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Hint denizinde 
üstünlük davası 

Yazan : Blıamettla ILSIL 
Eski ~ahrlye Müst~arı 

''Sürgünler,, in gerini 
akıncılar almalı 

Kıymet ölçülerimizde esaslı 
bir· değişikliğe ihtiyaç var. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Ş öyle bir r~am var: GünUn ,
birinde memleketin ~rk 

ve bir kısım cenup vilayetlerınde 
vazife görmiye elverişli olanları 
seçmek için mUsabakalar açılacak. 
Gerı kalmııı yer~rlmizi ilerletml
ye çalışabilecek istidatta olmak 
iddiatılle bir çok uyanık, atılg~n 
Türk gençleri bu müsabakaya ü· 
ıüşecek.' İhtiyaçları tanıyan ve 
kıymetleri öl.çmeği bilen bir ko. 
misyon kendilerini elekten geçi. 
recek, kimini bu yüksek vazifenin 
&ereflne lAyık görecek, kimine de 
diyecek ki: 

- Sende kMi derecede akıncı 
ruh yok, maddi ve kolay hazlar: 
feda edebilecek ve miınevt baŞllr. 
maların hazzını duyabilecek bir 
adama benzemlvorsun. 

Sark ve cenup vilayetlerinde ça. 
lı1tnak ıereflne !Ayık görülen a
kıncı ruhlu insanlar birer köşede 
Yetim bırakılmıyacak, çocukları· 
nın tahsili, hastalarının tedavisi 
düfünlllecek, radyo ıle umumt 
hayata. bağlı tutulacak, hava pos. 
talarl}e ve hava hatlarile seri mu
h•bere ve seyahati temin edilecek, 
film koleksiyonları dolaştırılacak, 
&eyyar kütüphaneler kurulacak, 
Ylaksek mekteplerin muhabere 
kursıarile memleketin her köııe· 
•inde bulunanlara fikri gelişme 
imkAnları verilmesi temJn edilecek. 
:u sayede bir memur, mühendis, 

oktor, banka memuru kendisini 
Ve &"--' ın -ni delil, yalınlZ ve yalnız 
emleketını ve işini dUf(lnecek 

btr mevkie konacak böyle akıncı 
un l ' sur il' da prk ve cenup vllA. 
YeUerlmiz:I canla başla gel!ştlre
iek ve memleketin umumi varlı· 

lna Yeni varlıklar katacak ••• 

Behçet Kemal Calların cSür· 
günler. ve e:Kaçıklar• başlılı 
&ltında iki gUn evvelki (Va
tan) da çıkan canlı ve nefis yazı. 
aını okuyalıdanberl zihnim h ep 
bu rl.tya ile meşgul ... 

Behçet Kemalin görüsüne ve 
•nlatııına göre g-ım bel.Ası, şark 
Vilfl ' -.,.. Yetlerlnde vazife alanlardan 
bir wıu kendi kendflerlne birer 
ıürgUn eöz:Oyle bakıyorlar. Mu· 
hltıerlnl iyileştirmek ve etrafları· 
na. hosnut1uk ve emniyet saçmak 
için harekete geçecek yerde ken
dilerini bırakıyorlar. Aııcarl de. 
recede iş görUyorlar, bol tütiln ve 
lçkı ile kendi kendiler ini uyuıtu· 
ruyorlar. Heyecan diye yalnız o· 
Yun heyecanını tanıyorlar. 

l n,.Utere n Amerikanın 'Uzakfarkta en bll7ftk mltte81d Çladlr. Banan 
lçla Çin lideri Çan-Kay-Şek'e bllyttk ehemmiyet \·eriyorlar. General Va
veD sık sık kendltdle görtl!JUyor. ~imde Hindistan kmnanclaDJDJ Çan· 
Kay-Şek'Je birlikte (örtlyonıunuz. Ç.a n-Kay-Şek'ln yanındaki karısıdır. 

Harp 
talihi 

değişiyor 

Pek yakında müda. 
faadan taarruza 

Corregidor 
adası 

dayanıyor 
Hindistanın Madras 

geçeceğiz şehri boıalhhyor 
Londra, 12 {A.A.) - Pazar gtlnU 1 

York9blre'da bir toplantıda söz 6 B ' ,J J. •1. l 
leyen it nazırı Bevin Um 8 Y· ırmanyaua ngı iZ er 

eze le fÖYle . 
demiştir: şimale çekiliyorlar 

«Harp talibi defif!Mk Uzeredlr. Tokyo, 12 (A.A.) - Bataan cep 
Bunun naaıl ve l)e zaman olacatını hesi.ndek l Amerlk& mevzile rinden 
:~leyemem. Fakat, pek Ya.kında mU- ıeri kalanlar etrafındaki çarpış. 

aadan taarruza CelÇıecetıL Gelecek 11"13l&r, durmadan ve ayni flddetle 
altı ay, hayaU ehemmiyet te bir dev- devam etmlftlr. 

Müttefikler ı 
taarruza 

hazırlanıyor 
GI. Mars hal ile Hop
kins' in Londrada te
masları d;kkati çekiyor 

11merik3'1.'ar d~rhal ikinci 
cephe aÇJlmasını 

istiyorlarmış 
Londra, 12 (A.A.) - Brltano· 

va ajansının diplomatik yazarın. 

dan: 
General Marshall ve M. Harry 

Hopkins' ın Londrada giriştikleri 

müzakereler bilyiik bir önem al
maktadır. Mihvere karşı bir ilk
bahar veya yaz mücadelcs· plan. 
!arının görüşüldüğü teeyyüt ct
mekted:r. Önümüzdeki bir kı:ç ay 
içhıde harbin yllri.ltQlmesl ç~n ha
yati önemde kararlar alınacaktır. 

Vaşington, 12 (A.A.) - Beyaz 
Sarayın sözcüsü, General Marshsll 
ile M. Harry Hopklns'ln İng :Hz 
hükumetinden naz Icre karşı der. 
hal ikinci bir cephe açılmasını Is. 
tcdiklerlne dair olan haberler htk· 
kında tefs"rde bulunmaktan çe_ 
kinmlştır. 

Sözcü şunları llfwe etmiştir: 
General Marsh:l le i\'r. Hopklr.s 

Vaş.n.gtor.a donerck raporlarını 

reis Ruz\'elte vermcdl•n, B~rlcşik 
Amcrikı;da salah yelli hiç bir kim. 
se bu ?atların vnz Cc'er hakkın-

(Devanıı Sa: S Sü . .a de) .ıt~ 

Amerika Geaelkumuıy bafkam 
General Manhall 

............................ .-...,r.....-----------~ ...... ...,.._~~~~._..__.__. 

Nehru diyor ki: ). ~ • · -

Hindistan 
Japonyaya da 

1 
karşı koyacak 

1
, 

Eğer Hindistan mah
volacakso d ;ğer mil
latlerin ycş Jmabrmın 

kıymeti yoktur. 

J Gaadl diyor ld : 

ı 
1 
J 
1 

Şiddet aleyhtarlerı baş 

eğmektense yok o,'mayı 

tercih ederler 

Crlppı Blndlıtan· 
daa aı rıldı 

E•-velce imparatorluk topraklannı m Udat&aya rfden bu IDnt aakerlerl 
!Jimdl kendi topraklarını mUdaraa etmete çatrılıyorlar 

Karaş!, 12 (A.A.) - Slr Staf· - -------------------------
ford Cr.pps bugün üğ'eden sonra 1 • 
maiyeti ;le blııl..kle Londraya glt-1 B 1 r mek üzere Yeni Delh .dc:ı buray:: 1 

gelmiştir. ı 
Bile faciası 

Nehru diyor ki 
Yeni Deıb , 12 (A.A·) - Nchru B• d ç b ı•t • d 

bu sabah, reis Ruzvclt n mumessll ı Jr a am em er l aş SlDemaSıD 8 
Alb;;y Johnson'Ja göniıımUşti.ir. karısını ve aA şıkını ag""' ır yaraladı 

lVI..ızrkerclerin :ıkamclc ugra. 
mnsı karşıs·nda, hükumeti gUçlü· 
ğe düşürmemek .çın kongre du
rumunda bir fô.rk olup o!mıyaca· 
!;mı soran gazetecilere verdiği ce. 
vapta, Nehru şöyle dem ştir: 

uHınç b .. slcmc:t düsünmcme· 
me!ıy "z, Garaz, fikirleri karertır. 

Esaslı Amil Brltanyn hükumetinin 
bize karşı ne yaptığıdır, bunun çok 
tesiri olmakla beraber, b·zrm ona 
karşı ne yapt.ğımız meselesi de
ğildir. En esaslı Amil Hlr.distanın 

bugün karşılaştığı tehlike ve bu· 
na karşı ne yapmııklığımıı llzun 
ıeJdlfl meselestd•r. Bu itibarla, 
aramızda geçenlere ratmen Hindla 
tandaki İngiliz harp gayretini vr 
ya Amerikalı dostlarımızöan bize 
geleb:Iecek olan gayretleri güçleı· 
tlrmlyeceğlz. Bu hamlenin çok bU
yUk süratle yapılmasını istiyoruz. 
Halkın işlerile oldukları yerde kal 
malarını istiyoruz. Bizim mesele
miz hür ve müstakil Hindistan üs. 
sümüzde kendi hakiki h arp ıayre· 
timiz! nasıl teııkilatlandırmak ol
dulunu bilmekte toplanıyor. Hint 

(Devamı Sa. S, SiL % de) •-• 

Dün gece Çemberlitaş sinema· 
sında çok feci bir cinayet olmuş. 
tur. Son günlerde birbirini tak P 
eden cinayetler serisine bir tane 
daha ·ilave olundu. 

Bu cinayet her ne kadar bir ai
le facıasının çerçevesini aşmıyo:;

sa da çtimai hayatımızdaki Ani 
det•şlkliti de göstermektedir. 

Bu aile facıası şöyle cereyan et· 
mlştlr: 

Cemil Erdoğan adında birisi, ka
rısı Sevim ile dört aydar.beri d&r· 
ıındır. Fakat OemfJ, bu darıınlık 
zamanında karısını mütemadiyen 
llOntrol altında bulundurmuştur. 

Son .zamanlarda karısı Sevimin, 
babuının evinde Saim iaminde 
bir adamla dü,Up kalktıtım duyan 
Cemil, 11'.ni gücünü bırakmış ve 
bunları takibe koyulmuştur. Ce
mil, n ihayet dün akşam karısının 
sokata çıktığını haber almıı ve 
peperlne takılm11tır. 

Cemil, bir milddet sinirlerine 
hAklm olarak her ikisinin peııın. 

den belli etmeden yürUmüş ve on. 

!arın Çemberlitaıı sinemasın& ıtr· 
diklerini görmüştür. O da içeri 
girmiştir. Cemil, bir ara karanlık

ta onların izini kaybetmiı ise de 
(Denmı Sa: S Sü: '1 de) = 

. Kalink.-1 
diyor ki: 
Tank ve tayyare 
üstünlüğünü 

elde ettik 

Bundan sonra darbe
lerimiz çok şiddetli 

olacakt.r. 

Beşiktaş, Galatasarayı, 
İst. Spor, Fen eri yendi 

Beşiktaş bu galibiyetiyle 
şampiyonluğunu sigortalamış 

lstanbul 
oluyor 

Bunun istisnaları var mı? El. 
bette var .•• Fakat kendi kendile. 
~ine ••ürcün• gözüyle bakanların 
olçUsüne göre, memleketin geri 
ve Uzak yerlerinde vazife almalı 
leref sayanlar ve bundan mAnevi 
haz duyanlar birer kaçıktır. Göz
lerinde tüten hayat, ancak büyük· 
te lehlrlerin kurulu ve zahmetsiz 
hayatıdır. 

re olacaktır. Daha ağır zamanlar Yomuri Şlmbun gazetesinin, b ' r 
:;;ıreceğiz. Bu meM!e hakkında hiç hususi haberine göre, 9 nisan öit· 

hayale kCLpılmıyoruz. Ceaareunızı 'eden sonra Mariveles lsfhkam- ' 
kaybetmeyiniz. Tayyare imali itinde ları üzerine J apon bayrajı çekil· 
bUyUk Britanya Almanya ile müsavi mi~ ve Mar lveles limanı da ele ge. 
vaziyete gelmlşı,se de, gelecek ~ ç!rilmiştlr. 
altı hatta içinde Blrle,ik Amerik~ J:ıpon donar>masına mensuıı tay 
tayyare imalltı Almanya, Italya ve yareler, Correg.dor ve Ca:>allo a
Japonyanın hep birlikteki tayyare dularındıakl düııman ka!eleı ini 
lmalltı yekQnuna mUaavı olacaktır bombardıman etm'ııtır. Japon harp 
~:~nyanınkini bu hesaba. katını~ gemileri de bu bombardımana iş. 

Diln spor sahasında iki mühim 
Mdlse ile karııılaştık. Birisi ııam. 
pl.yonluk yolunda yürüyen bir ta· 
krmın, Galatasarayın, Romaya gl. 
dip te Papayı görmemek kabilin· 
den İstanbul şamplyonlutunu Be. 
slktaşa kaptırması, d :ğerl de Fe· 
nerbahçe t~ raftarları, daha Galata. 
saray malılül>iyetlnin acısını uııut 

madan sırf idaresizlik ve otorite· 
sizlik yüzünden son dakikaya ka. 
dar Mçlihe izin kağıdı alc,mamala· 
rından, son dakikaya kadar takım 
çıkıu;-amıyacak bir vaziyete dilııtük 
ten sonra İst::nbulspora majllıp 
olmalarıdır. 

SoTyetler BlrUfl reisi Kal:nın 
Medeniyet ilerlerken iki bilyük 

haaam•tı aşmak zorund& kalmış. 
tır. Biri muhite uymak, ve yaııa. 
mıya devam lmkAnlarını kıtı kıtı
na bulmaktır. İkincisi bir takım 
teçhizata aahıp olduktan sonra 
muhiti kendine uydurmak için ta
blale ve yaşayıı prtlarına karıı 
1avaıı açmaktır. 

Bütün tarih ~unu lsbat edlyo 
k i Türkler, muhiti kendilerine uy~ 
d urarak yüksek medeniyetler ku 
l'an ve en yüksek ve fedakAr akın: 
cı tipini yetiştirmek istidadını ıös· 
teren üstün bir insan unsurudur 

Böyle insanlar neden biltün m~ 
bitin kar~ısında bozguna utrama. r kabul etsinler? Neden muhiti 

endilerlne uydurmak ı~ın sa 
atılm .., VBi& 

anın hazzını ve &evklni du 
Yacak Yerd k . • 
valJı hl e endı kendilerine za-
l•r? N ~ silrgUn ıözüyle baksın· 
te it e en maddi haz ve menfaa.. 
aını8 kıymetleri b rlclk öl~U bil 

er ve akıncı i · 
feragatin ııevk'ı nsanlara mahsus 
lara o.ka nl ve hazzını duyan-
1ar, çık. damgasını vur9Un· 

Her halde .bo 
ınay&da 1 zukluk esasta ve 
t ya .. .wı. ot amaz. İyHeştlrllmlye lh 

- avı eren b t • 
talık unsurları r akım geçici has 
ların hePeinı tavar demekUr. Bun. 
Sur.ak kita la hllie k•lklfllcak o 

.....:, r doldurmak 14~ 
ı ........ , .. ) -

Japonyanm Berlin 
e lçisi diyor ki : 

Kat'i neticeyi 
bu sene elde 
edeceğimizi 
umuyorum 

tirak eylemlstır. 

