 
uğratmıştı:r. 4 Messerschmitt, de. 
ı:ı.iz tayyaresine arkadan hücurr. et 
mişlerse de bu tayyare hasar.ı 
uğramadan kurtulmağa muvaffak 
olmuştur. Bu muha.rebe:er ve da• 
ha. bir çok muharebeler neticesin 
cic bir sivil hafifÇe ya:ra.Ianmışt.ır. 
Si:villere a;it binalarda ehemmiyet 
siz hasarlar vardrr. 

~erHD, 1lS (Badyo li8U 16,SO) -
M.anş kanalında Alman torpito. 
mayn tarama gemileri ve hücum. 
botlarından mürekkep kuveW bir 
~ düşman muhrip ve bot.lan. 
r..a rast.la.mışlardır. Düşmanm bir 
!ll uhr.bi hasara uğrat:Jimış trr. Bit' 
seri hücumbotu batmıştır. Üç bot 
'lteşe verilnriştir . . Düşman ateş 
keeerck çc~tir. Alınan hafif 
kuvvetleri plin mucibince luırdı::ct 
~erek za.ylıtsız üslerine dönmüş. 
lerdir. 

Beneşla beyanatı 
( B<UJ taraf1 1 inci sa11f a.<UJ} 

Alıruuı lar blitiln muvaffakiyet
lerlne rağmen inanilmı:yaca.k ya.n
Irı:!ıklar yapmıştır, Sovyet harbin
de en büyük felakete uğramışlal'
ciır. Bu il!kbaharda da belki Ufak 
":r.uvaffakiyetlcr kaza.ruı.cakla.r, fa. 
ii.>..t son baharda ka.rşılaşacakları 
giiçlükler Alman askeri ve siyasi 
rejiminin felAketi olacaktır Ja
f;onya Sibiryaya saldrrsa bll~ Al-
11uuıları bu filaibetten kurtaramı
yacak ve her ikisinin hezimeti bir
den gelecektir. 

Antalya - Yayla yalu 
açılıyor 

Antalya, 115 (A.A.) - Valinin reis. 
llğinde yapılan bir toplantıda Antalya 
yayla. yolunun açıımam:na karar veril· 
mlştır. Bu yol Antalya.ya gelecek su. 
yun menbama kadar yapılaca.'<tır. 
1600 metre yüksekliğinde olan bu yay 
la Bey dağları üzerinde katran çam. 
ları içinde Akdenize ve Antalya ova. 
sma hAklm bir mevkidedir, Yalnız An 
talyanm değil memleketimizin en sıh. 
hl ve güzel bir yaylurdir. Bu suretle 
Antalya mükemmel bir sayfiyeye ve 
auya kaVU§&caktır. 

4 .. -------------- <la. Fakat ne vakit ve nesıl? .. Va-
/1 ~ /1 ~ ı N d il ? ı şingtonda toplanacak olan Pasifik 

19·U de zaferli Balkan muharebe • 
sinden :ıonra Alman ordwnı R WI top.. 
raldarmm engiı\likleı1Dde u...ıemeı
beşlamıştır. Tarihte mlall olmıyan za. 
terler elde edilml§tir. Ordular, btrMrl 
ardrndan ordular yoketmif, sonra baf

Ceplıedeki askerler, yurttaki erkek 
ve kadlnlar: 

AJanaJa ekim aelerberliği 

' V (....A_../ 8 ememe meclisi i'jte bunu görU~cektir. 
'AZAN::.1'1.·Cf.11İL PE.IO'JtUŞİ 1•--------------•·l 

* Bualu di.}'._,r; "Zengin olmağa 
:nuvaffak olaxn:ı.dxysam da zengin
.ilden müst:nğnt !kalmayı öğren
'tim.,, Bualu dcseriyeUn müptela 
?lduğu scı-vct arzusu hastalığına 
nasıl çare bWdu~"tt-nun bir rcçete
sııııa ih!Ua yaıd1gA.r olarak brra.k -
saydı Şi.r sn.ne.tı adlı yazdığı rls:ı
?cde.n beşeriyete da.ha büyük hiz
ıı:ıtte balumnuş o!u.niu. 

• !llzl ~en !kaldıran, kalk 
~ ~ d$ek kj fikir, kuv-.......... 

Tan arkadaııımızın bir havadis!nde Macaristanı SU bastı ka klltıeıerlc kupla.fmltbr. 4 ayda. 
(yiy<'cek güç!Uğü) krkibi vnr. Bizim cephenin derinliği~ geni§llll ltibarlle 
diı1miZde burada kullanılan gUç!Uli: Boda)M'!:'lt<'. ll'i (A./\) - Mncar ova. tarihdegörillmemı,, bir ce.phe U:ser!nde 
(sıkıntı) ılc ,i!ndc olunur. ı;ında karlarm. erime.si yüzllndon 1000' muazzam bir yol kesilmlftir. Nihayet 
C:,'iye~ck sıkrnlıST) demeli. (ylycccl< 1 den fazla ev yıkılmış, 22 nahlycı su al. kııı mütaddan hattaıarca evvel b&§ • 
gu~llibı-t!J dememeli. hnda kalmış, 100,QOO nrpan g'('ni!illğbı lnmış ,.e dU.,man dört ay mukadder&.. 

* MarCıf lngfUz gcml.ı!indcn bahse_ de ekilmiş :ıraztyl sular bıısmıştır. , lmı değiştirmeye teııebbü8 lçın ıaman 
den gazetelerden bazılarındtı (Maryı ! RUtün Seget bölgesi su altındadır. bulmuııtur. Bu, Alman ordusunun 
iml~!H gört\nllyor. •Şimdiye karlar insanca telcfnt haberi 1812 de Xapolyon'a muk&dder olan a

Tür'k~mlzdc (Y) hnr"<! bu harfin 1 yoktur. Tahllye cdikn halltn yardım 1 kibO?te uğrayacaftmı zanneden Kre.-İılin 
ıocaini V<>rir. fi) olmnmnz. J etmek ,.e .o:elgrn bir llııııtnlık lhJ.imalinl 1 ııeııerlnin son Umldl idi. Alman ve 

ı-:elimenln (1) !it! okur:mnımır late· önlemek i~.n b'lll\n t~1blrler alınm111- 1 müttefik askerler\ lnl'll!n ku\'vetlnlft 
yenler ıy) ılt' yıu:nıamalı. tıı. 1 füttindtı gayretlerle bu lmtihuıt p . 

Mukadderatın bize ııakl&dı#ı ,ey ne 
olursa oıauu m\lcadeJe yıllan, ber te
ye ra#men, bvgUnkU muharebeD!n ne
Ucesf oıacak olan uzun ve mukaddN 
barış dnrinden dalı& Jma olacaktır. 
Bu b&rtJ?. a.tlterlerimizln ve mWeUn 
blltün tabakalannm fedaklrlıklan 

hesaba katllm&k eut'etiyle her bakmL 
d&n l!• lrlrQiyetli kılmak, nuyOnat 
llOllyallat dnletinln mu.takbel vazı • 
fesidir. ÇQnJrQ blltiln ölenler ebedi Al 
man mlJıetf, nıllıte"'k Alman devleti, 
bUyUk Alm&nya ve kıtamız milletler!. 
nln dalıa iyi bir c;:miyeti iç.in ölmU,_ 
!erdir. 

Aduıa, 15 (A.A) - Ada.na'da ekim 
ld'erberlf#I hararetli bir ııa!hadadır. 

Bu yıl ovada muıuwn olarak 20,000 
i§Çi daha. ça.lı§tınıacakt?r. 

