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Teşrii masuniyetle : 

Asıl gaye ve 
aykırı tatbikat 

r,::;~:niyetin mevcut şekli, me~=-

1 ana yasanın ruhuna aykırı bir imtiyaz veriyor, 
hem de kendilerini bir şüphe ve zandan derhal i temize çıkmak hak ve imkinından ma~~~~ ~~i!~~ J 

* ........... .._......,___... W$iUlUA!ianv<aansızana 

Yazan : Ahm~t Emin YALMAN 

B üyilk Millet Medlsi buciin fi 
toplantl'larma yeniden ba~ 

Jııyor. Öyle uma.rrz ki Meclisin 
.bu 6w-alaı:'da üzerinde duracağı 
·ilk mesehı~erdcn biri, mebU6ların 
ı'teşrii mıı..sunıyc~i ~tnl ele almak 
.ve ana tc;şkilat kanunumuzun ru. 
ıh.una vo a.kh'n ve insafın icabına 
uygun bir surei'te halletmek ol.a
cakbr. Son aylarda cereyan eder. 
Jkl Mdlse, bu meseleyi naz ri b ·r 
münakaşa. mc-Wuu halinden çı
ka.rmrş, .günün ameli bir işi hali. 
ıi'?e koy.mu§tur. 

Mebusların teşrii masuniyeti 
meı;elesl ıbizjdc hiç b ir memıekette 
görü~miş blr ıfrata vardırılmış, 
•bir zümre imt yazı .heline konul· 
muştur; asıl mııl...;sat da ıözönün
dcn kaybolmuştur. 

Ana teşkillıt kanu-numuzun on 
yedl~i ml\dd'.•.:ıl, maksadı açık b\r 
E>urctte izah etmiştir. Bu madde
nin fJlc fıkrıısı şöyle diyor: .ıH!I; 
btr mebus, Mec'Lis dahilindeki rey 
ve mi.ttalfıasından ve bayanatın. 
dan dolayı mes'ul değildir. 111 

Hukuk Fakültesi Dekanı Ord. 
Pro('. A1i. Fuad Başgil'~n 1t1'eşril 
masuniyet meselesLa ba~hğile ~ 

~ ~ene çıkan çok kıymetli etü
dürJiin dokuzuı-.:u sayfasında .hllık. 
lı olarak işaret ed(ldiğl gibt, 
kanun, ıı.ımes'uliyl'!48i:z:"Ai iıc8p 
eden fi 'fö:lri mahal ve mahiyet 
'tibarilc tahsis e~~r. O suret. 
.te ki evveli\ !illin Mecl"sln !~inde 
vukuu. sonra da rey, milta1Aa ve 
beyanat ka'blliıidcn bir mı olma· 
sı n l~:r.ımdır. 

Görülüyor ki teşkilAt kanunu
muzlln aradığı gaye, mebusa şah
si 'b'r imtiyaz veı4mek değildir; 
mlllet n haldlarını kendi kanaati 
clııfre:irtle tam bir surette koru. 
mıı~ı iıçln .geni :; fmsat vermek ,•e 
fik ''rlerlnch!n dolayı takibata uğ· 
ramasının önüne geçmclctlr. 

Yine toşkllfı't kanunumuz, Türk 
vata.ndaf,arı "rasında hlıç bir zilm 
renin imtiyaz sahibi olamayacağı. 
nı esaslı b'r kaide d l:.•c kabul et
miştir ki bu ııtaldc Türk lnkılfibı. 
nm -temel ta,..cllo.rından biridir. 

c t'mtlya:zınz ccmiyetı. prensip.· 
ntn zaten giin[in mn'şcrt vicıdıı.
nır1cla tabij fbir yeri vardır, her. 
H\rlU lmt"yaız ve ist 'sna Türk ru· 
huna rahatsızhk verir. 

lnn lrral~ Mmra libneli, & alldald llitdhelf'rin eneke bek· 
leM11ekte oldlli'&na Wr delHdlr. lr&R ,ahı•ı• ela memleketten aynldıfı 
Jnıhe:rl vtrtltyM'fta t1a 1"1 hellk tallılkkak etmenılttJr. Yalnız Şaltm kan
""' ,.e çecağaaa k karl8ıf&lıtdardaa azak, ecuJyette gönnek Jı;tettiği 
..._. lbura 7ella11t•il• •lll81J4hualdeıltr. 

Eski Çek Cümhurrei5i 1 
Beneş dedi ki : 

Almanya sulh 
teklif edecek 
J aponya Sibirya,.a ) 
soldırsa bile Alman. ) 

yayı kurtaramayacaktır 1 

1 ra·n da 
isyan 

hareketleri 
Birçok kabileler 

isyona kalktı 

Ruslarla lngilizler 
lrandaki nü fuz 

bölgelerini tahdit 
ettiler 

Londra, 15 (A.A.) - Çekoslovak 1 
mllletlne radyoda bir demeçte bulu
nan Bene, f!ZCümle dem~tır ki: 

<Alman generalleri artrk Alman 1 
zaferine inanmıyorlar ve mll8alt za. 
manda sulh tekllfinöe bulunmağa ha. D elhi, 15 !A.A.) _ Britanova: 
zırlanryorlar. l<~aknt böyle bir teklif İnan •ıfo.ikümct~ ,Meşed'in ııimal ve 
iyi karşılanmıyacak \'e harp sonuna cen~ kısımlarmdıı asilerin gös. 
kadar sürecektir. AlmanJaı· bUtUn terdikler.~ faaliyetleri durdurma· 
muvatfaklyetıerlne rağmen inanılmı- ğa muva!fB•k 'Ol.muştur. Kürt hay
yaeak yanlı'2ar yapmr11tır. Sovyet dutları 'buraleJ'da, muvasala hat. 
harbinde en bUyUk felA.kete uğramış- lll!"ını kesn1iışleroir. Şarki İranda 
lardır. Bu ilkbaharda da karşılaşa. ha~ut çeteleri küçük askıeri kuv 
cakları güçlUkler Alman askert ve veıt:J.er tarafından dağıtılmı-ş ve 
siyasi rejiminin felA.ketl olacaktır. çet: reisle!'i Meşcd'ln şınıallndekl . 
Japonya Siblryaya saldır.ıa bile Al- ~ağlara kııç.mık mecburlyethıde 

Yunanistanm Bulgarlar 
tarafından işgalini 

Elenler 
protesto 

etti 
---- -- ·, . 

Bufgorlor, Yunan
lıları yurtlarmdan 
kovarak yerlerme 
Bulgarları 
yerleştiriyorlar 

1 
J 

A-wrupayı bolşev izm l e 
cezalandırmaya 

gel ince 

1 
Son kurban kendini 

Londra, 15 CA.A.) - Dally Herald en ziyade bolşevizme 
gazetesinin Kahire muhabirine gôre, vermiş olan d~ y/ef 
Yunan başvekili General Çolakoğlu 
Yunanistanın Bulgar kıtaları tara- Of acakflf 
tından l~nlini protesto için Berllne Berlin, 15 (A.A.) - 1\I. Hlt ' cr 
gitmiştir. ltalyanlar bilyük şehirleri Berlinde ordu müzesinde harp 
işgal ederken Bulgarlar da köyleri kahramanları hatırasmın ta:ıız ı 
yağma ediyor. Bulgarlar daha şimdi- için yapılan mC'I'ru;imde ez.::ü.nlc 
den Makedonya ve Trakyaya kendi ~unları söylemiştir: 

ku ayni zamanda 
Aımanluın Ru'!· 
ıara ~k yakın· 

da ~lddetle hü
cum eclecelder lnl 
giMıtterlyor. 

Bu hal AJman· 
ların ilk en ·el 
xu.. tellllkesl• I 
bertaraf etmek 
ı .. tediklertni, o•· 
dan 110nra diğer 
hareketlere glrl· 
_.fllderlnl bellrt 
:ı,ektedlr. Hıtle· 
re J'Öre zaferln 
anahtarı Ru.IY•· 
dadır. 

\·atandaşlarını ycrleştirme~e ba~la- 1(- 1940 ta. ·oirlnci defa 0!arak 
mrştır. Buralardaki Yunanlılar ko- yine bu.rada merasim yapıldığı 
vulmakta ve bu suretle Bulgar ek- zaman, A lman m 'llcti ve onun 
seriyetı kurulmak istenilmektedir. O!ldusu, yıllarca esaret aHın::Ja • 

General Çolakoğlu Yunanlstnnın git t~.tu~uk~an sonra, Al~anya~rn 1 =-----------"'"""' )'*7"tmtrtm nxe~74-y -

!ı1=~~:a v:i):l~:um~ıı:i~:.ıı~:~!~~ :ı~~ı:r~~t~ ;eeni!:~ec~t:J~7~yed~t u ı a " , • r 1ı ı ,~ H i-n d ~ s ~ a ~ -H ~ v-;~ 
leceğlni Berllne bildl-rmiştır. rışmiş _bulunuyordu. Ne Alma~· ı il • r 111 -' B k 1 

yanın .~t darsızltğt, ne de kı::ndı· aş umandam 

1 .... Aı•aa l ı~::: 'v'!"';:".::',: ·::~~-:.::~"ş':';: Avustralyayı dedi ki= 
Fransada b fr muhakeme cereyan 

.___ bar lal ediyor. Bu muha'kemenin başlıca 1 
S ;:~ s;:e~:r~i-~ö~.:~ı:C~nd~I~ 500 bı·n kı·şı· Ha r b i ta ra Ya RUS Sa ha'n'sedihniyerek sadece harbe 

Yeter ~ecede hazırlanılmamış 

ol'ma.smdan 'bahsedl~mesindedir. .. d f d k Japon ya ya ı 
da Çember rl:~l~~n :~a v!1a·o~~~l~~~~ç~ 1 mu a a e ece 

da 140 yıJıdanberi .görülen en Şld. 

~1t1te~:: :~r~~ v~UA~:~e~; 1 götürecegv İZ 
da al döl't ayfdır sıkı 'hır ımtlban geçi· Japonlar Avustra yayı r 1 Yor rerek ''silahlarının ger-çek değerle. tehdı'de ,.alt<ıyorlar 

Alman tayyareleri 
dcrlgalor haJinde 

taMruzo bosladılar 
Londra, 15 (A.A.) - Salah i

yettar b ir mem'badan öğrenildiği
ne ıgöre 'Viazma'y~ içine alan çern 
ber gitıti'kçe daraJmaktadrr. Rus
l&r eR mü'h.mı ıkuvvetıler'ini cenup. 

(Devamı 8&. 3, Sü. ı de) ++ 

rini bütün dünyayıa ıaöstenniş bu- Y ., 
l•...:luklarını ve flıltikbal'de geıçlrl. 
lecek .i'mtlhanl11rın ne olu.115a ol· 
sun 1:eıçlrilen lmtihandan hemal
de da'hli. k o la,y atlatıtecağJndan 
artık kfmsenin şüphe etmiycceği. 
ni söyleırniŞ, sözlerlne ş<..'y'le de. 
vaım eYtemiŞtir: ı 

«- 1941 de zaferli' BaJlkan mu· 
lh arelbeslnden oSOnra Alma'n ortlu
ısu Rus topraklarmın enginlerin. 
d e JJttlemeğe b~lamı'Ştır. Tarih. 
te mls\L ormıya.n zaferler elde 
edilliniştir. IOr'duılar, birbi'ri at4dın· 

(~arnı Sa : S, SU S de) X 

Birmanyada lngiliz ve Çin 
kıt'a/an Japon/art 

durduttu 
Londra, 15 (A.A.) - Britanova 

ajaneının allkerJ muhabirinin blldlr· 
dl!ine göre, J apon istıtA pU'lnına l<ar
~ı koymak için Avustralyanın eilnde 
(00 bin kifi bukınmaktadır. Bu kuv. 
vete Amerikan kıtaları da yardım 
edecekt ir. Avustralya 500 bin kl,iyi 

(Be\ıMllt Sa: 3 Sti: 7 ~) _ 

Galatasaray bölge 
kupasını kazandı 

Galatasaraylllar ezeli rakiplerini 5-0 gibi 
ezici bir mağlôbiyete uoraffllar Hlndhıtan hıl\'a ha.,kumandanı 

~lare1;1aı Pienıy 

iki ezen rakip, Fenerba~e-Galata- Yeni De'..hı . 15 (A.A.) - Hint 

BC1y1e olduğu halde teşrii ma
st111iyet her nllS~a ifrata var'dı
rılmı.ş ve bir imUyaz şeklinde in. 
k'ışafına mey'dırn bırakrlmı,tır. 
Prof~ör .A1i Fuad. merfıum Necip 
Ali gibi bu bahc;I 1nh1il eden her 
hukukçu, i mHynzın mevcut oldu· 
~u ve ana k'!lnumr-nu.,un ruhuna 
a.y'kırL dUştüirU neticesine varmıe
Qaııdır. Nasıl varma ınlar ki umum 
}l~lkın v<?ya blr yeya fttz1a '\•atan. 
daşın hukuku namına açılan bir 
c'ava mutlaka devre sonuna hıra. 
kılryor. Eğer ıme't>u! ertesi devre 
için ycnklen scçfllnc hakkın a· 
rartma.sı boyuna. .geri 'kalıyor. O 

IJflurette ki g(}nün birfnde mebus 

manları bu akıbetten kurtaramıya. kaı~ış!ar~ır. ı 
cak ve her ikisinin he7.imeti birden . Dı-ğer cihetten iki kardeşin em. . 
gelecektir. rı altında bulunan Horasandaki 

saray kulüplerimiz dlhl Şeref stadın- ~ava km.-.•c't eri başkumanda .ıı 
da otuz yıllık rekabetin doğurduğu ıhıtva Mare::aU Pc rsy, gazetecilere 
heyecan Ye alıışk 1 k f1k <t m~lnde B rmanya nu ru· 
rüklenen yedi se~nl ı la sa~aya sü- mundan silk(ın~t ve i t matla bah. 

Cripps, Hindistana 
asiler. Tu.~;,,aotıhey1dari, Ferman 
Ve Kc ~atlşehcam'da zaptettikllerl 
l'11<>•,'lı;~lcrden kovularl\k Kalainıı· 

hareket etf 1 dlaıri c'varılldıııki ormanlara ve 
1 dağlık araziye kaçırıl'riıı~'lardıır . 

Londr~, 15 CA·~·~ - Slr Slaf. Bir müdctet 'ç. n H'orasa.n hay.dut. 
~ftl Crı~ Hlndıste.na gi~mek j ları Mcşed'in şimal ve gar'bıncta 
'UZere ,l..ondradan a.)"rılmııtır. j bulıtna n bölgelerin 'bi.i~ük bil' ı 

-------------------------.:...:.:.._ __ kıısmını eller'lncte bulun<lurmuş. r--------------------------- far ve mUhlm muvasa'Ja hatlarını , rr------------.... ..... tehd .t etmişlerdir. 

(~'·amı ba. :S, l!lu. • de) «+• 

Yen i 
romanımız 

Sönmiyen 
Ateş 

Yazan : 

İsmet Ziya 
l'-----------------~· 

Yakında 
bo$lıyor 

Trrrıka ~ütunuınuul*I (Bir A'fk Geceel) romaar bir, iki 
R"Ünc kadar bitiyor. Randan sonra bu sütunda telif bir edebi 
roman bulacak \'e men.uana, 8810bunu çok befent('ekıolalz. 
Komanı kabul etmezden e\-vel bir, Jkl arkadqrmaza okuttak 
lh•t>ı-1 birden fUnu 91yledller: 'c0 kadar sürtlkleylt'I bir Ualflık 
'ar ki aonu- .&adar okume4aa eklen bırakamMak.• 

R fk . Şah zamam?Jda gadıre uğ. 
rayan 'V<" B akltar!· '!<al'.,ileleri m<'ş· 
ru ha.klarmın tanı nm351m l<>te. 
mektedlrler. Bunların reisleri ($. 

ki Şa1t zamanında ellerinden a. 
hrim!IŞ o'la·n toprakların g~r! ve· 
r. lmesionl ve ka b ıleoler üzerindeki 
ofuıritclerlnin kendiler lne lades·. 
ni istemektedirlar. 

Lond'r.a , 15 (A .A.) - Telemon. 
diaf: 

Sovyetler Bir l' j!llc Büyük Br. 
tanya 'arasınd11 fr:ırKiakl nüfuz 
bCJJ.gelerin lııı tıı.hdkUne dair bir 
ıınla~a ak4decfilmfştir. 

