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C. H. P. Meclis grupu toplandı 

H aricige Vekili __ _ 
beyanatta bulundu 1 

Saraçoğlu, Türkiyeyi ilgilendiren Şükrü 
harici hadiseleri izah etti 

ok--.. -~tan eonra kUratlye gelen Ankara, 
14 

(A.A.) _ c. H. P. Jelinin hust11l idarelerden alacak- Ha:::-y• VekUl ı;ıuı.krU SarK. ot- 1 
1 1.-yeU bu- lan hakkında tetkHılerde bulun- u.:ı " ~ 

Meclis rrupn umwn """ dört hafta jç:ııde Tilırkl· 
Jiln cH/C/IH2ıt saat ııs de Reis mak üzere teı;okil edUmlt olan Ylae, aoc~ariyetinl UgUendlren 

H T _.__ mebusu Ilaa&D Parti kornl5,.·onunun raporundan 
veld .....-n " Harici hlıdlse ve m~ler üze-Saka'nm relalltlnde toplandı: mürekkepti. ed lzallat 
~. Hariciye Vekilinin Celeenln ~ılmw.mı müteakip rinde iki ~t dtı\~~ii. ~n te) = f 

be--•tı ve Jlkokul ötretmen· seı:en toplantının zabıt bulU&sı (Devunı. 8&. • - - - ~ 
,,_ - - - ........ ~.____ 4-1'~ ...... ~~~ ............ 'ıııllıııııll ............................ ..-.uxur -

Harp 
nasıl 

bitebilir? 
Anahtarı Almonyor.ın 

elinde olan bir tılsım 
Yazan: Ahmet Emin YAL.~S 

H arp hfidlselerlne hepimiz 

kanıksadık. B ir taraf dlf:e

rlnln şu kadar tayyares.ni düşür. 
müıı, şu kadar gemisini batırmrş, 
§u kadar adamını öldürmü:ı ... Ar. 
tık bu haberler heyecan uyandır. 
mak hassasını kaybetmiştir. Harp 
deyince ciddi alAka uyandıran 
yalnız b!r mevzu var: Harp ne 
zaman bitecek? Nasıl b'tecek? 

Kendimizden paha biçebiliriz ki 
insanlar için takaUn bir hududu 
vardır. B.z barb.n dışındayız, top. 
taktan ceçioen bir milletiz- Nil.. 
fusumuz dQ kesif değildir. Öyle 
olduğu halde harbin sıkıntısını 
~rgün biraz daha fazla duyuyo
ruz. CUnkü bugUnkil Alem, geni& 
bir iş beraber! ğl esası üz.erine ku
rulmuetur. Adeta şekilde yaşama. 
ğa dev&m edebilmek için bir kı. 
1>1m mallarımızı b~kalarına gön
denneğc ve onlardan gelecek mal. 
ları kendi istihsal hareketlerimiz. 
de kulianmağa mecburuz. Bu a. 
lışverlş durunca istihsal hareket
lerimiz, nakliye sistemimiz bir ta. 
lom lüzumlu tcthlzattan mahrum 
kalır, tam verimle iıılemez bale 
icllr. 

Biz böyle olursak büttin insan 
Ve malzem~ kaynaklarını zorlaya. 
rak ve tuketerek harbeden mem. 
leketlerin halini gözünüzün önil
ne hele bir getiriniz. Yanıbaşımız
dakı Yunan milleti doirudan doi
ruya ölüyor. Bir insanın olUmü ne 
demek olduğunu hergUn görüY~
ruz. Elimizde olçümilz var. Bır 
lnilietın ölümi.I ne demek olduğu. 
nu hayalimize sığdırmak tmkln
llZ<hr, fakat bugün diğer bir sü. 
tunumu2'Jl geçlrd ğimlz haberler 
ıunu gösteriyor ki Yunan milleti 
kısmen ölmüştür, kısmen mezarın 
kenarında canlı bir cenaze halin. 
dedir. 

Lanı yeniden Franııa kablneı!lne girdi. Bu r~bn onnn llk defakl b&l}\."e
kllliğlnde ahnmı,tu•. Solda Boudouln, satda Peten bulunmaktadır. Darlan 
o -- ııtıaeı ptAaü biıil-WIJ'•l'du. .S. solü lWıint elbleell öl&a lJü
Jaa'dır. La~'Bl'ln kabineye slrme8Ue Darlan yine lldD<"I plAncla bulunuyor. 

r-e;~~4J Fr~~~a:~ 
1 şartlan değişti 
> 1 Lava1; başvekil J Bir habere göre ( 1 İsveçte bulunan ( mua~ini oluyor 

1 
bir banker Hitlerin 1 
=~t';:~:i;::~ 1 
l ıardır: Almaara 

Basya,.. ezmekte 
J ıerlleıt olacak I 
Buna mukabil Japon-1 

Darlan, karo, deniz ve 
hava başkumandanı 

olacak 

Almanya Vişiden derhal 
sıkı bir işbirliği istiyor 
Viahy, H (A.A.) - Mareşal Peten, 

Amiral Darlan ve B. Pier Lava! top-
lanmıtlar ve yeni temellere dayanan 
bir hUkOrnet kurmak lfine karar ver
m~lerdlr. Perfembe günü Mar~al 
Peten, Amiral Darlan ve reis Laval 

Nehru ateş 
püskürüyor 
Hint lideri diyor iri: 

İngiltereden ya1mz 
Hindistanın siyasi ve 

Suikast davası 

Duruşma bugün 
devam edecek 

ikftsadi terokkisi~e IA • ' 
môni olması beklenıyor Moskovanin tanınmış hukukçusu Şenın, Pavlof 

Her Hintlinin vazifesi 
her türlü tahakküme 

mukavemettir 

Crlppı vazlyett 
lzab ediyor 

Yeni Delhl, 14 (A.A·) - Pan. 
dit Nehru, dün verdlğı bir demeç. 
te ezcümle demiştir ki: 

ve Kornilofla görüşmek için Ankaraya geldi 

Ar.kara, 14 CTe~fonla) - AJ. ,-
manyanın Ankara büyük elç si 
ekselAns Fon Papen'e yap lan 
sulktsd h~d:Sesinden dolayı Ptıv
lof ve Korr.ılof .ıdlı iki Sovyet 
vatandaşının da suçluj s&nılarak 

tahtı muhakemeye nfınd•ğı mıı
lümdur. 

, 

u- Kongre lleri gclenlerınln, 
mutavassıt sıfatile, Johr.son'la ıs

tişare · etıikleı-:ne dair olarak 
Cripps tarafından Karaşi'de söy
lenen sözler htıkıknte uygun de. 
ğildir ve yani şlığs mahal verecek 
mahiyettedir. Evvelce de söyledi. 
ğ'm gıbl, Buyfık Brit&nya ile olan 

1 müzakerelerde mutavassıt veya ı 
hakem vazıfesı görmcğl, hiç bir· 
zaman, h ç bir kimseye tekli.! et
medik. M. Johnson müuıkerelerin 
bir an~şmnğa varması arzusunu 
göstermişse de, müu.kereye k~t
iyyen müdahale etmemiştir. Hınt 

meselesine karşı gösterdiği alaka. 
dan dolayı kendisine müteşekkL 

rlz, fakat bir .hal çcresl aramak 
hususunda faal bir rol oynıyamaz
dı., 

Kornılof ve Pavlof, 8 nisan ta
rlhin<lek" muh.l,cmclcrl " r:ısın
de, mahkemeMı: keııd .lcrine bir 
hukuk müşrıviri tayin etmesini 
'stemi:;lerse de mahkeme reisi, 
vr.pdlğ l cev:ıpta şunları söylemiş. 

ti: 1rMahkemece suçlulara bir 
müdaf. tayini usulüru ceza m.ah
kem!leri usulü tr rlf ve tesb t 
ctmlşt:r. Bu sebeple Kornllof ve 
Pavlofa re'sen bir müdafi tsyln 
edilemez. Yalnız, suçlular ister
lerse Türk rnabkemelerinde a. 
vukatıık yapmaya salbhiyetlı ve 
ruhsatnameli mi.id&fi tutı;bıllr-

l 1-J.e bac Jadı. Fuat henüı; bir çok yerde kar k pheslnde kar ar er """6 , 

Şar ~ kalkmı" değildir. Tanklar henüz ~lddetle ııaldıramıyor 

Par.dit ~u söuerl ilave etmiştir: 
•- Crlpps, Hint meseles'.ni hal. 

!etmek üzere Britanya hükfımeti. 
nin arttk hiç b'.r teşebbüse gcçmi. 
yeoeğinl söyledi. Biz, Britanya hü 
kumeUr:den hiç b'r teşebbüs bek
lemiyoruz. Ondan, yalnız, Hlndls-

ler ...• 

Son dakikada öğrendlğ !mlze 

ııöre, Ankaraya, Moskovanın ta
nınmış hukukçularından Şenin; 
Pavlof ve Kornilofia hususi lsti
şar.elerde bulunmak Uzere gel. 
miştir. 

Bu hususta adil makamlarda 
yaptığımız tahkikat, yukarıda 

bild irdiğimiz kanuni mevzuatı. 
(Devamı Sa: 3 Sü: ı de) = 

r ASKERi DURU_M_J....__ 

Uzakşarkta hava 
üstünlüğü 

Mihverin 
Ortaşark 

Birmanyadı Ginliler ,iddetle 
mukavemet ediyorlar 

taarruzu ( ıll.:.a z ~;~AN ) ı -;
1 

::;,;~l f 
A vustralya ,ım&llnde ' 'e Yeni il iti 1 

Mısır ve Kıbrıso aynı Gine adasında ıuu,ılıklı ha- ar 

Pandlt Nehru 

va akınlan ohnaktadır. Ancak Ja
zomanda taarruza ponıann hAklmlyetl artık giirWme-

·ı k mektedlr. geç: \:: ce Can adası cenubunda C»'ırlıtmaa 
Ankara, 14 (Radyo Gazetesi) - ada11ının .Japonlar tarafından ltıal 

Evvelce Reuter ajansının verdiği b.r ect:ımı, olması, möttefikler için 
haberde Mihverin Ege adalarını tak- önemli sayılacak bir kayıptır. Bu 
viye ettiği bildiriliyordu. Son gelen k~ük ada batı , .e cenup Av~tral· 
haberler muhtemel olarak Mısıra ya- yadan Hlndlatana \'e Baıtra körfe· 
hut Kıbrısa. Libya.dakl Rommel or- zlne l'lden deniz yollarına yakındır. tanın siyasi ve iktısadi terakkisi. dularile müşterek olarak blr hareke· Burada U.Jenf'Cek Japon hava ve 

ne rnAni olmasl beklenebilir. te geçmek Uzere Mihver.n Giıide ve deniz kuvntlerl, müttefik deniz ka
Bence, her Hintlinin vazifesi, h er Rodos adasına tak\'iyeler gönderme- filelerine hlieum ederek büyük ı:a
türlü tecavüze, eski ve yeni her ıı.e devam ettiği bildir!llyor. Bununla rarlar \'erebilirler. 
türlü tahakküme mukavemet et. "' dilfUnUldüfü 

beraber bu kuvvet:er . FlUp'.nlerde Japon ba,·a ve denR. 
mektfr., kadar fazla değildir ve bunların bır ku'l--vetıerl Corregldor ada!'lını yeni Kara!ji, H (A.A.) - Crlpps, Ka- iyade blr 

hareket için değil, daha z hedef tutmu.,ıar ve buradaki Amerl-r ..,.i'den ayrılmadan evvel şöyle de- t 
1 
nmı" olma-

_, teda!UI b.r maksatla op a T kan kalesini bombardımana ba~a-m1,.t:r: 
T ıarı muhtemeldir. mı,ıardrr. Burası dli,ttıfU takdirde 
Hint milletinin günün birinde bir Kıbrıs adası müttefik kuwetıeri FU plnler tamamlle Japonlann eline 

anlaşmaya varması hususundaki ümi- ed 
1 

İ" \'e uçak 
1 

akt 
tarafından takviye ı m T &'eçtrl1' 0 &C lr. 

dimi kaybetmed m. ününde sonunda meydanlarına Aınerikııdan ı;on sis- • Blnnanyada Japonlar iki hafta 
bir anlaşma şekline nasıl olsa varı- kları ge-

Corregidor 

1 
adası haıa ı 
dayamyor 

IÇinliler Birmanyada 
l Japon taarruzunu 1 
Jdurdurmoyo çolışı~orl 

Biraz ötede Yugoslavlığı teşkil 
eden unsurlar, ecnebi teslrleri al. 
tında, bir taraftan birbirlerini bo. 
iazlayorlar, bir taraftan da harıç. 
ten boğaz.l"nıyorlar. Bu da bütün 
bir milletin nasıl ölebıleceğinl gos 
teren diğer bir acıklı levha .•• 

ların durdurulmasını 1 
J taahhüt edecek I 

l tem bombardıman ve av uça t kadar süren b' r hazırlıktan ıonra lacaktır. Bu Hint ller.n kendi lehin- tirtı·1mıştır. Kıbrısta. eli sllAh tu lan •-krar , .e iki kolctan •bnale dofru yeniden toplanacaklardır. dedir. Biz mümkün olan teklifi yap- d üzer n M> 'C' ' 

Vichy, H (A.A.) - Buradaki ko· tık. Arlık yapılacak hiçbir teklif herkes asker olmuştur. A ~I bulun: taarruza ba,ıamı,ıardır: 

Vaşington, H (A.A.) - Harbiye 
nazır:ığı aözcüsü. bir avuç Amerikan 
aakerlnln 2t:IO bin Japon tarafından 
yapılan muhasaraya, ümitsizce mu
kavemet ettiği Correg•dor'dakl vazı
yet hakkında müta!Aa yürüterek d•
mlftir ki: 

-
Baııka ne tarafa baksak buna 

benzer levhalar görüyoruz. o za. 
rnan hatırımıza §(ıyle bir sual ge. 
lıyor : Acnba Alman mllletl, tabi. 
at kanunlarının haricinde mi? AL 
mantarın takati hudutsuz mu? 
Almanların insan kudretini aııar 

gibi gorilnen tcşklllıt dehası, sevk 
ve idaresi, rüyaya benzeyen ba. 
tartları, yıldırıcı zaferleri karşı. 
sında bir mUddet ayle sandık. 

Fakat gitgide ıgözUmüz açıldı. 
Gördük ki itina ile gellştir1len bil
tUn istidatlarına rağmen Almanlar 
da nihayet insan, onların takati de 
nihayet hudutsuz def:ll ... Her ta. 
kat gibi bunun da ya miktar ba. 
kımından b r hududu vnr veya 
uman bakımından ..• 

İsviçre ve Alman gazetelerin. 
den t.oplnyıp bugün lkıncl sayfa. 
mıza gcçlrct ğlmlz bir Yazı ııunu 
Rösteriyor ki Alman takatinin sar. 
sılmıığa Yliz tuttuğuna dair ilk 
alfımeUer lx!llrmlştlr. 

f'akot d iter tarafa da bakınca 
Srıtnnya İmparatorluğunun ça. 
tırdlldığ nı ve Uzakşrrktakl selle
rin knrşıs'ııdo h ç b r sed kurama. 
dıtını gorüyoruz. Bu manzara de
ınokrısı tarafının davayı kaybet. 