EŞREF'clen seçmeler: 
- = -····-··-~ .... 

Sem&.Ji rüdan b&kk.r ta.bllyr 

tcc-.clli$>J rı. 
O ıaQr-1 ha.kk.ı daim rehber e~ h 

doğru yoldan ı;it. 

Ne sen ettir taa.nuz hakkına 
ditnyada blr ferde: 

Ne ICfl de bak.lwıa d!bıyAda bir 
fel'dlıı faamız et. 



Vı\Kll 

ır~,.:: ... a·· .. ~ -~ı 'S"UA.fJ ll$~ ~ 
elanik kimin 

olacak? 
ilkokullarda müfredat programına, 1 2700 ton kükürt Yardım e enler emirli 

n:ııı,anıar hnrbin başında tarar. 
hir iı!Itc ha iDI alm11tı. :Hu 
zara aşsğı yukarı pıeea l'kba.-

ra lmdnr buzı istisnalara .•ağ
n cıe,:ım etti. }"akat bu~ün lu
r.+,t:ın, ı.·awoslavra mağt&p ol
''"• Romanya ve Bulga.rlstan 
• 1\ er halduncla l er almıştır. Bal. 
.lfl arın sil asi haritasmı tayin 
ıı lrcti baı;ün ~ mihvere alt. 
". l\fütt cf &lerln Bıı.Jl<an 'ardaki 
;'\'>alan pek ender olaralt Yuna
stana bir gemJ buğday yollamnl•· 

iktısat ve ziraat ders
leri ilave edilecek 

ıı ibaret ka'mıj'tır. 

İlk okull&rda halen tatbiık edil
mekte olan mUireda.t programı beş 
yr sonunda gözden geçlri'crek 
üzerinde icap eden değişmeler 
ya.pılacakb, Vcıkllet programı ta
lim terblv~ heyetine t~tldk ettir
mlRlir. Muhtel"f vilayetlerde tatb·
kindf'n alr.ıan neticelere ait rtıpo!'
lar gözden gcçiri dikten sonra lü-

zum göıillen kısmıla:r tadil edile
~ktir: 

Öğrendiğim.ize göre: mllfrcd:ıt 
IJrogra.mına ilave edilmes istenen 
dCTSlc-r, zıraat, iktı:sa.t dersleridir. 

Bu <lers?ere ~it müfredat hnz-r
o.narn.k programa ek'enece.k ve 

942 • 943 ders yılı ba~dan itlba· 
ren okutulmağa b:ışlnnacaktır. 