6 mif yon işçi daha 
iş başına 

1 Ne\'·york, 15 (A.A.) - Ticaret 
j müsteşıı..-ı T aYlor derpiş edilen 
! ohaırp ima'l~tı plinını tamamlamak 
tiçln 6 mley'on işçinin daha Aıme-

l(rikan silirh fabrikatrrnda çalış. 
"'---- - ----------------------' ma.sı lAzrm .geldiiinf eö)"lemlştir. Dh yapdaa GaJat...,..y - Fen er meçından he-yeeanlı Mr a a 

z bin kışlllk bir ı>etınls ve de m ı;ti:r ki· 
ııe)1rcl kütlesi önünde kar~ılaştılar. «-~ B lrmanyadakt ~uru b 

1 Bu yedi sekiz bi k ' ilik f ın , a ı 
n ış utbol nıc- •cenup Pa; iflgin rl eki durumdR•ı 

r~klı~ının bir kısmı se\'Jnç duyarken 1 pek başkadır. Çürlki.i d a ha b '<ia 
bır ~ısm'. da geldiğinden pişman ve yette havalarda ü tün lüğti ele •·c· 
Hevgısi bır mezhep haline gelmiş ku· ('İrdik. ıı c- • 

lUpleı·tnin yıkıl":'ıya doğru gitnıeei· ı Pelı"Sy, ,, :n c r lkan gör.üllii tay· 
nln azabını çek tıler. Bu acıyı duyan· yarccllcırini .öğmO~. " Btı Nmer 'kn 
la: içinde öyle klmsl'ler gördük ki, göniıllülcri ve İng•llı hava kuv. 
goz yaşlarını .r.aptt'demlyerek maçı \"etler: Blrmanyn sc-fo r!nın ba~ın-
birlncı devre n ihayetinde terkedıp C De,·:ımı ~a: 3 Sü: :? de) X 
stnddan Adeta kaçtılar. 

Bir kulllp, bir t~elckUI ikbal de· 
virlerl yaşadığı g"lbl buhran da gt'ÇI· 
rebillr. 1''akat ikbal dC\TI öyle ·~lun 
seneler sUrmedlği gibi buhran da ge
çicidir. Halbuki; Fenerbahçe klU· 
bUnUn kaprislere ıturban gittiğini 
görmekle bu ı>.zabı yalnız Fcner
bahçese\'crleri değll, bütün ııpor e!
kArı umumiyesi duymUfŞtur. ÇUnkU 
Türk sporunda başlıbaşına tarih 
vdprnış bir kulUbün, idaresizlik ve dl· 
sipliıısizllk içinde bu vaziyete düş

me.si pek haklı olarak bu acıyı do
ğurmuştur. 

r16 Mart -, 

ı 
Bugün, karn bir gilnUn yıl- ı 

dönümüdür. Bundan yirmi Uç 
yıl evvel l ııtanbul işgal edilir· 
ken Şehzadebaşı karakolun-
da uyuyan askerlerimiz şehit 
edilmişti. ) 

Tarihimizde acı bir hlldlse ) 
olara-k sakladığımız bu olay· ı 
da yüzüınüzU kızartacak hiç 
bir taraf yoktur. 

'fllrk milleti 16 martların 
bUUin k ahredici baskısından 
sıyrılarak o gUnkU galiplere ) 
mlisavı şartlar altında elini ) 
mertçe uzatmış bulunuyor. \ 

16 mart hA.dlsesini teessür- ( 

Bugllne kadar çok defa Galatasa
ray Fenerbahçeyl, bir çok defalar 
da Fenerbahçe Galatasarayı yenmiş· 
tir. Fakat bu rnfttlılbiyetJer hiç bir 
zaman taraftarlarını ilerisi için 
korkutmamı~. yalnız o gUnkU mağ
lQbiyetten mütevellit bir acı dofur. ( le hatırla", kahraman şehitle· 
makla kalmlfbr. I rlmlzi rahmet ve minneUe l 

Bug1ln ise, Fenerbahçe taraftar
<~-= s.. .. .. s ~ )-( 

, ll!lllMS. f 
) ...;ıı........-.----.~ ~~ 



Türk heyeti, Japon 
imparatoru huzurunda 

-16-

imparatoriçe. Osman Paşanın kendisine 
takdim etmiş olduğu kıymettar taç ile 
murassa gerdanlığı büyük bir memnu
niyetle kabul etti. 

Qcrman Paşa ile maiyeti. saray. 
da pek parlaio: mera!1tımle karşı

andılar . Kabul salonunda., bir ~ok 
prcmler ve mümtaz zevat ile tanış
tılar. Biraz istirahatten sonra, 
ınulıle.,..-n merasim .salonunda, Mi. 
kadon:un huzuruna. çıktılar. 

d.im e-tın4ş olduğu kıymettar tac ile 
murıı.ua gerda-nlığt büyük 'bır 

nıemnun~yetıe kabul eLU. 
Bu il te bittikten sonra Türk 

heyeti, ı!k glrdiklerl s•lona götü. 
rülclüler. Buraya teş:rifatt umu· 
mıye naztrı :-eldi ve getirdiği (Sö
li Lavan) nişa..,ının bliyük kordo. 
nunu Osman Paşanın boynuna 
taktık12n sonra., matyetht'deki re
vata da o nişanın muhteli! rütbe· 
leri~n birer nişan v-erdL Ve: 

- Jia'llll"tlCı !lfikado ha-zretlerl, 
akşam yemeğinde bulunmanızı 

irade buyurdular dedi. 

•tWtadıo, evvelce Osman Paşaya 
haber göodermıştı. Mahauı Türk 
lisanının tatlı ıhen&in i i şitmek ı_ 

çin - usulen _ huzurunda irat edi
lecek nutkun. türkçe ~ylenmesini 
istcmi,t.ı. Osman Pa~a. Mikadonun 
bu aczusunu ye .. ine .ı~tirdi. Mutat 
nutku, fasih bir lılsan ile ağır ağır 
~yledı.k.ten .sonra, fransJzca oiarak Ve y('ll!Tlek salonuna. geı;Hmesi'fll 
yazdmış ola.n suretini de, Mikado. · rica ettı. 
va tıkd·m etti. Böylece kendisini Burada., bir çok prensler ve dev
~esmen hUtümct.aıra tanıttıktan son let ricaH bulunuyordu ve hnpara .. 
ra. Sultan IIimiclJn iki krta namei ·torun teşriftne inVzar ectiliyo-rdu. 
hü.mayunu t]e mwasaa. ımtlyaz ni- Bir kaç dakika sonra 1\.tfkado 
şan beratını da birer birer Mika .. kapıdan k,-eri girdi- Boymuı.da, mu. 

dova verdi. ra.& imtiyaz ni.a.şnıntn yarısı k\I""" 
~t ~ kado. m.ektuplıarı, nişanı ve J mızı y21"tsı yeş~ı kamaili ne göğ .. 

berat kesesini eilncle tuttuğu halde, u--~- ~ l"- .. . ad 1 s ~ ua a l.AI'• ve &UllDUJ m. a .. 
şu mea'de bır nutııkla mukabele _, b ~- kt ld" et li : YCıP-al'l n..,. ..... a a ı. 

iki devlet ve lkt .millet arasında İmparator. yerine oturctuktan 
başlayan dostluk raünasebet inin, sorrra. teşrifat .sıracile herkes yer
gündcn ıüne artmastt>dan, !On de- ler ;ne yerleşti ·ve uzu~a. s\ircn ye
rccedc meMnunum. Bunun, b.ir mck ıntkJdeU •• ook ~.mimf bir su .. 
kal daha artmasın[ temenni ede. 

retle g~. 
r im ... Hükümdarıntz 

Şeh 

.Haberleri 
Bir kürtaj 
hadisesi 
daha ... 

• 
ı r 

Genç bir Rum kızı 
kürtaj neticesinde 

"ld .. o. u 
Müddeiumumilik bir lı:W-taJ ve 

ölüm bAdises~ etırafııı'da tahkikat
la mc!!ıluldilr. Hadıse, şudur: 
Beyoğlunda Ağacamilndc Dalsı. 

çUcınazım:Ia 16 numaralı evde o
turan Pan!ly'()t kı.zı Despinr. ı.
mimie, bir genç kız ı:a.yrimeşru 
bir çoeufa hamile olunca düşü.r
meğa t*bbiis etmiş ve kerıdlsl. 
ne kürtaj yaptırm.,tır. Fakat kil'r
taj ameliyatı Jtı)ticestrıde gerı.ç l<t· 
zın rahim ve ba.rsağ1 delinmiş, 
Degplna a.ğır surette hasta bir hal_ 
ıie mı.seki hastanesine kaldırıl. 
mrııtır. Bundan döl't gün evvel de 
'kuı!tulamıyarak ölmliş ve Ş işli 
mezarlığına deinedllmiş'ltr. 

Ancak, hfldiseyi Mfldtieiumu
mlllğh• haber ~mas> üzerino der
hal tahkikata geçilerek, mczQr &.. 

çıl m•ş ve ceset çı«:anlrnış, Mdise. 
Tl'in aydmla.tılrnaeıı. \çin Morga 
nakledllmiştlt" 

İnhisarkır umum mü
dürü değişiyor mtı ? 
friı!ı;r.rlar Umum Mü<lürü Ad

_, Halet Taşpmarm !nhlsa~lar 
müc!üı:'lilğü.rrdcn ayr.ıJacağı >ôy
letnm>k'tedir. İnhisarlar müdilrlil. 
ğüMo henüz kimin getirilec;,ğiı 
söylenmemekte ise de Bay Adn~
nın K8'!'abüt<: Demir ve Çelrk Fab
:rikala,,ı müdür mruwirlllğlne tll'yin 
edileceği h•bPr verilmektedir. Sultan Hamid>ıı bana hediye eıt 

!iti şu kıymetli n"9nın, Yolroha
ma limanında sancziı dalgalanan 
b '. r Türk harp gemisile ve bilh -
sa sizin gibi ıüzide bir Türk de .. 
n izch-:i ile röoderilm inden dolan 
his.çcttiğim m1.hzuıtyeti, derhal 
telgrafla keındi\erine bildiroce
ğ ı m.) 

fl
1
_S_or_uyo_rlar_:_

1
, , 

Eminönü Holkevinde 
edebı bfr toplantı 
Dün Eminönü Halltevlnde Yurd 

:\!ika donun nutku bittikten 900_ I 
ra, Osman. Paşa maiyetindeki ze
vatı takdim etli. Bu meras'.m de 1 
bittikten sonra, te-<$l"it11.tçılar1n de
ıı.ıotııe ya.ndalt ( salona ceçildi. 

Burada da, imparatoriçe bulu
nuy0<du. Ve Türk heyct>nı biran 
evvel görmek içkl sa1'u"Sızlrlcla 

bckliJ'Ord\ı. 

İmparatoriçe, Tilrk heyetin; çok 
büyük bi!' nezaketle kabul ederek, 

tn-kdim merasiımi bittikten sonra: 

- ! k defa olar .. k Japonyaya 
ge'"len btr Türk harp gemisinin, iki 

devlet ve lk' millet arasında çok 
mühim ve faydıtlı biT dootluk !<>. 
n1in edeceline em"nim. 

MeaJ.inde klıB& bir nutuk söyle· ' I 
dl. Osman Paşanın kendl3!ne tak-

l)A\lll)/l 1 

:!?1)4lll 
Fasulye meğer 

nimetfenmiş 
e\cklen şo 8M vardı: Kendini 

WulJe fibl nJtnetten SMD' ... 

Bu hertıalde bolluk 7.amanının sij .. 

ru... cfı'asnlye g~l nl..mettcn sanır» 

dlJ'iJK'e kiM.rU \'6 Jtldlah bir acl~la 1 
al•y edilmekle bere.her U.\ıaJJı fafi!"UI· 
.)tntn de kadri küçUlttUmb , olu
yordu. 

Şimdi fasulyeye dil uz.atmak kimin 
ha4diae •U,.mW,. • ... ~ uıyenln ıttttarı 

ne kaıd&t yilk,eldlfinl ,., httkeMln bu
nu ne der«eye kıuhlr nlınttlf'n uy
dılını kendi gözümle- gürdl\rn. 

Ekmek karnelerini 
kaybedenler ne 

yopacaklor? 
«·-· 'fart-tn. Utlht<>ll ıünl\ kö· 

mtır atmalr tttac Cnkn1uı_nına 

git.tim. Saatlerce sıra bekJedhn. 
KöaıUr almak Jnıkannu bulmak 
üyle dursun ~arphrd1ğn:n para 

ci.lr.4antn1 Ue e.L.--ınek karnemi, Üii· 

te vertllın, eJhn ,.e cebim boş ola... 
rol< elime döndlltn. KömUrs\lılttk 
ne N ama. tabii ekmeJcıııl~ ol.a
raltdık. •remen Komkapı aaitlye 

ntüdtu-ü ile ~ n1ennıruna k., .. 
tum. ı\Jdığnn nH!'nti ceıvap liı:erl

ne b5r arzuhal Ue En1fnönü kay
ınakmnlıiına blllJ vunlum. An::w
hatlmle Kumkapı uhJye mildilr~ 
lilğllall, emal3-.t -.komm«llğl· 
nl, ıa,e memurluğunu OOin,tıktan 
~onra. nok~an ~·apıltlıJı anıa,ılan 

ta.l!lıklkatı ,yeluna koyduı-ma\c için 
tle -lr hayll kl>f}tum \'"el 7oıruldmn. 

Klbayct, yeni bir karne almak 
hn1ldl1e nıartın on lk~tnde- Enli
nünü. kaymakftn1hfına rUtım. Fa
kat, bay kaymakamdan karne 
,}·erine, b .. k.a karne ,·eremeylz, 
<'e,·&bını akhın 'e 'u suaıUerlle 

kar,aıaı, tını: 

- Eklneklfz kaldrtın bu ka
tı.r rttu ne ye<tfn ! 

O güt>Je-rde tabli aç kalmış de
,til, takat C\' sahibim ile -:oluk 
tO<'uğunun nafakalarından a.yn'
dıkları bir ka.t;' dilim ekmek ile 
:la,.amı,tm1 .... » 

Bunu Knınlctpıdn Şair Serınet 
soka.tında 10 numar:ılı e\rdc otu
ran .<\h.met Kut,·ıı yazıyor ve so
ruyer: 

- Benim M,iınl hu dereıce ince 
eıe,,;p sık dokwyanlAı-, her ptn 
mü,t"t"rUertnt kRTııMlz elonek 
veren lek211ta \·e \JlraJtan~ sahip
teritııe bu ekmı-kltrt nf'reden bul· 
duklarını nf(Jn "orn1uyorlar aea· 
ha! 

mecmuası yazı heyett edebi 'bir 

1
1".ıplantı yapm~rr. 

Bu topltntıda bugünl<ü şairle.. 
rirı ta.t>y.,,ı üstünde durulmuş, 

1 
ya1>1lma.s1 lÜ'"Lumlu görülen bu tas 
fiye-ye bll< beşl<lng>Ç olm:>k il-zere 
mecmualat'll'Rfl ilk adnnt attıC'ı ve 
,fa kat hiıÇ bir tesir yapmadığ• ııö. 
rüşülmü~ür. 

Genç edipler'n da.,,...ı, ş*r' ml.. 
zin haki'ıcl kıy<netkmnl nte')"da.na 
çıkann«« ..rzıısudur. 

Eli bıçaklı esrarkeş bir 
hırsız yakalandı 

1 

Pendlkte Köşlticr mevk!iode 
r..,.am Alinin gilndüz köşküniln 

.

1 

camını k.Lrara-k içeriye girip ya· 
tak, yorı,:an ...., sair cşyalarL çal-
dıktan sonra oradan Sl.V~9.k 

1 

üzereyken ~k k'omşusu Hatice 
tarairndnn görülerek takip edilen 
Ant.ılyoı>ın Knılsaray mahall .. 'n 
den Hüseyin oğlu Abdutt..h k,.: 

1 
duu11 kendml taıo,, ettiğim göre· 
rek hlmil bulun'duğ'u bıçağı cekip 
kadını tahdit ctml.\]Sc ele Hı>tlce 
bu tehdlde kulak A<f!nıy11Tak yine 
takibe !<'oyulmuş ve Yunus ist&s. 
yonunda hıl'SIZL yak.aJatmıştn·. 
. A~

1

dul~ah1~ üzerlnde bir bıçak 
'° bır kutu .;inde de oorar bul 

ıd • un. 
muş ve ça tgL e,yalarla ·birlJ.kl 
Ad1iyeye 1.eslim edUmlşt.ir. e 

Son'of münckaşası 
Beyoğlundaki Nisuaz pastane

.sinde her hafta cumarlf"~: ak~m .. 
ıarı toplantı yapan Ycnı ed b. 
neslin lbu ha!tnkl topinntısında. ~i: 
re~amt& bir . şaiTin milbarezeylc 
neticelenen b~ sa.nat m&.nakaşR..>ı 
olmuştur. 

