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Hindistan lilUzakere- • 

• 
"- -

GONLOK SiYASI HALK GAZETESi 

Sir Stafford Cripp• 

dönerken 

Suikan hAdise9' 

münasebetile leri niçin beı~ 
MÜ'llhtırelerln Dm- b!meh 
l'lma mühim 1ıir sebebi de 
lllilli ....,_ w w ba -
ID'a ~ .ahiyet.ler me-
8eleelcllr. Hhltliler müdafaa 
naarın.. kenclBeriacJm o1ma
sıaı is~r. İngilizler ıuı ol
dular. Fakat miHi müdafaa 
nazın, Hintlilerin istedılderi 
gibi. biitiin sali.hiyeüeri kendi 

iaşe Miisleşarlığı 
Vaşington son Alman ajansı 

----... vaziyeti ümitsiz Rus ajansma TeşkilCilı 1 görmüyor cevap veriyor: 
Koordinasyon Heyeti kararları 

Yüksek T asdika Arzolundu 

nefsinde t-0pbna İngiltere 
İçin llindista.nın ınöd&faasana 
ideta seyird kalmak dii§erdi. 
Hintlilerin bir90k meziyetleri 
olabilir. Fakat 90k eski kül
türleri, felsefeleri ve kelime 
şekilleri onlan askerliğe ve 
kwııa.ndanbğa maatt.ff88Üf 
hazırlammmşhr. Bu kadar 
nıazik bir mmanda bu k2d1\r 
ağır bir vazifeyi penıasızca 

?~i5~.,! Bu kararlar, Ticaret Vekiletine tebliğ 
Yazan: HüsayinCıhijmcıN 1 edilince hemen tatbikı cihetine gidilece 
H intliler İngilizlerin teklü 

ettikleri dominyon hür- Ankara, 13 (Hususi Muha- muavini, dört Umum Müdür, 
riyet ve istiklalini kabul birimizden) - Koordinasyon Sadeyağı f iyallarının lesbili için dört Umum Müdür muavini ve 

etmediler. Bu teklüi rect•de Hint Heyetinin Cumartesi günkü l ki l I f k ·1ıı i bit k lüzumu kadar da şef ve memur 
lılüslümanlariyle Hint Mecfısilc- toplantısında kabul olunan ka· gBpl ma a Q an e l e T n me ile kati şeklini alını§ buluna-

Hindistan müzakereleri 
akamete u~ramış 

olabilir 

·Fakat· 
Bunun sebepleri ciddi sayd
makla beraber tamiri imkan
sız da görülmemektedir. Hin
distau bir Japon tehdidi kar-
11&mda. müdafaasız değildir. 

Vaşington, 13 (A.A.) - Va- I 
şington siyasi mahfillerindeki 
kanaat, Sir Stafford Cripps'in 
vazifesinin akamete uğramasın
dan doğan mesuliyetin tama
men Hintli şeflere ait olduğu 
merkezindedir. Bu akametin a-

---o..---

" Sovyetler Basın 
mücadelesine tekraı 

başladılar,, 

Çünkü 
Maznun memurlanmn bu.ı 
sırlan aç1ğ-a vunnalarmın 
önüne gt'!:Dlt'k 'e gi.i:li te!'jkİ
latta çahşanlann mane\ iya
tım yükseltmek iı;tiyorlar 

Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B 
ajansına salahiyetli bir kay
naktan bildiriliyor: 

ri müttefik bulunuyorlar. Fa- rarlar Rcisicümhur Milli Ş(!f Üzere /JufunduğU an/BŞl/tgOr caktır. 
kat bu ittifak her iki tarafın !nönünün yüksek tasdikine Diğer kararnameler meva-ıı 
a.yni fikirde olmasından ileri arzcdilmiştir. nında Tevzi Ofisi kadrosunda 
gelmiş değildir. Bilfıkıs, Müslü- Bu kararlar Ticaret Vckale- tir. Kabul olunan kararname· halinde idaresi teşkilatı da kabul edildiği yerlerde gerek 
nıanlarla Mecusiler biribirlerıne tine tebliğ edilir edilmez, he- ler meyanında İaşe Müste~ar- vardır. Bu suretle Müsteşarlık gıda, gerek yiyecek maddcle-
taban tabana zıd arzular besle- men tatbikt cihetine gidilerek- lığının dört umumi müdürlük kadrosu Müsteşar, Müstesar (Sonu Sa. 3; Sii. ı de) 

meli neticeleri burada ciddi sa
yılmakla beraber tamiri imkan
sız gibi görülmemellı:teclir. Ger
çekte, Hindistan Japon tehdidi 
karşısında müdafaasız değildir. 
General Wavell'in iyi talim gör
müş ver iyi teçhiz edilmiş bir 
milyona yakın bir kuvveti oldu

Birkaç gündenberi Sovyet ba
sını tarafından Ankara muhake
mesi münasebetiyle 'Türk mah
lkemesine ve Türk memurlarına 
karşı açılan iftira mücadelesi 
gittikçe şiddetlenmektedir. Sov
yetJer bu propaganda ve baSUJ 
mücadelesine şu iki sebeptea 
dolayı başlamışlardır: 

l - Tilrkiycde hala çalışmak· 
ta olan Türk rnakamlannın al· 
dıklan tedbirlerden kurtulabi
len Sovyet gizli teşkilatı mo 

ilik~rin~d~~ı&r~lnwı~,•~••••••••b•••~•••••••~•••••••~--~----~--~-------~ 
lerlc anlaşmıya ya:ıaşamadılar. --------,__------------------- ______________ _,;__ _______ _ 
Müslümanlar lngılizlcıin te~l!- ı 
fıni pek fazla buldular. Mecusı
lcr ise pek az. Bunun neticesi 
ınüttefikan İngiliz tekliflerinin 

RUSYA'DA il 
Harkof'ta Almanlar 
Rus mevzilerinden 
bazılmnı aJıhlar 

P. Gen~I Sekreterinin Beyanatı 
Talebe Yurdu inşaatı 

Haziranda başlıyor 

1(Es1FIK'TE 

Birmanya'da Çin va I 
Japon kuvvetleri 

~ ğu kanaati vardır. 
18onu ••• ı. au. 2 de) (Sonu S.. S, Sil 1 de) 

reddedilmesine vardı. 
Hindistan nüfusunun bilyük 

ekseriyetini teşkil eden 'Meciı
lliler, bu ekierıyetin verdiği ıti
lllat ile, Hindistanın tek bir dev
let. halinde teşkilatın yapılması
nı isttyorlU~'W'1nıi~ -ve 
bir Hint devfett. Hint Müslil
tna.nlan ise Hındi&tanm şimali 

••rraa;aı;;ec.:..:ıc.:ıc~~ 

A van projeler hazırlandı 1 şiddetle çarpışıyor 
tcırbında, büyük bir devlet vil- Cumhuriyet Halk Partisi Ge-1 da yanan 1"ef-ah tiyatrosunun 
cuda getirebılmiye hak verecek fki taraf ta Kerç ne1 Sekreteri ve Erzurum Meb'- arkasına düşen ve evvelce Kon-
ınütecanis ve koskoca bır kütle usu Doktor Fikri Tllzer,. kta.n- servatuar binası yapılmak WJe-
halinde yaşadıkları ve ötedenbe-ı yartm adasına bul Parti Reisi 11ııt1at Mmıarot- n hazırlanmış olan arsaya Par-

• 

ri Mecılsilerle mücadele ve mu- lu ile birlikte~ yine Kadır- (Sonu sa. 3 su 2 de) 

kateleden geri kalmadıkları için büyik kuvvetler gadnki Maarif f'.emiyeti Talebe •M1M-..-..111111ııı1-.ı."'"•A 
onlardan kurtulmak ve ayrı bir Yurd»nu gezerek yeniden ince- ı 
hükiımet !kurmak istiyorlar. gönderiyor ıemclerde bulunmuşlardır. 
Dinlerinin, lkült· rlerinin, hiırri- (A.A. telyraflanndan Parti Genel Sekretıeri, diln 
}'etlerinin ve haklannın müda- Jı.uüi.wı edllmi<.!tir] b. kad .L_• • 

faasını ancak istiklalde görü- ~ ır ar 831mıu 7Urt vınası ın-
Vi•iden Ofi aı·ansı şu ma!U- "aa""· etrft'·-- §U ıza· batı ver 

Yarlar. 1ncnliz teklifleri bu iki '# ı mli' iştir··~ : ~ -,... matı veriyor: ''Doğu cephesinin 
noktaıi nazarın üzerinde bir şey- (Sonu Sa. :J. Sil. L te) "Ş h~ .. ..a.......... ~ki di. Hindistana hürriyet ve is- _________ • __ ., _____ e_~ ___ ,_ ...... _~_er&l"8S_.___ın_-

tiklfil satıyordu. Fakat mevcut • • 

devletlerin ve vılayetlerin mccu- KONSERvr "JLIK tıi kütlesine illihaklarını onların &'-' 
rey ve muvaf~üat:ne bırakmak 
İstiyordu. İkisi ortası yapılan 
Uılaştırma tekliflerinin az çok 
Jnüphem olması zaruridir. Bun
dan dolayı İngiliz teklifleri biç 
bir muhitin tam, kayıtsız \'e 
krtsız tasvibini kazanamadı. 

. --.................. ~ 
Yeni bir lıarara göre Bahk lll1cılılı 

5anagi birliği llurul11gor 
:-J Ankara, 13 (Yeni Sahah) 

klikinin eline nasıl teslim eder- ı - v.n,eket konserveciJiği -
di? nhı inkişafını temin çarelerini 

Bulgar BaşvekiH 
M. Filof, TOrk • Bulgar 
dostlutundan stayiş'• 

bahsetti 
Sofya, 13 (A.A.) - Bape. 

mı ve Hariciye Nazın Dr. l"Hof, 
dün ıtJrpm radyoda, yea& htikil
:metin iç ve dit poHtikUI hak
kında bir nutuk aöyle:miştir. 

Başvekil )'mi hillrfımet, Bal
gaıistanın fimdiye kadar gQttil- j 
ğU dış, politikayı gUdecektir, 
dedikten eonra Mihverle olan 
..nimi münuebetlerden be.h
eetmi§ ve sözlerine fÖyle devam 
etmiştir: ı 

"Ayni zamanda. cenup - doğu 1 
komoumuz T'8rtrfye ile ~vcut 
-.ıtluktan da daha kuvvetli 1 
•Ilı lebetleri idame etmek ve 
bu münasebetleri tcuvvet~ndir
mett &f'ZUSundan ilham alacak-
tır." 

Kongre şeflNinin milli haki· tetkik ve tesblt eden komiayon 
miyet rejimiyle hiç alakaları çalışmalarmı tamamlamıtbr. Ve 
oınladığını gösterir delillerden- rilen kararlar dmresinden ola
dir ki Cnpps'e yapt.ıklan mu- rak: balık avcılıfı sanayii birli
ka • ı teklifin Kongreye karşı ği kurulmaktadır. Mevcut kon
brı~ mes'ul olmıyacak bir kabine aervacı ve tuzlayıcılann kendi 
teşkili~i iste1!1işlerdir ! Bunun. a-ı aralannda ayn ayn birlikler 
çık kelimelcnyle ve kardeş Hm- halinde teşkilitlandınlma81n• 
distanda bütün milletler üzerin- ve bu birliklerin muhtaç olduk-
de bir diktatörlük kurmaktan 1 
ibarettir. ln&iltere böyle bir e- (hn• ..... ao. 1 de) "-ll'lllı ...... -.. ........ ... 

Japonlar Bataan 
yanm adasını 
tanıamen işgal 

ettiler 
[A.A. telgmflarından 
huUi8a edilmiştir 1 

Yeni Delhiden bildirildiğine 
göre Japonlar Tat~ndioingi'nin 
cenup batu;ındaki lngiliz mev
silerine karşı şiddetli bir ıbicu
ıaa ~şlerdir. 

Bi~adaki Çin umumi ka
rargtlıı fU aıalümatı ffriyor: 
-Uc;ar Kaplan,, tayyareleri Bir
maııya cephesinde faaliyette 
bulunan 18 Japon tayyaresini 
dti,.crurmüşlerdir. Japonlar Tun
gudan şimale doğru ileri hare
ketlerine teCmır başlamışlarsa• 
da Çinlilıer Swa nehri bölgesin
de btltün hücumları püskürt
müşlerdir." 

Fllipinlenle: • . 
Japon umumi :karargahından 

bildirildiğine göre 8 gün süren 
ve düşman esas kuvvetlerinin 
kimilen imhasiyle neticelenen 
umumi taarruzdan sonra Japon 
kuvretleri Ba.taan yarım adası
m tamamen i§gal etmişlerdir. 

