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Rus yaya 
Harp malzemesi 

gönderilmiyor n1u? 
--0--

v Qfington ve Londrada 
dolQ§an ıayialar tekzib 

ediliyor 
Va~lngton, G (A. A.) - Rusyn

ya tahsis edilen harp malzemesi_ 
nin teslimi geciktiğine ve bunun 
Birleşik Amerika ta.rafından edl • 
~ va.ide uygun olmadığına dair 
ola.ra.k son 42 saat zarfında Va -
r;.ngtonda ve Londrnda dolaşn.n §il 

yialarm kat'iyyen esası olmadığı 
iY: haber alan mahfillerde söylen. 
~ktedir. 

Sumner Vels, bir basm toplantı
crnda hariciye nazırlığının SoVYe!.• 
ler Birliğinden bu hususta hiçbir 
§Umyct alme.dığmı ve bu eayialar 
zcn-e kadar doğru olsa idı, Sovyet 
lcr Birliğin.in şikayet etmesi icap 
edecek olduğunu al;tkça .. qöyJcmiş
tir. 
RUı8yanm ilkbahard&ki Alman 

ta&rnasuna karp koymak üzere 6.. 
nUınUzdekl iki ay zarfında ordula
rını baştan başa ve kabil olduğu 
kadar çabuk teçhiz etmek husu ~ 
stmdakı arzusu nckndar şiddetli 
olınsa. olsun, Rusya, Amerikan 
CWlayiinin imkAnlannı ve gemiler. 
deki yer meselesinin mahiyetini i. 
yiden iyiye bilmektedir. 

Amerikan sanayii, Ruslarm ye• 
ni bir Alınan taarruzuna mukave
metlerlnl mfunkUn krlma.k üzere• 
kabil olduğu kadar gayret sarfet_ 
ıncktcdir. Ve SoVYetlcr birliği, 
taıka.rrll:r eden nispet dalıilinde 
kendi hissesine dU.5Cn harp mal
zemesini almaktadır. 

lyt haber alan mahfiller Al. 
ma.nları:n Kafkasya petrol k~yula.. 
n istlka.metiındeki mevzilerinde 
tutunmaktan ibaret olıı.n başlıca 
hedeflerinin bozulmakta olduğuna 
emindirler. Bu mahfiller, bunun 
çok memnuniyet verici bir netice 
olduğu kanaa:tini taşıyorlar. Zira, 
petrol yokluğu Almanyayı yeni 
bir cephe açmağa teşvik edecek, 
Yahut ilkbaharda geçen seneki öL 
çilde bir taarruz işini güçleştire • 
cektir. 

Vaşington, 6 (A. A.) - Sum· 
ner Vele beyanatta bulunarak Bir. 
leşik Amerik.a.nm ılkbaharda Al • 
Dla.nlara kat'§J dunna.k için Rus • 
la.nn mfimkUn mertebe fazla sil8.h 
yo!Janıak meselesini nazarı dik.ka. 
tc ahnış olduğunu bildirmiştir ~ 
:erfkalılar. tamfmdan Soryet 

usyaya gönderilen biltiln vapur
l~r azamt derecede harp malzeme 
sile yfiklenınış1crdir. 

Taymlıtn makaıes 
---0---

Hava, deniz ve kara 
kuvvetleri arasında 
Müıterek bir genelkunnayın 

olmayıtı bugün bira:z 
gülünç gibidir 

Londra, 6 (A.A.) - Times gaze 
cesi, lxı§makaleaını bava kuvvetlertntn 
tanzimine ve tayyarenin diğer silll.hlar 
ıa olan mUnasebcUertnc tahsis etmek 
tcdlr. 

Ba§makalede deniliyor kl: 
Fikrimızce tayyare sayıJarmnı art. 

ması ve mU§terek hareketler için 
talimin lsltıhı muhıırip servisler ara. 
tnıd& daha sıkı bir birlik vücude ge • 
tırrımeslne yardım edecektir. Bu bir. 
!ik, meselenin yegAnc gerçek hal ça. 

l39':, Devamı 2 lnc1 •yfada 

:?!~--~ .. ~~ 
lMOŞTERiLERE FAZLA SARFiYAT 

YAPTIRMAK iÇiN KONULAN 
TENZiLATLI • 

ELEKTRiK 
TARiFESi 

·KALKIYOR 
Elektrik ve havagazi ihtiyacını kanılamak ve lü. 

:zumsuz sarfiyata mani olmak icin lrurulan muhtelif vekıi 
Jetler delege ve teknisyenlerinden mütesekkil komiayon 
calı,masına devam e''"mektedir. Bu komisyon meıa111nı 
bitirir bitirmez, hazırladığı planı koordinasyon heyetine 

verecek, koordinasyon heyeti bu plana göre elektrik ve 
havagazinin ne sekilde sarfedileceğini karara bağlıyacak 

tır. 

Bu harpte 
ingiliı. askerleri mi 
daha çok çarpışıyor 

Dominyon 
askerleri mi? 

Öğrendiğimize göre elektrik aar • 
fiyatını tahdit etmek için gece saat 
ll den sonra evlere verilen cereya. 
nın kesileceği ve tramvaylarm bu 
saatten sonra işlet1ımlyeceğt h&berl 
doğTu değildir. Alınacak tedbirlerin 
ba§ma tenzfltıtıı tarifenin kaldınlmaıı 
vardır. 