Münakaşanın scbo'Ji, küb!k re 
sim modasının sor..a er:p ermedi: 
ğidir. Ressama gör<> btı moda bit· 
m!rtrr. Şair deva;n ettiğinı iddia 
ettiği için i-kl güz..?\ ~anat n"lensu
bu birbtrin~ &frmiş~erd:r. Dinleyl. 
cilc-rin müds.hılesil~ iş büyük b:r 
k&vg& hal!ni almadan kapanmıı. 
tır. 

V A '.f A N 
i"' ıeaıw ....._.~ ........ ._..,.......,. ... ,...uru..._ .... ~ 

}.DENiZCi GOZOYLE ı 
u 4 ·-=........ _...........,... ........ ~ 

Pasifikte deniz 
üstünlüğü sahaları 

• 

fF"tı üayanın en büyük cıeniı.1 

lbııll' Paslflğin genişliği ve u· 

zun1uğu bır a.n gözönüne geti
rildlğ• takdirde bu denime bu. 
,gün içiR ıtn.m b?r üstünlük dü
şünmeıin artık bir hayal o1aca· 
ğı anlaşılır. 

Fakat dC'!liz haldmiyetindc 
esas, dı\.lsına.n den~ kttTiretlerl .. 
nfn yapa.cağı zaot'9rları en az mi'k. 
tara iıııdirıne'k 
ve o denl-zde·n 

Bugünkü kuvvetlere göre -
deniz lı{lkimiycti altntda değil. 
dir. Her ta!raf deniz kuvveti bu
rada bazı telfükeler lçlndcdır. 
Her iki taıraf da bu denizlerin 
kendilerine yarar kısımlarından 
istifade edebilir. 

A vııslra!ya ve Niyözeland 
~ lkıtaları müttefiki« elin
de kaJdıiı takcft!'ee zaman, rt· 

Yazan: 

Cavayı bK- pI'og'ram!a lsW ede
ırek ı>aslflk denizinin bu kısmı· 
"" t1Hna.mile Mklm olmuştur. 

Am«ika ve İO'lfi1terenln Jıı_ 
pon kuvvet1c1'inl 'bu adalardan 
çıltarablJmek için: 
. 1 - Bu ada.lara ya.km saha
Jart.ia denhz yuvalarına mallki
yeti, 

2 - Bilyilllt: Phtaç kuvveıı.....ıne 
sahl'p olmol'a.. 
rı, 

1'\s"'5t iT. 

' 
yül<Bek ""'hol. 
kim larrvcte 
yarar tayda. 
lar kazanmak 
1ır . Pas\ftlt: ü 

Hüsamettin ÜLSEL 
A. merika .. 
~ t'rı·gHt&
rc bu şedit 

ııerinde bifb;,: 
krtle çarpıl'" n 
üç büyük denizci kuvvetlerinin 
bu büyük deniz parças111ın ban
ci kısım1anıxla tistün vaziyeti 
oldugunu ve bu vaıo:>yeıi hangi 
.şartlar dahilimre uzatabilmek 
.imkanı bulunduğunu elemek 
,yukarıdaki bakrından işe yarar. 

Japonya, bugünokü duruma 
.göre Jaı><>n odalar?Je Çin s•h'* 
nl y&laya""1<: Skıgapura ve ora.. 
dan I-l'olanda Hlrld!st.amna "" Fi. 
11,pin .adal~le lı:<>ndr mandas> al. 
tında bulunan m<>mlekellcrlc A· 
mer!kanın Pas1fikte ileri üs'lcri
ni t~kll ed<>n °l>'ızı adaları sara. 
cak Japortyaya d6ne<ı garbi ve 
cenubu 11aı'bl deni:< sıohasını kon. 
t!'ol edecek bir mcvkidedJr. Bu 
deniz sa-hasında cmntyctlc dola
şabilir. 

Harp 'başlamadan eYV"Cl, Ame
rikan donanmasının silah ve sa_ 
yı bakınun'dan çokluğu, harp ·ta
limlerinde ı:aman zaman heder 
olarak eski harp gemilerini kul· 
!anarak isabet ihthnalln' daha 
ameli bir' şekilde göstermek su
•reotile adamlarını iyi yetlştird '.ği 
'bürun dünyaca kabul cdiJmi.tlr. . . 
ıBura1at'dakl Ingfö,, Fransız, Ho 
•\at1da fitoların1n da yardımnc 
.bu ya~k1.ifin ölçü1erniyeeek 
btr deltttede- oldu~ 411.a dUşUnill. 
m<>kteydl. 

Eski Balıriye MUst•n 

t\kçe bu durumu Japonlara ay. 
kırı btr şe'k!le ,çevirecektir. Yal
nız bunun için ~n az bir buçuk 
sene beklemek ~11-zıındır. Hadi.. 
seleriın bu bir buçuk sene zarr
!ında doturacallı yeni yeni <hı. 
rum>orın dikkati çekece'k bir 
mahiyette olması be'k.elendblHr. 

Japonlar bu bir buçuk sene 
iQlnde Aıvuııtralya ve Nlyöreland 
kıtalarını istil!ılıya muvaffak o1a
b!llr6e zamanla glW:lkçe kuvveot
leınecek olan Ame~kan ve fnıP· 
liz donanmasının bu büyük de. 
~ zah'ınetstzce zatc>r yohınu 
!açablleceifni de bekldmck biraz 
ıgüç ve gilliln<; olur. fşga\ edece
ığl yerlct'de as'kı>rl bir kı:ıvvetıe 
/yerleoımiş olan Japonları bura
dan cıkarmalt pek k'Dlay olamı· 
ıyacaktı'r. 

lht\lyacı k..,.. 
şılamak ii;ln 
iki şekil"de 

.ıtan.4cet :tarurct'ı:ıdedlr. 
ı 1 - İleridek i !aaliyetlcr'de 
deniz kuvvetlerlmn fnydalar ve
reb ' "'est içlrı Nlyiızdland TO A. 
vustra~'a kıtalarını muhafaza 
etmek . 
, 2 - B'<manya üzerinden tıp· 
ltı Japon!11rJll 'Yıı.ı>lılı şekilde 
Sitlllll'PUr" ve ayni tarzı takip 
ederek Holanlda Hlndistanına 

~ar<ltmak. 
• N.ıkert harekAt bu sahada ge-
1işme1er yaparken kuvvetlenmiş 
olacak olan Amcrlka-n _ İ!liillz 
filosu da Jaı><>n ana fll"5ile har. 
befmek ılçln evveli Amerikalı· 
Tara alt olup Japon donanması 
tarafııtdan el<> geçirilmiş olan 
Pasifik Heri deniz üslerin! geri 
almak -suretllo ha.rokete geçmiş 
olmıt.sı icap eder. Bu flfo ileri 
üs'lerl eline geıçrrdik'ten ııonra 
Japon ana donanrnasınr harbe 
icbar etm<>k Uıere taramalar ya. 
pa.rak -kat'! -bir deniz har'blnl 
kazanmak mec'bur1yet1ndedlr. 

Po..•lflkte hiç bir dC'llz ilssilnc 
sahip ol'mıyacak olan muaılzam 
,blr fil<ınun zafer kaıamna.sı de. 
;rln derin düşünmele deter cld
ıd1 ve hail! Qıilç 'bir muammadır. 
ı Buelln Ja.ponlar1'ı ihraç hare
ketlerinde uj!'radığı güçlükleri o n aponyanın bundan 110nl'a-
«;3man dalla ziyade müttefikler t:::J) ki hareketi nereye o1abi. 
göreeckfü. Japonya bu ı:üçlük· lir. Bu noktayı da elemek im· 
kri mümkün olduiu 'kadar kü. ~anı vardır. Japonya bu sahada 
çül1.crclk ve klSa'ltara'k ycnmefc 'i.kl lhtimali gözönüne alabilir: 
.muvaC!nlc. olmtlşb;ır. Bu, 3apon.. ~!rincl ihtimal: 
ılar için iyi bi<r taliht.ir, -bir ka. ' 1 - Japonya Pa., tlkte dü~man 
rzançlır. 'elırtcı.e kendisine karşı kullana. 

A merikan filosunun uğra. Japonıya Hola.ııda Hintlistanına "'8k iis btnkmamak. 
• !lığt baskın, Fran.;ızların f(.tmck Lç>.-ı ~ell Fransız Hin· 2 - İhraç kuvvo>\1crln! ta A-
lıa~n hırriç katarak J-aponlara :otiçin1siı>1, oonra Ftllpin adalan. merikadan Japony•ya naklcttlr. 
karşı uysa.I bir durum alması !nı, Hongkonıgu ve sıra ile l\fa.. me'k wru'llda bıra'kmak. 
ve fngllkler!n de iki mühim de: T&yayı, Si~apuru, Sıtm•'trayı, (Deva.mı: Sa. 8; Sil. 6 da) 

::.ı:::ı~u =~t;';';~z~=r~ ı-~ , ı x 1 
.~~z~r:~~;:r;~f~~: ~~ ı lı!A: A: ... a •• M4§~ 
ımU\ehassıs ıl'lıl top!aynrak <!V· 

ıve'r.1 Si~a.puru ve soma cenu· 
lbl Çin dcnizmi ve Avustrafyaya 
·kadar uzayaın Holan:la Hindis
<anını ele geç!mıeğe muvaffak 

Başlar mısın ..• 
olmoştur. 

~ .Ail ütteflkler hcsabma klRl konu- rin bu sene harbi kazanacağmı -.e 
U '1711,ursa: «Artık taarnz zamanı dtlAyaıyı yealdea döı:ettıeceğ1nh; söy

celn1i~ir» diyor. Ben t'ffttkhrğTin1da. 

Xnragüze glttffkn 7.:»'l'lft.n oyHJıun 

'b~lam_.,,. e-eclkiııce hep bSrden: 
- Ba.'lar mısın, başhyfthm. nıtı t 

Ien1hJ. 
7Alfcrl hang1 taratın kazanaeafı 

keh.anet:intle bulunamaın. Dünyayı 

diizelbne babl;ine gelince yamn yum
ru edilen bu dOnyanın kol•Y kolay 

Ame.rika sahillcrinln uzaklığı 
göz.önüne gcti'I'ilirse Japon do. 
nannıasının bu ~hitlere Ka'dar 
~!llcla~nı;:ı Jmkı\nı biraz d'ii şü

nü!mcite d~er. Japonya vakıa 
·P:ı-sif!kte bulU'nan baz, Ameri
kan adalarını. -da i5gale muvaf
Nk ohnu~ur. H arbin başlar>gı. 
.cınctaıklı Vflo.ziyctc göre bugün A
.merikan tt.ahtllerine d'lh;l cok 
yalmilır. Fakat ~u yakın'ık , A· 

ya ba,lardık. 
l\fütteOklerin taarruz bahsindeki düzeltUemlyeceğiıd ,ınuliden iddia 

yem bOrnları biraz dalla fazlaıa,ırsa. 
gallbn: 

- Başlar mrsın .•• a Uıtlyaç olacak? 

BAŞKASI VAR MI! 

ımer1kaya Japon .tchditlCTinl u- Taarru7.dan bahsederken Lond1'&· 
ılıtşh.racak ka'dar cirldi bir <Cndi. dan Yeril~ bir haber lliJttlnde dar
'$C doğuramaz. Belki Hav~i ada .. nladan Yftpnmıyacağım. Bu habere 
.farı Japon kuvvetlerinin z cıman göre Hindistan ve M'U~tralya, mUt-
2an1,qn ziyaretTertnc uğrayab! Iir. t~Cik taarruz barekı\trna. "" olarak 
• Amerika donanması ·İS~ Ha- kullanılacakmış. 
vel ad,~Rrrna. clıyan!lra'k N?yözc ::'\fnlCT..ra, Sln:;-apur, Felemtnl< Jfln
l3nda giden deniz ·yolunun cer· lll-ıtanı ,-e k1srnen Blrmanya kaybe
çevelediğl şar'kl Paslf·k sahası dllillkten soma Paslllkte müttellk 
üzcrlr.d'c tam bir serbesliye ma.. 
-llktır. 

Bugünkü vazlycto göre Japon 
donr<rrm'&Sı, Aım~a _ Niyöze. 
land ~unu kesecek mevk'de 
değildir. 

Bunlc!an anlaşıl.,,ağı 'Vc<;hlle 
'bugün Pasifik hiç bir devletin 

tnarruzuna Us olabilecek Avustralya 
ile Tilndlstandan ıbaşka yer ,-arsa 
Uzak.,a.rk harlta811Hla lırWerinHz ol-
mıyan tlcfi.,tkllklcr meydana 
den1cktir. 

KOLAY DEGILI 
Japonyarun Bertin flefirl «~lihve-

cdcblJlrlm ! 

AKŞAl\ICINfN FİKRİ 
KUçllk şl'jelerle satılan r&kılar ya~ 

va, ya.,·a., piya'iadan kahlırdaralc ve 
sonra da yalnız bUyUk ,ı~ıcr1e sa.
tılacakmı,. 

Bir akşamcınıR bu hnsU8tRkl ıHl

şilnce.slnl öğrenmek Jstedhn: 

- J{\jçlik şl~e kalkarsa az ıı:enler 
büylik şişeyi ikiye ayırırlar. BOyilk 
şişe ke.lkan;a tek ı~.enler lkl kUçdkil 
birleştirirler. Yeter ki nıübarek bibi
biltUn kalknıasın ! 

ADA BOLLUGU 

Coı';'1'111fytt bilgi!! kıt bir ad1un, ya
nındakine şöyle sUylllyordu: 

- Jaı>oular bir ada da.h..' aım., .. 
lar. Yahu, şu Poslftk <1enJJen yerde 
adadan ba'jka şey yok mu? 

TaUısert 

18 • g • H21 

Maç röportajı 
/?.!!!. alatuarayla Fe-ı.,e kar

~ şrl3f!Y&nn~... Ha.ydl bl'L ılo 
gidelim de<llk, 

iki kulUp de, Şeref sta<lı adı ve
rilen hareket satıuının dört bir ya
nma binlcree taraftar tah'ld ettnl~
tL nunlann ara4'uıdm. eı:lllp kalan 
tıırafsrz mll.,ahitler de ''ardı. 

iki taraf harekllt sahac.;ına girip 
aralarında ten1ası tcn1ln <>ttlktf'n 
sonra Gat ta.saray tincitlerl sağ ta
raftan a.nt bJr ba.Hkın yaptı. BöyJe 
bir ~eyi beklemiyen Fenerbahçe ka
lecisi pek gafJI a\·Jandr, yaptıfı ha· 
t:l karşı tarafa önemlJ bir a\'antaj 
,-erdi. 

Dk anlardaki bu &TantaJ, Oatata .. 
saraylıların birbiri üstiine taarror;-
1arda bulunmasını ko1ayıa,hrdı. Bir 
mUddet sonra J. .. enC'r'batırenln tklnrı 
golll de yeme81 !'&.Jıa kenarmdakt 
Sarı .. Kırmızı mcn!oplarma Takl
hfn mı1nC\1 ktn,·ettnı kırR<'ak pro
paprula faaliyetinde bulunmak fır .. 
satını temin etti. 

l.'sti~te oğradıklarr bo Jnln'Dfla
kfyct!'lizHkler I<'rnPrfıahçrlileri şa

şırttı. Bozuk dinen çırpınn11ya ba, .. 
Jadllar. 

Gal11ta"nrayldar hareketleTlnde 
ola~n U~tö bir parlAkhk göstcnne
ntekle beraber baıumJanndan daha 
dll,llncell ,.e ~aha pl~nlı llaroket 
ediyorlardı. 