(Sonu Sa. 3, Sü.. _. te) 

İnginzler hakikaten zor bir 
lnevkidedirler. Hintlilerin bu an
lasma kabul etmez t.avırlan 
karşısında İngilizlerin bir karar 
ala.bilmeleri adeta imkansızdır. 
Çtinkü hiçbir zaman unutulma
ltıak icabeder ıki siyaset saha
ıında, sosyal mi.nada bir Hin· 
distan yoktur. Bugün Hindistan 
il\ .~ce bir "coğrafya .. lkc;limesi
d.r. Hindist8!nı mUteca.nis bir 
lhilletin vatanı telakki ederek 
kendi başına, ~ cfbi, tek 
bir hükumet t;eekll etmiye bı-
l'a.kmak anarlİYtt. mukabeleye, 
ıaata ve fellkete bırakmak de
inek olur. Lıgiü)er en sıkı
tık dakikalaruıda, Almanyaya 
~ Ruslarla ittifak etmiye ça
bştlklan zaman, Baltık devlet
lerinin istiklil ve hürriyetlerini 
feda edemediler ve bunların Rus 
~~ girmesine muvafakat
~ vel'leıDlediler. Çünkü 1n
tiltereli.ı kuvveti ve silihı her 
lllilletin i.M:Jrı&ı ve bümyet hak

sas üzerinde Hindistanda Me
c(isilerle uyuşacak yerde Av
rupada Hitlerle uzlaşır. Neden 
harbe girsin de bu kadar feda
karlık yapsın? 

Müzakerelerin kısır kalmala
nnm diğer mühim bir sebebi de 
milli müdafaa nazın ve bu nazı
ra verilecek sal :hiyetler mese
lesidir. Hintliler müdafa.a. nazı. 
rmın kendilerinden olmaamı is
tlfcliler. lngilizJer razı oldular. 
Pekat milli müdafaa· nazın, 
Hintlilerin istedikleri gibi, bütün 
salahiyetleri !kendi .nefsinde top
larsa İngiltere için Hindistanın 
müdafaasına adeta seyirci lkal
maık düşerdi. Hintlilerin birçok 
meziyetleri olabilir. Fakat çok 
o.şki kültürleri, felsefeleri ve 
g .. "'l"ekleri, onlan askerliğe ve 
Otum .. ~anlığa maatteessüf ha
zırlama.ı..-tır. Bu kadar nazik 
bir . zalI!'al\a.., bu kadar ağır bir 
vazıf eyı i>'rv&uzca üzerlerine 
aimıya ka~ıa1~ realiteden 
ne kada; u A • yatadıklannı 

ERZAK TEVZIATI DON BASLADI 

bıa bUrmet thnektedir. 
Bu prensipi &....,~a kadar, 
~n~ surette miıl..faa ede
~iği gün, totaliter ve •oriter 
devletlerle ganimetleri pa,,<\s- ! 
ln*8. uyup.maclığıından harL t 
Uılnıış bir emperyalist devlet 
lbevlk.iine dürer. lngiltere hep-
8iııin nüfusunun mecmuu iki, 
1iç milyonu geçmiyen Baltık 
~vletıerinin hürriyetlerini ve 
lstiklillerini müdafaa için Sov
Yetıerin ittifakından kendini 
lnahruro bırakacak kadar feda
lı:arlık yaptıktan sonra Hindis
tandaki seksen milyon Müslil
tnanı ve daha sair Elkalliyetle:1 
kongre Partisinin, yani !dt;c~
lerin, daha doğrusu, Mecusı küt: 
lesine de bakim Kongre şeflen 

göstermıye kar:1;<1ı· 
Hind~an m~ .. 1 ri tek 

bir Hindıstan hülyasıitt! 1 msanlann inatları Ousa '!>1 .!'11 
leri yüzUnden kıstr kUdı. '"'1§-

BUse)'ia Oahid YALC 

Bu gıda maddelerini halka 
dağıtacak olan bakkalların 

listesini bildiriyoruz: 
laşe MildilrlUğü tarafından laruı isim ve semtlerini bildiri

hazırlanan liste dahilinde gıdal yonız: 
maddelerinin tevziatına başlan- BEflKTAf KAZA81 
mıştır. Ofis gıda maddelerine BAKALLARI LllTE81 
fiyatlan §11 şekilde tesbit etmiş: 
tir: Pirinç 51, fasulye 25, bul- Merkez Nahlyeaı: 
gur 28 beyaz peynir 78 yağ 173 Nevzat (Te§VJ'k.iye), Kenan (Orta-
kuru§.' Bu maddeler nUtus ba- bahçe aile kileri), Mehmet Ali (Or
ıına verilecektir ve bakkallar, tababçe), Yanı (Sinanpasa), Yani 
alanın isim ve adresini bir def- (Has Fırın caddesi, 11ya (Ortaköy), 
tere kaydedeceklerdir. Herkes, tbrahim (Kunıçepne, Süleyman (Di
pirinç, bulgur ve fasulyadan bi- klllUıı). 
rer kilo, yağ ve peynirden 250 Arnavutklly NahlyNll 

1gram alabilecektir. Kendilerine Pana:rot Arnavutköy), ~ (Be-
·'1& maddeleri verilen bakkal· bek). 

BEYOOLU KAZAll 
BAKALLAAI LiSTESi 

Merkez Nahiyesi: 
KAmll (Feruza4a camisi), Ekonomi 

(Kal7oncukulluğu). Dimitrl (Yilk
aekkaldırım), Koço (Tarlabaşı}, Er
mis (Balıkpazarı), Aziz (Kuloilu so
kağı), Hüsnü Ege (Meşrutiyet ca .. 
clesi). 

Taksim Nahiyesi: 
'.Ankara pazarı (tsUklAl caddesi), 

Emine ve Tevfik (Cihangir}, Kos
tnntin (Papaz köprüsü), Nuri (GU
tnü~uyu). 

(Sonu: Sa. S; SU. 6 da) 

=l HARP DURUMU i:= 
Japonyanm Uzak Hedefleri 

Japonya, Asya lmpratorluğu planını 
tatbikte timdiden tahmini ipıkAnsız 

güçlüklerle karşılaıacaktır 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

Harp Medeniyet ve kültürü- ! 
nü kendi gelenek ve görü. 

şüne göre benimsiyen Nipon, 
bu feyiz ve fuiletten bakiyesini 
alamadığını ve sömürülmeye 
mahküm bulunduğunu saydığı 
komşu illerde hayat sahaları 
edinmeyi ve yabancıları bu ve
rimli topraklardan kovarak bil- ' 
yiik bir Asya Devletini kurmayı 
tasarlamış ve daha 1904 te yap
tığı muvaffak bir baskınla ilk 1 
teşebbüse koyulmuştu. J 

İlk ve önemli Japon hamlesi, 

dehşetini büyilk Okyanüsun kl4 
lit noktası sayılan Pearl Har
bour'e yöneltilmiş ve baskın ba
~rılmıştı. Meydan muharebesi. 
binlerce mil genişliğindeki alan 
}arda, daha doğrusu bu alem n 
h~~a!arında da cereyan etmişti_ 
Filıpın, Bomeo, hatta Singapur 
istihdaf ediliyordu. 

Bugünkü Japon cephesi Su
matra - Cava. Sumbaya - Yeni 
Gine - Yeni Britanya - Salomon 
hizalanndadı r. 

(Sonu SİL 4 S:t. 1) de 

B. Millet Meclisinde 
• • • • • • • • • • • • c 

Türk lnlolAp Enstitüsü kurulmasına 
dair layiha müzakere ediliyor. 

~ ............. ....... 
Suikast dosyasının tercümesi bitiyor 

l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhablrinden:f 

"fr .. ~eclisi~ b.u~nkü (dünkü) toplantısında Türk 1nkıla p 
~nstıtusu t~ş~ıl layıhası .. müzaken: olunurken Kazım Karabe
kır bu E~~t~~u. adın.ın. Turk İstiklal v~ İnkılap Enstitüsü ola· 
rak kabulunu ıstemıştır. Maarif Vekili Mecliste hıwr bulun
madığından layihanın müzakereml yapılamamıştır. Subay ve 
harp memurlarının da mekteplerde talebe olmamaları hakkın
d~ki .Jiyihanın _müzaker~.sine g~!ş, Milli Müdafaa Encümeni 
bır ~ere de. layıhanın Mudafaa Encumeninde müzakeresini is
temış, tekhf kabul olunmuştur. Meclis Carsambaya toplana
caktır. 

Anıt - Kabir projeleri 
. * yek!ller Heyeti yakında yapacağı toplantıda Anıt_ Ka

hır proJele~mden mükafat kazanan üç birinci ve diğer beş miı
kifatlı pro;ıe hakkında kati karannı verecektir. 

Malum o~duğu üüzerc üç birinci projeden her hangi birinin 
kabul l!lecburıyeti yoktur. Heyeti Vekilenin mükafat kuanan 
bu proJelerden bazılanndan faydalanarak diğer bir proje yap
tınlması da mümkündür. 

Suikast maznunları 
. * S~ikast mazn.unlarından Georgi Pavlof ile Leonid Kor

n~lof bugün de tevkıfhaneden Adliyeye getirilmiştir. Naib ba
kım huzurunda muhakeme dosyası tercilmelerine devam edilmiş
ti~. Te~c.Ume işinin yarın akşama kadar tamamlanacağı tab
ının eUihyor. 



~ira ile §Ü&f!nca olanı, bi- f 
em, ıı.rlmWd.Illlll ve ne.rede 
ul.ınduğ'...ımu tamamiyle unut
'1 ~um. .mıxlistan i:m:pa.nt.or-

nndr.n m..; latif iK · ovası-
.ı görünce: 

tYe.. • y.ada. • cemıet 
ıa ..., ıo dz. btira.c;ıdır! diye hay
ırnıış Bence de cennet mcfhu
nu ve :eva.ı buz gı"bi soğutul
ou.ş köpükleri. 1ııktan ~<ru
~. m .lxımaf;m kenarlann
lan tasnill) ııe...9s bır biranın kar
ısında huluncl11r,öum anlardır. 
Bıın1tin ng'ın iraz ilerisinde 

"In'.Lk gırt! bh ve ko.rktl!lç bir 
ıanza.ra alı/Oldu. Artık müte
ıad ·yen scı t cerevanlarln, şela
·let le ;re ha;! d ndürücü gir
ablarla arşıl&şıyoro:ık. Son-
r .,. ib P.Rınbart ca.nlnnıu in 

leh li brr u-.n Jn tosli
.! ı tilrlıi razı olamadılar ve 
~ra yo u terrih ettiler. Ben 
e Jess demuı olduğt!muzdan 
..:ınak yolunu m.1.hec1..eh buldt.rl:; 
mmn., ara sıra ben bile vUrü
ıenin daha ıyı ofa~rıw du 31-
ıediğımı sbylerscro ynlnn soy
.:.miş olurum. lira nehir o de
cce f~na v cereyanla,. o ka :tr 
ötil idı. Ara 'Sıra 'Clev gibi lıir 
kıntı Malezyalı kürekriletimi
in ~et ve mahar tletinc rağ
ıen ka.vığı .kaptığı gibi sahilP a
yordu. O zaman b pEıiz sı ~ :ı. 
llıyo.· ve kayığı yüzdürüyor
.uk. Niha, ot küçük bir köv 
ardik. Bu '·oydcn ilccisiııe ka
ikla gitm.iye lınkin ve ihtimal 
oktu. 
Jessen ile 'kam.ışt.:ın yapılI:llŞı 

.oş bır yerli kuliihesi bul-ll !t ve 
ıd 41.rkrı.daş bu ulübcde öğleye 
.adar nefis bir uyku çek-tik. 

* 
Ö ğ)eden bir-.::.z sonra Sön-

bcrgıe Reinhıırt bizi u
f8.lld.ırdılar. Ormarılı!ki:ı.r -0.ra· 
-nndan yol teptikleri için yor
~ukiaıı yan ölü bir ha.ldey
diler. 

.. ? 
m. --~" 

-ıı-
bir ese...-e rastt:ım~ mWlkün 
ol2.llllyordu. 

Ara sır.a bu göçebelerin 'ko
nn.kl2rl ıklan ıpti.dal bıltibelerde 
ılirkaç M.alezyclı il kaı'Şlla-u
yorduk. 1'.A-kekleı ve kadınla.r 
avret yert..:rlnı örten küçük bir 
bez parçası müstesna olır..ak ü
zere tamamiylc çplakblar. Fa
b.t vücut hattı. çev:nrlik bal..ı.
mmdaı: ÇOK tüvana insa:n.lardı. 
Y an.dıhş iti:bany le de munis, l 
misaru:~~er kisi!~. 
~t:I~ arazı tmr..:uniylc 

b:lkirdi. Goçelıc yerliler bu zen-ı 
gin topr: ' n e!aneği dımtin
miiyorlardı bile. Allabın verdiği 
meyvalanı kanaat ediyorlar, 
61.d ını istmıeyi fduilaı"lll.a bı
le getirmiyorb.rdl. Oval rın 
JR.Sızlığnıa ve sessizliğine muk~
bil çengelistan. yani ornuı.nlı k 
mıntaka çok canlıydı. Buyuk 
yabani h .... yvanla ve yıla.nldra 
nadiren'"'tesadlit' etmekle benıb«:r 
eurafımı.zın rk plan, pcl.: rK, tıı. 
maymun ve her cıns v nevı vı
lanl6.rla çepeçevre çcvrıllDlfi -1-
d.ığunu bılivorouk. Bu mın -
:kada altı metre ıızunluğwıd.a 
cng ~ilan.an bulunurm 
Geı~ ve tiınsalıa gc!ince 
bunlara l'"ma.k boyunda sık Hık 
tesad'lf ecilldiğiudaı sahıl run
tak.cı.Iarda J ürürkeıı gozleri.nizi 
dort açmak mecbur ) etındey
dik. 

