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Saracoğl~nun ortaya koyduou hakikat 
Bu, Türklerin icba r e d ilirlerse harbe girmekte hiç 

tereddüt etmiyecekleri keyfiyetidir 

Saracoğlunun harpten sonra bir Afmanyadan bahsetmesi 
baslı basına dikkati çekmeğa değer bir noktadır 

Tüşhiye. üzerinde~pon rad;;;una göre 1 Atlantik·-,t-e -bu-·yu-.k-

''Kimsenin bize saldı mağ aklında 
geçirmiyeceği kanaatindeyiz. ,, 

'' Dış polilik·amzz lam tarafsızlığa duganıgor. Bunun harp 
eden devletler için fay dalı olduğuna • 

znanıyoruz ,, 
bir tazyıh yapmayı • 

düşünen devıeı Hindistan için hı r muharebe 
r orkiyeyi kendi karşısın 

da düş:~;~~~t~;asında iki yol var: Bir lngilız kruvazörü 
torpillendi, bir Alman 

muhrıbi battı 

Türkiye dürüstlüğünü ir çok ela is bat etmiştir 
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Yazan : Hüseyin CahiJ Y llCIN 
ll-JI ariciye Vekili l:iaıac.·oğlu 
ır-u Roma.da çikan lı Popo-

lo d•lt.alia gazel :ı mu
habirlerinden binne, Tüık poli
tikam hakkındı;. beyanatla bu
lunınuştm. Hariciye V ~kilimız:n 
sözleri bizler için hiçbir ye nıliÇ.i 
muhtevi de~l<lir. Fakat <lunıp 
dinlenm(;k bilmeden <l mm ~dm 
muhtelif ve zıd pı opagan<la a-

1. - lngiltereye karşı isyan 
2. - Harbe girme 

ingilterenin 
teklifler i 
anlaşıldı 

kınbla.rı icin<J,o, l'n maliım "" :ışi- • 
kar halıil:atk·rin bile aı·:ıda sı- Bırmanya 
rada tekrar edilmeo>i lüzumu hi•- h •• k ~ t' H ' d • 1 
solunuyor • U unıe ı ın ıs-
-~ rolit:kasmın en bariz' tanın müdafaası 

mumcyyız vasfı ınsıcamı. ken-
di ken<lisiyle manbki olması, 1 mesuliyetini 
hiçbır arıza,.ız, !.('za<lsız, açık bir ı .. . 
he.ide <lev8J:l etmesidir. Bazı yuklenıyor 
m~ınle~etler bıınu göımek ve 
anlamak istı.mıiyoıfar. Dcği~ik
lik beklı:;orlar \"C dei;işiklik is
tediklerini anl:ıt.'ltaktan uı;an
mıyorlar. Biz de politikamızın 
yalnız ''muam..."n.a'' oldü~unu, ı 
Tiirk \•atanının emrettiı{i hattı) 
hareketten zerre kadn.r ayrtl-, 
mak kabil ol:ı.mıyacağını t.-krnr- j 
dan ıısaıımıyonız Haricive Ve-

1 
kiJimi~•n hOn be~anatı hep bur 
iüikamct ürKrinJe ;;arfedilPn 
di]'.Jloması faaliyetlerlnıiziıı y@i 1 
ttzahürJ .. rnden biridir. ı 

[A.A. telgrafLırından 
buL.~sa edilıniştir.] 

Japun ı·u,lyosu lliıı<li8tanın 

haı be girıncsı i~in hiçbir ı;eb~p 
olmadığını, lııgilte!'cye nıutıı
va.1t c<ll~rse harbe. s\irüklıenece
ğini siiyliiyoı·. Vazi_ et .,ı..dur: 
Hindi•taıı ya 1ngiltcreye karşı 
isyan edecek veya harbe sürük
lene<·cktir. 

Cripps, Hindistanın iç ve dış 
müdafaalarının b:ribirindm ay
rılamıyac1ğın1 söylemiştir. 

Criı•ps demiştir ki: "İngiliz 
teklifkrini ba•lıca liderlere v('r
mek isterdim. Vesika şimdi da
ha geni~ şekilde ne~redılebiLir.1 Hint efkanumumiyesıııin birle
şeceğin<len emin bulwıuyorum." 1 

Lonclra, Hindistaıııı. mııkad- 1 
deralının Hintliler elinde oldu- ı 
b"llllU söylemektedir. 

Cripsin teklifleri şunlardır: 
A - Muhasamatın kesilme

ıoinden hem"ıı sonra, Hindistan 
yenı meı;ruti idareyi tesis ede
cek müntehip bir heyet vücuda 
getirilınet<i için tedbirler alına
caktıı·. Jl.lüeo;•eı;an Meclisine 
Hınt devletlerinin i•tiraki için 
gerekli tertipler tatbik me\'kii
ne konacaktır. 

« Denıirhisar» destroyerinıiz 
Yeni gemimiz, dün İskenderuna geldi ve 

• bayrak çekme tö -- eni yapıldı 

1 İskenderun, 30 (A.A.) - !ngilterede yapılan Demirhisar delroyt-rimiz de bu sabah bııı-a
Y~ gelınış ve baynı.k çekme töreni yapılnuştır. Tuğgeneral Kanatlı, kısa bir hit.-cbe ile geminin 
ugıırlu ve gCTJUcileriruizin cessurlannın biiyük ,,ıiiırcllerine lıi},k bir )<ahrnman olmasını dilemi*tir. 

Sof ya radyosu 
Ruslara catryor 

' 
Ruslar bir harbe 

tutuştuğu takdirde 

Bulgarlar, acı akı
beti takdir ediyor 

Birmanya 'da 

Cin kuvvetleri 
' taarruza geçtiler 

Celebes adaları şimal i n 
deki kıtalar da 

teslim oldu 

Ruslar, Ural 
dağlarına atılırsa 

Müttefik lerin bütün 
ümit leri mahvolacaktır 

Lord Biverburk 
böyle söylüyor 

Yeni Delhi mahreçli telgrafta J Miami, 30 !A.A.) - Ödünç 

Türk Hava Kurumu 
dün toplandı 

Tafsilat 3 üneii 
sahi l em izde 

-1 . R usya'da: 
2 • Uzak Doğuda 
3 . - Libya'da: 

Humm;,,~ı hazırlık gö?.e r rpıyor. 

Avustralya hava ıııt·\ 12ni. rı 
tl:'hilit altındadır. · 
Hueketler, keı<if mıı hiyl'tirnlcn 
ileri gitmiyor. 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

J>Ofl UDA : ı 
Rus kı~ hareketleri, arazi ka

zanmak, düşmanı yıpratmak 
ve yarın için taarruz kabiliye
tini kırmak maksadını güdii
yordu. Bunu oldurmak için, Kı-

zıJordu arasız saldıt·l~İi-l!"lna de
vanı etti. O, hasmının l\.us kı
şına alı~k1n olm<tdığına ve k ~ 
lN:hizat111ın da ek5ilc bulundu
ğuna. inanm1Htı. 

(Sonıı ;;,,. ), Sı1. 1 d(:) 

C<ık rc:ılıı;t \'e d üribt bir 
d..,;ıet :ı.d;ıaru ~ıfatiyle. ~ .. ıacoi(
lu lxrnnc bnı debdt>beli, fdk:ıt 
i~i bÖ~, basma kJJıp Ia:.ırdıl:ır 
yıcrmtı'1 mahiyetini almaktan 
kurtarmı~br. Blze SHl<lırır.1)~ 
hiç kimsenin aklından gcçirmi
ycceğint dair beııledi~iz ka
naatten bahsederken gö~terdi~i 
.ııebep, diplomasi sahasında adet 
olan dootane fı ·ıltılar yahut ga
zetr·lr.rden kulalıl:ıra akseden 
dostluk trampctkrı dei(ildir. 
Sar.ıc0ğlu realiteyi mü~:ıhe<!e
d('ıı ileıı gelen bir kanaatı mii
·kfa<t ediyor. O, l!!.uhaııı•l~rrlen 
lıc•· bırinın I<iıfi d('rcn~<:le dii:ı
n anı ol· lul"nntı gözönünde tutu~ 
yo,. Ye r>öylc bir durumda hiç 
b"ı'r"n Tilrk Hıl:i.hl.nnın ağırlı
~L'U da z . .ı.ten m1..·veııt rlü:;man 
$i\;1hlarnın kü\"Vt·lı ~ra..<.;r:ı.a il3.· 
Vl et.mekte bir tayda mül~haza 
.. tmiye,rğine emniyet ~c; teri
yor. 

1 -te c;olı açık \'e aıılıunlnıaıu 
~ayet kola;Y b!r dil. Burada ga
-· <.t sade lıir fuan ile s~rac·oğhı-
1 un b;r kt"re daha ortaya koy
~ı:·hı biı hakikat vardır ki. o 
da 'l'iirklerin icbar edilirler•e 
h~rbc girıuekte hiG tereddüt d
tr,iyecekleri keyfiyetidir. 'l'iir
kı renin h::.rp harici kalması için 
Y•lruş sulh istemesi kiifi değil
diı· . Başkalaı ının da Türkiyeyi 
rahat bırakması lazımdır. Tür
kıye üzerinde bir tazyik yapma
yı düşünebilecek bir devlet Tilr
kycyi kendi karşısında düır 
nıanı..rı arasında bulacaktır. Bu 
da tabii<lir ki menfaatlerine hiç 
llygı.l!l düş-:ı.iyecektir. lşte bu 
~ürcinceye dayandığı içindir ki 
'l jrJ< Hariciye Vekili şu sı
tada hiçbir ta~aft..n bir taarru
ıa uğraınıyacağıroızı zannettiği
ni ifadeye kendinde kuwet bul

B - Krallık hükümeti, bu 
suretle tanzim edilecek meşru
tiyet esaslarını derhal yürürlü

(Sonu Sa. 3, S U. 1 de) 

Londra, 30 (A.A.) - Bulgar 
Kr&lı Boris ile Hitler arasında 
yapılan görüsmelerin neticesi 
hakkında hiç bir şey bilinme
mekle beraber, Sofya radyosu

sında Türkiy" ile Almanyanın nun birkaç günden beri dinleyi
dosUuğundan bahseden fıkra, ciler arasında Rus aleyhtarı his 
üstad elinden çıkmış san'at ese-1 ~iyat uyandırmak için propa
ri nümunclerinden biridir. Bu- ganda gayreti yayması dikkati 
nun oruıında "Harpten 1;0nra" , ceken bir emare olmuştur. 
kelimelerinin adeta tesadüfi gi-ı • Bununla beraber, radyonun 
bi gayet tabii bir surette sarfe- b.ı gayretine rağmen, Bulgar 
dilivermesi uzun sayfalar dol- milletinin durumu değişmiş gö
durabilecek mütalealara lüzum' rünm üyor. Millet, Sovyetlere 
bırakmıyacak mahirane bir bu- karşı harbe girmekle kazanabi
luŞa delalet eder. Filha.kika Al- leceği şeyin gençlerinin kütle 

bildirilen ordu tebliğine göre, ı wrme \'e kiralama işlerınin na- 1 
Japon öncüleri Birına.nyada Pro-ı zımı olarak Birle"ik Amerikada 

E;t ~~t?e~ee:~~:;~:ı:~ · ;~:~~~~r~~~;~~~~~0~ ~i~ l/1 --l=S==Y==ı=c==R==E==ı=L=E==,=ı-c ........ a__, ... R ....... _E,,,,,,_=1--
vam etmi~lir. Zırhlı kuvvetler ıj rıı.rılı bir muharebe meydanı o
taarruz için ilerlemı•lerdir. Ja- lan Rus cephesine imkan nisbe-
pon tayyareleri Prome şehrini tinde süratle fazla malzeme gön 
bombalamışlar \'C mitralyöz a- I deı·ilmeııi lüzumunda ısrar et-

llluştur. 

Raı·a~oğlu rnu\'affakıyetle i· 
dere ettiği Türk harici siyaseti
!l!n dürfü.tliigünü hatırlatmak 
!çın misal bulmakta hiç zorluk 
Çelur . .,miştir. İngiltere ve Fran
ca ile ıttifak yaptığımız sıra.da 
P.usyıı hakkmdaki ihtiraz! ka
Yıtıann ila,·esi, Almanya ile 
<lustJuk mbalnnın her eafha.~ın
~n müttefikimiz fn~ltercnin 
'"' berli tutulması Türk politika
sının şaşruaz prensipleri hak
kında efil<iınumumiyeyi aydınla
tabıle~ek birer şule hizmetini 
görürler. 