En öne-mll iiı.;1erinl FaruJda ~alim 
nıeharetle mi.«Jafaa cdNken CemU, 
GUndm ve Arif gibl boylu bo~lu 
ctirUtamları da hlr tJUziye ka"'ı ta
rafın, yalnız l\lurat t.arafmdan bir 
dereceye !<adar n1iidafaa edilebilen 
kalt~~lnc Jıikum ediyorlarclı. Bu su
retle bu kale üçilu<'li defa :ıorlandrğt 
zaman Ccn1ll tarafından torplllenen 
:\lurat ba.şıntlan bir yara aJınn;ı., Sa· 
rı - Kırmı4'ılılar hattkatm ilk u.f .. 
lıl>Slnı S • 9 galip bltlrmlş blliunu
yorf ardı. 

lkJncf safltada Fenerbah-;e kuy .. 
vetleri az çok t~tlandrnhnı' 

&"Öriinüyordu. Blı: mU<ldet Galatasa
ray müdafaa hatlarını zorl1MIJ1ar, 
arat;ıra bu hattatı del.:;eler bile hl\~ 
cumları az tes.lrll olduğu IQln ku1f.ı 
taarruı:Jarla dotmB. pltsktlrtlUdüler. 
na,ından yaralı olan Murat son 

t!lalvoya k~dar kahra1nanca ate~e 
dcı\.·am ettt. Fakat blra.n geldi ki 
önemJI olan Jtasarı yüzH.ndf'n Mffı 

harp dc,mda kalmıya me<'bur oldu. 
Artık Fcnerbah('e mlidafoasmda 
tam Mr ged\k meydana geılmt.,.u. 

Galatasaray alonC'ıla.n bu gedik
t.en JkJ kere daha. ro.ktp kn1eyl ınn
,·a.fra.kly('tle boınba.rdımao ctıller 

\'e Fcuerhahçeyl :> - O n1ağlOp ,·n7J. 
yete dU,tirihHcr. 

Galataf'Mayhlar Mfer l!"Cnlildcri

ne b~arken ,.e bilngillerJ dü'jen 

Feo.erbaJıçelller 8CSSt7. sadnsız rlcat 
ederken bt.. •e yollarıı dökllldUk. 

KÖR KADI 

Eyüp Halkevindcn: 
Şubeler!om;zin Ecne~ik seçimler\ 

bu a,yın }·hml ikinci pazar günü 
yapılacağından azalarımr.zın o gün 
saat an dörtte Evim)zde bulunma
ları rica olunur. 

TAKVİM 
16 JllART 912 
PAZARTESİ 

ı\ Y 3 - GÜN 75 - .Kasım 129 
RLT~!İ 1358 - :\lAI!T 3 
HİCRİ 1361 - SEFER 28 
VAKtl' Zil\' ALI EZANI 
GÜNEŞ G,11 11 ,54 
ÖGLE 12,23 6.06 
İKiNDİ 15,45 9,28 
AKSAM 18,17 12,00 
YATSI 19,47 1.31 
İMSAK 4,32 10,15 

Peynirli pide 
Emlnönllıu.• kadar gelen bir karşı 

tr•mvayı geri gltmNı: Uzere kıı.\151 

dönerken sabmrz bir yok'u tramvay
dan atladı. Atlamtl111e dü'1neql bir 
oldu. Dit.ini, '}Ur&sınr, bura$ınt \-Ur· 

du. Fakat buna ne kt'n<tl'il aldırdı, ne 
de etraftakiler... JIAdiseulo mlUdn1 
tar-:ıfı ada.mın elindeki fatul3·t' kiiı
dının parça] nn1a>;t Ye fasulyelerin 
yere dökölme'ilydl ... 

r t-1 
m1™No. 61 

,~ 
5evıniş o!nıa.kla bana. bu fani dünyanın 19 
verebileceği en zengin, en yüksek ve ,u_ 

lzim ey halkr, çoluk 90cuk 

na,ıca zaman ol a herkes. kar,ıdan 
a('ır, geter, adaın da ~iki fasulyeleri 
terkederek wavu,urdu. Şimdi öyle n1l 
~·a, en az on gönüllü rasuıyelerlo et
rnftna ü,tı,tU. Daı-ııan fnııuJyelerl 

a\U('lı~arak adamın ~·f're- ~erdlfl n1en
dllltre dolduruyorlardı. Ortada mll· 
kemn1el bir ı, blrltfl manu.n111 ,·ar
dr. Yannnda bir fotograf nıaldn ı 

ol-.aydı fMulyenln itibarı hakkında 

mükemmel bir ,-e,t;tka ete geçJrmı, 

olurdrun. · 
~n arkadaki tranı,·ayda vatTnanın 

yanrnda duru)·ordum. \.'ahnan kendi 
kl"ndlne sö~lıendi: 

- Bu 1..aınanda Jnıl8n elJnde ylye
,.f'k varken tranı,·aydan atlar mı! 
J{f'ndiae ~ımryorsan, be adam, ,..., 
aulyeye de mi acamı)·orswı ! 

SE~E 

«Sizi ıterkcdip gidiyorum., derken ga.. 
yet tab!i iş gib~ k!onu~ıyıorum, fakat bu 
sözleri söy'1ıcrlcen sanki bütün kanım kal .. 
bimdcn çekilip gidryoı-muş gibi oluyo. 
'rUffi· 

S:zi scviyoruın, Tanlya .. size karşı olan 
bu sevgimi ifade ~in lisanda başka bir 
kel ;me bulm•k isterdim, çünkü ben, me· 
ilerse (•ev>y<>rUnt) !Atını ne ÇOk defa1ar 
boş yere kuUanmişım. 

SU:i daima sevdim, Taniyil GellÇ'li~m
d~nberl sevdim. Çünkü bütürı hayatımda 

ıı;izin glbl bir kadın sevmeyi isterdim. Her 
josan bunu ister. So~uz b~ müsamaha
nız ve büyük bir anlayışınız var. Sonra 
ne de ıüzclslniz. Gözlerinizi görür gör. 
mez si'-.t i tanıdım. Çektiğiniz ısıtırapları, ~ 
Ieditiniz günahları, zaaflarınızı, yaptıit
ınız iyi ve ·ıilzcl hareket" eri, ot'.nanlıırı
nızda gezerken duyduğunuz ne~e ve sc. 
vinci, etrafınızı süsleyen bütün güzellik· 
!eri gözlerlr.iııde okudum. Ne yazık kl 
E.evdiğlm gözlerinizi bir d'llha görmfye--

y v.an: Karen Branuon 

beri buna karar verc!Tm. Fakat banl blr 

gün söy1ed!Jıiniz gibi ruhum buhran ge. 
çirm';y'Or. Yapacağım şey! bilerek yapı

ıyorum. Bir cma,yet iş.edim, bunun ceza_ 

oını çekmeliyim. EvvelA alçakça.sına kaç. 
mak istedim. Fakat auıp beni penç06ın_ 
den bırakmıyor. 

Eğt'r bu borcu ödcmeZSGm. benim yeri· 
m<> küçücük, masum b!r mahluk mahvo. 

lup gidecek. 
Hareketimi siz, Tantya, herkesten tyt 

.anlayıp takdir eder.iniz. Şimdi her şeyi 
ısize anlatmak güç ol•cak. Dün akşam 
G!zlnle deı•tleşirken biran her şeyi'. söy .. 

Jeyccektıpı. .İslcmed-ııi<- Cinayel•n ne oı. 

Çeviren: Rezzan A. E. YAL:llAN 

-duğunu ôjlrcnmenlz çok rnühtm değil ... 
Bence en esaslı nokta, sizin en afledilmi.

ı.)"e(:ok şeyleri ıde insanca sez!p ar/lamantz 

·ve a!fetmentzdi'r. 

Taniya. .. bu dak'.·kada ancak bir saat 

daha ömrüm olduğunu l:rildlğlm halde 
yLne hod'blnce şeyler düşünüyorum. Beni 
fevdiğ"lnizl biimek bana sonsuz bir sa.a

det verdi. 

Ha:;ı,ukl bcmm yilzilmden ıstırap, hem 
de çok siıre.p çekecekler! de brllyorum. 
sızı yapyalnız, eskisinden daha, yalnız 
olarak bırakıp gidiyorum. Tanıya, sevgi
lim! Sevdiğim gözlerinin benim için ya.ı; 

<lökmeme;;inl islerdianl Sizi tanımış ve 

u.el h~leri duydum. Ölüm kapısının cşl
j!indeylm. Fakot bu tabsız ve karan1ık 
,h.ayatL sürü'kliyccek, yasıyacak olan tn. 
sa.n'lard::ın ne- kad-ır dııha zengin ve rne

~dum bilseniz .. Allah'\ ısınarladık, Ta. 

.niya .. si'zf herhalde tekrar bulacağım .. 

Yarın cansız bir beden ha1lm:ic o!aea

'ım. Fakat slz:'İn dediğiniz gibi vücut sa

dece bir kabuktur. Onun iç.nde sevmt~. 

ı.;f,ıra.p çekmılı ümit etmiş ve hissetmiş 
ı0lan ruhumuz var, değil mi? O ruh yaşı

yaca.ktır. 

Tanıya, siı:i kıolların1ın araınna aldığı_ 

mı, sevdiğim gözlerinizi öptüğün1ü hisse· 
der gibi oluyorum. Ruhum sizinkiyle bir
leşerek met;ıhul Alemlere doğru yükseli. 
,yor. 

Sizi seviyorum, Taniya! 
Scvmen:in asıl manasını bana 

ğlıılz için size teşekkür ederim. 
öğrettı. 

Jak 
Azil.ası var 

heTke~ gibi Jıamur l~lne dil, .. 

kündür. Börek, makarna, tatar böre~ 
ğl, J>lrahu \'e daha buna. .nıiin1asll tat
lılı, tuıhılu lıamur ı,ı"rtni sık sık l('i
ınfz ("C'klyor ,.e btıtuı• bulu~turup ya.· 
J)abllmenin ç.aretı-tul arı,yuru-ı:. ı ... tc 
bugün ı~ynlrll pide aklnna geldJ. ı·ı
rından ald1ğıı111z ekıneğl hamor ha
llnde aldık. iki ld.,lnJn pay1 olun bir 
ekmeğin Jtlne dört 3',mnırta, bir lia· 
'jık da. )·ağ koyaral< lyfce yoğurduın. 
El kadar ı>an:alara ayırarak ortaları· 
nı attını. içine bir ywuurta kırılnuŞ 
PC,l nlr ve maydanozu yerle,tırdlln, 

on ıın.~a oJılu. Teıı~l)'e dlzdlnı, fınna 
gdnderdinı. °l'.·t'ınek zaınanı sıcak bl· 
t·ak fırından ~ellnco heı11en sofrayu. 
vcrt\im. Gayet lezzetli ohuu<_:ıtu. AJ·nl 
w.nıanda herkesin hamur J--;l Jıabretl· 
ııt de tatmin etti. iki glindür \Jakkal· 
lsrda. şeker bu1aınadığunız J~in adan1 
ha'ına birer ı)ortaknl ,·erdiın \'e sııf
radan kall<arken de ~oe1.1klara bir 
atala.r sözü süylcdJın: cZa.rnan sana. 
uynut.z~a ı.,cn zanıana uy». 

;t;V JL\DL'\'"l 
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l!!J·tl·IH!JE:IJlH;tlCtl=UJ•4U 
VA'l'AN 

BA~!lDf}S DEVAX 

Teşrii masuniyette: SİYASİ iCMAl 
Askeri durum 'f Rus. AlmaD-1 Ruzveltin v 

Ruslar taarruzda ll,:~~oc,.;.J başko'!lt~tanhgına Asıl gaye ve 
aykırı tatbikat Galatasaray kupa 

şampiyonu oldu 

er 

lranda karanlık 
günler 

muvaffak 1 ta ıku 'l.a;.ıındk.ta 13cler de vı:ızma- 1 raz 
yı ~evinnck iç!n yaptıkları ll'lre- ( .... 1 ...... ) •+• 

ı;cçi1'rneylp de mah~e Çoektl
mcsi l'A?.ım ıclse davanın deltıı, 
~ahidl bullınmnyac.ık ve hAdlsc
nin üzerlnd~n uzun sene:er geç. 
ıtlkı.'cn sonra davamn görü?mesi 
ıhak duygusunu hoşnut etmeğl te
ıın!n cdcmlyecck ...• 

Yazan M. B. ZAL 
R ran, <tahlif ve harici zorluklar 

( 

1 
ket .csnns ırıüa. şl.mul Jcana<lı'nda 

Oluy0}"~ar IDl ? bulunan Xl-'.ıdtin"<:a'yı za.ptett' klcr'\ 
teeyyüt ctmem..~Ur. Şimalde hü
küm süren ş!t!detll kar ftrtınıı;!arı 

) bZalJ kıtal rın harckctıcr~nc manı oı_ 
A " ma'kta v-0 .faaliyet •kayıık1ı ke~'f İJIS8D BOB .. 'd müfrt>wlcrine inhı~r ctmck\ocıır. 

Stokholım, 15 (A.A.) - Dıııgeb. 
'----------- '1 ".<dct Nyhctcr ı;:azctcsinln MOOko-
Doğu cephesinin merkez va mu.hnbirlnc göre Ruslar Vınz-

/ ma _ Sm~lcmt'.t •yolunun şimalinde 
bölgesinde Ru; taarruz an on b1r yeri geri almışbr. L~nin-

rkez ool•e- ~rad ccphooill'Cle Ruslar 39 dn~ya. 
~ oğu cephe5lnlD me f nak n'o.ktasım tnhr.tp etm\ş ve Al-
lb:J' slnıle ıtus taarruzları, btt:ır:ı ı manlar 5 batarya. bıra1~mıstır. 

k • nıuh:ırrlrlcrln bcnzetuğl gfbl Alına,n tıoblltf 
a'! erı kapannn ı 
Jılr kı'!l•a<'ııı yınaş ya,•aş d.I 

1 

Be.rlln, 15 (A.A.) - Alman or-
ikl kolu halinde ı\c\'tılll ctmcltU: r. duları 1bo.,kumandanlı:ının tebll. 
(·eııeral Zulw,·, ;;nce Kahıga - Kall- ı "'" 
• erek Al- .. · i i 

nin hattından taıırrou g~ j Donetz cephesinin ~it" kes m ~· 
rnanların Rje,·e - \'!azma ınlistah- do Alman kıtaıa.rr, di.lş-man mu· 
kem şdıfrkrlııı' daynnıın nıUd:ıfaa ı dafaa hattını, şı':f-Jefü b\or mukL 

(lheelnl snıolen k l~t!kametınde vemete ve kar fırtınasına rağmen 
~.:rmak istedi. ı~ukat AlmanlftT, kı- \yarm ~ardır. Bir çok esir alın. 
• bUtlin gil~liil·lerlııc 'c nı:ıhnı- ıntıı, toplar vo 1lir1 ü çırpiıı p ya de 
::~ ·etlerine kntlıınnra.k General Zu- ı;iluhl.ıtrı zaptediimfŞtlr. Bolşevik 

~ mn tnarru7.larını ıurınıya k:ı'yr,:>ları gene çok yüksc.k olmus-ko\·'un yar ... k 
ffak oldular. tur. KUV\"Ctl! 1'om'b3 '\'e Stu a 

muva Uzerlne General Zulrnv, iki tayynresb teŞkillerl dün -bitbtr:ni 
Hu~: tertiplediği ı:u\"o'etli lhtl- takıp eden dalgalar bn.l'fnttc dUş. 

cennJı bl kısk~ taarruz.una gf- ·m.anın zırhlı vasıtala:rını ve kıta 
y.nUarla ; ttaıı ccr))ıedcl..-1 kU\"• toplu1uk1B;rmı bomb&lamışlardır. 
rlştı. Bir ara Rje\' 1ıattıı11t knrşı Alman tcşkinerinin sık'lel mer
,·etlere \'l~:u:~ıı:.1 yapıırl:en, kıtıkn- kezi İ~::ncn gölO civarı ~di. Bura· 
tesblt taa ·11 ı:-•Jlrıln iiz"rinden 'da Suvyc'tle.r piko ljombardı.-nan 

s:ı'ı- k<1lu c .... ı t t• ·n crn • g 1 1 ile ıle Kahı- taJ'yu.rr-lcr.m~ !aa?iyc i na ıccsı -
Yelikl ı,ukl ve 

50
'::, ,{

0

1 sk hattına de k!mh kayıplar vermislerdir. 
!!"3.·d:ın J:o!lltl\' - .,ı ıo en 
" ledf Bu k~l<aç tonrnızun
ka~ı l~~~-at • RJo~e - \'!azma Joı:ıttı
dan m..... • k }t ,.

0 ~on dcmlr\·ollıınnı "e!'lllC na nzs .. ,. • r nls 
bu hatta deıinllğlnc kaıleme enı • 
olan Alman ltu\"\'etlerlnl iki b:ışm
dan lru<ı:ıhp imha etmektir. iç <'C

ıı ıhlıırd~ buluıı:ın Jnn"\·etler <lemlr
J oll:ınnn do#TIJ ç:ırhcderek kıskacı 
kapatmıyu ~alı :ıeaklar, dı~ta knlan 
hlrllkler d<' tı:ıtı fstlkamctlııde t:ıar
ruz.lııra ılcvuııı ederek Yelllıl ı .. ukl -
ı cntngnul ile Or.;a • Gomel demlr
J ollarrııı kf'.8oceklerdf. 

