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~ir sürgün 
cezası -

Kaloriferli apar
tımanla:rın hararet 

dereceleri 
Hakkındaki muhtel·it encümen ı 
mazbatası kavanin encüme

nine havale edildi 
Üsküdar ve Kadıköy semtieri- ı 
nin nazım planının tatbikine· 

800 bin lira harcanacak 

Darı an beyde 
'akercı Ballı 

Somaya sttrglD 
eCUllyor lstanbtıJ umumi meclisi şubat devre11i toplantısına 

bugün bO§lamıstır. Toplantıyı .aat 15.3tJ da Vali ve Be. 
lediye reisi Doktor Lutfi Kırdar kısa bir hitabe ile acmış 

Japonlar taratmd&İı muhaııarıunna başlanan Slngapu.r adasının kroklııl 

Babkeelr, (llusuai) - Şeker ffyaL 
larma. zam yapılması üzerine Dur.ınııı. 
bey ka.zaaında ıekerci Halil Kirecin 
eVizıe şeker sakladığı ha.her alınarak 
Yapılan arama sonunda 1600 kilo ka.. 
!ıla.k şeker bulunmuş ve mahkemeye 
Verilmiştir. 

lla.hkeme, Halil Kireci 500 lira para 
ce~ §ekerlerin!n müsaderesine 
..,. a..-. mQd4etJe Bama.ya aQrgQn 

edilnıeaine karar "rmlftl.r. 

Ark Royal 
süvarisi 

Bugün harp divanında 
.arguya ~ekiliyor 

Loadra, ı (A.A.) -Ark Royal tay_ 
yan gemtal torplllendlğl zaman ge.. 
ndn1n .Uvariai bulunan Maund glzll 
bCr celae aktedecek olan harp divanm. 
da bQgtıu bu hAdiae hakkmda sorguya 
c;ekUecektır. · 

Gegen llODtep1nde • Cebelüttank a. 
çıtmda torpWenen A:rk Royaı gemi_ 
ıılnfn, b!r tayfa mtıatemıa olmak üze. 
re, btltlln mUrettebe.tı kur.ulmut ve 
Maund gemiyi en son olarak terkeL 
mJ§tlr. 

Atina ve Pirede 
2000 
çocuk 

GldD - . 
Bir çok 

Arrierika 
donan
ması 

harekete 
geçti 

Marıal ve Jilbert 
adalarındaki 

ve demiştir ki: 
.. Umumi mecllsimi2in ilçüncü 

intihap devresinin ööl'düncil yılı 
şubat devresi i~tin.ıam.ı açar ve bU. 
tun a:rkada.~larnnı saygı ile se .. 
lfunlamn. 

"Bu devredeki m esa,inizi da;ha 

Singapur 
muhasara 

ediliyor 
ziyade geçen ~n kalan i§- A ....,, t ı 
]erimizin bitirilmesi teşkil etmek. gır op ar 
le beraber bu dıevredc vaziyeti ruı.• ı • • 

zrra ~e içinde bulun~uğumuz ik. - faaliyete geçtı 
tl88di şartlar dolayı:sile maruz bu-
lunduğumU?. ikhsa.dl şartlar dola· 
vrsile maruz Pulunduğumuz mali 
cfarlıklara karşı alınacak tedbirle. 
ri. müştereken düşünmek .mnıre. 
tiyle karşı karşrya bulunmaktayız, 

Bu itibarla muhasebemiz tara -
fmdan hazırlanıp riyaset maka • 

-----· 
lapoa tanareıerı 

askeri teılalerl 
şiddette llo•llabror 

mından yüksek meclisi:nize bazı J h ·e·aho 
teklifler verilecektir ki, sayın A. • O Q -

J . .. s 1 er·ı zA.nnı etraılı görüşleri ve derin an 1 J 1 f d apon u . . ~=::1eı:~ ;:1u:~:-~ apon ar tara ın an 
bomb~!~a.n...e~!!!ı i ··>;;.;i ~ ~~=- işga1 

0 
edildi 

lngilizlerin askerleri tahliye 
için hazırlık yaptıkları 

1'ilclirili')lt:lr 
Bana'kok. 2 (A.A.) - SIDgapur 

1 
radyosu, sebep göstermeden ne§riyatı_ 

BdEvekrıı-n can 111 ve nı =::~~r2 (A.A.) - D.N.B: ~ 11 Nevyork radyosu Slngapur latlb. 

cari~an hasbihali _.-Devamıınclsa)'lada· 
Jap~n teb,iğr · Yazan: BiR MU H ARRIR 

Mulmeini 
-· aldık 

Bir lise talebesi 

Feci bir kazaya 
kurban gitti 

Buglln Gaıatada genç bir liae taıe.. 
besinin feci ölUmtıyle neticelenen bir 
kaza olmuştur. Necatibey caddesinde 
Karmca çıkmazı ı numaralı e-v<le otu. 
ran ve lt.enln aon smıfmda bulunan 
18 yqlarmda Sim aaat 15 mralarmda 
evın en tıat katmdaki odada anıt du.. 
ran resmJDi almak için takemle;ye 

Harkoftaki 
Altiıan 

karargahı 
dinamitlendi 
Geaıraı 3 raan 

ıalllaste 
k~rbaa · gitti 

.. ~- l 
Souyetler Kalinin mıntcıka • ı 

nriJa 1'0 meskUn yeri 1 

· · geri aldı 

Moakova, 2 (A.A.) - ~t! ne§l'e • 
dilen SOvyet' tebliği: 

• • ' 1 
· ı• Şubat günU kıtalarınuz dUşmanm 1 

mukavemet merkezlerini tiı.brip ede • , 
rek ilerlemeğe de\·am ebnl§lerdir. 

ı 31 sOnkA.iıunda 7 :Alınan tayyaresi 1 
db§urtıımu~tUr. tkı Sdvyet tayyaresi 

çıkmq fakat bu esnada iskemle 'dn. 
rflmi§tir. 

Sırrı, iskemle ile beraber ~19 
dU,mll§, pencereden de soka#& UçmU§.. 
tur. Zavallı gencin taşlara çıı:r~ 
la can vermesi bir olmtlftUr. 

Zabrta bu fect vakanL'l el•rafmda 
tahkikata devam etınektedir. 

Japon bahriye sözcüsü ~ 
diyor ki: 

Hind 
denizinin 

koniroiunu 
aldıktan 

sonra 
lmanya ve italy 
ile temas tesis 

edeceğiz 
---0---

intiharlar 
oluyor 

B AŞVEK1IJM1ZtN radyo Jıl. 
ta.besi )laklı endl§eleıte 

olduğu kadar 'mini.sız kunmtular. 
la da sdalan ruhlara ferahlık ver.. 
di. Dr. Refik Saydamın gündüz g:i
bi vuzuhlu &özleri, haklı endl§ele
rlmizi doiuran sebepler öntiııde 
Hükfımetln uyumadığm.ı ve hepi· 
mlz Icada.r duygulandığını gösteri· 
yor: dünyayı saran ateşhı dışmda · 
yız aımna buhranm içindeyiz. Mil
letten millete mübadele kanalla.n 

yeceğlmlz vardır ve ilerde de oJa. 
caktır. Lüzumsuz ,t.elişlara kapd· 
aııyalbn. Blıbn için gıda.'!lızhk de. 
itli, bu itidalsizlik en büyük tehli
kedir. Yiyecek maddelerinin üstü· 
ne U~Ü§mfyeliın. thti~larmdan 
fa&Ja yiyecek ahı> sakhya.İılar 
henı kendilerine, hem de memle
ketlerine fenalık ediyorlar. Kart 
USU1tt elanek ioeseJesinl köktınden 
b&Uettı. Fakat şimdi de ltlzumsuz 
yere kkere btteom var. Memle
ket hlçbir gün ~e!Wı kalacal; 
değildir. Bu hücumun flatları , 
büsbütün arttırmaktan ve bet on 1 

kişinin cebini doldu~n 'ba§ka 
sonuncu yoktur. 

Bir Amerikan kruvlUÖriİ · 
tutu§tanıldu diğerleri de 

hasara uğratılilı 
, kayıptır, 

Cenup denizlerini yeni 
Japon denizi haline 

getireceğiz 

- / tıkanmıştır. Gözlerimizi dı~:u-dan 

Sokaklarda ölüleri ~ek:.~ ~v:=-. ~ 
1 

maddelerimiz boldur. tstilısal gli-SOyan ·ınsan ar cümtıztt nekadar arttırsak dıf&I'> 
ya o kadar az muht.q olunız. MiJ. 

görülüyor ~~bu~=ı: 
menfi tarafmda.n memleket iktı-

Londra, 2 (A. A.) - Gazeteler lllldınm, diipnanlanna kU'§I mfer 
Yunan mileltblln nazi rejimi al • şartlarım t.emtıı ediyor: Httikira, 
tnıda açlık ve Yoksulluk faciasqıa \'lll'gUnculuğa, lstJfçilife, altın do
dair yeni haberler veriyor: yiye • lsndırıcılığma karşı mücadele için 
Cek Ve M;ecek maddeleri yoktur. Hükfunet.e geni~ saJahlyetler \'er• 
B'la.tıai- müthiş 1rurette artmıştır. mlşür. 
~ OOCUklar arasında ölüme se• EndişelerimJz ııekadar haklıysa 
·~oluyor, · kunmtuhmmız da o kadar mAni· 
. 1'iı- .Am.erikan gazetesinin Nev- ı ttzdır. Yiyeceksiz kalmaktan hiç 
~ muhııbiri Atina ve Pirede korlamyahm. Başvel.iUn bu kon.u
-vvv ÇOcuk öldUğUnü sokaklarda 1 daki teminatı gayet' nc;ıktn: hır. 
~"1t!ri ll90yan insaJJla.r 'görWQ,üğünü l pok memleketlerden fazla, her Ilı
.. ~ . . .. U)'BCllQ1ZI ~ kal1aı' Ji.. 

uaşvekll ne cuıiı, ne candan 
&öyltt,vor: "BUkftmetbniZ, dlyQI', ı 
tatlı, acı hiçbir hakikati llisden 
gizlemez. Siz halk ldarosiııjn bu 
tablatlarma inanırsanız, dıf&l'dan, 
IÇel'den, sinsi veya ~ık sokulan 
zehirli fikirlere ve havadlslert> 
ka~ı kayt\ gibi • dayanırsll)ız. BU: 
tün kuvvetlerimizi, hele mane\ ı 
ve abli.ki kuV\'etlerimlıl bhiblrlnc 
ekleyip arttıracak zamandayız. Bu 
cihan yangmpdan e~ blrllğile, ıtc~ 
refimizle ve kudreth olarak ~ıkn 
<'-3ğnn17.a sa.ğl:ım ,.o sarsılml\z ima 
nmıız vardIT.,, l 

Bizde bu iman old~ .ne4eıı . ! 
korbbJ.Drfzf'. 