~ arll"O~?unun be\·an~tı ara .. 

teşine almışlardır. Hasar vardn.
1 

mi~tir. ı 
Mumaileyh şöyle demi~tir: 1 

Birmanyadaki Çin karargıi.hı- 1 (Sonu Sa. 8 Sü. 5 de) 

rının mukabil taarruza geçerek RLJSYA'DA 
Kongyun - Kyumgoiıı hava ala-

nın d ünkü tebliğinde Çin !otala- ---- '--------_..:.._ , 

( Son u Sa. 3, S ü 5 de) manya ile kıymetli bir iş arka- _ (Sonu sa. ı, su. 2 d•l 

daşlığı yapabilmemiz için harbin -==------------------------
1 

l 
sonunu bekkmek zıtı"uridir. 
Harp içinde Almanya ile en kü
çük ticari münasebetlerin bile ı 
ne kadar zorluklara tesadüf et
tiğini tekrara hacet var mıdır? 
Yapılan anlaşmalar daha ziya.de 
kağıt üzerinde kalnuya mahkum ' 
bulunuyor. J 

Bunu, Almanya için bir kaba
hat olarak göstermiyoruz. Al
manya tarafından ticari müna
sebetlerde yalnız iyi niyet kafi 
gelmiyor. Alınan ticari taahhüt
lerin ifa edilebilmesi de lazımdır 
ki mevrut nakliye şartları ve is
tihsal durumu buna müsait ol
mazsa tabiidir ki Almanya bize 
bir şey gönderemez. 
Saracoğlunun harpten il<l'llra 

bir Almanyadsuı bahsetmesi 
başlı başına dikkati çekmiye de
ğer bir noktadır. Türkiyenin Al
man milletine kacy. beslediği iyi 
hislerin ve hatıraların böyle na
zik bir dakika.da bu kadar ince
likle ihsası Sa raMğl.unu tanyiz 
eden yüksek zekBııuı bir nliınu
neııidı'r. 