(l>e\·anu a: a Sil: 4 de) § 

J Summer VVe/Jes·e ( 
J sorulan sualler ( 

nufmalann mevzuunu ~cyecanlı bir yoktur. Geçmişi münakaşa etmek bir de de daimi bir av ~ ma:unlar göz· 1 - Birinci koJ blttang \'adlsln-
haber te•kll --"!yor. Bu habere göre Kongrenin tasarladı.ıı. durmak kabil olacak ır. bi df'n Mandalay fehrlne dotru llerll· 

T ~ ışe yaramaz. "'1 K brısa karş r 
yeniden iktidar mevkline gelen Pler şekilde bir mi'll hükQmet h 1,;blr işe önünde tutulursa ı U olacağı yor; bu kol, kartıııında müdafaa ya-
Lavaı başveklllet muavlnl!ği \'e dahi- yaramaz. Kongrenin tasarladığı şe- hava hareketi yapmanın g ç i pan Çin kuvntlerlle ı:etın bir mu-

Vaşington. 14 <A•A.) - Gaze
teciler toplantısında, baı:-ı:ı şartla_ 
rını hamil Alman ve İngiliz mü. 
messilierlnin Stokholm'da bulun. 
duklarınr. dair olan haber hak
kında M. Summer Welles'e bir su. 
al sorulmuştur. Bunun scebcbi şim 
dl Stokholm'da bulunan bir AL 
man bankerinin Hltlerln son barış 
hakkındaki şartlarını bıldirmek 
ve teklifte bulunmak için İngliiz 
mümessillerile temas tesisine ça. 
hştığı hnkkında burada çıkan ha. 

liye ve hariciye nazırlıklarını deruh· ___ _:<De~"-·a_mı __ s. __ ·. _' _· _s_u_s_d_e_>_ x __ k_a_na_a_t_ı_v_a_rd_ı,_r-:-:. ~-.~.~==-=-- (Devamı 86: S SU: ı de) ,. de edecektir. Amiral Darlan Fransız ...... 
kara ve deniz ve hava kuvvetleri 
başkumandanı o:acaktır. B. Lava! 
öğleden sonra Parlse hareket ede· 

(De\'antı Sa: 3 Sü 5 de) .:-• 

cektir. 

Almanyanın v:şı lıUk&metlne 
tekllfierı 

Ankara, U (Radyo Gazetesi) 
Nevyork'dan bl!d.rildiflnc göre Al
manya Vlşlye aşağıdaki tekliflerde 
bulunmuştur: 

I - Almanya ile derhal sıkı bir 
lşbırtlğl , 

(Devamı Sa. S, SU. ı de) = 

Bütün bir millet 
·ölüm halinde 

Yunanistanda 8 ay içinde cçlıkton ölenlarin 
sayısı 320 bindir 

Yunanl.standan son gelen ha-ı tinden be:ı kere fazladır. Ancak 
berlcre göre sekiz ay lçinde eski büyUk şehirlerle adalar haricin. 
Yunan arazisinde açlıktan ve dL deki yerlerde az, çok yiyecek bu
ğer sebeplerden ölenlerin yeku- lundutu ve ölüm nlsbetl pek de
nu Uç yilz yirmi bindir. Bu mik- ğişmediii cihetle Az:r1lilin büyük 
tar Adi senelerdeki ölüm nisbc. , (Dev.., 8e. a. sa. ı de) •-• 

d 
U~prkta bü,rtlk bir taa1l7et g'Ö!lf.ettn Amerikalı pilotlar llÇUfll haw' b1r vazlyette 

.Mesele, ıo gün içinde anlaşılabile
cektir. Batatn dağlarındaki topçu 
kU\'\'etl, müstahkem adaya, ,fasılasız 
bir mermi yağmuru yağdırıyor. Mü
dafiler, son 24 saat zarfında, Adeta 
devamlı hava taarruzlarına uğramış
lardır. Yiyecek durumu henüz korku· 
ıu det.ldir. Fakat, hemen hemen bll
tün ta.şe yolları abloka altındadır. U
zun müddet mukavemet ümidi pek 
zayıf olduğu ıntlbaı \'&.rdır. Corregl
dor'da muhasara edilenler arasında, 
bir miktar kadın, çocuk ve Manllla 
ile Cavlte '-.alkındn.n daha başka sıvil· 
ler varaır. 

Çunklng, H 

Ç.an-Kay·Şek'I 

kuvvetlerinin 

(A.A.) - Mar~al 

B rmanyadn.kl Çin 

kumandanı General 
Alexander Stilwcll ile, Japonları bil· 

hassa lrravadi cephesinde durdurmak 

için al ınabilecek en iyi tedb.rler hak

kında görüşmüştür. 

Çinliler Birmanya muharebeıı!nin 
netıcesı hakkında bedbin olamamakla 
beraber daha 'iddetıı tedbirlerin alın· 
mıuıı gereginde müttefik oldukları 
söylencbil ir. 

Yeni Delhi, 14 (A.A.) - Birmanya 
tebl ği: 

Dün, bütUn cephede şiddetli savaş
lar devam etmiştir. Düşman Mlgya· 
ungye kasabasını işgale muvl\ffaJr 

1 olmuş ve Taungdwlngyi batı cenu· 
bundaki taskryı arttırmıştır. 



YATAN 

Sultan Ham~t, harpten 
n ef r e t e d e r d i 

Şehir 
Haberleri 

ilk tedrisat 
meclisi dün 

top) andı 

Almanyada tenkid 
meyilleri artıyor ___ , ____ I 

r·c;;;.:;;-; z in 1 i gelen a;;erln r u hl 1 
f meyillerini tahlil yolunda lsviçre 

-46-

r ffbdülhamit. kendine harp teklif edenlere: l 
- Laaaa . " Harp yok, siyaset vfJr, maşa 

dururken elimi yakmakta mana ne? .. derdi. 

İ'.k mektepbrin iot;l, 

imı.;..L.ıan ve açılış 
günleri tesbit edildi 

1 gaz~fel:rin:Je çok meraklı yazılar çıkmıştır ı :>------""""""" ------Dediler. ne u2oktan (dost) luııu ve <cizli Vı!ôyet İlk Tedrl. at meclisi dün 
Fakat Sultan Hamıt, harpten mütleflk) fiti muhafaza ettı. Vali muavin Ahmet Kın·k'ın bAş- Yazan 1. H. ZAL 

nefret ederdi; Halbuki herkesin ıözil açı!mı~, kan!ıtı altında toplanarak ilkokul, 
- Llft<iiıı ... Harp, yok. S:yaset tı. Japonlarla büyük m.Kyast& ti- tarın tatil, ımt;han ve açılış gün

var .•• l\.1ap dururken~ chm yak- carct ı şleri ne girişmek isteyen bir terini teıbit etmift.r. 
makta mana ne?.. çok Rum ve Erme~ı tüccarlar var. verilen karara göre, şehirde ve 

Diye cevap verdi. dı. Fakat bunlar, Osmanlı İmpa· Kazılarda 30 mayısta tedrisata. 

R lkbehar ta.arruzlarıntn a. 
U rl!eslnde akla ilk gelecek 

suallerden b'rl ~udur: oAcaba 
Alm•n askerinin harp şevk' ne 

bon1balardan, tanklardan ibaret 
korkulu rıly•lar görmUitür. Me. 
zarı üzer:ne.dik:Jecek baslt lı hte. 
haç gözü önünd<ll hiç ckolk ol, 
mamıştır. fşt.c bütUn burdarı dü. 
şünecek olursanız tılntl askerin 
niç n blrdenb:re •iv 1 hay!l .. uy•, 
madığ nı, neden sebepli sebepsiz 
hiddete kapıldlğ:nı antsr ve k~n
disini m~zur görUr:ıUnilz. iz nli 
•'kerln uğradı~ı dükkancı kcn, 
dis:ne surat etmemeli, sevgllır;ilc 

sinemaya g ttlği zaman güleryüz. 
le karşılanmat dır. Şuru da ha. 
tırd• tutmak lizımdır k:I aylarca 
süren h15ret gUr:'lerlnde anayur .. 
da alt herıcy cephedeki aokerln 
ıözUnde lütmuı. hcrıeyl z'hnin, 
de bUyUtmUttUr. lıtnll ıeı:nce 
bekledljint bulmuyor, yc'ıe dü
şüyor. Zaten alnlrlerl ıerfım ıtır. 
Rus buz çöl1er:nin 15sııltlt ve 
kasveti ile an11yurdun sa.kln ha ... 
yatı arasındaki !ark kendlılnl 
sarsıyor.,. 

Sanki nlçln birb:r'mlzt öl
dürüyorur: ve: b:rbirimlıin canı. 

nı yakmağa çahşıyoru"? 

Rusıar, Baltık denizindeki fi. rıtorluğu tle Ja.ponya hükümeti n'hayct verilecek, ı hızlrandan 
loyu, Japon den;zıerine gör deri· J arasında henüz siyasi münasebe- 10 hazirana kadar imtihanlar, 25, 
yorlardı~ Fıı:kat, Karadenizdekı f.. tin bışlamadılına hayrette kalı· 26, 27 haziran tarihlerinde de ik. 
!onun da bu büyük f .loya iltiha· yorlar .. Japonyada, kendi hakları. mat imtihanları yap ıacaktır 
kını ls.tiyorlardı. Sultan Hamit, nl müdafaa edecek resmi bir ma· Köy okullarında dcr&ler 9 ma. 
(bitaraflık) gO.itermek iı;tedi. Ka •. kam olmadığı ,çin, oraya büyük yııta kesilecek, 11 mayıstan 16 
radcnız: fJlosunun Bogazlardan ge· mikyasta mıl aöndenneye ve ıe· mayısa kadar imtihanlar yapıla
,em yeceğlnl söyledi. niş bir ~k:tde tlcaret işlerine gi, cak, ikmal imtihanları da 1 h•zl, 

dereccded .r?" 
Bu suale cevap bulmak için 

bir takım İsviçre gaıetclerinl ka_ 
rıştırdım. İsviçre; Almanyanın 
dahili hal'ni ~n iyi takip eden 
memlekettir. Arada stk ı temas. 
Iar vardır. Sonra AJmın gazete
leri günü gününe !svlçreye gelı
yor, Ahnanyayı yakından bilen. 
lcr taralır.dan okunuyor ve tef

Gommel civarında istirahat 
halinde bulunan b·r bölüğün er
leri kendi aralarınds bir lmtıhan 
tertip et.m ıler ve •niçin döğilşü, 
yoruz?• sutline yazı Jle k·sıca 

cevap vcrmcl!e karar vermişler
dir. Cevaplar açılınca gô.ya söz 
birili! edilmlı gibi çoğur.un bu 
zeminde olduğu görülmUıtur· 

,çunkU ki tora! da yalan söy, 
leytp duruyor. Yalanlar dursa 
ölilm de durıcık.-. 

Çar, müşkül bir vaz.yette k•J. rlşmeye cesaret edemlyorlardi. ı·anda olacaktır. 
il- Donanmanın geçmesine mU~a- Bu vaziyet, bazı hükl.ımet rica. 1942 _ 1943 yılL için 7 cyllılden 
ade etmek için yalvarmaya ba0Ja, linın de nazarı dikkatlerini cet- ıı eyliıle kadar kayıtlar yapıla, 
dı. Sultan Hamit, ııiyaıetinln ince· bettl. cak ve 21 eylülde derslere ba.şla. 
llğınl burada da göstermek iste. - (Zatı phane) n.n Japonlara nacaktır. 

sir ediliyor. 
Bir çok gazete k•rıştırdıktan 

11onra vardığ.m kanaat şu: 

Geçen llkbahardak, duyıular 

ve dU1Uncelcr hiç de bu yolda 
dejllldi. Cihan Harbinden ıonr• 

olup biten hldleelerden sonra bu 
horp tabll d ye kabul olunuyor
du. Bunu bir an evvel sonuna 
aetırmek ı,ın herkes eltndon ge, 
leni yepmalı tabii buluyordu. 

d.. karşı pek dostane h:sıer besledi- . d.. k 1 1 
- Don•nm•yo umumi heyetlle tini biliyoruz. Fakat ılmdıye kas Yalı un anso os arın 

Bogatlardan ge<,;irmem... Fakat dar, bu hilkOmeUe siyasi mUn•••-ı ziyaretini kabul etfi 

Alman askeri, harb'n ,Jk yı, 

lında uçarak zafere koşuyordu. 
İkinci yılında harbi tabll bulu, 
yor ve döğüşüyordu. Üçüncü yı, 
lında a4ır buluyor ve ntç;n Rus
ya içerilerine kadar giderek zah 
metler ıçinde bir kı~ geçirdiği, 

n çın döjtüştilğü, harpte zeng'n 
olanların ne olacağı hakkında 

ben, iyi bir komıu olduiumu gös- betlere glrişilmedillne de hayret 
termek tıterim. EAcr lorpitolar, ediyoruz ... Biz oraya sefir ve Vali ve Beled\yc Rei:!i doktor 
&"eceleri teker teker Boğazlardan konsoloıJır göndermeliyiz. Onlar- Lütfi Kı~dar dün sabah VilAyettc 
&eçerlerse, ona da müsamaha ede.. dan gelecek olan sefir ve konso- İn&iLz, Italyan, Yunan konsolos

rim. 
Dedi. 
Filoyu, toplu bır halde grç.rme 0 

4tlek1e Japonlara yaranmak isti. 
yordu. Torpitoların teker teker 
~eçmesine musa-ade etmekle de, 
Rusları memnun edı~rdu. 

İstanbul gazeteleri. Japon. za· 
ferlerini hararetli bir lisanla ya. 
zıyorlardı. Sultan Hamit, derhal 
bundan d:l ktışkulandı. Gazeteci· 
lerc, bitarali1klarını muhafaza et. 
mek için haber yolladi. 

Httrp, Japoltiarın zafet'He hitam 
buldı.ılu ...,,,.n Sultan Hım.! (Mi 0 

kado) ya alelade bir tet>r:kname 
eön<l<!rm<>kıle iktifa etlı. Eter, 
(kongre) tne6<'1eıl Sultan Hamldl 
('Mikado) al<eybinde büyük bir 
~üpheye düşürmemiş olsaydı, hiç 
fUph-z ki padişah daha başka 
tUrlü hareket. edecek.. samimi 
(d<>st) ve (.gizl r müttefik) <ne I 
daha ateşli bir (nılmei hümayun) .. 
belki de bır (!fUhar kıJ;eı) gönde. 
recekti. Fakat, zaten Japonyaya 
bakan şark ı.lam aleminin göze 
lerınt busbütlin açmamak iÇİn. 

temkınll ve ıhtıy•llı hareket etti. 
SULTA HA..1IİDİN, ON SÖZÜ 

(Cupma) ve (Porartür) <le ga, 
lcbelerinın temin ettıği buyük 
zafer, Japonların mcvkı:ni bir 
kat deh& yükeeltmiştı. Bir çok 
dcvleUtr, Japonlarla dostluk ve 
ticaret muahedeltri &kdctrnişlcr

di. 
Fakat, (bu•ün) den ziyade (ya. 

rın) ı dü.şUnt!n Sultan Hamit, Ja
ponya hükümctlle olan münase. 
bctinı kat'iyyen değişlirmcd .. Yi· 

losları do kabul etmeliyiz. Böyle 0 tarının zlyaretler.ni kabul etmiş. 
ce, iki devlet arasında mUnasebe- Ur. 

ti resmen kuvvellendirmell.. Ve, Ekmek unundaki rr.ısır 
ticarete de lnk!i•f vermeliyiz. 