_... Yazın 2 ncl .,..._ 

Lon~ 2 (Radyo saat 7,ı:; te) 

DQn gece yansı 'M:OfSkovada :ıfe§re • 
... Devamı ı ncı sayfada 

Tokyo, 2 (A.A.) - Japoıı be.Jıri1'lfJl 
sözcUsU yüzbaşı Hideo J;liraldıe, Na_ 
goyada söylediği bir nutukta demftlir 
ld : 

Hind denizinin kontrollbıll ı1ıl al. 
, gımız zaman SUveyı kanal! vartL 

:ılyle Almanya ve İtalya ile temaa 
•(>sis edeb!ıeee#Jz. o zaman mUtt.e.ftk. 
k rimlzle mal mUbayaa edebilecellz. 
Bbıaeııaleyh şimdiki Ucarıet vapur\&.. 
nnnwctan kat kat üstün sayıda tfearet 
.npurJan in§& etmemiz lA.zmıd!r. Bu 
. da bugUn sahip olduğumuz himaye 
filosundan çok daha kuvvew bir fi. 
ıoııtm vücudunu şart koşar. 

stngapur muharebesinden 'ballaede. 
rek ytlzbaşr Hiralde, §Öyle demfftl.r· 

Ba§layan muharebe, AV1J8tralr'&yı , 
felemenk H indJstanDtI kuptan bMOn 
denizlerin kontroıu ve Htııd..,.,..... 
haklıiııyet manasına gelir. ~ 
~özcuaa, Singapurnm aukutunun bir 
zaman meselesinden ibaret oldQlunu 

J söyiemi§ ve §im.diki harbin hedeflerln. ' ... Dev-.,.. •:rfııda 



Z - EN SON DAKiKA - Z ŞUBAT ıta P.&ZABTDll 
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Refah hfıdisesi 
• ı Hindistanda 

~1eclıste kargaşalıklar 
VUAyet amllllll 
ınecUll toflandı 

EN SON DAKiKA 

Birleşik encümenin 
mazbatası okundu 
Mazbata üzerinde 
mDnakaşalar oluyor 

Başvekilim izin 
nutku 

Berlinde nasll 
tefsir ediliyor 
....--. -' ~AA) - :u.n twıaıı bir 

.U.)'D&kta.D blidirılıyor: 

TU.rJUye .Baf vekı.luıiD dünkü deme. 
ciDdeıı aarah&Ue a.n.ıa§ı1wguıa. gore, 
l'Urkiyeıwı dJf lllyaacti hlçı:ur de&'lfık. 
lığe ugramolll.J§br. 

Allkua, 2 Saat 18,30 (Telefon· 
a) - Büyük Millet Meclisi bu

ı!,"ÜD eaat on beşte toplandı. Re • 
ah h&disesini tahkike memur bir
ee:fk encUmenin muhatuı okuıı

öu. M.ubataya göre encümen aza• 
la.n eski Müdafaa ve Münakale 
Vek.lleri hakkında tahkikat a.çıı. 
n?8MlI ekseriyetle :istemltleniir. 

EUertyet; Refah bAdileld.ni laah 
derek ·muvakkat eacümenin aydmla.. 

lt1acak uoktalar hakkmda kilmeyt 
JiDlemek, lehte veya &Jıeyhte deJAll 

toplamak B&W;ıfyeU olmadığmda.n t&h. 
k1k&t açılmuı lUzumund& ısrar elmif. 
terdir. 

Encllmell reisi Recep Peker. l&blk 
Vekiller b&kkmda tahkikata Ulzum oL 
madıtmı beyan ederek ek1'erlyet ka. 
rarma muhalif kalzıuitu'. Recep Pe_ 
iter 1Uruııamea1nde: 
"- BQtUn do9yalarm mllt&Muı, 

bu .uçtan dotaD mu'uJly•Uıı VekJ.Ue. 
re ılirayeU k&naatlni nrmlyor. Vekil 
!er eau emirler!Jı.l vermekle vazitele. 
tini yapınl§lardır. Bu emirler verildik. 
ten w muamele ınu.teprlıktan ıuı.. 
ren .,atı doğru Vekllet daireleride 
~e aılkadarlara intfkal etUkteıı olOllJ'& 

~ol& çıkacak vapurun kurtarma YUı. 
taıarının ve emnıyet tedbirlerini.n ta. 
ttıamlaıını&aın bizzat emretmif olma 
mak Vekili itham etmi§ olmaz. 
Blruı.cnaleyh eski iki Vekil hakla. 

rmda tahkikat açılma.ama lüzum ol
madığı kanaatindeyim,. demi§Ur. 
~ Azası olan bu eııcüınenden 

Fuat Slrmen e.sbabı mucfbe81ııl de ,.al. 
ruz eski MUnakaldt VekUi hakkında 
Meclis tahkikatı açılmam lUzumunu 

izah etmlıttr. 

Slngap-. aabaaara 
... eJlllfOP 
... .Baftar&fı 1 nd .. yfada 

ktı.mlarmdakl bUyUk topların Uk del& 
olarak .faaliyete geçtiğlıı1 bildirmekte. 
dir. 

Tokyo, 2 ( A.A.) - EmJn bir men.. 
b:ı.dan a,lınıın ınalQmata göre lngtUz 
ıu Slnl,."llpurdaki bataryal&rmı ve 
blokha vz :mevzilerini son gilnlc:rde bO. 
yük ölçUde takViye etm1;ılerdi1'. 

ö~renlldl,.'ine söre firar halillde bu. 
ıunan Maıcıya askerlerinin Slnga_ 
pur'u Johor devletine bağlayan ııedden 
geçerek adaya girmelerine mUsaade 

<lllmcm c lct:edı.r. 
BUttln mektepler kapalılmıft.ır. 

Tokyo, 2 {A.A.) - Cepheden bura. 
ya gelen haberlere g!lrc Sı.ngapurr cu. 
martesı aka,mı ye pazar g1lnU aJpon 
havan ordusunun klUe bal.inde birkaç 
taarruzWJ.& uğra.mı§tır. Şiddetti bir 

mUdataa ate~:.ne ra~en adanın &.."

kert tesi.sıcrt a ır hasarl:ıra Uğra.nll§. 

tır. Btrkac cephane deposunda, yan.. 
ı;m çıkan.mıştır. Adanm cenubu gar_ 
bl kö esinde mUh,m bir kaleye bir 
bomba 1le tam bir 1 bet kaydedllm~
tlr. 

Slngapur'un cenubunda bulwıan La. 
ı<nng • Mali adasmda da bir çok 
hasarlar vardır. 

Tokyo, % (A.A.) - D.N.B: 
Dömei ajawımm bugün neşrettiği 

bir askeri tebliğe göre, Japon bahri. 

yeslııe mensup btr topçeker, cuma gU.. 
nü 1.ı:ıgllizJerln Slngıı.purda askerleri 
~e sivilleri mUteaddıt ta§ttlarla tahliye 
C'tmek ve askeri tesisleri tahrip eyle. 
mck Uzere hazırlıklar yaptığını gör. 
mU.,tUr. lıır;ılizlerln Singapur'u mQda. 
faa etmek ıçın yııpacaklan gayreue. 
rln beyhude lğlnl anladıkları meydan. 
adır, 

Tokyo, 2 (A. A.) - S.ingapur 
.ıuh!\.."8.rıw başladı. MalezyBda dö 
1ilşen ln iliz kuvvetleri vimdi a.. 
dada toplanmı~trr. Japon kuvve~ 
'erl bugün Johor • Babruya gir • 
ıni§lerclir. ÖncUler Şehre girdik • 
eri vak t burasmm tamamiyle bo.. 
alt lıruş olduğunu görmUelerdlr. 

'J&halleler baştan ba§a alevler 
i<:indtydi. 

Sahil bata.ryals.n, nğır toplarla 
ıteşe bnşlıı..nu'ötrr. Japon bomba 

Y) ucl ri Sin pur üzerinde -
rwıra uçma.ktaell'. Singapur harp 
··m md ve liman civarlarında 
• an b'rçı:>k yan!!ln Johor • Ba.h· 

k 
To' ~o 2 (A. 

{llZ t . in t ) 
• bil · · or· 

Van-ta ~ eonra Re.. 
cep Peoker'le clifer lzlJe.r noktai
nazarlanm mtldafaa etmişlerdir 
Mecli9 toplantmı hAIA devam et. 
mektedir. Bu mazbata etra!mda 
mihlaka§a]e.r olmaktadır. 

Ba kıya 

Verirken 
Mecus 

iki eskı vekil 

Berlinde bu demeçin TU,rklyenin 

elllmi gibi bitaraflık yasetuıı ınuba. 

faza ettiği olayını beltrtecek mahL 
yette bulunduğu .kan:ıatl ziyadele§. 
mekt.edlr. Bu iUbarla şayd dahllt sı.. 

yuet ııah&amda tedbirler alınacak o. 
ıuna bunların adetA cepheler arum. 
da bulunan Türkiyeyi harp dışmda 

tutmak al'ZU8UY1& izah edı.Une.si lbım 

gelir. 

Japon 
tebliği 

h kk . d Tolqo. ı (A.A.) - Umuml karar. 

a ın a 1 p.tımm tebliği: 

Tahkikatın genişle- i-"'==ı:.: .. -:.-=.:: 
tilmesine lüzum U::!0~aı!~Z:-~ :bı:aratorıuk 

Karpl adalan sularında bir dtl§man 

go .. rmedı· moeu g!lzUkmll§lür. Japon birlikleri 
filoya bUcum etml.§ıerdir. Bir dU§man 
kruvazörü t.uu.ıştunılmuş, diğer ba.zı 

birlikler ha.Bara utratıımııt.ır. 
Allkara. ı (Saat 19,IO teletoala) -

Recep Peker ve Fuat Slrmenln tabkt. 
katın geııi§letu.ı;ııeaıne lUzum olmadıg. 
hakkındaki noktaı nazarları, çok uzun 
ve §lddeW mUnaka§alara yol açtıktan 
sonra medla heyeti umum1yeslnce k:ı. 
bul edllmlf, bu suretle iki eski vekil 
hakkmda Refah ha.dl.sesi dolayısile tah 
kikat açılmasına lllzum olmadığına ka 
rar ftl'flmif Ur. Evrak iade edllmJIUr. 

Amartrikan donanması 
harekete geçti 

Va,Lll(Jton, 2 ( A.A.) - Bahriye 
naarettnill teblitf: 

Marpl n Gılbert adalanndaıki 

deniz n hava üslerine ka~ı bir 
bukıa yapalmıştır. Baskın Ameri. 
kanın Büyük Okyanus filosunun 
deniz üstü \'e bava birlikleri tar::• 
fından yapılmıştır. 

l\larşal takım adalarında Jaluit, 
Yotjc. Kvajalcin • Rlo adalannda. 
ki üslere taarruz edihniştir. 

7 ilkkftnun 1941 de Japonlar ta. 
rafından işgal edilen Mekin adasına 
da taarruz edilmiştir. 

Amiral Nimilz, düşmanın biiyük 
bir harp gemisine tesadüf edilme
miş olmakla beraber birçok mua\·in 
gemilerin batırıldığını,· karaya o
turtulduğunu veya hasara U#r&Jıldı
ğını blJdlrmiştir. 

Sahilde bulunan Japon askeri 
tesislerine donanmaya mensup ha. 
va birlikleri ve topçular tarafından 
ağır darbeler indirilmiştir. Birı;ok 
tayyareler yerde ve handa tahrip 
edilmiştir. Tayyıırclerimiı bomba. 
lar, torpiller ve toplarla mevzilere 
isabeUer kaydetmişlerdir. DiJer 
cihetten deniz üstü gemileri kara
da düşmanın birçok kilit mevzile
rini şiddetle bombnrdımıın elmiş. 

leN!ir. 
Deniz üstü ~mllerimiz kendile. 

rine dotnıdan dolruya isabet et
miyerek yanlarında patlayan bom· 
balarla ehemmiyetsiz hasarlara ul. 
ramışlardır. 

11 Amerikan tayyaresi ilsıtrine 

dönmemiştir. 
Jnsııoca zayiatımız henOz malöm 

<ieiilse de hafif olduaıı zannedil. 
mekledir. 

DiRer Mllelerde kayda değer 
bir şey yoktur. 

.UO:ablAN FiLOSU 
KUllANDANI ÇOK MEMNVN 

Hoaolulu, Z (A.A.) - A.merlkanm 
Asya ftlOA bqknmendaDJ amlral 
Mlmlta, Amerikan deniz akan hakJmL 
da şunlan MtytemlıUr: 

Putftk ad&larmdakt Japon Qalertne 
çok bUytlk baarl&r yapıldığı muhak. 

kaktır. 