Hüseyin Onhld YAL()IN 

-
~ 

Sumatra ve Cava'da 
neler gördOm? 
~' Singapur,, dan kacış -Pasifik 
~~~ 

Okyanusunda bir macera 
~~ 

Yakında neşre ba.şlıyacağımız bu sergüzeşt, bir Alınan 
esirinin başından geçmiş, Sumatra ve Cavada cereyan 
etmiş hakiki bir maceradır. Bugün çok ehemmiyetli ve 
günün aktüalitesini teşkil eden hadiselere sahne teşkil 
eden muhit ve ülkeler gibi Avrupada pek az bilinen 
geniş bir Alemin iç yüzünü a.ydınlatan bu meraklı, he
yecanlı fakat aynı zamanda öğretici yazıları: 

Yakında " YENİ SABAH,, 
sütunlarında bulacaksınız 

Bir piyade alayı 
bozguna uğradı 

Alayın iki taburu 
imha edildi 

[ .A.A. telgraflanndaıı 
hulı1sa edilmiştir l 

Moskova radyosunun bildir-

i 
1 

' 

' diğine göre Sovyet kıtaları 
1 Smoleıısk kesiminde 20 kadar 

mesi<fın mahalli işgal etmişler. 
Bu bölgede bir Rus tank müfre-

(Sonu Sa. S, S U S de) 

Adliye tayinleri 
Yeni yapılan nakil ve terfi
lere ait listenin bir kısmını 
dün okuyucularımJza bildir
miştik. Listenin geri kalan 
son kısmını bugün dördün
cü sayfamızda bulacaksınız 

~----~ ... ı~-~~~-

1 thal edilecek malların yarısı döviz 
le, yarısı da takasla ödenecek 

Dağıtma işlerine ehemmiyet veriliyor 
j"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden: j 

.* Yeni anlaşmaya göre !sviçreden Türkiyeye lokomotif, 
demıryolu malzemesi, mensucat her nevi elektrik ."i!alzemesi 
çeı;ıitleri, makineler, a.Jatı ziraiye gelecek· buı.a mu kabı Tür
kiyeden !sviçreye oradan gelecek sınai ~·anın iptidai ~a,~je
leri ile zeytinyağı, tiftik, fındık, kuru ü-;rum ve inciT tütün, 
bakır g;ibi şeyle.: ihraç .. edilecektir. Bu mallann yansı hlasla, 
yarısı se_rbest dovızle ödenecektir. Türkiyede hizmet görm~kte 
olan İsvıçrelıler, burada bulundukalrı müesseselerden almakta 
olduklan aylıkların yarısını her ay serbest döviz olarak mem- ı· 
leketlerine gönderebileceklerdir. 

Jaşe Miisteşarlığı Kadrosu 

~ İaşe Müsteşarlığı yeni merkez teşkilatı koordinasyon 1 

heyetince kabul edilmiştir. Yeni teşkilat kadrosu hemen tatbike ı 
konacak, bir taraftan da berayi tasdik Meclise scvkedilecektir. 
Yeni teşkilfi.tta, teşkilatlandırma, ihtiyaçlar, fiyatlar müra- ' 
kabe, tedarik ve dağıtma umum müdürlükleri ve em:ı.vinlikleri · 
vardır. Teşkil edilen İthalfi.t Ofisi, Petrol Ofisi, Dağıtma Ofisi 
ve diğer ofisler tedarik ve dağıtma umum müdürJü[i·ünc mer- : 
but olacaktır. İaşe Müste.~arlığı te"zi te<kiliitına ehemmi t 

ed t 
• ~ . 

vermekt ir. Te~·zi eşkilatı istihlak kooperatiflerinden başlı- , 
yarak her nevi köy ve mahalle birliklerine kadar inerek bu bir
liklerin hudutları ayrılacak bu teşkilata zamanl.ı büti:n ,-atan-

. d~ların girme:ıi temin olunacakbr. 1 

~~·..-.;;;====·~-=-===========·===-======"'-/ 
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Üreş Musahabeleri: ( 

apon pehlivanları 
ve, Japon gOreş· 

ŞEHiR HABER~ R· ) SPOR 
Gafatasamy yeni .. 

fu.tbotaı kaza:ldı 

Her Japon, bbır tMlılifNlfl Ol-... "*" ohnıasm, pr.qi 
itilir. Bir kan# Japon bin konşlıJ... hasnıım e~ ir• çevirtı 
sıajllip •d•r, gtılnıa DWi/fıp etmez; pestilU&i çılqıı-ır 

Yazan: 111. Sam) Karnyel 

D ftn.ya yiizfiDde ne bda!"" §idir. Bu güre .. e JaI?Otılar: Jütı 
millet varsa; hen.ı: he- .J!ıt.38. ~ Elli kiloıuı.: bir 

Ja....,.. ...... vii .. elli kıl ı·..J· bir cı·-IDl'Sl bu, çeşıtli milletlere göre ,~ J - ı.-
de güreş tarzlan vardır den&- haz& pehlivanı, im:tftn yok, kar
lııillr. ~az Jçon ~de su:-

lıfesela; Japen ~ Titri: u yere fllAn ge.l!p mnğlilp ol
g{lreşi, Latinlerin- yaptığı alaf- ~ yoJt?ır. Hasım ya, hop! 
ranga güreş, Arap güreşi, Hint dı}:e b~<7ıra.rak aman dile)le.
~. 1'"Tars güreşi ilfı ... gibi bcl-1 cek, yahut, kolu budu kırılncak 
lL başlı güre§ler bir.er millet ma- meydanda kalacak veyahut ta 
hdır. ı eliyle hasmına vurarak pes ede-

Güreş, mücadele sporudur: E- ooktir. 
~ lier spor bir mücadele mev- Janon -üreşinde zaman ve me 
zuu ibraz eder... FaJmt, güreş, 1 kan kaydı yoktur. Kıyasıya ve, 
tabii ve akltsiz bir boğuşına, spo- ~resiye boğuşma varclır .. 
ndıır. Bunu okuyan okuyuculu §Öyle 

Jılücadele sporlarını vasıtalı, miıtalea ederler: 
YWDtamz olarak ayırmak 19.zun- - Böyle olduktan sonra dev 
lir. Kılıçla mücadele, silB.hla cı.isgeler küçücük Japonu kırıp 
mücad~ sopa ile müeaıde~ geçirerek. mey~da. bırakırlar .. 
t&§la.. mücadele v.e, ııilıa.yet bu.- işte. burada bıraz duralım. Ja
günkü. teknik itibariyle tayyare, pon güreşi etnatomik, bir güreş
top, bomba, mitralyöz gibi wısı- ti_r. !3ir Japo:ı pehlivanı, lınsmını 
talarla mücadele, vasıtalı SPQr- bilcgınden tutarsa orasuu bir 
liırdaııdır.. mengene gibi ezer ve felce uğra.-

Hiç şüphe yok k:i, güreş bu- tır. O bilek bir daha tutmaz hale 
gthıkü gibi bir fan.taziye bir spor ~Iır. Ensesinden, dirseğindm4 
değildi. .F.Bkiden insanlar gü- mafsallann neresine pençesi do
reşi muharebe-ve, nefs mücade- kunursa o uzuv hareketten sa
ıe vasıtası olarak koruyucu bir kit kahı:. Bundan başka Japon 
llpOI' olaı:ak yapl6'orlaırlı. Bi- gj.ireşinin oyunları da kıncıdir. 
menaleyh, her millet güreşi, e- Kol, bilek, bacak oyunlan gayet 
aas sporları meyanında görü- pratik ve, en ufuk manev.ralar
:yıordu. . la.. en kuvvetli ve, ağır insanları 

Eski devirlerin. 89pa,. ta§. mü- pek az kttvvet sarfiyle mahira
adelcsi içinde bir pehlivanın ne ne kırabilir.. 
bdar ehemmiyeili bir mevcut Japon güreşinin oyunlarından 
olduğunu söylemiye hacel yı0k- bir kaçını l'l'Simlc göstenmck ıs
tur4 Eli ayağı tu.tan galiptir. terdim. Faknt iki sayfa içind'e 
Z&•'lf olan mağliıptur. Bu, böy- olan bugünkü yevmi gazeteler
le olduğuna göre iri yan, dev de bunu neşretmclt kabil değıL. 
els8eli milletler veyahut kavim- İngiliz. ve Amerikan ordufur:ı 
ter kendilerinden. cüsse.siz. o~ harp mücadelelerinde hasmın 
iarı tepelemekte müşkülAt çok- elinden silahını almak ve, ez
tnivorlardi, mütaleası varidi ha: melt igjn askerlerine, zabitlerine 
tırdır. 14"'akat, her ~iğitin bir pi- ders halinde J-a.pon güreşi talim 
li.v yeyişi vardır." İste bu, dar- ederler. Polislerine de canilere 
bl meselin nümunesi g~ de karşı koymak için Japoll" güreşi 
tellKilz etmiştir. Zayıf milletler, öğretirler .. Hliliisa. Japoa giiı'.o
~ oü.saelileri y.emnek için gü- §İ:. müthiş bir mücadcle spom
npe tarzlar doğııı"Jllu .. Jardır. dur. 
Japon güra§i bu, sualin en bil· ı H"r JlLP<lll. ister pehlivan ol-
7llk cıev.:ıbını vermi.ş bulunuyor. sun ister olmasın Japon güı:e-

Bazt kl8a düşüne.eli insanlar şini bilir. Jüü Jütsü bilmiyen 
't"fll"dır. Bunlar, şöyle düşünür- Japon değildir. Bir karıti Japon 
ler: bin karışlık haf:mıını evir-e, çevi-

- Acaba güreşi hangi mili re mağlüp eder. Y lnız mağlup 
icat etmişti~? etnıez, pestilini Ç)kanr. ı 

Bu. ca.lıililne bir düşiinüştiır: Japon güre inde oyunfarm 
Güreş mücadele8inin muCit m·ı- hom.e.n ~si kol ve bacak maf
~ti ypktur. Güreşi ilk dün- salları üzerinde tatbik olunur. 
yaya gelen insanlar bıle icat et- Oyınlannda gaye, kırmak, cz-ı 
memişlerdir. Sevki tabiileri ica- m k-, feloe uğratmak, çııltarmak
bt, korunma mücadeleleri ıçın br: Şakası-yoktur. Mesela, lrn
derhal gür~lerdiı:. lunu uzatıp hasmı tut.."llıya ~ü-

Yain17., güreş nevilerinin ay- ıürkeıl' ini bir bareketı.e kolu 
nlışı muhite, i:kllme, millet bün· mangerı:a-yc elrnnık ve, dir;;eı.ten 
ycsinc göre aynlrlds.r yara<tmtş- ~'.it . bil: dô'ltunuş ~ bılekten 
tu t te Japon güreşi bu, nok- an bır b~ş ve, çe~le kırmak 
tai nazardan millet' bünyesine en lrola.y bır harekettir. 
gôre aynlışlann bir tan:ıdrr. J;uıoıı., ~nde _Pratik_ ola
Hepimı& bıliyoruı. ki, Japonlaı; mk anatomı (teşnh) • bılmek 
kısa ve hafif okk:ıda.. ad~rnlar:- l?..zımdtr. Sen1'a, çok serı olmak 
dır. Böyle tipte buıunan bir in- ~tir. Yn::n şimşek g~bi hn.re
.aıı dev gibi bir adamı nasır ye- .ketlı. olmaık ıcabed~: ~ır Japon 
re vurup galip galebilir?.. Fa- • pchhv4nı hafif .v.e. kuçük o~~
bt bir Japon hafif vo kü~'tih la. beraber mUt.hJş kuvvetlidir. 
olm:ula bom~ güreş. ~ücade- Ve. penç~e?· mafsal ycrle.ri~blr 
lesinde dev cüsseleri yti'e vur- parmak, iki pannalc. kalın.Iığıu
-.nın usuH\nü ttulmustur. Ja- da na.sırlıdır. 

Mil A Ko mna mahkem 
Kalem kadroları 

• en ir 
Vatmana 
açık 

Haber aldığprına göı:a Aıtk9 
ramn en iyi futbolcuların~ 

Demirılparfu Orhan: Wta~ 
gmerek Galat w.ray klu 
girmiŞ • 

,------eoe·------

AdliYe encOmeni tarafından meldttp 
tesb· ve dDn ilan edildi =~:;a::~dim~rw-

Orhan ~ W::ı:ıd 
nm sol 8Çlk mevk:ündw oyn.abt 
lacaktır. .Ankaranın tanuıımf 
J.a.Ireilertncren rinin rıe Gm
~ya gireceği söyienmekteıı 
d r. 

------, _________ ::-1 • maranızı bilemiyorum. Fnkat 

"- 1 2 N h saat 12 ile 13 arasında, idare-

Tramvaylara o. mahkelfie dUn faali ııeçtl ~=-.::-M:..;"_ ':= 
Umumi Meclis 

IJIUİll to,lanlllJDr 
Gümrük binası dahilinde faa- Bcmdı Ergun, kAti liğine tRcıeai millönü tabelila araba :ı. birak-

y aruf ac ak zam llyete geçen ı.mıı Korunma' Tura, vasıı Emel,pmilblşirliği- te.sq.alMıt eUik.. l:ram~JA kır 
rr• mahkemelerinin kalem ~ m Yaknp ~ ~ mazı~ ~tled başın~ otııım.rz. 

n encümen. tnııa.fmdan tesbit ÜSküdhr Milli Konınma m.ili- yeğenınız veya ~un ;,aituıt 

İ3tmıbul Umumi Meclisi !6 
san içtimaUırma yamı saat 
14..30 da yapa.cağı toplanb 12' 
1-fllyam)Eta:, ~lisia Hk celal 
sina Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lut.fi KırdarıD' riyaset etmesi " 
Meclisi \tin nuLulda. aıçınMı muh 
temeldir. 

Birinci mevkilere 2 
ve ikinci mevkilere 1 
kuruş elmas• muhteme 

İstanbul Belediye ,~ Vim
y.et bütçesinde, bugiinkil 
dünya harbinin doğurduğu 
hayat pahalılığı dol ısiyle 
hasu ob.n aç ğm kapatılması 
için şehrimizdeki nakil vası
tala.n tarifelerine bir miktar 
zam yanılmAAJnın kararlaştı
nldığını yazmıştık. 1stan bul 
'l'l"aanva.y İdaresi ile Belediye 
Mulnsebe ~lüdilrliic,c7ü tram
vaylara. yapılacak zam mik
tannı tesbit etmektedirler. 
Öğrmd.iğimizo göre yapıh
cak zamlar birinci m.ev ki 
tramvaylarda. iki ve ikinci 
mem tramvaylaııda. bir ku
ruş olacaılrtır. 

\. 

Amerikadan 9 
otomobil geliyor 

İstaınbul tramvay idaresi bun
dan sekiz e;y evvel bir Amerikan. 
firmasına, şehir münakale ser
vislerinde çalıştınüna.k üzere 25 
otobüs spariş et.miıtti llüteah.
hit firma, tramva31 ic:la:resine bir 
telgraf ~. aiı-ri§ o& 
nan otobüslerden dokuz tıanesi
nm tamamlandığını ve bunların 
pek yakında Aıınerikadan .)l'O.la 
çıkarıfaca.oömı bildinmştir. 

Otobüsleri getirecek vapur 
Atlantik, Cenubi .Aftika, Sü
veyş, İskenderun yolunu takip 
ed.eeeğinden seyahat iki ay sü
recektir. 

Otobüsler, beledi:ycRİD si~ 
e:.ı:· ği şekilde ve 40 kişilik ola