Diye, saray adamlarile Sultan miktarı azaltılıyor 
sualler soruyor. 

Bir İsviçre gazetesi, şark cep
hesindeki ~skcrln izlnlı olarak 
yurtlarını ziyaretini şöyle tasvir 
cd;yor: (ı:Gartp garip paketler ve 
hatıra nev'inden şeylerle l-'Ükliı 

olarak sessizce trenden iniyor
lar. Uzun zaman uzak kaldıktan 
sonra. -evlerine uğrayan gemici_ 
Iere benzeyen bir ha.ileri var. 
Münasebet düşmeden eürültülil 
şekilde gültiyorlar, sonra birden. 
b'rc seslcrtni kısarak konuşu. 

Hamide haber gönderdiler. 
Sultan Hamit: bu teklifler k•r 0 

şısında, acı acı iülürnsedi: 
- Ben, ecdadımın verdigi ka

plt.ü!Asyonlar altında ezim ezim 
ez.llyor.. inim lnlm inliyorum. 
Yenl bir hükumete, yeni bir ka 0 

pitülA.syon verip de, yeni bir üzün. 
tüye ıir-emem. 

Diye cevap verdi. 
Mikadoya t>l•n şahsi dostıııitn'ra 

muhafaza etmekle beraber. salla 0 

nattan sukut edinceye kader, umu 
Mf siyasetinden bir zerre bile fe. 
da etmedi. 

SON 

Yeni tip un imali için Ticaret 
Vekiletinden İetanbul Vilayetine 
emir ııeımıı\ir. O!.s yine tek tıp 
halinde un verecektir. Yeni tip 
unda yüzde yirmi mısır buluna. 
caktır. Bu mikt&rın yüzde ona in. 
dirilmesi de muhtemeldır. 

Cağ:ıloğ~unda bir 

randevu evi basıldı 
.Bir müddet evvel Calaloflunda yorlar. Geldikleri yerden bah

lçtlhoıtevlnin 1 numaralı dairesin- setmek !Azım gelince kollarile 
de All 8.dında birisinin randevu- sonsuzluia doiru müphem bir 
culuk ya.ptığı haber alınarak ba. hareket yaparak: •İşte orada, ta. 
stl.mış, çıplak bir halde kadın ve uzaklarda..... diyorlar. Bunların 
erkekler bulunar•k ev mtilhUt:len- a:arlp halleri karıısında k"endılc-

Parf j Genel Sekre- miş, Ali de tevklf olunmuştu. rinl karşılım•la ıelen aile er, 
İş;n tahkikatını yapan ı;orgu ha kinı UıUntU ile b•kışıyorlır. Ye-

terin in tetkikleri kimliği evde, 14 yıaşmda. bir genç di, sekiz ıy cephede kaldıktan 

Cepheden ıelenler b•şltrındon 
ıı•çenl ınlalmata. meyletmiyor. 
Jar. İçinde tatem•yerek rol aldık
ları korkulu bir rüyıyı unut
mak ister gibi unutmala çolteı. 

yorlar. Dillerinde nefrete delllet 
eden kellmeler de yoktur, vıta. 
nl sözler de ... S•v•t Nrho1lu 0 

tundan tamaırnlle uyınmııa ben. 
zlyorlar. 

Ş 
ltlzyalt bir piyade eri bir 
arkadıeına tu sözleri söy. 

lemtıtlr: 
- BUtUn Jnaanlır iki ıun dll

lerlnl tutup uydurma oözler tl)y, 

lemekten ıterl dursalar m111etler 
blrbirletlle ınl&şırlar ve şu kor
kunç e;idiıin sonu 'ellrdi. 

Bu llkbahar dılden düşmeyen 

sual udur: 
- Niçin saldırıyoruz, niçin dö_ 

ğüşüyoruz? 

Kabahatin karşı taratta oldu
ııuna artık inanmıyorlar ve dl, 
yorlar ki: 

Bu aayede bir çok zaferler ka
zanıldı. Fakbt son ve kat'ı ıafere 
vırılmıı olmadı. Bir çok yerler 
al· ndı, f11kat bunların arkasın

dan yeni yeni ufuklar peyda oL 
du. Bunun neticesinde ıonsuı ve 
dipolz hede!lere doaru &idildlği 

yolunda duygular, ruhlarda yer 
otmelo b•ıladı. 

• B u duygudan kurtulmak 

için iılnll asker, aile zL 
yıretıerl ve ılnemı sa.faları ara~ 
ıında vakit ayırıp kUlUphl!W!lere 
koıuyor ve ı.lhnlr.de suallere 

cevap vetecek k taplar arıyor. 

Bir takımı arasında dlnl heye. 
canlar almış, yUrUmUtlilr. 

istikbale aıt sualler de zihin
lerde pek çok yer ediyor: .xı, 

min için döjüıi.lyoruz? Zaferi el
de edersek bundan kim istifade 
edecek?• yolunda sö•ler dJ!lerde 
dolıııyor. •DH Sohwarze Korpso 
gazetesi 23 şubat tarihli sayısın, 
da bunıora cevap veriyor ve dl, 
yor ki: •Evet, doğru bu memle, 

(Devamı Sa. S Sü. i do) = 
Şehrimizde bulunan Parti Ge, kızla birlikle yakalanan Hamdiyi sonra lztnll ıelen askerle ailesi 

ne! Sekreteri doktor Fıkrl Tuzer de, reşit olmayan b'r kıza, manevi birbirlerine yabancı kesilmişler. 
dün öğleden sonra Vlli.yet Parti cebir istimal ederek münasebette dir. Her birinin .ayrı dertleri ve 
Reisi Reşat Mımaroflu ile birlikte bulunmak suçile tevkif etmiştir. ayrı dUıUncelerl var. ,.------------------------------
TUrk Maarif cemiyeti emrindeki HAdise ikinci al:ırceza mahkeme. İttuyon memuru kümelere ; 1 1' ı 
Kadirıa Taleıbe Yurdum.ı gez.erek sine vcrilm:~Ur. yaklaııyor: l ~ ~a A a eı..ı• 
yen!den tetk::klerde bulunmuştu.r. M 1 d - Buraaını tıı•I etmeyin, hay.. '• , • 

Şehir eC isi Ün dl yUrOyUn bakalım, diyor. 1W -1 mm · ı mnııt'M" ~ 
Polislerle iki hırsız toplandı ız1;ıııııerden kımı memurıa a. -;... /ı/ •k k 

d 1 h d 
,1 loy edip yerınde duruyor. Kimi '',.,arı te l e,, onuşuyor arasın a Si Ô Üe OSU Şehir meclisı dün öilcdcn sonra hiddetten sararık memurun Uze. 

Bir kaç ıece evvel, ŞehremL saat. 15 de reis vekili Abdülkadir rlne saldırmak istiyor ve tu yol. 
nlnde polislerle iki hır91z arasın- Karamilrselin başkon11'ı ollınd• d& tözler ıöylUyor: 
da bir 9'1lh dllellosu cereyan et, nisan devr•sl toplantılarına de. - Sen kim oluyomın ki be. 
miştir. lild!se şöylecUr: vam etmiştir. nimle böyle konuşuyorsun. Ben 

Bir müddcttenberi hırsızlıktan Ruznımedcki maddelerin milza_ seni tahtakurusu ezer ıibi eze .. 
dolayl aranmakta olan Sadettin keresinde eski Galatasarıy kara. rlın. 
adındaki sabıkalı bir hırsızın, Şeh kol binasının 83~00 liraya ve on AUe erkAnı kollarına sarılarak 
remlnlnde Araplar sokağında. 4'1 1enedc ödenmek suretile ııtın a_ h:idiee çıkmasın diye yalvar1. 
numaralı evde olduğu Hlrenllmiş 1ınmaıı hakkındaki Kavanln ve yorlar. 
ve komiser muavini Vahdetlc po. Bütçe encümenleri mazt>eta11 mU. 
lls Kemal ve Halit kendisini ya. nakafa]ora. yol açmıı, azadan Hım şark cephesinden izinli ı:e-
kllamık üzere ıönderllmiJlerdir. dl Rasim bugün bucünkU tartlar !enlerin herşcye kızıp kö. 

Ev b19Jlmış, fakat Sadettin, Y•- altında satın alınmasından vazce.. pürmesi o kadar umwni bir ha .. 

ır 
okyo radyOioubda. konutan bir 1 mek artu&una. kapılıuı~lardır. 
Japon ııözc!k.U: cUartıl Va, Ayln .. ı l9Ur kltlııin l&fa balnlnı&• 

şlngt-On ve Londraya. kadar gijtt1rece
flz, oaların siyasetlerini, kWtürltrl
nl yok edeceğiz. Bunların ytrine bti· 
tün dUnya7& Mldın olaeak J&poK 

siyasetini koyacatJ:ı• demi~. 

Söı:ünü belki Japonlar da bUiyor1ar 
ve ııhhatl dtrel'etılnı yerinde anla
ınak istlyorlardar. 

ANLATlL~A GORE FETVA 
ı,te dünkll Ak,an1 ı:-azetelerlnhı 

bavadl9 ba.~lrklarından lkkl: 
1 - Şuk cepheelnde: Leııinırad0 

da ""9<>- Jtu•lara geçtL 
2 - vı,ıye göre: Rusyada. teteb~ 

bü 'imdi AJınanJ .. rın ellnıl<!. 
nınd• bulunan ırk.adaş1 Sadıkla. çilmesini istemı~e de binanın p. d~ ki nazı teşki13tının ı•zctesl 

• beraber ıllAhl•rına sarılarak ateş tın alınmasına karar verUmiJtir. olan ııDas Sdıwarzc Korps:a bu 
lzmirden dünyaya etmeııe ve kaçmağa başlamıılar. Refıka Huh1ıl Behçetln yerine meseleden açıkça bahsetmetc 

nu,rnan dU,.manııı canına. mevlQt 
akumıyacağına l'Öre Japonlano Ame
r:ka ve Inr;Ht.ereyl 7ok etmek dllşlln° 
~ine belkl bir ~y denemez. Fakat 
tbUtUn dünyaya hAklm olmak> dÖ 0 

tünct•I, ""'aktUe «Sarı teh.Ukeı. nJn 
v&ftı~ babuı olan AJman;yayı da dü 0 

ftindllrse yeridir! 

Anlatılıf• söre fetva verilirmı,. 
Bizltn gazeteler de ne yapsınlar, ha.· 
beri verenlerin anla.h,larına. göre fet
va veriyorlar! 1 dır, Poll•l~r de kendilerini kor. dwanı rlyssele bir kAtlp intihabı ihtiyaç duymuştur. Son sayıla, 

yayı an ağaç kutmak maksadile ateş etmişleree teklifi üzerine Halit Y•oaroclu se. rından birinde diyor ki: cBu a.. 
KONUŞANLAR DiYARI 

''a,ınıtonun ••1 .. yeUl ınü:atllla~ 
rının kanaatine .-öre Hlndlatana ~a
pon ihracı bekleniyormuş. Olabilir ki 
Jıı)Q.nlar, her glln bir demeçte btılu· 
han llJnt Uderlcrlnl yakından dlnle· 

a nriltcre '" Amerlkadıı. •ö!Ut de hırs12ıar kaçm•ia muvaffak çilerek toplantı)"ll nihayet veril. ker aylarca bin tUrlil zaJunete 
O slb 3ğacı tliye 1'.;'f'tk ~e,·llir, hele olmuşlardır. mişt!r. kaUanmış ve her an öl Um le kar. 

dalları suya. det-ğ"ru . arkan ,e cAğh- Her lkl !'Uçlu şiddetle aranmak_ Meclis cuma. 'iilnü tekrar top.. şllaşmıştır. Karanlık gecelerde 

AMAN DtlŞSÜN? 
Et l'lyatllin dllşUyormut-·· Aman 

dih}5ti:n ki bize de et yemek dU,sün ! .. 
Tatllsert 

;,..an "oOğ'üh> denilen ne,·ı... tadır. lanacaktır. çamurlar içinde uyumuş, hakiki 
Bu ağaeın lnglltere 'e An1erJkay& ~-------------.;. ___________ ..;, __ .;.,..;, ____ ;_ _____________________________________ , 

ya.)'11ması pek garip bir ,ekUde ol
ınlJ'1tur. On r,eklzhıcl a'tırda. tzmJrdeı 

•ulunan bir lngUit.. Le,ydl Sutfolk 
adında bir kadına blr ~epet lnC'.lr :yol
Jamı,. Bu M~t nıf.'ğer ~ğllt çubuk
J.arından )·a1uln115 inli.,. JrJcJvlcrile 
me';ıhur olan lngllJz. ':'alrl Poıae o ~ıra
da kadının e' ine.le bulunuyormu,. 
1\t"~r Pope ağaç meraklısı bir adanı .. 
mı,. Sepetin örgü"tiindtkl fnce söğilt 
c;-ııbuklarından birini ('ekml';ı 'e deinl' 
ki: 

- Ben bunu fllke<.-eğhn, beıkl de 
biziın Jng.iJterede tanımadığınuz. bir 
ataç. yeU-:ir. 

80,ttit mett'r ar-,ız bir ağar;mış. 
Hemen tutmu •. BJr müddet ıonra. A .. 
merlk&n thtlLlline Jrcar'}ı mil<'adele et· 
ıuek üz.ere Anıt·rlkal·a. gönderilen bir 
lngJlJı; zabiti, )Rgh bir ipek parça-
ıoa ince bir söğüt dalı ararak be

raberine almı'j \e bu gU:r.el ağacı ilk 
olarak ;yenl dün,l'aya. getirmek ~re
/ini kaLanmak lı,.teını,. lhtllltldf'n 
r.onra a~acı \·a':'lngionun kızına. hedi
ye et~, o kt-ndl arazblııe dlkn11,, 
oradan da. blitliu ,\.merlka,la ya.)-ıl-

mı':... .. 
11eier l:tn1lr ne ınilbarek l·er lmı, 

ki oradan oa ..,eklzln<'I asırda gönde· 
rilea bir incir ~petı ) özünden iki 
ıutada. ytnl bir ntvklen binJeree, yüı 
binlerce aftM: ~-etı ,ebflmi~. 

SER.ÇE 
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hlddetim.J, teeıı:ıürUmü ve heyecanları· 
mı onun clbt cizlemele çalışıyorum. 

Göz.tim bırdenbıre duvardakl ıaate 

IJlştı. Hayret ettim. Üıl•dla başb•llO ıc, 
çirdiflmlz şu dört aaatllk z•man, bana 
dört dakika kadar bile uzun ıorilnmedl. 
Ü•tad da saatine baktı ve: 

- Artık ıttmeliylm, dedi. 
- Nlhadı &örmek istemez; misinl:ı lis-

tadım? Neredeyse gelir ... 
üstad, üzilntillU bir •••le: 

- Nlhot Beyi görmeli çok sterdim 
ama, yarınki yazılarım için b•zı ctild 
ler hazırlıyacstım. Eve biraz erken dön
meliyim. Kendisine lütfen hürmetlerimi 
söyleyiniz. diyerek ayala kalktı. 