Tokyo, 2 (A.A.t - Muımaln'ln ev. 
velce haber verilen l o.1 Japonlara 
az bir zaman içinde Dlrınnnyanm bU. 
yllklllk 'itibariyle UçUncO derecede 
şehrini znptetUrm1 t\r. ?ılulın in ısnem_ 
U bir ticaret merkezi ve bir limandır 

Şehrin nllfuau 65,000 den fazladır. 
Tokyo, 2 (A.A.) - Pontıanagda kn 

re.ya çıko.nlaıı Japon kJtalıın, Bollan.. 
da Borııeosunun b&tı ıimallnde 200 
Hollandalı vo--ıoo Hindli ile Sa.ng Gav 
yakmmda çctın tJ!T-muınu"'~"'"' 
muşlardır. Hol a.ııdalılar ve HindliJcr 
muharebe meydanında 300 ınu .bıraka. 
rak akçml§lardır. Japonları 3 zırhlı a. 
rab& Te kWJlyetıl h&rp maızemeııı iğ 
t1n&m etm~lerdlr. 

Alman 
Tebliği 

Bcrlin, 2 Ot.A:J - Alman başk l 
m:ındanlığının t(!lılilii: 

Şark ccı>hesinin cenup kc.c.ı. 
minde şiddetli k:ır fırtınalarına 
rağmen yeo ıden mühıın hır faali. 
yel kaydedllrni~tir. 
Ccphenın merkez ve şimal kc 

siınleriııde düşmanın bir çok taar
ruzları geri püskürtülmüştür. Toı>. 
çumuz Leningrad'ın harp icin mu
him olan endüstri fabrikaları~u 
müessir bir nlcş altına almıştır. 

fngilterenin cenubu şarkt al 
net lllrlıı Almnn mt h:ır be tayvo 
leri büyük \ıc kücü.k hacimde .ı;; 
gemisine ve bilhas.o;a bir petrol sc 
misine bomb l:ırta tam is:üıctk 

kaydetmişlerdir. 
Sireno.ikte Afrika ordusunu. 

zırhlı teşkilleri Bcrcc ile El Abi_ 
ar'ı işgal ederek Marsa • Malrul 
cinrında düşmanın malzC'me dC'
polarında yangınlar ı:ıkarmışl:ır. 

dır. 
Alman denizaltıları Kanada s:ı. 

hili açığında bir muhribi, Cehclü'· 
ıarıkın garbindc bir gambotu, Si. 
rennik sahilinde bir ınuh:ıfaza ge. 
misini ve Murmansk açığında bir 
karnkol gemi ini batırm1şl:ırdır. 

2i ten 30 sonkfınuno kadar So,_ 
yet orduro 164 tanore knybctmi ft 

tir. Bunlard:ııı 9-l ü h:ıvıı ınul :ır<' 
belerinde, 13 ü tayyare toplan tar 
fından, üsl tarafı yerde tahrip <'. 

dilmlştlr. 
Aynı müddet içinde şark cephe

sinde SS Alman tayyaresi kaybed"' 
mittir. 

Japon bahriye 
SÖZCÜSÜ diyor ki : 
-- Baftaratı l ncı •ylndH 

den biri cenup denizlerini yeni Japo 
denlZi yapmak oldu~nu unve etm1 
tir. 

Hlraide, SlııgapW"'a İngiliz ve Ame 
rikan takviyelerinin gönderi mesl im. 

klnı haklrmda GU ~z!er! e6ylemlştir 

Bankok, 2 ( A.AJ - Delbl rad. 
yosuna göre, Bagalpurda kargaşa• 
lıkılıklar h41A .devam etmektedir. 
Hafta sonunda gene birçok kim. 
eler yaralanrtnf ve •ölmilştllr. Za. 

bıla mütemadiyen takviye edilmiş. 
tir. Bütün bölgelerde fevkaltde ah
val il6n olunmuştur. Halkın saat 
19 dan 6 ya kadar evlerden çıkma. 
sı yasaktır. 

Bark olta 
W'" Ha.Dt.araıı ı acl aa.Jfada 

dilen reami Ru.s tebJJti: Krtalaı'llDm. 

dll§man mukavemet merkaıerlnl la • 
rarak Uerlemeğe devam etmiflerdir. 
Sovyet tebliğine ek .ııuwat tebliğe gö. 
re Sovyet çetecileri, Harkotta Alman 
kararga.lıının bitlfiğlndek1 eve girme 
ğe muvaffak olmuşlar ve karargt.hı 

dtnamltle havaya uçurmuşlardır. Al • 
ınan lümen kumandanı general Bravn 
bu sulkaat nettoeelnde ölenler arama.. 
dadır. 

Moskova:, 2 (AA.) - Gazete muh&. 
birterlnln verdikleri haberlere göre 
Kallııin cephealnde 10 meakQn mabaJ 
son 24 saat içinde Almanlardan kur • 
tanlıw§tır. Almanlar s6yledltıne göre 
bin klflden !azla kaybetmiştir. 

Üniversitelinin 192 lircuıni 
~arpan yankesici 

Zabrta tarafından iki •ün 
içinde yakalandı 

Yüksek ticaret " lktıat mektebi 
talebesinden 240 numaralı Mabnıudun 

evvel.ki gün Aksa.ray tramvay dura. 
~da meçhul blr yankesict taratmdan 
192 lirası çalmml§ Ma.hınut pollBe mU. 
racaat etmışUr. Polla, iki gUn rfbl 
kısa bir zamanda meçhul yankesiciyi 
meydana Çık&nııtftir. Bu adamın ııa
bıkalı yanlreslcllerden Mustafa olduğu 
anla§tlmış, genç OnlverslteUnhı çalı. 

nan panw oldufu gibi kendilJ!ıM "ft!. 

rllmlştlr. 

Suc;ıu mQddelumumlliğe teslim edil. 
ml§Ur. • 

.... Ba,t&ntı l Del •Ytacla 

ininizin de vilayetimiz için hayırlı 
ve feyizli olmallım dilerim. 

Valicin hitabesinden 80llra ııu.
namenin m~sine geçilmi§ • 
ttr. 

Kaloriferli ap:ı.rtuna.nlarm ha • 
raret dereceler:nin yükseltil~n 
hakkında belediYe zahrtası t.ali • 
matnameetne bir madde eklenme• 
91 h&kJnndald muhtelit encümenin 
mazbatası kavanlıı encUmenine ha• 
vale edilmiş ve ~tle intacı is .. 
tenmiş tir, 

M~lille verilen bir mubalaya 
göre Oüüdar ve Kadrköy nAzmı 
nllıımm tatbikı t~ 800 bin lira 
harcanacalrtır. Bunun 400 bini Ka 
'1Iköy eemtine ve 400 bini de Us
lrlidar eemtine sa.rfedilecektir. 

Uskildar meydanı Kuzgu.neuğa 
kadar açrlaca.k, eşn.i zamanda üs
iı:Udardıµı Ahmediyeye kadar uza. 
nan Yol tanzim ed'lecek ve diğer 
yol inşa edilecektir. 

Meclie ı>el'!!cm.be günü tekrar 
topL1.Dacalctır. 

Toplantıdan sonrn vali Lütfi 
Kırdar yeni zam vazivetı etrafın. 
da belediyenin masraflannr tetkik 
etmek ve bU tçe dah11inde bu imi. 
mı ka.rşılamn.k Uzcre meclis enci~
:nen re'sleri ve muhasebe işleri 
direkUhilnUn ~Ura.kiyle bir ikinci 
toplantı yapm';ftzr. Karar Jusa bir 
7'.8.maDda ver.lleeektir. 

Mançııkcxla i§ •eferberliği 
ba§lıyor 

Slal'klng, 2 (A.A.) - Japon Kokut. 
su ajanaı bildiriyor: 

Mançuko hUktlmcUnl birlııci dere. 
cede önemli A.'llme ıneııfa&tlne yarar 
l§l•r t~ l;ıçi seferber etmeğe mezun 
kılan bir kanunun ne§ri bekleniyor. 
Bu kanun, ağlebUhtimal demircilik 
ııs.naytl için Mil miktarda f§çt temlll 
etmek Uzerc ı martta ımır'iyete gire. 
celttlr. • 

Küçük llinlar Kuponu 
(Bu ll1lpOlla eldcıDeftll ... ....._rıı 
iş arama ve iş .erme UAnl&n llll Son 
l)ıa.klhda parua upedUeaekUr. gy. 
lenme '*1Hl s&ıd ıw ...., ı•'rnr 
mabtııa kalmak bere_,. adru'rrl 
Dl bUcllrmelert ikim.) 

Evlenme teklifleri: 
• 20 7qmda ayda 160 J1ra ıra. 

zancı olan ldm.lelliz, orta okul me-u 
bir bay, 18.20 yqmd&, eın:ner, orta 
boylu gtlzel bir t.yanla evlenmek l.lı. 

temektedir. Fototnna '(Y.Ş.) rem • 
t:lne mUracaat. • 12'1 

• Yq 19, boy 1,85, orta taludlll 
kumral, elA g!lzlO, sanat! tubaftyecl 
içki kullanınıyan temiZ bir aileye 
mensup, kimsesiz bir genç, haJ1 'V&ktl 
y.!rinde, dut fty& kız bir t.,anla ... 
lenmek latemektedlr. tç gtıYeyllfl ter. 
eih eder, CDUzce) remziııe mllraca -
•t - 128 

Aldınng: 
Afatıda ıemblelt ,... olaa o. 

kuyucularmımm aamlanna plen 
mektuplan ldarM., S 1ea (pazar 

lan barlÇ) bersb ......... ltleJ'e. 
kadar .... ,., .. _... ........... 
lan. 
<M. El.KAR} (ll"nmıaca den?) (Ş.> 
lBeJU g111) (Zaraa) <GW) (T. N.) 
(Vatan M) (K.K. 122) (GOi ,,....,.) 

(A. 5) (F. K. M. 9) (SaaO 
(B Kufbakan) (Yqar) {11".G.D) CB.N) 
(P'.Z. 33) (0.P.K. 2072) (M.K.A) 
<A.Ahmet) (O.K) (Nadide) (AJlıa,. 

tay) (T.R.B.) Olebmet il> (0. :m.> 
{P.t 2•> (S.B. 12) (T. Alan) fl.Amaa 
Y.> (Denk) (.Şevki Şen> (B&bar 

c;;:t;eği 1) cı. 46) (Akyilz) (İnci) 
(35 Aydoğan) (İııtia) (1'mit) (I§ık) 

(Gilneyllnln denizdsl) (Ful) (0.S.) 
1P.K. H) (23 Mwıiıı) (N. 28) 
('l'urgut) (R.P. 3&) 

Okuyuculammza: 
Bu aUtuna alt idaremize ı&ıdıerDe. 

cek mektuplarm zarftan tıat1lne g'allıe_ 
tenin sahip ve yazı 1f1eri müdürleri. 
Din şabst adı yazılmamaJıd!r. 

11------------------ml!!!~!l!ml---------
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Çalışmalarına. 
1 

Başladı. 

.. 

Serma esi: 0.000 L:ira 

lstanbui Bahçekapı, Taşhan 

Üçüncü Kat 

Kısa Telgraf adresi: DOG&fCTq - llTAllBUL 

" 

~ bo"" zmm her iki taratın 
~an topçu düellosu ba.slamrş. ta • 
ı iht meydan m•ı...lı.:ırcbt' inin ilk a. 
eşi bu suretle açılmıştır. 