r.anm.nlar Sovyet Jhnyanm ve 

~~~r~~!:~~uz= o::: iki motör çar iŞ ı, 
1
• R:ıtkanlarda tam ve btl bir ı;U-
~ıı <lewesi htı51Jle getimıi§ de· ,. P'!lw Li "?'. şı· o·· ı d u·· 
•ld'r, Bir dPfa Vagoslavyada bfr 1 · 
Yrtıı.,4Una nr. :S. bJD~'ma. ol-

llltça Jtai'ell bir fekı"lde devam Evvelki gece sabnha karşı Marma_ 
ektedir. Diğer taraft4n l'ıınıı. ra Hayırsızııdalarına 7 mil mesafede 
tanın \'C Yugoslav:va ara:dslnln l ıkı kişinin ölilmiyıe ncUcclenen bir 

'1<sJmi meselesi orbldıı.r arasın- deniz kazası olmu,,tur. İlk tahkl!:at· 
~ hlıi hallcdllmlt' dcğlldir. Bil- tan hndisenln şu sureUe cereyan etti. 

\s, ttaıya n.ra5ında ha'a bir an- ği anla§llmıştır: 
lllazhk me\"ZUUdttr. Seliinlf,in Kaptan Hakkı Tannın idarcslnd..- bu 
llkacıdemtı Bal!.anlarm ,.e mer- lunan Dinçer motöril evvelki gece Mu. 

· Avrupcuun mlista'kbel hal•atı danyaya gitmek Uzcre İstanbul !ima· 
rınrncian çok ebemmlyetli<Ur nından hareket ctmlş, llayırsızadanın 

IAaık 1talyıuım \•eyahat Bu'gu.: yedi mil açığında Mu1nnyııdan tııtan· 
llUa elinde bulunduğuna göre bula do~ gelen kaptan Cemaı•n ida 

na göre ko.raulık dolayıatyle her tkl 
motörUn kaptanları blriblrlerlnl göre· 
mem c;Jcr, ve JU yU:tden Dinçer motörU 
Karakuş motörUnc baştan bindtrml"· 
Ur. Bu blndırme o kadar şiddetli ol 
mu§tUr ki Karakuş moUl?1l parçalan. 
mış ve 10 daklkııda sulara glSmUl • 
mU::ıtUr. 

Her iki motörde de beşer kJ;,i vardı. 
Boğulıuılar, İnebolulu 30 ya;,ında A.b. 
met ile lCi yaşındaki kard~l Klzrm. 
dır. Kurtulnn'ar. ı:ebrlmlze getirilerek 
lfadcler:t aımmıııtır. nlann nuın1..arası ha.~, baş- resindeki Karaku§ motöt1lyle kl\rşı 

• olar. Selin.iğlıı Bulgarlara ter. laımı§tır. tik tahkikattan anlaŞ!ldığı. 
ı, ~er !'leyde ır:k'ara göre hesap --------------------

l'\lbnek i,tnl bir prensip t~l&.kl•İ Sag"" ır ve dı·ısı·zıerı·n " eıı zihniyet It:Jn buaun manası umum 1 
\· lmnetlerfnl Sellnlğ'e bdu 

~';:1'~" ~':"~~nb:~ · kongıresi dün yaplldı 
\' \'ermektir. Dlin öğleden .eonrıı Eminönü 
lı,,roslavya bugün parça)anmıı halkevi salonlıarmdın tstanbul kör. 

beraber Bulpıist&nm Se
kadar genişlemlı olması ce-

. Shwlarmm daha kolay bfr ıte· 
lılrleşmelerlne bakin ha.ur-. 

Sel&aığiıı ttaıyayn 1aki ifle lt.al. 

lcr, dilsiz' er ve sağırlar cemi) eti
nin !evka1ldc uımumi heyet t.op
lnntmı yaptlmıştır. 

Pek müna.ka.,alı g~en Jcongre
d~ bi.r iki ay evvel seçilen idare 
heyetinin istifası istenmiş ve :ida
re heyeti feıııholunm\13tur. BUndan 
ftOJll'& yeni idare heyeti seç.imi yap. 

mıştır. Bu idare heyeti, be~ sene
lik program'a ~lışaca.kt.Ir. 

1sta.nbui mC'l"kcz".nin umumi kon
gresi bt-ş senede bir yapılacak ve 
!C:are heyeti beş senede b!l' seçUe
c~ktir. lstAnbul umumi merkez re· 
ial.lğine ölünceye kadar hiç deği§
nıemek şa.rtile Silleyman Gök ge
tiritmiştir. Boma imparatorluiu taiae 

ha bir ha.rdlet olur, Bu t&k
Ut.....:. de Adriyatlk salbllerindea 

. .._.. ~ n\if1•zuna ten. 
olıın ~\'Utlu , dUil el-

~ flzere B&lbalarm garp \'e ce...,_da ltalyaya bitJilk bir hisse 
olur. Triycsteyl elinde 

• &Jı İtalyanın Akdenlze yeniden 
r limanla. çıkmq olmuı merkezi 
,\'ttıpanm tabii inkişaf fst!Jwue

iki çocuğun kavgası bir 
cinayete sebep oluyordu 

e koymuş bir yeni engelden baş. 
bir ıcy olmaz. Se1anik mesele. 
Oııınanıı, AYusturya müuasebet-
llcJe 1l%UJl zaman ehemmiyetli 
._evnı halini almıştır. 

.\~n Osmanlı devletini \'e 
\ ayı mcarul etmesi bugün 'Jnl coğrafi şartları muhafaza 
~ arazı va.ziyetı idi. Gerçi bu-

Ol'tada ne bir A vastarya, ne ele 
.,_~... h lmparatorluklan \'ardll'. 
~t Avu.~turyanm \'azİyet.inc ve 
~·tlo"etenc varis olan bir Almanya, 
'8.&.... ~ lı de\'letinln Balba 1e.rdald 
~7&Sma sahip olan bir Balga
,'4G ve İtalya me\•cnttur. 

Kwnka.prda K.a.raıbcı.cak ca.dde.sin
cten Veıt bıminde bk- ]tcnı;, 1k1 ço
cuğun kavga ettiğini gömıUş, bun-

ları ayırm.!lk isterruştir. Ancak, 
Velin.in ayırdığı çocuklardan biri, 
aynı yerde oturan Karabetin ak-
1"2.bası olduğuııdan Kambet buna 

Açık konuıma 

Şemsi Erdem, Çanakkale: 

sinirlenmiş ve Velisi dövmek i<öte.. 
miltir. Karabet bana :muvattak o
lanuıyrnca hanen bir 8U9talı ele 
g~irıniş ve V&liye bu sustalı ile 
saldırmıttlr. H&dieeyi gören po
lisler auçluyu yablJyarak adliye • 
le vermişlerdir. 

Tele/onlar hakkında 
Vekaletin bir emri 

"Çiftçi Dayı., manzumenizl çok be· MUnakalA.t VekW 6 marta kadar ta· 
tendik. Sayfalanmıada maıısumeye tanbul telefon ıebekesine bağlanma· 

yer vermediğimiz için koyamıyoruz. : mıı fa.kat testaine izin vertımi§ tele· 
AlAkanıza teııekkUr ederiz. fonların ikinci bir emre kadar yapıl· 

l.\lalatyab Se\ime: masmm durdurulmamna. karar ver 
Anket hakkındaki mütaıealannız miıUr. 

gazeteml.zde intlpr edecektir. tıA.nr ============== 
ruz tekllftnlzi, eauen tatbik etmekte 
olan, Haber ve En Son Daklka ar
kadnşlanmızda çıkacaktır. L~tıen ora. 
da taklb ediniz. 

Bu a.rade Kada.r'm ailee\nc gön. 
derdiği Jkl mektup iciımıbilir nere
de kayıbolmuetu. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

Etibs.nk emrine verilen 500 bin 
lira • e 2700 ton klikilrt getiıilmiş
tiı. Bu kUkUrtl.er. ma. iyet fiyatı ü
U'rind~ doğrudan doğruya mü.&· 
tahsile verilecektir. 

Dünkli ga.zcte1 erde, Varclrm Se. 
\'enler Cemiyetinin, lıem toplanııı 
'konuş1aklan haberi, hem de re
c;lm'erl \"ardı. 

.. llerlıamet" i, bir ~ün o hal 
d8'mck korku<tunun cloğur<luğu b r 
it- hiıdlsefJ. diye tarif t..'<lcnler gö
riHmiiştür. Ben, onfare:ın dr .}ilim. 