Üstadı tetyl ederken: 
- Buıünkü konuşmalarcı.n çok isti• 

fade ettim. Bana, yazı yazmak husu. 
sund• ldeta cesaret verdiniz. Sık ıık teş, 
rlf ederseniz, yazı s&hiıtıiında be}kl bir 
talebe kazanırsınız, dedim. 

üstadın avdetinden sonra ltu )lllZI 

yazmak fikri, beni adeta moxuı elme, 

Yazan: /ametZIYA 
i• başladı Nizan ... 

Acaba düşündüklerimi ve duydukları. 
mı istediğim gibi teıbite muvaffak ola. 
bilecek miyim dersın? .. 

Mektubuma cevap yazdıtın zaman 
bu nokta üzerinde fazlıca dur. Ve fik 0 

rinl açık söyle. 

Mektubum, senl sıkacak kadar uzun 
oldu. Güzel yanaklarından hısretle ope 
rlm. Kocana hürmetler. 

Perihan 

Nizancığım! .. 
Sana bu mektubumu çok garip hisle, 

rin tesiri altında yazıyorum. Onları bu. 
ıün tahlile muktedir detlllm ve öyle 
zannediyorum ki yarın d& tah1ll ede. 
miyecetim. Çünkil artık ben, kalbi ve 
.ı:malı hemen hemen tıış kesilmtı bir 
insan gibiyim. Onun için dUn alqam 
evimizde ıeçen son hadiseyi aana bildi· 
reyim de bunun hakkında, aen bir hU
kUm ver. Sahne, evtmlZln yemek oda· 
sı ..• Baş rolde kocamla. mahut MazlO, 

rne ... İkinci rol zavallı benle, kocamın 
şımarık emektt.rı Zeynebin üzerinde ..• 

Ben ve kocam yemek masaS'lndayız. 

Kocam, ağır atır çakı,tırıyor. Ben do 
yemetc ba~lamak için onun zevkinin ta· 
maml•nmasını bekliyorum. Odada so .. 
j!uk bır hava eslyor. Tıpkı büyilk fırtı 0 

nıların başlanııcındakl aiır durıunluk 
cıbt ... 

Sabahleyin, kocamla yine bir atışma 
tatlı ı:eçlrdlltimlz için pek az konuşu, 
yoruz. Kalbim bu adama kaqı o kadar 
küskün ki .. !orduğu şeylere verdiğim 
cevaplar hemen hemen tek kelimeler, 
den ibaret ... 

Birdenbire kapı çalındı ve holde ıöy· 
le bir konuşma oldu: 

Zeynep - A ... Buyurun efendim ..• 
Bir kadın sesi: Buyurduk işte ... Be, 

yc!endl burada mı? 
- Burada efendim ... Yemek yiyor. 

lar.os 
- Ne AIA ... Kaynanam ocvlyormuş. 
Bu konuıma o kadar süratle cereyan 

ediyor ki, ne ben kalkıp da bu teklifsiz 
mi.af re bakmaga vakit bulabiliyorum 
ne de kocam ... 

Yemek odasının kapısı büyük bir gü
rültü Ue açılıyor. Kapının arkasındaki 
sındalya, bu hoyratça açılıştan yere yU 0 

varlınıyor. Odanın sükutu içinde ııu. 
rtlltUler )!Lpıyor. Onu mUteakıp şu söz. 
!er JşitUlyor: 

_ vallahi, karnım zil çalıyordu. Sizi 
yemekte baslırd•Aım ne bôiyük isabet 
oldu. 

çatlak bir çınıırak hırıltısı gibi oda, 
ya yayılan bU IAUb&li sesin s&hlbJ kim 
olsa betenirsin? .. Bizim MazlO.me ..• 
onun, bu teklifsizlik cesaretini kimden 
aJdı&ına hayret ediyorum. Sersemllğlm 
zail olmadan kocam hemen yerinden 
:!ırlayor: 

- Buyurunuz hanımc!cndl .•. 
buyurunuz. 

Şöyle 

Diye, ona masanın kenarında yer 
gösterirken ben de kendimi toparlayo, 
rum. Ayata kalkıyorum. Bu kadının 
daha fazla ıaübıltleşmesine meydan bı
rakmamak için derhal ciddi bir va2iyet 
le: 

- Hoş a:eldiniı, Maı:lU.me Hanımeicn· 
di. .. 

D iyorum. 
Fakat Mazlum• o kadar pişkin ki ... 

evvela bir kahkaha atıyor, sonra dlrsek, 
lM'inl masa.ya yayarak biraz evvel hol 0 

de Zeynebe ,öyle<liğl gıb; büyük bir 
teklt!sizlikle: 

- Oh ne Ala ..• Kaynanam beni sahi, 
den ıevlyormuş. 

Diyor. Ve ayni teklifsizlik içinde du 0 

daklarını yaya yaya illve ediyor: 
- Kuzıım Perihan! .. Bu (hanımefen, 

dl) ilk de nereden çıktı? diyor. 
Al'bııı nr 

15~4·9U 

Zenginin malı 

D
a nılltere maliye nazırının A\am 

kamarasında. bildirdiğine göre 

lnglltt're harbin iki bu<;uk yılı için
de 9. lSZ.000.000 lngülz Urası ı,ar.

fetnııı:ı. 

)flJyardan blr Jokornotilln arka
sına sıraJannıış bu rakamlar kata
rının azameti ônünde gO:ıiiın karar
dı. Bu malfUllatı ,·eren Avrupa 
mecmuacıı da bu rakamların ln<ia
nın ba.·~unı ddndürdllJlilnU yazı~·or. 

IIeıısl bir yola ~ıkar. Yeter ki bu 
n1Hyartarı nrfedenlerin &özü kara
rıp bao;ır dönmesin ••• 

Daha ~lmdlden bu r&k.U111 ıe<-en 

Bü:yük harpte rfedilen pıa.tayı bir 
ka(' yüz milyon geçiyormuş. 

Bir de ln&ilterenln yol arkada.'ı 
Anıerlka;\·ı ele alalın1: Amerika 
kon,.re inin 'hndlye kadar kabul 
t'ttlğl harp ma.,rafia.rı kar,ıııtı 6" 
milyar dolardır: Onllnde tatn doku:r 
tane sıfır bulunan bir althlı' 11ekıı.! 

Dıııın .. ı 'ur; Aınerlkn. mUteh&."ı!<ıtl• 
l•rl bu harbin Amerlka)·a kAA,,•a mal 
ola<'atını da hesap etmı,.ıer: llarp 
b tlnceye ı.adar yukarıdaki 68 ttıll· 

~ardan ba.,ka An1crlkanın daha 11\0 
nıH.var dolar sarfetnıeıil JA.zımmış. 

68 ile 150 yl toplama. ıru blldlğlml 0 

ze göre Amerikanrn blltUn harpte 
218.000.000.000 dolar harcayacağını 
anlamak &'il~ değildir. 

Avrupa. me.-•mu~ı Amerikanın 

harJ)te har<"ı)·at'aJtı bu para ile A\'· 
ruıNlnın ,.c Anıcrlkanın bütün alJe
lerine her tür1ü konforu ha\'l, mo
bliyell ve be'er odalı bir kö7k yıp
tırmak kabil olduğunu yazıyor. Pe· 
ki ama. A ~·a, Afrika, A\ uo;lralJ& 
halkı kö'k'u" mll kalftın "! Ben onun 
i{'ln bu kadar yük!ieğe ~ıkmıyoruın. 
iyi bir kuına,tan ,.e lyl bir tel'7.l~r 
blr kostünı bizim paramızla 150 Jlra
,ya. yaıııldığına göre bu 218 n11lyar 
dolar Afrlkanın en gizli yerlerindl' 
ya,ryan Yamyamlar d& dahil oldufu 
httldc dün)·adakl bUtUıı ln~nları 

yeı•yeni b:rer elb~e ile donatmak 
mlimkündür. 

Zenginin mah züğürdün !;enes:lnJ 
yorarmı, ! .. 

XÖR KADI 

Şile bezlerinin ihyası 

kararlaştırıldı 
Vali ve Bolodiye Re' ·i doktor 

Liıtfi Kırdırın ıon Şile le(klkl~
rlnda yerinde bir karar verilmit
tlr. Eakldenberi bir :ıöhret ve k•Y
metl ıhaız bulunan Şile bezlerinin 
ihyası için bir koopcratıf kuru.la .. 
caktır. Bu kooperatifin kurulma .. 
11 için bütün hazırlıklar lkm•l 
ed•lml~ ve ilk toptanlı da yapıJ, 

mıılır. tıŞilc Bez kooperatifı. is
mini alacak bu te · kkül Şilede 

bez imal iflni yeniden oraentze 
cd«:ek ve lüzumu olan iptid•i 
maddelerin tcdarikilo meşa:ul ol•· 
caktır. 

r-TAKViM-ı 
15 NİSAN 1942 
ÇARŞAMBA 

AY 4 - Gün 105 - K-.ı 159 
RUMİ 1358 - NİSAN 2 
HİCRİ: 1361 - ltebliilovvel %8 
VAıı:iT :UVALI BZ/1:"11 
GÜNEŞ 6,21 ıo,33 
ÖGLE 13,14 5,27 
İKİNDİ 16,58 5,ll 
AKŞAM 19,40 12 ,00 
YATSI 21,25 1,37 
1111SAK 4,34 8,46 

Yurda. ve devlete olan en bU
yUk 'bir borcun1u~ da. yarını elle
rlue bırakacatınuz Türk ~ocui'-'"' 
nu dü,ünınekt.:r. 

Çocuk Eslrıeme Kurınnu 
Genel l\f.erkezl 

~VKôS~~ 
Patatesli omlet 

B ugilnUn •n uyr;un yenıtJ!I Y"' 
Cu•• ıuurta, fiyatı nlbbeten u 
. pi" 

l:'Jda.'it mhkemmel, her türlüt!iÜ )~Jf· 
labilir. hrrkr,, tarafından ~1 J' 
Ben de buıun bin bir tiirlü yeıot e· 
l·a.pılan ) unıurtanın patatdll 0 pll 
tini yapınıya karar verdim. ıoet 

Bf"7 altı patal.efı:i soyarak ırır• h"' 
ufak P81"Klara. do~radın1, yağd& t1J" 

flf kı,arttım. Ta"adan aldın1, bit ıçl~ 
ralt.a çalkaJadığım yuınurtaıs.rın t•~ 

ne tuz. ve maydanoz. katarak. r;ôl'· 
tef)leri kızarttı*ım JBkh ta."11ya. -11'' 
lllın. ~&.llı)·a. ~alh;ya. pl~irdinı. '.f 1,,, nal• fa alınca. orta.&ına kızarmı r- a41ıtı' 
lerl boşaltarak yun1urta.yı kati 
Sıcak sıcak bofra.ya verdiın. 

DA.'ILlYAN ÇAYD.L"f.l]l'.tı~' 
Ekseri tRY bo~ıUtırken çayda" Jtl'o 

ağ'zından akar ve temiz. örtftJer~ 1,.~ 
ya.par. lıunun önüne r;eçmel< iç .,.ııul 
rlğln ağ<ına. blraı gll•erln ••l f!l~ 
zeyt:ny&ğı •ürlUürı.e aııls ııarnl~..;ı 

:EV~ 
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ı;ı;.ıTıa11ııaı.ı:ııı~;tıı;a=ıJJ• :ı;•. 
Askeridurum Yemeklık yag meselası 

V A-'l' AN 

BA:prAll:ALEDEN DBVA 1 

Harp nasıl 
bitebilir? 

Ayın 25 inden itibaren yeni 
1ve50 liralıklar kullan!lacak 

SIYASfiCMAL 
Sarı tehlike 

r-:=-- Yazan· ~ 

L .. !!:~·· BORA!_! 
hallediliyor (.......,.ı.-ı§ 

!iğini ıöstcrmez. ,.,,,,.,.k ıurası var: Ankara 14 (A A.J _ Son za. \ Cümhuriyet Merkez Bankası, 
Bu 11<1ış!n düzelmesi öyle emekle- m•nlarda' bastırılan banknotlar- bu n.ı:bel&lzllğl gidermek makS'l
re ihtiyaç eöoelerebillr ki günUn dan bazı kıymetlerin kazaya uı- diyle ve emisyon hadleri dahilinde 
birlndo d mokr•sl tarafının taka. rayarak tedavüle çtkarılmamasın. kalmak üzere, ayın 25 inci gü. 
tın\ aşar ve onları da., bütün in.. d:tn dolayı, t davilldc bulun•n nı.inden itıbdren yapılacak tedi_ 
sanl!ğı da meçhul ve karanlık banknotlarımızın küçük ve büyük 

Yazan: '1. 11, ZAL 

lB tr Japan söu:üsUııe bakılırM 

Japonlar harbi '\'~Jnglon 

,.o Londra3·a. kadar götUnnek nlJe
t lntle butunuyorlar. Bunu :\'&lllR<'& 
.t\ngio-ak~on ktiltürUnti vo sl3·~t1-
nl de 3 ere gtoÇ.lreeekler ve yerlnf' 
Japon hıiklmlyettn.ı koya<'aklordır ... 

Resmi müesseselerin 
evsafı tayin 

alacağı 

edildi 
yağı" 

Uzak doğu cephesi: 
(Ba~ta.rafı t iııclde) ~ 

t l)slıa doğu· 
6arebeye tutu,nıu. lll'· a 

Yüzde 50 nebati, yüzde 25 sadeyağ, yüzde 25 içyağı 
akıbetlere dolru sürükler.... kıymetleri araaında bir niıbetsiz- yatta bir ve elli liralık yeni bank. 

Bir, iki ay evvel Deyli Meyil llk hasıl olmuştur. notlar kull•nacakt:r. 
gazetesinde çok dikkate değer bir 

Ja.pontar•n hr..,..ını ,.e ı,u~ı~llll ta
tt•J·anlar; tllerJne fır t dU'°"tH bu 
dedlkl~r;nı yapacakları hakkıutta 
tf!reddüd dayamazlar. 

da !"lln-may'da tt>ı,Janını' olan J • 
}lOn ku""eUnin bu kola )·ardrnl nıak
aadJJc ÇJnJIJerln ~• cenahına taarru
za g~mesl ınuhte:ıneldlr. 