Yukankl resim, talbn cımasıııda pnraı;Utlerlnden Jrurtuldııktnn ııoıını. bir hed fe. taarnız etme~ olan lnglllz para Bir hesaba göre 
3Utçtllerlni gösteriyor. Alttaki reEhnile ise, lnglll7.lerln Norveç Lofoten a~asma ynptıklan ba kında esir ~lllcn 

........ donlull"I ve ...... .ıarmm ....... bağb olomk ..... miden ....... ~dOOUdlkl .. ı gö•lilınektodl• •ölen İngiliz asker-

Malum olduğu üzere muayyen kilo • 
vattan fazla sarfiyat yapan ev w 
mUcsseseıere tenzilAt yapılmaktadydı 
Bu bittabi, normal zamanda müşteri 
miktannı arttırmak ve elektrik aarfi. 
yatını çoğaltmak için yapllıyordu. Ten 
zllAtlı tarifenin kaldmlmamıdan llOll. 

ra elektrik sarfiyatı kendlllğtnden a. 
zalmı§ olacaktır. 

y ~~na~~~~a- Şehre yenıden odun !erinin sayısı 
iki .ve kömür geldi Ötekilerden 

Sonra cadde tenviratı da kabil el. 
duğu kadar tahdld edilecek ve Yitriıı 

qıkları ne r~kllm l§lklan d& elladtl. 
rillecektır. 

Bu suretle sanayi maeue.ı.ıertnın 

Te elektrikle çalışan diğer yerlerin ih. 
tiyaçlan karşılanmış olacaktır. Dek. 
tr1k tnbdidatuıa dair koordlnuyon ka. 
rnn pek yakında çıkacaktır. 

Amerika Yakında, herkes is- ::/;:/:,~ 
a~~~ında .tediğikadaralacakl 

Japonlar 
Singapu

run birkaç 
güne kadar 

B 1!-Yb~kl . ~ ~ r 
1 

Dl• halla ·~" odun vo kllmll• ··- bctmok için gllndorilon vapu.ıM da 1 
l Ş l f ıgı tlrmek için, mecburi m1.ikellefiyctıe gelmek Uzeredlr . 

gönderilen 24 moUSrün mUhlm bir kıs Bu kömürler geldikten sonra şehir. 
başı ıyor mı §ehre dönmüştür, Bu motörlcrln 4 ele bu sıkıntı kalmıyacağı gibi, satış 

V~toıı. 6 (A.A.J - Rlo dö Ja. 
neyro anlaşmasmm esa.sıannı tatbik 
aahBJJIDda ilk tedbir olarak lft.Un Ame. 
rlka hUkQmet merkezlerine ekono. 
m1Jc ve teknik heyetler gl:lnderileceği 
t'e8nıl mah!lllerde aöylenmektedir. Bu 
beyetıerln gayesi, madenlerin ve zlrat 
aahalarm mtıştereken i§letUmelerlne 
dair projeler ~imi Ye taııuarla mu. 
vasata lmkAnlannrn lnki§atını temin 
lçin de b1r proje hazırlanmasıdır. 

tanesi kömür, 20 tanesi de odun ge. mlktan da tahdit edllm!yeeektır. 
tirml§tir. Komar ve odun bolla§trğl zaman ıs. 

Bunlardan ba§ka kamyon ve ara. tlyenler lhtiyaçlan nlsbctlndc kömUr 
balarla aynca kömür ve odun nakle ve odun alabileceklerdir. 
dilmektedlr. Zon.ç-uldaktan k!SmUr ge. 

Na has 
Paşa 

MALA iki nazırlığı KA d .. . 
BOÖAZINDA a uzeı ıne 

alıyor 
Jaoonlar 10 000 Kahire, 6 (A.A.) - Yni Mıaır bq. 

i ' vekili Na.has pqa, te§kil ettıği ltabl. 

tonluk gemi• batırdı Dede hariciye Ve dahlllye .nazırlıkla • 
nnı uhdeune aıa.caktır, Nahas p8.§l1.. 

Ellibeş ytldanberi 
ilk defa 

Pariste bir 
kadının 
başı 

kesildi 
l>aıis, 6 (A.A.) - Fransa.da '65 nın haf kanı bu unduğu ~ert partisi 

Tokyo, 6 (A.A.) - :Malezyada bir Mısır bette scnedenbcrl Dk defa olarak idama 
parJAmentosunda zayıf nis I mahkCım edll . 

hava üssünden bildlrlllyor: tenısu edilmekte olduğundan başve _ en bır kadınm bu sabab 
Japon bomba tayyareleri, dUn !iğle. kilin YRkmda umumi seçlm yaptırııca. Parlste başı kesilmiştir. Bu kadm ve 

den sonra .Malaka boğazında bir dil§. ğmdan be.h.ledll!yor. kocası _beş yaşındaki kızlarını hay • 
man kafilesine hücum etmişlerdir. Kahire, 6 (A.A.) _ Yeni ba§vekll vanca oldUrrnekten suçlu bulunuyor . 
Tayyareler, 10.000 tonlltıtoluk bir ge. Nahas pap. bugün §!iyle demlııtlr: ~1• Kocası, farın idam edlleookUr 

-Bombardımandan ölen 
100.000 sivil bu miktarın 

dışındadır 

VaıJ!n.ı;-ton, G ( A.A.) - Jngiılz mah. 
!ıllerl, birleşik krallık kıtaıarmın harp 
te verdikleri telefatın bUtUn domln • 
yonlarm verdikleri a.sker telcfatına 

nlsbetle Uç buçuk misli olduğunu söy 
lcmektedlrlcr. Büyllk Brttanya bom • 
bardımanlıı.rmd:ı öıcn ve sayısı 100.000 
tahmin edilen slviller, bu yekCına dahil 
değildir. tng.llz resml makamlan, an. 
ln§ıldığına göre bu rakamlan domln. 
yon kuvvetlerinin B~k Brltanya 
kuvvetlerinden fazl:ı muharebe ettik. 
len yolundaki iddialara cevap ver . 
mck maksadile tcsblt etmi§Ur, 