Aeııha Gt'ııernl Zuko\ 'un bu bli
'l lik ıılAnı ne dereceye lmılıır nıU\ af
fnk oldu'! Har.ı muharrirler Ru ta
rın hiç muvaffak olınnılrklnrını 6ÖY· 

111,·orlar ki lfıu iki taraf dunımu ly1-
eo. ı;lil.dcn gllf,;Irllıııed!'ıı \erilmiş umu
mi bir lıüktlnıdllr \'e yanlıştır. Alman 
nılld!lfaıı cophl'l J, lıa~ il boz:ulmuş \ e 
tehlikeli bir durumA dUşmU.tllr. Rus 
Jtı-.kll4'ının nğ kolu kuş b:ıkıı:1 SOO 
kilometre ,.e ııol kol da :ZIY.I kllomct
ro Uerleml'}, kuptma ~apmalc liLero 
ç.arlıctınlş ''e b!rhlrlne yn•ila.5mı~hr. 
Zamnnınuzila ~ır!ılı \O nıotörlll lılr

llklcrln ııUratU yilrllyft~lerl dol:ı~ ı~l
le Rus ordusunun 200 • 800 kllomt"t
rc flerle~l SC\'kulrey~i bir ınesa
fı• nddcdllmiy(lr. J:o"nkat knrn kışta, 
tlıths 7.lyode ıılyadc , e sUrorl hh1!k
ıerlle, ha1.ırlanıııı' ınlhlafaa menile· 
rl önUw.!e , . ., tç.ı•rlslı.dr. alınan bu 
ıııef):ıfc yalnıı. tnbf~·e sahasına lnbl-
ar edecek bir derinlik oha gerektir. 
l>eml~nllarıııın kesllntc~lne gelln

oo, hu hıı u!lta da Rusların ınu\ afla
lHyeU \ardır: Rjc\I' - \'laı:ma ınils

tahkcm ş"hlr1ert ııraıımd:. uunan 
arxanl demlryolu ile RJ()\ c'den Ve
likl Luld"yo gtden ünmell dcmiryolu 
da Ruslar tarafından J;esllınl~tlr. 

StranıM& meydan nıııhar~lnln 

Kwı'lar iminde inkişafı dola;pslle 
Yelld Lııkl - J.enlngra<l detnlr)cılo 
da kesilmek tchlillı•sl geçirmektedlr. 
(lörUIUyor ki Ahnanlnrın kullanabll
dlklerı emniyetli hat flrşa - • mo
lentı!< • \"lya:wı::ı • Ş:ılt!ik d{'nılryo

ludur. l•'akat Ruslar !iOI kolun Vl
azma batı eenUlbuıııJa Dorogobo'j'a 
bir harta Hnee aldıklarını yazın"-

• 

Hindistan Hava 
Başkumandanı dedi ki · 

(Raştarnfı ı lnelıle) X 
de.nbcrl ,200 Ja'pon tııyya:cs! tah. 
r lp etmlş!crdlr. Kc.~'Cli kayııltnrı 
~2 tayyarodtr.. dedfkıten sonra 
sözlerPoo şöyle devam etmiştir: 

«- Sl.ze .şunu da .söyl!yebillrfm 
ki hava lcuvvctlcrlıniı.i'n bu~in 
!çfrrdc bulurlduklıırı şartlar, Blr
m~~ya se!erlnin b<ıc;ln.rlığı zama
na, nn'Znrtıaı son derace daha iyl-

1 d\r. Takviye kııvve~erl dana sür. 
1 atıo g'c11yıor. Va ptAnlarımız hız
la!1dırılmakitadır. 

İ'ng:J'z tayya:rc!crt ve Amcr!.. 
kan tnyya.relC'rl dik.im.aninkllcre 
fark ir. Ferd olara'k ka.n;ıı 'kn.rşıya 
~Iiı~man"dan kbıfmmuz yoktur. 
Batı cdnu,p Pa.ı; 1'.iğiide stryı ba
kımın'd .. n .çok aş~t Olarak çar. 
pt~ık. El{C'l" d~anla mü..-avl 
şartlar nJtmda k&':')ı'l:ı$!1.c!lk olur
G"lk o!lu 6e:mı.lo.rom kovablliri'Z. 
Dn.;Jmonı azımsaıtnı~um. Japon 
hıı.,•aeıları ~.t lıYi tal..tm görmilş 
•;c çok ,ı-,,ı tcn.--!ık oedhmlşt~. Mu. 
harcbedh b?r tcc;t'.:ıbl~. in't~ıım 
ve dis!p1ttın 'flülmunest o~uşlardıır. 
Japbnların Jla\'l..l~&rd 1 gootcr<l 'k. 
!eri cesaTct. mUkcmme1ölr ... 

Pcimy, Hi'rlcl~tanı'n miildafaası. 
ıra söz.ti .getirt'rcik rliis'"l'lanın ta
orruzunu bek'cmcklc :kt!fa -cdil
miycceiğln~ ısöyiem'~. ııH~rbl düş. 
rnanıın kendi :ınemlek'ctinc. Jopon. 
..,·eva t?öt&rcccğiz. :Oemic:tir. 

!anlı. Uuna göre, ana dcmlry()!u ve 
şosesi de ;rekın bir Rnııs tehdidi ile 
ksMjıla~mıoı Jıulııımyor. 

~imdi r.entrnl Zukov'un heden 
şöyle drrlcnclhlllr: 

J - Her 11<1 kolun iç ecnahların
ılakl kuv\'etlerlo Rje\e - \'launa'ıJa
kt Alman lm\-ı.·ctıerlni ihata, 

2 - s:ıı; kolun dı,ıntlakt kun·et
lerle \'elik! LnkJ cleınlryolunu kes-
mel<, 

8 - !'ol kolun dı~ındakl kanet-

1 
lerlo l'elnlye - Ro~Iav hattına ldaş
m3k. 

En mUkcmmel c:ızların ..• En yeni Danslarınw. En gUael kadınlann .•. 
En zengin sahnelerin ... En nefis ~3rkıların ..• IlAhl renklerin ... Gözler 
kamııştırıcı .•. Ruhlar ok1Jayıc1 •.. 

ARJANTİNA 
BETTY GR!iBLE - DON flMECHE -

CIIRMEN MYRllND/l 
Senenin (LAKONGA> dnn gUzcı yega.ne f[lmt 

AKŞAMI 
f'lnem1'sının zafer tacı olacaktır. 
blleUı:_r şimdiden satılmaktadır. 

Haftasının bll:,ilk muvaffakıyet! 

AŞK RUYASI 
çarşamba akşamına kadar göstcrııecektır. 

San"alın z4 ter tacı, kuöretln yıkılınaz ab'desı. .. 
Sinemacılığın en bUyUk mu\•affaklyctı olan 

T O R K Ç E 

KLEOPATRA 
Pek yckında L.Al.E Sinemasmda 

Bazı mahfiller 
başkum~ndanl.ığ.a. 

bir askerın tayınmı 
istiyor 

L'ondra, 15 (A.A.) - SU.\r Fran 
GiZ ajansı, A.merlkadakl hususi 
'ınuhab!ri Pert naıc'ın a~ı:i::rdakl 
telgr&frnı .ıı~retımektedlr: 

ı Her imtiyaz, bundan i~tfa.de 
-edenler için ta~lı b9r ~c·ydir. Ken
<ii elterilc imUyazlarını tahdit 
edenlerf! nad!r ıtesadUf c•cU11r. Nl
tck' m teşrii masuniyet de bir lm. 
11ya.z diye değil, ancak vazifeyi 
fy\ce gönneğe brr 1ı'mki\n di~ dl\. 
şünUlmüş olduğu halde klı6'men 
imtiyazları gen işletmek ~·olunda
kl tabii meyirlerte, klS'men ıfe 
yA'rıl'ı1 gayıretile buna buiünkü 
şekil veribn1ş Ye MecHs kOTsii
sünde 'btr ka~t~n mUdafaasile 
uza1.-t'nn v~ yakn:\ian a-lfıkııısı ol. 
maya'n mooelt>ler ayni çerçevenin 
i1;'hıc ktonulmuqtur. 

Sarı kırmızılılar dün ezeli rakip-

ll lı:tndcdlr. MeınkkKI işgal aJ. 

tında tutun kun·eUer, sözde Iranla 
hlr lttlfıık rnuahedcsile bağlı bulu
nan dost luınctler<llr. Fakat lran 
Azerbııy<'.anının Rusyaya iUıakı 
haklcındnlıl hnber doğru ise bunu 
ittifakla, do tlukr:ı ,.e demokrasi 
ctphcslnln l\UhvenJen ayn olınl\61 
l:\zım gelen hedef , .c kle:ıllerlle te-
111 etmek gilçtUr. 

lerini 5 _o mağlup ettiler 
Amedka Brı-1<.>şik devlefleri re· 

ist, ana yasa .ıoccğfnce, A1ınerika 
kuvvetleri başkumandanıtlır ve 
bu sııfatla ('dl< .gımlş ıS:ı~Mllyctnerl 
vardn·. Fakat ana yaj'ladakl-«Cüm. 
hurrelsl ~keri ot:ôr:ten4n kayna. 
ğıdır, bum\ .lıstediğ~ne dewedclb!. 
leceği .glbl harbin g'üdümiinU 'biz
zat üzerine alabmr veys. kurmay. 
la.r anıSıh\i&ki ~htt!Aflorcfa hakem 
~ yapabilin ibaresi ne demck-
t~? 1 

Şlniliye kadar bUyil!~ strateji 
me.selelerilı:lde C'n son ıSözil Roose. 
vıt{t ilo Churc ın ve .onun har-p 
kab~.ıcı.-t si:Jy:emi$tfr. Bu yüzden 
de. ba...ı Jtiraz ses1eri yülmclm!ŞUr. 
Bunla.r ana. (Ylasanın böyle harfi 
harf.ne tcesir edilmesine itiraz et· 
meJote ve yanınd:ı ordu ve öo. 
nanma. lşefler!nln ıbulunaeağı b'r 
:11i".ili müdafa.a, na.zırınrn vc~ıa 'b1r 
ıı:fl{cr baskuma-nın tayinini lsti
Y'Or1ar. 

Du kkHti 'dcstek1e'.llck için ile. 
d 5':irülen ~e,y ehliyet mcsclesi
rfr. Cil1mlmrrclslni:ı mc'.;lcktcn 
'YCtitı:ne bir a!ıkcr veyıa bir de. 
nl:zoct 'Ol<m::ırlığı, •lıunian bn1k'ıı. si
yasf ve l:dart o,nır bir ;\"ilk altında 
buluınduğu ve lkuma'lcl:ın~ığı şu 
VPya bu ~ahıs'ar .nı:'ıv;ındl. bölilm 
gb'türmi,yecc-ği ldd·~ cd·i:mc.IJde. 
'dir. · 

Hitler diyor ki: 

Halükat aranıma ~u \~~ja bi'r 
masuniyet, milt-Otln karş~ında bir 
mc:full6U h!lına)~c de değ l~dlr; belki 
~e masum ol'an bir mebo.lSun 'bo
:vuna zan altında kalmasına yı;. 
sile l\;eı..~fr. 

! Yukarıda ~aret ettiğl'mlz Ut:: 
İıadlse, masunıvet esasının tat'b'l; 
hc.klfnin nekad~r rn.hatsızltk uyan 
1

clır:ı.bil€<:eğl'nl vt> nelrndar zararlı 
plabiloceğlni apaçrk isbat ctm'~
.t!ır. 

Rc-fah vapuru faciası gibi mil 
leti'n rnhur.lda idarin e'~mlcr Ye 
m'atcmler uıyan'dını.n b·r h{ıdisede 
romu ,hfı.kimliği sırf t<'Şl"ii masu
niyet cn"'{f'li dolayısilc vaz:i(e~lni 
tam ~·apamamı:rtrr. Hak1m1"k, ~yl. 
ce a ;,' I·nI::>nmak için cYvckc Vc-
'kfl olan Oti mc!J:rsu'l i!adf!Sfnl 
almnğa lht'ri'U<; dı.tymuşhr. İfade 
nllmak Ps'tcme:,; s•Jçln s-ı:,•rnak ve 
takibı>.ta giri~nek roan~ına gel. 
mcz. T!kk ad'lve.;fnln dikkatini 

(Başı 1 incide) X C"ken b:ı- iş"n ~tc'aft ısıcağına ay-
tlan ordular yokctmiş, sonra 1>as- ctı'nlanabilm:esi i~l'n n'cloliy~:ıln b ·r 
ka kiltlelcrle kll("Şıl-a~mıstır. 4 mcbunın ffad'eSinc miiracaat rt. 
ııyda, cephenin ,dl!rln11ğl ve sc- rne~inde, ımanuniyeıt' ı ka•l lct
r.lşliğ(_ lti'barllG tn.rlhte •görtilınc. liği gaye bak~mıncla.n Mç bir mah. 
.mlş bı r ~he lizerln?.e mu.n·czam j z~ır .bs<mvur ctrnı:-k mihtküıı de· 
blor 'Y'Vl k{),!lm!Ştlr. Nıhayeot kıs .~ ; ~Jır. S:ı,ç-1n G.:\Y'lll'lk ve takibata 
ımutaddan haftalarca ovvel bas- ı ~ir!~ek cr!bl b•r ncticeve vnrılır
J:ımı, vo dU.5'1n:ın 'dört o.y mu'ka.d- sa. all'Ca.k o 7.Amnn fodHse. m:ıra
.deratınıı 'değlı~t'(:-meye teşelibUs 

1 

e:-.:ıt edth~~li ve MeocUs de ba.tıls 
için rzaınan bulmuştur. Bu, Alman mavzuu o'an sı;~un ırmebıJc:un 
ordusunun 1812 de Nnoolyona l\t~t•lis d2hil' ndeld rey, mfıtalaa 
muka&der olan a.ktbete uğra.yaca_ ve beya:rarn~ alal(ac:ı oltY.> olmıı_ 
ğını zanaeden KTem11ın şcflcr:nin dıl!tm-. ora.ştırarn.k bir karara 
son ümidi lfdl. Al'man ve mOttcflk ,·nrll'ııl:'dır. 
askerleri insıı.n 'kuvvetinin tıs. Haibu'kl kuru.lan van'ış an'ane· 
t~~e gaYore1l!ıer1e 'bu imt~ıo.nı ge- lere göre Vektlllk et~1ls bir mebu. 
Ç·Tdı. Bu c.avaı;ta ;Rusların lbu 'ka. .sun Vck!ll.ctlr..-e "alt b"r i~ten do.. 
d~r frr,:,.E1n ıka•yıbı vererek fcdaktır. Iavıı .,.an! ifodcstn· almak için bile 
hk :rapm.9.laırrnın a'lker~.k bakı. vÜJ..-ısek bir d?vn.n kıırtı11'nası ifı. 
rn'nij'aıı doğru mu, yanlış mı ol- ; 1m ıgo~:ne~dcdlr. Ortada lı"r mcs
ıduğunu belki bir lt'ııç ay içinde ullyct oluo olm:ırlı~ı anlnsıLma
tnrih kıı.y(iddo~Gkt'i'r. Fakat mu- ctan <'1ki bir Vf"'kfün koca b!r di. 
Jııakka'k olan 'lı ' r ~ey vardır 'ki o van k'a.r~13rn:ı cı'karılmısı aırın 
da., vbu k~c; Afmnn ,asf'<erfortnl yen- fiağdai!ıtlI, hC'.11 de kendisi lı;"n 
mege anuval!ak olmayan Boılşcvlk lııı.ysiy'.et kırıcı bir hfı1Jl.sadir. Bu_ 
~dularını'n önümüı1dekb ya.z bi_ nun ~çln melbusln.r, iki Vekl'lln 
zı'm 'tarafımızdan yenill'<:ek'leri 'Ve t>ıes'uJ olmedılga hnkkın.da vtcdıı
yok eÔ~lc.cekleridir. Yalmz ~!nr.il ~1y bir 1tı.ına.a"te vardtklnrın'll ~ör~ 
zulüm . harekcıtlerinl tanrdığmllz blYyla bir .dağd3.ğalı ')"Ola girFmc
J3ol~evık de\•~ bundan böyle Av- Sine iht~·aç görm<":nlşlar, ona gö-
rupanı.n !eyinli ovalarma ayak t·c .rey YcrmlŞ!croir. 
basmıımalıdır. Bu blzFm satsıt. !şln doğrusu da Sa!fct Arıkan. 
maz a1.mlmiiZldir.... 'n. Cw/'rl~t Kcrl'ın fnccdayının Rc-