Bereket vennn ki orman!ı,r
lanfa.'ki yaba.ı.'\t hayvanı r ndı 
mmt dln.nndn ya: yorl r, m
sau 0 0 ıma nn.dırun gorunuyo 
lardı \"e b1 itibarla en hUJ'lR 
dw;manl:sunız irı yabanı hay
v..ınlar dt:ğıl, ak -ep gıbi, Çl) an 
gıb1, kocaman zeillrli or-Jmcek
ler gfüı haşerclerdi. oonra bu 
lıa.l.'R.lıde sıvrhmıeklc .süliilt ger
çekten kl>rhunç mahlükiar ..ı ... 
Benim cl.cnm Sumatra gerg a
ruıun de ;si gibi kalın ~ kart 
olmalı ;.ıc sirT.lSlllC'.'. eı dtın ar-
1kada.şlar:ın §ikaycti benimkinden 1 
fazlaydı. 

Dördümüzün elimizde de ka-
Ert.esi sabah, şiındıye ka~ aa· lın .sopa.lal' b :.tl nd !Örd;ı.:;;i...,, eıı -~1...: iklimle. n· W1uugu an yı. 

, -.~·· v~u.91 la.nlardan pek o kad ır çekinıni-
~t.ilgede bıraka.u bir d k r içın- yonluk amma.. kanatlı blVr i
le dört arkad:ış yola düzilldı!k. ne' ka.rşı opa ve bas ı t ·
ı\rtlk•mederuyttten w;>.klaşmış siılı hır mudafaa s ı.lhı o mak
xılımuyorduk ve ka.r§iJa.şac~ö-ı- -t:a.n uzak bulwuy r r. 
,'l)JZ ilk medeni kas::IDa, I"'adang Sw tra adası 150J ııc·ıom -
dağta.ruım ~e }"Mkımnı.5 re mmn1uğunda, en ""~Ş enn
Payacombo kaaalxısı olacaktı. de 320 lkilamntre a.rLlD.da bli-

Suınırtra adasının bazı lkısmı- yük bır kara parç&Sıoır. Aaa
la.nnda. - bilhassa. §imali g-.ı.rbi nın. sey<ilia.t et.uektc old:..bu
mıntakamnrla - Kaniçici d!!Di- muz mmtakad:ı oldugu gıbi, bü- 1 
len yam3 anılar oturur. Lii.kin yill~ bir kısnuııw balta yüzü gör
">izinı g<-Çcceğimiz n..ıntakal:ı.ıda men·~. sık a-açlı ~e gümrah 
ou yamyamlar bile yoktu ve ta- ye')ilhkli kesif ormanlık! rır or
ınıamiyle gayri meukUndu. Yol- tUlU bulunaugu da grl.wrtine 
ja yerli göçebelerin kervan ha- getiı-Becek ol göze aldırdı
':inde scynhat ettikleri zaman ğmıız !:>Cyalratin yılomcı wrlu
"onakladıklan yerlerden b:ışka 1 ğu hakkında bir !ik:r pes-da e-
\demofrtunun clinden çıkıru-ı 1 dilmiş ohır. (Arkest ' ") 

Ou , lupmar'm ik. ci s • 
rı 

Yunaniatana yiyecek .ve yar-ı 
dım dadım en ~türen Dumlu
pm~ vapuru Uçtincu ı:;eferinc 

baztrla.nmaktachr. Bu defa Yu
o..'\Ilistana 1000 ton incir, 400 
ton fasulye, 350 ton ,ııcyti:ı, 100 
ton yum urla ne 00 ton ~ te
lif m)yva göndtrilcc!ektir. 
Dumlu~ nar ha.n:ulesmi alma

:ğa ~ ... ı:uştır. Yükleme amcli
yes.iı:ıc sürat1e ~ ı:ım cdilmek
t:edlı-. öğrendiği.tıu2.e g<Sre Dum-

Ankaradaki ihtikar ic:ile 
11 Surla Biraderler ,, 

t10esseseinin alakası yok 
Pazar günku nilsluunızda bir 

Anka.ı a hıı.beri olarak Eurla. Bi
raberler Oto.;nobil Anonim Şir
ketinin Miidi.ırti aov-.ı ilb satış 
memurunun ihtikar suçiyle tev
kif edilerek faaliyete geçen Mil
.ıı Kor~ .Mahkemesine tevdi 
edileli~. bildirilmelcte idi. 

Şelı!'imirileki Barl:ı. Birader
leı Mae~-3CSİ tarafından vaki 
ıtıüraCS!ltta Ankarada. ·~urla 
Birader~er Otomobit Anonim Şiı 
keti., diye bir teşekkülün mev
cut buiunmsdıiı ve "B:ırla,, mü
essesesinin otomobil ticaretiyle 
jetigal etmed:ii bildl-iJmiştir. 

.Keyfiyeti tavzih eder ve bu 
ha.berin bir isim ..nll8lığı veya
hut benzerliği yUzünden veril
miş okıl2..sı ihtimalinı varid gö
l"'.irüz. 

Erzinc.an ViU\yet 
bütçesi 

Erzincan. (Yt:ni Sa.balı) -
!Enincıın viliyeti ~ı:si gelin 
~ bin lirq,yı ~ılmaktadrr. 

Ba geliı 275,626 lira.Em: • 
di bıitçe eltftmı.18,874 limsmd& 
lfevCr.a.lide bütge yekfauı ~kil 
.tmekt~ 

lu ll'ar 21 NiE n Salı günü lıa.
rek t edecektir. 

YunanisiAildan lır·m-.•e ge-
tirtibcck olan çocuklar ıç · ı. ya
pılması ltı.zmı gelen hazu lıl 1 r 
henüz il~mnl edılMed ği .den 
1000 Yunan çor;:ığu Dumlu. n
n.:ı dördüncU sc rinde getirtil
mesi muhtemeldir. 

Marki Y ori aka dD.lgulı ve 
si&ı d nizc da gıo dr..lgm ba.ktı: 

- Belki! Diy1.: ~ınl i ndı. 
Sonra, birden ı ulıatabının 

karşısına g~erek: 
- Hırata. kabalığımı mazın• 

görünüz. Bir sual sormak isti
yorum. 

Hirat.a: 
- L~ttfediniz! dedi. 
Yelpuzcsinı lmpamış ve dalı.ı. 

~ i işitmE>k için başını ileıiye 
eğmisti. Mar1 i Yorisaka ağır a
eır VC nÇlk, Rıd<letli bir C.C ·le ko
nuştu: 

- Önce a ranuzdaki bazı h8.
tıraları yndetmeme müsaade e
dinız. Bizmı o.ilel rinıiz c<>ki a· 
sırlarda çok d a bir ir"uin 
düşmanı olmtı.kla berab •. dahili 
-ve harici birçok harplerde çok 
defa yanyana Jöğücı'llüslc dir. 
Son defa., bllyfüt ınh p devrin
~.en bahsetm<Jt istiyorum. b ba
larımız, imparatorun satveti:ıi 
temin için beraber Giltl.b9. sarıl
dılıır. Bununla bern.bcr, biraz 
sonra da Kumam.oto hAdis<>le
riude bu slliıJı arlcadaşlığı kesil
di, fulro:t o zam.an, o .Ş:;?re..'1i ga
ye uğruna dökülen kan, ondan 
on iki se.rıe sonra, ayıti günde 
imparato ı.ın hizmetine girerek 
Udıninn bir dostluk barnvle bağ 
lanmamıza mani olnmıdı. 

- Y or'ısaka, dökülen o kan 
bir intikam hissi uyar.dı ... mayın
ca Pusido'mın ırıdık koruyucu· 
su olan iki aı1e arasındaki bir
t·ği ~l?.mlnşt~n ba.§k.a 
b.. "!!.~-

c 
• 

sın mas& 
• • 

cı nayetı 
--0-

laznun dün, 
va yı itiraf 

etti 
Evvelki gece Çemberlitq sı

nemasında kanlı bir vak'a ol
rnuşt ır. mr şotor kanbl ıle b..,
mber sınemaya gelen dostunu 
to.banca ile vurarak ağır SUI1ette 
yaralamı tır. Suçlu ynknlnnmış 
ve dil ı Sultanahmet t.inci Sulh 
Ceza Mahkemesinde ilk sorgusu 
yapılnrn .tr. 

M'aznt:'l Cemil Ölme.zer yapı
lar.. ilk so bUfiU!lch lıadikeyi şöy
le anlatmıntıı•· 

- Bund n bır b;.ıçuk sen"' ev
vel Glizuıle evJen1ik. Bir mü<l
d~ bt>ra.berce yaşadık. Sonra 
aramızda aile mesc esin~ biT 
ır..ü.:ı. ' n.ş çıktı. T l ribcn bun
dan :ıltı ay evveı Gu 1n· babası 
şo_ör sa·me Mectdi~ekôyü polis 
kom~rwın ne rcti altında tes
lim ettim \•e • evvel de buıa
dan aynl&ra bıre ı;ıttim. Bir 
müddet sonra İt>lanbula geldım. 

Karımı buldum. Par vamim. 
Ve benimle İz.nıirc gelmcsinı tek 
lif ettim. O bana. sen gıt, ben bir 
hafta Erınra gelirim, dcclı. Vetla
W-Uk ve ayrıldık, beni lzmire 
gıtti 1.n.rın den karım Gü.L.iıı dos-

Pro es··rH hDi 

45 sen :k tedris hayatın an 
sonra Oniversiteden aynldı .. ~-------------
DUN BiR JIJBILE Y APJLDI 

Dftn saat 14 te Üniversite 
Merkez binasında Tıp Fakültc<ı· 
Sinir Hastalı!dan Prof esorü B. 
Hayrullah Diker'ın 67 yaşına 
basmış olma ı dolayısiyle 45 
sene süren tedris hayabndan 
ayrılma jübilesi tesit edi miştir. 

Fnkilltede, başta Parti Geucl 
Sekreteri B. Fikri TUzer, Vali 
ve Belediye Reisi B. I...utfi Kır
dar ve İstanbul C. H. P. Başka
nı B. Reşat MimaroJlu, ve gü
~de b;r tlinleyici kütlesi bulun
muştur. 

Kürsiiye ilk olarak Oniversi· 
te Rektörü Cemil Bılsel gelmiş, 
tl'niversite adına t ekkür ede
rek P:-.,f. Hayrullah Dil.er'e 
uzun örnili 'er dilemiştir. 

Mütc" kibcn söz alan Tıp l a-1 
kültesi De:{anı Prof. Kemal A
tay, Prof. Hayrullah Diker'in 
tedris hayatındaki faaliyetlerin
den şükranla ba.hsctru~cı ve Pro
fesöre bahtiyar olmasını dil&
miştir. 

Bundan sonra Fahrettin Ke. 
rim Gökay kürsiye gelerek pro-

feeörün ilmt şahsiyetini, intıan
lık cephesini medihle anlatmış
tır. Talebelerden Osman Arın cln 
heyeca.nh bir hitabede bulun
muştur. 

Pro'. Hayrullah Diker eöz a
larak gayet heyecalı bir şekılde, 
kendisine gösterilen yüksek ala
kaya teşekkür etmiştir. 

Müteakiben davetlılere Profe
sörün bayatı hakkında bir bro
şür dağıtılaral~ toplantıya niha
yet verilmiştir. 

Cevdet Kerim lncedayı 
şehrimizde 

Sinop • .feb'usu ve eski Miina
kr 18.t Vekili B. Cevdet Kerim 
İncednyı dün sabahki ekspres J 

§e}ır..mize gelmiştir. 

Devlet Demiryolları 
işletme MOdürO 

Devlet Demiryollan Birinci 
~iebı?e Mlldürü Bay Hayri Mü
nakalat v eki.le tile bazı temas
larda bulunmak üzere Ankaraya 
gitmi.ı .. ir. 

I ·haye Kav t 
tevziatına 

başlaniyor 

Hazırlanan liste 
Vekalete 

~önderildi 
İthalat vo ih..-acaıt birliltleıi 

tarafından vilap,tıerim.i.zin ın
tiyaÇia.. .... nisbetinde yapıla.c.::ı:~ o
lan kuğıt ve rua.n:üaıtum tevzi
atına ya kında başlanaccmtır. 

Bu hususta vilUyetlf'1'in tb:ti
yaçhn gözönün.de tutul"'.ITak ha
zırJ:ınnn c0tvcller Ve1cfilüin t;ı.s
dikına aı-mlunmuştur. 

Diğer ia.raftan şchıim.iz pi
yasasında biı· t"'üddctteubıeri 
mektup, .ist:ı.da. ves ire glbi .ı{Ab'lt 
laı ham.en hiç buluna.m.adlt,"m· 
dan Vekii kttcn tevziata dair 
emir gelinceye kadar muhtelif ı 
mmt::ı:k arda.ki 'kırt ... &iye mat; -
zalarına .:vans r:.ruk rul•bt tev-. ~ 
n ıe6.ilecek. bu miktar, bilahare 
alacakl:ın :kağıUaı dan enzil e
dııecektir. 
Diğer taraftan man · f a.turr.n.uı 

tevzii lçın de bu usulün tatlriki 
di.ı.şünülnı ektedir. 