Correıldor ve Caballo istihkam 
ları arasındaki sularda, kaçmıya 
muvatfak olamamıı bir çok dilş

man ıemlsi bulunmaktadır. 

Dtlndenberl Corregidor'd& J a. 
pon toplarının toplu ateşine ma. 
ruz bir durumdadır. Bu adadaki 
diltmanm da süratle imha edile. 
celi tahm in olunmaktadır. 

(Deftma Sa: 1 Sö: ' de) § 

Lava), Peten 
ve Darlanla 
görüştü Elçi, Ankara elçisi/e uzun 

m üddet görüştü s Vidhy, 12 (A.A.) - Emin bir kay-
orya, 12 (A.A.) - Japonyanın naktan ötrenf.d lflne ıöre, M. p,erre 

Berlln elçlal °'lma gazetecl!ıere ver- Laval, cumartesi g.OnU Victıy'de 
dlti bir beyanatta demiftir ki: Franaa· devlet ,eti Marefa1 Pet&Jn 

Umumi durum mUttefHtlere aon ve bafvek!l muavini Amiral Darlanla 
derece elveriflldll'. Bu aene kaU bir azwı bir ~e yapm1'tır. Bun
=c~ elde edebilecetinıizi kuneUe dan bafka umumlyeUe iyi haber alan 
mu:.r n ediyorum. JaponJ&rın bOyUk P'ranaıs mahfillerinde devlet teflnin 
!iklen:ı::eUerlnde A~ı mtıtt.e- bu.uıd aivU kalem '8fl K. DumouJin 

de ıu..i vardır, .BirW- de la Bu11Mıt9, ·c1PIW"tdl cQı!ltl ilti(..._: ... •ı ... 1 .. ) (- ). f MllU "'9Uftir. Dlül Gala~ - Betlkt.f __.... ........... Beflkı-. 
Mltclalnla a,1r k1lr1anp 

Dünkü maçlardan sonra Jstanbul 
ııamplyonası muhakkak denecek 
bir Şekilde anlaşılmış oldu. Siyah 
Beyazlılar bu suretle şamp ıyon. 
luklarını sigortalı bir v:ızlyetc 
soktular. 

Güniin en müh"m maçından baş· 
hyarak müsabakalarır. tafsilatını 
verelim: 

Galatasaray - Beşiktaş 
Maçın .şamp:yonada oynıyacajı 

rol, Fenerbahçe stadına İngiliz 
maçlarını bile gölgede bırakacak 

bir kalabalık küUesi toplamış bu. 
lunuyordu. Müsabakanın bölıe ta· 
rafından seçilen hakemi Samı A
çlköney, haber b!le vermek iüzu· 
munu hissetmeden ıelmedlii iç·n 
bir hayli münakqadan sonra ısrar 
lara dayanamıyarak d~ha evvel sı 
kı bir maç idare etmesine ratm~ 
Şni bu karplBflnayı da i"1re7ı 

(Deqma Sa: 1 811 de) C•ıt 

Londra, 12 (Radyo, 15,15) -
Sovyetler Blrl"jl Reisi Kallnin, 
şark cephesi muharebeleri hak
kında beyanatta bulunmuş, Sov. 
yellerin tank ve tayyare falklye_ 
tini ele aldıklarını söylem i~tir. Ka
linln demiştir ki: 

Alm:\nlara karııı hava ıaallyetl. 
mlz başlnngıoa nazarım yüksektir. 
Alman kuvvetler!ııin kuv\'ei m3-
nevlyelerl sarsılmıştır. Almanların 
hücum hetları b"le tesllm olmak· 
tad:r. Düıımana şimdiye kadar in 
dlr!len darbeler bundan sonraki t~ 
arruzlarımızda indireceğimiz dar
~lere nazaran hiç bir şey delil· 
dır. Askerimizin kuvve! naanev· 
yesi mükemmeldir. • 

Yeni Bulgar 
kabinesi 

Yeni kabine bir beyan
name neşredec ·k 

Sorya, 12 (A.A.) - D. N. B: 
Kral Bor B bu sabah, lfe baflıy&· 

cak olan, yenı Filotf hUkOmeti üye
lerini kabul etm"Ur. Bugtln öfleden 
BOnra h&lkQmetıln umu btr beJUU
ıne nefl'~lmeai beldm!M'&t..,_, 
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lsıamiyetin, Japonyaya 
girmesine engel oluyorlar 

Şeh ir f" ÔE"NiZCı~Göiôllil 
,Haberleri r--~ --- --~-, 
1 iaşe kartları .1 Hint denizinde 1 

dağıtılacak 

müsl. manlıgın Jvponyaya girmemesi için 1 feşkifôtı kuruluyor torluğunun belkemıgıdır vatan sularından bu kadar uıak remez kaııaaıındeylz. 
(Va/İK .n) a bile baş vu. uyarlardı . ı ';e ınuı ı.,arlıgı hall<ıı gıd~ ınad- Burası k•radan Japon tchdicl'nin b r mes•!cdc kuvvetli bir donon- Fa kal buıw rasmcıı Jopon do-

delerini e:;aslı bir ~ekılde Wııziın et- altında dururken Japon deniz ma bulundurınak kudretini haiz. nanmasınınj cenup garbi Pasl!ik 1 
cŞımdiyc kadar büyuk bir m:ı· j rini harekete ıetirdiler. mek Uzere, yeni bir karar proje:;.i ha.- tayyareleri l-lindistanın cenubun- dir denemez. Japon_ filosunun u- denizini bo~ bırakarak Hint dC'. 

vaffaklyct kaza:ıa 1ad k Bundan B r kaç ?.-tısır ga:ıctcslnde, şöyle zu•:ıatmışt.ır. Bıı karar bu ay içinde da buli.ınan Seylan adasına. kor- mumi mevcudu buna imkRn ve- nlı:ind<- harekete gC'çn1l's1 Pl'k faz 
sonra da k "lzana.bılcc ~·mlz nıeç bır fıkra ı;örüldt.ı: Koordinasyon heyeti tarafından nef- ku verici akınlar yapınıya ba§:- renıcz. hı. bir ce~ııret eseri olur. Çünkü 
bul ••• Buna mukabıl kar~!rrı:zd;ı (Japonyada toplanacak olan rolunac~ktır. ladı. Hiotlilcrc veriln1ck istcnHen Sonra, Japonya, flınt denfı:n- ana v&tan f·lotiunu zayıClatmak 
b r tehlike ı:örilyoruz k.:. o da ( s- ~Tetkıkl Edyan) kongresı, bütün 1000 veya 250 nüfuslu olan her müsaade ve Jmtlyazlara alt mil· deki hareketleri sonraya bırak. Japonya için daima tehlikelidir. 
limlyet) t r- Bu n1uthiş rakip e.,er lslcim !ilemtnde büyük bir alaka yerde bir (halk dağıtış birllğı) tcş-1 nakaşlar uzayıp giderken, diğer mak ıorund<l.dır. Avu~tralyanın İngiltercnin Hint denizine ye· 
Japonyı:ı.ya ;: re'" c biz bütün bu· u.ranı:rınıştır. Bu kon,reye ışt.. k:ı olunacaktır. Birlikler, bulunduk· taraftan Japon- ni dcnrı kuvv('t 
ıun ınas ctını.ş oı.Jcagıı. . su 11a1. r•k etmek illere. her tararta ı~· ıarı mahalle ·veya sokakların adını.. ıa.r anıaşmı:ra -----------Yaza n : ----------... ıcri gönderdigi-
dc, Japonya hUkümetıne n1üraca- lilm ılllmleri hazırıanı)'ıorlar. M.ı. ta.,ıyacaktır. Bu mahalle veya. sokak. miini olmak için Ü ne dair haberler 
at edelim· Resmen bır (Tetk;kı sırdan, henüz kimlerin iştirak e- !arda bu miktarı atan nUtuıı bulundu- elden ı;ıelcnl ya. Hu··samettı"n . LSEL \ar: Bu haber. 
edya. kongresi) t Şk• ~· tiye-- d~eklert bclı. değildir. F•kat ğunda mUteaddit halk dağıtma b.rıı- pıyorlar. ler uçurulnıuş 
hm. Bu kongrede ')lfın1lyet. iyıce ;\tüs1ümar.ların halifesi olan Sul- ği\ teşkil olunacak ve bu birlikler nu· Bu maksatla 'E.:ıki Bahriye l\.tUst~arı balonlar degn 
tı:rp.a:ladıktan .50nra, slam yetin ı tan liamit tarafından, meg:hur ma.ra1andttılacaktır. SeylS.n adasına. de hakikat ise 
Japonyaya çlrmesine n1Ani olmak. Türk alimlerinden Mahmut Esat Bir ma.hşlle veya 8<1kakta 2.1.iO den baskın üzerine Japon donanma 
ıç\n hQklımctc bir kanur. tanzim~ E.fendl ile Ahmet 1\tithat Efendi. &!jağı ev olsa bile müstakil bir b"rlik baskın yapılıyor ve (Adcın) tepe. ve Yeni Zt"lfındıa, An1erika le .sın:n liint denızinc kuvvetlice bir 
cttırelı.""n • 1 ntn ,önderilece&i n1c\·su'k.an işitil- kurulmasına çalr~ılacaktır. Birlikler sill'ln eteklerinde kurulmuş olan olan deniz yollarını her zaınan • deniz kuveti gör.dermeS"ini bir za-

M;sygner1er. derhal bu ka.rarın i mtştir.) bir ['ets, dört azadan mU['ekkep bir (Kolombo) üzerine bombalar yağ çin tehdit edecek hale gelmedik· rur<?t haline koydcaktır. Ingiltc-
tal.bıltma giriştiler. , Evvela, (Miı; \ Halbuk. (mevsuk•nl ı~ıtıldisi idare hoyetl tarafından idare edile· dırıhyor. çc, Hini deniıindo kuvvetli bir renin göndcreeegi veya ı:önder. 
ter Tomson) isminde esk\ bir mis l yazılan bu haber o. zerre k•d~r cektir. Bu ıdare heyetleri ıuahalle Japon yüksek dcniı kun1an- donanma gcıdlrebilmcsi bu :;a- diği kuvvete karşı !azla mık tar· 
yoncrc .ı t..fak tek': etliler Bu asi yoktu. VHkıa. m syonerl~r I:<>: halkı tarafından seıçilebtıeceğ'~ gtbiı danıı,ııı, Singapur bogazını eline hillerde çifte çifte deniz istasyon. da kuvvet ByTılırsa, Japon ana 
.:at bır müddet evvel_ . v.c~~-!lın t~nbulda da har.eket.c geçmışler-

1 
ın&haUln en bUyük idare Amiri tara.- aldıktan sonra sistematik bir !arına sahip olmasın& ball:lıdır. ı;ıoırunun kazanmış olduğu deniz 

arzusuna Ubl olarak_ dınını tcrket dır. ve. elde ettıklerl bazı saray fından da tayin edilebilecektir. Her programla. işi ilerletmek istedi. Ancak o zaman bu denizlerde üstünlüQ'ü tckllheye düşebilir. 
m, ve lslamiyct k_ahul. eylem ı şt ı. adan1larile, S~ltan .Haınidi de ha. birlik bir dJ.ğ1tma dcJlcrJ tutacak, Bcn.c:ılc kbrfaı:ne hi1kin1 bir du· kuvvetli denizaltı filoları bulun· Ru takdirde Japonyanın bütün 
Şayet Japonya l"'.ukumcL. (Tetkık: reketc ce:.tırmışlerdı. Ve o.na da, ,.e bu deftere hangi eve, hangi gün, rumda buluııan Ar.dman adata- durabilir ve bü~·ük harp unsur- Holanda adaları ile muvas&lasını 
tdy.tın) kongrcslnl kabul edecek parlak ümitler Yerml~lerdı. ne nliktar satı!} yapild.ığı ve ne ka.- rını işgal etli. Bu sayede iki ga· larını tehlikeden koruyabilir. lemin ve vatan sularını müdafaa 
ıursa, bu zatı koıı,grc rıyasctı~e Mık.~onu~ va~ıtasıle ~apon 5- dar para. alrndığ'r yaı;ılacaktır. Tamap yeye vardı: Hindi.::;tana karşı as- A merlkan filo!'iunu arayıp etmek Japonya için cidden endi-

g ı.:eceklctdı. Fak.at şu şartla kı .. lımlcrının dJn kıtapları ıstcınesL. m .. ıe mU.litai{il olacak olan bu blr1ik· kcri hareket için donanmanın bulmak ve bu donanma- şeler uyandıracak bir dava halL 
B" zat, k rede kıoyu ve nıut.a- ve yabancı g~zet.elerd~. kongre l ıcr, t.cu:ım satış kooperatifleri veya 1 yardımından faydalanmak iın- ya bır deniz harbi yaptırarak im. ni alır. 
a.ssıp bır mi:islü.man g.Li görüne_ n1c~l~gln~n tıl~vl~~~esı üzeri_! buna. benzer birlik, cemiyet ve koo- kilnı Hindi.stan ve Birmany& arap ha etmek gibi parlak bir talie K anaatimizce Japonya Hinl 
cek .. ~akat· mahirane b:r manev .. ne Suıt&n Haınıt buyuk hu~_Ya~·ara peratırıerlc alAkası bulunnuyacaktır. s.ında muvasala yollarını kontrol kavuşursa Pasifikte kendisine dcnlz:inde faal bir rol oy. 
ra tc-vırerck, ko r. e lcar1ısında ı k&J?ılmllftı . Şayet Japonya hukume. BirHklcr te"'kil cdUince her vatandaş .:tltında tutabilmek kudreti... kar:-:ı daln1a. duran bir tehlikeyl 

I 1, tı k b ı ' ' ı d • b. 'J nıyRbilmck iÇin hava ve denizat-
ı ltımıyeti .gozdcn dı.iııürccc'k &U" I' ~ı . s am.)'·c a u dccck olursa,, htikfınıe•"'c yapılRcak tevziattan ve 1 Bundan cvve yaz :11ımıı; ır yok ctmic olab;lir. Buna da im-

de d ı l Al b d "' Al k t .,, tı kuvvetlerine dayanacaktır. Ja· 
rette hareket c rek kongre e am c em •ı· •n a 40-50 mil. ıa.•e tertiplerlnden i•titade edecek· yazıda; Japon ve man uvve • k4n ~k kolay de•l!dJr. 

si 1 ··f k ., B kö ! · ı ........ • pon donanmasının ilk taarruzlar .. 
mü Uma:-_ rın a eyhine rey ver. yon nu us aıanaeak .. ve hılafet t.T. Bu istifadeyi temin için birli""e lcri niçin asra r ezın n en Amerika donanmasının bu"tin· 

k k d ~ ı ı kt ı • dan sonra işgal edeceti Umanlar_ 
d;recc ... m .... ·nmının. a b:rdcnbirc nüfuz: aza. o··mak !"arttır. Aza oln1ak •art- 'kestirme b reşme no ası o aca. kü hali, Japon donanm&$İlc har. 