Ruslar 
Bir günde59 

tayyare 
kaybetti 

Bertin, 6 (A.A.) - Askerl bir kay 
naktan blldirlldl~c göre Rus hava 
kuvvetleri 4 ~ubattn topyekftn 59 tay. 
yare kaybetmiştir. Aym gUnde yalnız 
2 Alman tayyaresi üslerine dönmeınl§ 
!erdir. ----------

Düşece
ğini ilin 
ediyor 

:tokyo, ~ (A.A.) - General Banza 
Singapurun düşmesinin gecUtını,ece. 

ğlnl ve çlne karşı yapılan muharebe • 
nln daha çok uzamryacatmı eöyiemlf. 
tir. 

Singapunm yakında dilpneelnm :At.. 
sitik harblndc yeni bir 8&fba açaMll 
nı s5yllyen general, o zaman dotU M. 
yanm lstiklft.linl tekrar elde edeeellDI 
ve kelimenin en geni§ manuile kendi 
mukadderatına sahip bulunacağmı Uf... 
ve eyleınl§tir. 

Japon ordu ve deniz kuvvetıertn1D 
30 yıldanberl işbirliği yaptıkl&rml ve 
bütUn lmklUılan gl:lz6DQne aldıklannı 
hatırlat.an general Banzal aıertn! 

§Öyle bltinnlştır. 

mlyl batrnnııılar, 6.000 tonluk bir ge. "ParlAme.nto feskedllccektır. Dikta. 
mide yangın çıkarmııılar ve 300 tonL törce hUkmetmıyeceğtz. Fakat serbeSt 
IAtoluk dlğer 3 gemiyi kullanılmaz bir ve parıtımento vasıtaaııe hUkCımet sU. ' 
hale çeUrml11lerdlr. BlltUn tnyyareler receğiz... 1 
üslerine d!SnmU11lerdir. Nah&S pqa muahedenin tahmil eL ı 
Diğer taraftan dün S 'nr;apur ada. tığ! mecburiy~tlere iki parUnln meıı.. 

llnda Kalang hava meydanında 5 düş. faatıerı dalresinde sadakat gösterece. 
tnan tayyaresi tahrip edilmiştir. 1 ğt hakkmda millete teminat verrntı • 

tir. 

FINOIKLIDA BiR BAKKALDA 
1000 KiLO ŞEKER BULUNDU 

"Japonya kim olursa olsun her dUt 
mana dalms karşı koymata bulrdır. 
HusuSile, Japonyanm aeTk n idanl' 
altmda doğu asyada teıldl&t ubamım 
kurulmasına muhalefet edecek ber. 
hangi bir dUşmanın karpmna dalma 
dlkllet:ektlr . 

Slngapur, 6 (A.A.) - Topçu dtıel. 
!osunun uğultusu dUnktl ~ 
gUnü Meta mütemadi surette i§ltll • 
mlştir. Fakat düşmanın blly11k bir ta. 
arruza geçmeğe hazır olmadılı '"1' 
but bunu yapmağı mtınaatp gOunedl. 
ğt besbellidir. 

izmir postası pazar 
günü kalkacak 

Geçen haf.ta yııpılmıyan 1zm r poc. 
tası, bu hafta, pazar gllnü Tarı vııpu. 
ru tara!mdan yapılacaktır, 

Kahire, 6 (A.A.) - İngiliz büyük 
elçisi Slr Miles Lampson, yeni Mtsır 
Başvekili Nahas Pll§:ı ile teati ettiği 
bir mektupla İngiliz slyaaeUnln mUr,. 
takll ve müttefik Mısır devleti lle 1n. 
ı;-lltcre • Mıslr muahcılcslnln hUlt~mle. 
rı gereğince V'c İngiltere tarafından 

.... Devamı z blc1 tıaytada 

Bugün Fındıklıda blr bakkala cür. 
mümeşhut yapılmış ve 1000 kilo §eker 
müııadere edilmiştir. Fmdrldı cadde. 
sinde 81 numarada bakkal Abdullab 
Karakuşun ecker ııaklndığı ihbar edil. 
miş ve bunun üzerine arama yapılmı~ 
tır. Abdullah evvel! şekeri olmadığını 
eöyleml§, fakat 1000 kilo §ek.er çıkm • 

ca bunlan yeni fiyat üzerinden aldığı. Zannedlldlğlne göre, mtltteftlder 
nı ldclia etmiştir. Fakat Knrak&§ §e • topçusu, dU§m8.n top mevzDeriDl vr 
!<erleri ne eski beyanname vermiş ne tarııssut mevkilerini muvattam,.etl< 
de yeni faturayı gösterebllmlııtır. j bombalamıştır. Düşman toplan, lngl. 

:Memurlar bunun üzerine zabıt tut. liz Heri çevresini bombalııcnak ııuNtile 
muşlar ve knrakaııı adliyeye g!inder • az çok gayri muntazam ıekilde mu • 
mlglerdlr, kııbcle etmlşkırdlr. 