rak imal edilmişl~rdır. Diğer ta
raftan öğrendiğimize göre, Ro
men hilkfimetr, Romanyadan 
tram~ idhresi mmma imal 
olunan 1-000 bandaidruı 90 tane
sinin daha memlekrlimize sev
kine milsaade etmiştir. 

Bunla'!' da yakın bil' zamanda 
şehrimize getirilecek ve banda.j
sızlık yüzünden dıepolitra çeki
Jbı aııWalm.daa ıs tanesi seSeTe 
çıkarılacaktır. 

Amelel o Sıcak Yemek 
'l'raniva~ idaı:esi. .Aılsanı.y, Be

şiktaF? ve SHiılıtarağada bulu
nan 2000 e yakın müstahdemine 
öğleleri sıcak yem<?'k vermeyi 
ltararlaştırnuştır.. Bu yemekler
den biletçi ve vatmanlar da is
tifa.de edeceklerdir. 

edilerek alakadarlara teblig~ &. L • Cumh . t Mü"dd . l da dayınızın çoc:-ı.." yle şakaıa,-
dilmiştir. Buna göre: mumiliği başkatipliğine Musta- ...,., ' .. ~. Jo.ıUP e.~m6~ 

. . . :ıı.emcsı un:ye eıu-ı ... ,, ruza ""'·'"' · ..1;ınc ,,, · 

l Numaralı Milli Korunma f Remzi kati 11 - . .Mih ·ını gore her hnlde pek neşeli bır 
~a.hkemcs} b~~·atipliğ:inc Bah- r:ilbaşirliğıne Se ~~~ nAr::: miz~ç sahıbi oldugun~ anlaşı-
n Uçar, okatıplibe Avni Yönden. yol tayin edilmişll!rdir. lıyoı. ... 
Behçet Yoğurtçuoğlu, Rifat Za.- En mu~m nokta ~dUr: ~~ 
mo.ğlu. miıbaşirUğine de Kıeuıaı -- manda cilkk.at. v.e ınesuliyeti s1-
Taııer tayin cdilmiGtir. 14 kuruştan könıOr ze tevdi edilen bir yerde emir 

2 Ntmıaralı Milli x~ ve iradeyi, büyük olsun, küçı.ik 
mahkemesi başkatipliği.ne $8"- satmışlar 1 olsun, bııt ka ellere tevdi etmc-
ıket Tt1ro katipl4:,~ne Nellah9t A- .. .. .. .. Ylll\Z. Ayıpar, yazıktır~ günah .. 
raltaın, Husamett.in Eronal. mü- ~oyde komurcu~.yapan 1 lır, fecidir ve çlrkiudir. Tram-
başirliğinc de Ulvi Uzuno -hı ta- ~ Haçık adıl!d:r ıkı ortak , vnyın freni çpcuk o_yuncağı de
yin edilmiştir. Bir k&tipınf mün- ~ l& kuliUştan ıkı tona ya.kın 1 gıldir. Şakala,tıf!!nız çocuk. v.al-
ha.ldir. kömür sa.tmı~ardır. Suc;lula.r manlığa hevesli olab lir. Fnkat 

Milli Korunma Cumhuriyet ~anarak. bır n~ Mi~li bu çocuk amatör.lüğilnü içi yol-
Müddeiumumiliği başkatipliğine K~ Mahkemesıne veni- cu dolu bir ~vay arab::ısında, 
tbrahlm Parmaksizoğlu. katip- lllMftir. bUraıt frenlet"ı kwlanarak., E-
liğine Halit Fıclenser, Samahat Dünkü ~al&rı soamıda nımonil. kavisleri Uzerinde tat-
Erişkin, mübaşirt4,~ de Sa.dri htt iki suçlu da 25 er lira para ınin etmemelidir. edememelidir. 
Bilir tayin edilmiştir. cezasına v;e 35 gün müddet.le dük Amme hizmetinin en ağırındn, 

Üsküdar Milli Konmma mah- la\clanıun kapablmaem& .mah- mutlak ve devamlt cilltkat bti-
kmıesi ka.leıni hı9kiöpliğine ktmı e&ilınu,lercilr. 1 yen bır iı.ıte çalışıyorsunuz. Gül-

mek, eiik:nmek, konuşmak. el-
bett.e ki sl.z.:n de hakkınw:lır. 

Fakat vatman sıfatiyle tramvay 

, Mıgınn derdi ,1 

!Koridorda abp =ken ipsiz R-bi J 

l'Örünce şafak atb "Ve saaki bir teY 
oJmaDll.f gibi arkasına bakmadan 

aza k la ı•P gitti~ 
Korido-rda asabi asabi dolaşıyor. 

ll&U&nıD birini söndurül) biriıal 
)'8kı70I'(iu. Yanındalli orta boylll. 
a;,ah pnntolonlu, meloe ppkala ib
tbara sert sert baldı v.: 

msle müdafaa etmekten ibarettir. 
Be.Uııi bu i.k.i arJcaclat araa.-ındakt 

lllbıiilUi birar.. d;ıha uza,.caktl. Fa
lııll& llıbgJr l!lhadl baro.nlNre sus
pus cıldll. Ka.rsıden irt yarı. kaake
tlrıi- lNr yana ewniş. boğazına bo
~ ,-eri.De mendil dolmnııııl bi
rili: ~tü. 'Y:nnlanna teWJ. 1h
ti,..,.a: 

basamağına ayak bastıktan son-ı 
ra ne gülebilir, ne eğlenebilir, ne 
konuşabilirsiniz Vıızücniz bun
ları yapmamaktır. 

20-25 kişinin hayat ve sağlı
ğı, işle, vazife ile tdi!ı imkansız 
bır laubilllife !edh edilemez. 
Her hnlde tramvay arabasını 

bayram s:Hıncatı haline ın.-tiren 

bir !Şs;i olıruımahsıruz. Selamlar. 
t.. E. 

.................. eaee•G 

Fen Fakültesi 
yangını tahkikatı 

Bazı kimseler hakkında 
takibata başlandı 

Meclisin yannki rumamesin
de Beiediy.e ve Vill.yet. 912 mali
yılı masraf Bütçesi vardır. 

"Pa•a ~ piyesinden 
doğ•n davalar 
?tluha.rrir Necip Fazılın. Yaşar 

Çimen Ulunay ve 'fan guetesi 
aleyhinde ~ istediği hr.kn· 
ret dav8.Slna. ademi takip kara
n ,·erilmişti. Muharrir bu dava.
ııın açılması için Kocaeli Ağ,.r
ceza MahJwmefiiae nıilra.caa.1. et· 
mWf;ir. 
Ayrıca Ya.ş,ar Çimenin de (Pa

ra) piyesi dobcyısiyle açtığı bü· 
tün davalar ademi talip kararı 
verilmiştir. Muharrir Ya~ Çti
men de ltocaeli A.ğıreeza Malt· 
keme.sine ıtıüracaat ~ ··----

Serbest dOYizte deri 
ihraç olunmıyaca" 
Öğrendiğimi.zıt g_öre serlH!tll 

<KWwe deri: ihracı sw-eti; Jraü. 
yede menedilmiştir. 

ECr nevi deri ihracatı btlndaıı 
aonra hususi. takaa; ve kıy.metli 
mallar wwkahüinde yapılacaılıL
tır. 

Berlin Filarmonik 
Orkestrasımn- kone~n 
Birkaç gün evvel şe.hrimİDt 
~ o1aa Berlin: Filarmonik 
Orkestrası &u a.k~ Beyoğlwı.
..a. Fransız Tiyatrosunda Kım'
ay menfaatine. biı: kouser vere
cektir. Ankara.da. verdiği kon.
serde çek takdir edilen orkes-

Aşot demtf idi de irı 11 ...... ~ 

<mm. Dedi. Meter ise ywdeo ııö79 
kadar hakli ım!ş. Nereahı avolta
tıdır bu adam. Kendisine bu ipsiz 
ile belAJı& sokma. Aaubal ~ 
nı sankım kendin :i<,in -. 8iDi ,,... 
zıver. Nerede? Ef ndim nerede 
ben nerede! Hent tüluuml ap..... 
aşındınp durum'. Ka bunun •~ 
katlık neresinde? 

- SelAmÜ111ıleyküm erenlik. Dıye 
Mr .sanı çakıştırdı!ctaa aonra: 

- Sende mi bu antik1l7& uydun 
be ~- Ulan-~ .otQrüp 
dterint çıkanııaler şu 8ÖJl pm.lı 

cılilııtiu günlerde bir meteltje kim
• .-.z bu. heritin: cijıırini., 

Bwıdan. bir müddet -evvel ya. trallill' bu konswi mera.kla bek 
nan Üniversite ~en Fakültesi lenmekt.edir. 

th~ adana. gözliliOnün ..... 
rinden o11rkadoşmt şöyle bil' daıdılL 
Ve bıışını iki tıırala sellayarak. · 

- Mıgır Bfeocli benim .. kıııi>lı
hatim var bunda. Mademki ipsic 
Recepten kor!nı,.ordtm, niye iŞ 
resınt makamnta aksettirdin? Avıı
kat dedin. aradım. taradlwı, eski 
bir dosta ricada bu1undum. O da 
vazlfesıni yapar:ıl:: dııva'1l açtı. 

- Bllorum. D:warı ~. açta a
ma zatımı anuhala yazarak. Hal
buki ben parn ~ isem, işba 
Lçhaden hıp d~ln sıyrıbnek, saa
ktm bu meo:eleme ile bir a1t4tanı 
yok hnii gıbi glm)kmek için ver
miş idim. 

- Peki an:uhala ne yazmalı id!T 
tstenen paca avukatın deitll Mnin. 
Avukatın vazıfesi hakkım mahJtl9-. 

lll&ıra ~dü.: 

- Ulan tıtaıunadın beni ra9bk:e
meye -.er:meje? Pamna aictm. ye
ıınedHı: ya! Allah bi?.e bi& de 98na. 
ıtuma.a yapm&Qa llizı.ıın var mı 
anki?. 

.Mıg.ır ezfüii, biziildü ve: 
- Zatını& diye so<ıe ba,ıadı. Arı

,_. 7elAİll •~ ki,, c:lülQada 
bahJnmaz er kişisiniz. Bunu ben 
yapmamm, wvolrat. tımms. Yoıt Uıe 

ber.deıı böyle bir 1111)1' WRlll'SIDIF. kıı! 

Mcır arkasına bakmndan uzak..._ 
İ;ıslz Becep bil! kar.aba attı ve 

,.mımUtd ihtiyırra: 

- lMrı zaten böyle olanilnı bi
Jbıordum. Böyle nurnaralhn mam
çak. Haydi gidip ~aknlırn. 

binası hakkında: yapılan adli ilk Okufların imtil'tanfart 
tahkikat nıeticelaıdirilınek. tize- . 
redir Şimdiye ka.da:r lan İstanbul İlk Tedrı.aat MUfet-
ta.hıkikat yangının e!ekt~1 

• • tİf#k.ri yakında topfaııa.rak ilk o
gortasınd.ın çıktığı zanıuau ht ~~~:~:ihaıı gilnıerini te&-
filll etmekle beraber yangınaı ay- ı lm . · . . 
ncaı bazı idare DMi!lllH.n:la.r.iy'8 ııa,. tiha.nl~!n. ~r ılk 1okıılla· demeierinc dikWsizlikleri sebe- rmda. 30, koy ılk okullarım:fu 
bi olduğµ: tesbit edilmiştir. ~ 15 Mayıs~u sonra başlaması 
dan dolayı Ulm kimseler h&k- muhtemekiır. 
kında. adli takibtı:ta heglepmış- ___ _, __ • .___ __ _ 

bl'. 

Ekalliyet Okullarmda 
paskaıya tatili 

Paskalya. münasebetiyle ekal.
liy~ liseleri 2 N:ısan sehahıa-
dan ilk okullar da. 1 Niımı mı.: 
lhndan itibven bir hafta Paa
kaJya tatili yapacaklardır. 

Kömarden zilhtrtendi 
ve öldD 

Beyasıtta Kavaflar ic~ te.: 
IMlcılilc ,_pau 7ıQ yaşındaki H• 
... , diia dikJtinmda kok kö. 
mürtı ~ ve. zehirieaerdı 
lımiiştiir. 
HUanıa muaycıesini yapaa 

Tabibi Adli Bay Hikmet Tümel 
deöüne ruhsat '\ıll8nlli§Ör. 

pea gür.eşi, Japon ır.lu "ile bera.,. (Sonu Sa . .fJ Sü. 3) 
ber dot;11nuş bir muarıza nev'i· ~!!!~~!!!!~!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ 
dir. O, sonradan: icat eiunmuş -

Etiket mecburiyeti 
lmııartamaı ay~abt, elbi&ıa 

şapka. veımire yapan .mağaza ., 
bipleri yapacakları şeylerin ~ 
aer·ne- tlyat.larım gösterir birel 
etiket ~M'dır-

değildir. Japonların ~ eski ec
dat! ın ola.n Samurl'lıerin yaptı· 
iJ. bu, giı.ı:eş &fIUYle dElY&Dl edip 
gcl,..,.,e .. 1Ai.ir. fşin garibi şudur 
iti, Jap~·.ı güreşinin ilk tccr.ilbe
Bini 'e, açık ınana.cıiyle zilpdlni 
y!yeııler Ameıikalılarb mgilız
ler olmu,. tur 

İri gi)vdHt Kanadalılar, dev 
c\W.<;elı İhlrnçyah\ar, demir yapı
lı .Aın~ Wa.ıı kiiQük Ja.poDlar
la. k&r§ılıu,;tıklan 7'lılDlaD, onlara 
hi<; ehemm ·yet vermemişlerdi. 
hıı,'1llZ ve Amerikalı sporc.ulac 
ba!if Japonlan bir elde ıa.şa
ğı alın Ct".zbil~eklerini kaviyen 
sannetmWcrdL ~ ne 'Vakit. 
~ JG.pmdar. inkişaf edıp .Aune
~ya muh~ ve- Glllneleli 
~ttilerı; ışte o valltit İngilb '98 

Anlf!rikaı.ıl.r bu, .mlll~tm ne oı .. 
~nu aı>ladllar. Bazı ufal te-. 
fe1t ~ döviiflerind& küçilk 
Jaoonlarm d~ cibıeell hasımı.. nm erıdıltl~ ve, aman dlle.ıdil&
kıri noörüldü. HatU., silah çeken 
hasımlJırwn kolLı.nu, bııadını 
kıra!'tık eJ!~en silahlannı al
tbklaı:ı roiiştbP.d.! oillndu. Ve; 
1M1ye.t anla,şııdı ki, küçük Ja
pcmiamı bir. marifeti: vardır. 
'İ.'eöıl:k edm:li, bul-.ındtı. Ve, ya.. 
nm ımrdm f ula.dı.r b-J., Jlt.pon 
lllilca.:Jele marifeti .Aıtıer.iicaıı ve 
İmrilis n"'iusuna, rt.;~lcrinc. 
pnHsine. ~:.ndaı'TtlMM'& bir 
.... ~ ~lı oluımıakta 
~- bı bapta bin
~ de kitli..> wu:-\mıa. ve, ruü
a.-bl!ISlf"J.ÜU' y~tu-iım; t~r. Bu. 
i1a~ .a.ar·ıea n«ilr ki· F.vet, 
.... ıhpoza mMf-. Jaa.oiı ~ 

Şimdi, çıplak eli üstündeki ko
lun ymau.U tazyiklerini h s
aett ikçe bunlara par.:makJaı-~ \ e 
avucu ile: sevibe!'ek cevap wri
yordu. 

Japon kadınlan ara sıra mil
li Sake içerler. Fakat: sake o 
krıdar tatlı bir likördür ki biz 
tatlı bir ~ nasıl içersek 
öyle, bütün bir bardak dolusu 
içilir ve bir adam, bunlıı.ruı iki, 
Uç düzinesini bir geee içinde 
ıstıyerelt devirebilir. Aınerika..
lılenn llokteyl'i ve hele biraa 
alkol kar,ıgtınlmllj Fransaz şam
pan)la&l koy.if ~rmek hususun!' 
da daha az müsaittir ... 

Briç, mesalan ile poker ma
t>alan arasında pek kozmopolit 
bazı kumarbazlar bakaraya 
dalnuşlardı. Baııkoauz bir ba
kara. küçücük bir şimendifer, 
çuhamn üatilnde sevimli bir su
rette döner ve yolda pişkiu eı .. 
le.rin: ünna. olan.lt ihtivataı• 
elleri botfalttt. Markiz Yorisaka 
içeri girdiği zaman kiğıtların 
talii fteıokeein merakını bu • 
kua ü.ıednde toplamıştı .. Par .. 
ti tam öyle d&kikalara gelmiş
ti ki, artık. kumar. bir zeyJt 