Amiral, hllcumu eon haddine kadar 
r;ıstnren Amerikan kumandanlarmm 
sert ha.rekeUerinl belirterek "kayıpla. 
rmıız hafif olmUftur. HOcuma her tJp. 
U:n gemiler iştirak etmt.şUr. Hareket. 
lcr, önceden tesblt edil n pl8.nlara uy. 
gım olarak muva fakıyetle yapılınıv., 

tır. Bütün birliklerin vazltelerlnt ~ 
prmak hususunda gösterdikleri gay 
retten çok memnunum. Bu muvatfa 
tnyet hakkında telallMm şimdi eöyıe.. 
nememe81ne mUteesal!ım.,. demi§tir. 

Handan ve denizden Japonyanır 

l mamen kontrolU altına aldığı suıara 
dilşmanm donanmafmı yollama~" dbo 
llUk olur. DU~man gemlleri oralara 

gcldlkçe batınıacaktır, 1 "llllllllı•••••lil••••••••••••••••••••••••••••••••·-
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ah keme 
alonlarında 

Kirli çamaşırların 
şehadeti I 

Kafkash karısından boşanmak istiyen 
iranh Mehmet, bi anda ceketini 

çıkardı ve elile göğsünü açarak ... 
- Ölümüme razıynm, kocamdan 

ayrılmaya razı degiliun ... 
Kıaacık boylu, ince uzun surat

lı. Orta yaşlı kadın, katı bir ifade 
ile bunları söyledikten ı;onra omır 
zundaki tilkisini düzeltti Ye koca
sına doğru uzun uwn bakar.ık: 

- Biz Azcrbicanlıyıı, Kafkas. 
lıYK. bizde bu lıdct yohtur. Biz 
kocamızdan nncak, ölünce ayrıl • 
rız ... diye devam etli, Menim koca
mın çok iyi ıthli&k, çok ıyl tabiatı 
çok iyi halleri vardır. Allrlh bilir 
ya, doğnuunu söylemek lazım ge
lirse beni bir sene evveline kadar 
eok mosut etmiştir. 

Fakat ne valnt, ki o şıllıkla ta_ 
nıştı, onun]a beraber yaşnmağa bnş... 
hıdı, Hemen dcijişiver<.li. 

Menim ölen ilk kocamdnn, iki 
tene çoeuğura vardır. Evellcri, Co 
cuklan öı evltıtlan gibi b:ıknr<.lı, 
Simdi yüzlerini bilem görmek is
temiyor. Hep o kadın örgetir bun. 
lan ona ... Amn, bizim kanun bun• 
lan ~·azmaz, ben kocamdan ayrıl
mayı istemiyam, .ölümüme rım;ram 
buna nzı de~ilam. 

- Ne diyeceksin, bakalım, bun
lara Mehmet? 

- Ben o sütu çoculuııru. 
mıştım. Zehir, ııkbm iç herıı. • •

.) e bağırmıştır. 
Bu kadın ışte bu kn.dar geçimsız. 

dlr, pis tabinllidır, hakim bey. 
Acı:.ınız hann. Iloşnyınız beni bu 
kadından,., 

- Peki Mchmeı, nnsıl isbnt ede. 
ceksin bunları bakalım? 

Mchınedin başındnkı iki üc tel 
snc, sanki hnvalnnmıştı. 

- Nasıl mı isb:ıt edeceğim 1 Den 
)alancı şahit sctırmck istemirem. 
Hen vicdanım ve Allnhı ıahit SÖSı
terircm Ozum yalan sö~ lcmirem. 

- A~n ,vicdanın ve Allahın 'ŞC
h:ıdcti mahkemece kôfi <.ldil? Biz 
bu hallerin lıııkiknt o!.duğunn dair 
bu hallerin lınklkat olduğuna dair 
nlıil, ishal isteriz .. 
_ ôıüm, Jranlı~ am. Evime hiç 

bir kimseyi ıokmnmişcm, ki llİZc 
ş:ıhit ı;elireım. lJen nhHiksız bir 
ndnm def;llcm ki, kııvgn edince ha. 
ğmp in mnh:ılleo')i başıma toplıı. 

yam. 
Ve bunları söyliycrek, bir nndıı 

yelcAinin dugmclerlni çlir.dü, ceke· 
tiyle birlikte sırtınd:ın çıkardı, 
göğsünü ıı~mk iç gömleğini gös

' !Bir ıJaAiluı 2laşSaşa 
- ı-'7 ~2-2 - _, _p-,www=-n W/11!' 

Evladımı adam olmamışsa 
kabahati kendinizde araymız? 

iman keneli evladını kendi arazisi gi. 
bi telekki etmek ve bir bügili çiftçi gibi o. 
nun ihtiyaçlannı görmek, onu iyi mah.ul 
verecek bir hale koymak lazımdır. BQ§ka 
lannın çocuklarının bakımsızlık yüzünden 
kuıurlarını görürken kendı yavrulannı 

dü1ünmek ve aynı kusurların kendisininki 
lerde bulunup bulunmadığını ara§hrmak 

lazımdır. iki ölçü kullanmaktan ~ekinme
li! Evlatlarınızı olduğu gibi görmeye alı. 

sınız. Her ana ve baba yavrusunu sever. 
Eğer bu sevgiye biraz akıl, biraz. mantık 
katılmazsa o çocuk büyüdüğii zaman hem 
kendisine, hem etrafındakilere zarar ve
rir. Evladınız. adam olmamıısa kabahati 
evvela kendiniz.de arayınız? 

DÜNYADA 

NELER OLMUŞ 1J 
NELER OL~YOR• 

Payıtaht heyüıası - Şetey'in ilham 
perisi - KipHng ve İngiliz piyadesi 

Payitaht heyulası 
:augnnıerde, gazetelerde Avu.stral -

yadan çok bahsedılmektedlr. Acaba, 
bu 1ngiliZ dominyonunun merkezi ne. 
rcs!dtr? 

A vustralyanm merkezi olmak Uzere, 
Sidney, Mclburn yn.hut Adelald glbl 
bn§ka b!ı.§ka §chtrler ~ikredllmekt.edir. 
Hatbuki bu Uç §ebrln, hiçbiri de, A -
vustrruyanm merkezi değildir. Evet •. 
Domlnyonun resmi merkezl, bu Uç ~
hlrden tıqka bir y>er olnn "Knnberra,, 
dit', 

Bu ııehrln aynen hususiyetleri var. 

dır. Btr kısan :ıntl§teriler, 1çkllerlnl 
Felemenk diyarında içerlerken, birkaç 
metre uzaklarmdakller de Belçıkada 

kati\ tlltsülerler. 
Tuhafı, bJllrdo masaamm da iki mu. 

savı kı&ma aynlm.umdad{T. ırasaıım 
blr taratma, Rolanda kraliçesi VUhel. 
mln dJğer taratma Belçika kralı Uçlln. 
cU Lcopold Mkimdlr. 

Şeleyin ilham peri•i 

dal satın aıamıyacak kadar darday _ 
Jım. diye cenp vermiştir, 

Şcley, zaten, bu gemi merakı yUZün. 
den. İtalyan Vlyaregeyo yakmlannda, 
denizde boğuldu. 

Kipling ve lngiliz piyculeıi 
İngülz piyadesi, vaktlle öyle caka.. 

lı talim ederdi ki, yarmı dönU§ yapar. 
Jccn, sllMımı omuzuna götürürken, 
bllhnasa. öyle azametle stıngU takar • 
ken, görenler, onun her hareketinde 
bir ağ'ırba§Ulık sezerlerdL 
M~hur İngiliz piri Klpllng bile bu 

cakalı hareketleri mflll bir hususiyet 
aa.ymı , onlan şllrlcrlnde terennüm eL 

MYl"Aı a 

ı=ıkrd 
r:111•aı•e 

Ncuihaf 
Hır çocuk yıkanmak icln göle gt. 

rer. Ji'aknt 1111 boyundan yUk9ek oL 
duğu '\"C yUzlllf'k ele ibtlıoodill lgla 
bo !1ılm:ılc t.chllkesl batgöet.erir. Ba. 
ırmnya tafırmaya bafla)"IDCl& blr 

od gc!lr: - Allah AUab, der, ta 
ynphğm llO bak! a t"OOUk böyle 4Je. 
rln subra ıııcın girersin; kendint DL 
çln t ehlilc ~c otanın; mademki ytlıL 
m k btlrnlyordun neden y1111ma ya... 
m lf'tl hnadm, p ıırnln yaptıtm-

Ilı\tün bu na..<ılbatıerl ve bu tenblla. 
lrrı dinil.) c.n çocuk birdenbire feorya.. 
dı bar.ar: - Be adanı, der, naalhat 
icln tam sıraııım buldun, Evvel& be. 
nl kurtar da ne 116y11~ eonra 
sö ·•~: 

NASRllTI'IN 

Velat 
Esbıık sıhhi)c rcislı inden Dok

tor lbrnhlm Hakkı P:ı :ı oğlu Aske. 
ri Prcvantoriyum sabık dahili;,e 
mütehassısı hinbıısı 

.l MI L SIDAL 
tedni edilmekte oldulu Saraybur
nu hastahanesinde (Eski Gülhape), 
otuz dokuz yaşında vefat clmittir. 
Ccnnzesl 3.2 1942 salı günü saat 
l1 de mezkur hastahaneden kal
<iırılıırak namazı Beyaııd eamiinde 
kılındıktan sonra Edirnekapı Sii
hccln mezarlıihnn defnedilecektir. 

Ailesi namına biraderi lpeki1 
Şirketi Umrrm Müdürü 

Kdmil lbrahlm Sldal 

VAK/1 ın 
VENi TEFRIKASI 

YAZAN 

Kent:pt Hulusi - -
Karısından ayrılmak isliyen 

Mehmedi, g~nnilş olsnydımı, kcn. 
dinizi Naşidill tiyntrosundıı, ve 
Jranlı rolüne ç.Kmış san'atklırın 
kal'flıında aaırdınızl Mehmet, da 
ima Naşldin İranlı tipini y~atlığ• 
kılıkta giyinmişti, aslında lranlı 
oldutundan dolayı da, ilk göriinilş. 
te mllliyetini anlamak işten bile 
de~ldl. llamdise ''İsfahnnda bir 
kuyu "ar• içinde nane suyu "ar!,. 
şarkısını okuyacaktı, 

terdi: 
- Su siy hlıBa bakınız lıiı.kim 

bey bende hec evli hali var mıdır? 
Bu l.:adın işle hep beni böyle scz

dır. Evvcıa., dünya. ytlz1lndekl §chtrle. 
rln en eskisidir. Sonra, elli bin nüfus 
:ıln.cnk ııekilde ifşa cdllmlştlr. Burada. 
ber aey: ev, daire yol, 111.ğmı ve elek. 
trik var; fakat lçkrl.ndc oturan yolc; 
çtlnkll, elli bin nUfus h.B.Ztrlıı.nml§ olan 
bu ııchre hiç rağbet yok. 

Me,ıfur lngWz ıairi Şeleyln devam.. 
h bir adetl vardı, Şiir yazacağı za.. 
mnn, deniz kena.rmda otunır, mUtema. 
diyen kAğıttan gemiler yaparak denize 
ntardı ve böykce Dflr yazmıya ilhama 
rardı., mlşUr. Modern blkA:yede eıleblyatmma en 

Fakat her milletin gibi ciddi 
tavnnı hiç bir zaman bınıkmıyor
du. İnce, esmer dndnklannı aftla. 
yacakmış gibi yaya ynyıı ve huyfüt 
bir teessürle: 

- Karundan ayrılmak isteyişi· 
mln selıebl, şiddetli gcçlmsi7Jiktir1 
hftklm bey, Özüm rah:ıt etmek için 
evlenmlşem. Yok, ki her gün kav. 
ga idem, dodi. 

Bu kndınln bernber yaşndıAımız 
her dakika ne malımdıın, ne mül
kfimden emin olabllmişem. Kim 
olsa inanmaz vallahi, ama tanı bir 
hafta hasta yatmışem de bana bir 
bardak au bUe vermemiştir. 

dirmi§tir. 
Sağ ayakkabısını çıknrnrak par. 