-- Devamı z IDcl ..,.... 
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• • • 
gı z 

liği 
.suıppur, 6 (A.A.J - Uzak§ark 

ngila tebliği blldlriyor: 

Belediye ve hususi idarelerle Ziraat 
Bankasına ait çiftlik ve arazi 
satı acak veya kiralanacak -

ÖııilmUzu~kı ıatibsa mevsımı ıçln lşletilmesi.Dın temini için faaliyete ge. 
hUkümetimizirı gfrl§tiğl iııUhsal ae çllıni~tir. Bu suretle ekilecek toprak 
ferberliği sıra..srncta müstahsilin mum. oisbet1 mümltün olduğ"u kadar artını 
!tün olduğu kadar geniş arazide ekim nı.1§ olacalt;tır. 

yapabilmesı !Çln bazı tertibat al.Inmak Bir taraftan Ziraat Bankası, diğer 
tadır. Bu meyanda alınan karar cUm.. taraftan htmJst idare ve belediyeler 
lesinden olarak !darcı hususiye, bele. bu çok ehemmiyetli iş Uzertnde çalış. 
diyeler elinde bulunan veya muhtelif maktaduıar. BUtün bu nevi arazi ve 

çıftliklerin lfstelerı çıkarılarak mu • 
zayedeye çıkanlmağa ba:Iarunl§ bu • 
ıunmalctadır. Bunlar meyanında mUn. 
bit arazi ve tesisatile §Öhreti olan çift 
Ukler de vardır. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupoaa ekJeıneretl göaderi.le&k 
iıı arama ve tıı ftrme nan.lan En Son 
Oaklkada parurz ııetrMUeeekUr. Ev. 
lenme &ekrlfi göDdl"l'en okuyacula.rm 

m.ahluz lmlm:ı.k 1'zere 1&rUı a4nllları 
nl bildirmeleri lllzım.) 

Evlenme tehlilleri: 
* Boy 1,68, kilo 60, 28 yaşında 

kumral ve 60 lira maaşlı devlet 
memuru bir genç: Evine ve eşine 
sadık ve evi olan bir bayanla evlen 
mek istemektedir. (Gülyaprağl) 

remzine mektupla müracaaL 
* Ya., 20, boy 1,'i'2, kilo 70 esmer 

geniş omuzlu yak~klı y{lkaek tahııilL 

Bugün Sigapu-da. kayde değer pek 
.ız şey vardır. tng!ıiz topçuları Johor_ 
Babrı; tipinde cıü,man kuvvetlerinin 
yaptıkları hareketlere taarruzda de _ 
vam etmlı}tir . .lapon topçusu Singapur 
ad&smm §imalini atEl§ nltma almı~ ve 
Lopçu dUellosu 24 saatten beri devam 
etmekte bulunmuştur. lngıliz ilen un. 
surlan Japon tayyareleri tarafından 

kısa irtU'adan bomba ve mitralyöz a_ 
tcl'ine tutulmu~lardır. Cuma sabahı 

dUşman Slngapura hlr hava akmı yap 
ml§tır. DUşmanuı bir av tayyaresi dil. 
şUrlllmUş ve diğer üçU hava savaşın • 
cian hıısara \ığratıımıştrr. Av. tayyare. 
leıimizden biri noksandır. 

şekil ve suretlerle Zira.at Bankasının 
tasarrufuna geçmiş oian çiftlikler \'e 

arazinin mtizayedeye ı;ıkanlarak sa -
tııması veya kabil olmadığı takdirde 
muayyen mılddetlerle kiraya verilerek 
----=:_..----~-~-------------------! ne devam eden bir çiflliğl ve ba§ka 

da gelirl olan. bir de ihtl~ babası 
bulunan bir genç, 16_19 y&§larmda te_ 
mlz bir aileye mensup ilk okul tahst_ 
1ini bitirmiş bir baynn.Ia evlenmek ıs_ 
temektedir. Fotoğl'ıı.fla (A. S. Temiz 
kalb) remzine mUracaat. _ ısı 

Lcmlııl, G (A.A.) - Hindistan umu. 
mi valisi bu sabah yeni Delhiden Sin_ 
gapul'dalci Hint kuvvetlerine hitaben 
yayılan bir mesajında ezcUmle şöyle 

demektedir: 
- Hindistnnın ~re! ve emniyeti siz 

lcrln kahraman erlerini.ze tevdi edil _ 
mlştir. DU,nan Einai ve merhametsiz 
cl!r. Fakat biz Hindlstanda sizlerin ve 
ranmız:ı. mlicadele edc.-nlerin, harp ve 
nckadar ağu ve tecrübe ne kadar acı 
olursa olsun kun·etıe dayana<:Dğmrzı 
blllyorum. Uzvu buıuııduğunuz kuv _ 
\"CUi imparatorluğun ve Büyük mütte_ 
flklcrfmiztn geniş kaynaklarının kud_ 
retile Bizlerin pek yakında düşmana a_ 
ğil' darbe~r indireceğinizi ve düşman 
hW.lkaten ımluı. ed1llnceye kadar bu 
savaşı devam ettirecçğ'!nizi emniyetle 
takdir ediyorum. 

t 
on 
iği 

Tok_)o, 6 (A.A.) - İmparatorluk 

uinumt karargahı bildiriyor: · 
Japon deniz tayyareleri, Cava denı. 

zinde Kııngeang adnsnıın 50 mil eenu. 
bundaki bir dll§man donanmasmı tes. 
btt etmiş ve JaYa Upl 6.670 tonluk bir 
Felemenk kruvazörUnU batırmış, 64150 
tonluk d.ğer bir kruvnzöıil ağır hasa. 
ra uğratmı;ı, Java tipi diğer bir Fe. 
lemenlt kruvazörUnU tahrip etmiş ve 
7050 tonluk Marblehead bir Ameri • 
!taıı kruvazörünU de keza tahrip ey • 
ıcmiştir. 