Sa.ıgıllk Kağrt Dıt4!;ıtmu 

Sargılık kağ.Qı imal edenler
le satatılar dün bırlikler umumi 
kRtiplığlnde fevkalUde bir top
lantı y ... pmışlawlır. 'föplantıda 

~~~~~=~E~ , Bir kırk dokuzluk icimiş ı 
gteıreR sargı l!rağ>dt imal edooler 
ve gorekre !'atanlar p

0

V3S8.dll 
,---... librrt bulmnadıklanndan siki

~ yet ederek birliklerden ıihtiyaç-

bulwıu. rdum. Bırınci filmi ~Y 1 ...--... 1 

rettım. El ~lttkler yanınca ta-1 • 
nıdık .tt~se oıup oıına~ığına b~l Deliller aleyhin~ iken topu topu 
mak çın başımı gcnye. çevır- b• k k d I 1 • • • • .. • di.~ Bir d 0 ne gorc:yin k::ı.rım r tr O ruziuK ıçtığinı soylıyere 
~~~~f~~;~:.;~d:;r!~~i~~~ ı kendini müdafaaya çalışıyordu. 
ruyJ . ~cndimlen geçn işim, he- mahkumiyet karaı·ını alınca ayıldı 
m<'n sılahıma sarıldım, maks -dım ka .. mı ö.diırm k v namu- .Topu toP'.ı bir lark dokuzluk iç- aldırouyac:ak, hasbi ı:eçecckınlş. 
Rumu temızlcmcktı. Fakat Mu- m\:;. .. tddırunna eore bu kadarcık Fakat butün Kazlıçeşme balla kcn
zaffer önüme g :ıçincc ona üc el r~.ı onun d~nın t,ovu4una bıle l'l!sıni defe koymak isteyince işin 
ateş e+tJm ve yere serdim bİ.ın-1 gıtmczmiş. VMkt(ylc yfuıJ içkinin rl.m. 
dan sonra silahı kaçan kanma ucuz oldu&u mt.mıI.rda yarım kilo- zin sonu onu mahkeme kapılanıı!ı 
çeviı dim. F kat ı ..... ttum:-ı.21. 13e-I l~u ~cvırdığl halde bıyı~ını büker, k:ad."\r düs\lrmüş ... 
Umde- bt f.ım vardı. Çc'rtim fa- hıç bır şey- yokmuş f! bı yt'lunn de- Daha söyliyecek:ti, fakat mübasi-
kat o d!l kını il bırlikte cıktı vam edl'rmiş Hayatta bır tek şey rln st!Si ona sırası geldiilni b'ldlr-
\"e karımın RJrtı ıa. oylere vur- bulanı. '111 : o da saı:'hoşluk.. Sarhoa dl. Mllhkesıae huzuruna çıktı. z,bıt 
clum. BJ 1 e - ldı ve ten o olmnk :!; d hn doğrusu s~rboşlu- oku:ıdu. Burula suçlunun kendlııl 
zaınruı °b('ni d ba7Jları tm.muş-1 ~n ue aulun.u ~Jamak ıçuı b r bllıni,,ece..1c derecede snrboş olı:ırıık 
lardı. Po ı ler geldi. Teslim ol- kiloy~ bile devırd!r.;ı olınııli, olm\11 rezalet çıkardıiı yazılı idi. Dinle-
dum ama '.tc o kadar. Rakı bitmiş, b..r nen şahitler de a.Yni ~l tckr.nrL-ı-

. W.yli pn Sl gltmi , yıne sağlam, ddar. Iluti.ın bu kuvvetli iddialara 
Bunun rın" mahkeme sur.- yJn1:: duı dık .. Bu b. hLS üzer.nde o 

hnl'l} t vkıfıne it a~ verr·rP.k ragmcn kendini müdafaa ctmelı:: ' ... - kadar n rı "idiyor ki, eğer sarhoş- bevesiDP. kapıldı. mkime dcdı ki: 
C.\ ı müdddun umih~e ıu,valc luk p::ır.a ile satın nl rıaeak bir ncs- - Efendim, topu topu bir kır.-
etn l!' tir. ne olsa çoktan b ne olaca~. do'!ruzluk içtim. E.ı.er bu knmırult 

----- ,u
1
c Ama ner~? rakı benim gibi bir delikanlıyı .ar-

tşte butün bu CcvkRlAdc(I) hale hoş ederse_ azıklar olsun. Sız bun-

Denize dökülen un 
çuvalları 1 

rağrı:ı üze. ne bu sıırhostur ıııfıı- lara inanmayınız. BeracUmi l<ıte-
tını kondurmtl,31 r, gıt.nıışl2t" •• Keş- rim, dedi. 
kı o~. gam yCIJllyct.'Ck. Fakat ol- Ef\kim suçlunun bu s&zlenn dt• 
mıyan bir şeyin Uz rine kondurul- dinlcdıktcn sonrn kararını ~Yl"' 
m ı kanına dokunuyormuş do· ru- bildird1: 

Jan kads.r lıt istemi<dttdlı·. 
Bitah.a:re ıthaliı.t birliklerinden 
ihtiyaçla n olan kağıdı aılmahrı 
için ar.alan.nda bir komite seç-

1 

mı.')krdir. TeYzıat:ı yakında. 
baıilınacaktır. 

_d t-
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TürkBye futltel 
~•iir-~elljğl 

'.Nirkıye utbol biı ınct!ıklerine 
fayısın tlk hr aHmda bru;lan:ı

cakur Haber aI·Jığımll'.B. ~ôıe 
Türluye ınne•lJderine girec<?k 
takımıanı se:fllle!erine yaraya
cak gı uo biriucilikl.::ı iuın Eski
şehır, Denizlı, ere u ve rn
sun la yapılması düst· ülm kte
dir. 

Bu gruplar... girecek böI.g ler 
şunlardır: 

Eskişehirde: Bik· ·•-, Kütah
y , Balıkesir, Koc~ li, nursa. 

Denııii:le · Antalyn.1 !sparta, 
Aydın, Maıı isa. 

Mersıııde: Dfu>.ığ, Adana. Kny 
seri. Stva , Hatay, Malaty •. 
Konya. Ar.tep 

S::ı.m. nda: fünop, Tokat. Z n 
gu.lda.l , Grrc;,un, Trabzon, Ordu. 

Anı~ ... ra. .:ı':.a.nbul ve 1zmır 
ımınpı)ot'l~rı grup mlisabalmla
rın ' · ıyccekler ve hfoyısın 
U<:i'ncü haftasın n Ankararl 
d ~dan doğruya r,-ııp bi ·.,( -
liklenyle be aber J'll"'ll •• cnk m c 

FIKRA 

Eki çeneye 
y n· sakız 

Yaran: AKA GÜNDÜZ 

B 1LMEM Üsküdarlı su, 
leyman Yumuşak'! ı... 

nır mısımz? E kiden' 
Ort'&oyununda geveze rolünı 
çıkn.rdı. Soyadı olarak Yumu -
şak'ı almış ise de oldu olawya 
sinirli 'Ve serttir. İhtiyarladık 
ça durulacağı halde, gittikçe 
tiWlerm~edir. Yine birka.q 
gündenberi pekçe ınirliymiş. 
Akba kita~vinin giri., aralı
ğında. ycltaladı ve galiba ken • 
disıni yıne Ortaoyunundaki ee 
ki rofü:ıde sana~k b:ı.şladı. 

- Nedir yahu bu sıWıkılc
rin ettikleri? Hepsıj le bw1C8 
yıllık dostluğum var, susayım 
ded;_,n da.yanamadım. Elıll m 
akıl, tertip dersi vcrüsın /.. 
kendı t ... rtibinız yok. Yinnı ur 
tane ınuhabirıniz, kırko.r t::..ııo 
muh "riniz, l irer dii.z na · e 
:fünunuz var, yine çor adun bu 
vadis ~erirsiniz. Ga.zctclennız · 
de Üsküdarda.ki t.raw.ray k 
1,;ııı:..ııı okuyunca yüre,,üim ağ ·
ı:ıa geldı. Çoluk çocuğu ornda 
biraktım. Bır aydır mektup d 
alamıyorum. Sağ olsunlar, to · 
runlarım benim çocuklı.ıh'Unı ı 
çekmediler, üçiı de afacan mı 
afacan. Bumun un ucunu gbr 
nıez, allahlık bir da.nuı.dun ' u·. 
Sonra da büyücek bir tramvav 
k~ ... Halimi bir düşün. Bır 
gazeteyi açar b {arım: (Bır o
ru. pek az yaralı var) diye yaz
nu§. Ötekine bakarım: (Yarmı 
ölil ile beş ou yaralımst varl 
demiş. Bir b1şkası: (İkı olu. 
on sek r; y.ıralı), öbur : (Bır 
olii, on altı yaralı) dörtte bır 
öhl, onda iki yaralı... Fakat rı· 
ca ederim, BabıfiliyokuRu ita 
Üsküdar arasında on sekiz en· 
dazelik mesafe var. Adliye ..,ol· 
da, Zabıta s ğcla, telefonlar ma· 
sahırda. 
Şuncacık mcsafed ·, go:r..öııiın

de, kulak dibinde hlr i§i bu de
rerc çorbaya döndü~...ncl· dot;'T'IJ 
mu? Cskudardau uzakla rn1ş 
ÜıJkiidarlı yalnız ben mıyım? 
Üslti.idr.rh olup da orada otu· 
ranlar yok ırudur? On nr da 
golctcn 7.enbillc ir mcd le" ya. 
onların da çolu'k çorokl n. lıı
sını akıabaları vaı. Kaz y rığ· 
rıya l un adlan sanları. ı l ı 
drc !eri şip di e yazılrunaz rr.:ı. 
Çin !l orta.S!ndaki Cmknn Pin -
kan nd::ısındaki lı:"l1 (' kelelenn 
siv si du umln.n h:ıl,l,ında r;ü
tunlarca yazı y.uarsır ı~· kaç 
numaralı Ü kij; hı: tr ınwa:;ı 
CPVt ildi? 1çinde k ı.ç k . ' l ' 
Ö y e..'l ıp yaza ·az.:: ııuz. il 
til Ortaoyu " tl ral I"' i 
Hamdi }ı~c.· , e kill;'il b · 
nüJ-te sn u n 'fı.:rr ·" 
Hakiknt, İk Sah l . 
kac:ırmazlar, güıılcı cc y:ı.7. 
dı 

Ber-ekrt. ve.· in, d' k , 
ren müştcrile•· be i · l 
Yumu ak drı 
kurtar 2'ır. 

Mı:.rsınden şelır iınıze mlihim 
miktard ho.s un g tııen İkbal 
'apurıı Lıhlıye cdiJmnlctcdır. 
Diin Yusufun ıuaresmdeki nın
\ wıa. 218 çuval unu harş ya ge
c · l"'nek Ü7..ere •apurdan aynld.ığı 
~ a 10 oum3ral Faliç \'t1.pu-
1una ~rp:ı.rak ba 11tır. Un çu
va l ı k, milen denize ökülmtlş 
tür. 

su. Ne t;.yoı·ı...rmı nkı ondao 
efemLM? A • mları bir koı; ume 
çakıyorsa nıı usu d iresinde ı;akı
yonnu;;. Ugı- flP dldinen o, p:ıro,yı 
Jrozanan o. ı~..ed · yere sa!"f hakkı 
da gen" kend ne ait olduğuna göre 
bUI!urı. b bmı olsa oba ona an-

- Şahltlerin lf deleri ve dosyo
daki t:•bıp rnporu da senbı k ııdı 

ni bilıniYcc:ek dencede sarho ı -

duğunu o teriyor. Bır 49 l k iç
tim yolun-:bki müdafa:ın iee m.ıh
k.cm nın kanaatini tnmamhyor. Se
ni b ı defa beş lira para ceza ına ve 
muhakeme masm ını ödemeı:te mah 
kUm ediyorum. Bir dab:ı bu su a 
gclt.>eck olur an böyle para cezıı. y
ie de 1curtulamazsın. Aldrnı ba1 ııı:ı 
at. bir kırkdokuzluk rakı senin i
b: adambn zıvanadan çıktınr .. 

1 rda oynayacaklardıı. -----

Derhal f ac.t.iye geçen i<'jçıler 

bunl~rda ı 216 c v Jını t ma
mcn kurtarmı ,fardı.r. Unk..ı hiç 
bh· zarar gelırıemiştir. 

--

cak Allah so ·1 rmi 
c, bu uğ~ı 

ı dill ri~ 

Bu suretle • di takım Anka
ra.da toplanm1s olacak ve btın
lardo.n bırısı ilk miisabakadn 
yenil<'t ek aruda.n çıUllitruı SOI'

rn <> iye kalan ::ı.lb takım iki. ~ı 
def• kar ılaşmal• suretiyle mil-1 
s b ı-aı rını yapacaklardır. 

Matbu-t Umum ~üdür
IOğO f mleri 

ir. 