olmaktan çıkmllJ bir mücadele 
bıJlııe dökülınü!itii. Birl Al· 
m ıııı, öteki İngiliz iki kadın, 
bin oturmut ve ka.ıtla.n elinde 
tutuyor. oteki ayakta para. ıih 
~ıc", bir yığın parayi çekişi -
yurla.rdı. hıgiliz kadını birbiri 
ardından beş defa kaybetti. 

Alman k~m abvcı. ve h&
fifçe yırbcı bır halde ~yıyur
du;ı 

SAVA$ 
&W 

Yczan: Cb.udh Fanele :Z'iiiJZ?SEl!f"liiıilE a rw Çeoriren: .tDıamt &fa MJ'Eil 
- Eni, yifa, iki yUz... Dört 

yiiz Yen var. 
İngiliz kadını, inntçı Dit- ta

vırla. mey.dan okudıc 
- B:uıko! 
Gözleri neuketaime biröirini 

s\izüyordu. Parmakliırı pençe
lemclc is~ gibi kağrtla.n çok.ti. 

-Kart? 
- Sekiz!. .. 
Bir fısıltı ~erdi: Alman 

kadıw gene ka21BllDlıştJ. 
Bir Japon kadtnı için bakara 

g"bi bir kumar ıtadaı- p.bancı 
bir. §eY yoktur. Japon iskambil 
olarak çirckler ve kllfilerle ?.arif 
bir surette süSlil. hususi. bir ka
ğıt O!Unundan başka bir ~Y 
bilme.. ki, bu oyunu genç kızlar 
aralaıında bizim kliçjlk kızların 
g,üveı:cin.uçtu. wıya.tavşan oywı.. 
lE.rı ka.daz masu.ma:ııe oynarlar. 
Marldz Yorieak& -ki sık k 
Pariste yaşadığını iftihıı a.. soy
lfft'- o bile. cllplolIUl.tla.r salo
ımnda bir kumar maaası: u .... 
§! sessi?:Ce durmuç ve hi b r 
zaıruw oyuua iftirilt hevcsı;:J 
duymamıştı. 
Almazı kodını biram kfuta: u: 
- Sekiz. yüz Yen., var! 
Diye ilan eW. ~ 

filBS\lllC8.: 
- Ba .eeb-

-31-
mu? 

Diye sord'a. B8yle bir defi 
kar.§.ısında ti:ıgiliz kadlhı kı pkır
mıZJ kesildi. Fakat sekiz yüz 
Yen. seksen lugilis lBası eder, 
k~ ba pan hele bir o ~ 
kaybetmiş olan f çin dolgun bir 
paradır. J.liç, §üphe JOt ki 1ııgtı. 
lizde seksen SteriiııS yoha.. 
Çlinkü arkasına d6nerek orada 
buJunanlardan bir ortak araıık-: 

- Yan. yarıya beraber ~eJir 
misiniz?' 

Prens ATghero Mftrltiz Tori-
~aya sordu: 

- Hoşunua pim mi! 
Markiz rastgeia: 
- Evet! Diy.e cevq "f'el'dl. 
Prens cüzdanını masanın ÜIJ. 

tiine- lroyarall: 
- MarıtU: yan ~ cımbdt: 

gidıyor. 
~..rkea h yaai OJUB~ 

döndü. İiıgili~ ka.cbm !J1kran 1.
fade e<fen bir gUltffinSMJUtt .Um"ll 
kadını bir d~ bak:Jşiyle o
na baktılar. 

Kn.rtlar verHmiJt:l- lnclliz .... 
dını oon derece naza ... ~ 
blı- tavırla takeim etU: 

- Kart!an alinıs. :W..dlımı. 
" a Yorir.iaka lrwtlan aSı-

dı ve pek az tecrübeli olarak;, 
llaNalyesine uzattı: 

- Ne yapılacak:? 
Algher& bairtı ve güldtt: 
- "Dokuz! ...... ,. diye- bağtrm• 

ıt; l&zn.ndinız-! 
Kendi hesabına da ga.lip; ge-

ı.. İngj.liz ıtadım, ilemi sildllelli 
pvayı mraldaoı ge1rti ve önceı 
dört tane y,üz Yenlik parayı a .. 
]llııdı: 

- Bu,uıımıus, himmıiz Ma .. 
dNn 

lıfarkiz Yorisa.k~ ~ gözle• 
riai daha ziyada açıa:all parala .. 
n aldiL B«ıdısini çetip göti7enı 
Ptenae~ 

- Döct y.i1& Yen mi! dediM 
.Ama demaa kiı kaybetaeydimı 
dört yüz yen kaybedecektUn• 
öyle mi? 

- ŞilphesiL.... 
-Vay!_ Yanmı6'1ııakadaa 

)lllnm: yoktu!_ 
- Ne elıemmiy.eti. ,..r. Ben

& vardı ve size bMq; oJarak ver• 
nmme müsaa.de edardilaia.-. 

Kadın:. gfildfu 
- Evet-.. ama __ 
- Dostı değil miyjs va' 
Bfr kü lıphaı e ile oyun odam 

amınndaki r.ı yahu ılar. 
Prens birdı::nlfre e • 1 rek: 

DoE -. :lı'8lls 

daha fazla değil mi ? 
Oudaklariyle küçük boyaJı 

ağza dokund\ı. 
ııarkiz Y.orisaka iirkmedi ve 

geri çekilmedi. 
~k!z, gittik~ ateşleniyor 

ve ŞJ.mdı btt,şımn ıtah bir kurşwı ~ 
g~bi ag~rıaştı~. _kalı. ~tar gi-1 "eni Saba 
bı hafıfleştıgını li·ssediyordu. , 1 1 

il 
Şampanyadan. kokteyllerden ve""'_,.,,,.._._..,,.,..~ 
&.karadan sonra bu gittiiçe sa ABONE BEDELt 
nıa başdönmesi arasında bir ö- ftrtü,,. .. ,. ... , 
pücük. Dek müthiŞ' bir şey de. ......_,. -- -
ğildir . ,. hem İtalya.run bl)'ı'kla- ,....., Kılllf 8100 K,... 

n ipekli ve kokulu idi . h Jf'~ : ~= 7
• "' ,..., ·~ 

clici, yakıcı, m~Jıul bir k4t:uh 1 AYt..I~ :!' ~ 800 
" 

Bir.don, biı: orı.e.tr.a -bu Gey 8()0 " 

ta.ların orJı:catruı değildi- bir. T A K V. i M 
vals çalmay,a. baıtladı.. Miatres 
Hokley) kandieaıdea daıu isti- K_,_ 14~ GOl~ A AY .1 
yecek olan ua\1eUıleriııi darutet~ ıt----• 
tirmek. için: kemanlan ihmal et- 13flt 
memişti. Ve Yseult'un büyük 
bir. hol haline. gP,tirilen a.ı:ka. 8ar .a.wi 
kınu dön.en çi!.1~ doldu. 1~ :-ftıl~ 

J?reas .Algtler.o: 
- Vala etm. mi•niz 
D.1.ye tuttur:iw 
- tyı a.nıa mJ.n,rOllUD!u
Bizim dane.larnnır .JaponJara, 

kumar.dan el.ah& -~ aaı.latJI 
maz bırı şey gibi IJOliıt: Aınlaçıl-
~ Ve rma.let:.gibt Ja;mıya taı. i 
zılet ~uğun. hiilblm. süı!dil
ğii htr d"y,an dcğilr.ir. Faı.a.t o.. 
mdat biltiin gfudere- recllb: bir 
muamele maıı.zanau analar p. 
bit herkesin iç "ıııde kiueakt Iruca
ğa.. . ~ .. B gpgiise gDlmeğe kil;. 

~ . t g:tm~ h:.ı:yası::lığµıı 1 
dın ne de ıu-kek • 

<A 

S.Al.I 
Ci10D-. OiSe .tldndL 

l'Jr.16 S...R 9.21 ._... 
~,,,. ıı-.ı. ıs.sa v.au 
A1ıt1lflll .,.. .... 

n.oo- 1!3"3 .-.34 &anr 
ı~.3a 20.04 4.0'4 Vasatı 

-D~Klt~T-
au ı ... &Gnderttaı J18Zl)11r 

~ ~~a!lrt inde 
oıtmmaz ve ziyauadan ms'tıllyet- J .... 
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Janon radyosuna 
oôre Hindis a 

icin il i ol ar 
1 

, (Ba11 tarafı 1 inci rMJyfacta) 

fe,geçirmeyi ta:ahhüt ve bu mü
nasebetle şu ihtirazi ikaydı ~ 
aed:e:r: 

1 - Yeni meşrutiyeti ka:bule 
henüz hazır olmıyan İngiliz Hin
distanı vilfıyetlerinden herhan
gisi bugünkü meşruti durumu
nu muhafaza edecektir. Bu vi
liıyetin bilfilıare dominyon şartr 
namcsine iltihakı için gerekli 
tedbirler nlıncaktır. l{rallyet 
hükümeti Hint birliğine dahil 
olmayı istemiyen lngiliz Hind.is
tnm vilfıyetlerindcn her biruıe 
Hint birliğinin ayni mahiyette 
bir ooayasa vermiye muvnfaka.t 
eyler. 

2 - Müessesan Meclisi ile 
kral yet hükf neti arasında mü
zakere edilecM bır rnuahcdcnın 
im •• ı şa tıyle halen İngiltere 
e1 ~ le bulwıan bütün vecibe, sa
lah ) et ve mesuliyeUer tam ma
mı iyle Hıntlil"re devredilecek· 
tır. 1\Iuahcde kraliyet hükfımcti
nı ı ırk ve oın bakımından ko· 
runmaln.rını ü...:eTine aldığı azlık J 
ccmruıtlerinin himayesi iç.n ted
birle alacaktır. Bu tedbirleri 
Hint birliğıru salahiyetlerinde 
h. hır tahdit ya:pamıy.acmrtır. 

bede, Hlııt bırli01 ıle Buyük 
Eııt uwa. birler;ik krallığına men 
sup dıger de\ lcller arasındaki 
münasebetlere ait k:ırıırlan th· 
t'va edecektir. Bu münaseb t· 
leriıı al :ı.kları şekiller, megru· 
tiyet hükümleri da!ıil v~ hari
cinde de ohm. yeni vaziyet.in ı
c.ı.pl..ınna göre tekrar te .ik ve 
müzakere mevzuu olacaktır. 

C - Başlıca cema .tlerde B ınp 
distıan unıuınl efk:..rmı b:rn· 
sıl eden liderl~rin nıuta.b-cikatıy. 
le muliascmatın netice.si.ıden ev· 
vcl başka bir şekil verildıği tak
dirde i.file-aruruı Heyeti şu su· 
retle t şe kül edecektir: Netice 
malum olur olmaz muhasem · 
tın hitammda vılılyetler eeç:.ını
lerinin yapılması zaruri olnx:al:· 
tır. 

Bütün Meb'usan meclisleriyle 
vilfıyetler te.~ıii meclisleri bir 
tek intihap müessese..,i gibi va· 
z.ifeye geçecekler ve nisbi tenı
sıl usulü ile Mu M~si
ni intihap edece.k!eroır. Bu ye
ni heyetin üye mevcudu ye
irfınu ıntihap müessesesi fı.zah· 
n sayısının taltrıben onda biri 
ni~bctindc olacaktır. Hint dev
retıeri nüfuslan yekiınuna nı.a
betle bu meclise kafi sı~d 
mümessil tayınıne davet edil~ 
caklerdir. Hint devletleri tarar 
fında.n Müezscsan M .ısım:· ta· 
yin edilecek mumcssillcnn ::-a ı 
nisbeti İngiliz Hindistanı \'ll iy<:<t 
lerınin nüfuslanna göre tayın ~ 
decekleri ımümessJU·~ adet ve 
sı:ı.lihiyctto bulunn.caJtl"1rdır. 

D - Halen Hindistanm icin· 
de bulunduğu buhranlı dl'Vrn es
nasında ve yeni meşrutiyet as· 
ları taıl.Y.İln edllinct ye kadar., 
kraliyet liükllr.1eti, dilny~ harp 
g!l.yretinc dahil bulunması iti
bar:il'lc Hindistan müdaf aasınm 
id:ırc. ve murakebesi mes'uliyc· 
tini içtinabı gny.ri kabil bir va
rife olarak d~nıhte edco ktir. 
Maamafih, ıasker:ı ve mndili ba
kımdan kayn:ukl~..n azamı nis· 
bette tegkilfı.tlandınlması işı 
Hint milletlerine tcYdi edilmiş 
bulunmaktadır. 
Bambaıy Chromicle gnze.tesi, 

teklifleri bazı noktalarda tehli
keli bulmakta, ileri .. ürüJen me
seleler ü.rerinde d Ji ·iklik ya
püması icabett!ğini kaydetmek
tedir. 

'"Nyo Allehando""' gazetesinin 
Londra. muhabiri bildiriyor: 

1ngiliz hüldiınctinin teklifleri 
hakkında ne düşündüğünü gaze-

Roma, 30 (A.A.) - Stcfani 
Aj~nsı bildiriyor: 

İtalyan hava ordusun.un 19 
unC'U yıldönürnü münasebetiyle 
yapılan bir törende M. Mussoli
ni bir nutuk söyliyerek şöyle 
demiştir: 

"Bugiln dağıtılan 49 altın Ill.Q,· 
c!n1ya vatan kanatlarının şerefi· 
ve bir hfile örüyor ve ırkımızın 
bükülmez askeri kuvvetini tev
sik ediyor. M'ticadele İtalyayı 
katt kurtuluqa kavuşbırmnk ve 
onu kendi denizlerine hapis e· 
den zincirleri kırmak i '.i.ll yapı
lıycr. 

Bu harplerin her birinde ltı;ıl 
ynn pilotları insan kuv,:et ve tu
na."Ilmillünün f'OD hadd ne haclar 
çalıştılar ve tehlikeden, fed:ıkar 
lıktan asla karnı?.Jılar. 

V:ıtanın gökfo•·ıni koruyana::.
lrcı lerde ar.ı.tl·ğı, ... ız meziyetler 
et E aret. heves ve gençliktir. 

Seref meyd'l ımda ölen bin
!ercc arkadnşım•vn gö•;terdikle
rı ieragat ktıv\·etli motör sesle 
ıi gibi bizi dn.ıı•a uyanık tutan 
bir kuvvet olnm'ıdır.,, 

A ~ikad 
haıek~t 

• 
1 

[A.A. teıgrntliınndan 
hulasa edllmtstıı .] 

Orta Şark İngiliz tebliğinde ı 
şu malumat verilmektedir: 

"Bir liıgiliz fillıneni Tmini -
M'ı>lt li yolunun trltasmclu Rosel· ı 
Ebba.'daki dü~man me\rzilerini 
hırr11amıştJr.,. 

Alman Orduları başkuman· 
danlığmın tebli;;>ine ı>'Öre Şimali 
Afrikada her iki taraf a.r.asuıda 
keşif fan.liyeti ol uştur. 

İtalyan tebliğinde deniliyor 
ki: "'l'obrt.k ve Maltallln deniz 
ve hava il"leri Alman tayyare
leri taraf nı:lan şiciı'letle bombar• 
rt·man ed. 1"liM:ir. 8ire:ıaika r.ep
h"~;.·dr hüytik ölçüde keşif fa
aliyeti olmuştur.,, 

Mısır Kra!mın nutku 
Kniı're, 30 (A.A.) - Nahns 

P.aşa tarafından yeııi seçilen 
Meh'ushr Meclisinde okunan 
Kral nutkunda ezcümle denili
yor ki: 

Mhmle!wti harbin faciaların
dtın korumak, Blivtik Britanya 
ile imzalan:ın dostluk muhado. 
sini bir itimat; milsav-::ı.t ve ve
kar havası içinde tatb"k etmek 
Slyasetini. itan ederken Mısır 
hükumeti demokratça temayül· 
leıini ve taahhütlerine bağWı· 
ğını da ilii.n etmiş oluyor. 1 

Sof~ ra tl 
Rusf ar catıyor 

' (.Bat üı·afı 1 inci .ayt'adı) 

halinde ölmem olacağını müdrik 
bulunmaktadır. Öbi.ir taraft.ıan 
Bulgar milleti Ruslara karşı 
belki de buşl<a Slav milletlerine 
olduğundan daha fazla sevgi 
beslemektedir. 

Alinan proıı<ıibi sudur: Bir 
milkti.n emellerini ıstihfaf. 

t<.-ciJer Gnn•iiye sormuşla.rdir. 
Gandi verdi•,, cevapta, bu tok· 

1 

liflerin v:..ddı bir çek olduğunu 