2 - lklnel kol ıra."·adl "·adlAlnden 
ı.etrol ha,-us1na Uerleınektedir. Bu 
ceı>he<le tnrlllzlerln geri çıek~ldlkfe .. 
rl anlaşılmaktadır. BU kol ,ınıdlkl 
jıaJdc !\tal"-'f{ye varnu tır; bura ı 
Jlf"trol mıntaka .. mtn n1erke-ıl otan 
rrome'nln 150 ldlomctrc şLruaJiode
dlr 

Öörttıllyor lı:'.I .Japonlan• ilk hedef
leri '.\fandalay ~rtpl ,-e ı>etrol Jıav
~ını l5tilii. etmek, lk'rl l )tin Çin 
ve JfiıtdJf,tan 1ıut1utıarına yaklaş~ 
ın&kbr. Fakat Japonların Çin .. lngt .. 
liz ku\.Tetlerini ayınnak pltlnı mu
'·aHak olnu:unı,,tar; Jkl müttefik 
klt\'\.·et u_..tün taarr~lar kal'":'ısında 
hazan oy.ıama ve bazan da çekil• 
rnek &uretil~ harbe (te\am edl)·or
lar \.O bJrbirlle irhhatta bulunu)·or· 

!ar 
~ denizinde J9fM>n h...-a • ıl<>

n.ız faaliyeti aynı şeklide de\'am edl
y.or. ~rçtt A\'Mn kıunara.ı.,ındakt 
izahatında. JIJnt d-enlzlnde z JngUIZ 
karuvazôrlle 1 tan"&l'e gemlslnJn 
Japon tayyareleri tarafından batırıl
nn~ oldufunu ~1omı,tır. Şu halde 
JaPonıarın bu df'nizde h~klnıl.)·etl 
~ide bulundurduklarını IngtHzler de 

itiraf ehnektedlrltr. 
lnglllz .. Jlint ,;ôrü7fflelerl netice

t.iz kalnuı.,hr. ınglllzlerhı Hlndhıtan
da &)hklı lflnt a..,kerlerinden mü
:rekkf1• bir milyon kı,lllk bir ordWill 
\·ardır. hkat Birınan~s. "e lllndi1ıı
tan müdafaası ic;-ln bu kU\. "·ttln asri 
8llablarla bol nılktarda takvJyetl 
lıl:ı.mldtr. Artık tnıclltere Hindistan• 
kendt kudretUe cı,eferber etınete ~a.
lı":&«:aktır. 

lilnt doğu kıydarında Japon ha
"'" akınları beklerunektMtr. Bu se
beple :\la.dras hükllınetl, şehirde bu
lunma.ı IUzunıtu olnuyan halka mad .. 
taı'dan tıkm&bını tavsiye f)(]en bir 

entlrname neşretmi,tJr. Bu 01Uda
faa tedbiri Japanların lltnt denir.in· 
de ha,·a - deniz kuı--vetlertle yak1n 
blr telııtke ıuınno geldlflnl ı;d ter
tnektedir; ve göriinü~ göre denJz
tl"n &eltn bo tdtllke Btrmanyada 
karaıJan selectk tehliM.edeo. daha 
büyüktür. 

Fransada hava 
değişti 
(Baf !aralı ı ln<Jde) -

II - Anglooakson taraftarı 9Ub&Y 
t'e ftiVil memurların vazl!eler1nden 
çekilmelt-ri, 

III - Mareşal Petenle anlaımıa ta
raftarlığı gösterenlerin kabineye a.h
n1tra.k devlet tCfk,tıatmda. yer verıl
tnest, 

IV - Vişinin yukerıdakı noktalar 
üzerinde derhal karar vermesi. 

B .. ka kaynaklardan bildirildiğine 
tbre Almanya bunlardan btUjik& Rtom 
nt&hkemeslnin ke&:lmesini tııtemiştır. 

Gerçekten V~i. bu tekliflerden bir 
kaçını yapnuş ve _ t.ııreflll Ptt""n hu· 
•u•ı kalem müdürUnU d•ğlftlrmlflır. 
Dığer taraftan Franadakl :n.ıst 

f)art;ai Hderi Marcel Deat da :ırra.n
IArıtrı Almanya jJe ı, birliği ya.parak 
1'Tal'l!ız donanmasının artık harekete 
ieçtnest zamanı geldiğini aöylemif· 
\ir. 

De Brlnon'un yeni hüküm.et. 
h. •kkınd<> beyanah 

!'aria, 14 (A.A) - D. N, B.: 
Buyok elçi De Brınon Vişlden dll
nitfündt! yenl Fransız hlikUn1e-U
nin nasıl kurulacatı hakkındı a.. 
ı•eıdakl cıemecı yapmı t.ır: 

Pierre Laval Fran&1z hükümet. .. 
rıln reisi o1rnAktadır. Amiral Dar. 
lan kara, hııva, denit. bütün Fran. 
•ız kuvvetlerinin ba&komutanı o
lacaktır. Darlan na;,cırhktan çe .. 
kllmeklr ber&lX'r n&zJrların mec. 
Jlsinin toplan1ılarau ı~tırak ede .. 
cektir. 

Maamafih, Darlan d.evlet rti.ı 
Mareşal Petenin halefi olarak kal
maktadır. 

Ankara, 11 (TeleCoııla) - Tica-
ret VekA.letı iaşe mUsteşarlığı hR· 
zırladığ"ı bir program dairesinde 
halkın ve mllll mUdalaa ihtı.yac;tarı· 
nın herhangi bir suretle temin edl- . 
Iernemesl meselesinl kökünden hal
letmiye ugra.,maktadır. 

Bu program hazırlanırken kıtlık 
ve ıtebepaiz p&ltalılık ayrı a}Tı 

göz.önUnde tutulmuştur. Bilhassa. 
son günlerde sade yat !~yaUarının 
fevkall.de ytHt!elmesi, ta,e mUste
şarhğrnın gözlerini bu madde üze
rtnt çevtrmiştlr. Ilk ra..<;tlanan mU
him bir mesele, resmi t""ekkilllerin 
toplu olarak piyuadan yat çekmek 
ıııurettle ıııade yağın azaımas1nı ve 
bU sebeple de yag fiyatlarının arttı· 
ğını ortaya koymuştur. 

Bu mcaele inceden inceye tetkik 

edilmiş, resmi teşekküllerin piyasa

ya. alıcı olmaktan vaz geçirt~ımesi 
kararla.,trrılmıtt.ır. 

Bu hususta iaşe müste:tarlığı, 
Halk Ticaret bankasile bi.r mukave .. 
le akdetmiştir. Bu mukavele muci
bince Halk Ticaret bankası, tayin 
edilecek 11 vilAyette, yine tüccar· 

Duruşma bugün 
devam edecek 

(Baııı l incide) -

mıı, bir ecnebi hukuk müşavirin, 
cerek mUşavere ıuretllel ma~
nunlara hukuk[ mütalaa ar yu. 
rütmesine, gerekse onları m~h
keme önünde müdafaa ctmesıne 
imkin vermemektedir. 

Bu sebeple Sovyet hukukçu
su Şcnın'in, maznun sanılan ve 

kuf bulunan iki Sovyet va-
mev .. tal&a 
tandaşına hukuki bır mu 
'Vermek ruretile yardımı tmkAn
sızdır. Yalnız, o da herkes :gıbı 
bir ztyaretçi sıtatile cezaevLr.de 
kendilerile görüşmekte serbest. 
tJr, 

Maamahh yaptığımız tahkikat, 

şimdiye kadar Sovyet hukukçu

sunun bu ikl Sovyet vatandaşını 
hcnUz ziyaret elnı.Cd\41 merka
~lntled\r. 

Diler taraftan ölrcndiğlmlze 

ııöre, salı'ıl\lyetıi hlkim Hayrün
nisanın nlyabcti altında, dava 

dOllyalaıtının Pavıona. Kornilofa 

tercümesi işine sür' atıe devam 

edllrn<kledir. 

Bütün bir millet 
ölüm halinde 

(Baojı 1 incide) •-• 
IPl'hlrlerde eski<ılııdtn on, on beı 
kere rur'atic lı gordügılne hük
metmek caitdlr. 

Hayatt& kalanların, giılt vur .. 
ııuncuJardan yüksek bedelle er
zak alamayan kısmr canlı cenaze 
halindedir. Hayat us.aresi en gC'n~ 
vücutlardan bile çekllmlşttr. Ka. 
dınların yüme ellloinln tabii ı ti. 
yatları durmuştur. Aynt nlsbcttc 
erkekler de kudretlerini kaybet. 
mlşlerdir. Ölümün karar~ah kur
du~u bu alem içinde dolumların 
a.rkası kesilmiş gibidir. Halkın ya. 
rısı malaryalı olduğu halde kinin 
ve diier Uciçlar yoklur. Sabun or
tadan ı;<!kild ~ı için temizlik ® 
!emin edilemiyor. Viu:utlar çok 
ıaylf düştülü ve mukavemetini 
k•ybettıgı cihetle bu yaz, büyük 
huialık sa18ınları b&şgöeterme. 
ıanden korkulmaktadır. 

Son zamanlarda Yunanlstana 
yedi bin ton bui:d•y ıeldiji! için 
yiyecek meselesi biraz düzelmiş. 
lir. Fakat yiyecek bir çokları iç:n 
bıraz ıcç yclitmiflir. Hele çok cı
lız d\ifQn çocukların hayatını bun 
<h>n .onrakl bellenme lle kurtar. 
malı: ümitleri pek zayıftır. 

Kabinede Harbiye nuırlıtı bu. 
lunm1yacaktır, diler na~rlrklar 
hakkında henüz karorla~tırıimı~ 
b'r l"Y yoktur 

Yunenı.ttanı zıyaret edenlerin 
v•rdıtı kanaat şudur: Bütün bir 
millet öltim halindedir. Büyük şe. 
holr halkından kurtulanların umu_ 
ınl nı!!bctı pek Yükhek olmayacak. 
tır. 

BU AK~A.'11 

MELE K 
Arjantinanın 4 bUyilk muvaflakiyet 

haftasından sonra 
Yeni bir nefe... Zevk... Güzellik .. 

:Müzik ve Dans Filmi 8lnema ında 

BRODWAY ÇILGINLIKLARI 
Ba9 Rollerde: 

JOAN BLONDELL • LANA TURNER 
Dıkk>t: N G E O R G il S 111 U R p H ~ 

.. umara.lı koltuklar erkenden aldınlmahdır. Telefon. : 40868 

Buıün 2,30 - 4,30 • ve 8,ao da son dela olarak 

ARJANTiNA 

Jar va-,;ıtMUe ya~ salın alacaktır. 
Bu 11 "·illyetltn harice yaf çıkarıl
ması menedilecek, tUcca.rlar köylü
lerden veya imal'&tha.nelerden aldık .. 
lart yatı Halk Ticaret ba.nkuına, 
tesblt edilecek bir klr ile devrede
cektir. 

yazı çıktı. Gaz.ete ~yle diyordu: 

.Bırmanya harp sahaları öyle Barış şartları 'I &1~);1 
yerler ki burad& hertürlil ııda, al. (n.t.,taratı ı ınclde) •·• -
tı saat içinde bozuluyor. Geceler. berlerdır. Bu haberlere göre. Al.~ 
bile sıcak tahammülün haricinde... manya işaal altındaki memleket. 
Mıddl rahatsızlıklar, malarya, di- !ere tavizlerde bulunmak karşılı
ğer hastalıklar harp şevkini kırı- ğında kendisinin Rusyayı ezmekte 
yor. Japon a.ekerl bu türlü şartları serbest bırakılmasını tekli( et
alışmı.ştır, fakat İngiliz askeri a- mcktedir. Bu takdirde Almanya, 
lışmlf delildir. Bunun için Japon. muvaff•kiyetlerl Berllnde end Ş•
ların k1'rşısında; ancak Çinli ve ler uyandıran Japon empcryallz .. 
Hintli gibi ayni hayat ve ikllnı minin durdurulmasını da tallhhilt 
şartlarına alı§ık insanlar mukavc- edecektir. 

Japonların günün blrirkle bllh\n 
dünyanın \'&rhjıni tehdld Cdebtle 
ceflnl ilk kf!ffedenler Alm&nJardır 
Almanlık AlemJ, Japonların. geç te 
ma~ ebnekle beraber orada bir çok 
Ahnan &Jhnlerl seneıerce kalmı~. 
e-w;h tetkikler yapınışlardır. J 
ponya hakkında en dotru ~rl•ı 
Aln1an dilinde çıkmı~tır. Bu setwı>· 

le Almanlar: ~~ rı tehlike-. dl)e kı-
3·amet1er kopardıkları zaman ne ıte
mek lstedlklerlnl pek iyi l>lll3 or
lıt.rdı. 

Resmt tefekkilllere verılecek olan 
yağ 70 50 neba.tl, o/o 25 ıade ve 
<;(: 25 tç yagından mürekkep, fev· 
hallde beeleylci vo Cıd&I haasalı 
margaruı yalı olacaktJr. 

met kudreti a:österebilirler.> \Vellea'e eorulan sualler 
Bu sözlerin ameli manasını Va~lngton, 14 (A,A.) - Dlln gaze-

uzun uzadıya tahlile ihtiyaç var teciler toplantısında hariciye mUste-
mı? şarı B. Summer We;.le!:i'e soruJan su-

Kız okullar 
voleybol 
maçları 

Kız muallimin şampi-

Bu ıı vlllyeUn haricindeki yalf
lar tamamen fterbest oluak piyasa
ya bırakılacaktır. Teeblt edlldtğine 
göre, ıaııe müste~rlıfının banka 
vaaıtasne toplıyacağı yaear, ret!mt 
te~ekkUllerın ihtiyaçlarından fazla 
olacaktır. 

MUsteııarlık, icap ettiği takdirde 
bu yatları piyu~y& çıkarmak sure
tlle fiyat teSbit ve istikrarı i~tnde 

na.um bir rol oynıyac&ktır. 

--- aller 'unlardır: 
İnsanca ölçülerle ortalığa ba. 

karsak şunu &örürüz ki iki taraf. 
tan hangisi çökerse çöksün, insan. 
lık için bir felAketUr. Zafer kaza_ 
nan da bu çöküntüden devamlı 
surette hayır föremcz. 

Barış şartları 

1 - Barış şarUarını hamil Alman 
ve lngiliz mUmessillerinin fim<li 

Stokholm'da bulundukları ha.kkında
kl f&yialardan haberdar mısınız? 

yon'u;;u tahakkuk elti 
Kız okullar \."Oleybol mac;larına. dUn 

Eminönü Halkevl salonunda devam 
edfdl. DilnkU maçlarla da 9ampiyo
na taayyün etmi.ş gibidir. 

(~arı U>lıllke) fer) aUarı )'Ükseldl

tı zaman tnctttere, Japoo.)·ı;yı de
nlM'I bir mUlet diye kw.ağ"ında bU
yUtmekleı ıne"1JldU. tnglll:r.lrr sen«'• 

ler<·e müddet Japon en1e1Jerlne <k>~· 
tek olmw,ıar, ıılapon)·anın Çine kar
şı olan l8tUA. emellerine pz ) un1 
ınM Ja.rdrr. C*an harb'nde ııllfl.llOn)·a, 
seylr<"I bir müttefik rne' kllnde bıı

ıunnıuş, Ucretlııl alm.ııo:br. 

Diğer taraftan iaşe mUltevarltgı, 
önümüzdeki malı.su! devreııinde pi
rinç, fa.~ulye, nohut ve bakla. gotbi 
bir takım gıda maddelerinin tama
men serbee:t oıar&k ıatrlmuını ka
rar altına almıttır. 

Kin ve intikam hislerini, kısas 
ölçülerini, şahst ihtiras ve inadları 
bir tarafa bırakarak yarının ihti
mallerini olduğu gibi hesaplamak 

- Bu hususta h:~blr malQmatım 

yoktur. Bu muele Birleşik Amerika 
htıkOmetinl hiçbir suretle llgilendir
memektedir. 
~facari6tan, Bulgarlst ... Romanyaya 

nota ,·erlldl mi'! ve iş işlen geçmeden kumardan 

Bugiln ortada çözülecek belli. 
başlı bir kördüliüm vardır ki o da l el çekmek lazımdır. 