Nihayet 5000 tonluk diğer bir gemi 
Jc batınlmıııtır. Bu muharebede Fe. 
ıemenk donanması, hemen tamamen 
im.ha eclllmi!!tlr, Bir Japon tayyaresi 
kaybedilml§tir. 

ovye 
ebliği 

Mosl•ova. 6 (A.ı\.) - Sovyet ak. 
pm tebli!tl: 

5 şubatta kıtalarım:z, ilerıcmcğe de 
vam etmişlerdir. ' 
• l f;ubatta 11ava.5lar cs~asında 22 
düşman tayyaresi dilşi.ırülmüş yerde 
16 tayyare tahrip etlllmiştir. Bu su. 
retle t.ahrJp edilen dUşınan tsyya:rele. 
rinın sayıs{ 38 ! bulmuştur. 

5 Şubatta :\foskova ynlunlarında 9 
düşman tayyaresi dilşilı-Utmtiştlir. 

Londra, O (A.A.) - Rusyada Al.. 

manlann i:ıgaı altındaki memleket • 
Jı>rde istirahat eden .veya ga.roJzon 
kurmuş bulıman bazı tUmenlerj ön 
safa sUrmci;. mecburiyetinde katdıkla. 
rmı gösteren btı·çok sebepler vard~r. 

Bu mUtemadi kan kaybıdır, İlkbahar. 
da bir taarruz pro~lni bo?..sa gerek. 
ti~ • 

Rus mnhfıllerindc söyıendlğine gö • 
re, Sonktınunda cepheye yeniden 13 
Alman piyade tümeni gönderilmiştir. 

--o---
Mısırda siyasi vaziyet 

Ba::taı-ah t ind sayfada 
memleketin dahill işlerine mlldalıaiil 

edilmeksizin Mısır ile samimi bir i~. 
birliği esasına dayandığı teminatını 

vermektedir. 

Alin an 
Tebliği 

Bertin, 6 (A,A.) - Alman orduıarı 
b~şkumandanlığmm tebliği: 

Doğu cephesinde Alman kuvveUeri 
hava. teşk\llertnin ehemmiyetli destek_ 
lemesile au.,man taarruzları ve mu. 
vaffııkiyetll karşılık taarruzl:ır eıma _ 
smda dü~ann insan ve malzeme ba. 

krmmdan ağır zayiat verdirml§lerdlr, 
Kurskuıı ıılma.l doğu kesim.1.nde mcvzll 
bir lmrşılık taarruzda ko.r fırtınaları. 
na rağmen bir çok günler devam eden 
blr muharebede, düşrnan, içlerinde bir 
tümen komutanı da bulunan 2:4 esir 
i:ırralanıştır. 

Düşman zayiatı arasında bundan 
bıı~ka. 1450 ölfı olduğu gibi 6 z.ırlıl.t 

:ı.raba. 25 top bir çok ağu- ve hafif 
piyade sllılhlnn ve diğe rJıarp maıze_ 
mesi de bulunmaktadır. 

Sovyet hava kuvl·eUerine kar~ı 

yapılan muharebeler emtasında !tal _ 
yan bava km-vctıeıioo mensup bir bir 
lit'in iştiral<ile 38 düşman tayyaresi 
d~Urülmüş veya yerde tahrip edilml§ 
tir. 

S8.\·aş uıyyarelerl :> ı;ub:ıt gecesi 
Voronojdc bir düşman tayyare fabrL 
luısınıı. bombalat• atmışlar ve ateş ver_ 
ınişlerdir. Bundan sonra Gorkideki o_ 
tomobil fnbri1ı:alarma tam isabetler 
lmydetmişl~rdlr. 

Nahlls I'aşa, für Milcs Lampsona İngiltere etrafındaki denız çevresin. 
yazdığı mektupta yeni kabineyi teşkil de Alman hava kuvvetleri oldukça bU 
vazifesini kabul ederken, dayandığı e. ytık tıç d\lşman ticaret gemisine bom 
sasın ne İngiltere • Mısır muahede • balarla tanrruı: etmişler, bunlardan 
sinin, n-0 l'ıfrsxrm h!kimiyetıne sahip olri ateş alınııı ve yana yatmıııtır. Bun 
devlet srfatilo haiz olduğu durumu dan başka Nevcastte dmiryolu üzerin_ 
memleket işlerine bir İngiliz mUda • deki hedeflere şlddeUi ve müe!!Sir hü. 
halesine mUsaade etro.edlği keyıiyeti curnlar yapılmışlrr. Aynı zamanda 
olduğunu bildirmiııtir. Edinburg d~lryolu da bombalanmış_ 

Nahns Paşa, mektubunda, Sır Lam- tır. 

psonun bu mUtaleaya iştirak ederek Afrika şimalinde Strena.ikin doğu 
Singapur muharebesi iki memleket nrnsınclaki dost~a muna kısmında düşmanm takibine devam 

sebetlert muııhede hükllmlerı gereğin. dil u nr.ctarafı ı inci sa-ada e miş r. Alman hava teşkilleri 1n _ 
Al-ı1 J& ce inki,.ı:;af ettireceği Umidlnl de izhar iliz 

Harricane avcı tayyarele.'i.nJn .,.;;" g ordugfl.hlannı bombalamışlar _ 
0 -.. etmektedir. d ~ bruk ı 

,.,rcc gaybubetten sonra adanın ve ır. ~0 c varında düşman h.nva 
şehrin uzerinde gözUkmelerl askerler alanları makineli taşıt toplulukları da 
Ye sivil halk için cesaret wıici bUyUk Taymisin bir makalesi bombardıman edilmiştir . 
bir ha.dlse olmuştur. ..~ ta f 1 Maltnda Valetta limanındaki düş _ _.,. ..- ra ı ln<'.i saylada. . 