1? • ter le lekevi lm ... k v 
dınde hultınan S~ıgo'nun peşı 
sıra yüriıdu er. Bll un de ben 
öyle b :1nyorum. Ç 'ııkü ben o 
cesctlerın mc. ·u \<"'ar.siyim. On-
ların ölüm ışaretı kemerimden r . ~ 

::::=x y Z2.ll: Olaod J1"'f.U'l'6re XJE?'lC.zı-~'"!!Eaca:rX?A: Çeviren: tllıami &fa ~-:rlJ ayn!mazdı. Ya.,adı!ım otuz se- y - 1 
I nedenberi onlurın bo'rçlu olduk- e 1 a 

- fakik11ten böyle oldu, Hi- - 42 - Tai.ra, yahut Minamoto, yahut ları bu olüm ı.,areberine öd.. ~,,.~ 
rata. Bı?. bir iı.t ıki p~rmağı HoJO, yahut Asikaga, )a ut y1,;bil~ hm sa ti, kan akıtmak ABONE BEDELi 
g~bi ictilı F • t a ( yle g;cli- gUvertede yapayalnız. ikisi de T~kugava prenseri hiçhir beis saatim be.klıyornm. !şte bu sa-
yor ki, artık bu bflvle değıltlir. hareketsiz ve birbirlerine glfale- goz:metlen kendi l·m'Vctli irade at şim i ÇPJıyor!.. Yorisaka .!!!:!!!!!. ~bl 
.A ... daıuyor nuy m s· ıl ... n bu rini dikmiş durüyoılardı. Başla ler1n. i 1'.fika. do'mın zayıf iradesi beni bu uzun nutkumdan dola- 8ENIELtK 1400 Kre. 2100 Kr11 

husustaki bi iyutı ız1 ac.ıl,"•t ·· ·· d 'k' t ·· · yr. 
b

. .... nnıu ustun c ı ı opun govG.esı .:rıne gecırmiF!lercli. yı affet. Şüphem yok kı bu nu- • AVLU< 780 .. 146<> 
ıld'rmenizi irt.yor" . llZl':Jlı'·ord 1 ve her tarafta Tiiz- Yedi ası ı b tuk ı AYLIK 400 'ikont Hi ata baıum k:ıl:lırdı. J • • ~ ,_YD..'jarnış 0 an öy- s'zi asla memnun etmedi. " 

800 
" Sadece: gano şiddetle kamçıladıgı deniz, le bır teşkılat birdenbiıe bazı Siz bcnım indimd" kıvınetinlri 1 AYLIK 1110 ,. soo ., 

dalgalarını yayarak köpür"ı.iyor ~ ~sanların yıkmak ibic>me- liyuka ı ı.d nsla kaybetm·~ de-
- Aldanmıyorsunuz. decli. ve guı~ füyorou. sı ıçm nasıl bi d v. 'klik -n · A .ırki Yori"'ah ... sakin. • egışı ol - gı sın iz. Zc '..ld 'l mahrum, l.ü -

Vikont Hirata., Marki Yorisa- muştu? Şu oldu Yoris.'.!kn · Beş iik bu· Daimro mm hükUınleri- K..,,.. 158 GÜN ı-o4 AY 4 
- Simn samimi h:ı inizin be- '1..-dan daha agıv r cevap verdı' ·. sene evvel Avr d ı · · · · ....ı ııwı. , upa an ~c en nın sımn ı m ne t:.ı emmiyefi _ 

nim if'in kıvmeti b '"'11Ftür. E- - ·v·o...; ka, biraz evvel ı"'-'= bazı 1
·-- gemı"le K · 

0 

"' F kat b · 14 ı ., ;r t..lA ..._ u aı- .ıı.cucı. r ago llll8.yı var--:- 'a n sız kalbimı 1381 1'"'"'8 
gver ben de ayni f.l!lID miy tle ""'- mı·z arası dakı· mUı:o+orek ha"tı bom'--rdım tm' 1 _...., vv- • n !i"" - uı.ı. an e ış er ve Sa- artım V" sız onu g .yet 'ynh .. 
vep verir3em beni affediniz. Bin ralardan b hsetiiniz. Bu hfı.tıra- gt..n ?öğ~ecek yerde namus.3Uz- ÇJ.R hnrflcnle yazıı 'fQ bir ki_ R.e'lıl • I Ni 1 Nisan 
bir vesile ile ana 1-n-.. ır. '-'lk ol !arın b"'"' ..... h::."'·zımdan asla çık ca b1r sullıu · za.ı ı. t ·~ • ...... A<>.AıY• J <OJ.Uillo H.U • ım amış .. ı. şte ta.hı okur gıbı .ok. udu '",. Ben 27 GF&" 1 
madığım bir wvecciih 00ster- ma.:t•""na cmı·n olunuz. Belki ..:ı- Hakikatte sebep bud J ~ ~ ı.~ ""t'L uc:: • ur. apon ecne ilerden, b wı nE:fre•imln ,.J.12 
menize ragm- n ve hi.msc ne si- siz•n ıır."'ızanı.z:d ...... çılanış olan hakareti yutarak · tik ' "' "'· 7'2 .. <U. ...... ve ın ·amı nefret ed ~:an. Siz tU:\ rk "nn. ------
zin sözlerini~n DP de bana kar diğer hatıralardan bahsetmeme içmiyerclı: bırdcn s~crım nky- el ... .ı .... "' s A L 1 
en ı..arek ti• ı"zden 1.:.,. •. •• d . . . ., B""yük ı..::_ b" -c~ cvv ce ·.u.u n n ret cd rkcn 
'!t'" " ıu"" musaa e eder mısınız. u ıuı.ıc on m defa tekrarlanan b ....n-
y

e dfşınemiş olmakla b · kıl" tan b h tt'ni Me" · ta .. v· '- uu ..... 
1 onları .vıyorsınıuz. Ya - -rltnet «>ile tk1ndı 

aram:zdaki dostlu/Ya ~ bu ~bin~~ esaı: ofanl 0 ~mrl~ı de: öl:aı:;ıncıya öliım! .. Yabancıya Va.J yava.,; nn :ıdr:tlcrini 10.36 soğukluğun hatta gizli bır nef- "Virde el:ıin ve benim lmbilele - t. um..... seslerile ayııklandı.. zevklerini, fikirler: ni, ha t 1 :' 6.2 3 5.2 8 9.11 .,.., 
ret halinde daha uzun müddet rimizin Mikado i<;in Şogune'a ~te ecdadı~ böyle haykırmış ke.nclhtlai gıiya. bizim ınp· ti-

13
"
14 1~:_~-~ Vaııntı' de,•ıı.m etmesi bence kabil de- karşı beraber silih çektikleri !ardı. Marki Yorisa.ka.. Mika· nız gib· gösteren fu • .L a.au - AJraam Yataa .u.ı..-; 

ğilclir. Onun i<;!n ben ha.ttiı u- doğrudur • .Faka.t bu mücadele- do a.stt kudretini yeniden elde sile durmadan k,.. l.!<ı:U~, dil- zı.oo l,S7 8.49 .EzaaJ 
gün buna bir son vermeye ka- nin i!k sebebini unuthmuz mu! edinceye kadar böyle ğırınıs. lerlci kabul ef'~.v. mı? B 19 48 21.23 4.36 Vantı 
rar verdim ve kemali şerefle, Bunda hanedana sadakat bahis lardı. Be.nim ecdadım böyle ba- nzarlamanın br •. umıgı bendc•1 :J 
benim sizin n~i7.de neden mevmu d...;.;ıcli. GU.nee ilfıhının ğırnuşb. Yeni htikümetten uzal.ctır. Si7ı .c yapar uz 1- - [) 1 K K A T -
hakir go"ru''ldümiımün ı"-'-ını rı-· ~ memmuı olmıyarak kızıl Ku- bet iyi v.:-- l'S1;!1:z. Faka b zı 

.... - z;au oğullan olan imparatorun imtl- mamoto ·· - 00 l zıt l Guıetemim 
ca ediyorum. İşte sorgum budur. yazlarını hiç bir Sagun asla. gunu Y e bagı~e • birb m çukur ~ ,,_.ıar Yağmurdan ve d~zden geren gaabebnemiştL Dedi, •'"· sene ilardı. Bu yeni hükfunet g:örii- IJlJ'ki ~ e{iN!'d.!lı'.ıı "~,~~ ı..c1e 
_.. taneleri·,,.~ udak ol•... arka J.... nüşte eskisi kadar lci.zdj ve - • unu h twımın: Viı! ziyantdan rn«~ 
- ~ ...... boyuna. Fucf vara prens.1, vahut !keDdi1erine ııa zafer ven oıw n.mıv.acakbr ,. ;;ı edilı: ez. 

TAY V 1 M 



ANKARA 
DiL 

Bir 

taziz 

m 

e 

1 As~.!r!~h tılerl 1 
Beıiktııf A ker( le Şub n en. 

Yd. P. :l(m. tı.mall l kkı oğla 

Jıraum (937 • •<3), Yel P. Tpı. Se
lim °'lu Atodulluunit (25 64). Yd. 
Top. Ttm. M. Ali otıu Avnt Sanı 
(43403), bu Oç sub17111 acele iUbe-
aıize mııraca .. Uarı. 

* 8•yoftu Vwlt As. Şabuı Ba§katı· 
fıöı~mn: 

Yd. P, •rğın. Hnlil ot'1'ı.ı s:ııbn Eşref 
( ı 83(Y.?) nin nede fU e:re racaatı 
.ilin Olunur. (5!::08 - 1!304) 

ZAY1 
Cüu:ı ' Abdttmminciea al-

öığun 1~ 1--42 h' vıyet varakasını 
)iyi etttııııa. YM 1nl çıkartac:ıC;ımdso 
OSkisi9dn !ııük1r1il ~ur. 

~ NeJ,i QOICM.t. 

AE 

Ham·t 
Şsirin 
ed~ldi 

ası 

-
0 de 

Çok şid etli 
bir hava 

" • nu ar esı 

J R~ .. ~~~:~~ .. ) j Avam __ 
cenup bölgesmdeki harekat !ikin-
ci P• na. geçmiştir. Bununla be- ç •• • 
raber Stali, j çevresındeki Al- OrÇJI yeni 
man haı .fı.tı itiraz götürmez 
biı muvaif ıvet teşkil etm - beyanatta 
tedir. Bımu·n neticelen ilkb:ıhnr 
ta .... rru.zu ha ... ladıktruı sonra go. b J d 
rilıcr:ektir. limlloof bölgesinde u un u 
Rusla.n kış s vnşlarmdanberi 

f Za 
dü. 
(8 1 ta-afi ı tnct ~1 

Gal Nah ye:!. 

Fn k N~ (Mahmtıdiye cndd ), 
Abd ve Naci. (Fm~, Mehmet 
(Salıpa.:an). Kan:ıl Asn (0 ~ 
Yani (Galata nhtun cı:ddcsi).. 

Şlıtll Nnh yeşl· 

Süleyman (~ od). Yah 
ya (Rumeli ~) ~ R12:l y). 

K ı m pap tı ,YO:J!. 

z 1 Çakır {~ ı od • 
Seyfullah H~ (Muvalt tbane 
cac..), pbi (ÇivicilıT ııobtı). 

Ha y Nahiyesi: 

HE 
Bir torla biçı emiy n 

pahal ar 
:--o-

'\:8 tar:ıfımızd.an erilec 4071 
ıton çelik lok \'10 3571 ton d -
me mukabili Maca.rirJtan. 1 Al 
dan 2000 ıton inşaat demiri. ~36 
ton dikişsiz !boı u ıthaline d.cir 
olan layih ~ m'!Clis ruznaınesme 
alınmıştır. 

anlar 12 lı giliz 
illgJBr si 

işgal ettilderı mevzılcre .Alman
ı taraiı;ıdan yapılan k3.I"§! hü
cunılar muvaf ak olnı c b -
zıları gan alınmışb.r. . .Kcrç ya
rım ad:ı.sında iki taıaf kuwatl 
ri toı.ılaın:rudrtadır ... 

lngiliz Ba vekili 
Crippsi taktir 

ediyor 

A vr:::m (~7),, 'V&ngd (Ha1ıet 
o!lu). 

EM1Nö 0 AZASt 

Tlırk • R<>n •n Ant alan 
düş ·irmbşler ! 

Mecliste 
-k TUrkiye . Romany ar ın· 

da a.lıiren aktolwıan tiı arot ve ı 
tediye anl~.l.larının tasdİkİ. 
layiıhası da Meclis nıznru esin 
alınmıştır. 

P. Gen 1 S kr rin'n 
b YHH fi 

Va:, inJto~ s n 
vaziyeti ümitsiz .. 

gor 

Lond:ra, 13 (A.A..) - Brita
nova: 

Londraya gelen haberlere gö
re Mareşal Petcn Amiral Da.r
lana ve Lava.la k&TŞl daha kat i 
bir hattı hn.ı'1ket. tttihaz etmiş
tir. S<5ylcndiğine göre Maı eşa.l 
bunlara Almanlar mütareke 
şa.rt1.a.n ~aşan imti
yaıhr. istedi:k.leri takdirde Tu 
lana giderek Fransız .harp gemi
lerinin himıvesi altma gimceği
P! -~. 