ça parça çonı.bını da gösterdikten 
sonrn: 

_ Dalın nasıl şahit istlyorsu• 

İlk zııma.ıılarda, achre, bir takmı 
Avustralyalılar gclml:ise de biray son. 
ra her nedense, bunların sekiz binden 
fe.zlasmm çekllıp gittiği glkUlmU§tUr. 

Böyle gldm-&e. son sistem bir §(lblr 
olan Kanbcrra, bir gUn 1n.5MBlZ kala. 
cak ve bir payitaht heyuıbı olacnktrr. 

nuı? .. Bunlar yetmeı mi? Ben l'D· 
lnncı ~:ıtilt getiremem, efendım. 
dedi ve ceketini sırtına, nyııkkahı
sını nyağın:ı geçirerek ellerini ka. 
vuşturdu, dünyasından cıkmış, af!• 
ııımaklı bir tnvırıa batını ran ta- Coğ'talya earibui 
rafa çevirerek beldemde başladı. Belçika ile Felemenk an.amd& bir 

Bu vaziyet karşısında mahkeme kasaba vardtr kl, dünyanın tam bir 
icabını düşündii ve kirli çamnşır- coğrafya garibesidir. Bu kaaaba Belc;L 
}:ınn şehadetini de klfi bulmıya_ 1 kalılarca: "Baer _ le • Due,. Hol&ııdL 
rak davacı Mehmedin, karısı Firuz 1 ıııa.rca "Baarle Bertog,, iamindcdlr. 
fle "şiddetli geçimsizliğine" dair Bu kasaba.dan. Ud devletin hududu o 
şahidi vıırsn ikame etmesi ve fddi· ıekllde geçer ki, bir sokağın bir yaya 
:ısını isbnt etmesi için muhııkemeyl kaldırımı Belçlkaya, diı.rt ıreıemenke 
başka bir gQne bırakdı. aittir. • 

ADLiYE MUIIABIRI Coğrafya garaibi bundan ibaret de. 
ğildlr. 1k1 memleketin hudut hattı, 

Şehir Tiyatrosunun 

Bir gtın, deniz kenannda, gene böy 
ıo Jlham perı.inl beklerken gemi ya. 
pacnk kA!Idı kalmayınca. cebinden, 
bin traıı.klık bir banknot çıkarır, o • 
nunla bir gemi yaparak denize atar. 

Bunu gören bir doatu: 
-Bu kadar pn.rayla haklkt bir san. 

d:ll satm alabilirdiniz. 
Deyince ~l y de: 
- Evet,. onu, ben de blllyonım: fa. 

kat o anda öyle bir haldeydim ki, Uha. 
mımla ka?§ılafmıotmı'" gidip bir 8llJl 

Şimdi ise İng'illz: plyadeslndcn, bUtUn gii:ıel vo ku'\'Vetll eııerler kazanclL 
bu g'Ur\lr l!adc eden hareketler uzakla ran genç neslln lleÇldn hlk&JeCW 
ŞIJ> ,sftmle, yerine sürat ve teknik un. 1 Kenan UulQAI, "R. B. K. ~ona.. 
rurları geçnll§tir, ı De ömek bir hlkAye etaba ftl'l;rw. 

Edeb!yntçı].ar: 

- Peki., İngiliz plyndeslnln, Kiplln ı R 8 K 
gin aUrlerine ruh \'eren bu hususiyet_ • • • 

teri ortadan kalkınca, onwı §llrlerinde. \ PANSiYONU 
k1 tasvirler maııa.sn:lqmıyacak mı? • 

Diye dUşOnceye dalıyorlar ve keder. 1 Bır kaç güne kadar Va. 
ıenlyorlar. l kıt sütunlannda okuyacak-

ıut.ö. ıınız. 

------- -• 

Dir ıtlo bir buçuk okka süt al 
mıştı. İçinden üç bardağını içti~ 
- orta ve bat Pamıalıyla bardağın 
boyunu tarif ederek - ı,te ,öyle 
ftç eaY bardağıyla. .. 

Vay efendim ben mi lt-mi!)em 

onu. Arkamdan: 

meydıı.nlarda. parklarda bir t.akml kL. 
aunıan blriblrlnden ayD'U', evlerin i
çine de girerek oralarda iki devle~ 

'i
ni ""'"" ,.,.. .. :: ::::.:.~:·= :-~ ""!::: ile Sabah 6ö 1 e ve Akşam 
1\~\ K~&mk 

01 

llJSllDll)A m:;;:::;, ::.::;;::"· ""';:" Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırça)aymq. 
mı;,, I §ÇI 1 z l~da~bu!!g~a~ra~be~t~ten~h!Aele~~rlnl~•!!!!!lml!!!!!!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' !------------................ 

MADELEINE CARROL 

DOUGLAS F AIRBAN KS Jr. 

TOLLIO CARMINATI ... 

3 
SABIŞ11' 

nLDız 

PEK VAKINDA LALE' de 

KARA YILDIZLAR - Yahu, ben Aslanm muavtnl mi. 
ytm T Polll lıa.ftyMI gibi bu dalllla"li 

.. _________ Filminde ••••••••llilj Ustancıe dolapc.oak IDJ)'DD? 

1 MüHiM iLAN ·~~~ 

• 

iıtanbalda Bavagazı ve BlelltrllK ve 
Te,ebbtlıatı aıaaıye Tlrk Anonim 

IJlrketl uıatgueı,, (latubal we 
Aaadola clbeU) . 

lataobulda Havagazı ve Elektrik ve Ttı§ebbUaatı Smalye TQrk Ano. 
nlın ŞlrkeU "Satgazel" (latanbul ve Anadolu cihet!) Levazım mu,ktl 
JO.tmda.n dolayı kömUr tuarruf etmek nıaksadlyle iat&obul Beledlye 
Rlyuot makammm tenslbllo l gubat 1942 pazar gilDUndeıı 1Ubareıı 
yeni bir l§'a.ra ltada.r bavagazmm normaı bir aurette sabah aaa.t 7 deD 
ıa e ve a.k§am 19 dan 22 ye kadar verileceğini aaym mtl§terilerine blL 
dlrir. 

Bqka saatlerde gaz tazyiki a.zıı.Jtılacağmd&n bir k&7.aya mabaı 
vermemek Uzere bu gazı kullanmamalarını saynı mfi3terllerden rica 
eder, A.kai tnkdirde vulı:ua gelecek kazadan §irketimlzln hiç bir meau. 
liyet kabul etmlyeceğlot beyan eyleriz. 

Ktmoıc.tım 

Slaaıa, ...... elinde clılmm kap--· 
ela clDl'dQ: 

-Bar 187 "far .. , 

Sabir: 

\ 

- Ba711', 4ecU, daleır bile ,ok. 
- Ba.a da &7dJDbk. klremttlert ... 

yalıOIJOJ'am. 

- Tabaf l&)"l o .............. pi. 
dl f :MQ)lakkak k1 bizim ....,.. olDIDf. 

to. 
- Acaba kOOlltt mi! T •• 

Sabir karCkıflalıı eöztlııtı ke9tl: 
- Kediler mart g~ytnoe dam • 

1 
ıarda c1oıaemaz.. GevezeUtt bırak da 

l 
llU etrafa bfr g6z. at bakalan. 

- Bangl etrats.1' •• 
_ şa komş:ınan damma, .. 

1 - Blr DflY glSnliln mil orada T 
11 - Görmedim ama, afak bir kıpırda. 
nı, sezer ıtblytm. 

Sinan 1ıqan mattı. 
SM.ıldeleırin clamma ....... 

Yazan: lSKENDER F. SERTELLi 

Bir ~ glSremccn. 
J 

- OD1a.nıı damı, bizim evin danım. 
da.n bir metre kadar aloakta kalıyor. 

- Yani blr IDliaD kolayca tn.lp çı. 
kamaZ mı demek lliUJOl'llOll f 

- ıı:wıt:. 
- Şaeanm a.1dma. Blr metrelik bl.r 

lrUfalll c1a Wı mı oblJ' T Jlerbalde m,y 
c1Utlaı'dan bir kısmı Saddekım evinde 
llalnaye c&riyor. Ben lııa nİdrclfı,tm. 

- Bana tmkln :roktor. Atabey! 
- Bayc!l 1A1L Şimdi, 1U dam t.epeeiD 

t1e 9flllbıle nıftnebp edecıek defDlm 
aım.aenc1e1Mır+ .,.,....._ ..,. ....,...,,., ............... ...,.... ... 
huuno1onan IMlınm. 

- Ben artık o kabbofl m6ılafaa ede. 
oek detBbD. Bu lmdar .-idil olım;rt 
da kabul etmfm, Allak., 

Sııhir hiddetlendi: 
- Ancalı mıuıcak yok, Slwıll? Bana 

art.ık ODlal'dan a.baetmel JJ"ena halde 
ldnlrlenJyonım. Bele iti Kalamıt b86. 
kmmdan aoma Sacide tamunııe ıö. 
zUmden dllşttl. o al'tlk blr eokak P80'" 
J'UJlldan bqka bir lflY defllcllr. 

Dam tfıpft!lnde eok acı kanattalar. 

Dedi, dam kapmmdan girdi, tekrar 
kapıyı ıo tamttan Biirmeledl: 

Sahlr: 
- 1'1aamma .• içinden cıkdmtu: bir 

Dl,.erek kendlıalııl koltuta attı: 
- BllA ne yeacenden bir llaber ,'», 

Ne ele AsJanilan 

S1au ~ l'lell'C1atar&k mmı . 
dandı:, 

- Bu gece bu 1 in iç~ nasıı 

~daıealm bakalon' Galiba llllbaha ka. 
dar •yü a.tande kalaeatız. 

- ._ ~ yat, Aı1k bir tehlike ,... 
- .EtnfDnaa lııaydaUa;r aarmı5, u.. 

pbEır,l Bu T&Zlyet kartmncb ben "°· 
Dl yalDD bo'alap D&lll yatabWrlm f 
Yat.am bile g67.Umo uykn glrer mlT 

- Dofnı, Fakat, no yapayım? eeni 
d& d63Uıuıııoke mecbunım. l."anıa lmtl. 
baD1&rm n.r,. ibıl'\·enıdeye erkea ye. 
~ie moobursun. llaııa kalırsa ftÜ). 
le biraz omn11&ı1 fena olmaz! 
Slmın mlltevekkilAoe blr yllrüytlele 

lflZlonıan yanma rttu: 
- Bele lllrM manayım. Fabt. o. 

dan lıı&ltul J'MDDl)a dıınıaD. 
Sıaıdr sQkftk ..,.,.... ;t'Sktl: 

- Gthel bir komedi ..... .,..,.... 
ruz. 

Sinan lı8tmı aalladı: 
- Bakahm kaç perde dıırwk .. 

ne zaman bitecek! ı 

S&lıtr, rowelveıırbd w .... 
bırakmış, .......... lılrllll d· ........ 
bllı1lnU yakıyor 'ftl ....... ~ 

Slnan UZ&Dcbfı ....... lılr ...._ 
det ağabeylle yan ayar, yan aı-* 
bir halde konuştuktan 90nra aylalJa 

dalıvf>rm!fjti. 
Sabir karısı Neemlyeyt çok d8flıaö. 

Yonhı. 

AcalıB haJdatlar mm ...,_ ...... 
mil3lerdl! 

Siyah ............... pee' - ...... 
AAlanın da.......,.... llMbt-•• t 
meraka~ 

Telefon....._...,. •• _,. ...... 

bu f' eaa.ba laldllı' M)'le C--.. -
amml\ı.,_ dmlD bir ~ .,.. L 
çlnde Ura)'lp jllıml) 11 lldl. 