Şu anda heplrnlz yaşadığımız da- ,.nh facio;;ın'da. 'birer mo;'uı:lyet 
kikanın ~~y{lk!UğUnU hissediyoruz. •>:ıyı olmııdıkıları yolundadır. Bir 
Yeni bir dunya kurulmak yoluıııladır. h/ckl• , <lalresine alt hor ~/olısuz 
Bir taraftan doğu Asynsmda k~kır- tş~en mc.s·u1 tıztln•i?a. kalkı1ınn1c, 
tılmtş, tahkir eclllmlş ve tıpkı Alman ~1akiki m~'ullyetı gömmek de
,.e Italyaıı milletleri gibi lktısadcn ~nektir. Vekil. anıeak me.;'uliyetl
boğulmuş olan kalıraman Japon mil- 111 kendi üzerfoe al"arak bizzat 
letı denizde. karada \"c havada de- l:CT!:liği bi'r emir 'VQ karartıa..'l do. 
mokrasl kalelerini yıkarken, biz de rayı ım<'6'tıJ tuhı:l.a'b!·ıJr ki Refah 
Avrupada bu kıta.ya gerçek lstlklAll- htidks~inde böy4e b~ ŞCov YC\ktur. 
nl veı·ecek olan esasları kuruyoruz. Eğer soııgıı Jtlıkd1nliği, seı'best-

Ba.,ka milletlerin hayat tarzı Al- te ifade alebllsey'di ve ancak bu 
man milleUnt ilgilendirmez. Bununla Hadeyi aldrktan .sonra 'lllC'S"uliyet 
bera~r kıta dışındn. bazı devletler "~ suçu soo't gör'dücü tal:\ilrdc 
arasız bir surette Avrupa kıtasının !\Iec1""r. .müracaat mfalıllecek bir 
ve bil:hııssa mUleUmizln işkrlne kıı- meN'!cid'e ov;;aydı .Rc-fa'1 ıhadlsesl 
rı~3ta çalı~ıyorlar. Bu ttşebb!Lsler ~tra.fındakl -münıı :<'nşa.tara, ruııa,. 
katı olarak akim bırakılacaktır. mam:ı.tlfKlara, rahatısızhklara hiç 

Tersine olarak bu teşebbüste ken- mahnl k:ı?ma;z. ~~in aydU)lanması 
dl dUnyası yıkılacaktır. Avrupayı 've mcs'uliyetler!'n ta.s!iyesl d1e 
bolf?vlzm vasıtasııe cezalendırmnk iroş yere gecHMıeııdi. 
maksadına gelince, evve.lce de söyle
diğim glbl son kurban belki de blz
zat kendini en ziyade bolşevlzmo ver
miş olan devlet olacaktır. Bug!ln Al
man milleti, mevcudiyetinin en mllt
h!ş tehllkesl olan bu heY\·anl prensi
be karşı koynbllmek lçln bu prensi
bin nimetleri hakkında yeter derece
de aydınlanmı{' bulunmaktadır. 

Biten bUyUk yılla dnha az bUyUk 
olmayan onUmUzdekl yılı mUtaldl\ 
ederken, kahramanlarımızı onların 

bUtUn fedakArlıklar1 boşa gitmeye
cek şekilde azimle analım. 

Cephedeki askerler, yurttaki erkek 
ve kadınlar: 

ı Tcşrıt masuniyet meselesi et
'rafm'da rahabs~lı:J<: uyandıran dl. 
ger bir m1

E6ole de Urfa 'mebusu 
ve cs'•i l\fd.arlf cemiyeti' reisi Bay 
'Refete aH 'davadır. Daıvıı.uın uyc.n· 
tlırdığ• t>l<mı, yalnız kcndlS'rne. 
-ai'mine. do>t.!arına ve Medlc;e alt 
'değnd:'r. TA Li Tei'rlsat Umum 
Müdür'ii.l!ür.de bulurlmuş <"::ki b1'r 
mearlfçln·n, bir öğret'-ncn'n, nına 
Ti! için kcrld1'sin'o C"llanet diLle:ı 
bir •paraya el: ~l\rınc3l yolunda 
bir ~üphe bile ~llrebU"mesl bil
;tUn l:dk.a :tcı gclmist·:r. 

(Başı ı lnclıle) )-( 
lannda yarnl için de blr Umlt kal· 
mam"l oluyor. Işte bunun içindir ki. 
sarı ldclvert taraftarları hem :5 - O 
gibi spor tarnılerlnde nadir tesadllf 
edilen b!r mağltıb!yetln ve hem de 
l:IOpler!nln fstlkbalinı karanlılt gör
mek acıst fc;lr.de kn.Tanmı~lardır. 

Kadrosunda futbolUn be.şlginl ııal
lamı~ profesyonel Ingillzler tarafın
dan b\le tnkd!l." edilmiş Cftıat g!b! 

bir kalecisi bulunan bir k!UbUn be~ 
golU de hatalı bir vaziyette yiyen 
bir oyuncuya lmle~inln mUdafaasını 
terketmesi ldarcslzliğln bir f1h· 
csert olarak tc!Akki e<lilcbillr. 

Her ~e mu\"a!fıı.ki) et. ehlinin 
eline bITakmakla temin edilebilir. 
Fenerbehçe gibi bUtun muva!faJdye· 
tini futbol aahaamda elde etmı.,, sevgi 
alnl futbol sıthasında toplanı1' bir 
kJUbUn futbolun aleyhtarı bir atlet 
tline bırakılması elbette böyle ne· 
ticeler doğurur. 

DUn Galatasaray haklı bir galli>I· 
vct elde etti. Ezclt raldbinl 5 - O 
~lbl açık bir fnrldıı yenmek şerefi
ni, şerefli tarfülnc geçirdi. 

DUnkU yazımızdn Gıılntıısarayın 
tsaıııcn galip geleceğini Jtat"iyetle 
tahmin etmiştik. Xıtekiın netice de
diğimiz gibi oldu. 

Ynlnız şunu dn kaydedelim ki, 
Galntas:ırny 5 - O lık açık !arl:h bir 
galibiyet elde et.-nelde b{'raber, ezi· 
el bir oyun oynıyamadı. 

Gn1atasarayrn galibiyetini doğru· 

dan dıı;'truya F'enerb .. hçc lrnlcclslle 
işbirliği yapan hUcum hnttı temin 
etti. 

F'enerbahçe muAvln hatı da ortada 
hiç yoktu. Bu hatA da yine Fener
bahçe idarecilerinin idi. ÇUnlıll uzun 
zamandanberi oynatılmıyan Zcyncle 
bu hııtta bilhassa. takımın be! kemi· 
:ınl teşkil eden merkez muav~~de 
yer vermek, çocukları bile gllidure
cek blr lınrekettl. Fcneı'b~ell ço
cultlar. bugüne kadar hlı;blr mn~Uı. 
ayni ~ckllde yanyana gelmemiş, bö~· 
le bir tal:ım içl::de tam doltsan dakı
ka çırpındılar durdular. 

Sunu da llA \'e edelim ki, FenPr
bııh~e takımında ktlçllk Ii'ikrete 
Fcnerbahçelilcr kadar, belki de Ga· 
lat:ısarayhlnr da acıdılar. Sağ açık
ta bir iş yapa:bllmelc için tek b~ınıı. 
ımğa sola koo;tu dı.:rdu. Mellh!n ssğn 
sola ko~asr da Snliııı, Faruk mli· 
datnnsı önünde esasen bir semere 
\'ereme~l. • 

1 Galntasa.ray dUn 5 - e galip se • 
meltle beraber iyi bir oyun oynadı· 
ğını kabul edemlycceğlz. Eğe.r San 
Kırmızılılar bizim tahmin ettiğimiz 
oyunu oyr.amış olsalardı, Fcnerba.h
çe J;a!eclı:lnln acınr 1..ak h:ıli. kar~
sındıı gol farkı, be!ki de bu ılı! ku
IUp tarihinde olınıyan bir fark ola
lıllirdl. 

Maı:ın taf-.Uiıh 
..,ami Aç.ıköney'ln idaresindeki bu 
..,, . . _ u kadrolarla oyuna her ıkı takım I} 

çıktılar: 
11 1 

Fıı-
Galatasarny: Osman • Sa n 'Hlk

rıık - Mustafn, Enver, Eşfak - C 
met Arif, Cemil, GUndUz, Gazan.,.;r. 

F~nerb:ıhçe: Nur! - Muammer. u-

b l b .. tün Türk vstandas-mc us a.rı u ı .hak ve 
~arı!lrn sahip olduğu ·b 1" ·t dlr ki 
lmkaı •.:ıın mr.11rum et'mc,k c 'be~i 
o da b ' r zan ve ,şüph:?dcn • 

,.,1 ım va"kit ve ve meosum oklu""- ar isıb t 
uJll'll.niJe Tilr'k ad'f)ycshıe a 
bdc'b~-•ınek irnk~nıdıT· :...· 
• 'U'- ..... un kend' kenuıne 

...... " mc-ull5 1 udUT: 
SOrm .. sı 1-izmı gelen ı.u.a- ş 

" • detUğl rey 
Ana 'kanımumurun ~as 1 al.Mtası 

·· h:t .. rivellole hıç b r ve saz .... . LL'lt\ bir 
olmayan meselelerde mas 
inebus temı'ze ıçık'mak h~k~n!: 
lı~en mshru:m edllısl'n! 0 

d "'l' varsa bu 1:11 m c~nuınrıp a .sı.;.,. • 
• "'-n pl"l"de çe-t·uçun Ozerllrıe 'r.t"C...-~ 

. ...,ır. -ebuciıır suı:. t-~t;ın, neden u.ı b('I!" '" 
ıu blr mc'bwsu himaye ederek o
l·un mar't,vi ~ ortağı mevkllne 
1Uio%"iln1 er? 

rat _ Omer, Zeynel, Aydın - Fikret, 
Ibrahlm, Melih, Esnt, Naci. 

Ilk dakikaları rekabetin doğurdu
ğu bir heyec:ın içinde karşılıklı hü
cumlarla geı;tlkte:ı so:ıra, !ağdan bir 
hUeumda, sağ açık mevkünden Hik· 

tin bir Yuruşu Nıırinln kolları ara· me .. S 
aından kaleye girdi. Bu '"°ıu arı 

Hlkmet attı i.!le de, Fenerba~e kale
cisi kendisine yardım etti. 

20 nci dnklkada soldan Gazanferln 
bir ortasını GUndilz kafa ile kaleye 
yolladı. Top Nurlnin hattılı hareke
Unden iki defa Fener ağlarına ta

kıldı. 
!3:? ıt':I dakikada Gazım!er topu ka

leye yoUııdı. Nuri kaleyi &ebepslz 
terkedince GUndüz bu vaziyetten iS
Ufade ile topu boş kaleye soktu ve 
Galatasarayu~ bu golünden biraz 

Fener mUdafii Murat, Cemllle sonra 
ak kaı~"ı ""arıldı. Murat çarptyar .. ...., "' 

d ,.ıktı Fakat Uç dört dakika oytın an ~ · 
Ylne .,a.tıaya döndU ve dene de eonra ~ 

bu sureUe 3 - O sona erdi. 
lkinel deY?'ede Gala.tasarayltUın 

galibiyeti sigortalamaktan mUtevel· 
llt bir gevşeldlk içinde gördUk. Bu 
e.rad:ı Sarı Lı\cl\'erdlller bir kaç htl· 
cum yaptılarsa da bu hllcumlnr sc· 
mercsfz kaldı. :ıfurnt y!nc başındaki 
varanın tcslrlle !'aha.dan çekilmek 
~~buriretın<!e kaldı. 

!!3 uncu dakikada Cemilin sUrfik· 
!ediği topu Feı:erb:ı.lıçe kalecisi JAU· 
bali bir şeklide ayakla uznkl~tır
mak istedi. Geriden yetişen Mustafa 
d.:lrdUncU Galatasaray kolUnU de 

Bir taraftan da Bahttyari kftblle-. 
Jcrl lııyan hnllndedlr. Tedip hareke
ti netıre ,·erememiş, bunun ııe,·amı 
y~.a knJınıştır. Iktısadi zorluklar 
h~ ekıılk değildir. }'azla olarak, ıtı
za ~' uzaklaıJhktan sonra mem. 
lekctln knrn-:tutu hlirriyet, yapıcı 
ınakfilntl:ırın ıniinakaşasma hıısrccU

lemeınL~, urtaıla Jstllmırsıı; bir hava 
yaratııuştır. ı•'ürugi ilan nıedlste. 
ki tenkitler netlc~inde çekilıniştır. 
Bir i'arartan da Ş:ı.lıın memJeketten 
u7.akl:ıştığı, tıılıtı tcrkcttlğl lıak

krndıı. rh·ayetler dlllcrde dolaşmak
taılır. 

Iran h!idlseleri bakk-ındaki ma. 
Jfunatımrı: kıttır. Gelen mnHMıı:ıt.n 
hepsinde bir tarafın ,·eya diğer tı\

ralın propag'anda damgası ,-ıırtlır. 

l'"akat A7.erba)cıının ilhakı haberi 
dofru rrkarn Rıısyanın demokrruıl 
hetıabına Ç-Ok fena bir yol tuttuğu
na '-e lngllterenln de Rusyanın itr.o
rlneı ııhlığı ağır askeri )"ilk bakı· 

mından ses çıkanmya eC$aret ede
modljine hUkmetmek llz.ım gele
cektir. 

Bu harpte eD mti:hJm r.ll!Jt, nlA
ne' f allAhhr. lUlll\'er tarafından 
yııpılan lınrckctlerlıı bir aynını ıtus. 
ya y:ıpac:ık olunm bu mAnC\1 srIAb 
körletnmı, '°e dllnyımın ltlmallı s:ır
ııılmış olur. O r.amnn lıug\lnl\U Rus
ya, 1020 de lran h:ıkkındald mua
heıle)1 .rırtarak şimali Irandaki 
mcnf:ıatlerlnl kendi anusllc terke· 
den ,.e KlrJI diplomasi usulleri çlf· 
ne.)'cn dünkü ihtilal Rusyıısrrıdan 

farklı ollluğunu filen itiraf et.mi'} 
y:ıptı. · ı lU- ı 

40 ncı dakikada yine Nurın n o ur. 

zumsuz bir çıkışından istifade eden -------------
GlinCIUı t:ı.ltımma bc'lncl goli.i kazan· ~ l 
dırdı. :Maç bu suretle 5 - O G~latasa· ı u Z 8 k Ş 3 r k 
rann g-aliblyeti ile neUct>lendı. 
Galata.saraylılım •bu galiMyeU \"C 1 b a r b 1 ----

bOlgo kupasını elde ettiklerinden do-
1avı t,.bt1k t'derktn, Sarı Li\clverd· 
Hl~ itin de kurt\llma yoluna girme
leri ve bu mağlObtyetln kendilerine 
bir ders olması temennisinde bulu-

(Baıı tarafı l incide) = 
slllUı nltır.a aım'ıştır. Bu kuV\·etten 
120 bin kişinin imparatorluk hesa
bına çarpışmak fı;ln A vnıpaya g6n
dcrildlğl tc-blt edilml,tlr. Bu .sebep
le sMI muhnfızlar hariç olmak üze. 
re Avustrnlya kıt.asını müdafaa için 
mevcut olan kuvvet 380 bin kişidir. 

nuyoruz. 
KNnal On.an 

Amerika 
havacJları 

hazırlanıyor 
Nevyork, 15 (A.A.) - Hava nn

zırlığ"I mu.t:eşan muavini M. Hlnc
Jey, Amerlkada illt ve orta okullarda 
havacılık kursları açılacağını bUdlr
mı, ve bu hususta hllkflmetçe gUdU
len gayenin Universiteye devnm et· 
mlyen Amerikan gen~liğlne havacı

J:ğın karaya taa\IQk eden kısmının 

öfrctilıııeml~ olduğunu söylemiştir. 
500 den fazla Unlversitede pilot

hık kurs!arı aı;ılmı,tır ve hlikQmet 
her yıl evvelce dUtllntildllği\ gibi 25 
bin değil 45 bin Unlversiteliyi pilot 
olarak yett,tirmek fikrindedir. 

M. Hincley söı:letini ~yle bitir
miştir: 

Uçmak, bugün her millet tçln ölUm 
veya kalım mehluidir. 