enme an etı il ~lorhamet, korku gibi~<; ~ıhl du1·-
( /Ja 

1 
utı 1 ıııc 1 

,.0 , g11
1ara ben1.etilemcz. •fcrhamct, 

iki halin önUnün alm.nıaı;ı için. kız- nıhıın bir sırn. belki de bir hazi 
ı.:ı.runtza a.ll "<len müt.dtabil bürnr- neföld"r. Asil kayna1 'ar :ın sımr. 
t;n, yu·ıv..nm sac1eti ve milli \'ar- l'emiz ve duru ahar, Omıo arkla.rı-
rğın istik nAc en mühim Amil nr, bt-zir"'ıin hC'Saplı r;armlar de-
duı::'Uilu ~bit bir fıkir olarak ve- Sil, lıeye<>anlı akı,lAnn hızı açar, 

rilm sinin bu eng lleI1 ortadan C'in"i merhamet, mulıt.açlarm baı;
ltaldır ıcağı ve ilk kuruhcak yuva- lnrma dökii!mcz ayak·aı mm altı
ya hl.:kiım"tln veya bu it'eri prog. na serilir. Sess·zce !mku1or. De
ram na a mi§ banka gib bir tcşek- K" lzllie btirünlir .. _ 
kUliln naltdi yardımının çok i;,i SO· Bu kadar güz<>I \'e temiz bir 
nuç vereceti kanaatindeyim. dnyı:uyw., l<orka lıab•nds mayalan. 

Şunu d:ı la&ayım ki bütUn ka.ba- dınnak, ne acı b1r ıaaslp•dzllktlr. 
hatl krzlanmmı yüklemek d~ün- ''\'ardını" m bU3ilklüğilnü anla
cem d"ğiidir. Yalnız şahidi oldu • yanlar, ona bir namus ve vicdan 
tum va.kalan tarafsız olarak ince- bor('u bilerek yapar·ar. 
lemek iğim bu yazıya sebep ol- zn .. mlekct !lel'\·etJnin, ba mf"m-
mwshtr. ~ket (Wf!.:lmm cHne gec:tlif gUn-

LtlKS(' KAI~DmMAl..1 clf>nberi, Türk rchunun bu Hll dal-
Adapazarmclau B. t. s yaı.ıyor: gası, her yıl biraz daha kabanp bti
Anketinlr.i büyük bir allka ne yih•or. 

takip ettim. Ben!ın kanaatim, ~v- Bir yanda httytik valnflar. tesh
lenmede in90.tll tırkUten sev kız- ler y:1pı1 ırken, bir yanda da haJll' 
1ann lük." nznılarıdır Sin~e~~ ti- c~ıiyetlcri. yardım fopluluklan 
yatro ve ba'oyu medc'.ni bir !ht"yaç 1 ~rulu3~or: Bütün bunı;ır, ~·d ;rtırk 
olarak kabul edebilir. Fakat bu ip- 1 gor~ne,.;i11Jn, bu topra.ilar Ü'ttü~de 
ti'.& halfno gelince evin saadeti yenıden eıuılanmağa başladıgınt 
kalmaz. Bunun netkesl, ev kl7.ı o- ı· ::östcrir, 

lu ~nzetelerlni, gllnii t;lınline süz· 
mc li,;miz için, buııl:ınn sa~·ısını \'C 

yapt ıklan i,ıcrl hnsartlık an ha
Virt hilmlyorn. Kef:-kc ~a.7.eteler 
:,üfmtl:.ınn fan birin 1 una ayına. 
tar, ve menılcl etin b r tarafında 
;;ahlanan mcrh:tın"t fıskiyelerini 
h:ıll ı:öski'SC'Cr. O ü•un nr, bi
rer lflıhı~ l"\ hası '"ni a.ts:ı ,.e 

ircnlcrJ ... bi 'J \1 l' onl.m yctişti
r<'n vntnn dıl sc\ jusc. 

U r 1 m• at"ı;; .. z\i: 
- .\z ,·eren <'.r.nılan, ~ok ,·e.ren 

malı n \'erir! der. 
n ' m<'rh m t ,.c Y:lTdımcı, Türk 

snl'tırmn lir ya.radıiış rl'\esl t;ay· 
maldnn' h ~·.a nNJir? "!\lerhamet 
\"e yarılmı , duy":nsundnn, sengin. 
le fakirin kend:ı ... rln ı:öre pay aı. 
macı·, hnndıuı glizel anlstıYabllir 

mi? Türk. \i<'if:ı.n \'8zifeıtinden 
k'n c;nvı i'it=<;n'.\ etmlvor HattA u 
,·orrnf, camı ~:tn ay;nn;cı !Mlya.ralr 
Mil< veren en ü~t tutu• or. 

Amt'ıil·'ldnl<I milvnnter1er mec
tf.<ti, bir t-Oplantısmda ıqı '-•ran 
venr'"'"Nli: 

"tr,mlzclen 1dm mll~·ardcr ola
rak ölflr.ııc, o namussuzdur.,, 

Bu kuarm arkasmdald, ::,özel-
ik. pek kapa.h de91. Servet'. ka
nn•ldr~ yere. tıpkı t.oprap to. 
ham atar gtbi, bmılmıak, serveU 
\'llt.anda AOD"lıız, tr'·,.nmez bir ha
zine haline koymak flrmelttlr • 

Bizim ,·a'laflar t.annlmlz, bu iş
de soyumuzun bUtUn <lünyaya ör
neklik cffiğ'nl göst.erlr. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

lnrak görmek istediğini~ karmrz E1hC'lt·O başka . ch'rlerdt', başka 
ı;özünüze 80ka.k kJZ": olarak görü ~ dli)'etlerimfade de bu fürJli cemJ
ı.Ur. yetler kurulmuştur. Fakat Ana(lo. 

=================================== YARDIM ŞEKlt,LERJ 
Borsadan nkuyut-omaz zeki Can 

yazıyor: 

Evlenmen'n ve 11Ufutııun artması 
için aşağıda mm 'ad.ığrm hus'U8lar 
bu işin belki bir !)ti sebebini teşkil 
eder kanaatindeyim: Bunlar da: 

ı - LUks severiiğı mllinkün ol
duğu kadar ortadan kaldırmanın 
çaresi; 

2 - Scviyelem atalı y1*an 
denkleştirilmelİ ve b:llıafJlla kü tU
rün r.~t bir tarzda tfunullcndhil· 
mesl; 

3 - Sineltlfl.ls.rd!lld filmlerde 
teşhir edil~ mocla elbiselerinin 
göstcrihnemesi,; 

4 - Hayatın daha ucuz şart
ltırla temini ; 

5 - Memur ola.nlarm maa.,larr· 
na lmyat ~a göre zamlar 
yapılması; 

6 - RCl"lmi ve hl.INmi dairelerde 
~.a 'ışan erkek ve kadmla.nn mü
nasip bir müddet icinde evlenme

! !eri, :ı'ksl takdirde vazifeden uza.k
i .ıı.ştmlma.lan, 

7 - Memurların \-azifelerinden 
::min olmalll.n; 

8 - Aile saadetinin SOMUz ze\· 
kini muhte if kültUr vasıtalan ile 
halk üzerinde i~enmeet: 

9 - Her oocuk için mfuıasip bir 
n:llkifatm temini; 

ıo - Yem evleneceı'klC're, ev 
etYa..,ı tedarikj için bcde!i taksitle 
ödenmek üzere bir mticsseaeıı.in 
'lru.ru iması; 

11 - Ev Jrirale.rmm daha acus 
olarak tesbit edilmeel; 

[~~] 
Okumak mı, oturffiak mı? 
G cçcn gün, oldukça clddl görU§lU 

ve aamimlyetlnden de §Upbe et· 
medltlm bir doatumla g6rfl§Uyor
dum. Bir tren seyahatinden bah.seL 
U. Trende bir çok yolcular cönntt,. 
Bunlardan ecnebi olanlarmın hepsi. • 
nln elinde blrer kltab varını§. HabL 
re okuyorl&rmlf. Biz iae pencereden 
dl§art bakıyormuşuz . 

Samimiyetinden §Uphe etmediğim 
için, ııöyledlğl sözleri ciddiye &ldım 
ve mllnak&§8. etUm. MUnakqamı 

bllhasaa kendi mUp.hedem tızertne 

yUriltUyorum. ÇllnkU ben ~ böyle 
bir yolculukta, ona benzer manzara.. 
!ara, tesadtlf etmiştim. Gerçi benim 
mtıp.hedem esnasında, okuyanlar 
yalnız ecnebller değildi ama, okUnan 
veyler daha QOk dikkati çekiyordu . 

lılese!A, arkadaşımın iftiharla balı. 