---"' Anglo Sakson memleketlerindeki 

Rus. Alma• 
harbi 

2 - Berlin radyosuna gört, B:rle
şik Amerika Macaristan, Romanya 
ve Bulgariatana birer nota göndere
rek bu memleketlerle Birlefik Ame
rika arasında harp hah mevcut oldu
ğunu blldırmlşlir. "N"e dereinlz? 

emntycts'zllk hissid>·. Nazi rejimi; 

Karşılıklı 
taarruzlar 
başladı 

iki taraf da birçok yer 
aldıklarını bildiriyor/ar 
M06kova, a (A.A.) - Reuter: 

Sovyet tebliğine ektir. 
Kalinin cephesinin bir noktasın. 

da, Rus askerleri Alman mevzile
rine girerek dUşmana binden fazla 
kayıp verdirmiı, mühimmat, ı~e 
ve benzin depolarını havaya at
mış ve bir miktar top tahrip el
ml~lerdir. 

Münib anlaşmasını yırttıktan 

sonra hertürlU krediyi k&ybetrnlş. 
tir. 

Demek ki insanları tıdil ve sağ
liiın bir beraberlik barııına ve sü
rekli emniyete vardıracak güzel 
yol, iincak bu kördüğüm çözülür. 
se, bu davanın tılsımı bulunursa 
açılabilir. Tılsımın anahtarı da 
Almanyanın elindedir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Doktor Hayrullah Dike
rin jübilesi hakkında 

- Bu haber doğru değ.Jdlr, Bu Uç 
memleket Amerikaya harp nan et
miş olmakla beraber, Birleşik Ameri
ka onlara harp llAn etmemiştir. Bu
nun eebebi haı1bt Uln eden hUkflmet~ 
terin Alman tazyiki altında ve kendi 
m:lletıerinin arzusuna aykırı olarak 
hareket elmif olmalarıdır. Bununla 
beraber, Romanya, Bulgarlıta.n ve 
Macaristan Mihvere Sovyetıer Birliği 
aleyhinde tesirli bir yardımda bulun
du'kları takdirde B. Roo~eıt kon
greye harp ilı\nını tavsiye edecektir. 
BW«arJstan - Rusya müauebetlerl 

Tanklarla desteklenen bir hü
cum n~Uceıinde öneu'lli bir yer 
a.lınmııtır. Bu savaşta., Bu.alır bir 
mıktar esir ve önemli miktarda 
ı:anlmet almıılatdır. T•hklmll bir 
mevziln tnıali için yapılan ıiddotll 
bir savaıtta ba§ka esirler aııtımıı
tır. 

11 nisanda biten bir aylık aevrc 
içmde Alman hava kuvvetleri 
1203 uçak ka,Ybetmlf}erdlr. Blıim 
kayıbımız 3a uçaktır. 

Berlin, 14 (A.A.J - Abnan or
duları baıkınnandanlıiımn tebli
lıl: 

Kerç yarım adasında ve Donetz 
havzasında düşmanm hafif kuv~ 
vetlerle yaptığı mahLlll ehemmi. 
yette taarruzlardan başka önomll 
hiç bir hareket olmamıştır. 

İran-Japon münase
betleri kesildi 

Tahran, 14 (A.A.J - İran hü. 
kümeli Japonya ile siyasi milna
IK'betlerini keamlfUr. Tahrandliki 
Japon elçisine bir ha.ftaya kadar 
memleketi terketmosi bildirilmi:;
tir. 

Nehru ateş 
püskürüyor 

(B6fr 1 incide)) x 
kılde bir milll bUktlmet hiç kimseye 
kartı ve millete kar9ı mesut olmıyan 
bir nevt diktatörttlk olacaktır. Her 
fekll hUkQmette fU vey• bu tUrlU bir 
kontrol bulunmalıdır. 
Mısır baljl)l;a, Kanada keza.. Harp 

oralarda Hin41ııtand& oldutu g())I ye
ni değildir. Ay1&rea, ıenelerce muza. 
kereler ve mUnaka.,.lar yapdmadan 
ana yaıayı değl9tırmek imkAru yok
tur. Kongre ya hep ya hiç diyordu. 
Her şeyi birden elde edemcd!fi itin 
hk;b:r 9"Y• e-.Jılp olamadı. BenJm 
fikrimce ekseriyet lni'llizlere harpte 
yardım etmek içln ei+nden geleni ya
pıyor. 

Mtlzakerelerln akamete utramuı 
netlcea~nde rrıemlekette yeniden ted
bir hareketleri yapılıp yapılmıyaca.ğı 
ıualine Crlpps şu cevabı vermiftir: 

Harp raaliyetıerine muhalefet eder
lerse flllulıklka iş fena olur. Her,eye 
ratmen harp eden bir kimse bulun· 
malıdır. 

E\.''\'dki akşarn birdenbire yazı ba
sınca, arttırılan yazılar ara.Stna. 
Profesör Dr. Hayrullalı'ın jubil .. ıne 
alt Htilm ve yazı da bir kaza eserl 
olarak kan!Jmı!J. Buna çok e&ef duy
duk. 

Y., tahdidi dolayıslle üoJ,·erslte
dekl vazifesinden aynlan krymetll 
Alimimiz hakkında. duyduğumuz b&y

glları bir gün geç- bUe olsa Hade et
mekten keodtmlzi alamıyoruz. 

Dr. Hayrullah kendi nelıl hakk1n
da h~lr iddia ve ıstetı oln1adau bü
tün blr hayatı ilmi araşlıNnalara ,.e 
t.p mee:lett.Jıe valdetn1ı, müstesna bir 
lllm adamı, çok zarif, çok dUrUM 
ruhlu blr ht6an ve mesleflne hiçb:r 
uunan ticaret biMI karuzhrman111' 
bir doktordur- Uoule alt bir kayıt clo· 
JayuHle resmi vazife.inden u~
nıakJa M.rllber IUm Uya.tınıızın M 
ntall kalacak ve biç ~üı)ıbe yok ki 
pmdlye kadar olan araştırnl& vo ~ 
ııpnal&rın& bund•n sonra da yenl yea.I 
Uml eserler katacakt.ır. 

A, il. Y. 

Almanyada tenkid 
meyilleri artıyor 

(Ilı... % nolde) -

ketten husıal sermaye kalkmL 
dı. Geniş fabrikalar hllla hususi 
ellerdedir. Fakat mal ve hisse 
sahiplerinin kimler oldugu ikin .. 
el derecede bir meseledir. ÇUn
kU fabrikaların moA\sul\lne fab
rika sahlplerlnin hükmü geçme
meltle, !>Unlar Y~k pren. 
siplere aöre beVlıl <>lunmaktadır .• 

B u aibi yazılar, izinli aske
rin UzUntf.Uerine cevap 

vermele klltl değildir. Çünkü 
bakıyor ki her nevi malın ucuz 
ve orta nevileri tükenml~tır. f1l 
kat pahalı nevilerini bulmak 
mUmkUndUr. Sonra şunu da gö 
rü)'Or ki işgal edilen sahalard•k 
fabrikalar bir takım aç•kııözler 
tarafından ucuz fiyatlara kapa 
tılmakta ve zaferin ı:•nlmeli da 
ha bueünden açıkgözlerin eEne 
~eçmektedlr. Aachen şehrinde 
bulunan bir sigorta şlrkctınln a 
centalarına ya.zıdtlı blr sirkt.ilcr 
de kulaktan kulağa duyulmuı ve 
lzinUleri kızdırmt~tır. Bu strkü 

terde den;Jiyor ki: «Cephe askc 
rini sigorta etmeyip yeni müşte 
ri bulmak faaliyetini ancak ge 

rllerde yerleşip iıJ g~le uaraş•n. 
Jar arasında sarfedlniz .• 

3 - Bulgarlstandakl kabine de«1-
şikliği ve Bulgarisl&nın Ruey• har
bine iştiraki meselesi? 

-- Bu hususta. yalnız Uk haberlere 
malik bulunuyorum. Bulgarıat&ndakl 
durum hakkında sizi aydınıatamam, 
fa.kat 5on kabine değl9lkUkleriyle 
bugün Almanya. ve Bulgaristan ara
sında. yapılan müzakereler arasında 
sıkı bir münasebet var gibi görUnU
yor. Yanl Alma.oya Bı.rlgar milletini 
Rusyaya karşı harpte kendlslyle J•
blrllğine götUrn1eye ve bilhaa&a. bu 
iş k;in asker vermesini temine çalı· 

fıyor. 

HltMJlo\an -ı..ı 
4 - Bir Sta.tford Crlppı;'in yaptıfı 

mUza.kerehrın a.kim kalma.sına raC· 
men, Hindista.nın mUttefik devletle
rin ıharp gayretine asla engel olmak 
arzusunda olmadığına dair Nehru 
tarafından yapılan eon deıncç hak
kında fiklrinlzi aôyler mistnia? 

_ Evvelce söyledlklerlme hiçbir 
'4'Y katacak deflhm. Hariciye nazır
lıfl Yeni Delhi ınUmkerelcrini yakın
d&n takip et.miŞtir. Bu n1Uza)l;erelerin 
kesllm•I B<rleşik Amerika itin derin 
btr inkiearı mucip ohnu,tur. 

Mlln·erln vı 1 iiı.erlndekl tazyiki 
5 - Mihver:in v:chy Uzerindeki 

tazyiki devanı ediyor. AI.manya, Bir· 
Jefik Amerikanın VıohY kartııındakl 
slyaaeUni tenkld cdıyor. Gozete ha· 
berlerine göre, A1n)an hUkQmet., 
Vichy'yi Alma.nya. kar9111ndaki hare
ket hattı hakkında hızla bir karar 
vermeye da.vet etml~tir. Bu husuata 
bir haber var mı? 

- Almanların sınır har9ine ve 
onların Fransız milletine karşı taz
yik siyasetine datı:ı olan bu ltl~Aye
lerl ben de okudum. Fraıuuz rnıUeti· 
nln bu propaganda ile yolu d<ğlftlr· 
mJyecet1ne kani bulunuyorum. 

C. H. P. Meclis 
grubu toplandı 

(88Şı ı tııclde) -
,.e beyanatta bullındu ,.e bu ıza
hatı mUteaklp umumi heyetin 
ıllrekll alkıl)lar• araııada kUraU· 

den indi. 

Crippa'e fU ııual soruJınuşlur: 
Kongreye tam .salı\hlyet verilse 

millt hUkOmet dilfm&nta eulh imza 
eder ml idi fikruıdealnlz? 

İsviçre gazetesinin yukarıda 
bahsett:ği01 yazısı şu sözlerle 
bitiyor: 

BUDu mUt8kfp ruz••tnenln 
Jklncl ıuadde inin mbzakeroelne 
g~Uerek bu me,"LU Uz.erinde ıöz 
alan hatlplerln mutalı\& , .e be
ya11larL ile ])Mhlltye Veklllnln 

ce\.'alJJ dinlenerek bu hu9t1sta 
hazırlanan ınazbo.tarun a~ pteo 
slplerl um1111'11 heyetçe tas\·lJJ 
edlldlkt.en sonra ho!rll&I ldarele
rın deruhte ettikleri ht-ımetlerln 
kaJ1ılanmaları i('ln )·eni gellr 
kaynakları ara,tırmak nıakıa.
dlyle l'artke bir kom~yon ttş
kll edltnH~!'i.I hakkındaki teklif 
kabul edilerek ıo.aat 17,lO da c:el-Cripp.! böyle bir feyi hiç dü~llnme

diflni töy1eml,tir. 

Kız Muallim mektebi bu senenin 
voleybol f&mp:yonlujunu muhakkak 
denecek b r ,ekikie elde etn1iştlr. 
Erenköy ikinci, geçen senenin şan1pi
yonu Çamlıca da UçUncüdUr. 

DUn gUnUn ilk karşılaşması Çam
lıca .. ıstanbul kız Hıseııi arasında oy .. 
nanmış. zevkli bir oyundan sonra 
Çamlıca rakibini 15 - 2, 16 - 14 mat
!Cp etmc~tır, 

!kinci ve son mac; da Kız Muall:m -
Kandi"li arasında olmuştur. Bu n1U
sabakada Kız Muallim beklenen oyu
nu gi:)6terememiş, yalnız içlerinde 
Hayriye yine her zamanki gibi kız 
okullar arasında bir \'oleybol yı1dııı 
oldufunu isbat edecek oyununu oy

namıştır. 
Her zaman kendis1nde-n takdlrle 

bahsettiğimiz Mela.hat ise taflan ni
hayete kadar t.aap bozukluğu içinde 
iyi btr oyun çıkara.mamıfl& da ylne 
diğer arkada91arına terevvuk elmi9-

tır. 
Kandill'd< de Selma temayilz et-

miftir. Neticede maç1 15 - 8, 15 - 13 
Kız Muallim kazanmıştır. 

Mesut bir doğum 
Yüksek maden mühendı~ı Bay 

Bedri Beklro~lunun bir kızı dün
yaya ıeımtştlr. Yavruya uzun 
ömürle ııhh•t ve saad~tler dJler, 
ebeveynini tebrik ed~rız. 

Japonlar fır8&t kollamayı pek l.yi 
bllen adamlardır. Seftelcrco müdd•t 
J!ıUli. projeleri ftı.erlndc çahşmı';'lar 

'e ağlarını mü.kemmel surette kur
muşlwdır. Bu esnada. da ku\ \'t"tlf'

rlnl glı.lemej"l pek iyi bllml ,lerdlr. 
Japonyayı iyi bUdlkJerJni iddia edrn
ler tarafından .ıo.on 1tta\ Uzlin arlft•
slnde Amerlka gau:te ve mttmua
Jarında. yazılan yazılar gö-ıden gr
c;-lrlllrse Japonların zaafı, nok an
ları, hele hly)arttitikteki areu1Ulk
lerl hakkında öyle Jillilnç lddlalarn 
tesadüf edUJr ki bu kadar gafletr 
dlişUlniesl na_ t1 mlimkün olduğunn 
insanın akh ern1cz. Hakikat şu ki 
Japonyaya giden ıözcüler orada 
olup biteni dejil, aneak kendi z'hln
le:rlne sapl&nmı' fikirlerin akisleri 
nl görmü,ıer ve metnleketlerl 11&1-
klnı zorla gaOe:te ılirükletnl'jlerdlr. 

Yalnı• Mr tek adam hakikati för
mu, vt - old•ğu kadar b•ıtnnıı
tır. Bu adam General MiM' Al'thur· 
dur . .Eter Mac Art'hur'an dedlkltrl
ne ,·akit ve zamanlle kulak l'trll
ı.eyaı Ja.ponlat Pll!;lflk sulannda 
MU°beı';t bir J°t"l:Jntlye çrlnnazdı, be-l
ki de Japon harbin.in lptJdadan OnO 

alnurdı. 