söylemi~ ·r. 

Bnngknk, 30 (A.A.) - Hint 
radyosdna göre, bütün Penc p 
eyalet::ndc, 1 Nisandan l.5 Ni88.
na kadar müdaf<l.!l manevraları , 
yapılacaktır. 1 

e 
.Ankara, 30 (Yeni Sa.bnh Mu· 

habirinden) - Mecliste Askeri 
Ceza Kanununun tadıli lü •ihası 
konuşulmuş ur. Refik Şevket 
hükfunctce gelen ve memurları 
beya.nno.meye tabi tutan di - er 1 

kanunla b!lllun b.rlcştirilmesinin 
daha faydalı olup olmıyacağını 
sormu1, Şina"i (Adliye Encüme
ni Mazbata Muharriri) cevabın
da (Ilu kanun muayyen su~ ce· 
za.larının arttırılMa!'" ıa dair· 
<rr. Dl erı k mın hiç b r . ııç i~-
1 •n. n oLa. d t)i nn aıııı . · "i
sad r ıne daird r. B naennkyh 
iki kanunun h rle-rnıesi do )ıı 
de.-Y"rdir) dem· .tir. Bazı r cb'us· 
ların suallerinden so!lra madde· 
Jere g~ilmiş, Fuat Sirmen raşi 
ve mürt.eşinin nasıl C'C"'a'andırı
lacağının ta:ırih ed ır. d.ğini, 
gerek rn.<ıi gerek mürt"1inin "!Y· 
ni suretle ve ayni riddetle tec· 
ziye e<..!ilm<'s;..,i istr .,..istir. Ra· 
portör Şinas ;orr> .. ek raşi. gerek ( 
mürt.eşinin ayni cezaya çarptı
rılm.nsı esaslarının kabul edildi-

y 
ğini söylemiştir. 

Refik Şevket nhzıasker mua
m tında doğacak su lar bu 
k:ınuna gırcaek mi diye sarmus, 
Recep Pe er kanundaki fevkn-
15.de hal tibırinin t:asrihini iste
miştir. 

Raportör Şinasi cevabında 
ahzıasker muamelfıtının muay
yen suçlaruı haricinde kalan 
suçlar olup bunlnnn kanunu 
malısucı'arınn tabi oldu~nu söy 
leı iş ır. 

r ~e_e i i l izhar ettiği mut alca
ya göre maddenin yenidfm inl'e
lenmek üwre Adliye Encümeni· 
ne verilmesini istemiş, gerek 
Rc"CP Pekerin fevkalade hal 
nıüdd"tinin taııırihi, g,crek asker
lik mükellefi "'ti suçıarının da 
bu lta-·ı.una ithali için lfıyiha. Ad
liye f; cümcnine havale edilmiş 
tir. B:ıdcfiu avların Tiirkçelc:-· 
tirilmes n·n müzakeresine ger'l· 
r ıiş, bazı mahzurlar do1ayısiyie 
bunun müzakeresi tclı.ir olun
muştur. 

us 'P' A 1 Türk h ·a kurumu 
(Ba.~ tarafı 1 incide) 1 G 1 1 h ı 

zes~ on. gün süren ru~ıharebe_lerj anu mer ez nyetı 
nelıce:ruıdc 1200 den fazla duş· 

m~~ün~~~d~~;~;~ taar· 
1 dün topf andı 

ruz teşebbü,>iinde bulunan Al -
m:ın t:ayyarclerinden bir grup 
hava müdafaa b:ıtarynl"riyle 
Sov.}'\.-""i: avcıları Ln.rafıııdnn duğı· 
Wınış-tır. 1 

Gece neşredilen Sovyet tebli
ğinde Kalinin cephesinde b:nden 
fazla Alman öldürüldiiğü kay -
dcdilıncl{tcdir .. Bu tebliğe göre, 
427 nci Alman piyade alayı boz
guna uğrat:ılınış; alayın iki 11iaı
buru tama.m.iylc yokedilmiştir. 1 

Krosuaya Zvezda gazetesinin · 
hır ıııak...lesind diişmandan kur 
tanlan Donetz hM1Z8.81 bölgesin· 
de Alınanlar. tar..afındnn tahrip 
edilmiş olılll sanayi w ziraat mil 
esseseleriuin sür'atle tekrar ku
rulduğu bildiribnclctedir. 

Kurumun yeni yıl 
bütçesi tasdik edildi 
Ankara, :!O (Yeni Sabah) -

Türk Hava Kurumu Genel Mer
kez Heyetı bugün saat 10 dn. top 
lanmış ve merkez idı:ı.re heyeti 
ile mürakip raporlerini tnsvip ve 
yeni yılın büt<·esini tasdik etmiş 
ve kurultayın Mayısta: tople.ntı
ya çağınlmnsını karar altına a
larak d..""-tğılmıştır. 

İdare heyeti raporuna: naza
ra:n 194:1 y1lı en verimli yıllar· 
dan bir"sidır. Bu yıl içinde halk 
bnğJşleri 4,231,265 lirayı bul.muş 
tw'. Kurumun bir senede artan 
bir gn.yretlc çnhşmış ve gedikli 
pilot nnmzetleriy;lc harp okulu 
hava subayı namzetlerinin yctif; 
tirilın.es.i işine bilhassa: ehem.mı~ 
yet vermiştir. 

Alman orduları b:ı.şkunınn -
danlığının teWiğ'lnde ~ maltı -
mat verilmektedir: "Harkof do· 
ğı.ısunda kuvv.atli diişmnn fu."lr
nızlan şiddetli muharebelerle 
oüskürtülmüştlir. Topçulnrimiz, r 
I.ıeıı;nr.rad ve Kornşt~d'dn aske- f Ankara haberleri 
ri nertefleri dövmüştür." ------------~ 

D.N.B. ajansının verdiği bir 
lınbere göre Sovyet süvari ala
yına mensup milfreze.!cr doğu 
Uf'J)hesinin cenup kesimindeki 
Uomen mevzilerine hilcum et • 
mi=-lerdir. Ruslar bazı noktalar. 
da Romen mevzJcrine ginniş'cr· 
se de karşı bir hücwnla pücltür
ıntlmüşJerdir. 

Stoklmlm mahreçli bir teı. 

grafta. Kırımda., Donntz havza. 
sırala bu lla.nn C'.r:imivc bıı.şlıımn· 
sı üzerine nıotori7.e kuvvetlerin 
ca:rnura saplandığı ve SovyeUe
rin bütiln kış hiç, blıı faaliyet ol· 
mtyan İst alinonun kında ki 
l>ölgcye ta:ırımz cttikleıi bil<li-
rilmektffiir. Bl.ı telgrafa: güre, 
Lenıngrat cephesinde Sovyet ta-
a.rrur.lan daha tesirli bir ~.kil 
alm1~tır. Finlf>ndiyalıları.n Hog· 
la:ıd 3J <"'illi ieo.n-nllcri nuslar için 
c"r muvaffa.kı~ctsizlik tcsh.il Ct· 
mekteclir. 

* Büfçe Encümeni Vekfılct-1 
ler ve mülhak btitçelcn tctkık 
edecek mazbata muharrirlcriıri I 
ayırmıştlr. Mazbata muharrirle
ri on beş Nisana kadar bütçe. 
ler tizerlndcld tetkiklerini biti
receklerdir. On beş :Fi.c;and:ı 
BJtc:e Encümeni tetkikatına 
öaşlıyacnktır. * Maarif Vekfflcti Umumi 
Müfrttişliğine Ankara Kız l'.,i~e· 
si öğretmenlerinden Sami tayin 
cdilm iştir. * !a.<Je MUsteşarlığı. yarın 
zc.ytinyaı:Tı fiyatları ü.zcrindelci 
tctk·ltlerini bitirecek ve zeytın
yağı icpn fiyat tesbit edecektir. * Almanya hillifımeti iki ta
raf arasıniliı. } apılmış olan mu
ahcdeniıı gerek Tuna ve gı>relcse 
demicyolian üzerinde yapılacak 
nakliyatta her türlü teshiHi.t 
göster~'"'l'<:ni bildirmiştir. * Parti Grnbu yarın (bı•giin) 
saat Ü<'te mutat toplantısını ya
pacaktır. 

• ti 
yapıl 

V ingt.on, 30 (A.A.) - Va
şingtonda Avu.strnlya., Yeni Ze
lnnclıı., Ramıda, Çin ve BuyUk 
Btitanya münıe:::.:;ilkrindcn mü
rekkep bir Pasifik Harp Konse
yi kurulduğu resmen haber ve
rilmektedir. 

M. Ruzvelt, Konseyfa ilk de
fa olarak 1 NiS'.l!nda Be~'de 
toplruımasına karar vermiştir. 

n aBah iye 1 

Nazı -ının sözleri 
Vaşington, 30 ( A.A.) -

Knox, Ameriknn Ciımhuriyet
lerinin her birinin deniz kay
nakl rını sun derece artür.mala· 
nm istedikten sonra sözlerine 
Şöyle son vermiştir: 

Amerikan kıt.ası dayanışması 
doktrin !1° müdafaa etmek su
retiyle kendi mukadderatımızı 
korum~ m ~ka bir şey yap· I 
madığım.:;ı belirtmeme müsaa
denizi rica etlerim. Bu kıta, ya- ı 
kın ve muhakkak bir tecavüz 
tehl"ırcsine maruzdur. Amerika· 
lar arası müd:aıfaa.. konseyi Uıra
fınd n tav ·ıye edilen müşterek 
planlan tesirli hale getirmek 
için işbirliği yapmamız lazımdır. 

Ruslar, U ·al 
dağlarına 
çeki:irs-

<B:ıs tarafı 1 inci sayfada) 
- Ei;er Ruslar Ural d ğlan

na a.til cak olurlarsa.~ uttcfik· 
!erin butün Umitlerı mnbvola· 
caktlr. 

Lord Biverburk büyük millet 
ler ıçin büyıllk kalm&nın yegane 
ça-resi olıı:rrut her tarafta bir ta
trruz. hareketi istenilmekte ol· 
duğunu anlattıktan scnra şunla 
rı söylemwtir: 

- Ya.lmz fazla miktarda. 
tauk, tayyare ve top y::ı.pmak 
kfıfi gclm~ Bunları ayni za. 
manda muharebe meydanların
da ktı.lla.-ımak ta gercktır. 

Birma yada 
(Bat taraf• 1 lncl MV111dıı) 

nını zaptettilderi bilclln lmekte
dir. Çinliler Tun"'ll cephesinde 
örfi iclar~ w-: n etınişlerd.irt. 
A \ u , ıı:ıh "2dla: 

Almcm ı:.ıdyosunun bildirdiği
ne gôre- hafif Japon kuvvetleri 
halen Port Moresby'ye 60 kilo
m tr.e mesafede bulunm~ 
dırlar. 

Meloourne'dcn şu malfunat 
verıliyor: "Başvekil I\f!. 0i.ırtin, 
Japonla.ı'tll, 19 ŞubatVa Pbrt Dar 
wlıı'e km-şı ynptıkl:ı.rı hava akı
nı esnJtSında ölenlerin sayısının 
240 ı geçmediğini söylemiştir. 
Resmi te'b'lğde bildirildiği.ne gö· 
re Port Maresby ve Port Dar
wm'e Y!l"'ıtan dilşm:uı hava a. 
kınlan csnrunnda 6 Japon tay-ı 
yar-esi di"')ürülmüştür. 
Ocl .&tl..'llannda: 

Donıei ajaru;ı muhabirinin 
verdi~ malfuna.ta. gere Cclebes 
adaltırırun şimr..J sahilinde mu
ka.'P-lll ctm~ ol.m son Iiol
ı"'~ıda klt:ı.l.:ın kayrt.sız şartsız 
teslim olmuşlal'dır. 

( 7,14'1"m) 

lsvıçre mahfilleri, Lavalin 
kabineye girmesini 

Petain'in gitmesi diya 
tefsir ediyor 

Bcrnc, 30 (A.A.) - "Radiur
be,. İtalyan Ajansı bildiriyor: 

Fi'.ansanın durumu İsvıçrenin 
yası ve diplomatik mahfilleri

n.in dikkatini çekmektedir. 
Vaşington ile V!sı nrnsındn 

yapılan an ~ Am ri. . i 
tel.leri önünde Fran~.nın bo· 
Y ·n efunesi. Peten • Laval konu.,. 
mc.sı, Vişı hül.iimeciuin Parıs-
teki mUmüessilleriwn bıldırilen 
fakat teeyyüt etmiyen istifası 
ve nihayet Lavalin tekrar ikti
dara geleceği şnyiaları bir sürü 
müna~lara ve t:ahminl~re yol 
açmaktadır. 

Umumt knnnat şudur ki Vişı· 
niu yeni bir valcit kazanmak ma 
nevrası karşısında bulunuluyor. 
E'hınsa gelecek hakkında li:çbir 
taahhüde gir4ımeksizin gününü 
ge~irmek istiyor. 

Lavalin tekrar i başına geç. 
mesi m selesine gelınce. Lavalin 
l-cteıı tarafından azli ve hatta 
tevk,fi rtla.n gözönündc tutu· 1 
lursa. bugi1nkil dttrumda na.sıl 
iktidara gelebileceği pek anlruıı-ı 
larnaz. Bir :Peten • Laval tertibi 
ımk:insıza benziyor ve bunun 
içiııdir ki lsvicrc mahfillerine 
gi\re I...a\"a.lin gelmesi Pctenin 
gıtmesi demektir. 1 

Hariciy V kilimiz 
diy r ki 

(Bat uıafı 1 lnol ..,.tıtda) 

Von J>apen'e Suika.'it 

(HER SABAH] 
Nazar mı değdi 1 

--0-

Ya.ı-cn: A. C. Saraçoğla ____________ ..:....:~-
on zanınnla.rdn. kiminle gö. 
rlişsem bir muameleden 

'1ikfıyetçi. Çepeçevre hudutları.. 
mızı çel'ÇC\ el iyen kanlı badire 
hepimizin asabını mı sar tı ne
dir, Mesalih erbabı memurdan. 
memur mesalih erbabından yar 
ka silkiyor. Birisi: 

- Günlerce gidip geliyorum, 
işim bir türlil halledilemıyor. 
Dıy sızlanırken, öteki: 

- Guya işini takibe gelmiş, 
daha ne istediğini kendisi de 
lfıyıikile bilmiyor! dıye dert 
yanmakta. 

Dün bir Samsunlu dosta rast
ladım, atc>s pu"kÜI ,j_ oı du. Beni 
gönir görmez: 

- Yahu, dedi, siz İstanbullu· 
lara Allah sabırlar ıh~a~ etsin. 
Gözlerimle g•.ırmcsP n, bizz.-:t 
şahıdi olmasaydım ına mazdım, 
ama şimdi iman ettim. Mc er 
siz Allahın en taı,hsız kullan ı· 
mi~miz. 

- l:Ia.yıro'a., 1ase 1ildürlü· 
ğünd bır işın mi var ı ? 

- Hayır, Nisan aY1 ekmek 
karnemi almak için ma < -nı nt· 
dine müracaat. ettım; ntifı s ez. 
keremi gö ·m, h viy(' inı 
tasdik ettir! cevabını aldım. 
"Biz Samsunda: nüfııs ka fıdı· 
mızln müracaat ederiz: füfın a 
yın karne i verılmişt.r, dt:,"C' b'ı 
mütihilr basarlar, karne~izı 
alırız: lst.ruıbul daha mil ev' ·r 
bir muhit ol i1 fun.d bi: le b.ı· 
!'!İt muamc ıcr;n daha kol:ıy 

görüleceı1ini sandım. Halbuki 
bumda işler daha geç ,.e gi.iQ 
yürüyor. Do,:rrusu üziildiim .• , 
dedimsc de d rt anl:ıta?Yarluı. 
Baktım ki olac.ak gibı ele ·;ı, se· 
fA cıktı.m, d rdimi a•1lnttım. Bu 
znt Samsun ka.z:ı.larıttrla Bile Jş. 
lerin dah lrnlay v ir" n i il 
teslim etm("J: ms;ıfım göstC'nni~ 
olacak in, ışimi yaı>tı. Demek 
ki i ted ğim şey akla yakın, ka· 
nuni imiş ki, şef )np•lma•,,rıı 

emretti. fiu ba'de ilk mürar ~
timde hiivı ·et cüzdanım elir11<lo 
ikC'n "Hüvıyetini tasdik e~·..ır., 