1 h 1 l k d ., " ı da bulunduracağı bu kuvvetlcr 
Sonra .• n::.syoncr er. arı barı ve ·u relı artacaktl. Bu dU i..ıncc tarı bir nfzaınnaıne ile le-sblt edilep ğınl ctrafilc an atmı~lık. Son gün bi kabul etmiye U'-""un mud••r? 

d •- liedl k ' s ı ·•ı ı c ~· .. düf?Tlanın ti<.:ari muvısala yolla-çaL;ımaJarına evam ediyor ... r, ar r ı uitan Hamit, istenilen cektir. lerde ajans arın verdıo le gra · Bunu bilmiyoruz. Her iki tar·~n 
k · · · ..,,,, rına darbeler indirmiye elden gel 

tık dilı>yanm her tarafında renga. ·itapları derhal seçtirmiş, bunla. t !ar bu dUşüncemızı kuvve!lendı· da ııımdıye kadar yaptı"ı propa. 
balon! 11 

Yeni teşkilatla te"zıa a memur ~ d'lil kadar uğr~acaktır. 
renk ar uçuruyorlardı. Bu ra, fjkadoya hediye olmak üzere ü u t hl"k r:r yoldadır. .Nıandalar zihinlerı' •a•,•rtmış ve bakkallara her v· z m ~ e ı içın ~ v Eg•r Ingıı;z d•nı·z ku•n·e!lori 
ar da, (Vatıkan) n 'bile ba,;vur· ı· kıymettar bir de Kuranıkerım ila· ' k ı · it kk d ' ' • • ' 

ôi kullanılacak, lizcrl hanelere ayJ:ıhnt-1 JJ aponya, bu hedefe varn1ak uvvc muv•ıenesı a ın a liint denizlerınc aeldiysc bu filo 
muv? rd ve ettirerek. o devrin yüksek ulc. birer cetvel '\'tri!ecektir. Mllı5tehlik. berrak bir fikir sahibi olmıya im- J f 

Jap0nyaya müs!Umanlıgın rnasından Kastamonulu Mustafa için Seylan ad•sınd. karşı k•- b k apony.anın Hint denizindeki •a· 
halka da a:'le ba.,ına defter şeklinde '"' ıra nuımıştır. Japon idare !iyetine büyük bir engel olacak s rmestnc mfinı olmak ,ç,n, elcle Efendi h~mT.,de bir zat il>t? JBponya· ciddi hareketlere ıeçmej:i lüzum. adamlarına bakılırsa Amerı'ka fı· 

A.r11..,.., ikl raprak(ı ve lizerinde kullanış, 1 k ve Japonyayı mü~kül btr duru-
\"Clı. p çalışalım .•• Bfz, nasıl olsa ya göndcrıni ... : . -.şl var lu görürse. hunu sürat e yapma·- ıosu Pasifik hikimlyctini Japon 

şekli yazılı olan kartlar da.ğ:tılflcak- ma. dü:;;ürec~ktir. 
uyuşurı..z. hın çekinmiyecektir. Adanın tay· donan-"-·ının -ıı·nden alm•k fır. 

D d Bele dl
.ye tır. Her aile reisinde bulunacak olan 1 1. ·~ c Inıı!I!erenln menfaati şark yo_ 

iyorar ı. 1 yare yuvaisrını ve den z ,man.. sat ve zamanını bulamıyacak!ır. bu kartların üzerinde at e soy adile lunu muhafaza etmektir. Bu filo· 
Ayn. zaınancla Asya ve Avus. h dl 1 larını •le geç!rd;kten sonra bu· Di~or ıaraCtan Amerika ~-hrlye nUfus miktan. ya..ş a er ve sarih l 1 . 1 • ~ nun göndtri1dl(t1ni biz bir balon· 

İra.i.y& adalanle llLndıstanda ve bu•• tçe sı• ne Adetleri buluna.ca.ktır. Ailcı reisleri, t radan nglllerenin H nt dcnız il- Nazırı, pek yakında Amerikan dan ziya.de bır hakikat olarak ka .. 
tısırda. tetkikler yıwıyorlar .. Pa. k ti ...._t · deki. bütün seyir yollarını kes. fJlosunun Pas;fikte Y•n•·den ko'l. mUbayaalarını ar arını n ...... uerek ı . B kkf ~ bul etıneyl daha doğru buluyo. 

ra kuvvcU!c kendi fik.rlcrinl tor· ı d mek ve Atrıka - asra <>" ez. trol kudretini kazanaca~ını bı'l· • t malla::Je!ermdeki tevziat merkeZ>nden • ruz. Çünkü Hint denizi üstünlü· 
vlç ettirecek (ulema) arıyorlardı. varı a yolunu kontr-01 elmek çarelerini dirmektedir. yapacak ve adreslerini i~aret ettire- ğünün rolü cidden ölçüsüz dere· 
Bu islim uicmi'ts: da . :\:!ister Tom. cektir. arıyaeaktı.r. Anıcrikan filosuna yeni harp cedc mühimdir. 
&an g bı • isldmlyeti pek koyu ve Almanyanın Kafka:y•, veya ııenıilerinin JJ:ivcsi az bir zaman HW.amettin Ülı.el 
pek kaba blo' aı.:rcttc müdafaa ede- Hazırlanan bı·r k2nun pro- BUyUk ,eııirlerde ttl\·ıi olwnacak . • •· 11 l 

u dö il ad t Surıyeye yapaca'ı ... arruı er e·. ı- _ 
cck. Kongren ~ sempatı·sı· nı k•ı , . k ·ı l / bu kartlardan rt m yon e ha· l d belk ~ ;esı na / yası a 2r1na mlye yu·· z tuttu"u sıra ar a ı ; 1 bcylıyecektl. . u • :ılırlanacaktır. Bu hususta haurlık • -- ıc 1 

Japonlar, m syonerlerin bu le· havagazı. elektrık ve ~e- için Ticaret Vekaletinin bir mUmca- ~:'ı,f.":ı~~n ka~~7;:1•r::4:: ::;i',~ fr~~f!i:G!~~~-!!::•_.!~~ d a-ı~ 
!A,..J haıırlıklarını uzaktan uzağa fefond zam hakkını verıyor i •ill ~hrlmlze gelm .. lir. _D .. ger tara!· den bir harekette bulunmıya ha- ~-- ...J... =-~---= 
takıp ediyorlar. Ve bıyık altından~ Ankaradan haber verildiğine gö. I ~ evvelsi gün Vahn'n rıya.se- zır bulaeaktır. 
ııulüyorlardı. Kendilerine resmi re, Belediye ihtiyaçlarının kar•ı. tınde bir toplantı yapılın_ 1'· ve ha1ıka 

" ,.. t ı k k t ı ı d .~ Acaba Hint deniz'ndc Japon 
bir muracaatt.ı. bulunulmadığı için la.oması ı .... ~n Belediye vergi ve re- ı,. dae. 1 1 aca erza 1 . ~· u. e en muu· 

~ t lif d madd ı r f yatı to donr.ınması üslünJügünü muhafa· 
de, iac n1üctahaleyc lüzuın ıormü- .simleri hakkında. bir kanun proje- : e gl a e e ıntn 1 arı p- za etmek kudretini gösterebile· 

Bu kadar bayağısı olmaz! 

ıs • t ... oı:.= 

Piyasada ikinci 
cephe 

~ t flyatr son bir taarruzla. 
US. 200 bıorrını a,tı; 210, '.?:!O 

J\r-,inılcrlndc Uerlc.}i;c dc\a.tn hıti

dadı gösterJ)·or. 

Bu böyle olnıaı:, dedlJn, ildocl bir 
('fJ•lır. 8'.·nıalı: Ba.ı}Jadıın BaJıkını· 

zarını dol&';mtağa ... Balrkçıların bu· 
runları balıkların fi,latlarUe birllk· 
te Jo'lik'telmı,, yanJarına 3·aoa~mak 

lınkfını )·ok ... Faknt dola';'a. dolil";>O. 
bir balıkc:ıda. o.Wnııı tılronrtıot1 ol
duJ{unu öA-rcııdlğin:ı ufak tefek bfr 
balıktan iki kilo kndar buldum. Ki· 
lo'!unu se.ın.en ~ru';lt&n aldım 'c 
bu ıturetle lkhtcl ceplıeyl &(:tını. 

bkarpinlerlmde bir mbddettenbe· 
ri, dayanıkı..ıı:; bir müstahkem mev
ki gibi. gt"dlk tu.tüne ged1k açıhnı,ya 
ba~Jadı. Onceleri bu gediklerı bir 
eoklcl de!Ailetite kaııatmok kabil 
oldlse dt, biran geldi ki kondu:ra1ar 
artrk da.yanmak lmkıin1 olmadı~nı 
aı,,·ıA;ıı vurdu. Kundnracıları dola.., .. 
tıın; .lbkarpln değil, ateı, eatıyorlar 

&&Adını. 

Bu böyle olmaz, doclim, ikhtd bir 
('ephe amıalı: Ba.,.ladllll kaft.tları 

dol""mağa... Be' lira ı..tenea bir 
yemeniyi al takke ver kö..IAh, dört 

Jira)'a. kap11.ttıın ... Sokakta do. Ur· 

lllde geı:l~rmn ama, ~u MD'etlO 
iklnel cepheyi açtmı. 

Elbisem.in Uzülmeğe yüı; tutan 
J-·rrlcr:nı önce ö.rdUrdiım. Bir mud· 
det ~onra kir '\e tek& fa.ilala.,tığı 

için elbıseyt temizlettim; ilaha aon· 
re. da. bir daha temlzlenmtyece.k 
~Jrkln bir rnnnı:ara aldııı .fçJ• ter
"t-lni ~·r,-:rttinı. Bir ml\ddtt de böy

le gl~dlğlın ellJlsetle yeniden her 
hangi bir örülme, tcml~le1tme \e 
çr' rllnıe muameletiinl baltatama 
hareketi ~ezince~ k1H11~1lar1 '\·e 
terzUerl dola.şmağa bu,ıladmı. Xu· 
ınR';'C:l ,.f' tenUere muhtac olmıyan 
Adetn babamızla Jla.v\:a RnaD!l'

nıe,ter ne bahtl3·ar fıManlarnu,t 

Bu bô,yle olmaz dedim, iklncl bir 
rf"phe açnıalı: Baı;ıladım Femıene· 

<"ilrrJ doJa,ınaı;:a ... ?\'lhayet bir dUk .. 
kıindu. ;.w;ık nefti renkli bir ~l tup 
lumu buldun1, Jo·lrml lirayı \'e?d.J.m 
aldın1. 1\1.ccal~lz kaln11' elbl!ıemln 

Ü'tUne 3·rpyenl tulumu ,g'C<;lrdlnl lO 

ikln«l el'pheyi &f;'tıın. 

Şeker a.lmıyorwu .. bu.lama. \'e pek· 
n1ez. ikinci c~phe ... Knh\e Jçmlyo .. 
rwn, nohut. ,.c ar11a. ikinci ctphe .. . 
'.fakı;i)·o binm13·orunı, tranıvay bu
Iama't~m tabanvay ikinci cephe ... 
Rakıdan \:az.geçtim, biraz keskince 
şıra ıklm.·I ceıphe ... 

Kısaeaı,ı, ikinci cepheyi ~maYJ' 
meraın ettlkten son.ra, ı,ıer unıl .. 

dığl kadar güt olınuy.or ... 

KÖR KADI 

)'orJardı. Sl h&ı.trlanmM>tlr. Bu pro'°ye nQre: ! tan ve perakende ~rak teabit edil· ·• ,_ • -+ı cek mi? Bu nokta, tahlile değer 
Misyonerler, ilk hazırlıklarını Belediye hudutları içinde işli. I miv .. r. mühim bir davadır. Japonya, kı. 

A <la.nadan bllclirl!dlflne gUre 
hmaU otlu All &dm.da. sar

ho' bir kasap, teca,·ü..ı. etmek istedi
ği Nuran adında ~ ya,ındakl bir 
kızcağızın bal>Mını, bu alçakça i~ 
encet olmak ıstetlll;I için dört yerin
den bıçakhy•rak ôldünnU,. 

Jzmlrde 4efi9tlrllen yaHI< Itaıyaa 
esı..ıertnden blrt: dngtllzler Lihyada Görünmez kaza 

ya.pttktan sonrn, asıl büyük balo- yen nakil vasıtalarında belediye Tevz:.ata Toprak Ofis vMJıtasile sa bir zamanda ehle ettiği deniz 
nu, Kırımda uçurdular... Orada mecHşi kararile 2 kuru<:.a kadar pazartesi cUnU başlanma..iına karar " üstün!Uğünden en çok !aydalan-
çı.kao "" butün İsl~m alemine ı>a. belediye hisse•i alınacaktır. verilmi1tir. Fiyatlar ,u suretle tesblt mak imkanlarını aradığı için 
tılan ("S'orcün1an) Jsmindekı gaze- Hava.gazi ve elektrik k•lovatın- olunmu.,.tur; Hlnt denizi yollarını devamlı su-

gayet iYi harp ettıller. !lele Yeni Ze· Evvelki gün, Scyoğlunda Çiçekp&' 
larııdaldar dört canlı hnı~.ıer glbl, ;,·a- o 

zarından geçmekte olan bir adamı 
ral&bdıkları halde aı~ı.ilerlnl bile btrdenbıre bağırarak yere yuva.rıan· 
terketmedUerıt demi,. 

.. dığı görilimU~tUr. 
Dünkü ajans telgralları arasında . tcnin &atıtbi İsmail Oza!lprenski'yi da. da belediye h~sesl olarak 2 ku- Totıtan Perakende rette tehdit edecek noktalarda 

ndtrdılar. pc;1rlak \'e tan ta nail tuşa. kadar yapılacak olan zam ki· kuvvetli hava ve deniz istasyon .. 
cümleletfo &U mealde bir yazı yaz. lovat başına yirmi prayı geçmı. Pirin<; 46 51 lartnı kurmak üzere biltUn gay. 
d!rdtlar: ye<:ektir. Fasulye 21 24 rcti ile çalı'10ek zorundadır. Bu· 

(.leponya l1ükftınetf, yeni btr din Telefon mükMleınclerin<icn tica- Bulgur 25 28 nu temin edebilmek için zama· 

insan ne kadar ck&"8J>» olu. «ete 
dilşkilnfüğlln• böyle iğrencin ! yapa.
maz 'e yine insan ne kadar «kasap» 
ohıa böyle altakça. «eana kıyamaz~: 

bir ı 1 d ki y , 1 1 Adamın baı,ı ağır surette yaralan 
anes var ı , enl Ze andada. hl 1 dat touıu· 

unıun1 nUlU&Wl tun. dörtte birinin nuş olduk\lndan nıh m o • 

J ııl .... _ nn it d ld bili ile derhal ıı ... tahaneye ka!dıfıl 
apo ara ...--..-11 lua.u. • 111 a o u-
fwıu bildiriyordu. mı.,Ur. ııt' 

Ştn1di yarah ltalyaııın ı,9ıJerUe hu Yapılan Uhklkat neUceııinde dadı&' k etmek istiyor. Bunun :çin rcthanelcr için ytizde yirmi, ve ev Peynir 66 73 nın Japon hareketinde büyük 
Tokyoda, b yuk bir kongre aktc. mükalcmcleri için de yüzde oıı Yağ 
dılecektir. Ey İ:riam uleması!. zam yapılabilir. Şehirler arası mü. 