Pasifikte deniz 

üstünlüğü sahaları 
(:a.,r Z Dolde) 

3 - Bu suretle kendisini şark 
tan ıgelccek bir hareketten kur-
1at"lnış bulumn1lK.. 
• İk4!ncı ihtimal: 

1 - Japonya Avustralya ve 
Nlyözehr.'d ilzerlne harekAt yap-
1myarak İngiliz İmparatorluğunu 
dRh<\ hayati bir «t<>ktadan yık
mak için Hindistan ilzerine ha. 
rekctc geçmek. 

2 - İngiliz fnıparator1ufunun 
ana deniz -v9\larını kes:nek U.Ze
re faallyctole bulunmak. 

Bu iklnıci ihtlmaldb muvaffak 
'O'dulu ka.bul ed'lse bile Japon. 
yanın diğer bir bUyü'k düşmanı 
oOlan ıAmerika ve onun glttfkçe 
kU\'\'etlenecek olan bQyUk denLı 
1"ilosunun tehlik~kıi bertaraf et. 
mlış olmıayaaıktır. 
: A'me~kanın kıNvetli donan. 
ması bu1un<ıukça ve bu donanma 
için Niy~and ve .A'vustıralya 

Sayı;on, 15 (A.A.) - Japonlar, A
vustralyayı tccıid Jçln !aallyetlttlne 
hararetle dc\·am etmektedirler. Zan
nedlldlğ'lne g6re, Cııvaınm işgaliyle 

serbeııt kalan Japon kuvvetleri Yeni 
Ginedeki Japon lutalarım takviye 
edcbilcccklı:rdir. Bu adada Japonlar 
muhtelif ihraç ~oktalarında vaziyet
lerini sag-ııı.mlnştırmaktadırlar. Bu 
sabah .Avustralya hava kuvvetleri 
Yeni Cineye nkınl:ı.r yapmışlar ve iki 
Japon av tayyaresini dllş!lnnUiJerdlr. 

De1lıl, 15 (A.A.) - Birmanyad:ı. 

şimal Jsllknmelinde yapılan Japon 
taarruzu Pcgu'nun şimalinde birleş

miş olan lnglliz ve Çın kıtaları tara
fından durdurulmuştur. 

Sııygon, 15 (A.A.) - Japonlar Su

nıatramn şlmııU şıırklslnde Körcjavn 

\'C Ternya. adalnrını işgal etmişlerdir. 

Pıu>lfik nıedlı;I 

Londra, 15 (A.A.) - Sunday Tl· 
mas gazetesinin diplomatik muharrf. 
ıi yazıyor: 

PaslCik ve Hint Okyanusu bölgele. 
rinde rnllttcllklerln stratejisini tnn
zlm iı;ln yaııılan yeni plAnlar I~illz, 
Amerikan, Avustralya, Yeni Zela.n
da, Çin ve Hint hlikQmetlerlnln tet
kikine arzedllmtştır. 

Muhabir Pasifik meclisinin ileride 
toplantılannı Vaşlngtonda yapması 

muhtemel olduğunu yazına.1.ttadır . 
ı<uv-.·etll bir lşblrli/;I vUcude getır:

letıllmesi için Illndıstanlıı. Avustral
yanm bir an ev\·el şiddetle muı:abil 
taarruza geçilmesi im!Unııu verebi
lecek birer lls haliM getirilmeleri ld· 
zımdır. A vustrıo.lya başvekili Cıırtın 

radyoda yaptıgı ve Inglltercde iyi 
karşılanan beyanatında Birleşik A· 
mt:ika ile temas bakımından şimdi
ki rıl!nlarclan memnun olmadığını 
aöy1emlştlr. Başvekil bunun itin ha
riciye nazırı E\•att'ı Vaşlngton•a gBn
derınl\'Ur. 

geçirdiği ham madde kaynak'la
rını ta~ıya.n zengin ülkeleri mu
h&fa:za etmesinde ve kendisini 
taarruz<lan masun bulu~rma
smdadır. 

Mukadderatın bize sakladığı şey 

ne oluna olaun mtıcadcle yıllan, her 
şeye rağmen, bugUnkU muharebenin 
neticesi olacak olan uzun ve mulrnd
des banş devrinden daha kısa ola
caktır. Bu bal'ışı, askerlerimizin ve 
milletin bUtlln tebaknlarının fedn
kllrlıkları hesaba. katılmak suretiyle 
her bnkımdan h:ıkltanlycUI kılmak, 

nuyonal sosyalist de~lelinln mlls
takbel vazifesidir. ÇünkU bUtUn ölen
ler ebedl Alman milleti, m~terek 
Alman devletl, bUyUk Almanya ve 
krtamız milletlerinin daha iyi bir ce
miyeti için ölınUşlerdlr. 

· ?ıfuhdn•mcnfn oeereyaııı şu kn. 
nn.atl ,·orlyor ki B. Refot 'ftlrnya 
uğramış, başına mcrh!ll'net ~:U-
7Clndcn m:ıra.z gC'lmişl!r. E~er 
ı(eşr't mı.~uniyct e~asına ait yan. 
1ış ana'nc-'cr; il't tıı.~'ciknta ve B 
~erettn rol"'!uya .çe1cllmeslıte r.n
~"cl olinasıa,vdı bclk'· de iş vakit 
be zam11.nllc a'}'ldmls1t11r ve B. Re 
,.etin h::ıv.ııtın" böyte ağır 'bir şUp· 
r1eden ıf<'olayı t:c-lklf edUmek ,gibi 
l-ok acı bir ltatıra kartşma"Z.dı. 

1 Bu !'ki 'm'~aı flÖ'!terlyıor kl t~
t-11,ma&univet. •bütnn .me'bU,l'ır ft~. 
lmbma. mO,Ulrek ob1r ~tfyaz ol. 
blııJtla, ber.abtıt' va'ki;t vakit bazı 

ı Dcd!ğlm'-ı gibi. he:' 'imtiyaz 
'.atlıdır. Fakat btlz mebttslarımrzı: 
okendllE<.rine t'3Pı itelcn bfr !mtf
l)'fl:l:a. köı'körilne sarılc.n laı;gnlır 
mevlkiin"de değ'1. nne. yasamızın 

l'Uhuna s&ıchk kalmak hususunda
ki yem~lcr!lni hakkly1"" tı.ıtan ve 
t:u a.nn. yasanın 'bUtiln Tür'k va 
ta.ndn.şlrırır.a müsavi surette ver
ıjlği hn'kla.r ttzerin1e titreyen va
ta.n'dızlar mevkii~do göfm4)k is
teriz. Melbuslarrmız, ~u müh~m 
me.selcyc, sı'rf bu .zav.yrcden ba.. 
.kaıcak olur.Paı's& doğrudan ctotru
ya. ken·anerlni'ıı teşcl:fullsn el& .a
laıca'kl:ıt'ına ve te:r'il muunlyet 
ta t'bflk'atının a.sıl ~a.yeyl &ışan bir 
tRkt\n ifratlı ~Jişlerlnin önüne 
~eç'rnett dş ~ecekler!ne şüphe 
etımfy'or'uı. 

ı gi'bl ikmal yerleri mihte!:'lder 
elinde kaldıkca .Japonya şimdiki 
oza.fer!ıntn meyva.larını uzun za. 
man ~in istirahat ''e lezzetle yL 
yemiyece'ktlr. 

Kanaattm\zcc .Te.ponyanın Ho. 
la.dJa Jif ndıstnnrnı ve Filipin a
dalarını istila ettlkten ve Bir
maıtyada muayyen 'bir mesafeye 
kadar gldero'k kendisini bu cep. 
hede endiscsiz b!.r 'duruma koy. 
du'ktan sonra. Avustralyaya kar 
şı M'~eri bir harekete geçme. 
sln'de büyük kazanç .Je kıymet 
vardır. Bakalım hfıdiscler nasıl 
gc115cecktir. GörccC'ğlz. AJuaet bliıı XALMAN 

B unun içindir ki Jap0ll'Ya. 
nm en büyUk fay'dası, 

·~ cle':valal ınüödetln.ce eline Hüsam.ettin t}LSEL 
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RADYO ·- DOltTOR - " TARANTO 
Bugılnluı Prog.-ı 

7.30 Program 
7,33 M~ık (Pl.) 

7,4'15 Ajan! 1
18,.:i5 J:"a$rl heyeti 
lP.30 Saat ayarı 

Dalıili llastalıklax müt.ha.•ıs• 

<PNÖMOTORAX TATBİK 
ED:t:ı..iR> 

8.00 Mtı.;k (Pi.) 
8,15 Ev saati 
12,30 Saat ayart 
12,33 ŞarkLlar 
12.43 Aja.ns 

13,00 Türküler 
18,00 Program 
18.03 Orkestra 
18,~ z. takvimi 

19.45 Serbest 5 D. 
1 
1 

19,;;0 Şarkılar 
TOrıel, ~l>deı:ım>en B. Mo. 5 

Tel: '9216 
20,15 Radyo Gaz. 

20,.f.5 MUzik 

21.00 Konu~ma 

21,15 TürkU:er 
21,·J5 Orkestra 

22.30 Saat ayarı 
2245 Kapanış 

Abone Ücreti 
Türkiye dallllilıde: 

Senelik 8 ayhk 
14Al0 7(50 

3 aylık 

fto 
Ha<iç mentlel<etlde: 

Ayblı 

158 iL 

tıen.ıık 

%798 
6 ayhk 

H19 
S a:fhk Aylıl< 

8M K. yoldlar 

ISTANBVL BELEDiYESi 

ŞEHiR TiYATROSU 

J;omedl kısmında •u akşam 20,30 da 
ÖKSE VE SÜKSE 

Gazeteye &'Öndertı_.a fı\'rak duo 
edllmn eeı.llmeeln iade olunma'&. zt
JlıDldan met'ullyet kabul edilmez.. 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarüti: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ttlrk ıır..., 

Şube ve ajans adedi: 2'6:S. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blnktirenl.e:r. 28,000 lira ü&:ramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbaTSız t.Marrut hesaplarında 

• az 50 lirası btıhınanlara senede (.. defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
dakl pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• - l,MO llrahk 4,099 lira 
' > 508 > 2,000 > 

ıet - 50 liralık 5,080 Ura 

' . .. . %58 • 
118 • 

1,ooe • 
•,000 > 

120 • 

18e • 
> 4:,808 .. 

• a.290 • 

DlKKAT: Heııaplanndakl para !ar bir ııene ~lnde 50 liradan &f&· 
tı d11'ntiyenlen ikramiye çılttıgı takdirde ,ı, 20 fıı.zlaoile verllecel<tlr. 

Kuralar eenede 4. defa, 11 mart, 11 ha.ziran. 11 eyl(U. 
11 Birlncıklnunda çekilecektir. 

j Askeri fabrikalar sa:ınalma komisyonu İlônl::ırı j 
Tahmin edılen bedeli 3605> hra olan 3500 kilo ınğır eti 21 mart 942 

cumartesi saa.t 11 de pazarhlda Salıpa.zarı aıo:kert fabrikA.\Rt" yollamasın

dakt satın alma komi.syonunca ~atın alınacaktır. Katı teminl'tı 542 liradır. 

Şartnamesi her gUn komisyonda görWebillr. lsteklHerin o gUn ve saatte 
komisyonda bulunmaları. c:3243> 

* 29.0&0 metre yerli ipek kumaş alınacak 
Beher metresine 36S kuruş: tahmin edilen yukarda yazılı 20.000 

metre yerli ipek kumaf aıskerı fabrikalar umum mildUrlUğU merkez 
saun alma komisyonunca. 3/4/942 cuma gUnU saat 15 de pazarlıkla 

itı&le edilecektir. Şartname 365 kuruştur. KaU teminat 9800 liradır. 

c.3259> 

M> ton üıttiiJt alın!M':ak 
Beher kilosuna 34.25 kuru'i' bedel tahmin edilen yukarda yazılı 50 

ton UıstUpU ukerl fabrikalar umum müdUrlilğU merkez satın alma 
komisyonunca 13/4J 942 pazartesi gtınü saat 15 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parNJızchr. Katı teminat 2568.75 liradır. c-3258> 

1f 
55 ton pamuk alrnacak 

Bftıer kılosuna 40 kurut bedel tahmin edilen yukarda yazılı 55 ton 
pamuk aııı:kerl fa1:ırikaJar umum mildUrlUğü merkez satın alma. komis
yonıınca 26/3/9i2 ~r~embe günü saat 14 de pazarlıkla ıbale edilecek· 
tir. Şartname parasız.dır. KaU temınat 3300 Hradır. «3262> 

• Tezgft.lı alınacak 

50 • 100 kiloluk Şahmerdan (Havaçeklci), Torna, Freze şakuU 

planya, zımbah makas, destere, makkap ve marangoz planya, rende, 
fınldak, ztvana. daire destere. ş;erit destere, ufki makkap, zincirli mak
kap, morsa. daire lamba, vesaire gibi tezgO:hlar mubayaa edilecektir. 
Elinde bu tezgA·hlardan (yeni veya iyi vaziyette ez kullanılm1ş) bulu· 
nanların bir istida ile tu:ikerl fabrikalar umum mUdtirlüğUne müracaat
ları ve te7.gAhların eb'at ve evsafile fiyatlarını göMerir bir Iıstesinl de 
bu !Blida ile birlikte \"ermeleri uan olunur. (3263) 

* Usta. ve i,.-;1 alına('ak 

Ankara fabrikalarında çalıştırılmak üzere demirci usta ve kalfası, 
tesviyeci usta ve kalfa.c::ı, tornacı, marangoz U!-lta.sı. tekerlekçi, maran
goz tezgtı.hlarında çalışmı~ işçi ve boyacı alınacı·lttır. lstek1llerln bir 
istida ile Ankara marangoz fabrikası mUdürltlğUae mUracaatıarı ilin 
olunur. c3264, 

* Siantrıruj l-ıU tutuJınbe.~ı ahAacak 
Verimi: 70 - 80 ton saatte 
Manometrik lrtifa: A:-gart 80 metre 
2201380 Volt. 50 per. Uç fazlı mtitena\·lp cereyan motörile akuple 
Yukarıda evsafı yazılı iki adet santrifuj su tulurr.bası alınacaktır. 

VATAN 

. : 't,. ~ ~.,. • .., ··:: ·... ~ . . . • ,. . ; '•!' ,.:~ •• : .. >/ . '·. ·"' 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

._._.. ~ ı ~ ııa-wıır. - ,.,... ,.ı!• k.tmıı n -.ula lıı6e,-. 

' " J • ~ ... ' • ; • ••• ~ ~ ;./ ·, ·• r •, i.,..' • .... • . . ' . • 

1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları 1 

1 

Komutanlrk nurrta.kast dahilinde 
lüzum oldukça. yapılmak tizere 2500 

l 
liralık nakliyat ı.,t pazarlıkla _ıs.3. 
912 çarşamba günü istekllstne Jhale 
edilecektir. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. Kat1 teminatı 

375 liradır. IsteklilerJn beUi gün ve 
saatte Fllldıkhda. satın alma komis
yonun& gelme!erı. (2487 • 3396) 

* Balıkesir, Izmir ve lstanbulda te3-
Um maJıalll narhlar üzerinden 208,000 
kilo bf'nzin, 11,777 kilo vakum, 5669 

1 

kilo valvalln, 1759 kilo gre8, 1940 ki· 
lo gaz, 50.500 kilo motorin, 6000 kilo 
makine yağı pazarlıkta satın alına

caktır. Thalesı 18.3.942 Ç&r'J&mba gU 
nU ııaat 15 de Ba.lıkesirde askeri sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(2492 • 3401) 

* Pazarlıkla. 100 bin Mralık bey.gir ve 
kalır nalı 20.3.942 cuma günü saat 

1
14 de pau.rlrkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gUn komisyonda gü
l rülebllir. Katı teminatı 12000 lira
dır. 10 bin geyimden aı:.ağı olmamak 
üzere bu nallar muhtelif taliplere de 
ihale edilebilir. Istekhlerin bf>Hi gt1n 
ve saatte Fındıklıda. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. C2·J86 - 3395) 

• Aşağıda yazılı eUer pazarhkla. ~a-
tın alınacaktır. !halesi 1.(.942 günü 
saat 11 de Lüleburgazda askeri sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Pan;a parça da ihale edilebilir. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gel
meleri. (2469 3336) 

Clasl Miktarı Teminatı 

Sığır eti 
Koyun eti 

KJlo Lira 

75,~ 

173,000 

... 
3270 

9900 

Pazarhkla 30 ton sabun alınacak-: 
tır. Evsaf ve husust şartları komis
yonda görUleblllr. ihalesi 18/3/942 
Çarşamba gllnti saat 10 da yapıla
caktır. ısteklllerin tek.Ut edecekleri 
fiyat Uzerinden kat't temlnatıarJle 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
komisyona mUracaaUa.rı. 