aetUğl okuyucuların elinde ne vardı 
blllyor musunuz? Polla romanı! .. 
Çofu yoıcutuktarda okunan roman 
da zaten budur. Yolculuğun rahat· 
sızlığmı, yeknaaklıtmı unutmak ı. 

çln böyle harekeUI mevsulara iba, 
vurulur. Fakat netice itibariyle, o_ 
kumayanlan kUçUk dil§Urecek bir 
harika ile kar§ılaımış değiliz. Niha. 
yet polis romanı! .. Onu okumakla o. 
kumamak arumda bilgi bakımından 

bUyUk blr fark var mı? 
Bu satırlan yazmaktan maksadı· 

mız, her haqi bir kitaplı adam 
gördUğQml18 saman, onu a.111.me aa. 
nıp izzeti nefıılınlzt kıracak derecede 
kendiml&i ap#ı tutmamak lU&umu. 
na işarettir. Okumak var; okumak 
var! 

Ciddi eacrler okumak huauaunda 
dalma c;alışmıığa muhtaç olduğumu. 
su inklr etmeyelim,. Fakat uıe aa.pa 
selmea kitaplarla oyalana.nlann yüz 
leQ,ne be.kıp da: "Aman yarabbi! .• 
Ne yllkaek insanlar! .• Ellerinden kL 
tap dUJmUyor!,. diye onlan göklere 
çıkarmak ve kendlmlsl o rı.labette 

derinlere gömmek t&ral1ın d& detf· 
lit .. 

zaman olur 1d ellerimlsl kollan
mw baflayıp havaya .uya bakarak 
oturmak, açma bir kltab okumak. 
tan çok daha akıllıca bir hareket aa.. 
yılır. 

M. I. HiKMET MUNIR . 

Tard ve Yarddaı 
Dörtyol, Bergama ve 

Safrada 
Dörtyol, 10 (A.A) - Tl1rk ban 

kurumuna 2 inci parti olar&lt 520 lira 
60 kuruş teberru edilml§tlr. 

" ......... Avrupa Akdenize 5eli· 
~ 1'olayla inmek lhUyacmdadır. 
il~ vaktiyle A \'118turyaıım e. 
~ bUJ11JULD Triyeste İtalyanın 
~.u a.ıtma geçtikten &Olll'&, 

\~ biDtertandı ltlbarile mer
ıı...~ Avnıpama cenaba açılan bir 
~esidir. Asırlarca bir mesele 
~ ere.da kalmış olan Selinik 
h..... lııınm kati aeldinl her halde 
~ sulhuau t&yin edecek 
. . .._.Pler taybt edeeekdr. 

Ba.zan günlerce allcsini dütün. 
miyordu .. sonra birdenbire ağızdan 
ağıza dolaş::ı.n tir şayia ve yahut 
gilrilitlicU bir gazetenin bir maka
lem clolay:ı.siyle enı:Uşe. şüphe bü
tiln varlığını kaplıyor ve bu arlık 
bir kabus halini aılıyordu. 

Yazan: F ranauva KörmenJi Çeviren: Mualler Acar 

zaman güneş gök yüzünde pınl 
prnl yaruywdu. :I'ren na.ylan bo
yunca ilerlediler .. daha on kişiyi 
<ie badana cd 1mifj bir binaya doğ. 
ru götürtlyorlardı. Nihayet Kadar 
kendini bom boe bi.r odada buldu, 
Ne kadar ::aman geçti? Bir saat 
mi? İki saat nü, yoksa.Uç saa.t mi? 
SollTn Uuri kiğrt, ka.lcım, hokka 
dolu büyük m888l'lm önUne geti • 
rildi.. masanm etrafmdn si.gara i
~eın Rumen aahitleri otunı:ywla.r. 
dı .. arala.n:l<la ayn Uniforma giy. 
ıp1f bir de genç adam vardı. Bu 
muhaıkka.k ki Rumen değildi.. her 
halde htr ecnebi obna.lıydı.. son. 
ra onı.dald l'.abillcrden biri ken
c'liel:ne Rumence bir şeyler aöyle. 
di, tabii Keda.r bunlardan hiçbir 
r:-cy anlamadı, ancak o sırada ak
lından şimşeC gibi blr fikir geçti, 
ıleriedi ve tam ecnebi zabitin önü. 
ne gelince durdu .. art.Ik hiç §ÜP· 
hesi yoktu bu mavi göz1U 8arJ§lil 
Senç bir İngiliz zabiti idj .. 

Bergama, 10 (A.A) - Kahraman 
erlerimize kı§lık hediye Uıda.rild ~lll 

bugüne kadar teberru itdUen para 
~ekilnu 2339 lira 75 lruruıtur. Ayrıca 
400 parça muhtelif c1.ıı.a e§Ya da alt 
olduğu makama teslim edilmlttlr. Te • 
berruata devam edilmektedir. ~.ak prenaipe göre onun ta

~ it bayrak belB olaea.ktrr. Fa
\; bugtin)dl Abmnyuım eskiden 
\ "'- bir takım meseleleri b'lhas
lt. geop0Utik balmndsn halletmek 
-~iinde ~be yoktur. 
~~'sele)i bu baknndan mütalea 
,~ec Seliıılğin nfrbı ltalya.n ''e· 

tı11 ııt Bulgar Mkerlerinln nezare-
" terkcdihncdiği anla.~ılabillr. 

~1\'lloa bugün nıınv<"r bir harı• 
~ 111ledJr. Ve istikbale alt bir ihtl
~ ~İmdiden halletmek gibi bir 
~~ lıuriyeti de mllstac,el olarak 
~~bnemektedir. 

lıtı4~t Selanlk; Yunan ordusu in. 
,~ uğradığı zaman bizzat Al
"ıltı kun·etleri tarafmdan l~gal 
@,

11 
'1lek suretne fili bir \"Uiyet ih-

'' edilmiş YC Seliniğin merkezi 
~ ~Pa itin olan ehemmiyeti a«Je. 
~ltııısıurı edllmfıırlt. Bugün Selinikte 
rtı.ıı a~ Alman kD\'\~tk-rl şark 
'ttı. ~ın~ göttirtibnti tür. Gtden 
,.,~ O\'\"etleri yerine yine 
~ ld l A \'l'Upeda bulunan Ye mu
'l<t l"ra'-' Bulpristuıdan ve ıtaJ. 
l~ ~ ıiY3A]o Abrıanyaya bağlı o-
" aearıar '5evlledilml"tJr. 
\ov »racar Jcnn·etıerfnin Alman 

'etlert yerlae Jlönderilmlı ol
~ fllel&nığin isti"-<ball hakkında 
~-bir mana ifade cdehiUr. 

SADRI ERTEM 

Bir akgam ihtiyarlara: 
- Devıı'ya, o.ilemin yanına d(i. 

neceğim .. 
Ka.ra:run bildirdi. İhtiyarlar deh-

şeUe gözlerini 11.4:tıls.r. 
- Allah :ışkma. yavnıcuğun1. 

ten neler söylilvorsun, dediler .. O· 

ı-nya gitmek i<)in vasıta. bile yok .. 
- Vaziyet n-0 olursa olsun göğ. 

sil gererek muhakkak Deva'ya gi. 
deccğlrn .. 

- l<'a.kat pMaoortwı da yok .. 
- Gizli olsrak hudu<lu gcçe<:e· 

ğim .. 
- Fakat biz sana seya.hnt iç.'.n 

para verecek veziyette değilir.. 
Kadar CC".binden dört tane on 

kuronluk kfLğrt çıkardı .. 
- Bu paraları nerede buldun .. 
- Santiml sattnn .. cevabını ver 

ıli .• sanki b"nim ne i2'imc y:ınyor · 
du ki! 

Kadar'ı projesinden var. geçir
mek imk8.nsızdı. Anna yenge ağla
dt lhtiyar dııJuı. enerjik göninmek 
istedi. Fakat muvaffak olamadı, 
nihayet ht'" torbaya. 'birbç ka es. 
ki çamaşır koydular, eski asker 
paltosunu sivil ceketinin üzerine 
geçirdi VC' yola çıktı. 

Tren yalnızca Gyula',ya kadar 
gidiyordu. Gyula.'da iki gün ba§.1 
~ <1ol8'lı. MaJraadı hudut geç. 

-14-
r.ıOk imkiınlaruu öğrenebileceği 
kimselerle dostluk peyda etmekti. 
Fakat herkes kendisinden nefret 
ediyor ve hiçbir ~lde derdini 