156,o 173 

Göıunü 'i açınız. Bu mühım !:r- kAlcmelcr de bu zamma dahild'r. Toptan fiyatlar mutemetlerden nin, iaşe mUstetarhfınm sade yağ 

üzerinde her nevi tetkikleri ilerJie. 
mektedlr. 

B l"B ERSA'n'CI 

Iıtnlrde, nı.,-.ııuı Jdain l•p&R 
bir Yalıudl ı-1<11 e-ı .· Bllmem 
ama, bu sayın ( :) ı,gUr.ar: den, bu 

zamanda. dlinyanın her taralında. 

makbul olan en.a.tı.'larllan birin.in 
ınucidfylm» deree kendi ine ne dene· 
biU.r'l' 

a,llonıı ho.lterinl -rine ekl.iyecek 

1 

dan dllıen bır ı.iremıtin zavallı a 
olunak şu neüceıye ,·arırız.: mın kafa tasmı dekliği anla,ılm~tıt· 

atı kaçırmayınız.) Ve yine yol paralarında da ya- malları tesellilm edecek olan bakkal-
MMSyonertcr, (TcreG?ru1n) gaze· rı yarıya zam yapılabilir. Bu zam lar lçin mevzuu bahistir. Halk, pi

teatetn bu yazısını derhal muhte tarın yeni beled.ye ·bütçelcrUe 1 rınç, fasııtye ve bulgurdan birer kilo, 
ltf Avrupa gazetelerine naklcttir: haziran 942 tarihinden jtibarcn tat yağ ve peynirden 250 şer gram ala· 
~~' ca.k ve ismile adreıini bakkallard& 
~er ve böyicıcc, Hıristiyan ule- bıkı düşünülmektedir. Bu husus. 

Yen.l Zeta.rıda nOfu~unun dörtte biri 

ıı!lô.lt altında. Beher Zelandalı dort 1 (- T A K V İ M -'""°' 
canlı. O halde bıitüo nü1u.u siWı aı- 13 NiSAN 1942 
tı nda demektir. :l' AZARTt;Sl 

Japonlara dalla b" hayli ;, tıka· AY' - GUN 103 - Kasım 15~ 
RUMİ 1358 - l\IART 3 nı ının taassup ve rekabet hisle. ta vekaletler nrütataaıarını söyliye bulunacak defterlere keydettlrocek

ceklcri iibl mecliste tc iyice tetkik tır. 

Bu arada perakende plyasa.sından 
ya.ğ toplamakta olan ve ha1k ihtiya. 
cını darl&.ftırmakta bir AmU bulunan 
resmi tetekkU!:erl, perakendeci plya, 
ıadan çekm!'İI içln blr usule baf vu
rulacaktır. 

DAHA HAYLI iŞ VAJll cak galiba: HİCRİ ı361 - Reblülcvvel Z!t 

50,000 kere resmi 
çekilen kadın 

D ü.n)·a )·ü.zlln.de reınUl en toı.. 

(ckllnıek rekora, Parhl meda 

l.Jenunde cLudo diJ-e andan bir k.Jı;· 
dachr. Bu krı. uıl adı (Ludn1lll };eo
d-1') dır, Adından aııla. ılacağı 1 
Uzcre R~tur. Kli('ü.k ya,._ man.ken 
o)mo1tur. Gdı:el ınankenler arasında 
Lortlar, ı.englnltr tarafından .keşft· ı 
d.i~nlor .ıe oııların sayet.lnde me\·kl 
kazananlar az değildir. Ba.,·an Lud 
ip,e ~ur bir fotograff;'t tarafından 
kefJfedilıni':'tlr. Fotograrçı, hakmı" ki 
hu kıt gt)ul Mğll, Tatara benziyen 
bir .>lızii \ar. J·'akat ı:ok zari..t ,.e fu
tografa «,'()k eh:t>ri il... Kızın, nuın· 

l..en ~ıratile t;tktlrditi re-.lınler o ka .. 
dar heğt>nllınlş .ki her ter.t.I '.'-enl bir 
nıodelJol ona giydJrerek rtwnlnl 1.-ek· 
til"UM"Jl U§Ul .)·apmı1. DÔnyanın bıl· 
tün ın•.>tla ga7.t'tf-lerl ..,ekiz M""nedlr bu 
l..ıı.ın rmhnlerllf' doludur. JJ~r r tm 
M,<in Uç Jolİı: frank il<-ret alıyor. ~IU 
hin kue re81lll çeklldiğine ıcöre ell· 
nö .ı~<'D ııaranın. .Yeküuunu 'a.rın, 

... .bcsaı• edın. ı;r;gçı: 

etiileccktir. Diğer taraftan, Tica.ret Vekileti- uSon TelgTaf» arkada,uııuza göre, ratlı5ert 

r·------------------------------------------------------------ettiwı. Artık gitsem. diyor. 

S ÖN M l YEN ATES 
Tefrika No. 24 

Üs!ad gülümslyerek cevap veriyor: 
- Evet Carkındayım. Bilha!lô3, ~u 

son günlerde benı adeta 'Ö'L lııpalnc 
•ldı. 

MerakJa soruyorwr1: 
- Kim acaba.~ .. 
Üstad. gay~t lakayt cevap veriyor: 
- Kim olacak, Hacı Bacı ..• BJraz ök. 

si.lrsem veyahut yemek yemesem hemen 
yanıma gelir, sebeb.ni araş.tırm•&a baş
lar Daha o!maz!;a çorbalar piş,rir, lhla· 
mul'lar kay.natır. Daha neler neler?,, 

Ü.tadın, bu beklenılmly.., cevabın. 
daıı boıulur glbı oluyorum. Fakat renk 
vermemcie çalıprak falıma devam edi· 
yorum: 

- Üstüı;tc iki mektup a.!mı:;sınız. 
Meklupların ikisi de sizi. memnur. et· 
miş. Bunlar, sizinle al8kado.r b.rl taro. 
lındııı ıonder imiş ... 

Üıd<ıd, tekrar ayni kayı!,..zl:kla cevap 
\'eriyor: 

- Hakıkaı..n üstü.ole ile< 
dım hantmefendı. E!ki bır 

mektup al. 
•rlt•d•tlan, 

Yazan: ismet ZIYA . 

b<r sınıf arklldaıım tarafından ... Fakat 
mektupların ikisine c1c canım sıkıldı. 

-Ya ... 
Kahve falında yalan tükeniyor. Bu 

sefer de el !alından anladıcımı söyllye· 
rck ustadın elini avucumun içine alıyo. 
rum ve söylemete ~ıyorum: 

- Çok cömcrteıniz üstadım. 
üstad, cevap ver!yor: 
- Cömertlı k vey•hut hasislik nlsbl 

değil midir? .. 
üst&d•n her llıkırdı.ına minalı cevap. 

!arla mukabele etmesi beni adeta kızdı· 
rıyor. Fakat yine, fala bakmakta de. 
vam ediyorum: 

- Çocukluıunuz bir çok h••tahklıtrla 
&eçmlf, hele on yaşınıza deAru, Jıaytı. 

nızı tehdit eden çoJ< ciddi bir hastal•k 
geçirmipinlz. Buna luieta bir kaziı di· 
yeccilm. 

- Böyle bir şey hatırlamıyorum. 
- Hacı Bacıya veyahut Pervin kal . 

f;,ıya sorarsanız: onlar size hatırlatırlar. 
Uııtadın elini avucuMun içinde çeviri. 

.,.orum. Sedef albi parlıyan temiz tırnak· 
)arına (ÖZ &ez<i:rerek kahinler gibi ma. 
nalar çıkarmıya çalışıyorum: 

- lli~iniı.dcn ziyade düşüncenizle 
hareket eden bir insantiınız. Takriben 
yirn1i beş yaşınıza doğru kuvvetli bir 
ı:ünül alik•sı kar ·ısında kalıyorsunuz. 
Bu bidia.c, s:zi hayL sarı:;ıyor. 

- Söylediğiniz yaşlarda. <:ephcdc as
kerdiın. Memleket mild•faası peşindey· 
dim· Gözüm, ne a~k görüyordu, ne de 
b,..ıt;a şey ... 

İilbetslıllkler birbirini \altip ediyor. 
makta ısrar ediyorum: 

- Elli y•ı;ınıza do~ru, saadelinizi leh. 
dit eden bir kalp •lakası ile k•rsılaıa· 
caksınız, 

Ostad biraz duralıyor ve sonra söy. 
lcme~e b•sJıyor: 

- Cok jllikür ki bu tehlikeyi de at
latmış bulunuyorun1. 

- Nasıl? .• 

- Çünkü ... Ellı ya0ıma ;;ircli altı •y 
oluyor. 

Gözlerimi kısıyorum. Hazır cevaplık· 
!arilc b<>nl rnailüp ctmete çalışan üst•. 
da hiddcUe bakıyorum. Güzel ve beyaL 
eh avucumdan kayıyor, susuyorum. üs. 
tadın bir şey söylemesint bekliyorum. 
O, ııöoierlni kararsızlık Içi.nde bana çe· 
viriyor: 

- Pek seç oldu. Sizi hayli rahatsız 

ÜııgilnlülU belli eden bir ifade ile: 
- Siz bilirsiniz. Fakat rahat.sız olan 

ben d~illm. Herhalde sizsiniz. Çünkü 
geldiğiniz dakıkadanberl ancak sorulan 
suallere cevap verdiniz. Ben ise müte. 
madiycn söyledim ve sizi epeyce sıktım. 
Müuade ederseniz mevzuu değiştire .. 
lim de bi.raz da mesl-ellniz üzerinde ko· 
nuşalım. 

Ziyaretinize geldi&im gün yazılarınızı 
cörmek fırsatını kaçırdı{:ım için sonra. 
dan M.dela üziitdüm. Neler yazıyorsu
nuz? .. 

Üst.ad, mesleğine tcn1as eden bu ko
nu~madan <ideta memnun. . . Gözlerini 
bir noktada tcsblt ederek anlatmaga 
başlyor: 

- İkİ tarihi, bir de siyasi yazı üze. 
rinde çalışıyorum ha.nımefcndi 

- Tarihi yazılarınız, romanUrc edil
miş est'rlcr mt, yoksa doğrudan doğru
ya tarihi mi? .• 

- Dojrudan doğruya tar HL .. Birü;i, 
Türk içtima tarihi, diğeri de Üçüncü Se. 
linı de\Tinln musikisine a:t bir ctüd ... 

Takdirin1i gizltycmiyorum: 
- Çok güzel ... Fakat herhalde çok 

yorucu .. tarih. insanı büsbütün ba~ka. 

diyarlarda yaşanan bitmez, tükenmez 
haılncler ~lemi ... 

Aııklllı var 

VAl!:İT :ıt:VALİ BZll·
8 GÜNEŞ 6.24 ıo.3 

ÖGLE 13,15 5.Z9 
iKİNDİ 16.58 oız 
AKŞAM 19,47 ı2.00 
YATSI 21,22 !,3~ 
iMSAK 4,38 s.5• 

Kadın budu köfte 
ııJ<l.,. 

H ~n lt<'Uı:, hem de t:OC ·r 
gıda bakımından ı~·J bit.# 

rnek olmak aynı zamanda eki l<'t" 
de yardımcı bir ycmek.)Juln~ı~"' 
epf')'<'C tld':-iindıin1. 'l\:Uıayet ıtr ·ttı'ı 
ycnıeği bulduın. K.ıdıo budu Ji. O 

aklıma. geldi. ..11• ,.,, 
Kasaptan hlr kilo sığır eti ";· tt•f 

~ı aldnn. ZlSO (Tan1 kadar plrl nl' tııl"''' 
l adın1. Bir -' wnurta llo bah11r, ,,_110' .. 
tuıunu koyduktan liıonra. ıyıco ,,.ı"' 

I~ -' tinı. Ta\·adn.kl kızgın yatıu 
1 

,..-
köfteleri hf') 1:i ':tkllde ~·u' 81 ~·1 ,.,.rı· 
yunıurta_,·a. buladıktan JoiıınrAı ,ıc1ııJI' 
t1n1. Biraz da. tahan htıh·#SJ ıtcı~ 
Çocuklar, l1em gıdalı hf'll~ de, ~taıa'' 
bir yen1ck ollluğu if;fn ı-:ti.hıJ 
lı l·edller. _, • 011'1 

ıw-
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"Sürgünler,; in 
yerini akıncılar 

almalı 

Askeri durum 

r= Yazan·~ 
1~ .. ao•~ı 

Uzak doğu cephesi: 

~ -~. FWpbllerde Bataan 
u-- ,..-....,ı•nula aı,vlarclulberl 

AmmGEan - Flltpl• ınnwıtıel'I, 111tl
~ tak'vlYe alan U.tftn ıa
pen taarrmlan karıf•ında mütare
ke ı.temej'e mecl9ar olmuflardır. 
Bu lllldafaa. öıııMıırte artan tlrlti 
mahraorlyetltt içinde a)iarca Mirdü· 
ifil ~in takdire cletn' ve Amerikalı· 
Jar ıçln iyi bir harp tecrtibeetdlr. 
Yaratıcı bir kumandanın bJmmeU, 
!:Ok kere kın"'"et ve vaıııta adıtm
dan dofaa söı;füklerl ~ 7.&&flan W.. 
JAn eder. General Mac Arttıur ve 
haldi AmerfbYa lımu da JNp&t et
Dllşleıdlr. MaoDla lııörfednde Corre
pior acıı mdald .Amerikan k&Jeel 
nm~ cJeum ecJJyor. Japoa
luıa .,._,. Un. ve deniz kan'et
Jcrl Be....,_._.,. beklenebilir. 

Bfmlan7ada Tmtgu tfhna.Uode , .e 
Maaclıalay ~ nıuharebe 

tekJw INMJll••ıttJr. Ba eefer .Japon
lar ile .,mıe laldaı' Beıtemlye ve bu
r.._ da ailmya çabpcaklaraır. 

l~'adf nd~I .Jtapen kolunun 
da Pron1e üzeri9den petrol h&na
•ına Rerlemari tıeldeaebDtr • .Japcmlar 
bu ay ~nde Hint denizinde ~ ,.e 
lıava klJ\"\'eUeı:fle büyük f..Uyet 
Cöeteri)orlar. 2 lllClllz 1rnn .. :ıörU, 1 
tayYare gendBI, llir muJırlp 'e 1 ka
ra1coı gemlıd batırmak \'e O ta,fya· 
re dU,Urmek wrettlfı bu denlz.Cle ln
gUJ:r; donaDmMma ilk darbeyi ,..,._ 
nıu, bulunuyorlar. Buna 50 ye yJllmı 
tkıuet cemltıl batırdrtdarı da Mwe 
«ı<lltlnı., Japo11 mm•atta~eti olduk· 
!.'& bü1Wc telikıct ecUlmek 1ı1&1Rl se
ıır. ıs....ıa beal>er, m.t delllzlıı· 
de hava _ 4'enlz ~ ıa,tn 

edecek l>Uytlk deniz - ha\·a BM".,ıan 
!iraden 80nra bekl~-•1..111 .ı .,.....,..... r. 