diye i.şinıi geç b r~an \'C dola
~iyle ac:Iığn ırınhkünı.. eden me
ınun.m hareket doğru mudur! 

* Samsunlu do t~ makul bir 
cevap bulup veremedijimi itiraf 
ejooeğim. 

Harpten sonra Almanya ve 
Türkiye biribırleri için kıymetli 
i§ arkadal?ı olacılilaı dır. B. Von 
Papen'e yaP.ıian son suikast bü
tün Tünkler arasında infial u
yandımuşür. Polisimizin bu 
caniyane hnroketin fafüerini ça· 
buk bulm1ya muvaffn.-k olma-ı------------
sında.n memnunum. Bu işte hıc:<· 1 A!:lantikte hüv ·~ k 
bir Tilrkiln alflkneı yohtur. A· J" 

dalet, azami vuzuh ~ k~ti:y tle bir muharebe 
mecTasmı takip edecektir. (B~ tarofı ı imideJ 

Tüm - Rl.3 Münıasabetlerl olı:ı.n bir dü~maıı gewı kafilesi· 
ne hücum cL'!lışlerdir. Nevyork-

Tüı:ık - Rtıs münasebetlerine tan gelen ve tank. mühimnıat 
gelince, Türkiyeıun Şiır.k kom· dolu olan 10.000 toniliı.to!iık 
şusuna kar.şı gösterdiği dürüst- büyiik bir gemı topçu a .. e'-lile \ e 
lfrkre ısrar ederlnı, ikı ~emle- torpılle batırılmıştır. G .... rck bu 
kettcki inkılfıpların ertesı günü gemiden gerek tayy relerim z 
Kemal Atatürk'ün Rusya ile taraıından batınlan diğer bir 
dostluk müııa.sebotlt!ri lmrdnğu .. 1 gemiden sağ kalanlar kurtarıl
nu hatırlatırım. Bu münasebet- ı mı~Ur. 
ler dahili rejimler mesel-esini ta- Şafakla beraber kafileyi hi· 
mamen bir tarafa b1rakıyordu. :r.ıaye. eden ve kruvazörlerle tor-

Rus - A:linun muharebesi şim- pıdo muhriplerindcn teşekkül e
diye kadar KaradCn.i2de öazı den Ustün düşman kuvvctlerile 
tüccar vapurumuzun kaybol· b"r deniz muharebesi olmuştur. 
masma sebep olmuştur ve va. (i.Jesvilles) sınıfından bir İngi
Zİ) etimizin gilçhigiimi arttır- liz kruv..azörUne bir torpil is:ı.bet 
m .1·•dlr. Bununla beraber An- <:tmiştir. Kar fırtınası yüz.ünden 
kara ile Mi kova arasında hiç- hu isabetin neticesi tesb~t edile-
bır şey deği.~mniştir. ıncmiqt"r. Bu çok çetin muha:re-

Tilr'.i • tta!yau İt,hirliği bedP bir Alman torpido mubri· 
ti batmı<>tır. Alman torpic.k 

Türk - 1taıyan münasebetleri- m11hıi!11eri düşman torpido mu1ı 
ne gelin"e. Akdeniz devleti ol- ripl nnden bir grubun bücu 
ma!k noktnnındnn iki liüfunetin munu top ateşile püskürttükten 

oonra bu batan torpido mt hrib 
v.aziycti ı.qbirliği imkfuılan ver--} ıntirettebaündan büyu"'k bir kıs· 
mekt:cdir." 

Türkçe ~öz•ü 
Tr ür kçe şa-rlu lı 
Sü~ ük revil ve 

mmı kurt.armıı_ılnrdır. 

koro1u 

Sönmez bir aşkın çılgın hasret~erini, ölmez 
bir sevginin acı nağmelerini terennüm eden 
bu müstesna büyük eser, tarihi ve klasik 
Türk musikisinin dizi tlalinde en ruhnevaz 

ve can atıcı parç.alarile sOslenmiştir. 

Türh milli musllii hayatım•zm 
en liüyük hadisesi 

l .... 60_k_ı_· ş-ili-. - · 

Mehter takımı , .... _____ ... : 40 
Muaz:taın koro h 

Mualk.1 
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. KAŞELE~ı . 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP ROMA TIZMA 

Ve bütün ağrıları derhal keser. 
Sıhhiye Vttkaletinir. ruhsatını haizdir. İcabında gfuıde 3 ka~ nhnnbilir. 

Adliye tayinleri 
Vekaletin tasdikine iktiran 

eden nakil ve terfi listesini 
okuyucularımıza bi!diriyoruz: 

( Baş tarafı dünkü nüshamızda ) 

1 

Güreş 1 

Musahabeleri ı 
(Baş tarafı 2 inei sayfada) 1 

Japon pehlivanları vücutla- 1 
nnda na::;ır hasıl etmek ic;in bi- ı 
ribiderini taht.adan yapılmış lo-1 
butlarla <löverek idman yapar
lar. Pençelerini kuvvetlendir
mek için de ah;ılı çamura. çivi 
gibi vuruşlar yaparlar. Alçılı 
çamur <londuğu halde kunı ku
ruya vuruşlar yapıp parmakla- ! 
mu geçirirler. Hulasa elli kilo
hık bir Japon haddeden geçmiş, 
dövülmüş bir çeliğe benzer. Yer 
denyere vursan, ta.,"la Galsan pa
ra etmez, pençesi nereyi tutar
sa derhal felce uğratır. 

\ urtta Çocuk Korunm yükseliş 

emelimiz.in en mühiın en ku\ vctli 
b:ı , mıığıdır. 

4,0 lira maru,lı İzmir Asliye Konya Müddeiumumi Muavinli
Mah.kemes: :MUJdeiumumi Mua-ı ğınc Muş Hakim Muavini Ke
vmliğine Balıkesir Mi:ddeiumu- mal Denıiroğlu, Jstanbul Miiddei 
mi ~fua,·ini Necmettin Ye§il, ımınmi Muavinliğine Solhan Ha 
Zonguldak Asliye Mahkemesi) kun Muavini Mesut Dolu, Zon
Müddeiumum1 Mua,·inliğ:nc Kü- guldak Müddeiumumi Muavinli
t:ıhya Müddeiumumi l-.lnavini ğfoe Reyha.niye Hakim Muavini 
Ş~mroas Dura, Balıkesiı· Müd-ı Kfızım Günay, Çatalca ivHiddei- ! 
deiıımumi MuaYinliğine Afyon umumi Muavinliğine Bozdoğan 1 
Müddeıumumi Muavini Hamdi ı' 1.tüddeiuınurni Muavini Mukbil' 
Dinçer. Şerefliko:;hisar Ceza Ha Yazman, Bo1..doğan Müddeiumu
lı:imliğine Feke Suh Hakimi Na-

1 

mi :Muavinliğine Çıldır Hi.Jd-n 
ci B yıklı. Bozöytik Hakimliğine Muavini Osman Yazgan tayin 
Yah aç C'-'za Hakimi l"eı idun edilmiştir. 
Kırma"ı, İs'-:nbul Mi.iddeiumu· - '" j Çoeıık Esirgeme Kurumu 

'- 1.<1. ~- - l".•%~ ·~ s:e: GENEL MERKEZi 
nı1 Mua\'inliğirıe Bafra Miiddei-
uarnmi:-i Ziya Yalkut, Yalvac ı Şarap ve tuz !""""'""' 
Ceza Hak "ınliğine Ürglip Ceza L(iKS TELGRAF KA~ıTLARI 
Hfıkııni ı~uıail Bozkurt, Yayla-1 fiyatları 
d. İ!"' Hakimliğine Hozat H:1ki· I 
mi Fevzi Şen, \'iranşchir Ha- ı 
lımli;,?ine İğ<fr C'ski Hnkimi . 
Z«yrıe!abii!in 'fuı l un. 

3•-. lıra rı.ıaash Anknra Asliye 
M..ıhkemtosi Hükim Mua\'inliği· 
ne Ankara h·ra Meınu• u ı:ulis 1 

~ungur, lstruıbul Asliye Malıke
ınes HakI..ın Muavinliğine Ço- 1 
nım Müdeiumumi Mua,•ini Atıf 
Akoner, Üı:küdnr Asliye .Mahke· 
mesi Hakim Mua\'inliğine Zon
ı.;uldak Müddeiumumi Muavini 
B:ıhaaettin Akel, lzınir Asliye 
}ı.fa.hkemesi Hakim Muavfoliği
n 11gaz Hakim Muavini Hay- , 
ıetıın Nurhat, Zonguldak Asli
ye: Mahkemesi Hakim Mua\•inli
ğ ine Pazar Sorgu Hakimi Necip 
N ,ıı en, Zonguldak Asliye ~fah
kemN;i Hakim Muavinliğine Ha 
kım .Muavini Umran Yiğiter, 
:t..onguldak Asliye Mahkemesi 
Hfıkım Muavinliğine Poshof Ha
kim :Muavini Hulusi Özden, Zon 
guldak Müddeiumumi Muavin
lığine Yusufeli Hakim Muavini 
Müslim Kökgöl, Ankar.a Asliye 
?ofahke>mcsi Müddeiumumi M:ua
vinI:ğine A1,a muavini Sıtkı Tü
zern<>n. Zonguldak Asliye Mah
l:l nıP:si Miiddeiumumi Muavinli-
~ine Zoııguldak Müddeiumumi 
J.•uavini Adil Birben, Zonguldak' 
AFliyca Mahkemesi Müddeiumu
mi Munvinliğine Konya Müddei-

• 
inhisarlar Umum Mü

dürlüğünden şu 

mektubu aldık: 
"Yeni Sabah gazetesi tahrir 

mfüliirlüğüne; 
"Tuz ve şara-p fiyatlarına zam 

vnpıldığı hnkkmda. bazı gazete
lerde yanlı~ haberler intişar et
ti~ göriilmüştür. 

"Ham tuz fiyatkı.rına hiçbir 

1 
zam yapılmış değildir. 

"A.ynea. Çamaltı tu.zl:ı.smdaki 
fabrikada yıkanıp hususi suret
te. imal edilen ve p:ıkctlere dol
durula:n sofra tuzları ile torba
lara konulan mutfak tuzlan 
vardır ki bunların imal masr-ctf • 
larının değişmesine gör·e fiyat· 
ları da yiikselir veya diişer. İşle 
son zamanlarda karton, parşö
men, kereste ve torba gibi mal
zeme fiyatlarının, işçilik mas· 
raflarının çok yükselmesinden 
dolayı sofra tuzları fiyatının ki· 
loda dört kuruş, mutfak tuzla· 
rının da iki kuruş arttırılmasına 
zaruret hasıl olmuştur. 

"Şaraplara gelince: 10 Mart 
1942 tarihinde tütün ve içkilere 
yapılan son zamlardan sonra 
şaraba aynca hiçbir zam yapıl-1 
mış değildir. Tavzihi rioaı olu- ı 
nur." 

Her P. T . T. Mcrkt~ndc buluıı
ın.ıktn olan ı.mts Telgnı! Kağıllarile 
telmklerinizi gönderebilmek ıı;;n me
m.ır::- (Iiü.t:.S) derseniz \'crcceğiniz 
15 kuruş fazla ücretle rrillctin yar
dım \'e şefkatine muhtaç çocukları 

koı umuş hem de ınııhatubınıza ince
lik ve z.ıruftotin tim~li kağıtlarla 

kbriklerinlı.! göndeıınls olursunuz. 

~~ • ..1._ •' • r ~ •- ....,, • • 

20 Nisan Pazartesi s:ıb:ıhından 30 
Nısan Perşembe günü :ı~mnına ka
dnr mektup ve tclgraflarınızn Çocuk 
h..-ıiı geme Kurumu Şdkat Pulu y:ı

rıştınlması kantııı iktizasınfüın bu
lundu •unu sayın yuı tda.,I:ıra Çocuk 
Jo's n geme Kunımu saygiyle hatırla

tır. . -- : . ... . . . . .. ~ . 

Yeni neşriyat : 

Foto Magazin 
Foto ~faga7Jnin 66 hcı sayısı 

sinema artistlerinin en güzel ve 
~n yeni resimleriyle bezenmiş 
olarak çık"llllştır. 

Milli Şefin yüksek irşatları -
Üniversite dersleri - Sadri Er
temin dil davası niGin bir devlet 
meselesidir, hakkında hasbıhal 
- Holivuttaki her stüdyo ba.~lı 
başına bir şehirdir - Sinema 
havadisleri - Memleket manza· 
raları - Zati casus romanı de
vamı ... Tavsiye edeıiz. 

umumi Muavini Akif Köse], An ===============:-================== 
hra aza Muavinliğine Çınar 

~ulh Hakim Muavini Fethi An
cmre, Çorum Müddeiumumi Mu 
nvinliğine Ergani Osmaniye Ha
kim Muavini Necdet Güzelcam, 
Vakfıkebir Müddeiumumi Mua
virliğine Muş Hakim Muavini 
Reşat Araz, Afyon Müddeiumu
mı Muavinliğine Kızılcahamam 
Müddeiwnumi Muavini Abdul
lah / ..rkan, Gelibolu Müddeiu
mıuni Muavinliğine Vize Müd
d13iumumi Muavini Necati Vol
_,-.ın, Silivri Hakim Muavinliği
ne Gümüşhacıköy Hakim Mua
vini Hilmi Kırelli, Fenike Müd· 
(]('jllmumi Muavinliğine Genç 
1'1A.ldm Muavini Adil Art.un. 

Giimrük ltl11hafaza Genel Komutanlık 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan 
Clnı ve Mlkdarı 

50 tane bakır çrunasır leğeni 
7 çift ve 3 tek araba kosumu 
il14 takıın yazlık mürettebat elbisesi 
33 kaptan kaputu dikimi 
2007 takım iç çamasır dikimi 

Muhammen bedeli 
Lira 

900 
895 

1482 
330 
200 

ilk Teminatı 
Llla Kuruı Saati 

67 50 10 
53 00 11 
llıl 15 14 
24 75 15 
18 16 

Yukarda yazılı eşya 2 Nisan 942 Per.şemlie günü hizalarında ,azılı. sa
nUcrdc ayn ayrı pnzarlıkla alınacaktır. Şartname ve nüınuneleri komis
yonda her zaman görlllcbillr. fı;tı-klikrln Galata Mumhane Caddesinde 5' 
No:lu dairedeki Satınnlma Komisyonuna gelmeleri. <3860 

'TENi RA.BAD. 

(Baş tarafı 1 indde) 
Alman ordusu, büyiik ııefinin 

de ıtiraf ettiği gibi. 140 y1ldan
beri görülmemiş olan donduru
cu sogukların ve takati tüketen 
kar tipilerinin dinmesini bekli
yerek. yöneltilen savletleri kar
şılamayı tercih etti, fakat, ka
rarlaştırdığı hatta. açılan ceple
rin gelişıneı:;ine meydan verme
meye çalıştı. 

Kışın hareketler, nihayet mev 
1 zii kalmaya mahkumdur. Bir

likler, barınmak maksadiyle, 
müdafaa ihtiyaç!anna gör~, ttr
tiplcnnwr. Alman ordusu cep
hesinden dört aydanbcri oyna
tılamıyaıı kısmı dikkati çek- ı 
mekt.e<lir: Le.ningrad muhaı;a
:ra. manzumeleri genel surette 

o $ 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAIVl 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz, 
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DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
değişmemi~ gibidirler. Bu saye-' Dahiliye Müteb~ 
de, hazırlanan tahkimat, birlik- Dmmyolu 1 
!erin istirahalini de temin ede- lllı••••••••••••• 
bilir. Bu muhasaranın ref'i uğ- . 
runda Rus ordusunun döktügü 1 1 