anlamak istemiyordu. 11r:i gece 
bir handa peyke üzerinde yattı. 
HanCT, Kadas'm oralara gizli, kö. 
tıi bir iş. yapmu merc geldiğine 
kat'i surette emlndi. 

- Beni hırsız ve huysuz blrgey 
%annediyor •. 

Dlye dUı;tindil ve o güne kada\· 
nazarlarını daima nuarie.nndaıı 
kaçıran ve daima toprağa bakmak 
için ya.radı1mq o1a.n k6yltlye hu. 
dudu geçmek tstcdifini söyledi. 
Hancı bu itiraf üzerine piposunu 
ağzmdan çıkardı. Kendi&lne bak
tı, yere tUkUrdU ve hiç bir ffElY 
söylemedi. Öğle-den sonraya ka • 
dar ~"Uvarlak hir çavdar ekmeği 
ve blr bUyük pa.rça papıika yağı 
J.ldı ve a.kşa.m olunca yola dilştU. 
Sulu karla. Jtanııık bir yağmur ya. 
ğyyordu. San iskarpinleri bileğine 
kodar çamurlara giriyordu. 

-Ben buna :ı.lr..Jnn:m .. 
Diye dUşündü.. K~ mUnasebe • 

tiyle bom bofj olan tarlalarda, b:r 
't{:'hlike 8.ıunea daima yere yatma. 
ğa hazır vaziyette ihtiyatlı olarak 
ve karanlıkta etrafı görmeğe alı. 
eık olchlfu iCJ1n dört bfr tarafmJ 

göa'Uyerek ve ihtiyaten ana cad • 
deden yirmi otuz metreden fazla 
:ı.çllmaya.rak ilcrleyortlu. 
Şafağa doğru bi'l"denbire yaıba.ıı

cı iinlformalı bir grup ukerle kar
§I kartrye. geldi, ekmeğirıi dialeri· 
nin ar&SmL\ ~ı ve ellerini 
lıAvnya kal.irdJ. Ramen devriyele· 
ri ya.k1aştı «i asker aUngtt talun.1'· 
oldukları halde kencH&ni ortaya. 
aldrlar.. çamur ve karla örtillil o. 
lan Y<>l üzerinde lkJ saat kadar 
yU.rÜdülcr. Nihayet bir mandıra 
gibi yere gdirettk kendisini içe. 
riye ittiler. Burada yirmi ldti ka
cla.r samanlar Uzcr1ıııe serilmie, ki
:ni uyuyor, kimi mmldanIYW, kim! 
aflıyordu .. ve i.çeri.9i çt* kötU ko. 
lruyordu. Kadas da bttki:n bir hal
de onların Uzerine seri<'di. Gözleri 
karnnliklarda kayboldu. "Dll§iln. 
mek neye yarar?" 

Devriyeler <'.a.ktsını, üzerindeki 
J.ilğrtlan, yarım kilo ekmeğini, bolı 
ca.smı ve yinnl altı kuron parasın: 
rum•ş'ardt. B:ı7.an klll8 bir zaman 
için kapı açılıyor hafif gri bir lllk 
içeriye smvor ve yeni b"rlsi geli. 
yordu. Yeni gelen dıvarm yanın. 
da duruyor, f'llerile karanltkta 
kendis1ne bir istikamet tayin et. 
miyP çah~ıyordu. 

Kadan mandndall çlbrdlklan 

- Benden daha yaşlı olabilece
ğini hiç zannc-tmiyorum .. 

Diye düşUndU ve masa.nm ke
narına dıı.yanan.k genç zabite 1n
gilizee olarak şunlan söylemiyc 
btufadı: 

- Mister... Arkadaş... Ben ni. 
lemi bulmrya uğraşıyorum.. ana. 
mı .. babamı.. bunları söylerken 
hafraasmda kelimeleri uzun araş. 
trnyordu. !ng"llz zabitinin göileri. 
nin i~ gUldti, fakat kaşlar:nı çata. 
rak derha1 bu tebessl.imU gtzıemcJt 
lft.eti ve cevaben: 

- Güz•1.. ~di.. eenin ebevey. 
nhı 'Romanya.da mı oturuyor! .• 

- Evet .. evet .. Ro!""'nnvada De. 
•'da.. <IHoomı oar} 

Bafra, JO (A.A) - Halkevi yardmı 
kolu 235 muhtaç vatanda§ll •70 lira 
nakdi yardımda bulunmU§tur. 

----~o~-~~ 

iranda 
Rus - lngiliz nüfus 

bölgesi 
Londra, 15 (A.A.) - Telemondial: 
Sovyetıer Birliğiyle DUyUk Britanya 

aruında lrandaki nüfuz bölgelerinin 
tahdidine dair bir aıılB§ma aktedtımlı· 
Ur 

~ Pazartesi! Salı 

> 15 Mart 

' 
16 Mart 

~ -
c Sa.fer: 28 t;afer: 29 ..._ 

Kumı: 129 Kattım: 180 

\ &Klllt'I 'aaıatı t;:ı.11nı \ BNttı l'.uuı 

mıneıtn 
8.10 11.l>O tl.08 11.:61 

dOtufU 
oıae ıı.ıs 6.07 1U8 tl.08 
!idadi 15.'4 9.29 1U5 9.ıt 

Akpm 18.18 12.00 18.19 l!.00 
Yataı 19.46 1.sı 19.U 1.11 
:lmınk 4.SS 10.1'7 4.,ı 11.H 
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~ 7,80 Program, memleket saat ayarı 
i,33 Hafit parçalar Pi, 7,45 ajans 8,00 

K f • ı • Hafif parçalar programının devıımı up a l na l Pi. 8,15-8,30 Evin saaU. 12,30 Proı;· 
, 

ram, memleket saat ayarı 12,33 Şar. 
kı ve türküler 12,<f5 ajana 13,00-13, Dünkü maçı Galatasaray 5 -o kazandı 1 30 Şarkı ve türkU!er progrıınunın de· 
vamı. 18,00 l'rogram, memleket saat 

Kupa finsl maçı dUn Şeref stadında 
iki ezeli raklb; Co.latasnrny • Fener. 
bahçe arasında acltlz bini nşan bir :ıc. 
yircl kalab:ılığı önUnde yapıldı. 

Maç sa.ati yakla§tığı vakıt ı~l 1: J 

\Up taraftarları arasında heyecan art. 
mış, gözler sahanın çıl:ış kapısına çev 
rllmi§, çıkacak takımlar merakla bek
leniyordu. Nlhnyct saat 15,30 da ta. 
rattarlamın sürekli nlkışlan arasında 
çıkan takımlar sahada şu kadrolarla 
yer aldıJar: 

de\ reyi Galatasaray 3-0 gallb bitirdi. ayarı 18,03 Radyo dana orkestrası 18, 
ikinci devre: 45 Ziraat takvimi 18,55 lt~aaıl heyeti 
Bu devreye daha eUraUI ve enerjik 19,30 Saat ayarı ve ajans 19,45 Ser. 

oaşıandı. Sarı·lll.clvertıiler muhakkak beat 5 dakika 19,50 Karışık garkılar 
gol çıkarmak için u~agıyor ve düzgün 20,15 Radyo gazetesi 20,45 Bir marı 
bir oyun oynuyorlar. Fakat Galata.sa- Jjğreniyorw: • haftanm maqıı 21,00 
rayın enerjik müdo.laası önünde bütUn Konuşma (öğretmen saati) 21,15 Şar 
gayretler kırılıyor. Osman da ı;:ok i . kı ve türkUler 21,45 Radyo senfoni 
yl bir gününde.. Muhakkak sollük orkestrası 22,30 saat ayarı, ajans w 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevraf ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

bir çok şütlcrl tutuyor. bonıalar 22,<fS-22,60 kapan!§. kabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Jsrarla JıteyioU. 

Gıılatasaray: 

Osman - ı:nruk, Salim - J.\lustu. 
ıu, Enver, Eşfak - Hikmet, 
Cemil, Gündüz, G01.anrer. 

Fcııerbahçc: 

Arll, 

Nuri - l\lut!mmer, lHıırat - Ömer, 
ZCJ'llCI, AIJldin - l~lkttt, İbrahim, 

Melih, Esut, ~ad. 
Hıı.kem: S:ıml Açıköney. 

Oyuna Fencrbahçenin merkezd"n in 
kl§S! eden ve Galatasaray müdafaaaı_ 