Londra, 6 (A.A.) - Röyter ajansı. resini te§ldl etmektedir Şu amla 1n. 1 man acıkeri tesıslcri ile demirli gemi. 
nın askeri muhabiri Analist yazıyor: giliz hava kuvvellerilc 'onunla alilka. iere karşı atman hav:ı. teşkilleri tara_ 

Japonlar, Singapura karşı büyük ta dar olan servi.sler :ı.rasımlo.ki rabıta fmdan yapılan gündUz hücumları de. 
arruz:ı. ba,şladıklarmı iddia ediyorıar. belki de eııki·tereddUtlerden dolayı ge vam etml~ \.-e iki İnglltz dımizaltx ge_ 
Fakat bu haber, İngiliz resmi kay • reğl kadar kuvveUenmenılştir. lşblrlf. mt.sı hasara uğ'ratılmıştır. Bomba 
nakları tamfmdan teyit edilme~t:lr ğinln Ustun olmaktan ziyade aşağı bir tayyarelerlmizl himaye edem avcı filo_ 
Japonların bu haberi Vermekle da.ı.- . _.. 

11 
larımrz kendileri hiçbir zarara uğra _ 

~ Sevlycue bulunduğunu gösteren be r. 
tı herhangi bir ııebeplc başka tarafa tiler vardll'. Bununla beraber, muhte. tnakııızm Uç tngıllz tayyare~ dUşUr_ 

mUşlerdlr. 
ı;evirmclc maksadını gütmil§ oım.aıa. lif scrvi.aler araamdo. talimler ile, kur 
rı mUmkUndilr. Ne olursa olsun ada. maylar ara.ıımda subay uıUbadelelerile sine varıncaya kadar yapılacak daha 
dakl garnizon her §eYe hazırdır. ve kara, denJz, hava kuvvetlerinin bir birçok şeyler vardır. Tatbikat sahaııın 

Birmanyada. mühim hiçbir §eY ce • birlerinden ayn olarak harp yapma • da hava, deniz ve kara genelkurmay 
reyan etme~tir. Japonlar, iddia et. ıarma mlnl olacak bir imparatorluk reisleri ekseri zaman harbi bir kül 
tikleri gibi Moulmeinin 40 kilometre mUdafaaaı yUk8ek mektebi tesUıile bir halinde sevk ve idare etmeğe gerçi ı 
kıı;dar şim'.11indo kAin Paam işgal et. çok işler b&§anlml§tır. Her §Cye ra~. ı muvaffak oluyorlar ise de henüz mUş 
IIll§lerse bıfo herhalde Salveen nehri. · men birbirine tamamen bağlı mUda • terek bir geneUrurmaym mevcut ol • 
nt 8.§mamışlardır. !aa servi.elen vUcude getirmek gaye. mamBJJı bugUn biraz gUlUnç gibidir. 

Çılgmlar Klübü 
Yazan: İ!kender F. SERTELLİ 
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- Otuz bcf, kirlc ~ıa.rmda. görü. · anyoraunuz? Bura81 onun ev.kll.r. Ben 
nUyordu.. kardeşiyim .• kendJsl vazifesine gitti. 

- Rengi nasıldı 'l Da .. doktor nu.a bey alz mislıılz "r Ba.<i. 
- Buğday rengindeydi. Suratına ta na.sıJ oldu! lylletlyor mu~ Mllkem_ 

eok pudra •ilrmDettı. Elleri, ayaklan ıneı .. mUkeımneL. fakat, iyi moha1a.uı. 
da btiyUkdll. ID!) böyle kadm görme_ ed1nlz. Biz ve o zavallı. bir çet.enın 

ilim ben. tehdtdJ altmda.yız. Sa.km kendlslnl ya. 
- Alay mı ediyorsmı 'l dedi • Yen. - Demek ki, eUerl, ayaklan da bU_ hancı bir ldmııe Ue tıemaa ettirmeyiniz, 

gemlD bu gece gelmecllğlnl bDmlyor •iiktU. öyle mi? A.ynı sözleri telefonla aiuı Aslan bey 1 
rnuawı T - Evet,. tarndmız ıru onu yoksa!. de ını söyledi'! çok AJA.. kendlslle ne I 

- H&lA ge1meclJ m1 kU&Uk ~ _ - Ha.yır .. hayır .. taıuaam, gider bu. l'.8Jdlln konuştunuz'! Bu ııaball mı T 
ğlm? lardum. K1mbWr kJmclir. Fa.kat biz o~u cJ:li.n gece eaba.ba kadarı 

- Hayır.. sı.na.n. Ana gittikten SODJ'a kendi bekledik.. peki tlmdl ne l•tlyonuınız?.' 
Anc blrdeoblre ağlıı.mağa ba§ladı: kendine şu hilkmtl vttdl: Ağabeylml.ıı bir enjeksiyon daha yap. 
- Ben zaten dlln oııu götüreıı ba. - Bu mutlalm. bir erkek ol.ıı.oak. ma.smı mı! 

mmdan ho,ı&muııml;Jtım. 'l'lpkı erke. Şlnast dlyeceflm a.ma, yengem onu l~t.e bu t.ebUkelı blr ıı ! Evet.. evet,, 
ğe benziyordu. Allalıım, een merhamet ~ok iyi tanır •• Şinasi bu rolü bize laıl"§ı sa.km. ~msym.. bu y1lıden ağabeyi. 
et ba.rumclftma! oynıyamaz, O ha.ide kadına benrer bir ınln karnımı dağa kııldırdılar .. Heplmlz 