(2517) (3442) 

* Pazarhkla 30 ton zeytin yağı alı-

nacaktır. Evsaf ve husust şartları 

komisyonda görtilebilir. ihalesi 18/ 
3/942 çarşamba gUnU saat 10,5 da 
yapılacaktır. isteklilerin teklif ede
cekleri fiyat Uzerinden kat·ı temi
nl'.tlar11e Harbiye Yedek S\lbay Oku
lundR komisyona müracaatları. 

(2518) (3H3) 

* Aşağı.da yazılı mevaddın pL 
zarlıkla ek's~tmeleri 26/3/942 
günü saat 14 ten 16,30 a kadar 
Kırklareltndc askeri satın alma 
komisyonunda ya.pılacaktır. Evsa
fı t.cıt. Lv. Amtrtiği .satın alma ko
mtsyonunda da görülür. 

Cinsi Mıktarı tıon 
Sabun 3 
Pirinç 5 
N'ohut 10 
Kuru üzüm 5 
Yeşil mercımelc 5 
Sade yağı ı 
Kuru fasulya 10 
Barbunya !asulya J O 

((2438 • 3232) ... 

Aflağı'da yazılı mevadın pazarlıkla eksiJtmeıeri hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Bakırköyde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. t2483 - 3392) 

Oi~I 

Sığır eti. 
Balya saman. 
sut. 

~Uktarı 

Kilo 

75,000 
400,000 

4,500 
3,500 

* 

l'emioatı 

Lira. 

31150 
1400 

186 
237 

) 
) 

ihale gün ve saati 

Z3.3.942 
25.3.942 

18.3.942 

14 
H 

25 ton sarı sabunlu kösele kapalı zA.Ttla eksiltmeye konmuı;ıtur. Iha-
Jeei 24/3/942 günU saat 15 de Ankarada Lv. Amirliği fi&tın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin fbedeli 125,000 Ura, ilk teminatı 7500 lira
dır. şartnamesi 625 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin kanun! veısi

kalarHe teklif Rlektuplarını !hale saatjnden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. ( 2402 • 3092) 

• Yapılan eksiltmesine talip <;ıkmayan aşa.ğ"ıda cins ve miktarları ya-
zılı Uç kalem iaşe maddeleri 20/3/942 cuma günü hızala.nnda gösterilen 
saatlerde pazarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gUn komis
yonda görillebilir, l'Steklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın 

alma komisyonuna gelmeleri. (2432 - 3190) 
Olnsl 1\Uktarı Mtth. Bd. Kati te. ihale zamanı 

Zeytin yağ 
Sade yağ 

> > 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. Saat Dak.Jka 

15 
25 
29 

15750 2362.50 
45250 6787.50 
52490 7749 

* 

10,30 
11 
11,30 

25.000 kilo sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/3/942 salı 
günü saat 1.5 de Gellboluda merkez sa.tın alma komi~yonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 43,750 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gel-
meleri. (2434 • 3192) 

* Mtiteahhid nam ve he!iabına beherine tahmin edilen fiatı 30 kuruı:ı 
olan 485,763 adet portatif çadır direği ve beherine 20 kuruş tahmin edi

len 480,300 adet portatif çadır kazığı pazarlıkta satın alınacaktır. ]ha
lesi 23/3/942 pazartesi günü saat 10 da. Ankarada M. M. V. -satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. KaU teminatı 26,678 lira 90 kuruştur. Şa.rt· 

namesi 1209 kuruşa. komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komis-
yona gelmeleri. (2435 • 3193) 

* 14.0,000 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarfla ekstltnıesl 28/3/ 
942 günii saat 11 de Ankarada Lv .. Amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli kuyruk dahil 154.000 lir•, ilk 
teminatı 8950 liradır. Şartnamesi 770 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin kanuni vesikalarile tek lif mektuplarını ihale saatinden 
bir ~at evvel komisyona verme! eri. (2442 _ 3236) 

* 40,000 kilo zeytin yağı alınacaktır. Tahmin fiyatı 120 kuru~. kaU 
teminatı 7200 lire.dır. ihalesi 23.3.,942 pazartesi gUnU ıa.a.t 16 da Izmitte 
istasyon otelindeki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona. gelmeleri. 10 ve 15 ton olarak ayrı ayrı 
taliplere de verilebilir. (2481 - 3348) 

* 6000 kilo sade yağı slınacaktır. Pazarlık1a eb•ıtmesi 23/3/942 
pazartesi günü saat 15,15 de Çanakkalede askeri salın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,560 lira, kat'i teminatı 
1584 liradır. Taliplerin belll vakitte komisyona ge;meleri. 

(2451·3Z87) • 160,000 kilo saman ile 145,000 kilo balyalı kuru ot pazarlıkla satın 
alınaca.kbr. ihalesi 25.3.942 çarşamba günü sa.at 10 da Hadnnköyünde 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Samanın fiyatı 5,5 ve o
tun fiyatı 6,5 kuru~tur. !hale bedeli üzerinden kati teminat alınacaktır. 

(2472 - 3339) 

* 500 ton odun ve 20 ton kuru 2600 adet kliçü'k ve 480 .ade't 
soğan alınacaktır. Pazarlıkla ek- büyük karıtuş alınacakt ır. Pazar
siltmesl 25 '3/942 ça-rşamba günU !ıkla eksiltmesi 23/3/942 pazarte_ 
saat 10 da Topkapı Maltepe askc_ si günü saat 11 de Ankarada M. 
i satın alma k1omisyonunda ya.. M. v. satLn alma . komisyonunda 

~ılaca.ktır. Talipleri·n '70 15 temi-ı yapıl.acaktır. Küç_ü~. ,~arluşun ~
nak1ar!1e belli va.kitte komisyona herine 6 lira, büyuğun beherı:ne 
gelmel<>rl. (2510) (3435) 11 !ıra fiyat tahmin edllm~lir. 

Hepsi birden veriıelthleceğ.ı. gibi 
'1- büyükler ayrı vo küçükler 1000 

Ramidoki bir'liklcrin liığtın yol- adetten aşağı olmamak üzere ayrı 
tarı ace1e te~izlettirilccektir. Ta. ayrı taliplere ihale edileıbilir. Ta
lipler:n taV\ günleri hariç heı-giin liplerin teki f cdecek1cri miktar 
~" 15 tcminatle.rile komi.syona gel. · üzerinden kat'i tcminatl'arile bel ... 
meleri. (2512) (3437) li vakıtte komisyona gelmeleri. * ,;.2454 • 3290) 

PiyL-ıa mevcudundan vcrmf'k veya hariç memleketlerden getirtebile-

80 ton <;imcnto alın:ıcaktır. Pa
zarlıkla cksi1bıncs'. 23/3 1942 pa. 
zartesi günü saat 15,45 tc Canak
kalcde askeri satın a1m'l. komls. 
yonundA. yapılacaktır. Tahmin r..,c 
del! 3360 lira kat'! teminatı 504 
liradır. Taliplerin belli vakitle ko 
misyona gc!melcrl. 

40 _ 60 ton kuru ot ve 4 ton sa
bun ahnı:ıcaktır. Pazarlıkla ck~ilt. 
mesi 25.'3 042 c;arşamba günü ~a
at 10 dn 'l'opkapı. 1\'lalte-oe-;;indcki 
askeri satın alnı·a lromisyonunda 
yapıla.caktt.r. Talip1crin ~ 15 te· 
minatlarilc belli v~-kittc lrom:syo
na gelmeleri. (2'HI) (3436) 

BC>hcr çiftine 50 kuruş tahmi·ıi 
edllen 10 ila 50,000 çift çorap ka
pa.!ı zarfla oln:dltrneyc konınuqt.ur. 
İhalesi 1'4 942 çarşamba günli 
saat 11 do An'karada :\t. l\1. v. 
satın alma komisyonunıda yapıla

caıct.ır. Taliplerin teklif edecekleri 
miktar üzerinden ilk tcminat1arilc 
teklif mektuplarını ihale saatin
den b'r saa.t evvel komisyona 
vermeleri. Şartnamesi komisyon. 
d• görülür. (2499 • 3408) 

ceklerin tekliflerini umum mUdUrlUğe göndermeleri ilin olunur. c3267.:t 

. * soe ton .)"eril linteroJ pan1uğu alınacak 
Beher kiloı-;una 31 kuruş bedel tahmin cdllen yukarıda yazılı 300 

ton yerli linters pamuğu askerl fe.brlkalar umum n1Udi.lrlUğü merkez 
1erı.tın ahna komiRyonunca 6 4 ·912 pazartesi günü saA.t ı:; de pazarlık~ 
la ihaıe edi.leccktır. Şartname 465 kuru~tur. Kati teminat 11800 liradır. 

<3260> 

* On ikl kalem ve cem'an 4000 metre mik4l.bı çam veya köknar kereıte 
alınacak, heyeti umumlyesı veril cm diği takdirde 200 metre mikılbından 

&!Ja.Rı olmamak ş,artile pııa.rça. parça da. alınabilir. • 
Beher metre mlk:Abına. 68 Hra bedel tahmin edilen yukarıda. yazılı 

12 kalem ve cem'an 4000 metre mikAbı çam veya köknar kereste a. ke
rt fabrikalar umum müdUrlliğü merkez satın alma konlisyonunca 7/4/ 
942 salt günU saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 13 lira 
60 ku~tur. Kati teminat c29260,. lirad:rr. c:3257> 

Sinler Bank lıtaabal Şabesl Mildirl!lillndea : 
şubemizin muhtelif ·er\1sleri için azamı 60 lira ücretli iki bayan 

daktilo alınacaktır. 
ısteklilerin evvelce çalışmış oldukları yerlerden aldıkları veslka-

1arile birlikte 1713/942 sah gtlnU saat 16 da. yapılacak imtihana girmek 
Uzere l6/3/9t2 tarihine kadar Bankamıza mUracaatları ilı\n olunur. 

(3277) 

((2509) (3434) 

1f 
A c::ağıda yazılı mcvaddtn pa

ıarlıklıı t:'kc::!ltmcleri 18 13 942 gil
nii •saat 15 tc İzmirde Lv. Am'r. 
liği .c::atın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. TaliplC"rin b<.'1'i. vak!l
tc komi~)-ona gelmeleri. İhale be· 
deli üzer:ndcn ~tı 15 teminat alt. 
nacaktır. 

Cinsi 

Ze;\•tinyağı 

S•bun 

Miktarı 
Kilo 
10,000 
50,000 

(2508) • 

Tutarı 

L'ra 
11,850 
37,500 
(3433) 

100 ton hurda in-cir alınacakttT 
Pozarhkla eksiltmesi 23 13 '942 
'Pazartesi günü saat 14 te Bakır. 
köyde askert satın alma komisyo. 
tıuntla yapılacaktır. Teminatı 1200 
Jlradır. TaUplcrin be'1JI vakitte ko 
misyona gelmeleri. (2515) (3440) 

• Sirkeci or'du ambarının an bin 
ton yem vo üç bin ton erzak lah. 
m'l ve tahliye tsi kap~l1ı zarf usu
li'c mii."l<:ık!lsa.ya konmustur. Hu· 
~t'"'-'İ ş?.rtları krrmi.•;yonda görülc
ıb!lir. Thale;:;i 3 '4/fl42 cuııın ~ünü 
tiflS•t 11 rcte yaoıl~caktır. Muvakfkat 
trmfnatı (1170) ııra.dı•r. Taliplerin 
ihale ~aat~ndcn b··r s~at evvel tel<.. 
li( mektublaril~ Harbiycrlc Ye. 
dok Subay okulıırıda komisyona 
müracaatları. (2457 - 3293) ... 

DOKTOR 

8RFANİDİS 
Cild ve Zllhrevt müteha.saısı 

Beyoğlu Suterazl sokak No. 5 
Nil a.partıman 2 ci kat Tel 4.3734 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FİYATLARI Kuruş 

Pazarlıkla. 15 ton Sabun alına
caktır. Evsaf, husuc:i ışartları ko
misyonda .({Örüldbilir. Be:her kilo. 
sunun muhammen bcdc1i 80 ku~ 
ruştur. Ekısillmcsi 1913 942 per- B~ık 

d A ~ ı inci sa7fa 
759 
5ot 
fOO 
150 

~errıbe gü~ü saat 15 e yazae_A.. 
2 

oci ,, 
de.ki kom'"Syon-da yapılacaktır. ı~.

1 
3 

üncü 
0 

tckliler muaY)·en giln ve saartc 4 üncü u 
teminatı kat'!yelerllc komisyonu. • 

muı<a. gelmeleri. (3398) ~·------------

50 
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REKOR!Teminat markasıdır 
NetlB btr ~ Ull.ll almak isterseniz bakkalı:nızdan muhakkak 

"Rekor Pirinç Unu,, 
Israrla isteyiniz 

250 - 500ve1000 gramlık ambolôjları vardır 
Adres: Istanbul, TUttin gUmrllk Kemerli So. No. 21 Tel: 24197 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

l - Şartname ve nilmunesı mucibince (60,000) tabaka sele
fan k3.ğıdı pazarlıkla sa.tın alına •aktır. 

2 - Pazarlık 20-3-942 cuma günü saat 9,30 da Kabataşta Leva. 
zım şubesinde merkez mübayaa komisyonunda ya.pılacakt1r. 

3 - Nümune ve şartname her gün sözü geçen şubede görüle
bilir. 

4 - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte tekli! edecekleri fi
yat üzerinden yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mezkılr ko. 
misyona müracaatları. (2966) 

Kızılay Cemiyeti .... 
istanbul Daposu D:rektörlüğünden 

Nümtıne ve '!IRrtnamclerl depoınuı,da. mahfuz bulunan 

ÜÇ CiNS DERi 
Slparlı, edlltteğlnden deri ln1:il eden fabrikaların 20/3/9t2 pa.. 

urtCtl'l akşamına kadar (Tatil günlerJ hariç olmak üzere) hergün 

büyük postane civarında :\llma.r Vedat ea4deslnde (KIZILAY) hanm

da DlrektörlUğüntüze müra.<'aa.ttarı. 

Devlet Denizyolları ilanları 
Muntazam posta seferleri yolcu navlunlanna 1 nisan 912 tarihinden 

itibaren yu.zde on zam yapılmıştır. Acentalarımızdan izahat alınabilir. 

(3388) 

r 
Yurdumuzun hE'r köşesinde dürilc;tlutü, 

ucuzluğu ve bol rel}itleriyle tanınrnı': 

ASRJ MGBILYA MAGAZASINI 
gezmeden ve bir fikir almadan ba.1ka yerden 
M O B I L Y A almamalarını taveiye ve 
muUaka salonlann11zı gezmelerini rica ederiz. 
Bilhassa. Ingiliz karyolaları ve Avusturya san
da.lyaları mevcuttur. 
btan'bul Rı:ıa Pa,a. y&ku.u No. 66 Ahmet 

Fe"·:r. i. Tel: !340'7 

Devlet Demiryolları ilanları 
MUhammen bedeli 21000 (yirmi bir bin) lira olan 58 kalem muh

ttllf elektrik boruları ve teferruab 30:4 942 perşembe gUnU saat 
15,15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında toplanan mer
kez 9 uncu komisyonunca sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.575 (Bin beş yüz yetmiş beş) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiğı vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün u.at l.f..,15 e kadar adı geçen komisyon reisltğilıe veı.meleri 

IA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk ~efliğinden temin olunur. f3365) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Blfü taAl'l'lll lleuplan 1142 lllraml1• pUm 

IU!:ŞID.ELER: 2 Şulıat, 4 Mayıo, 3 Aflllltoe 

ı lldn<lleı/rln •rllıler!Dde yapdtr 
lM% l&&AMIYELEJU 

l """ .000 llrallk = 2000,- lira 
3 > 1000 > = 3000,- > 

2 > 750 
3 > 500 

10 > 250 

> = 1500,- > 
> = 1500,- > 
> = 2500,- > 

40 

50 

200 

200 

> 
> 

> 

> 

lGe 

56 

~ 

10 

> 
> 

> 
> 

= 4:800,
= 2500,
= 5000,

= 2000,-

llMll>I ~ N.,.,nyat Mıldllril : ~ lll:mlıı YALMAN 
V- ili~ T*- L ki. f'I. • V- )la-

> 
> 

• 
• 

• 

• 