"Poll dOllamRaaı PMU!k ve Hint 
denı..._..._ ~ • 
~ harbe devam Jçtn fidye 

~~lın..,ıır; Amerika Paslftkte kU\'• 

d
e endlkfe Japon donaamaeı Hint 
etalatncte 

ıdfllcte Z&yıftıyacak, r.ıunanla Pa-
tan 1Mal flWğl yerlerle ana va
d'~--"_..ıar.Dı ·muhafaza kal ımuna 

.. ~ktir "'-!.'elik ' '""'DNle HO milyon t.oD 
ııon,.!dı:aran Aıııııer.lkaya kaf9ı Ja
rnU) o ID llellede çakarablldlil 10 
f•za,, n ton ~lkle MllnJDğtl mulla· 
- ı lnl\nıkUn deftldtr. 

ı 

1 

aletı Soldan sala: l - M•ranıoz 
k erinden; B!r nolle. 2 - Evin 
:rnıarından; HA1dm. 3 - Tan; 

3 
zu. 4 - Yadeden; Demir yol. 
- Me hur bir kanal; Bir Türk 

~anı. 6 - T.eral: Gönderme; 
aba. 7 - 1-pret edatı; Te,ekkür; 

~zaıt ışareU. 8 - Serinletici içki. 
erden; Bır nota. 9 - Bir rüzair· 

Adaletin icabı; Beyan edab. 10 _: 
AbdUlhak HAmlctln kahTamanla 
l'lndan. 11 - Zorba; Bir nida. • 

Yukarıdan afatıya: 1 - Pek 
acele Pderek; Zad ed9tı. 2 _ Al-
caJdar; 1taatı1 3 ttaıya • - n res 
e&m (l ı; • 18 asır): Rivayet ede • 
4 - İdrak etmem k .. n. 

e · ~ - Avru· 
Pi'da bir nehir; Sıfat eki. 8 _ Bil' 
nevi cetvel; Tutak; Sıcak. 7 
Garbi An -&dolu; Bacanın alt k•• 

ı nu. 8 ._ 
bel - Yaşlık; Sondorece tem. 

U 
' 9 - OUak. 10 - Mustı.......t· 

fak k rl U'o; • 
o ez. 11 - Lahza. Vatı . 

0LI1ı'l(U • şı. 
BUUIAOAlON HALLI 

2 ~8;: ~h: 1 - Gebertmek. 
:t&.ıt 4 n, At; Ki. 3 - Zal· Aş· 

' - Erik· A ' ' Vill · B ' raba. 5 - Tena-
, u. 6 - Et · S KAbc· t 

8 
• er; Musa. 7 _ 

'n. -M d 
Ana; Yedek ı o a; Ad; Si. 9 -
11 - lr · O - Atarken· Ma an; Ar. , . 

Yukarldan 
le· A aş&gıya: 1 - Ga • y. 2 _ ..,._ ze. 
1 ~aret· M t 3 n (a)· K ' a. - BL • Otıak 4 
3 - Veba· Ki . - En; Kasadar. 
7 ' ·8-T U - '.MI; Al· A aı; re; Er. 
de. 9 Sa ' Yıla. 8 - Eter· .Mı-

- bun. lO- ' 
Crta.; AvikAr. Kibua. 11 -

'Urlanın kurtuluş 
ylldOnümü 

Urla, 12 (.A.A.) - Urla bugün r.afmdan verilen kısa bir söylev
lturiulufununun ı2 inci dönüm de Urfa kurtullJIU anlatılmııı ve 
yılını büyük tezahüraUa kutlamak Urlahların Ebedi ve Milli Şelleri
t.adır. Bu mUnascbcUe öğleden ev. ne minnet ve belhlıkları ifade e. 
vel Cümburiyet meydanında bü- dilmiştir. Şchltllie ve Atatürk büs 
yük bir tören yapılmlf, vaU, ko- tüne çelenkler konulmuş ve Ata
mutan ve aakerl, mülki erklnın türkün büstü önünde söylenen nu. 
ha:ıır bulunduğu ve kıtaatın llk 
ve orta okulların, halk tetekkül- tuklarda, Cümhuriyct TürJtlycst-
lcrinin ~ polis kuvvetlerinin, ni. ni yaratan Ebedi Şefimize Urfalı. 
hayet bütUn Urfalıların iştirak et- ların minnet ve şükranı ve ba§ı· 
tığı bu törende milis kuvvetleri. mızda. bulunmakla bize gurur ve 
nln Şehitlik istikametinden yap· 1uvcn veren Azız Miilt Şefimiıe 
bl'ı temsil gösterileri çok heye. de saygı ve sarsılmaz bağhhğı tek 
canh olmuttur. Belediye reisi ta- rarlamıştır. 

~ı ..... >
ıelir. Fakat. bc1J1başlı olarak bir 
kaç mesele üzerinde durulablllr 
ki bunlardan birincisi kendı fazi
,let ve meziyet ölçUlerhnlzi top. 
tan hor Cörerek, ıarba karşı kör 
körüne tuttuğumuz taklllçilik yo_ 
ludur. İdari usullerimlzin teşebbü
se, harekete, yaratma hanına yer 
bırakmamasıdır.Üçüncüsü hatır ve 
gönülc, yaranlığa, himayeye da
yanan cereyanların ve menfaate 
dayanan madd,l ölçülerin her sa
hada .mukaddes atc~i. feragati bo. 
iacak teılrler ;östcrmcsldir. 

Da-ha fazla vakit kaybetmeden, 
bu meselelerin üzerinde durmıya 
.mecburuz. Türk idealizmi hem 
muvazeneli ve ahenkli bır !iCkll-

Hindistan 
meselesi r B A 1 l de kurulmalı. hem de Jflfta ve kfı-

D 1 • • a 8 trt üstünde kalmıyarak elbirlitilc 
_ Jl 8 1' it 1 ve istisnasız bir fedakarlıkla ha. 
--- --- kiki hayata kol salabllmclldir. 

( .... 1 ladde) ·-· 
birliğl koncre komitesinin yakın· 
da yapacağı toplantıda bu mese. 
leyi lnccleyeceğinl ve bize ne yap· 
mamız lazım geldiğini blldir~ği. 

ni ilmlt ediyoruz.. 

M k 
Şark vllAyetlerinc giden mc.mu. o s o va ı-un, mühendisin, doktorun, mual

limin bir sürgün halinden çıkarak 

Cephes• d muhiti fethedecek bir akıncı ha
l n e line gelmesi, bugünkü kıymet öl. 

h k 
çiilerlmizln tamamile değişmesine arp ızıştı ve riyasız ve samimt bir hale gel
mcsiae bağlıdır. 

M>hverden bahseden Nehru şun 
ları söylem!ttlr: 

«Almanya ve Japonyanın bu 
harbi kazanmalarının dünya için 
bir fecaat olacağı açık kanaatinr 
deyim. Bunlar kazanırlarsa dün_ 
yaya hiklm olııcaklardır. Bu ihti
malin meydana ı:ehnesini istemi
yorum. 

Bu dilnya :Cacıasında daha tesirli 
bir rol oynamak istediğim içindir 
ki Brltanya hükıimetlle bir anla:>
maya varmak üzere imkln hudut_ 
larının en uzağına kadar gittim. 
Son iki senedir nasıl İngil izler ö
nünde ejilmediksc müstevliye de 
ve yabancı istilacıya doa boyun eğ. 
mlyeceğiz. Ortadan kalkması için 
çarpışmak isted iğim bir düşünüş 
tarzı vardır. Bu düşünüş, pasif kal
mamız llzım geldiği ve Japon müs 
tevliye karsı bir şey yapamıyaca. 
ğımız, hakikatte birinin öbiırü ka
dtr iyi v~ di&erlnin beriki kadar 
kötü olduğu düşünüşüdür. Böyle 
düşüncelere müsamaha edemem.» 

Karların erimesi 
harekôtı gGçleştiriyor 
'Moskova, 12 (A.A.) - Reuter: 
Sovyet tcblifine ekUr: 
.Moskova ve Kallnln cephelerinde 

Aı1man karşı hücumları bildırilmck

tedir. Moskova cephesinde S&VB.flar 
bilhassa. fkldetll olmllflur. Almanlar 
200 öfü bırakarak. tamamUe pUskllr
tülmlişlerdir. 

Kursk çevra!inde harekAtta bulu
nan bir çete grupu küçük Alman 
garnizonlarına ve münakale hatları
na 48 akın yapmıştır. 

Berlln, 12 (A.A.) - D. N. B. nln 
askeri kaynaklardan ötrendifine gö
re, olagaııüstU soğuk ve karlı kışın 
şark cephesinde havaıtarın değişecc

gino kimsenin inanamıy&eafı derece
de uzadıfı bir anda, ilkbaharın müj
decisi olarak buzların ve karların erf
meei, bütün cephe boyunca ba.ylamış
tır. 

Hlndist.·ın .Japonyaya da k.al'fl 
koyacak 

Yeni Delhl, 12 (A.A.) - Nehru OnümUzdekl haftaların bariz vas-
şöyle demiştir: fını teşkil edecek olan bu karların 

Hlndlstanın lstik'lfillci tanunak erimesi ve yolların kullanılmaz bir 
ıartilc müttefık milletlerin yar- hale gelmesi, şark cephesinde harc
dımlarını reddedecek dıeiiliz.. kf\ta miltlıiş surette engel olacak ve 

Nebru, cYanık toprak• slyase- -*eıteri pek çok yoracaktır. 
tini tenkit etmiş, bunun, Hint mil_ AJmaa teltytt 
letınc olduiu kadar düşman için Berhn, 12 (A.A.) - A!?man ordu-
de .zararlı olacatını, Hindlstanm lan ba.fkomunaUığınm teblJli: 
tnaUtereye mukavemet etUji gibi Kerç yarımaduında tank ve hava 
Japonyaya da karıı koymak hu- kuvveUert himayesinde hareket eden 
susundaki kati irade ve kararını mllhlm dllşrnan «uvvetle'l'inln yeni 
belirtmiftir. , hücumları ela pUs'kUrt'Wmu.tUr. Yem-

Kendi şahsl ideolojisinin Cine den H tank tahrip edilmlfllr. 
ve Rusy;.ya doiru oldujunu kay. Alman &aVBf uçakları Ka!kuya 
~en Hint lideri, son olarak şunu Sahillerindeki liman tesislerine hO
soylemlftlr: 11Eier Hindistan mab- cum ederek bir Soıvyet yolcu vapu
volacalaa, diler milletlerin Y&f&· runu bombal&nıışlardır. 
malarının hiçbir ıluymeU Y'Oktur Jl'ha eeplleel 

Yeni Delhl, 12 (A.A.) - Alb;; Hellinki, 12 (A.A.) - Rualar Pet-
John.eon'un telkinlerine cevap e- rozavoak ile Svlr arasındaki Olonet& 
ren Pandit Nehru şöyle demi~r: kesiminde bu yılb&fındanberi yapı-

cBirletlk Amerik~ya gitmekten lan ibıllcuınların en flddetllelni yap-
ço~. memnun olacacım. Faka nı•"""'-"·-mıllı tehlıke gününde YU..... t bu ....-.Y!C. Hücum pUskürtUlmU,,tUr. 
ayrılamam,. .... umdan Dll.şman 2,600 kişi kaybetmıiftir. 

Bo 
GaadJ lı:en-.mata iıe9Jadı 

mbay, 12 (A..A..) - <Şiddete (;ime MI Ma i,ıe&ecl it ....... 
racaat etmeksizin mUstevıı 

3 
mU- Çuııg Kiııe, 12 (A.A.) - Çung 

mukavemet Jçin ne yapabtJim!pona Kince &elen haberlere ıöre Man· 
aline cevap veren Gandl <H~ Bu çuridekl çe\e harbine •oo bin ktfl 
ga.zete1inde n~rettitı bl ' Y&n> lşt:ir&k etmekte ve bunlar General 
le demektedir: r Yazıda şöy Ll et Fu emrinde bulunmaktadır-

<Şlddetaiııtik tarattarl lar. 
bultınurlaraa buI arı nerede ======r:========== unsuril&r Orada, 
kOnetıe ökıceklerdır. Fakat sıı. mintz, meh&rettnbı Brttanya bükQ-
cının kal'f11ıN1a dl ·· S~dırı- metinin bir h&1 çarealne varmayı ne 
dir. Söaler ve vaidl z çokmeyecekler- kadar iltedltfni pterm':ftir. Umit-
:na mUııaade etmıy:~:ı:~ıı;aıarı- leriniz hakikat olmamlf ise de mllf
UçUnctı bir kuvvetin · unlar terek dlvay& bO)'tlk bir hlsmatlnls 
boyunduruğund Yardımne lng1liz dokundu ve Hint mllleUerinl terak-
·-- an kurtulmak ı:ares· - ..... ryorJar. Kendi mı kiye götürecek temeller'! attınız. 
:retıertne btly(lk bir çarpışma kabili- Kasnı M•'bıMııla toplarMll 
lar. Şiddet g&term lma.rQ hatlıdır- Yeni Delhl, 12 (A.A.) - DQn en 
BOyWc Brltan emek taraftarları uzun t:op ~in ya !Çin kin ve Japon lantılanndan birini bitiren 

Ahmet Emin :YALMAN 

lh a lıı: , ar 1ıı: l 
L llarlll 

(889t&Nta 1 ınotde) § 
GI. Verinright esir edilmkj 

Tokyo, 12 (A.A.) - Evvelce bil
diril<iiji &i.bi per,embe ıUnil Mani_ 
la körfez.inden kaçan üç Amerika
lı taşıt eemisi Japon deniz kuvvet
leri tarafından zapted!lmiştir. 

Tokyo Asabi Şlmbun ga21etesl 
mu~birlnin tahminine göre, A~ 
mcrıkalı bir çok asker ve bunla 
nn aileleriooen başka başkomu: 
lan tuigeneral Vartır~ht'da esir 
edilml$tir. 

l\laclras botaJttllyor 
:Madras, 12 (A.A.) - Madras 

hükllınetl, §eiılrde, bulunması lü
zumlu olmıyan halka. önümüzd<ıkı 
günler içinde Madrası tcrketmesl
ni tavsiye eden bir emirname ncs 
reylemiştir. ~-

Blrmanyada lnglllzler ı,lınale 
ç.eklllyorlar 

Londra, 12 (A.A.) _ Ingiliz rad
yosunun bildirdiğine ~öre. Bi.rnıanya
dan alman tı<>n haberler, I~tz kuv
veUerinln Irravadi cephesinde 9lmale 
doğru geri çekilmekte devanı eder 
&"ibl olduklarını göstermektAıdir. 

Diler taraftan, Çunkin~den alınan 
bir habere göre, flmal Birmanyada 
c;.a??ıfan Çin kuvvetleri, Japonrara 
çarşamba günU Mandalay yolu Uzc· 
rinde Yedafe'nin şimal batısında ya
pılan bir çarpırpnada iki binden faz
hı. kayıp verdlrmiflerdlr. 