Sinan ~ayı lçerlten: baı,lia erkek olacak. tehdit altındayız diyorum slze; inan_ 
- Biraz sonra ıu kö~ bqmdaki Sinan bu muha.k~medcıı sonra, Ay _ mıyor ııuıııunuz 'l GUJ.meyln riea Nfe_ 

clelttrlkçlye git de çap. Telefoıı tell.. teYl elektrikçiye gönd6l'dl. Gelen Rmn rlm., Telefon tellerlınlzl bile keamiş_ 
miz1 t:ımlr edecek. Çabuk gelıdıı.. rencı dP.rhal tııe b:ı'ladı ve telefon te. !erdi .. §lmdJ tamir ettirdik. Dün gece 

Dedi. Ayı:e Çtktıktwı sonra, Slnanın Unin keslk yerlerini bl.rlblrine ekledi. sab&ha kaı;ı iki keru ııradnm: öyle 
içine ,garip blr ıUphe girdi: Hizm~i Sinan nğabeyi!lnden telefon bekliyor rui 'f Fakat, cevap alanıayııımı:zı uyadıı 
luı.dın.w ''dün gcleu kadw tıpkı erkeğe du. ilk iııt, en "erkeğe benzeJlş,, me . tcmuza attetm<':>·kı" biz bu gece saba. 
benziyordu .. , demesi pek de manasn; lf'leslni aolatmal< olo.<'aktı. t:a kadar n;yaktaydık.Çok rica c<lerim 

* Yaş 30, boy l 7ri, kilo 75. orta 
tahsilli, 58 lira m~lı devlet memu_ 
nı, ayrıca dışarda ev ve arazisi. bulu_ 
nan bir bay 16_22 yaşlarında, kara 
gözlü, orta tahsilli, balık etinde bir 
bayanla• evlenmek istemektedir. (31. 
R. Ç.) remzine müracaat _ 132 

lı ve işçı anyanla1 
• Dolgun maaşla iyi bir torna u.ata_ 

sı aranıyor. Fuatpaşa caddesi (Kaz:ı.n.. 
cılar) ~ No. çeUkfş atölyı:ı.ııi, Barba_ 
rosa müracaat. 

• DUkkA.nda durmak üzere ~ bilir 
tezgahtar arıyorum. İstiyenlerin Bey_ 
oğlunda İııtikW caddesl,pde Çiçek so. 
kağında 4 numarada elektrik ve radyo 
tamirci.si Numana mUracaaUan. 

• İlkmektep beııinci sınıfına. kadar 
tahsil görmtl§ genç iki ba.yan resmi ve 
~ hususi herhangi bir dı:ıire, ticaret_ 

nane veya. evlerde çaıışmak üzere Jş a_ 
ramaktadırlar. Feriköy, batı caddesi 
57 No. da Havva Nurseren adresine 
müracaat. 

• ıs ~ında Hukuk fakilltesl.nc de. 
vam eden. reııtm mlleııııeee.lerinin birin 
de bir sene çall§mış bonservisi bulu • 
nan, kefil de verebilecek bir genç, blL 
tün gün veya me.sai saatıerı haricinde 
geç vakte kadar çaltşmak istemekte
dir. (O. Nur) remzine mUracaat. 

Aldırınız.: 
A.ıağıda remlzlert yazıl> olan o. 

kuyuculıınmrr.m ruımlarma ~ell"ll 

melttupları idnrehanemlzdeo (pazar 
lan barıo hergUıı saba.lıtan öğleye. 

lmdar ,.e ım.at 17 dPn ıoura aldırwa

lan. 

(M. ELKAR) (Fransızca dersi) (Ş.) 

(Beyaz giil) (Zaran) (Gül) {T. N.) 
(Vatan 55) <M,K. 122) (GUI yaprağı) 
(A. 5) (F. K. l\t. 9) (Saat) 
(B.Kuşbakan) (Yazar) <F.G.D) <H.N) 
(F.Z. 33) (0.P.K, 2072) (M.K.A) 
CA.A.hmetl (O.K.) (Nadide) 1 Akta. 
tay) (T,R.B.) (Mehmet 35) (G. MineJ 
(P.1. 24) (S.B. 12) IY. Akın) (l~ınan 
Y.) (Denk) (Şevki Şen) (Bahar 
c;~çeği 1) (İş 45) (AkyUz) (İnci) 
(35 Aydoğan) (Göl) (Ümit) (Işık) 

(Güneylinin denizcisi) (Ful) (0.S.) 
(P.K, 14) (23 Munis) (N. 28) 
(Turgut) (Y.Ş.) (25 Sedt>f) 

Okuyucularımıza: 

Bu !'!Utuna. ait idaremiz~ gönderile. 
cek mektupların zarfları UstUnc gaze. 
tenin sahip ve yazı işleri mUdUrleri. 
nin şahst adı yazılmamalıdır, 

Fıkra 

Ziya/et 
Bir bektqi yelkeoll Ue lf'yahate 

çılanq Fakat yolda trrtmaya. tutulup 
da yelke..U !:.&tıl'de.maya ba§laymca 
benzJ ktll kfl9Dml,. Yolculardan biri: 

- Dede, korkma! demı, Allah ke. 
rimdir. 
Bektaşi satdllln yüzüne töylece bir 

bakml!: 
- Betı. de onun l~bl korkuyonun 

ya, dem~, ke:remlnba 'Ç'f) ıatfulnut faz 
la.lığnıdan dolayı bir de balıklara zL 
yafet cekmelfı kalla.rea.. 