Sahir .-ao.m IQ'lm7a ..._ br. 
deelıı1n bıalllle tle gtHIQ'Orda. 7AMıllr.. 

nm ocluD lıı&ltuı bata ucunda dutu;rw. 
du. Eğer ani bir 1ıaalana otruml el. 
s:ılar, bu baltalar ne ite ~ ! 

Salıll' bir bayU clat8ndtlldım eoaıa, 
birden 'bafDaı KaJam11 u,_ ,.nr. 
dl .. 

- 0 DO T ! Şafak llÖldQ'or,. ~ 
buldok. diye 96ylmcll. 

Ve aradan çok seomeclea _.... -. 
hlllnl örten kara balatlar ... ' 'be 
rnavnettt .. Dllııı)w _.... w llma 
cıkmağa ....... 

~ıvn,. 



f - EN SON DAKİKA - ! ŞUBAT lla PAZABTl:st 

Başvekilimizin Mühim Hitabı '''Zevcim GözlJtrine 
lnanainıyor.,, 

Aakara, 1 (A.A) - B&§vekU Dr. Refik Saydam, bugün saat 21,l:S 
de ap.ğıdakJ konuımayı yapmııtır: 

As1z yurddaılarım, • 
Epeyce blr zamandanberı elztnle gö~mek fır1&tmı bulamamqtmı 

Bugün buna lmkln elverdi. Pazar gUnUnU seçmekten makndım da uının· 
ca ve rahatça konup.bilmek imklnmm her iki taraf için mUmkUn olma· 

ıındadır. Buctın size TUrklyenin hancı politikasından baheetmlyeceğim, 

DUl\,Ya buhranının başladığı günde takarrür eden ve mlllt §UUra daya~ 

nan harfe! siyasetimiz ilk gUnkU vaııtmdan ne bir,ey kaybetmlı. ne• de 
berhangt ufak bir tebeddül göetermlftlr, Ne dedlkee, ne karar verdikse 
gene oradayız. Değfımıı hiçbir ı.ıeY yoktuT. 

MiLLi KORUNMANL~ MANASI 

B ugün sizinle polltlkadaı:ı ve buDuı:ı da g1lnün herkesçe en lSnemU 
görUneı:ı olaşlarmdan bahaedecetim. Klllt korunma kanunun· 

da yapılan yeni deği§lk.Ukter, BUyUk Millet Jıleclllılnce kabul edildi. Ya
rm reamJ gazete ile yayınlanacaktır. Bunun ic;tn evvell bundan baıtıya . 

cağım. 

Dünya buhraıımm zorlu prtlan içinde yUrUyen mım hayatın bu. 
g11nkU ana davalarını ve bu davaların hallı uğrunda hUkQmetlmlzin al· 
dığı l:>qllca ~dblrlert ve gene bu uğurda sizlere dUıen vazifeleri belirt· 
mek !eliyorum. 

1939 eylUlUnde Avrupa'da ba§layarak gittikçe alrayet ve ıtımulünil 
genl§leterek Afrlka'ya, Aaya'ya, Amerlkaya gec;mlf ve ıtmdi haktld bir 
dUnya yangını halini almıştır, Harb, yalnız harbe glrmlf olan memle. 
keUerde tahribat yapmakla kalmıyor, ayni zamanda yer yer ve çe§it çe· 
fi\ lztlrablar, yoluıulluklar yaratmak ve bunlar da dalga dalga, mem· 
leketten memlekete geçerek bUtUı:ı ı.naanıığı saran muıı.zzam bir buhran 
halini almıı bulunuyor. Bu eebeble hUkUm .Urmekte olan buhranı~ er. 
kmtııarmdan yalnız harb içinde bulunan memı.ketler detıı. derece dere. 
ee bUtün milletler mQteeıstr oluyor. Zamanımızda barb dlfll\da kalmak 
demek, hlçbfr auretle buhrandan ve onun eıkmtılanndan uzıı.k olmak 
demek değildir. 

tKTlsADI KCVAZl:NlCSIZLhl 

B eı lataya yayılan harbin Te bunun netlceat olarak bQUlıı ınaan· 
lığı saran 1.n.sanlıfbı aeyrl ve 80tıu hakkında ılmd!den blrıey 

~ylemek de mümkün delildir. Fakat ıu da gerçekUr ki, harb eUrUb 
gltbkçe alrayet ve doğurduğu BıkıntıJar çoğalmaktadır, Bu barb dünya· 
mn yalnız alyaıd .muvazenealnf bozmakla kalmadı, lktlaadt mUvazeı:ıealnl 
de alt11Bt etti, 

Aziz yurddql&mn, 
Jlemleketlmlzin bugüne kadar barb Afetinden masun kalmıı olmaeı, 

,Ubhealz btlyUk bir nimettir. Bu nimetin ytlkaek değerini btltUı:ı vatan. 
da§larm iyice ölçtUklerine 1Ubhem yoktur. Fakat bugtınkQ yapYJlları· 
nı da ona göre kavrlyıb dUzenlemelerlnl iııtlyorum, 

. 
8IKINTI G'CN GEÇTiKÇE ABTACA.KTIB 

A ynJ amanda aziz yurdumuzun bug11De kadar harbden muun kalmıı 
oımuı, bize bQyQk yaııgmm hudutıanmıza gellb dayandığını uırut

turmamalıdır. Bugün memleketlmJ& çepeçnre baJ'b yangını ne eanlmıı bu. 
1-maktadır. Bu gerçetı bCltün Ya••ndatJ•nn dalma göa önünde tutmaları 
Y9 onun p.rt kO§tutu aııla7111 ft uyan!klıfı ~len lA.zımdır. Bundan 
ı.,ka yurdumuzun b&rb mmllıetillden DIUUll ka!m&n, bizim bu harbin do. 
lardufu Btkmtılardaıı uzak ola.catımm allmlyetme de .,er vermemelidir 
ııtıva'kt go.eı jU}'ftttnla lllıft .....,.411'. rakat oDm:d 1ıüramnıa t.clladedtT 
w bu buhr&nm tealrlert altmdado', İ1t1 buçuk yıldanbert hudut1lnmızm dı· 
pnda attrilb gitmekte olan harbbı yaraltJtı ıakmt.ilan biz de çekiyoruz. Ve 
gtbı geçtikçe memleketlmlıde bu aıkmtıl&nn daha ziyade artacağını da bi· 
IJıoru,L Bu vAJua bllt1J:n 'fttandB§lann 1818711 ıstekleı1nln, y&f&Yıı iddia
lumm hudutıannı açık olarak çismelut tem blrlncı f&rlbr. Bu aebepıe hu· 
daUanmızda harb olmam.ut, blz1m normal yani 1939 8eneıılndekl gibi ~a
p.ı:ııamm lcab ettırecetı b•kkmdaJd dtlfllDcenbl yabuz batalı def11 belki 
çok teona ve zararlı oldufunu ~rdd&flamna hatn1atmak vuifemdlr. 

FllBDI RAJIATIN HiÇBiR Krno:rt YOKTUR 

Sa:ym yurddql&nm, Ne zamaı:ı, nerede ve DUll biteceği belll olmayan bu cihazı harbi kar. 
pmda ve onun y&ratbtt buhran içinde bizim ana davama: milıt 

k:onmmadır. Burada mınt konınmayı en geni§ mAnul.y1e atıyonım. Sizim 
mlltt korunma davamız bir yandan hudutlanmızm dıpndan gelecek her çe. 
fld tehlikeye k&rfl aziz yurdumum, ı.ttkıAılmlzi korumak, öte yandan da 
dünya buhramnm dolW'dUlu mlanblan •manmda karfdamak ve böylece 
mım varlığımızı yıpranmadan apuaf1am yqatmak ve yUrUtmektlr, Mil· 
it konınma davamızı muUaka ebtlulz '"' pllrtlzltlz olarak gerçekleıtlrebil 
mek !çtn bUtün varlıtmuzı bu davaıun utnmda harekete getirmek ve bu 
davan.-ı:ı emtine vermek zorundayıs. Bu da blzfm milletçe feragatin ve fe. 
dakA.rlığuı aon haddini ~ almaınız demektir. Bu icabın her tabakada 
bllttırı vatanda§larrn fUUrlanna, vtcdanlaima slnmeahıl zarurı görUyorum. 
l'erdl rahatın mllll korunma davam önQnde hiçbir kıymeti bulunmadığını 
dimallanmıza yerleı.ıtlrmek mecburiyetindeyiz. TQrk milleti, tarihinde böy
le tevka!Ade zamanlann, fevkaJlde zaruretlerini çok kere duymuı ve zama
nmda kavramııtır. Buglln de milletimizin tarihi bir eezifle bu zaru~tt ta 
vlcda.nınm içinde duyacatmdan filbhe etmiyoruz, M:Jlletln bQttln kudretini 
~ millt mQdafaa ve lkt1ııat bakımından lruvvetıendlrm.ek gayeaine tev. 
cfh etmek maluadile 19i0 senem bqmda tatbik mevkllne konulan mnn ko. 
nmma kanunu ile bUkQmete fevkalA.de salWyetler verUmlttl. ÇQnkU barb 
,..rııan altmda istenilen neticeleri normal zamanlardaki tedbirlerle temine 
blçblr memlekette lmkln g!SrUlmeml§tlr. Bu kanuı:ı, 10 aylık bir tecrUbe· 
den llOIU'& 1940 aonlanna doğııı yeni ihtiyaçlara g!Sre tadil ed.llml§Ur. Ha1· 
k1lk1 cihamn bugtınkU durumu dUı:ıe nazaran daha kal'lfık ve karanlık oL 
m111tur. Ve her g11n biraz daha daralmakta ve zorlqmaktadJr. Bu durumla 
mtlvaat olarak yurdumuzun da tktiııadt prtlan değl§mlf, tatlhaall, fetih· 
llJd. tthalAtı .e ihracatı günün tcablarma göre, dUzenıemete ltı.zuın haaıl 

otmu,tv. 

MiLLi ltOBUNMANJN TATBiKATI 

M un korunma kanununda yapılan bu yeni tadillerin ıatı.ııdaf ettiği 
ga:relerl, vatanda§lanmm iyice anlaıııalaınm ı.tlyorum. Bu gaye. 

lerde iatlhaallmizı artırmak, ltballtmwıı ve lhf'B.Qtımm dUı:ıya prtıarma 

'"' kendi ihtlyaçlanmıza göre dtlzenlomek gerek bartçden gelen ve gerek 
dahilde J.ltlhsal edllen rıiaddeler'.n mtnet fel'}SleTt arumdakı dattlıtmda ada
leti temin etmek ve bflhaua fınattan ıstttade ederek hıı.lk Z3rarma m~a 
at temin etmek isteyenlere bayat hakkı vermem.ektir. Bu ka,nuna day~a. 
rak aldığmUZ bllUln kararlarda en eaulı gaye ve ııır.U.dınua yurdumuaun 
mGd&faa ktldretlnl Te kaynaklannı artmnakla beraber 1Jut11nkU f&rtıan.n 
lcab ettlrdlğ'I tedakArlıklann millet fenDert arumda l.dtıbe blr tanda tak· 
simlnl temin etmektir. Bu prensibi htlkQmet her kararmda ve tedbirinde 
taktb etmektedir ve edecektir. 

YA llBP BF.&ABER VAR OUIAK dığmı iki senelik harbin dlŞ mem-
VARUT HEP BERABER YOK Icketlerdeki ÖM!nli tecrilbe!erl 18-

0LMAK 00.t etmiş bulunuyor. 