~~~~ili:nş;:::c~:::d::: 1 RADYO PROGRAM! 1 
l:ıı, önemli ilerlemeler kaydet- ,,_ _ 
misler, ka).plar verdirmişler ve 31 MART 1942 ı 
gflnimetler de almışlardır: . 7 .30 Pı·ogram Tnk\'lmi 

Moskova batısında şıddctiı 7.33 :rı.rnzık 18.55 Fasıl li(>yeU / 
~;.ırpH:ımalar sürüp gitmiştir. 7.45 Aj:ı;1s 19.30 Aj:ıns 
Smolenf'k'e tevcih edilen daı·be- Hnbeı·lcri Haberleri 
lr--r henüz muvaffak olamamış- ıı .oo 1\IHı;.ıık 19.45 Kit.-ıp saati 
!ardır. 11.15 Evin Saati 19.55 Türküler 

Harkof'a katlar ileri götürü-
len taarruzlar, bıı mühim sanat 
ınc.>rkezinin şimdilik ele g;eçiril
me~ini mümkün kılamadılar. 

Donetz kesiminde de kanlı 
boğuşmalar durmak bilmiyen 
bir hız almıştı. Eğer, bu teşeb
hiis muvaffak olabilseydi, <-enup 

12.30 Progrnm 
12.33 Türkçe 

PJ!ıklar 

12.45 Ajans 
Haberleri 

13.00 Türkçe 
Plaklar 

20.15 Radyo 
Gazetesi 

20.45 Miizik 
21.15 Konusma 
21.30 KlHsik 

P;ır~·•ılar 

21.45 Tilrk 
18.ltO Program 

c·er:lıesi l)Ökülebilirdi. Fakat, bu- ıa 03 Salon 
rada da operatif hareketler bc-

Mü7iğı 
22.30 Ajans 

fütileınedi. 
Yeni bir soğuk dalgası Doğu 

cephesini bo\•dan boya yala
makta ve muharipleri okşamak
üHlır. O sebeple, harekata hava 
kuvvetlerinin iştirô.ki giir,leşmiş 
tir. Eı.asen, kışın cephenin <:ok 
gerilerine doğru hava hamleleri 
az vukubulmuştur. Ruslar, taar 
n.12larını hemen daima haYa fi. 
loiariyle destel::lediler; Alman
lar da, cephe boşluklarını hava 
~avletleriyle doldurmaya ve bu 
Euretle hücumlara karşı hava-

Orkestrası Hnbcrleri 
18.45 Zlrnat 22.45 Progrnm 

manyadaki fa~liyetlerine önem 1 
verirken, öte yandan, Filipin 
müdafilerine oltimatum sun- i 
makta ve Avustralyanın biraz 
daha i<;erlerine havadan U?.all

maktadırlar. 
Avustralyanın kıyılan 12 bin ' 

mildir. Geniş kıyıların arada a- I 
teşsiz bo~luklar bırakmamak Ü· 
ZC'l'E: müdafaası hayalidir. Teh
likeli kıyıları ayırt etmek, oy-
nak bir müdafaa cihazı kurmak, 

:.Iun b:r te,;kif rcdJi çekmeye mec 
bur oldular. İki taı'af.ın ,·erdiği 
}~ayıplar listesi, bermutat, düş- 1 mıımnkinin acı olduğunu bildir
:mchtc ise de, kışın hava kuvvet 
leri saflarında da rahneler açtı
ğını tahmin etınek gerekir. 

deniz ve hava kuvvetlerine da- ••••• 
yanmak zaruridir. J al-'.onlann, I============================::;::======= 

Kırım yarım adasında Kerç' -
<le \'C Sivastopolda -mev~ilenen 
Rus kuvvetlerini sınınnak im
kanı bulunamamış. bilaki!-l, Al
manlar Kerç yarım adasından 
gt>len baskınları karşılamak ız
tıradın<la kalmışlardır. 

Cephe gerilerinde ilkbahar 
taarruzları hazırlıklarına hum
malı bir gayretle çalışılmakta
dır. Almanlar Müttefiklerinden 
mUmkün oldukça büyük kuvvet 
let'iyle bu konsere gelmelerini 
ısrarla dilemişlerdir. Son gün
lerde, Romenlerle Macarlar, gU· 
ya sıra ona gelmif1 gibi, Tran
silvanya üzerinde haklar iddia 
etmeye başladılar. Buna, görü
niışe göre, bir gaile, milli bir 
mesele çıkararak, yan çizmek 
manası da verilebilir. Bulgar
lar da, kan akıtmadan milli ga
yelerini istihsal ettiklerine se
vinirken, borçlarını ifaya davet 
edildikleri anlaşılmaktadır. Her 
halde, bir diğer yazımda da, te
barüz ettirdiğim veçhile, nime
tin kıüliet mukabili olduğu her 
iyiliği silah arkadaşına anlatı
lacak ve mahzariyet fedakar
lıkla ölçHlecektir. 

UZAK l>OGUDA: 
Japonlar, emniyet seddini 

sa~lamak için, bir yandan Bir-

A vı.stralyanın 280 kılometre 

1 (l.cdnliğindeki hava meydanlan- 1 D 
1 

~ 
nı tehdide başlamaları. çıkar- ev et Demiryolları ilanları 
nıalara karşı engel te:?kil eden 
meydanlann tahrip edilmesi gi- ••••••llll!•••••llli•••••••• 
bi bir maksat ifade eder. Her 
uçak meydanının indirmeleri 
6nlemck ü1.ere kun•ete ve me
tin tahkimata ihtiyact bulun<lu
gunu ayrt bir makalemde izah 
etrr:iştim. Bu meydanlar, ilk ön
ce çıkarmalan yakın yoldan 
menetmek kaygusiyle teıtiplen
miı;ıleı·dir. Bu viizden ateşler de 
celbedeceklerdir. Japonların, ha 
rekata girişmezden önce, adayı 
\;evreleyen diğer bir çok nokta
ları da elde etmeye çabalamala
rına lüzum yoktur ve şimdiye 
karlar bu usule daima r iayet et
mişlerdir. Ancak, Avustralyaya, 
bir kale metaneti vermiye itina 
edildiği bir sırada ufak kuvvet-
lerle teşebbüse girişmek muvaf
fökiyetsizliklere sürükliyebilir. 

LİBYADA: 
Hareketler, ke§if ve taciz ma

hiyetinden öteye geçğmiyor. 
Mihverin Akdeniz üslerinde 

mühim yığınaklar yaptıkları 
gerçekse, bu hazırlıkların hede
fi doğrudan doğruya Orta Şark
tır. Almanlar, Giride yeni ve 
ı;arlak bir nazire yapabilecekler 
mi ': Doğu durumu buna imkan 
verir mi? İtalyan ordusu bu .ba-
5arıları gösterebilir mi? , 

Bu sorulara cevap vermek i
(ljn biraz beklemek icap eder. 

Mc\·cut yolcu trenledne ilaveten 1/ 4/ 942 tnrihlndl'n itibaren her gllı 

H::ydurµaşa - Adapaznrı :ırasında 52 ve /\dapazarı arasında 51 No.lu yol· 
l'll k:ıt:ırlnrı işliy<'Ccktir. 52 l<atar Haydal11;~adan saat 7,15 de \'e iz.mitten 
S<l:ıt 10, 16 da hareketle Adnpazarn ımat 12,03 de varacaktır. 5 l No.lı;. 

l:atnr Adapazarı.lan saat 13,40 da ve 1ımitten saat ıs.oo dn hareketle 
Huyrlarpaşaya saat 19,:iO d:ı varacaktır. 

Sayın h<ılkımıza ilfı.n olumır. (3999) 

Muhammen bedeli (14661) lira olan muhtelif cb'atta 162,900 metH 
mik':ıbı çam dilme, kalas ve tahta (6/ 4/ 1942) P:ız:ırtC$f günü snnt 05) 
on bt~te Haydarpaşada Gar binnsı dahilindeki komisycm t:ırafıııdnn pa?.ur· 
lık usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeıılerin (2199) lira (15) kuruşluk knU teminat \ ' f 

kanunun tayin ettiği ve.cıaikle birlikte p;17;\rlık günü s;aatine kadm· knıws
yona müracaatları liizımdır. 

Bu i~e ait ~:ırtn:ımeler komisyon-d::ın parasıı. olarak dağıtJlmaı..tr.dır. 
(4018) 

Maarif Vekilliğinden 
16 Haziran 941 tarih ve 483S numnralı resmi gnzet<'de neşrL'dılen 

2/ 15923 sayılı talimatnameye göre orta okullara Matematik, Tabiiyc, Fr:ın
ı;ızca, Almanca ve İngilizce dersleri için öğretmen muavini seçilmek üze~ 
re istanbulda Yüksek Öğretmen okulunda ve Ank:ırada Gnzi Terbiye 
Enstitüsünde imtihan açılncnktır. tmtlhanlar 15/ Vl/942 Pnz:ırtesi günil 
b~ıyacaktır. lstcklilerin bulunduklan yerin maarif idarelerine ba!ivura
rak imtihana girme şartlarını öğrenmeleri ve vcsiknlarmı bir dil··~~cyı 

iliştirerek en ıeç 30N/ 942 tarihine kadar Vekllliğimizc göndcı'nıelcri il •. r 
olunur. (2103~3RqD) 

&chlbi: A. Cemaleddln S.raço61u 
BMtldılı yer: (H. Bekir Gllrsoylar ve 

Nctrlyıt MUdUrü: M. ~ıam ;. ,,ı·;; yc 
A. Cemaleddln Saraı:clilu rnatt.-:1 1 ı 