.Japonlar H09 ölU verdiler 
Çwtking, 12 CA.A.) - Tungu'nun 

aluufl Japonlara bet bin öK1 ve yara
lıya mal olmuştur. Japonlar Uç iaU
kametten Tu~'ya hücum ettiklerl 
zaman Çidller, bunların yakınlara 

kadar gelmesine mUııaade eyıenıı.1er 
ve sonra yıldırım eüratlle yapılan 
bir atefle Jaıponlan lblçmltlerdir. 
Çinliler, 29 martta l'•I çek!imek 
emrini almJflardı. F&Qt Japonlar 0 
derece bitkin ve o derece 8"ll' kayıp.. 
!ara uğramış bulunuyorlardı J<i Tun
gu'ya ancak erteli gUnU girobilmi9· 
lerdlr. 

Londra, 12 (A.A.) - Sldney :rad· 
yoau bildiriyor: Avuatraıya. av tay
yarekrl refakatindeki Amerikan 
uçar kaleleri dUn Yeni ·Ginede, Lae
de bUlunan Japon gemilerini, batar
ya mev&IJerinl ve askeri t~rt bom
balamışlardır. Ikl Japon t&yyaı-esl 
dtışllrfilmil?, -i Japon tayyaresi ha.sa
ra uğramıştır. 

Müttefiklerin 
taarruzu 

aevrt t&fımıy.orlar Et ya koncre icra heyeti, kongre l<omite-
memleıket ola)"dık J · er hür bir alnın 29 ve 30 nia&nda Allahabadda (899tarafı l 1Mlde) ;ı; 
lekete m-eı--' ' a.ı>onların mem- blr toplantıya .. ·-·----- k·-·1•... · .... , d t bul ıtum ..-ıne mlnl 1 -·~ -- -r-- da hıç rl'r emeç e unmıyacak. 
fkldetaız yapılabilecek 0 mak için lırmrftır. Icr& heyeti de aynı .şekli- tır. 
lirdi. ŞiddctslzJlk t feyler olabl de 28 n'isanda tQf>lanacakbr. Dtter 
munda Japoriienn araftarları lllzu taraftan 6trenllditina ,.are, Crlpps 
tediklerı Yardınu ~: r!:: için is- ile eöı11'111elerin menfi netice9i b&k
lerdır. DUny&da hiçbi ku ebl1ecek- kında ttkrini lıüdlnnekten ~ 
rattar1 r vvet bu ta- Gandi k k l arı kendi memlekeUerlnln ongre omltelbln öntımüale-
ınma.sına Yardmıa ça- ki toplantısına S.Urak etmlyecekUr. 

Fakat, eter bir mecbur edemea. ADii'• Oripp9'e ,.......,. ...-..p 
kaY'bede Japonyalı yolunu Yenl DellıJ, 12 (A.A.) _ ~--
Ju r ve bir Inaan Bifatue ele --.. .. 

t.~tae nhölmek üzere iken Yard~s- r 1 Azad, Crlpps'e gönderdiği bir 
_., er kim 

1 
mektupr.a tekllnetın red sebeplerini 

kencHne dllfrn&rıo uraa olllun, kimseyi fÖYlece izah etmlfUr: 
ilk tar eaymayaıı. fldcletsfa. K --•- ~...ı.... ••-aftarları BUSU&luktan aten _..... o~....... ·--· ne ..... -.ye sÖJ't, 
ma su verec: kl ... Incillz hUkQmetl Hlndiatanı a&Jdırış 
mek t e erdir. Şiddet isteme- ve istllllara k•r111 tecılrli bir tarzda 

araftarı olanlar Japonıan -.,. 
kalpsiz ld kl n mUdataa etmekten siya bu mem-
I:naanıarın o sa~a:ıru ve öldUrdtıklerl leket'i mUmkUn ol4u1U kadar uzun 
dıkların ı an kaygısızlanma- zaman elinde tutnuya bllyUk ehem
tarat~~örc:;kıc.-rdir. Şıddetalztlk miyet vermekte ve bunun lı;ln dahI
edQmeyl te yun e!medense yok ll aynlıkları desteklemektedir. ın...,. 

r<:lh etmeleri ....... _4 •· 
bllyilk bir zater kazanın "-'""1 en llz hUkQmetl HlnUllerl kendilerini 
dır.> 19 olacaklar. muhaluadan mesut bir dunıma sok

Cia.ril'la RJeaajı 
Londra, 12 (A.A.) _ M. ChurchW 

Crtppee 4>1r lellTaf çeıum,ttr. Tel
cratta deniliyor Jd. B . 

ır insan iç n Yapılm&a1 mUmkUn 
olan her feyl yaptuuz. Seba.tum, u-

mu ve onlara bu mesullyet hlaslnl 
verm87Ae Hlndistanın mUd&faasmı 

bqaranuyacaktır. Bizler l<oncre ea
IAluyeUerinin fazlal&flırl1mU1 ile 
lls1ll deC'lllz. Bizi dtlJtP.ldtlı'en teY 
Hint milletinin iktidar ve hürriyete 
aatıip olmuıdır, 

v eiles'in 9Ö91ıerl 
Vapngton, 12 (A.A.) - Velles, 

General Marsball'ln Londradakl 
vazifesi ve bu yıl A1'181o Sakson
larla müttefiklerinin . bir taarruz 
hareketi yapmaları ihtimali hak
kındaki suallere do şu cevabı ver_ 
mlftlr: 

Bu hususta söyllyeceklerlm. reis 
Ruzveltln IÖ%lerlni tekrarlamak 0 • 

lacaktır. Reis Ruzvelt demişti ki: 
Birleflk devletlerin ve müttefik 
milletlerin hedefi, her defa imkAn 
hlsıl oldukça, mevcut biltiln kuv
vetle düırnanlardan her birine c 
zici darbeler indirmektir. • 

Fikrimce, Sovyet Büyük Elçisi 
M. Litvlnof, cuma günkü nutkun. 
da, her fn-.at düttükçe mUUeflk 
mllletlerin ayni zamanda taarruz· 
lara geçmesini istedlil zaman, ıa. 
yet mühim bir noktaya temas ct-

miıtir. Bu, coir&fya bakımından 

bütün cepheler için oldutu gibi, 

askerlik, demokrasi ve ekonomi 
alanındaki bütün cepheler için de 
doğrudur. 

lngiliz - ltol,an esir mübadelesi 

Esirler, neler 
anlabyorlar? 

iki ayağını kaybetmiş bir gençle, okhnı oynatmış 
bir diğeri vatanlarına kavuşmaktan şevinemiyor 

hmiı-dc çıkan Yeni Asır refiki-\ harp cttıler, hele Yeni Zelandalı
m tz İngiliı • İtalyan esir mü bade- ıar dört canlı imişler glb , yara. 
lesini anlatırken bu m-Obadelenin ıandıkları halde mevzilerini bile 
hazin taraflarını {jÖylecc belirtiyor: tcrketmedller. 

Jtalyan gemıslnden nakledilen Kendisilc aöriıştüıtüm Kızılhaç 
İngiliz yaralı esirlerinin ~men komltcı;i delegesi M· Rcymud: 
hepsi ağır surette yaralı bulunu- o:- Türk makamlnrının bu ha
Yorlardı. Bu esirlerin en bilyUk zln hAdlse önünde göstermls ol. 
kısmı Yunanistan harbinde ve duğu yakın!.ğı m nnctlc yadet-
b!r kısmı da Lib~·a cephesinde memek bir kadlrnıışinaslık olur. 
yaralanmış ve esir olmuşlardır. Bu b ir mübadele değildir. Ce-

İtalyan eslrlerlnln yarısının ya. nevre mukavelesin in bir maddesi 
taları nlsbeten hafiftir. mucibince yaralıları ana vatanla-

İçlcrlnde harbin bir fecaat ol· rına iade ediştir. Onun için esir 
dulunu kabul ctmlyen tek yara. adedinin kıymeti ve ehemmiyeti 
lıya tesadüf elTnediğimlzl söyler- yoktur. 
sem hakikat! ifade etmemiş olu- Kızılhaç mümeulllnc ikinci bir 
rum. İşte feci bir sahne.. değlştiTme mevıuu bahiı olup ol. 

İtalyan yaralıları naklediliyor. madıjını sordum· Bunun b ir ih
lng!Uz hastane gemisinin yaralı timal olduğunu, Türk hUklımc
naklinc .mahsus vinçleri yanında t nln .h.azırlıyacaiı imlc(ınların bu 
iki ayagını kaybeden bir it.al~ an çalıı;maları r.11 sahasına çkarabl
genci var. Yaşı henüz 22 .. Evlen- Icccğlni beyan eyledi. 
memiş, nişanlı bulunduğu sırada !\f. Beymaıd febrtmbde 
ateş sahasına gôndcrilm i~... vazı ı · . 
fesini yaparken ağır yaralar 01: Be~ ııclm lel Kızılhaç koı:nll~sı 
mış, bir obüs parçası bir ayağını , 1 nelcgc:ıı M· Reymud evvel~1 gun 
bir operatör bıçağı diğer n l k es- lzmlrd<'ıı aehriınlze gelmlştı r. 
miş. Esaretten kurtulduğu i~ln in.-lfü: yara.blan İslte.ndıerlyeye 
arkadaşları g ib i sevinmek ıstı· nrch 
yor ama sevinemiyor. (! Ben şimdi l&kenderiye, 12 (A.A.) - Son 
bu vaziyetlmle ne yapacatım?:t dl. iııg 'llz - İtalyan anlaım .. ı gere. 
yor. ğ ince tzmlrde mübadele edllen tn-

Blr başkası .. O da L ibya harbin- glll:ı haı,ta ve yaralı har.p esirleri 
de bir tank muharebesinde yara. t.kender yeye gelmişlerdir. Bun. 
lanmış.. Hcnilz mektep çağında Jar tncııtereli, Afrikalı, Hindiıtan· 
okulunu terkeden bu genç insan ıı, Yeni Zelıinda ve Avustralyalı. 
harbin, ateş sahasının fecaati kar- dır. 
şısında delirmiş. Aklını kaybet. Hasta esirler hararcUe karşılan-
mt~ .. O da sevinmedi. mlfl&rdrr. Bunlar memleketlerine 

İsmi Martello Antonlo olan bir döneceklerini b.mire ıeldikten son 
İtalyan genci Libya harbinden ra öğrenmlflerd:r. Vapurda, İzmir 
şöyle bahsetti: Kızılayının çok .miktarda ıönder. 

- İngilizler L:byada gayet iyi dili çiçekler görülmektedir. 

Beşiktaş, Galatasarayı; 

Istanbulspor, Feneri yendi 
(Baı}tarafı ı lııclde) o:-» 

kabul etmek fedakirlıjını gôıµ 
terdi. 

Her iki takım sahaya şu kadro 
ile çıktılar: 

Galataşaray: Osman - Faruk, 
SaUm - Mustafa, Sover, J:wfak -
Hikmet, Arif, Cemil, Gündüz, aa. 
zanfer. 

Beflktaş: M. Ali - Feyz1, İbra
him - Rifat, Hüseyin, Çaçl -
Sabri, Şükrü, Hakkı, Şeref, Eş. 
ref. 

Oyuna Galatasaraylılar bafladı· 
İlk naz.arda Galatasaraylılarda mu 
hakkak yeneceğiz kafasının hakim 
oldulu, bu zihniyetle hacckct et
tikleri, bu yet.mlyormuı ıi.bl bir 
de Asap gerginliii ıöıe çarpıyor
du. 

tasından istifade eden Şeref, üçün. 
cü golü yaptı. Bundan sonra Ga_ 
latasaray bol biı' canlanıfla hücu
ma geçti ve bu arada verilen bir 
frikik cezaaını Enver iolc tahvil 
etti. Maç ta bu ;~eUe 3--2 sona 
erdi. 

Betiktafbları, hem maıeı kazan. 
mak ve hem de ı.tanbul ..,.,p1yon 
tutunu aiıortalam&ktan dolayı teb 
rlk ederken, Galataaara)'ll da J'azık 
oktu demekten kendimizi alamı
yoruz. 

Hakem Şazi, otoriter ve iy-1 idi. 
._..ONAN 

Süleymoniye • 

Kasım paşa 
Fener stadında ilk birinci küme 

maçı Süleymanlye - Kasımpaşa 
ara&IPda oynandı. Birinci devresi 
berabere biten maçın ikinci dev • 
resinde bir gol ka)"deden Kasım
paşalılar maçı 1--0 kazanmışlar. 
dır. 

Taksim - Pero 
Büyük maçtan evvel Fener sta

dında Tabim - Per& kar§ılestı. 
Birinci devre 1-1 berabere bit 

{I, İkinci devre Taksimin Y8'>tıj; 
iki ıole Pera bir golle mukabele 
edebildi. Maç ta bu suretle 3-2 
Taksim lehlıne neticelendi. 

Şeref stadmda : 
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ŞIYASTIClllL 
•ı ve 

lngiltere, büyük 
bir hata işlemiştir 

'Fazan: M. il. ZAL 

H Jndl&t.an, ameliyat mıu;ıuuna 
yatırılmıt, f3kat arneJlyat 

) .. pılnıadan, çıba , . ..: 1:.;ı • --···-&a· 
elan tekrar kalkını~tır. Halbuki 
ameliyat çok lı\zımtlı ,.e çok ıu-eley
dl. .Japon ııel.Ierlnl durdurmak H 

deınokraııl alemini' bir cınnlyt"t hl· -
81 nrnıek Jçln bu !~in bu dakikada 
mutlaka MiklUıip atılnıası lıbundr. 
Hint lntıan kaynaklarının Çlıılllerltı 
elele \'ererek teşkn r.clttell Pili" 
ku\ 'rtf: lnJ:lltrrrnin şiddetle lhth'n· 
<'1 \ardı. JaıM>nları durdunnak • 'liC 

J\\'Ulltralyayı kıırtamıak için bun
dan krstlmıe yol yokta. 

lllnUiler, lnır!llz.ltırle anlqma
makla beraber J!'lyan haline KeÇnıl
yorlar. ln&llt~renln a11ker toplamııı-

81•1 ''" lllndi@;tanı müdafaa etıneı.I· 
nl h~ görüyorlar \C .Japonya,-1 

müıtt~.rek dü~nıan diye tanıJorlar. 
J-'allat böyle bqtaa samıa bir yar
dlfllla Hintlilerin c09&rak keneli 
yurtlarını müdafaa ehnelert ara
ı.ında dallar kadar fark \ardır. 

Alllaşmaya \'&1ılaınarnaınnın ıne

Hllyetl kimdedir! Hint m•Nı koa
ıcralle müelümanların ,.e dllf'r aa
lıklann mü,terrk bir karara \ara
mamalannıa bu Jıtte elbette J'enlt 
bir mee11llyet payı , .. rdır. Fakat 
lnıllleredeld bütün '.hfllrlnı eerey .... 
Jar, Hint hıtlkl6.llnl <·andaa hoş gör
tıelerdl ve Hlndl•t&na bir tlftUk ,1ö
ztle Mkmu ltlyadmdan vazser.e
blllelerdl, lrongre ile möslllmanlar 
arMında bir unlaşnıa formülü bul-
111ak he.rhalde mUmkUn ohırdu. 