Ç 
Milli J.:onınma kanunundaki yeni 

Unkü bugünkü mücadelede tadilAt, hUktımete buı yeni aala
miHetler ya blltUn fertlerlle !ıiyetler vermektedir. Bu eallhl-

var olarak kalacak, yahut da Mp yetlerle zlraf ve sınat letihll&llirıizin 
beraber y~k olacalı:lardrr, Yurdun artmlmaa·nı temin ed~eğ.lı;:ıjtzi ve 
mtldafaaat yılnltr, ır.Jlletin umuml biraz evvel a~ttiğim ctash pren
IK"hsadi durumu bozulur98 ne birik- ııı.lpi daha kolaylıkla tatbik cdece
Uriknif llenetlerin ve ne de iddi- fimisi umuyonım. Kanmı, hük6me
har edtlmtı entmm fıı)"dBM olma- ttn eftroy!Mlr Ye bul maddelerin 

biriktirilmesini ya.sak etmek aa.ll
:tıiyetlerini genişlettiği gibi, lUzu
mu halinde ev, mağaza, tlearetha
nc, depo, dlildd.n, anbe.r, saman· 
lık ve sair her tUrlU mel konula
bilen yerlerde arama yapmak sa. 
la.biyetml de hUktlmcte vermiştir. 
Pe« Jyi bilininiz k1 milli korunma 
<lavamızm maddi destekleri, milli 
keynaldamnız ve milli ltuvvetleri
mizıii-r. Bu davanm başanlabtlmesi 
için her şeyden evvel bu kuvvet.. 
lcrin harekete geçmC5{ ve bu kay
naklann ieletilmcsi gerekmekte -
d'!r. 

MILU lKTISADIY ATDllZI 
KORUMA 

D ünya münakale yollarmm ke-
sildiği ve milletler arası 

mübadelenin tıkandığı §U 8Irada 
mHli korunma davaamm mutlaka 
gerçekleşmesi için Türk milleti her 
§eyden evvel mlllt ikt.nıadiyle ibtl
yaçlannm mllmklliı olanlarmı temin 
eylemek mecburiyetindedir. Bu 
itibarla mllıt iktısa.dm her alanmda 
bUtUn \"Btanda§larm var olan im
kinlan son haddine kadar is& -
mar e-tmeleri :z:ınıreti \•ardır, Mil
i! konınmanm gerek dı.varrYB ka't'. 
IJI gerek içeride maddi temellerini 
yaratabilmek içln başlıca işlerimiz 
tedarik ve istihsal, taııuna ve da
ğrtma, sonra da istih18k alanlarma 
şsmi) bulunmaktadır. 

Milli fkt.madm yetemediği ihti
yaç maddelerinin hudutlarmuzm 
dışmdan getirilebilmesi için hllktl
metiml.zjn bUtUn imkanlardan fay
dalanmağa başvurdu,ğ:unu belirt -
mok isterim. Fakat evvelce de :işa
ret ettiğim gibi, bugUn milletler a
rası münakaleleri kesilmiş ve mil
letten millete mübadele tahmin -
1erin fevkinde mrlaşmıştır, Bu se
~ple dışarıdan gelebilecek mad
delere pek o kadar belbağlam&m&k 
ve buiılann u1ığma ve hattA Yok-
1 uğuna bilerek katlanmak mecbu
riyetlndeyiz. O halde bugtıniln eart 
lan l~nde milli korunma davaamm 
istediği vasıta.lan ve malzemeyi 
yaratmada hemen hemen tamami
!e milli iktısadm ka~a.klarma da. 
yanmak mevkilnde bulunduğwnuzu 
nçikça 8Öylemeği bir borç bilirim. 

Millt iktmadm latibaa1 ka.ynakla
':J, a.ı:llı!Jitld"' n h.i<:.§Uphetlz baoıa 
sel-' al..-t.tir. -6mıB W. _....u. 
ye kJlda.r olduğu gibi, bundan sonra 
da istihsal i,Jerinıhde her §eyden 
önce zira11thnJze gUvemyonız. TUr't 
clcvlffinin TU.rk köyUl&Untl kendine 
temel eaydığını tekrar etmeğe ın. 
mm yoktur sanırmı. BugthıUn mil
li korunma da.vuı da her eeyden 
önee bu temele dayanmaktadır. 
Şimdiye kadar ~en harp yıllan 
içinde Türk köyl08llııtın mHU ko • 
nmma davumdeld aııla.YJIDlI bu
rada öven* amnaık ı.terim. Fa.k't 
ssrl bundan 80IU'& un TUrk köylü
sü bu dava ufrun(!a koşa.bileceği 
kudreti gösterecektir. 

KiŞi.IK VE YAZLIK EK1M 
VAZhEJI 

Bu yılm kıg.lık ekimi. dar p.rt.. 
Jara ve mahdut imklnJara 

rağnien blzl eevindirecek pıertebc
<l edl r. Kışh:k ekimin eksiklerini 
yr.;,zlık ekin gayretlerimizle kapa -
y:ıcnğmnzdan şftphe etmiyorum. 

Yazlık zerlyat araamda birinci 
planda mmr, dan ve pa.tate~ ekL 
rcine, bunun yanmda da fasulye, 
mel"Chnek, nohut gibi yiyecek mad 
deleri zerlyatına ehemmiyet veri • 
yonız. Ger:tc mmır, dan, patates 
gibi ulf yiyecek maddelerinin, ge. 
rk fa.qulye. mercimek. nohut ve 
emsali kuru ısebzelerln yetiştiril -
tnesi için memleketimizin geniş 
parçalarmd9. iklim ve to!lrak şart
lnn çok elveri~lldir. Türk köylll -
~intlen tabiatın bu feyzinden mil
letin zaruretlerini ve kendi men -
faatlerinl göz önUndc tutarak lm
kAnlarm son hududuna kadar fay
dalan,mağt dilşUnuıesini ve bunu 
b~.arrnası-"lt i&tiypruz. 

KOTI..tN~ YURT HiZMETLERi 
NELERDIRf 

Kli:;IU yurlda~larmı. 

Ş imdi si&iale konuşuyorum, 
TUrk köyllU:ünUn yazlık e

bm g:ıyretlcrini desteklemek için 
hUknmetinlz cllndeıı gelen imkAn
iarı \'C ,.~lan kullanmak kara
rındadır. Mnıır, d1Lrt, ve patates gi
t.! yazlık mali8ullerin tohumlukle
!'Illm, toprak mahSullerl ot1.!i Yeya 
Ziraat banbsı elile ted&r!k edile
rek c::iftçiye avens olt\rak dağıtıl. 
f".ası, tu k~rann iç.inde bulunma:k
tad:r. Dağıtılan ve ekilen bu to-

' h umbl"~:ın a.Jmaca-k mahsulUn to
humiuk ve ihtiyaç fazlam devletçe 
sntm a"lmacaktrr. Bunun i~in to
hum .dağıtma sırasında tohum ve
rilenlndcn pul ve her n~\·I res:m
den muaf yalnız ihtiyar heyetince 
t3sJikJi birer beyanname almacak
trr. Bu beyannameler ifwJe komiL 

yonlarmda veya ekim kooıisyonla
rmda toplanacak ve tamamlandık
tan aoora mahsuliln sa.tın almm&BJ 
için toprak mahsulleri ofisi te~ 
lıitma devrolunacak tohum alan 
::ıilstahsilden karşılığı mahsul iste. 
necektir. Mahsul almırken tohum 
"vansı elde edilecektir. Bu mahsul. 
ler, toprak mahsulleri ofisince her 
köyün bağlı bulunduğu en yalan 
kaza merkezi veya istasyon. iske
le veya pazar mahallerinde satm 
al-.J.macakttr. Diğer taraftan 1941 
yılı mahsulünde bu yıl içinde top• 
rak mahsulerl ofisine satılan mah 
nılden fazls olrak 942 yılında mah 
ısul getireceklere aradaki fark içln 
fiyatın :yUzde 20 sl nisbetinde bir 
prim verilecektir. Bundan ayn ola
rak da patates ekimi için her dö
nüm ~Ill3 iki lira prim ödene -
r.ektir. Sonra Ziraat bankasınca 
mmır. dan ve patates ziraati için 
fazla eldm yapacaklara, bankaya 
elan borçlan nazara alınmadan 
munzam istihsal kredi.m verilecek 
\•e bu mahsulün satnı alnıma.ınnda 
mahsup edilecektir. 

HUkQmetlmlz k!SylUı:ıtln fazla l.atih. 
al gayreUeri.Dln lAylkUe karııla.nabll. 
mest için elde edeceğı ia,e maddeleri· 
ne değer fiyatı vermek azmindedir. 
Onun içindir kl eon defa flyaUarın 

yükse\Ulmesinden evvel 19U mah8Ul 
yılmda tııtnısal ettlklert buğday, çav· 
dar, arpa, yulaf, mahlQt ve mımrı, top 
rak mahsulleri otl81ne teall.m etmif o. 
!anlara da kllo b8.§ına tkf kuru§ öden 
meel kararlaştınlm'I§ bulunmakta ve 
bu suretle fiyat yUkBellflnln mUhim 
bir kıamı geriye doğru te,mil ve vak· 
tinde devlete aatıı yapm.Jf olanların 

hakkı maU imkAnlarmuz dereceatnde 
gözetilmektedir, 

YERLi SANAYltMlZI iNKiŞAF 
ETTlRME IMKANLA.RJ 

H ükQmet, Ttırk çitçl.11, karar 
verdlğ1 ve dll§UndtllQ bu t:ıed • 

birterle aizden bOttln 1f kuvveUerlnJzl 
tam §ekllde kullanmanızı ve yurd top. 
rıı.kJa.rmı lmkln budutıarma kadar ek 
men.lzl istiyor ve bekliyor. 

Genç aaı:ıayliml.zln bugtlnk11 mQ§kfl 
prtlar içinde masnuat ihtlyacmı ta -

''fö YAŞ DAHA GENÇ. GÖ· 
JLONDOGOMO SÖYLIYOR,. 

, Bayan WACNE~. _Montreuil,' (Sein..!J 
) bunu ve sebebini şöyle anlatıyo~: 

.. 
' , 

81yı11 WaOner•ın "Blooel" il ı 
yeni clld un11Urunu kullın· 1 

'-- mazdan evvelki foto§rıfı 

Z eV"cım "bu· ehlden bir harlk•-
dır., diyor Ancak, iki ay kadar 

evvel alnımda ve 1ıÖZleriınle at"zı
mm etrafında çUıgiler ve bunJ1Uk
luklanm vardı. Hakikaten yaıh gö
rün~rdwn. Bugün ile, bütün çiz
ıilerim ıilindi ve arklldatlanm. bir 
ıenç kızm cllıdJ libi saf ve 7W!lutak 
olıı.n cildi~ takdir nuarlarlle bakı
yorlar. Onlara, benim yııpt.Jtun ıtbl, 
cild unau.ru olan "Biocel,, 11 Toka
lon kTemlnl 'kullanmalarmı taval7e 
ettim. EvvelA onlarm blrçolu baDI 
gülmO,lenll. Fakat daha sonra blz
~t tecrllbe ettiklerinde, ı&rdQJdert 

pyaru hayret, semeresinden cid
den benim !tadar manııWı kaldı-

~ 'aıyın WıDner'ln lılrklı9'hafta 
\ Hrfındıkl flYIN hıyret'9eOl-

1lkllOI g6atıre11 fototf'ah 

lar. Cild gıdası olan pembe rmkteJc1 
'nıııkalon kremini beıo alqam ~t
ma:ııdın evvel lwllaııDlll, Terkibin
de Vi7ana UDiveniı.I Profaörlıe
rlnden biri taratmdan ketif ve tıp
kı cüdlmllıln lll>lt bealeylıcl unaur
lanna .ben~ w PDC 1ia7van
ların cildinden lırtltırac edilen, 
rençlijin kıymetli cevheri olan 
"Bioc-el" vardır. Gilndilzlerl de "be
yaz renkteki ToUlon kremini kul
lanmız. Bu dJ'Wd-. cUdUı1& · beyaz. 
1\IMUtalt, ve biltQn ~ prıktalar
dan ve 8Çllm11 mmamıttan kur
tulmUI bir bal keılbeder. Tokalon 
kPernlerlnde mOıımlr ve PJ'&nı mem
nuntyet neticeler temtnaUldır. ~ 
takodirde puanız iade olunur. 