Suikast hadisesi 
Fr ünasebetile 

TEJ-RIJ.:.A 
No: 12S 

) - D.I\.n. 
ı kal nr.ki.Wl 

.1tnaruı g lm ·in" ve- t -ail o- 1 

ğullannın h~ırd n rık:ı.rıim ı
na razı o masıru soyl~ mz. r' l 
k t butıb bunları tıt 1 dil '"e 
gı.ı! r ylU g· r rek :')• l m 
Çun.i...h Firavun, AH hl k dnvn.sı 
gilt..tlig'll ıçm p kibırlıdir. ~er 
muc:.mel den h ınıaz. Si 
karşı zalim d vra:nır. Belki de 
caruruzıı ,ıymıya yeltcmr. 

- Yar.J.bbi ! Kcndısiu t:: th 
dil, güler yüz go ter ek te F ra-ı 
vun bizi oldiırınive k l'mur. 
Çüııl :i on ikı. yıl oÜcc bir .. ~ır
lıyı öldiirdüğuma n dolı • ı ba
na düşmandır. Zaten ben onun 
şen·indeıı kıç.mı, değil miydim. 

- ~lmıvun seni ve. ka.tdeşin 
Ha..""l.lllu öldiirc:nez. Ya. Musa.! 
Ben sizin luısa.t.mızı korur, sici 
öldürmesi için ~li:a.vuna fü"Sat 
vermem. . 

Her iusan gıbi Hezreti Musa
nın da om ıtntlı ve kıymetliydi. 
F'\ücat H:iueti Musa, mukaddes 
v~ ya,pmnk, O!'~ 
uı; tul.da ölümden koriınuyonlu. 

Alınan orduları lxışkuman
danlıın tc · v .ıu demliyor ki: 
'~ll mu.n l" rç yarını dasınna 
.ı.gır k yıp ;ıra ugra:uın.s na rağ
m n bazı noktalarda zayıf kuv
vetlerle taarr n gı.:çmış ve ııü -
ktirtuunü,.<q_ur. Dogu oop.h • ır.in 
<liğ r n.larıııdaı RuSlann, 
yük&C< km'V ede yap~., taar
ruz aklın b rakıhnışt.ır. Motör-
liı b:r pi~ tüm ru ani 1' 
şeklinde y ptıgı bir Un.rruzda 
dü.~ n tı50 <..:ru· ve 1000 ölı.i ver 
mişW.. La.ponyada ~cşif kolla
rP1llZlll mu va!faıkı v eUe ~">ru'
dığı i rı }: :ır~ :tlcri esııru: ıda 
da Rı.sl:ı.r çok kanlı za riata uğ
ı !Illışl., rdıı . " 

T..ondra., 13 {A.A.) - Avam 
1'..una.rası bugün Pa&kalya tati
lındeu sonra ilk toplantısını yap. 
mıştır. 

M. Çi)rçll, Hint Okyanusun
daki son deniz hareketleri hak
kında bir hillfu:a yapnuş ve de
ntlştir iki : 

"Sekiz pusluk toplarla tcçhh 
edil iş on:ır bın tonluk Dorsets
hire ve Cornwall kayıbı hakkın
ca benden izahat i8tcınilmiştir. 
4 Nisanda Hbt Okyanasuna gi
ron il3tJn Japon dc:nız kuvvet
lerinin Scvliin ad~ ınn do 'mı i-

l • ~ 

P S · · lerlMnekte oldu v u riilıın .. stü • A i Fi K'TE 1 Bu Japon kuvvclJe:r.ı en ~W1ğı 13 
rBa.~ tarafı 1 incıck) zırhlı 5 tayya.rıa gemim ve bir 

nnktar da .ağır v~ hafif kruva-Bir Filipin ti&:inden Japon 
Domei Ajansına., Bataan yanm 
adasına gelen topçu takveyel~ 
r.ınin Corrcgidcr ta -ı. uru 
dov.miye ba.~adığı ve M.:ınilfı. 
§ rini bombalıyan Amerıl .. an 
'U:.yyaı elerinin 11 ilipinlıl nn rı~f
ret.irj mucip olduğu hııber vc
rilıyor. 

zorle torp.ito muhribı filotillU.la
rındm tcsk.il edil~ ibulunuyor
du. Ja.p<>n zırhhlar.ı arasında 16 
pusluk top1&rla_ teçhiz edilnıi 
~agato sınıfından yenileşti-
rilmiş bir gemi 8.rdı." 

.M. Çörçil, deniz harbini anlıı.t 
tıktan so.; '&lezy.\ Sınga
pur hfu:lise!eri ha: ~nnda cmı.ılan 
suallere temas ederek detmı;rtiı 
ıki: 

R:amı Nahlyaı: 

M h ut K r Ra o.ı) • 

FA Ti H KAZ.ASI 

!JAKALLARI LiSTESi 
Merkez Nahryesl: 

Hu n t: tH.afPpıı '1) H ılım 

Ameri:kn harbiye nazırhğm!n 
tebliğinde şunlar vardır: "Cor· 
recriuor ve Marulla kôt". ezmdeki 
~ a.1.e3iylc birçok kuçilk 
Japon gomılcri lb::ı.tırılmı tır. 
Cebu, Co 'l cjidor ıa.t'3Slnda!k:i mu
vasala yollıı.-.,, 48 saai.tanbori ke
silmiştir. U7..akf..trkla ordu ta
şıt servisine ait iki şılep baıbnış
Ur" 

"Ge.'1eraJ Gordon ~nette ra. 
poru şimdi gelmiştir. Bunu neş.. 
rotınek münasip oHrıaz. Runun
la beraber hükfmıeı hor nere
den alınab"!L'"S(> oralardan ha
berler topfanıaktz r. Genemi 
\ :vell'e, Singa.purdlll kac rn:k 
gelebilenlerdteın malimı t topl 
mak ve bl.:ııiarı b Y. bifdirrll<:' 
fiZere bir sub y t yuı etn:.esı i-

raçhnnt. ) Sıum Orriu ~d esı), 

'l'okyodan verilen bır ha.b.:"Te 
götıe Japon l\ıtalr.rı Borneo'nun 
batı cenubund Billit.on adasına 
asher çıkruızııj lard r. 

Port - Moresby'den tbild:iıildı
ğ"ne göre Mı.i: tefik tn+'Y u·elt:ri 
Ra:baul'c "e:ln-ar hucum et:ını;.,.. 
lerdir. Büyük bir gcmıye tam 
i~ betle.r Ka.yd:...~ılmi V6 gamı 
yanmıştır. 

Timor-'Wı: 
Timor a.dasınd, K cpruıg \ 

vustralva ve İngiliz h. va :k JV· 

ı·etlori 
0

tara.fınduı tekrar taaı
rı..ıza uğrauııştır. 

rj'.stir. Bundan f1türüJür ki, 
Sovy f!~ri bu:ıkaç guıı var 
ki lı:ılk k ti lcrınm bu be'lde:n· 
n :lı:k tepkis ovik b ı-
n.nda yayılan th r h.dd 
fırtması ile yn.. 
l rda-. 

çin taliınat verilmi.'.1fu. B ıda."'l 
b:ı.şk Genercl Wavcll, Mnlezy 
harck.., lerinuı büyük bi kı 
mıntla başkumandanlı :uu ya,.,_ 
mış olmak sıfatiyle o.up bıten
fore dair hiç şiıpheriz b r rapor 
gön lereOOktır. Fa', t şı anda 
Hin fr·tanın doğu hu nrı.ndarı 
clıkl.ntini barka 1.: çe 
virınesini bekli~· e 

M. Çörcil, H nt O yanU3Ull-
d ı ha.r etl " el S 
Stafford Crıpps'ın Hı dı::;t.anda-
ln vazife.smdE>.n kısa bahset
ı.n1 s ve bu. hu t Cri 'Jl5 dö
ner k bizzat Avam Kamarasına 
izı:ı.hat vcrmesiru beldem ·n da
ha doı'!ru olacağını c-ö l ıu Vf> 

c.temiştir Kİ : 

Sarava gırlp Fi~ vunun 
çık Kendlııizı 

nıtttıktan sonra d 
kı . ''Bıv. yer L n, n. u
arın 'e c.:ı.ı:....ı cansız b tun l -

tı}. lll l ~atıcı Oiall. .k 
Tanrının elçıs.iyiz. Seni v sana 
kulhık eden şıışkın insanlan Al
laluıı varlığına., hir%nme inan
nuya davet ediyoruz.. So W1lüzü 
tutar ~ eğri w'olu bımkıp dog
ru voldan yüriiıni~ ba.51nmanız 
s ~Iamete çıkarsmız. Sôzümüzü 
tutmaz da bug· kil yolda yunı 
ani.ve devam ed:;;rseciz sonun 
t>eit kötti olur. İleri ~ hakkın 
v haınatin kes.itin kılıcına çar 
paı3JJZ1Z." Firavun, sizin hu da 
vetınizi şijı.>hesiı: i i kabul etmi 
yecelııtir. Çünkü onun ka:t.öi luı
runnış; ıkafa.sı, Afölılik dava 
saııın vadiğ:i mbirle dolıw.ışt.ur. 

(Arkaeı \IU') 

1brolı.m cı;otultır C drl ) . 

Karııeoimıruk Nahiyesi. 

1brohim (Ed mt>kapı), S (Ku-
r-ı.v.ümr k) , hmet ( •ltt). 
zuıt • <F ~ ~;a ced) ) 

KADIKÖY B KKALLARI 
LIST Si 

Oeylerbeyı Nah">'cei! 

Nurt (B lerbe l) Toduri ~-
piro { uııcuk), et Kooa 
(Çeng oy), Emın (!-': ). 

SA~IVEA KA~ASI 

BAKKALL R LiSTE.ei 
Merkcı: Nah y..ı: 

ibra (Sar:tl er), Etnirı (Serı)'el"}, 
Bcldr (Rwnelikavab , Ali ~ 
(B kdere), Fnıin (~. 

Yeaü«iy N.b )'ffİ: 
YOi ı TaraD,a), Aböul-

lah (Yerıiköy), ŞemsetUa. Ostin7e), 
Ahmet (Boyacıköy), ~ (.Emiı-

gk). Mustn (Rwnclihisarı). 
BEYKOZ KAZASI 

BA KALLARt LiSTE&I 
Merkez Nah ycel: 
Faik (P '<lbab.ço), MUi1t1ıfa (Be,r

ko:), tbrtıhım (B~), Kwıtafa 
(Aıuıdolukavağı) , E:,;rcf (Yı:ıhk~). 

Anadol hlaarı Naltiy•I: 

Kfımil Cuven (Aııadoluhisan), Sab 
ri (K.;;ıalıca), Mehıuet Ali (ÇuGııkhıJ, 

Ömerlıi Nahly~.ı: 

N cip (Ömerli N~). 
BAKIRl<OY KAZA81 

BAKKALLAFU USTE81 
Uef'Jcwz Nıhly 31: 
K~ (Bakırköy), Ha3Tf (Bakır

köy , Abbas '(~). s.mı ( e.
niköısff 

"r ar lı harp 
e irlerinin 
deği ·mı 

L<mdra, ıa <.A:.A.> - at.g.ilia 
vtı İtalyan yara.lılarnmı '10--
m rinc dair olan ~ a-
hami dıwlet vazifesi gören ı. 
vıc;re hukWııetinm delfüdfyte 
yapılmıştır. İmpa.r.aıtcdı!!K: htl
kfunetlonle İtalya hükftmeti de. 
y.a:landa buna beın.zt:r ~ 
yapınat 1&2vvunJT..daCb!tar. 

Mmnleıretlerine iede cdfteUl.
mnk üzere ararum eartiara ,.,. 
hıp her ıkimseınin, tayin tıbbi ir&
:m!syonlar t.ara:fm.dan mua.yeee. 
sı yapilir yapılın::z, dcğjoime ~ 
lbl ıtutulıltul kunıet:ıe ll11~ 
meldir. 

Yqltklly Nahlywi: 
Naşide ('l~), ...... .._.. 

köy), 
MahMUt~ Nil ....... 
HaW. Kılçık. 

ADALAılt <laZAaf 
BAKKALLAR! Ua:ratıl ,._.kez Nalttyw • 

y~ (Bü7filcada), Din~'ii 
)"Ü da), ~ (~). 

Heybeli Nah yW. 
All(H~ ~ 

bcliada). 

(Kt-
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KAV AK A.ÖACI ALINACAK 
~tımua llbumlu kavak attcı nrliessesemhde teslim metre 

mlldbı re liradan ahnaeaktJ:r. TaLples'in eeraitı ö!ıemnek üzere bizzat 
ve;ra tahriren tzmttte MUes:resemiz merkezine mi1racaatıan. 
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Balbdlci Çopflr, kaçmıyordu. 
lımkemmelen güreş tutuyonhı. 
Yalnız hasmı keodisiııe solak 
geldiği ~in boğuşma tatms olu.
)'ordU. ~ uymamıat.ı. Yö
ııük te sağa girmiy<ırdu. Yörük, 
sağa girmiş olsa Çopar, makine 
gibi ~lcyecekti. Bu da Y'ôril
ğün işine gelmiyordu. Durup 
dururken başım derde scdnnada 
mana yoktu. 