Hali T;1sfiyede Bulunan 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: 
Hail tadflyed~ bulunan Isllllbul ve Trakya Şeker Fabf'ıkaları Ttlrk 

Anonim ı,trketl hJSMdatları umuml Myetınn1 4: Mayıa 1942 larthll pa· 
zarteol günU !eYkalltde !Mırette aktı içtima etmek uure daveti karat· 
laflırılmış olduğundan, Şirket' ~tMe<tarlarının mez.kQr trUnde, saa.t 11 d~. 
ı~tanbulda, Bahçckapıda, T•anda. 42 nUD\aı·ada kılin Şirket merkezı
ni 'erefle:ndirmelerl ve hı.tı&e eenetle.rt veya bUnlara mut.uarrl'f okluk:1a
rını mUıbit evrakı içtima gtinündıen bir helta evvel TUrldye If veya Zi
raat B&nkala.rına veya TUrJtlye Şeker Fabrikaları Anonim Sırt<eU mtr
koiıne veya IııtanbUkta Ba.hçeka.pıda, Ta.#handa bulunan l&sfiye me-mur· 
ıarın& tevdi ederek duhuliye varakaıı almaları rtca olunı.r 

1111U&IUl: 
ı - Şlrketin testiye muamell.t ve vaziyetine mUtealttk tasfiye he· 

yeti raporunun okunması ve t&lld.ikl, 
2 - Şirketm hesap vaı.ı)Hıtinln tetkik ve taavi.ht ve tufiye mc.tnur

larllo murtklbin ibraııı. 

Askeri fabrikalar sotıno!ma komisyonu llônlorı 

15 ton klllp ipi ahn""&k 
Beher kilosuna 132 kuruş bedel takdir edilen yukarda yazılı 15 ton 

kulp tpi Alkert fabrikalar umum mUdürlUlü merkes Ntın alma. komla· 
yonunca 21.4.94.2 salı ,.UnU ıaat ı' de pa"rlıkla Jhale edUecekUr 
Şartname parası3<lır. Katı teminat 2970 lirad1r. (41~) 

* Şartnamesinde ctettş.ıkllk varılır %80 - f-tO ten kurşun alıR&Cak 
Beher kilosuna 65 kuru, bedel tahmin edilen yukarıda yaz.ıh 200 

400 ton kurfUn Aekert Fa.bl'lkalar umum mlldUrlilttl merkez eatın alma 
koınlsyonunca 2li4/11H2 a&lı gUnU <aat 1',30 da pazarlıkla ihale edlle
cekt;r . .Şutname 13 liradır. K&U ~mınat c2&390• liradır. c4159> 

* Mıılııtelll eb'a.tt& o kalem ve cem· .. 6400 Kr. Natumart Y"11ık ~dik 
tel alınM••k 

Beher kilosuna. 900 kurut bedf1 tahmin edilen 9 kalem ve cem'an 
6i00 K&. Naturhart ya:ı<;ık çelik tel Aakort Fabrikalar umum müdUrlU 
ğil mcrke:ı satın aıma kom yonunca 21/4.ı DO l&h g-iJnU ıaat 15,30 da 
pazarlıkla. ihale edilece.ktır. Şartname 28ô kuruşt~r. I<aU teminat c.:86·10• 
liradır, •1447> 

Maliye Vekaletinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 p aralıklann teda· 

vülden kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların yerine dantelli bir kuruşluk 

!arla bronz on paralıklar d•rp ve ply-ya klıll miktarda çıkarıl 
mış oldugundan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30.6,1941 ta
rihinden sonra tedavülden Gldırılması kararla,tırılmı~tır. 

Crippı sözleı-inl bitirirken memu
riyetinin muvaffaklyet.s!zl!kle b!tme
ılnden dolayı kimıteye k&b&hat yük
leme4ltlni ııl!ylemı, cbunun blltlln 
m.su!ıyetlnl kal>ul cdl;ıorwn• c!amif
ttr. 

«Günün birinde izinin sonu 
geliyor. izinli asker, yatai;ından, 
evinden, medent rahatlık imkfıın 
larlle ve zevklerle dolu muhitin 
den yeniden uzaklaşıyor, cephe 
kıyafetine giriyor, trene binerek 
yeniden cephenin yolunu tutu 
yor. Orada vaı.iftsini yapmakta 
dc-t<>m,..,.......eoittlr- Foka t bb;. ta 

raftan da: 11Niçtn döiü,Uyorum?a 
•ualın; her gün ıec;tıkçc daha 
fazla ıırarla kendi kendine so. 

Me<kılr ufak paralar 1 temmuz 942 tarihinden itibartn artık teda· 
vül etmiyccek ve bu tarihten iti haren ancak bir sene müddetle yal 
ııız mal sandıklarlle CUmhuriyet Merkez Bankası şubelerine ve 
CUmhurlyct Merkez Bankası şu besi olrnıyan yerlerde Ziraat B>n· 
kası şubeleri tarafından kabul ectilebllecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bU:lunanların bunları ınal sandık· 
~· Cümh11riyet Merkez Banka11 va Ziraat Bwvı ...-ı .. r&olıktır.ı-
tebdil " .... !"• ·•· ~"r··r. (!:~O) (5ô&S) 

• 
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BULMACA 

Sold•n ~a: 1 - Bir s !ah; Bir 
nida. 2 - Taharri, Bir millet. 3-
Bir deniz taşıtı; Çok iyi. 4 - Bir 

RADYO 
Bu~ Pror.am 

7,30 Program 
7,33 MUz k 
7,45 Ajans 
8,00 Mür'k 

8,15 Evin saati 

12,30 Program 

12,33 Müzik 

12,45 Ajans 

13,00 Müzik 
18,00 Program 
18,03 Müzik 
18,15 Ziraat 

takvimi 
18,55 Konuşma 

19,10 Müzik 
19,30 Ajans 

19,45 Serbest 5 

dakika 

19,50 Müz.k 

20,15 Radyo 

g:zetesi 
20,45 Müzik 

21,00 Konw;ma 

21,15 Müzik 

21,45 Müzik 

22.30 Ajans 
22,50 Kapanış 

VATAM 

i LE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/ayınız. 

.,.; . . . \. ,•. ~ . . ' . - . . . . . ,... . '. " ' . . 
kumaş; İştiha ~çan şey. 5 - Ter. r ~ 
si: bir spor; Kuvvetli istek; Tersi: 1 • • j 
bir renk. 6 - İstanbulun bir sem- 1 lstanbul Levazım Amir l iğinden Verilen Askeri Kıtaat lônları 1 
u. T _ zamanin kısımlarından, ~----------------------------------------) 8 _ Tersi: İstimbot; P•Uivla cila-\ 

vrn eş tarafı. 9 - Yeyıcı; İnsan. · BchE'.ri 150 1iradan 762 adet ç ft 1 
10 - Erzak ambarı: Akıtma. ll- atlı "na kl ye arabası pazarlıkla 
Bir renk; Gözyaşı dökmek. yaptır:lacaktır. İhalesi 17 ' 4, 942 

Yukardan aŞ"Jğıya: 1 - Eski cumartes~ gilnü saat 11 de Sıvasta 
Kurtuluş; s:r Türk unvanı. 2 - askeri satın alma komisyonunda 
Bir taşıt; Taş:yan. 3 - Sonsuzluk; yapılacaktır. H~psini.n tutarı 
BiT nehir. 4 - Kör; Yazı. 5 - Ne- 114,300 lira, kat'! teminatı 13,930 
fi edatı; Sonuna kadar g.tme; Es- liradır. Şartn:ımcsi komisyonda 
ki bir mabut. 6 - Bir köpek adı görülür. Taliplerin belli vakitte 
7 - Bir hayvan; Tersi: sofra Alet- komisyona gelmeleri. (2813.4309) 
!erinden; V:layet; 8 - Taharri et- * 
mek; Fasıla. 9 - Lezzet: En ağır _ . . 
ceza. 10 _ Yüzün kısımlar:ndan; Kapalı zarfla aşagıda cınsı ve 
İlgi. ll _Arabanın üst kısmı. Feh m•ktarJarı yazılı altı kalem mu-

t k tabiy.e eşy;sı münakasaya kon-me ~. 

1 

EVVELKİ BULMACANIN HALLİ muştur. Evsaf ve hususi şartları 
K t . j komisyonda görilleb lir. Mutabi_ 

Soldan sağa: 1 - erpe en, ye eşyası toptan bir talibe ihale 
Fa. 2 - Oda; Egemen.R3 -5Şa- edilebileceği g bl ayrı ayrı talip-
!ak· Emel 4 - Anan; ay. - 1 ' · . l lere kısım k:sım da ihale o una-
Kie!; Aka. 6 - Las: ( sal); Eb. bilir. ihalesi 30/4 ' 942 perşembe 
7 - Şu; Mers: Ta. ~ - Ayran. günü saat ıı de yap lacakt:r. Mu. 
Si. 9 - Sam; Hak; Kı. lO - Da. vakkat tem nat 10942 l:ra 50 ku 
valaclro. 11 - Alikıran; Ya. ruştur. Taliplerin ı hale saafnden 
Yukarıdan aş ğıy~: 1 - Koşa 1 bir saat evvel teklif mektuplar lt 

koşa; Da. 2 -:- Edan•, Uysal. 3 - Harb:yede Yedek Subay okuluıı
Ra.fael; Ravı. 4 - Anla~amak. da komisyona müracaatları. 
5 - Sen; Lı. 6 - Te: Esır; H~r. Cins! Mikt~r 
7 - Ege; (B) aca. 8 - Nem; Mıs-
kin. 9 - Mer'a. 10 - Felaket; Kadana yular başlığı 
Koy. 11 - An; Yabani. maa sap 10000 

Pazarlık günü talibi çıkmıyan aşagıda cins ve miktarları yazılı iaşe 
maddeleri 22.4.942 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde pa
zarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda görüle· 
b~lir. Isteklilerln belli gUn ve saatlerde Fındıklıda satın alma komis· 
yonuna. gelmeleri. (2872 • 4460) 

CJnsl l\Ilktarı )tuh. Bd. Katı Te. lhale Zamanı 
Saat D. 

KLrnuzı mercimek 
Sabun 

Ton 

15 
30 

4575 
24600 

• 

Lr. Krş. 

686 25 
3690 

10 30 
11 

Teklif edilen fiyatı pahalı görülen ve ayrıca ~pılan eksiltmede ta· 
Iibl çıkmıyan iki kalem yaş sebzenin yeniden pazarlıkları 20.4.942 pa
zartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde yapılacaklardır. Şartna
meleri her gün komisyonda görUlebillr. 50 ton ıspanak Uç parti olarak 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebiLr. isteklilerin belli gün ve saatlerde 
Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. (2873 - 4461) 

Cln!ll \fiktarı )luh. Bd. Kati Te. Pazarlık Znmaru 

Ispanak 
Ispanak 

Ton Lr. Krş. Lr. Kr'j. Saat D. 

30 
50 

9000 
14750 

13!\0 00 
2212 50 

10 
10,30 

* Aşağıda miktarları yazılı koyun etleri kapalı ı:arfla -eksiltmeye kon-
muştur. ihaleleri 4/5'942 pazartesi günü saat 16 da lskenderun askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 'rallpleriı. .<anunl veslkalarile 
tekli! mektuplarını .hale saaLnden bir saat cvve. komisyona vermeleri. 
Cinsi I\llktarı Tutarı 't'emlnah 

Kilo Lira Lira 

Asker!ik İşleri 
İp yular başlığı maa sap 

Yerli hayvan iç.n kıl 
30000 Koyun eti 

Koyun etJ 
115,000 
~5.000 

103,500 
44,000 

'762,50 
3300 

(2921 - 4557) yem torbası 

Kadana hayvanı .çin kıl 
yem torbası 

30000 

10000 Aşağıda yazılı mevtLdtn pazarlılı:la eksiltmeleri ~0/4/912 günU ElA· Eminönü Yeril A"kerllk Şubesi 

Başkanhfındıın Gebre 60000 zığda askeri satın atma kom·syonunda yapılacaktır. T " 1''llerfn belli va· 

Sü\·arl Tğm. }lo!lan oğ. 1\.fesut 327 

(28281). Di• Tb. t:'.Tğm. Ali Roza oğ. 
L.mail Fehmi S08 (38446), Top. Tğm. 
Hüseyin CelıU oğ. Turgut SSl (52750) 

Bu subaylarıa hü,·lyet cUzdanlarlle 
birlikte acele şubeye gelmeleri lhl.n 
olunur. 

BORSA 
14 NİSAN 1942 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 130,70 
100 İsveç Frangı 30,365 
100 Pezeta 12,93,75 
100 İsveç kronu 30,72 

ESHAM ve TAHVİLAT 
İkram yeli '1- 5 938 22,65 

Belleme 8000 kitte komisyona gelmeleri. 

(2801.4297) 

Beher kilosu 145 kuruştan koyun 
eti veya beher ki~o'9u 130 kuruştan 

sığlr eti olmak Uzere 70 ton koyun 
veya sığır eti ~artnamesi mucibince 
kapalı zart eksiltme usulü ile satın 
alınacaktır. Koyun etinin muvakkat 
teminatı 7613 lira, sığ"ır etLnln mu
vakkat teminatı 6826 ı:radır. Ihale~ 

si 28.4.942 salı gUnU saat 16 da ya
pılacaktır. Şartname komisyondadır. 

Taliplerin ihaleden bir saat önce tek 
lif mektuplarını vaktinde Selimlye· 
de askeri satın alma komi3yonuna 
vermeleri. (2853 • 4420) 

* 

Cinsi 

Şeker 

Kuru UzUm 
Erlmiş sade yağı 
Nohut 
Kuru fasulyf" 
Mercimek 
Zeytln tanesi 
Zeyt:n yağ"ı 
Plr:nç 
Kuru soğan 
Pirinç unu 
Nişasta 

Salça 
Makarna 

Miktarı 

Hllo 

5000 
2500 
5000 

10,000 
30,000 

5000 
2000 
2000 
.'1000 

500 
100 

50 
1000 
500 

Tutan 
Lira 

5800 
1500 
6500 
1300 
6100 
750 

1400 
2800 
2200 
100 
100 

60 
1000 

300 

Teminatı 

Lira 

•35 
112,50 
487,50 

97,:';0 
382,50 
56,25 

105 
210 
165 

7,50 
7,50 
4,50 

75 
22,50 

(2928 - 4564) 

82,000 kilo koyun eti alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 22/4/942 
ça.rfamba günU saat 15 de Tokatta 
asker! satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 57,400 lira 
ilk tem natı 4305 I ıradır. Taliplerin 
kanunt vesikalari · e teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. (2788 • 4229) 

* 65,264 lira 14 kuruş keşit bedelli 
tedrisat binaşı inşası kapalı zarfla 

ı eksiltmeye konmuştur. !halesi 28.4. 
942 salı gUnU saat 15 de Eski~E'hirde 
hava satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Ilk teminatı 4513 lira 21 
kuru,tur. Talipler!n kanunt vesika~ 1 

larlle teklif mektuplarını ihale saa
t:nden bir saat evvel komisyona ver-

1 
meieri. (2866 - 4433) 

Elbise 
<;:!ot 
Çizme 
l\.lanevra sand1fl 
T<aryola 
Büyük Uniforma 

* Adet 
_ı 

ln 
195 
147 
211 
260 
268 

Battaniye 271 
Kaput 186 
Manevra kemeri 186 
Hurç 278 1 
Harita çantası 274 
Yukarıda yazılı m .. ilzemeler!n ka- ı 

palı zarfia ekslltmeleri 2014/942 gü
nü saat 10 da Çangırıda okul talim J 

alayı· satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Ilk teminatı 3150 liradır. 