mamen kapayamıyac&#mı bWyoruB, 
Fakat lııtlhBal ni&bet1nl artırmak w • l~e n!bayet teker lBtlhllklnl azalt. için f9tediklerl yQbeık fiyatlara 
retlyle günün thtlyacma nı.beten ce . mu ttln tıyatı ,.eu.ıtmek " atıp bonlada tM:aniJ.r et.mil remnl n _ 
...ı. •• uk ~ celmM'n• dıiıı uun l.w etllMilıt ~ laAlll alda. ~ .a..&DG vermek J"Qhmdald 
zamandanberi çalı§ıyoruz. Burada dev Şl!iidl de bazı yerlerde kibrit ve bur faaliyetleri gözümüzden .lw;mıyp;, 
Jet eilndekilerle huawd .eermayelere intlMat' maddelert alıp toplayanlara Yapt:rn:lrğı:mız tetkikat altm için 
lııtlnad eden fabrikalar arumda biç. ruttQıyor. lsteııilen ftyatlarm bu btr kaç epe.' 
bir fark gözetmiyorum. Bugün bun - külltör tarafmdan emıf olarak yük 
ıarm hepal yalnız bir aermayenln tala· ru.wD4LCzmılLU 111ADDD.au>11:N aeltilmlı hü.i.katten ur.ak fiyatlar 
ve reaUlmAlll)e cevab verecek ıekllde M'ıftiıiull. IDJllNLDIE VJ:llb.rosK .;'lduğunu gijsterm.ittir. F.eaacn mem 
delil, muıt mtıdataa ve halk lhtlya • <J&ZAIAR ~eketimize :ıtaıiçten kUlliyetll mik-
cmı ka11tlayacak aurette çalıfmak 1- arda altm gelmekte olduğu da 
çın devletten her yardmıl g!Sreoekler _ · 9.aannca tabii •e be1k1 de kur göz önüne alma.ca.k olursa piya. 
ôir. Bllttm buDJara ratmen yerli 11&Da nuca aayılu ba toplama " ~a altnım d1Jnya aerbest al
yUmlz, her Çeflt ihtiyacı karflla)'..&maz saklama b&nketıerinln bakJkt m&hl • tm PIY'saamdald fiyatlardan tat 
aa vatanda§larm iyi blr anlaYl§la mab ~itlıı ve teslrlerln.I her ntaı:ıdıp • ka.t fazla olmam için bir sebep bu
rumiyete katlanmaları zaruretini be • rahaten bllID$1i lbım olduğu kaı:ı.aa· ~ınmadığı kendiliğinden anlaştlır, 
ı:ı.lmaemelerlnl biç hatırdan çıkazına • tlndeylm. BUtUı:ı bu barekeUer, mWl w inaaıaleyh biitUn dünyada oldu. 

terıllini.tdtl ve btnnetlce yurdun mlldataa gu gibi altma mal .nazarlle balal -
:~=~H= k~=~ ;:!::: kuıftttnl azaltan ve bunu baltalayan makta devam edilecek, bu ma.dde-

-ylerdlr. Satm alma kablllyeU •• m. - nin serbestçe alnn aatmıms hiç bir 
emrett1'1 yönde ve yolda bUtün kuv - r 3 ..- v çb'•~ ftdahal ol 

~k olan vatanc!qlarm yani•• bareket e tn: m e unmıyacak ve 
vetlerl harekete getirmeli, en ufak .,, fakat kUIAtö J--'- di v teri gUı:ılQ" ihtlyaçlarmı tedarik ., _ spe r 11:'.CAll ger yurt. 
imkA.nl&n bile gerçekleıtirmetı göze "l ,.lnalarm k-·:u 

runda olan heın,ebrilerlne çok; ıatlrab '-4'19 l".ararma ....,,.,. ~nfaat • 
almlf bulunuyor. Ttlrk milletinin de Jerhıi •--·n fr" l•-- L--,,, verebWir ve vermektedir. Bu ııe..._.le • l.ÇU!ı ,.ın a LM.U ~a ka. 
bu u'1Jrda ferd ferd ve toptan kendi· ""Y '-'itli im'- "lbi ,...., --~ _,._ 

dlr ki, mıııı korunma kanununda-• " '9 "' gUD1.enue& ve --
lertne dQ§Cnl baprm&ll, blsl kal'I mu- 3 - •,.ıw j8' ted'kl ri f' tlan bo--...._ 

yapılan tAdillerle bUkQmetln herhangi • .,... 1 e ıya; .-..... 
vattaklyete ulqt:Iracaktır, Hlc; unut. l~karrUr etmiş remnt fiyatlar ola-
mayalım ki yokluklan ancak 1BtllwLl bir maddenin tesblt edilecek p.hlıl ih- rak ileri sürmek gibi hareketlerine 
kudretlmla ve onun ytılaıek bafan:m1 t1yaclar üatUı:ıde blrlktlrilmestnt ve ta milsaade edilmlyeeektfr. Bu mQ.na.. 
ile karp1&yablllriz. mr oknıyanıann herhangi bir madde scbctıe altm natmı yflkseJtms L 

VATANIMJZIN BAllATJNI 
BOZMAK iSTEYENLER 

Sayın yurdd&fl&rmı, 

Milli Şefimizin yangınlar tçtnde 
inleyen Avnıpa ve AıJya kıta· 

ıannm bitlJik noktaamda euııf ve atı· 
k1Uı :rurdu olarak vuıtıandırdığı va. 
tanımızın rahatını bozmak lııtldadı 
gösteren bazı harekeUere teaadtlt etti 
ğimlzl de eııefıe ııöyleıxıek mecburiye. 
Undeyim. Son bir aydanberi muhtelif 
bQyQk ,ehlrlerdeıı bql&yarak ılmd1-
ye kadar sakin ve rahat bir §Ckilde 1. 
çtnde yqadığı hayatın tcablarmı bl -
ierek ve bunlara uyarak Y&§llyan dl· 
ter §elıirlere doğııı atrayet eden ruhi 
bir bAletl TUrk vatandqlannm göz _ 
lert ltDUnde caı:ılandırmak istiyorum. 

Evvell ıuramu kealn olarak eöy.ıl· 

yeytnı k1 vatanımızda herkeatn ihtiyaç 
\arını bugUnkU dünya ıartJarmm ver
d.lğt lıDkt.n1ar dalrealnde w muharib 
w bitaraf blrçok memleketlerdeki n1e 
~Uerden çok fazla olarak karıılaya
cak kadar yiyecettmlz vardır ve De
ride de olacaktır, Bu bayle 01duAU bal 
de baZI yerlerde ekmekten ve undan 
tıqlayan ve aanki yarın hiçbir ıey kal 
mayacaknu§ glbl toplıı.ma ve saklama 
şeklinde Adeta ruht bir' be.atalık man 
zaraeı gösteren bir tel!ş görUnUyor, 
Bazı ,ehirlerde evvelA ekmeğe kartı 
göırterllen hUcum karne U8U1UnUı:ı tat
blkt Qzerlne durdu. Fakat iatıkameU · 
nl değL,tırerek fekcre teveccOJı etti. 
Memleket eeker lııtihııal! normal lhtl. 
yaçları karşılayacak miktarda oldu#U 
halde toplamalar ft akle.malar bat • 

yt ticaret kaadlyle lltok yapmaiannı ç!n yaydan aat1sız haberlere inen. 
menetmeğe dair olan eelA.blyeUerl ge. mamalarmı ve 8Pektillt&ierin le. 
~eWmiı ve t.ıurlh edilmiıtlr. Jılem. hine ve kendi z:ararla.nna yi)k. 
Jeket1n ı:ıUdataa k:udreUni korumak ve eek fiyatlarla altın ae.tm almame.. 
mll1I birlll1 bosın9malr mak.ladlyle l~ saym haIJamna tavsiye ecle
icabmda bu .allbi)'etlertn lruJland•ca r .m. 
ğmı ve bqka yurtdqlan kendi 

lerine lüzumlu maddelerden mabrWD IIVKlllfET HiÇ BıB HAKİKATi 
edenlerden bu maddeleri almak gibi MtI.LE'l.'TEN SAKLAMIY ACAK 
bir tedbire müracaat oluntcalmJ ha. 
tITlatmak isterim. ÇUnkQ ıııemlekette 
yalnız kuanmak b.ırBIDID htlkttm aUr 
meaine ne rejtmlmlZ ft ne de bu~ 
mellUliyeı mevld~lar göa JUIDa 
mu, Şahlı! menfaatleri lç!n memıeke 
tin ıırttaad! ntumma darbe vuranıan 
ve buau blr Uerlyt eörtlt perdeelyle 
~k ı.steJenlert mWt korunma ka· 
nunmıdakt ,.eni tadOlta dayanarak 
~andırmalt ve d~Un kanunJarma 
ve ııararıanna uyan vatu<t,..ıarm gö 
zU111lıa.de tetblr ve bu 9Ufttle madde
ten olduğu kadar manen de taczlye 
etlıffk vuttemmcıır. 

ALTIN fOPLAYJ\NL\8 
ALDAllflYOKLAI& 

~ yurtdaflarım, 
J:1 u 

1 
arada. Bİie hiru da. aJbndan 

b&Medeyim: Bug.lı.n altm 
ıfünyanm her tarafmda mübadele 
VMltMn olmakt.:ın çıkarak mal ha. 
l~nde k&lm~tır. Biz de altına bir 
nevi mal naariyle bMayorus, 0-
?Mlll $adil' ti Mm. abmma müda.
hale etmiyona, AacS bir kaç ape. 
~ül8.töriin hallrmım altm satm al
ma.ğa tefvik için b:ı.zı uılımz haber
ler lıja.a eL"llek, altmı bonada ka
y!th imit ıilı' 98 lcnnek Ye .Mm 

• 

Sayın yurtdqlsrım. 

M illetlmizln hWdllnetle Pmdf-
Ye kadar olduiu gibi bun

dan 80lll'& da lşbirllğt ve elblrilği 
Myt:slnde istlhullmlzl artıracafı
ınıza, ihUyaçla.rmım imkA.n dere
cesinde kargılıyablecefimise n 
iter ıeydcn ilatUn ol82'8lt mDdafaa 
kuvveti ve •tmadt .kudreti yObek 
bir memleket olarak kalacaprnlf 
kani bulunuyoruz. 
Sağlam ytlretH, -tJeıııı MJAldı. 

birlbirine inarur, birtıirine gilftlllr 
vasıflanmm en Oate ç...._ 
Memleketin içeri ve d1§aft ~ 
tinde lllzin bilmedfflnz illa bir ha
reket yapıla.mas. H~niz tat
lı, acı ~r hakikati aWen giz. 
lenıez. Siz, halk ldReailla bu ~ 
biatlarma iD&Jlil'll&IUz, dalardan. i
çetden. açı:k veya amat eoltulup ya.. 
Yt]an zehlr\f fikirlere ve h&vadlale. 
re karşı kaya glıbl daYMirSmız. BU
tUn kuvveıtıerlml, hele manevi 
ve ahlW kunetlerimizl birbiriml. 
T.e ekleyip arbnııcak mmandaym. 
Bu cfhan yangınmdan elblrllğik, 
şereftmlzle ve kuctretH olarak çı
kacağmus'\ sağlam ve sarsılmaz 
jmenrmız vardır. Hepinlı.i sevgiler
le acMmlanm. 