nı bulan bir akını ile başlandı. İki ra· 
ktb do birbirlerine oyunlarını kabul 
ettlrmoğe uğraoıyorlardı. İki tarafta. 
da n.sablyet göze çarpıyor. DördUncU 
dakika.. Ss.ğdan Hikmetin ortaladığı 

topa seyirci kalan Fener kalecU!i to
pun ağlara takıldığını gördü. Galata. 
sarayın scsıılzce havadan kazandığı 

bu gol oyun üzerinde bir kaç dakika 
ağır basmalnrmn sebeb oldu. Biraz 
sonra Fenerlllcr tekrar toparlandılar. 
Havadan yedikler! gole mukabele için 
uğraşmağo. bl\§ladılar. Fakat açıklan 
1hmal ederek mütemadiyen merkez • 
den Melih \'llSıtaslyle taarruzları mu. 
vaffak olmuyordu. ÇünkU bu ele avu· 
ca mğmı~ an oyuncu rnkıb müdafaa ta 
rafmdıın çok iyi marke ediliyor. 

Gıılıı.tas:ıraylılıır da Fener kalesini 
ziyaretten M.11 kalmıyor. Oyunun 20' 
inci daldkasmda soldan ortalanan to
pu Cemil ınkı bir vuruşla Fener ağla. 
rmn takarak takımma ikinci golU de 
kazandırdı. Devre !Onuna dotru Ga _ 
ı:anfcrden aldığı bir pası Gündüz ka. 
'n ile Fener nğlarmıı taktı ve birlncı 

Dakikalar ilerledikçe oyunda bnriZ 
asabi bir hava esme~ ba§ladı. Yer 
yer çarpı.,malar oluyor, tekmeler atı. 
lıyor. 

Bu vaz.lyet 35 tnci dakikaya kadar 
sürdü. Bu dakikada Galatasaraym 
Uç ortasının Fener kale!ine girdi. 
ğini gördük. GtindUzUn çektlgi şütU 

Hikmet tamamladı V() uördüncU go • 
lU de takımına kazandırdı. 

Bimz sonra sakaUanan 1''ener mü
dafii Murat oyunu terkettı. Fener ınü. 
dafaası bUsbütUr. hafiflediğinden Ga.. 
lataaaraylılar ağrr bnemnğa ve mUte. 
madlyen raldb kalcs!nl mkıgtırmağa 

bngladılnr. Bu arada Gündüz de be -
şinci goıu yaptı ve maç da bu şcl;ildc 
l>-0 Gnlatasarnyın pliblyeUyle bitti. 

Dün Fenerbahçeyl büyük bir gol 
farkı ile yenmelerine rağmen Gnıııta. 
saraylılara fcvkalAde bir oyun çıkar. 
mışlar denemez. Maç heyeti umumiye. 
,lyle iki takım taraftarlarını da tat. 
min etmemi§, ve meraklılan sukutu 
hayale uğratml§lır. 

Galatasaray - Fener 
B takımları 

Dün Şeref stadında bUyUk maçtan 
evvel iki kulübün B takımlan k&r§ı· 
lll§mıglar ve Galata.saraylılar 2- 1 ga.. 
Jlb gelmişlerdir, 

ikinci küme lik maçları 
Dtin Kadık6y ıtadmda yapılan ikin. 

el küme ilk maçında Davutpn~a takı. 
mı Unkapanmı 6-1 mağlub etıni§ • 
tir. 

Saçtan elbise lr , 
Finlandiya berberlerinde 
kesilen saçlar toplanıyor 

Hclsinkl. 15 (A.A.) - Fin hü. 
. imet :makamları, btitün berber 

'onlannda saçlarrn toplanması 
nı emretmi~lerdir. Bu suretle se. 
nede birkaç milyon kilo sac; top'a
nac:ığa Umid edilmektedir. Bu 
saçlıırln y:ıpılncak bazı elbise kı. 
sım erı tvvela harb malii'lerine 
<.ngrtılc<'a!ttır. 

--0>------
Bombay:lal~i kadın ve 

çocuklar §clıirden ayrılıyor 
Bomb:ıy, 15 CA.A.) - Singapur 

düştükten ııonm b!r çok kadınlar ve 
çocuklar kendi arzularlyle Bombayı 
terketml§lerdir. Üç gündenberı işçile· 

rln alle1crl de §Chlrden uzaklll§makta. 
dırlar. Bununla beraber her sene bu 
mcvlilmde bir çok ailelerin buradan 
ayrıldıkları bUdlrilmektedlr. 

Alman denizaltılar lilom 
kumandanı Amiral oldu 

Bc.rlln, ili (Au\ . ) - Alman donan. 
maaı bn§kumandıını büyük amiral Re· 
der'in t eklifi üzerine FUhrer denizaltı 
!ar filosu kumandanı visamiral Uöneç'I 
büyük hizmetlerine bir gükrıın olmak 
Uzcre nmlrallığa yUkseltml§tlr. • 

Toplantıya daavet 
Sapan 'IUrk Ancnlm .,ırı,eı ndrn: 
Şlrkeltınlzln r.cn 111; lldl umumi he 

yet toplantısı 23 mart 1942 cumartesi 
saat 10 da Gala tada Nur Han 6. 7 nu· 
marada yapılacaktır. Aşa~ d:ıkl ruz· 
namenin müzakeresi için hissedarların 
gelmeleri rica olunur: 

1 - 1941 yıl: İdare Meclisi raporu. 
murakıp raporu. 

2 - ICtır ve zarar hcs:ıpları ve biltı.n 
c;o hakkt!lda münzkere 

VAK 11 
; azetedt çıur, oUtUıı yu; "' 
~elmlertıı OUkUlru CD&b.IUZdUl 

'KO!litl l'AKffESJ 
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-&yda otıu "UTUf 1UşUlllr Poata 
:ıtrllğınt ııtroıty~ı. verıerto ay<UI 
vetmı~ •ıf'ıtr Kurut ıamm~Uh 

o\bone ı<aydını tılldlrerı m,.ıc tuı 

ı~ t~ııc r.u ııcretını aborıt pıuıuı 
!Jrn posta veya cıanita Ut' yoııamıı 
ıcrerıııı •dıo.rl' ktrıdı ıUtrınt a.ın 
l llrkhı·ııln l'ıl'J ()(.-111 111 .. r:. 1~1J11ılı 
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l'tcaret •Janlannm sunum • sa 
'ın 90tı<ııın ıutıaren uıw ..aytıwı 

nnda 4L '" '3ytall\rr.a "14.ı f<Ur~ 
lllrdllııco sııytıu:a ı; tklncı n 
><;tıacU<le 1., oınııctae ' · oaşıııı 
vıını 'ile&mece fı Ur&du 

~Uytlll , ~11 le''llmJ.ı ıuış~ıı 
~nktı 111\n verrnıcrt :l}'Tl llyrı Uı 

ıtrmeıer yııptlır Keeau Ut.niarıt 

ıaııum 9aUrı t>C ,1<uru4u.u 

l'lı-an .\lıllll)t:ttc: Olmıy&.11 

KU('Uli Utolaı 
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1 "Vakıt,, Kitabevt!"irı yen 1, 
neşriyatından bazıları 
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DRAM KISMINDA 
KOMEDİ KISMINDA 

Alqllm ıo.::ıo da 

Ökse ve 
Sükse 

btanbuı A!!llye tlçüncU Hukuk IIA
kimllğine: 

Ortaköyde Bahçe sokak 66 No. da 
mukim Nesim Meaulnm'm, Orta bah
çe sokak 69 No. da muklb iken hali 
hazır ıkametgAhlarınm belirsiz olduğu 
taayyün eden lUyıı. ve Samuel aleyhine 
mahkemenin 934/1036 No. lu dosyıısı 
ile açılan, iştirak halindeki mU!ktyettn 
müşterek mülkiyete lfrağı davasının 

yapılan duru§ması sonunda: Bermucl. 
bi talep i§tlrak halindeki mlllkiyettn 
müıterek mtilklyete kalbine 13.2,942 
tıı.rfhtnde karar verilerek yazılan !IAm 

mahkeme divanhane.sine talik edilmi§ 
olduğundan M. aleyh İllya ve Samoel 
in tarihi llA.ndan itibaren on be~ gün 