Taliplerin kanun! ves ikalarile teklif ı 

mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komiayona vermeleri. 1 

(2706 - 3987) 

* 120,000 kl!o sığır, keçi v~y• Jı:o· 
yun eti alLnacaktır. Kaprlt zarfla 
eksiltmesi 20/4/942 pazartesi gü
nü saat 15 de Bircclkte askeri sa· 
tın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahm in bedeli 12,000 lira, illr 
teminatı 950 J1radır. Taliplerin ka
nuni vesikalarile teklif mektupla.. 
!"ını ihale saatinden b ir saat evvel 
komisyona vermeleri. (2712-4007) ... 

İ · d 64 452 JI 24 kuruş ""- 200 ton kuru ot kapalı zarfla zm.r c. • ra ı - 10 ton ıspanak Halıcıoğ'u 760 Komisyonda mevcut evsafı dahilln-

Türk Umum Tiyatro 68,00 
Aslan Çimento Müessis 13,50 

k !fi . t · t• •şaatı k" ekslltmeye konmuştur. İhalesi 27. bedel eş 1 su esıs:- · - - satın alma komisyonunda 17 Nisan de ayrı ayrı parti"er halinde 2250 şer 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 942 cuma günU saat 14. de pazarlıkla 1 kilodan dört parti ayaktan sığır eti 4 ·942 günü saat 15 de Ankarada 
İlk tcm·nntı 4472 rra 61 kuruştur. satın alınacaktır. 1 pazarlıkla satın alınacaktır. Lv. am·rliğ:i satın alma komisyo-
1 1 6 5/ 942 a c::amba günü 1 nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli ha esi · ç r" 2 - Ispana!Jn ev!at' ve ışartnamesi Her partinin teminatı 438 lira 75 

t 16 d Ank.rada M M V 17,000 llra, ilk teminatı 1275 lira. saa a '' · · her gün komisyonda görülebltr. kuru~ olup pazarlığı 17/4/942 cuma 
k \. onunda y•pıla dır. Taliplerin kanuni vesikalarile S~t n alma om sy .... - 3 - Isteklilerin belli gUn ve saatte gUnU saat 15 de Selimiyede askert 

i 322 kuruşa ko teklif mektuplarını ihale saatinden 

btanbul Umum Sigorta 29,00 
Sirkeli Hayr ye 35,00 
';;irkeb Hayriye Temettü 30,00 

ZAYİ 
İstanbul Emniyet direktörlüğün. caklır. Şartnamcs - komisyona ,gelmeleri. (2915 - 4551) 

1 

satın alma komisyonunda yapılacak-
! B ı·şe g·rebil b :r saat evvel komisyona verme. den alm:ş olduğum 31 ' 41478 sa. misyondan a ınır. u · • lf. br. (2924 - 4560) 

· d " ·· !eri. (2751 - 4136) yılı '.kamet tezkereml zayi etti_ mek için ihale güniln en uç gun Hangar müıştemilı\tı pazarlıkla ek- * 
ğimden yerine yenisini çıkaraca. evvel ne k'l!dar M- M. v. İnşa.at siltmeye konmuştur. Ihalesi 18 '4/942 2380 çift er kundurası pazarlıkla * 
ğım. Eskisinin hükmü olmadığı dalre!inden vesika alır.ması şart- gUnU Ma'atyada Hava mıntaka depo satın alınacaktır. Ihalesi 6/5 ·942 Aşağ;ıda cins ve miktarları ya. 
ilıln olunur. tır. Taliplerin .hale saatinden bir Amirliğinde yapılacaktır, Taı·pıerin çarşamba günü saat 14 de Erzurum- zılı 17 kalem kunduracı malze-

Ga1ata Lülecihcr.dck caddes ı saat evvelin~ kadar kanuni vesL ı belli vakitte depo A.m;rllğlne mUra- da aqker! satın alma kon1isyonunda mesl 16.4 .942 perşembe günü saat 
40 numarada oturan kalarile tckl ( mektuplarını ko_ 1 caatıarı. (2920 • 4556) yapılacaktır. Tahmin bedeli 23,800 11 de pazarlıkla satın aLnacaklar-

Klara Şehwarts misyona vermeleri. (2890-4478) + lira kaU teminatı 3570 liradır. Şart- dır. Şartnamesi her gün komls-

lıiiiiiiiiiiiUiiiİİİİİİliİİİiiiİİİİİİİiiiliiİİİİİİİİİİiİiiiİİİiiiiİmiiİiİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 13,000 kilo sığır veya koyun eti namesi komisyonda görül Ur, Taliple- yon da görülebiLr. İstekliler :n belli 
1-- veya burma ke-çi eti pazarlıkla satın rln beli vakitte komisyona gelmeler'. gün ve saatte teklif edecekleri fi. 

1 

Türkiye CiimhuriyefJ alınacaktır. !halesi 20 4/942 pazar- (2917 - 4553) yata göre kati tem inatları ile bir. 
tesi günU saat 10 da Bandırmada as- * likte Fındıklıda sat_ın atma ko-z.• ra at Ban ası ı ker1 satın alma komisyonunda yapı- Beher adedine 4 lira tahmin edilen misyonuna gelmelerı. (2912-4522) 
lacaktır. Tahmin bedeli 13,000 l ra 6800 adet keçeli belleme pazarlıkla l\liktarı _c_ıns_ı ____ _ 
kaU teminatı 1950 liradır. Taliple- satın alınacaktır. ihalesi 20/4/942, 12 Üç ayaklı örs Kuruluş tarihi: 1888. - öermaye!i: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 26:;. 
Zirai ve tlcarl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 ı;ra ikramiye veriyor, 

Ziraat Bankıuıında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur·a ile 8'ağı
dakl plAna göre ikramiye dağ"ıtılacaktır . 

ı&. adet ı,OOo Uralık 4,000 lira 
4. > 5()() » 2.000 » 
t • 

40 • 
250 
100 

• 
• 

ı,ooo » 
1,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 lira 

J'.?0 » 40 • 4,800 > 

160 » 20 • S,200 • 

DIKKA.'r: HesapJarır.c!a paralar bir fiene içinde 50 liradan aşa
ğt dU_şmiyenıere ikramiye çıktıtı takdlrde % 20 tazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQ.11 

11 BırincikA.nun~ çekilecektir. 

ı rin belli vakitte komisyona gelme- pazartesi gUnü saat 15 de Bahkesirde 30 Şimşir saplı döğme çc. 
teri. (2922 - 4558) askeı1 .satın alma komisyonunda ya. k1ç (orta) 

.Jf. pılacaktır. !haleden .'tibaren Uç ay 20 Kunduracı falçatası 
1 8000 dönUm miktarında çayır ki- :zarfında teslim edilecektir. Evsar ve (brike) 
\ ralanacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi nUrnunesı komisyonda görUlebilir. 36 L~maki eğe Ay (Yıldız 

16/4./942 perşembe günU saat 10 da 1 Taliplerin belli vakitte komisyona marka) 
1 Izmltte postahane karşıoında Ukerl gelma eri. (2882 - 4470) 27 Toprak masat 
satın alma komisyonunda yapılacak· 1 + 4 dUzünc Patoma tığı 
tır. Talipler.n belli vakitte komlsyo- Kapalı zartla 7.5 ton sığır eti ve 150 8 adet Paloma t-ğı sapı 

1 

na gelmeleri. 1ıııl (2923 • 4559) ton sığır veya koyun eti alınacaktır. 40 Kaçabrık 
...- lhale•l 17/f/942 gilnU saat 15 de An- 10 Kur.dura çıkarmak 

1200 ton muhtelif mevad nak!tyesi karada Lv. Amirliği satın alma ko- için kanca 
pazarlıkla ekı1ttmeye konmuştur. misyonunda yapılacaktır. Sığır etlnin 10 İç raspası 
ihalesi 27/4/942 günü saat 15 de tahmin bedeli 80 kuruş, koyun etinin 45 Kunduracı Qdl kerpe-
Muğlada askeri satın alma kom:syo. 1 kuyruk dahil 120 kuruştur. Sığır eti· teni 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli nin ilk teminatı 4250 lira ve koyun 9 Tanalya (kur.dura çek_ 
27,750 lira kaU teminatı 4162 liradır. etinin ilk tem:natı 10,250 liradır. Ay· mek için) 
Taliplerin belli vakitte komisyona rı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 12 Adi dış rc;spası 
gelmeleri. (2811 • 4307) Isteklilerin kanunt ve.'9ikalarile tek· ıo paket Zımpara kfiğıdı No. 3 

+ lit mektuplarını ihale saat:nden bir 8 kilo ç;riş 
10,000 k.lo zeytin yağı allnacaktır. saat evvel komisyona vermeleri. 20 » Tahta çivi 3,5-5-6 No. 

Pazarlıkla •ksiltme5' 4/~/912 pazar- (2705 - 3986) 200 • Kösele 
tesi gUnU saat 15 de Erzurumda as· .... .ll-
kert satın alma komiSyonunda yapı· Keş.f bedeli 1849 lira 10 kuruş Müteahhit nam ve hesabına pa-
ıacaktır. Tahmin bedeli 15,500 lira olan Gümüş.suyu hastanesinin bu- zarlıkla ihalesi nan olunan 121273 
katt teminatı 2325 liradır. Şartname- har kazan ve etüv tamiri işi mü- kilo sığır etine talip çıkmadığın
si komisyonda görtllUr. Taliplerin teahhldı nam ve hesabına 20/ 4/ dan tekrar pazarlığa konmuştur . 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 942 pazartesi günü saat 11 de açık Evsa! ve hususi şatlarile teslim 

(2916 - 4552) eksiltme uşulile isteklisinc Jhale mahalli komisyonda görülüp öğ

* 9000 kilo sığır eti alınacakı,t· 
edilecektir. İlk teminatı 138 lira renilebilir. Beher kilosunun mu-
68 kuruştur. Keşif evrakı ve şart- hammcn bedeli 95 kuruştur. İha. 
namesi hcrgUn komisyonda görü- lesi 22 4 942 çarşamba günü saat 
lebillr. lstekl:lerin kanuni ayrıca 10 da yapılacaktır. TaJ:pJerin kat'! 
inşaat şubesinden atacakları vesi. ten1inatıar1le Harbiyede Yedek 
kaiarı ile birlikte Fındıklıda satın Subay okulunda sat n atma ko. ., ________________________ . 

Pazarlıkla eksiltmesı 16.4.942 per. 
şembe günü saat 14 de Had•m
köyde askcrl satın alma komisyo
nunda yapılacakt:r. Taliplerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 

(2903 - 4513) 
alma komisyonuna gelmeleri. m ·syonuna müt·acaaUarı. 

(2Y81.4222) (2926-4562) 

REKOR! Teminat markasıdır• 
Zeytinyağlarını n 

Rallolyetlnln al<Mlnl ispat edene 

tOOO • Lira ikramiye verilir. 
Zeytinyağı lııtediğlnlz zaman, yalnız 

11EK OR Zeyti nyağla rı nı 
B&kkalıru.ıdan ısrarla isteyiniz. 

"5 kiloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafımızdan satın alınmaktadır .. 

Depo adresi: htanbu! Tütün Gümrük Hemerll ao. No. 21 - Tel. %4191 

SUMER BANK 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Merkezi: Ankara -Şubesi: lstan bul 

banka muameleleri yapar 

Vaadel i Tasarruf ve Ticaret Mevduatına 
En Müsait Ş '.l rtla rla Faiz Verir. 

Mless es e ıerl: 

S üm er Bank İplik ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi, Ankara 

Fa br ikalara: 
Bakırköy bez fabrikası, Bünyan mensucat fabrikası, Bursa Merinos 
fabrikası, Defterdar mensucat fabrikası, Ereğli bez !abrJka!ı, Gem
lik sungipek fabr.k&aı, Hereke mensucat fabrikası, Kayseri bez fab-

rikası, Nazilli basma fabrikası. 

Siimer Bank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 
IST A NBUL 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müessesesi 
I Z MI T 

Siimer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi 
ISTANBUL 

Türkiy Damir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
KARAB01l 

Fabrikaları: 

Kütahya Ker a m i k Fabrikası, T asya Çeltik 
Fabrika sı, Sıvas Çimento Fa~rikaS4 

.f/yrıca birçok mühim sanayi 
teşekküllerde iştiraki v1Jrdır. 

ve ticari 
• 3Bll. 

Nafıa Vekfiletinden: 

REKLAM Dl ÖIL, HAKİKAT: . 
..,... Yurdumuzun her kö~esinde dUrUstiUğil• 

- 1 u~u~ıru ;;~;~;ı;iy~;G~~~SINI 
gezmeden ve bir fikir almadan ba~ka. yerdefl 

"' M O B I L Y A almamalarını ta.vsiye 
muUaka salonlarımnı gezımelerlni rica ederi:l· 

p· 
Bilhasea Ingiliz karyolaları ve AY-ustury& s• 
dalyaları me\'cuttur. 
ı~tanbul Rıza Pa,a yok llf}U No. 66 AJtlf'et 

Müteahhit nam hesabına 150 ton 
kuru incir satın atına.caktır. Evsaf 
ve husus1 şartları komUJyonda görU
lebilir. ihalesi 2()/4 912 pazartesi gü· 
nü saat 11 de yapıJacaktır. Isteki te
rin teklif edecekleri !iyattara göre 
komisyonda muvafık görüleni ihale 
edilecektir. Ta"iplerln teminatlarile 
Harblyede Yedek subay okulunda 
satın alma komisyonuna müracaat· 

ları. (2847-4386) 

2~00 kilo kösele alınacaktır. 
pazarlıkla eksiltmesi 20/ 4/ 942 pa. 
zartesi günü saat 16 da Kayserlde 
askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bed-eli 17,500 
Ura, kat'i teminatı 2625 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2919.4555) ... 

31/3/ 942 de ihalesi i!An olunan 
30 ton sabuna teklif edilen fiyat 

FeHI. Tel: 23407 

w 
sıır· 

gali görüldüğünden tekrar P gtı! 
l:ğa konmuştur. İhalesi 171 4 ,!" 
cuma günü saat 14 te Y9~1 st' 
caktır. Evsaf ve hususi şa~tilt'' 
komisyonda görülebUir. tst•.Y'o 
rin kat'i teminaUarile Jiıarb'11 ıt11" 
Yedek Subay okulunda satın 
komisyonuna müracaatları· "'63 ) 

(2021.4> 

* . t•~"' Beherine 11 lira fıyat ,ıı~IJ 
edilen 6000 adet çul pa••4 gl 
sat·n alınacaktır. İhale,;i 27 

9
111'8" 

pazartesi günü saat 15 de 8(tli~~'°; 
sirde askeri satın alma kOtı 9101 

nunda yapılacaktır. Temlrı3 0ıf11'' 
liradır. 1000 adetten aş•it'ı re •' 
mak üzere ayrı ayrı taliP e 
ihale ~d lcbillr. (2918.4554'._,/ 

duru 
Sahibi ve Neıırıyat Mil • 

Ahmet Emin Y~"şıı. 
Vatan Nefrlyat Türk Ltd· 

Vatan Ma-• 