Harpt• 80llra rneaeJA Çinin ı e A
merlkanın haksnlltt ile Me< u!ll -
Müslüman dA\-...nın ~rwıl•e bak
mak lu.M şhndlllk IM'ıalrkat , e 
mtlfterell blJ' müdafaa luılılııest kur
nalı Vfl Hlat laUkWJ lşllli Jnıllla 
bakımından bono ile dfilll, ııetlıa 

para De llaUebnek rtbi bir yol aran
•y4ı eaette bir tıkar '°' bul11-
1nmla. 

Kongre reisinin az enıel ııklerl11-
den anlalJılıy«ır ki HhıtUJer basihtkll 
ınUdafaa llMllelelerlnde zorluk rit
ternaemitlerdlr. Hiat mlidafauıaı 
lncttiz hıMtkunıanftnmnı \Derine 
almMIN, Hint müdafaa nar.ınn111 
8&Wllyeilerlaln talldld e411bneaılnl. 
batt& llarp pl&nlanam lngills llarp 
luıblaeel tarafından yapııma.am ka
bul etm1'1er, yalnız hu kabinede bir. 
iki aza bulunnwnnı lst81ll9lerdtr. ..... -. ...,.. .... .....,._ 
c1e me1111lelerılea ayırmak ..-. 
Biat Ml•l ~ pı:Jrtatıe ta ııuall 
aemuık&aa ken41al aı-yor: •l•-
stıtere. llaıtıla ~ lfledll1 
llaMhrııha•~---
~ ı,1emec11 mi T Ae .... güaUn 
birinde buna ~ok plfo1DıtD olmryaeak 
mıh 

Japonynnın Berlin 
elçisi diyor ki: 

ca..ı 1 htelde) <-> 
rlnden on bin kilometrelik bir meaa
fe ile ayrılmış olan lkl ilemln aıa.tı 
arkadaşlığı tarihte ilk defa görUlen 
bir hAdisedlr . B 1' bu vaziyetten Ad.· 
llne bir barış yapmak için istifade 
edeceğiz. 

GI. o.,&ına Atlnaya gidiyor 
Solya, 12 (A.A.) - O!i: 
Japonyaıun Berlin btlyük elçıat 

general Osh ma Berline dönmeden 
evvel Atinada bir kaç gUn geçirmek 
Oacre yarın Sotyadan aynlacaktır. 
General, Sotyadaki Japon orta eiçlal 
M. Yamadjl ve Ankara. bUyUk elçi.si 
M. Kurihara 1'e uzun müddet Gi>rUş
mU,tllr. 

Bir aile faciası 

İlk dakikalar çok canlı ve kar· 
ııılıklı 'hücumlarla ıeçtl. Fakat çok 
geçmeden GalatasıK"ay lehlııe ve. 
r!len bir korneri Gazanfer kale ö
nilne dü,Urdil. Arifin güzel bir ka.. 
fası sarı kırmızılJlara Uk golil 
kazandırdı. Bu gol siyah beyu
lıları daha ziyade canlandırdı. Her 
ne pahasına olursa olsun •ol çıkar 
mak azmi ile hücuma geçtiler. NI. 
tekim bir bücumd& 10ldan ıelen 
topa yetişen Sabri, beraberliji te· 
min eden ıolü yaptı. Oyun bun· 
dan sonra bir Asap oyunu olmıya 
bafladı. Beılktaota Feyıl, ~ata
sarayda Cemil lüzumsuz har'eket
lere başvuruyorlardı. H•kemin o· 
toritesl olmasa idi, bir hAdlae bile 
çıkabilirdi. Nitekim bu arada Fey. 
zi Cemile kasdl bir hareket yaptı 
ve hakem de penaltJ cezası verdi. 

stanbulspor - F. Bahçe , ... tanıı ı ..... > = 
Şeref stadında günün en mühim ..ıertni duymUJ, onları aesle ta· 

maçı Fenerbahçe _ İstanbu1-por DUlllf ve &ılerine oturmuıtur. Sen 11 tacaksın, ben atacatım 
münaka,alarından sonra topa a
yafını titreyerek gelen Arif, bu 
mühim fırsatı kaçırdı. 

Bundan sonra, Galııtasaray da. 
ha z.lyade asablle~tl. Sarı kırmızı
lılar, günlerce çalıJtıkt&n sonra, 
imtihanda mi.imeyyizln karşısına 
çıkınca dili tutulan talebeler gibi 
kendilerini kaybettiler. Maamafih 
sunu da llave edelim ki, t>öyle mil 
hhn bir maçtan evvel takımı ilç 
dört Cün için kampa çekip çocuk
ların Asabını germek bir idari ha
tadır. 

Galatasarayın bu uap boıuk. 
luğuodan, biihassa Farutun kendi. 
sini kaybedecek bir vaziyete düı
meSnden istifade eden Beşiktaşlı
lar bastırmıya baıladılar. Şerefin 
gOzel oyunu, Hakkının atakları 
Galatasaray kalesini ursıyordu . 
Fakat devre 1-1 berabere neti. 
celendl. 

İkinci devrede Bepktaşlılar da· 
ha şuurlu b :r oyun oynadılar. Ta
kım bir yelpaze gibi açılıp kapa
nıyordu. Galatasaraylılar kazaua
cakları bir oyunu kaybedecek bir 
vaziyete dUşmüılerdl. On beşinci 

dakıkadan sonra sarı kırmızılılar 
oyunun ilstUnlillünü Befikt8fa bı: 
raktılar. 25 inci dakikada Şeref, 
çok phane bir vole filtle ikinci 
Beflktaş golilnü de kaydetti. 

34 öncü dakikada Farulun ha. 

ara11&nda oynanmıetır. Nlba)let lflklar yandığı zaman 
k.arıll Sevbnle lplı Saiml burun 

Fenerbahçe idarecllerinhı dO.- bunma fi>rmQıtilr. Cemil, kendini 
,Unceılzlik neticesi olacak Mellhe k•ybetmlı ve tabancasını çıkara. 
izin kljıdı alamamaları, taeunın rak Saime üç el ateş etmiştir. Saim 
Mel!Men nuthnun olarak çıkmuı- k&Jı,lnln altından aldı.ğı üç kur
na sebep olmuftW'· ll:luen uJlf fUA )'&rulle yere 7wulınca Sevim 
olan sarı lAclvertlller bU8bUtOn ıa· debfet lçerlalnde kaçmıya başla. 
yıf düımllıler ve Utanbu19Porlular mlf ı,. de, Cemil bu sefer tabotn
bu maçı 1-0 kazanmıılardlı'· cayı ona 99Vlrmlt, fakat sillh atq 

Sarı 1'c1'rertılJ•r bu suretle blr alınamıpır. 
defa daha ida~:ılliln kuri>alll ol. Bunun üzerine C~mll, yanında 
m\lflarıır. t.apdıjı bıçalı ('Ckmiı ~ Sev min 

V 
&ı'lcalından ~·etişerek sol kUreil 0 

efa • Beykoz ıerlne •aplamıttır. • 
e-r Cemtı , biraz sonra yetleen po-
tJÇ ef stadında oynanan Vefa - llslere k.a~mıya te bb" 

Beykoz karpla1111• ela ook •k' 1 teslim olm fe us etmeden 
olmuı Vefablar blrlaci dnrecle al u,tur. Sevim ve Saim 

' ır )'&falı olarak ha.ıane k 1 yaptıkları bir plle mflldallayı dırılmıftardır MU ye a • 
1-0 gallp bitfrmlflerdlr. tahkikata ba~lamı§tır~lumum'llk 
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RADYO 
Bugünkü Program ORF~~ioıs · ı 

CUd ve Zührevi miltehaasıaı 
Beyoğlu Suterazı aokak No. 5 
Nil apartıınan 2 el kat Tel i3734 

, ,30 Program 
7,33 Orkestra 
7145 Ajans 
8,00 Orkestra 
8,15 Evin s•atı 
l 2 ,30 Progr.m 
12.33 Saz eseri 
12,45 Ajaru; 
13.00 Ş•rkılar 

18,55 Fasıl ııe . 

19,30 Ajans 
19,45 S. 10 Dak 
19,50 Türküler 

20,15 Radyo Ga Abone Ücreti 
20,45 Türkü öğ- TtUklye dalılllıı<le: 

znıo.ı(ıuaı 

21,15 Şarkılar Senellk 
uoe 

e a7hk 
7IO 

ş aylık - Aylık 

168 iL 18.00 Program 21,45 Orkestra 
18,03 D•ns 22,30 Ajans 1 Hariç m-10keUerü: 
18,45 Ziraat tak 22,45 Kapanı~ 
-------------- Seaellk 6 aylık ı AJ>lık A.Jlılı 

nee u10 iM 1L 1oı.ııu-

Gaz.eteye soadeırllP.a. enau dere 
edlleln e<i.Jlmetla iade olunmaz. ZJ. 

J&Oldaa llMIO'uJl.yet kalnıJ - 1 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

CABINDA GtJNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

.,•'••ı\~·~· . • . . . --: .:. : .... . ·~.~ .•• ,:.~ .'' ~·. . . . • -! 

r ~ 
l._i_st_a_n_bu_ı_L_e_v_a_z_ım_A_m_ir-li-ği_n_d_e_n_v_e_r_il_e_n_A_s_ke_r_i_K_ı_ta_a_t_ıı_ô_n_ıa_rı_J 

Daha 9azet 
gGl'Onebileceğinizin 
Kat'i DELiLi 

20.000 kilo sade yağ"ı alınacaktır. 
l"azarhkla. eksiltmesi 20/ 4 942 gUnU 
saat 15 de Iskenderunda asker! satın 
alma komlsyonunda yapı acaktır. 

Tahmin bedeli 32,230 liradır. Tal'.p
Jerin belli va.kitte kom'"eyona gelme-
leri. (2884 - 4472) ... 

6000 kilo pençelik kt:iıAele alınacak

tır. Pazarlıkla ek!ı:lltmesi 15 14 942 
çarşamba günü saat 15 de Diyart.a
kırda a~kert satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedei i 33,000 
lira katı ternJnatı 4950 llradır. Talip
ler:n belli va.k:ttc komi'Byona. gelme-
leri. (2885 - 4173) 

~ 
20 ton earı sabunlu köl'lele pazar-ı 

hkla satın alınac&ktır. Tahmin be
deli 100,000 lira katı teminatı 12.500 
liradır. llıalesi 15 4/ 9.f2 günü saat 
14 de Ankarada Lv. Amlt(dği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 

Be' tondan aşağı olmamak Uzere ay
rı ayrı taliplere de ihale edHeb;Ur. 

(2889 - H77) 

• BU 6 ON bÜ 9 kalem vete<iner ecz.,.ı kapalı 
Pudracılıkta fayanı TECROSEYf zaı-fla eks~tmeye konmuştur. Tah-
h.ayret .on bir lcqif.. min bedeJi 21,150 lira ilk teminatı 
Cı.idl gii.ztllestıren, Yapımı. 1586 lira ~ kur"'tur. Ih•l••I 30. 4 

ona gilu:ı bir cuibe "" yeni bir ba 942 pe~mbe gUnü oaat 16 da Anka
yat veren unıur •.• donuk ve çirkin d M M v satın a tr.ıa komlsyo-
bir cildi, r ·n tabii renlclerile ra a . . . '. . 
il 1 P pnç ! r' Ril .1 • nunda yapılacaktır. Talıplerın kanu-a a er. ttdra Y-.mu a, ır~r a ve 

hatta terleme'ye rapen bile aabit nt vesikalarile teklif mektuplarını 
k.al•r ve artık parlak burun bırak.mas. ı ihale saatinden bir .saat evvel kom 6· 

Bu cevher (Krema köpCıfG) namı al- yona \rermel-eri. Eczaların Ustes! kO· 
tında beratı 19tibaal edilmif ..., yalnız mi8yonda görUlür. 
Tokaloa Pudruıııda bulunmaktadır. (1874 - 4'~9) 

CIDDEll MOtflll BiR TEKLiF ._ 
24 ton Kastamonu ma.ratelll p:r n· 

• Y~.Unüd~ bir ~fına "':aı• el veyahut diğer cin.o plrinç flyat mU
.c.opitü aayeaınde ıatihu.r. eddcn \ rakabe komilJyonunun verdiği fiyat 
Toka I on Pu~raaını ve dıtcr ta· \lzerinden. pa.zat\ıkla. .._tın alına.ca.1<-
ralına her banıı bir pudrayı ıürfinOz. _ 

ayet "Krema köpüklü pudra" ile tır. Ilıalesi 23 14, 942 per\!Ombe günU 
pudralanmış taraf dıferinden daha saat 15 de Gelıboluda merkez satın 
güzel daha taze va daha cazip fÖ" a.Ima komisyonunda yapılacaktır. 
rüamcue Tokalan pudranın verdi- Tııhm'"1 bedeli 14,640 llra kaU teml
finiz pMa iıde olunacaktır. natı 2196 liradır. Taliplerin getire-

cek' eri nümunelerile belli vakitte ko-
misyona gelmeler!. (2888 - 4476) 

* 

A~ağ"ıda ya.zıh etlerin ekslltmeleri hizalarında yazılı şekillerde ve 
saatlerde 21.4 .. 942 günü Yalovada askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Kapalı zarflar için ihale saatinden bir saat evvel kanuni 
vesikalarla tekllC mektuplarının komisyona verilmesi ve açık ekslltn1e
ler için ihaJe vaktinde komlsyonda bulunulması. Evsaf ve ~artnames: 
Ankara, Istanbul Lv. Amirlik1eri satın atma komisyonlarında da gö· 
rUltir. (2753 4138) 

Cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sığrr eti 
Koyun eti 
Sutır etı 

Koyun eti 
Sığır eli 
Koyun eti 
Sığır eti 
!{oyun eti 

Mlktan 
Kilo 

8000 
8000 
9000 
9000 

13,000 
13,000 
10,000 
10,000 

3:;00 
3500 
2500 

Flyah 
Kuru. 

80 
100 

80 
100 
80 

lOO 
80 

100 
80 

100 
80 

100 

• 

Teminat. 
Lira 

480 • 
600 
MO 
675 
780 
975 
600 
1:;0 
210 
263 
150 
188 

1.hale şekli 'e Saati 

Kapalı zar! 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Açık eksiltme 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

10 
10 
11 
11 
14 
H 

15 
1~ 

16 
16 
17 
17 

Aşağ'ıda yazılı mevadın kapalı zartla ekslltmelert 16/-4:/942 Per· 
'embe günü saat 15 de KUtahyada ].ferkez K. Satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanunı vesikalarUe tekli! mektuplarını ihale sa-
atinden bi.r saat evvel komisyona vermeleri. (2698 - 3979) 
Cinsi Miktarı Tutarı Temloa.tı 

Sı~r eti. 
Koyun etl. 