urt'mda müracaatla temyizi dava ede· 
bilecekleri ve aksi takdirde hükmün 
kaUleşeceği hususu ilı\n olunur. 

(39138) 

Venı Neşriyat ........... ..____, ~ 

TURK-181..UI ANSlKLOPEDISt 
1 

29 uncu sayısı intigar etmiştir. Muh j 
teviyatı: 1 • Amme velı\yeti: Profesör 
Kllmil Miras. 2 • Amme selAmetı: 

Temyiz reisi Fahrcttın. 3 • Amel: Ta
hir olgun. • • MUlkUg-şatra taleb ı 
ameli: Pro!e!Ör Ali Nihad Tarlan. 
5 - An. Lisan bakımından. 6 • Fel.8e!e. 1 
de an: Mustafa Namık. 7 • KelA.nıda 
an: Profesör İsmail Hakkı lzmlrll. 
8 • Mlhanikte an: Sadi, 9 • Ane: ö · 
mcr Rıza. 10 • Ani: Sadettin NUzhet. 
11 : Ar ve haya: Ömer Nasuhi. 12 -
Aray: Temyiz reiıl All Himmet. 13 • 

Kur'anda a'rııb. H • A'rabi pa~a: Ö
mer Rıza. 15 • A'raf: Diyanet reisi 
muavtnı Hamdi A~ekl. 16 • Ülvt b ir 
mUcahedeyi Ismall Habibin yağmn 

şekltnde göstermesi. 17 • Yüksek pro. 
fesör Sıddık Sa.mi, 

SAHİBi : ASIJI US 
Basıldığı yer: \'AKIT l\IATBAAS: 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Refi!.. Ahmet Seı•ennil 

l nŞaat illlnı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
1 - Karabükte yapılacak 100 işçi evi, yollar, harici 

su tesisatı ve toprak tesviyesiyle kanalizasyon inşaa\'.ı ka. 
palı zarf uauliyle ve vahidi fiat esaliyle eksilbneye kon. 
muştur. 

2 - ltbu İnşaat ve ameliyatın muhammen ketif be. 
deli 699.357.70 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank muame. 
Jit Şubesinden 35 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 31725 liradır. 1 

5 - Eksiltme 27.3.1942 tarihine müsadif cuma günü 
saa\ 16 da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü in. 
şaat şubesinde yapılacaktır. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında, fimdiye ka. 
clar yapmı~ oldukları bu gibi işlere ve bunların bedelleri. 
ne firmanın teknik teşkilatının kimlerden terekküp etti. 
ğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15'e kadar makbuz muakbilinde Ankara'. 
ela Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa. 
a\if!den 1 saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabile. 
cek gecikmeler nazarı itibare almmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada !erbesttir. (3250) 

·1·11rk•ye camburlyet• 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluo tarlhJı lll8M. - Sermayı-.!: l000.000,000 ı ·urk u,... 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari lıe1 nevi banka muameleleri 

P&l'JIJ blrtkt1renlere zı:ı 1100 Ura lkra:n1 \•e veriyor 

-:.ıraaı ~anka.sınoıı Kumoaralı ve itibar.sız ı.a.ıarruJ oeşap1arını:ıe :ı ~ 

~ Uraaı bulunanlıı.rıı. Sl'Dede 4 defa çekilecek ıcur'ıı ne ~a~dAIO 
cılıtna ı;öre ikramiye oağıtııacAIHrr 

• • 60(1 ı.ooo • 1%(, '0 • l.l\Ot 

• • 60ll • z.ooo • 120 ı-0 1,1400 • • .. ?60 • 1,000 lflt !il 1.%0( - • 
uı . 100 t,00(1 . 

'" 

TU;iKiVE iŞ BANKASI 
UfU ~ıl ır'ICJ..&J.U 

Kiiçük Tasarruf l adet 200G Ul'&UJI - 2000.- 1.Jra 

Hesapları 8 .. 1000 - 8000.-
il 160 - 1500.-

ı 9t% .... , H.AUO YE Pı.A.Nl 8 . 600 - 1000.-

ı<EŞlHELEH : Z Şubat. 4 10 • ~ - Z5oo-
to . 100 • - 4000,-

•'6yıı.. ı ... ğu"ltOt;. ı lkln· 60 60 - 2500.-
•!Wşrln tarthlertnllf 200 2:ı • - 6000.-

.... pılır 20(, . 10 - 2000.-

9evlet Demiryollar1 ve Limanları işletme 
' Umum idaresi ilanlar1 

. 
• 
• . 
• 

li 

Muh:ım-ncn bedeli (10i60) lira olan muhtelif eb'atta 2500 metre Llno. 
ıcom ( 16.4.1042) Per§Cmbc ı;ünU snat (lfi,SO) on beş buçukta Haydnrpa. 
şada Gar b'nam dahlllndekl ltomlsyon tarafından kapalı zarr usullle satın 
n!ınac1:;t1:. 

D:ı ı~c r; rmck iııteyenl"rln (1482) lırlık mu,•aklmt teminat, kanuı..u 
tayin et.Uğl vcııikalarla tckllflerlnl muhtcvı zarflarını ayni gün saat (14· 
:.O) on dört otuza kad:ır ltomlsyon Re1Bl!ğ.no vermeleri lAzımdır. 

Bu ı;c ait şnrtnamclcr komisyonda p~rasız Ol'lrak dağıtılmaktadır. 
(3426) 

Jj: ""~ 
l\Iıılıamm"n bedeli (23.37fi) lira olıın 72 kıı.~m muhtellf tıp ve cbntt 

Bily:ılı yat:ı'tlar 30.4,1942 l'erge~be gtlnü saat 15,SO da kBp ·t: zarf usul 
ile Ank,.rada İdare binasında toplanan Morkcz 9 uncu Komisyonca. satın 

alınaco:ıl:tır. 
Du ışe glrml'k lstcyenıcrl11 ( 1753, 13) liralık muvakkat teminat llo ka 

nunun tı>yin ettiği veslkıılan ve tekliflerini ayni gUn saat 14,80 za kad:ır 
ad: gcçe.ıı K 'ınl yo::ı !~d:ı'iğınc vermeleri lll.z·mdır. 

Şartnameler pıırascz oıarak Ankara'da :Malzeme Dairesinden, 
pari<l'da TesclJUm ve Sevk Şefi ğlnden temin olunur. 

lstanbul Defterdarlığmdan: 

51250/3 

t1335/l 

Nl~\''1 

Mırl't!tmmen 

klrn bede.il 

KAğıthane Soğukt1uda Hnlebll ve Uzunca ova 
arazisinden 803 dönUm arazinin bir sencl.lt 

icarı. 

KG.ğıthanedc İmrahor köşkü aoı cihetinde 
(kasrı cedld çayırı nami'c maruf) 65.9:i dö. 
nüm tarlanın bir ııenellk icarı. 

808 

162.73 

Temi· 

61 

ıs 

Yukarıda yazılı yerler 18.3.9t2 Çarşamba gUnU saat l~ de Dr!terdarlı1' 
Mllll Emllk MüdUrlUğ'Unde mütcşekltll komisyonda ayn ayn ve açık art
tırma !it! kiraya vcrilecckdlr. Fazla !Zahat için mczkO.r müdürlüğe mürn· 

caat. (335Sı 

Devlet Deniz Yolları işletme 
" Müdürlüğü İlanları 

Umum 
UlKK.All': flCBaptanndalO paralar Dlr sene ıçlnde ::ıo ı:rarı:ıo ~nt 

füşmlyenıere :kramlyt c.;ıktığı tnkdlra• 'il 20 tıızıııst yıe "trlleccktb 
Ke~tdeıer· ı' MarL. ll Hazıran. ll EylQL ıı l:lınncll<Anun uı.nhı• 

r1.nr1f' ' Y"Nlır 

= .. Muntazam postn seferleri yolcu navlunlanna l Nisan. 942 tnrlbind P 

ttibartn yüzde on zam ynpılmı§tır. Accntıılıırımızdan izahat alınab'llr 

(8388) 