.t"\ Aliço • .MAi- f ,,..._ - ~ ne p~- o ... U'A& ========================================== 
saat güttşir daha. .• 

Yörüğün btit'l1n ~ Çopa... 
n yo:nına.ktı. Asabımı bozup has
mın ta.bivesini bozarak kendi
sme saldırmaktı. o, bildiği gi
bi ı:rür~ tabiyesine devam edi
yordu. Mütemadiyşn Çiggeneye 
soldu.n girıyor ve, Çingene has
mını sağa almak istediği halde 
gPlmiyordu. 

>U, crfüe~ larzı hiç şüphe 
> ,_,.. .. :. Çi:ıg-rnty i iki t ürlü yoru
yvrdıı. Bır tardftan hasmını sa
ğa. .... lmıy'i çalışmak, diğer taraf
tan sol taıruıııı koı um.akla meş
gul oln Çopa r , yavaş yavaş yıp
r:uuyord u. f< aknt çok kavi olan 
Ço r , gür~ ba§hyah bir baçı* 
sa. tı geçtigı halde daha hfila 
ueuı"r gibıydi. Bir taraftan bile 
ak:s 1 n. go. teımiyordu. 

). u~·uk Alı, ha.ssa.s bir alete 
b1..:nzerclı. 1 Iasmıru en.;esinden 
lıer t .ıtu~ta ne ı·cye kadar indi
ğini ve, yuk.,cldi~ini hissederdi. 
O, b.ıkıyo ruu ki, daha Çopar, 
bo:t ılm ,uruştır. Afiabı da yerin· 
dcJ r. DelıJ ıx edıp sol giren has
m.ı t,inuiyor ... Açı'k vermiyor .. 

i'. örük, ikıde bir çırpınıyor ve. 
zevkli, neşelı naralar atıyordu: 

- H.ıycia be-! 
- ılayurı Çopı.ı.r be! .. 
- h ayda! ... 
\'op ır da aşağı kalmıyordu. O 

d.ı. .1 a.smı gibi zevkli ve neşeli 
narala r savuruyordu: 

- Hayda Yörük be!.. 
- Hoydu! .. 
Gim tin böyle b1ktıncı bir 

hal alı~ı sözü çoğalttı. Bir çok
ları bu güre!?ten hayır gelmiye
ccğini söylüyorlardı. Hatta ha
kem heyetinde bulunan Molla 
ile Araboğlu: 

- Molla .. Bu, gür'CŞ berabere 
gider .. 

- Ben de öyle zannediyorum. 
- Uymadı ~. Biri sağ, 

diğeri tiOl çalı.şıyoc. 
- Çoparın, yorulmasına im

kan yok .. (',.&müyorsun Çinge
neyi!.. Dipdiri. 

- Yörük ~ öyle.. 
- En ziyade Çopann yorul-

ması lhıın iken, nefeslenmedi 

- Zevksiz bir güreş oldn ftSoo 

llel8.m.. Berabere ayıracaklar •• 
Dedi IWdkatoo. de güreş te 

böyle idi. Seyirciler bile gür&. 
şin berabere kalacağına. kani ol
muşlardı. Çalık ve, Cazgır da 
eöyle Jronuşııyoriardı: 

- Ilata 1 Yorabilecek mi det'
Bin f .. 

- Hayhay!_ Yüzde yüz. Ha.t
tl emareleri başladı bile ... 

- ÇiDgel:ı.e da.ha. hali dipdiri .. 
- Baıkma sen ona .. Vücudu-

na ~ nasıl ciğerl~ye baş
ladı. Kızarıyor gittikçe .• 

- Evet.. Dikkat etmemiştim. 
- Bir parça sonra foslıyacak. 

Bu, kızartı hayır alameti değil
dir. Yörüğü görmüyor mu.sun, 
bembeyaz duruyor.. Sabun kö
püğü gibi... 

- Vay kafir Çingene .. Bugün 
çok iyi güreşiyor .. Ne ~inirleni
yor ve, ne de oyun ven yor .. 

- Birisi iyice üfleınış on\L. 
- Üflemiye hacet yo'k.. F.s-

ki güreşlerin tadı ~~..ında .. Son
ra. Yöri.4,fün güreşlerini seyrede 
ede nasıl tutacağını öğrenmiş .. 

- Böyle giderse, korkarım 
berabere kadar gitmesin. Eh! .• 
Ola.bilir ya! .. 

- Hiç zannetmem .. Her hal
de şişirir onu .. 

Dedi. Çopar, kendini kaptır
mamak için her türlü cefaya 
katlanıyordu. Bir aralık nfıra a
tıp çırpınarak hasmının üzerine 
gcloo ve. bundan istifade edip 
bir çüt dalış yap~n Yörük, Ço
parın boyunduruğu!la dii~tü. 
Yörük, paçaları ele geçireme
mişti. Çopar, böyle fırsatları 
ka<:mr mıvdı? Yörüğe, gavet 
müthiş bir boyunduruk çekti. 
Çingenenin dişinin gıcırtısı et
raftan işitiliyordu. Olanca kuv
vetiyle sıkıyordu. 

Yörük Ali, hasmının üzerine 
sokuluyor ve, ya.pa<'ağı manev
rayı gözlüyordu. Çoparın istedi
ği de buydu. Hasmı üzerine çe
kip bir çengel ve, boyunduruk 
bükmesiyle yenmekti. 

Yörük Ali, hasmına girdi. 
Çopar, çengeli yetiştireyim der
ken bidenbire kendi çengele gir
di. Yörük, dikilerek hasmından 
evvel çengeli yetiştirmişti. Bu, 
oyunu her pehlivan bilmemi. 
Bu da Yörüğüıı yemiııli oyunla
rmd.aıı biriydi. 

(Arkası var) 

HARP DURUMU 

Japonyanın Uzak Hedeflen 
(Baştara./• l ftoi 8aAife4eJ 

Andaman adala.r zinciri mu
kavemete uğramadan elde edil
mistir. Hindistan içerilerine gir
meİ{ için Birnıanyada yığınak
lar yapan taarruz ordusu, Çinde 
mevziini muhafaza ile iktifa et
mektedir. Japon - Rus kuvvct
lel'i de vakit vakit yapılan uzlaş 
nıalann verdiği emniyetle inti
zar ve tarassut vaziyetinde bu· 
lunmaktadırlar. 

Tarih, bu kadar uçsuz bucak
sız bir cephede bir ordunun rol 
aldığını kaydederken, hayretle 
ve tahakkuk eden netieeye göre 
kararını verecektir. 

Japon _ Rus cephesindeki sü
kfın havasının top ve bomba 
-.esi rıYJe bozulm8SHU, iki kom
şunun da ortakları istemekle 1 
beraber, bu vaziyetin değişmesi 
ihtimali ~imdilik yok gibidir. 

Japon - Çin cephesinin faal~
yeti, Çin ikmal yolunun emnı
yeti ve Ja.pon)Ulnın Birmanya
daki harekatının gelişimi ile il
gilidir. Japonyanın, uzak he· 
<lefleıine varmak için yenmeye 
mecbur bulunduğu bir çok zor
luklar vardır: 

şüphelidir. 
E) Üsler arasında münakalat 

müddeti, haftalarca devam edi
yor. Geniş cephelerin ikmali bir 
çok tonlara lüzum gösterir. Bu 
güçlük her iki muhasım taraf 
için de böyledir. Artık, deniz 
inşaat programlarında başarı 
gösteren taraf bu alanda kolay 
lıklar elde edebilir. J a.pon sana
yi ve sanayiinin AngJo - Sakson
larınki ile boy ölçüşeceği zanne
dilemez. 

F) Japonya, Ruslarla uzlaş
mak ve Çin cephesinde de mii
dafaayı iltiz:ım etmekle, yeni Ye 
hudutsuz cephelere kuvvet ye
tiştirmektedir. Ruslar, batı cep
helerinde sıkışık bir durumda 
kaldıkça, Japonloı.r, Mançuko da
ralharekatını tili bir önemde 
tutabiHrler. Çin cephesine ge
lince, yardım gördükçe J a.pon 
kuvvetlerini tesbit edecektir. 
Japonlar, Çin topraklarında bü
yük ordular bulundurmak mec
buriyetindedirler. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltrne7e konulan iş: 
1 - Malatya Su işleri Beşincı Şube Mtidüdüğü Mmtakası dahilinde 

ttma1en Tohma çayı, ~rk.ao Ordozo deresi, cenuben Derme kanah, &arben 
Beyler deresi arasmda kalan takr1ben 25000 hektar geni~!indeki arazinin 

SABAH, ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dtştertnizi fırçafaymız, 

~ · .. ~ ' • ot, • .. • i~ . ,.,. ... ~ • . . ' ~ . . ·:·r::' 

~= n::en;::~:;::~::~ ~: 1 O OGR MI )1 İB:i muhammeıı keşif bedeli vahidi fiat esası üzernden 80000 lltadır, RADY PR A ' 
2 - Eksiltme 4/5/942 tarihine rutlayan Pazarte.i gQn~ uat 16 de l 

Ankaroda Su işleri Reisliği binası içinde toplanan Sıu Eksiltme Komis- - 14 NlsAN 1942 
J'(>nU odasında kapalı zarf usulile yapılocaktır. 

S - istekliler Eksiltme şartnamesi, mı.ücavde projesi, bayındırlık işle- 7.30 Program 18.55 Fasıl Heyeti 
ri genel şartnamesi, umumi su işlE'ri fenni şartnamesile hususi ve fenni 7 .33 Mü:z.ilt 19.30 Ajans -,,--
ıartnameleri ve projeleri 4 lira muk~ıbilinde Su işl<:ri Reisliiindeıı alabi- 7 .45 AJans Haberleri 

lirle'I". Hahf-rleri 19.45 Konuşma 
4 - Eksiltmeye ıiı:ebilmek icin isteklilerin (5250) liralık muvakkat 11 .1"' F ' n s nati lS.55 Kanto ve 

tem'nat \·erm""i ve ek«iltmenirı yapılacağı günden en az iic gün evvel el- 12.30 Program 
ler:nde bulunan \ e en az 5000 hektarlık bir arazinin Takeometrelik hari- u. . .:ıJ 1 u.-ıtçe 
tasını mU\·:ıffokiyetle yapmış olduğuna dair vesika ile birlikte bir dilekçe 

Tüt killer 
20.U Radyo 

ile Nafia Vekalet ine müracaat ederek bu şe mahsus olmak iizere vesika al- 12.45 Ajanıı 
maları ve b:ı vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. Bu müddet içinde vesika ta- Haberleri 

Plfıklar Gazetesi 
20.45 :Müzik 

lehinde bulunmıyanlar eksiltme;>e iştirlk edemezler. 
5 - t stekl !erin tekli! mektup1,,ıını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Su tş1erj Reisliğine makbuz mukabilinde vermeler i 

13.00 Turkçe 
Plaklar 

21.15 Konuşma 
21.30 Müzik 
21.45 KlAsik Türk 

18.00 Prof, raın 
lAzımdır. 18.03 Mılı.ık: 

Postada olan ge<.'ikmeler kabul edilmez. (2351) (4182) 

Müziği 

:&ı.30 Ajans 

Maarif Vekilliğinden 
16 Haziran 941 tarih ve 4835 numaralı resmi gazetede neşredilen 

2/15923 sayılı talımııtnaıncye göre orta okullara Ma\em:ıtik, Tabliye, Fran
,.ızca, Almanca ve İngilizce dersleri için öğretmen muavini seçilmek üze
re 1stanbulda YilkEek Ögretmen okulunda ve Ankarada Gezi Terl:ıiye 

Em•titüsünde imtihan açılacaktır. İmtihanlar 15/VI/942 Pazartesi günü 
b-.ilıyacaktır. hteklılerm bulundukları yerin maarif idarelerine başvura
rak imtihana girme şartlarını öğrenmeleri ve vesikalarını b ir dilekçeye 
lli~tirerek en geç 38/V/942 tarihine k:-.ıdar Vekilliğimize göndf'rmeleri ilin 
olunur. (2103-3809) 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdurlüğünden: 

15/4/942 tarihindttn it.ibaren hava seferlerinde aşa~ıdııki deiri~JrJUr. 
yapılmıştır: 

Ankara - EllzıO 

Salı, Perşembe, Cı.ımıırteel 

Saat 

Aıtkara şehiroen (Otobüs) 
Ankara meydandan (Tayyare) 
Elazığ meydana (Tayyare) 
Elazıa ıehre (Otobuıı) 

Ellz:ıö • Ankara 

7 
8 

11 
12 

Pazarte.i, Çupmba, Cuma 
Saat 

Elhığ şehirden (Otobi.ıs) 

Elazığ meydandan (Tayyare) 
Ankara meydana (Tııyyare) 
Ankara şehre (Otobüs) 

7 
8 

11 
12 

30 
30 
45 
30 

Dakika 

30 
30 
+5 
00 

Pazar günleri Ankaradan Adarıa için 
7,30 da kalkacaktır. 

aaat 7,05 de kalkan otobtıs sıınt 
(2638 - 4485) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - id::ıremiz ihtiya~ 2U.700 metre muhtelif voltajda yer ve deniz
altı kabloları ile bu kablolar ıle beraber istimal edilecek ek. ve uç kutulan 
mektupla teklif i.st.emek .surehle miibayaa edilecektir. 