Kilo Kr. Sa. Llra 

15,000 
15,000 

• 
60,48 
90,48 

681 
1026 

AşRğıda ya:':ılı mevadın kapalı zartla eksiltmeleri 4/ 5/042 pazartesi 
gilnU saat 11 de Doğu Beyazıt asker! satın alma komisyonunda yapda
caktır. Ta!iplerin kanun! veslkalarile tek'.if mektuplarını ihale saatinden 
b:r saat evvel komisyona vermeleri. (2805 - 4301) 
c:nsl Miktarı Tutarı Teminatı 

Kilo Lll'a Lira 

Koyun eti 
Koyun eti 
Koyun eti 

60,000 
70,000 
60,000 

27,000 
31,500 
27,000 

2025 
2363 
2025 

* Aşağ"ıda miktarı yazılı etler kapalı zarfla ekslltm~ye konmuştur. Itıa-
leleri 25.14/ 942 cumartesi gUnU saat 11 de Esk.~ehlrde Hava salın alma 
koml'lyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanunt vcsikalarlle teklit mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Ctnsl ~~tan Fiyatı 

KUo 

Teminatı 

Lira 

A•a.ğıda cins ve mlkta.rları yazıtı 

matbaa malzemesi 14.4.942 salı gUnU 
s&at 11 de pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görUlebilir. Vermek tsLyenlerin belli 
gün ve .saatte tekllf edecekleri fiyata 
göre kat! te..."11inatları ile birlikte Fm
dıkltda satın alma komisronuna gel
meleri. (2770 - 4458) 

Cinsi 

8:16 punt arasında hurufat 
2 punto 
Muhtelif e.si>as katrat 
Muhtelrt garnitür 
Spatula 

1 

Murettip çifU 
Çlnko gale 
Mürettip kompuı 
Illüstra.syon siyah mOrekkep 

* 

l\111..1arı 

mıo 

74.900 
16 
25 
80 
1 adet 
1 
1 
2 
3 

20,000 kilo sığır eU alınacaktır. 
Pazar! kla eksiltmesi 22.'4 942 sa_ 
lı günü saat 15 de Lüleburgaz.da 
2 numaralı askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliple
rin ben· vakitte komisyona gel. 
melcri. (2841-4380) 

* Müteahhit nam hesabına 150 ton kuru 
incir satın alınacaktır. Evsaf ve hu
susi şartları komisyonda görUlebtlir. 
Ihalesı 20.4..942 pazartesi gUnU saat 
11 de yapıla.caktır. Isteklilerin tek· 
lit edecekleri fiyatlara göre komis
yonca muvafık g8rU1eni lhale edile- ! 

1 cekt'r. Taliplerin teminatlarile Har
biyede Yedek Subay okulunda sa.tın 

alma komlsyonuna. mUracaatları. 

(2847 - {386) 

8.4.942 gU.nU kapalı zart usulile i
hale.."'l HA.n olunan 1200 ton kuru fa
oulyaya talip çıkmadığından pazar
lık usuıne tekrar münakasaya kon
mu11tur. Evsaf ve husust şartları ko
misyonda gHrUlebllir. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 26 kuru.,tur. 
Ihalesl 16.4.942 perşembe gUnU saat 
11 de yapılacaktır. Taliplerin katı 

Sığır eti 100,000 83 15650 teminatıar:ıe Harbiyede Yedek Su-
Koyun eti 100,000 123 7.fOO bay okulunda satın alma komlsyonu-

MUtea!hhlt nam ve hesabına bebe- t (2804 - 4300) 1 na mUracaatları. (2861 -4429) 
rine 65 kuruş, tahmin edilen 50,000 .ll-- ı 

MÜJDE 
B.r YllkBek MUhendls mektebi taıe

~51 ilse ve orta mektep talebeaine 

tUrkçe veya fransızca olarak mate

matik, fizik, kimya ve dil dersleri 

verir. Müracaat Muallim rumuzu ile 

pO!!lta kutusu 34. 

adet k•"-.. .ın açık eksiltmeye konmuş- ı · * 
.,.-o~ t 10 30 Beher ç.ttine 1160 kuru.., tahmin yon unda .11.lac:t~tır. Talıplerln 8.4..942 günü kapalı zart usutlle ı-

tur. IıhaleSL 18141942 gUnU staa 
1

' edilen 190:230 bin çift C. tipi ve ye· I kanuni vesık&.larıle teklif mektup- halesf ilAn olunan 300 ton &abuna 
da. Ankarada M. M. V. sa ın ama .. ·f . 

l Ilk t . nl orıJ:nal tip kundura ve beher ç. • ı ıarını hale saat1:1den bır saat ev-
1 

talip çıkmadığından pazarlık usullle 
kom syonunda yapılacak ır. emı- . . ed 1 "'O· 

· t T 1' 1 tıne 1055 kuruş tahmın : en " · vel komi~yor.a vermeleri. Tutarı tekrar mUnake.saya konmuştur. Ev-
natı 2• 37 lira 50 kuruş ur. 

1

31

1
P el- 70,000 çlft B. tipi kundura pa.zarlık- 1' 129.000 lira ilk teminatı 7730 lira j sa! ve hususı şartları komisyonda 

rin belli vakitte kom:.syona geme er . Ih 1 ' İ 
(2867 • 4434) la ek.siltmeye konm~tur. ale3 dır. Şartnamesi Ankara, stanbul gHrUlebllir. Beher kilosunun muham-

-

16.4..942 perşembe gUnU saat 11 de Lv. 8.mirllkleri satın alma komis-1 men bedel1 80 kuru~lur. ihalesi 16.4. 
Ankarada M. M. V. satın alma ko- yanlarında da görülür. 912 perşembe gUnU saat 16 da yapı-
mlsyonunda yapılacaktır. Şartname- .J1 (2776 - 4180) lacaktır. Taliplerin kaU teminatlarUe 
si 50 liraya. komisyondan alınır. Ta- Bdher adedine 4 lira tahmin edilen Harbiyede Yedek Subay okulunda 
Lplerfn tekl:f edecekleri miktar üze- 6800 adet keçeli belleme pazarlıkla komisyona müracaatları. 
rinden temlnatlarile belli vakitte ko- satın alınacaktır. Thalesi 20/4/9.f2 (2863 • 4.430) 
misyona gelmeleri. (2868 ~ .f435) pazartesi gUnU saat 15 de Bolayirde 

* Beher kilosu 67 .5 kuruştan 

192,000 kilo koyun etl kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
30.4.942 perşembe günü saat 11 de 
Sıvasta asker! satın alma komis. 

a.skerl satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. ihaleden 1ttbaren Uç ay 
zarfında teslim edileeekt;r. Evsat ve 
nUmunMl komisyonda görülebilir. 
Taliplerin belli vakitle komisyona 
gelmd~rl. (2882 - 4470) 

j İs~acıbul Vakıfl ar Direktör!üğü İla~ları j 
Muhamn1rn kıymeti Pey akçe@I 

Lira Kuruş Lira Kuru' 

827 36 63 00 

206 84 16 00 

123 33 10 00 

102 28 00 

KUçUkpazarda Tahtakale Rllstempa
f&. mahallesinde Kızılhan sokattnda 
tSki ve yeni 22 No. hı kı\g-i' dUkkA.
nın tamamı (8372) 
Dayahatun mahallesinde Hamam so
kağında eski ve yeni 9 No. lu bod
rum mahallinin tamamı. (1135) 
Edirnekapı e.s:kl Derviı:ıall yeni Bey
ceğiz mahallesinde eski Nurettin 
tekkesi yenS Dllmaç sokağında eski 
27 mükerrer yeni 6 Na. lu 60 metre 
murabbaındaki hane arsa.sının ta· 
mamı. (7167) 

Maltmutpa.şada Çuhacı hanı altında 

eskl ve yeni 40 No. Iu kA.gir odanın 
tamamı. (7302) 

* 8.4.9i2 gUnU Kapalı zart usullle 1-
h&leai ilAn olunan 300 ton zeytin ya
ğına taiip çıkmadığından pazarlık. u
suUle tekrar mUnaka-3&ya konrnuı;· 
tur. Evsaf' ve hususi şartları komis
yonda görülebiJlı-. 3eher kt:osunun 
muhammen bedeU 119 .i>:unıştur. Iha· l 
lesi 16.4.942 per,embe gUr.tl <aat 14 
de yapılacaktır. Taliplerin katı te
minatlarile Harbiyede Yedek Subay: 
okulunda satın alma komisyonuna 
mııracaatıan. (2864 - 4431) 

* 4000 kilo sade yağt alınacaktır. 

Pazar ıkla eksiltmesi 21/4/942 gUnü 
saat 11 de Geliboluda askeri satın 

alma kom:.yonunda yapılacaktır. 

Ta.lun'n bedeli 7000 llradır. Ta.Ilple
rln belll vakllte komlayona. gelmeleri. 

(2883 - 4471) 

• 4.0,000 adet deliksiz infaat tuflası 
alınacaktır. Pazarlıkla eJce·ıtmesı 

25/4/942 cuma.rtesl gU.nU saa.t 11 de 
Geliboluda merkez satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 1000 adedinin 
tahmin bedeli 27 liradır. Taliplerin 
belli va.kitte komisyona gelmderl. 

(2879 - 4467) 

• Aşağida miktarları yazılı koyun 

Türkiye iŞ Bankası 

Yukarıda mahalle, sokak ve kapı No. ları yazılı gayrimenkuller 
eatfrnak üzere on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılm~tır. iha
lesi 20/ 41912 pazartesi gUnU saat on befte irra kılınacağından taliplerin 
pey akçelerile birlikte muayyen gün ve saatten evvel Çemberlitaşta Is
tanbul Vakıflar Ba.şmildUrlUğU MahlQ.JAl idares~e mUracaatlan. <4203• 

etleri paza.ı1 :ıkla ayrı ayrı satın alı

nacaktır. !haleleri 17/4/942 cuma 
gUnU saat 15 de Izmlr Lv. ı\mirliği ;-:============================::;- ı satın aıma komisyonunda yapılacak

Devlet Demiryolları İlanları 
br. KaU teminat % 15 ve ihaleden 
önce alınır. Taliplerin be!H vakitte 
komisyona gelmeler!. (2880 - 4468) 

Blçü talU'l'tll lleu,ıan 1142 llu'aalJ• plA•ı 
ııu:şmE.LER: z Ş•ıı.t. ' lıla)'U, ' A.pokıa 

z lklncllefrtn arllılertııde ~ 

U4Z llUl.AHJYJ:LEIU 

1 adet 2000 llralık = 2000,-
8 > 1000 > = 3000,-
2 • 750 > = 1500,-
3 > 500 > = 1500.-

10 • 260 > = 2$00,-
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Mıilıammen bedeli (24600) lira olan muhtelif ebatta. 13750 adet çi
mento künk {27;41912) [>azartesi gUnü ıı;aat (1~,30) on beş buçukta Hay
darpaşada. Gar bina~u dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart U5U· 
Jile satın alınacktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin (184.5) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesaikJe tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gUn saat (14,30) 
on dört otuza kadar komlsyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe ait şartna..melcr komisyondan parasız olarak dafıtılmaktadır. 
(4374) 

~tik.tarı Tut.arı 

KUo Lira 

48,000 
31,000 

105,000 
33,000 
29,000 
70,000 

96,600 
3~.650 

102,700 
37,950 
32,350 
80,~l>O 
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REKOR! Teminat markasıdır 
Zeytinyağlarının 

~ llallllyetınlıt &!<si nt .,_ edene 

1008 • lira ikramiye verilir. 
~yatı.lı!tedllfnlz - ,..ımz 

B E il O B Zeytinyağlarını 
Bakkalm.zdan ısrarla isteyiniz. 

".5 kiloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bı;delle 
tarafımızdan satın alınmaktadır .. 

Depo acı-ı: btaabul Tüttia Gtlmrilk Kemerli oo. No. 21 - Tol. 24197 
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Askeri fcbrikal::ır satınalma komisyonu İl anları 
10 ton Zeyttnyafı, 10 ton pamuk yağı alınacak 

Zeytln yağının beher kilo.suna. 125 ve pamuk yağının beher kilosuna 
da 115 kuruş bedel takdir edilen yukarıda yazılı pamuk ve zeytin yağı 
Aakert J:o~abrikalar umum mUdUrlUğü merkez satın alma. komisyonunca 
11/ 5/ 1942 pazartesi gUnü saat 1~ de pazarlıkla lha.Ie edllecektlr. şart

name parasızdır. Katı teminat c3800> liradır. Heyeti umumiyesini birden 
vermek mümkün olmadığı takdirde parça parça da alınabilir. c4001> 

• 15 ton kulp tpl ahna.<'ak 
Beher k\loı5une. 132 kunıf bedel takdir edUen yukarda yazılı 15 ton 

kulp ipi A.skert fabrikalar umum mUdürlüğU merkez satın alma komis· 
yonunca Zl.4.94.2 sah gUnU saat 14. de pazarlıkla ihale edilecektir· 
Şartname parasızdır. Katı teminat 2970 liradır. (4158) 

* Şartn&meolnde değlflkllk vardır 200 - 400 ton kurşun alınacak 
Beher kilosuna 00 kuruş bedel lahm!n edilen yukarıda yazılı 200 

4.00 ton kurşun Aekert Fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez satın aıms. 
komisyonunca 21/4/1912 aa;l gUnU saat 14.,30 da pazarlıkla ihale edile· 
cekt~r. Şartname 13 Ura.dır. Katt teminat c38300.> liradır. c4.159"t 

* Muhtellf eb'atta 9 kalem ve cem'an 6400 Kc. Natuma.rt yaylık ~ellk 
tel alınacak 

Beher kU08Una 900 kuruş bedel tahmin edilen 9 kalem ve cem'an 
6-4:00 Kg. Naturhart yayfık çelik tel Asker! Fabrikalar umum mUdUrlU 
ğU merkez satın a.Ima komoiıyonunca 21/4/942 sah gUnU saat 1~,30 d• 
pazarhkla ihale edilecektir. şartname 288 kuru~tur. Katı teminat c8640> 
liradır. cf.447> 

61----------------------~ Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
KurulUf tarlhl: 1888. - aermayesl: 100.000.000 Türk llrıı.11 

Şube ve ajan• adedl: 265. 
Zirat ve Ucar1 her nevi banka. muameleleri. 

Para b!riktırenlere 28,000 llra lkramlye vcrlyor. 

d ıııd• Ziraat Bankasın a. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsapla.T ,. 
en az 50 uruı bulunanıara sened" 4. deta çekilecek kur'a ile. ,,..,ağ 
da.ki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır • 

4 adet 1,800 liralık f,000 Ura 100 adet 60 liralık 5,000 ıı..-
' • ~~o • 2.eoo > ızo > '' » 4.,800 , 
•• ""'. 1,000» 

tO > 100 > 4,900 > 160 > 20 • S,200 
1 

••• nnu<AT: HeBaplarındakl paralar bir sene içinde 50 )irada.O ~lf• 
ğı dü9m!yenlere ikramiye çıktıtı takdirde % 20 fazlasile veril•«~ 

Kuralar senede 4. defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylül, 
U Blrlnclltllnunda çekilecektir. .,_ 

~~!!!~~~~~~~~~~!'!!!z$!/ 
Sahlbl ve N61frlyat Müdürü : Ahmet Emln YALMAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltcı. Ştl. Vatan Matb._ 