2 - Bu ihtiyaç ıc ın kı.smi teklifler de nazarı itibara alınacaktır. 
3 - Le\ aı.ım Mtidürlügiinden p~rasız tedarik edilecek satın ahna ve 

fenni şartnaınelerle li11telerine göre tanzim edilecek tekli! mektuplarının 
en geç 15/5/1942 günü sııat 17 ye kadar Metro Han 4 üncu kııtt.n Satın Al-
ma Komisyonu Katipliglne makbuz mukabili tevdi edilmesi. (4096) 

lstanbul Fiyat JJlüralıabe 
Komisgonnndan : 

tlan No. 158 
Toprak ve Ticaret Ofisleri taraündan halka tevzi edilmek üzere bak

kallara dağıtılan gıda m~ddelerı aşııgıda tesbit edilen perakende fiyatlal'la 
satılacağı ilin olunur 

Pirin~ 

Fasulye 

Kilosu 

51 
24' 

Xunq 

Bulgur 28 ., 
Beyaz Peynir 75 ,, 
Sadeyağ 174 ., 

NOT: Uzak semtlere dt" yukarda ilan olunan fiyatlara 1 kuruş zamme-
-- dilccektir. (4539) 

Hava Gediklisi olmak istiyenler 
Taşradakilerin bulundukJwı 

rooaatlan. 
mahallin Hava Ktını.İnu Şubeledne ma

( 4495) 

18.45 Ziraat 

Takvimi 
Haberleri 

22.45 KHpanL5 

"Para,, davası 
Muharrir Necip Fazılın Peya

mi Safa ile Tasviriefkar gazete
si mesulleri aleyhinde açtığı da
vaya dün Asliye İkinci Ceza 
Mahkemesin<ie devam edilnıi'.}
tir. 
Duruşma esnasında Necip Fa

zılın vekili Avukat İhsan söz al
mış ve davalarının iki kısımdan • 
ibaret olduğunu söylemiştir. İh
san M:ukbil davanın birinci kıs
mına Para piyesinin çalınma. bir 
eser olduğunun ileri sürülmeai . 
meselesi girdiğini, ikinci kısmın 
da da hakaret bulunduğunu an
latınış. Bundan sonra söz alan 
Peyami Safa: 

"Tasviriefkar gazetesindeki 
makalemde yazdıklarımın hepsi 

yüzde yüz doğrudur. Bunu her 1 

an için isbata muktedirim ve bu- , 
nun için de mahkemeden isbat 1 

hakkı istiyorum.,, demiştir. 
Buna cevaben Avukat, para 

piyesinin bir intihal eseri oldu
ğunu iddia eden Peyami Safa-

T. I Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KE.ŞIDELEft: 

J Şubat, 4 Ma7JS, a Aiuatos, 2 llda
citeerin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRA.;~I fE1 E]İ 
1 adet 3000 Liralık= 2000.- Lira 
ı > ıoou > = aooo.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
s > 50CJ > = 1500.-- > 

10 > 25C > = atM>O.- > 
40 > 100 > = toOO.- > 
10 > 5G > = 2500.- > 

200 > 21 > = 5000.- • 
2ot > 10 > = 200I.- > 

nın bunu isbat etmesine talep '•••••••••••••••••••••••n•m••P etmiştir. İddia makamı, davanın 
alelade hakaret davası olduğu
nu, intihalle hiç bir alakası bu
lunmadığını bildirmiş, isbat ta
lebinin reddedilmesini istemiş

tir. 
Tasviriefkar yazı müdürü Ci

hat Baban mahkemeye 17 Mart 
942 tarihli Tasviriefkar gazete
sini vermiştir. Her iki tara[ın 1 

talebi üzerine Peyami Safanm 1 

Para Piyt-si hakkındaki maka
lesi Hakim Reşit Nomer tara
fından okunmuştur. 

Müteakiben tarafların talebi 
üzerine Peyami Safa.ya Para pi
yesinin bir intihal eseri olduğu
nu isbat hakkı verilmiştir. 

, .............................. WS" 

Meşhur s i N Ci E R saatlerinin 
1942 MODELi 

Nikelden mamuı fevkalade dny::mıı.. ı 

ve kullanııılı olan bu saat'in m~ılürı ,, 
hu~usi olarak 17 rubin üzeriııtle iın;ıJ 

cdilmı:t çok dogru jşler \ 'e hiç ı:;aşı w1.. 

No. 91 Kromdan 2a !ıra 
No. 92 modeli :tarif 

ve mineaj ınodern 30 il a 
Taşr:;cinn sipariş vtıkuunda bır l r ; 
ilave~ııe bedeli peşin göndı>rıld ı · · 

takrlirde saat göııderılır. 
ADRESE DiKKAT: 

Peyami Safa, Para ?iyer,ıi!e ....__ 
Oropuro arasında 25 yerde ben- ~ı•••••• 
zerlik olduğunu söylemiştir. 

SİNGER sa<ıt mağazası 
ISTANBUL, EMINONO CAD. No. 8 

Peyami Safa: 

1 
-, 

"- Ben yalnız Para piyesinin D } D • J) •1 ..... 1 bir intihal eseri olduğunu değıı, ev et emıryo arı 1 C!D arı_ı 
onun aynı zamanda Necip Fazıl ••••••••••••1111-•••••••Bmu _ 
tarafından baska bir eseri ol-
duktan sonra· \Teya mevzuunıı Muhammen bedeli (8000) lira {ilan 1000 Rulo (100000 metre) kolasıı.: 
bnı::kasından dinledikten sonra Pamuk Mücerrit Şerit (24.4.1942) Cuma günü saat (16): on altıda H:ıydar
ya;.ıldığını da isbat edeceğim.,, paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından, kapalı zarf usulıle sa-
demiştir. tın alınacaktır. 

Du b k b" ·· b Bu işe girmek istiyenlerin (600) liralık muvakkat teminat kanunun 
ruşma, aş a ır gnne ı- t · tti " - ·kl tekı·n · ht · fl -

k 1 t ayın e ır:ı vesaı e · ı erıni m11 evı zar arını aynı gun saat ( 15} on 
ra ı mıs ır. b k d k . . ı · • · 1 · • dır 

lLAN 
No.: 17 
Erdek Sulh Hulcuk Hakimli

ğinden: 

e.şu a ar omısyon reıs ıgıne verme erı lazım . 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(4294) 

~--------------------------~ TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kmlatuf tıldı6: ıw. - .....,..: ıee ....... .,... *-- llllbe ve 

...... ededl: • 

A) Uzandığı dünya pazarları, 
bugün, Japoo kapılarına kapa
lıdır. Gerçi, Japonya Uzak Do
ğunun zengin memleketlerın.i 
işgal etmiştir; fakat, buraları 
mal almaktan ziyade satı~ariy
le geçinen yerlerdir. 

G) Japonların bugünkü hede( 
lerini Hindistan ve Avustralya 
teşkil ediyor. Hintlilerle metbu
ları arasında derin ihtilaflar bu
lunabilir. Fakat, her Hintli için 
mukaddes gaye, yurdunun seıa
meti, hüriyet ve istiklalidir, bu 
şüphe gtürmez bir hakikattir.======================================::::::====== 

Erdeğe bağlı Çınırh köyünden 
Gaftır Çelik aleyhine Erdek ha
zinei maliyesi tarafından açlımış 
ola=-ı ecrimiail davasının yapıl
makta olan muhakemesinde: 1-
kametgihı meçhul bulunduğu 
anlaşılan müddeialeyhin gıya
bında muhakemenin icrasına 

Jstanbul Belediyesinden': dair verilen kararın ilanen teb-

.... W ~ IMr llWI ~ tft•llNtelMI, 

B ) Japon, kanaatlidir, çalış
kandır. Onun esas gıdasını pi
rinç ve balık teşkil eder. Bunun
la berabeı , dünyanın her köşe
sinde damping yapan m~mleke
tin sürekli bir harbin acı-lıkları- 1 
na katlanması lazımgelir. 

C) Baskına uğrayan ada] ar, 
bölgeler Japon silahının tesiri 
altında idi. Anglo - saksonlar, 
bu cepheleri ihmal etmişti. Hol
landa garnizonu zayıftı. Memle
ketlerin öz sahipleri silahsız gi
bi idi. Zamanla durum değişe
cektir. 

Dl Ana yurtla işgal bölgeleri 
arasındaki irtibat, deniz haki
miyetine bağlıdır. Son baskının 
doğurduğu va.:ayet: Japonya le
hinedir. Ancak, bunun devamı 

Hindistanda dahili karışıklıkla
ra ümit bağlamakla da Birman
ya - Hindistan cephesinde kati 
harekata girişmemek düşilnüle
mez. Bilakis, Japonlar için Hin
distan işini pamuk ipliğiyle 
bağlamamak şarttır. Hintliler de 
bu Japon istila planını kavraya
cak kadar basiretlidirler sanı-. , 
yorum. Bınaenaleyh, Birmanya 
üzerinden nemli saldırışlar bek
lenebilir. Hint Okyanusunda 

liğine karar verilmiştir. Gafur 
Bir kısım s."lkalar tarafından adi suların menba suyu di7e evler~ ve- Çeliğin muhakemenin bırakıl-

rilmekte olduğu haber alırunıştır. dığı 7 /51942 Perşembe sa.at 15 
Bu Jıı.alin; Menba suları üzerindeki kurşun mühürlerin .akalar tara- de mahkemede bizzat hazır bu

fından çıkarılıp alınmak ve bll~hare bunların iğreti bir surette ad! su lunmadığı veya bir vekil gön
kabloları üzerine konulmak suretile yapıldığı anlasılmışbr. dermedi.ği takdirde muhakeme-

Bu hale mlni olabilmek üzere bu kaplan üzerindeki kur~ mü- nin gıyabında icra edileceği gı
kürlerin dikkatllce muayene edilerek menba suyu oldul:una kanaat hiısıl yap kararı makamına kaim ol
edildikten sonra k:uriun mUhürlerin sı.ıeular tarafından alınmasına meydan mak üzere ilan olunur. 
verilmeme.cıi ve iğreti mühürlü kaplar rörüldiiğü takdirde bunların en ya- ===============--======= 
kın zabıta merkezine Jna.hhnat verilmesi sayın b&lkunııdAn ıık:a oh.ınur. 

(4538) ZAYİ saldırışlar devam ediyor. 
A vustr al yanın, arta kalan' bir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 90/90 sayılı liıwan cüzdanımı zayi 

ettim. Yenisini çrkaracaiırridan es
kisin:ia hükmü yoktur. . 

üssil, bir Anglo - Sakson deste
ği olmak dolayısiyle, istilaya 
uğraması. ihtimali kuvvetlidir. 
Japonların, diğer cephelerde de 
bağlanmış iken, bu küre parça
sında kahraman bir ırka, Anglo
Sakson ordu, donanma ve hava 
kuvvetlerine karşı kati teşeb
üzerinden önemli saldınşlar bek 

buriyet olmakla beraber, çok çe
tin ve çapraşık bir meseledir. 

Hindistan ve Avustralya, Bü
yük Britanya imparatorluğunu 
yaratan ve yaşatan topraklar 
arasında en önemJileri ve Okya
nus emniyetinde en büyük fımil
ler olmak bakımından, neye maJ 
olursa olsun ve harı> ne kadar 

devam ederse etsin, sonuna ka
dar miıdafaa. edilecektir. Ve en 
kanlı çarpışmalar bu kıtalar et
rafında ve belki bu kıtalar üz.e.. 
rinde cereyan edecektir. 

.Japonya, Asya İmparatorluğu 
planım tatbikte şimdiden tah
mini imkansız ~lülderle kar
ll)atJaca.ktır. 

ikbal Vapuf'unda Atetçl 
MEHMET TARAKÇI 

8ahlbL: A. Cemaleddin 8a~oOJu 
Ncı;rlyat MUdllrü: M. Samı Karayel 
... ıld'4ı yer: (H. Bekir Gürsoylar ve 
~ Cemaledıtln Saraçcıtıu matbaası) 

...._ _, .... . -r ·-· "''~ 'l•n "°''""''..,.• 11vıv-. 

llialıt -..-ncıa kUmbal'all V. ~ _._hM waoiannda eD 

• 50 llrMa boJnıwdara .-ede ol .... t*lle°* kuı"• IJe 8'1\lıdac.I 
pllnııı .. lkrami)'e dllfıtt.~ 

4 Med 1AOO UNtllr 4.000 L.lre 1100 HM M L.Wltll t..000 Ltu .. - ......... ·~· 
4 • - • ,... • 1to • • • a.aoo , 

• • 100 • .... .• ~ 

DtKKAT: ~ s-talar bir Mille içinde 60 llrl!daıı ~!l!P 
lapnlyenlere ikramJye çıktılı takdirde '!f. ıo faı.lasJYle Vt"r1l«t!İL~r 

Kur'alar senede dckt defa 11 Mart, il iiAı.iran, ıı :;>. 
lü1ve11 Bici1aelkanwı wibterinde çew1ecekt.ir. 

t!Clili!l~ımliiimlır.-üZıl:rmi;.a .............. 11$iı:illiilR•~-~ 