Ailah taıotratmmı attetıaın! Fa • 
kat bazı hMillelerde insanın Jıaklka.. 
ten böyle dtye<'eğl geliyor! 

NASBETİN 

Mahkeme Salonlarında 

KIZ ÇANTASI DA KAÇ 
KURUŞ BU~UNUR ? 

"Şık giyinmia gene kızın cantasını heyecanla karıstırdım. 
Fakat çantada 125 kuruş para ile birçok mektuplardan 

başka bir fey bulamadım. 

16 ~mda olduğunu söylemesine, 
ytlzU.nUn de ifadesini telu:ip etmesine 
rağmen .. iki Uç günlük olduğu anla.şı .. 
lan sakallan yüzünü simııiyn.h çerçe.. 
veleml§ti. 

Zayıf vilcuUu, orta boylu bir çocuk_ 
tu. Eski bir ceket, yamalı bir panta.. 
lon ~. ayakıanıun çamuru dlzlc·
rine kadar çıkmı§tı. 

BiriDCi sulh ceza hAklm!. kendisini 
nafiz bakışlariyle tepeden tırnağa ka.. 
dar sUzdUkten .sonra: 

- Ne~ oturuyorsun? dlye 80r_ 

du. 
- Silleyına.n.lyede, Hı.r~al.:;<erJ! .soka_ 

ğında 12 numarada.. 
- Adın? 

- Hayri. 
- Ne iş yaparıım? 
- Hiç bir iş yapmam, bostaymı, 
- Bak bu iyi değil işte! Bofjta 

~ezen adam olamaz.-
- Evvelce mektebe gidlyordum. 

Fakat babam işten çıkınca, bıraktım 
ve gümrU.k idaresine girmek i!iln if• 
tida verdim, takat henUz cevap ala. 
madım. 

- PekA.la., şu kapkaç vakam ne~ 
dir? Onu anlat bakalım, 
DimltnılA adında bir kadının, İs_ 

tiklA.l ca.ddesinde çantasını kapıp kaç 

caya kadar köşeyi dönmUş. karanlık. 
lara karışmıştmı.. 

- Ailllh Allah. Niçin karakola git
tin öyleyse. 

- Efendim. bunun aebebi de şudur: 
Hani gUmrUk idaresine bir istida 

vermiştim ya. Ondan b!r oovnp çık
mayınca, annem lşde değilim, haylaz 
ha:rıaz geziyorum, diye beni eve aJ_ 
mıyordu. 

DUşündUm, ta~dım, .tskendenma 
giderek oradıı. bir iş tutTCUl.ğl karar_ 
laşt.Irdım. Fa.kat beş param ;YOktu. 
tşte bunun Uzerine yol paramı temin 
etm-ek için çalmap karar ver..11m. O 
gece Beyoğlwıa çıktım. En kolay iş. 
bir kadınuı çantasını kapıp luı.çmaktı. 
Caddede dola.şıp dururken, DimJtnıll\
yı gördüm. Çok şık giyinmişti. Çan 
tasında bir hayli para olacağını san_ 
dım ve takip ederek çanwını kap_ 
tnn. Biraz sonra çantayı heyec:ı.nla 

nçtım. Fakat içinden çıka çıka 115 
kuruş para ile bir stlrU mektup, ev. 
rak çıktı. Bu kadar para bir işime
yaramazdı. Halbuki, mektupl::ı.r, kL 
ğrtlar belki Dim!trul!ya. lıtznndı. 

G<Sturdlim, kendisini bulup verme_ 
leri için karakola teslim ettim, çan. 
tayı çaldrğınu söyted.Jm. 

- Demek annen seni eve almıyor. 
mışsm? Doğru mu bu? - Evet efendim. 

- Doğrudur, efendim. - Bak bu fena ışte Hayri. Bir a. 
Çoc:uk suçunu itiraftan ı;ekinmi... cinmt annesı eve almazsa. demek ki, 

yordu. iyt bir adam detlildir. öyle değil mi? 
- Nasıl oldu bakallm? Hayri başını önüne eğml11, ccvnp 
- Gece vaktiydi. DimitrulAnm çan_ vcrf'miyordu. 

tasını §i;lcin gördüm. Arkasından yü_ - Bu vaziyette senin muayyen ika.. 
rüdUm. Tam bir klişe başma. gelince metgruım da. yok demektir. Onun tçin 
kaptım, kaçtmı. ben seni serbest lm'akamıyacağım 

- Kız mıydı, kadın mıydı, bu Dl. evlAdmı. 

m!tru!A.? 
- Genç bir kızdı. 
- Pekı kim kovalayıp yakaladı, 

~ni? 

- Hiç kimSC .. 
- Nasıl biç ldmse. Sen trptş trpış 

kar&kola. gitmedin ya? .. 
- Gittim, efendim. ~n ltendim gL 

ılip karakola teslim oldum. Yoksa 
çanta:Yi kaptı'kt.n.n sonra beni k'm.ı:IS 
rakalayamadr. DimitrulA: 

- Yetişin, hırsız var. diye bağırın_ 

Şirketi 

- Siz bilirsiniz. efendim. 

Hayri böyle di~rek, tevldf karan_ 
na hiç itiraz etmedi. Kendisi önde, po. 
liıı arkada dışarı çıkanldJ. Polisten 
rica ettiği bir sigarayı atrşllyerelt 

sessiz seRslz bektemeğe başladı. 

Biraz sonra hakkında. kesilen kır_. 
mızı renk"ıi tevlrif mUzckkerrslyle 
jandarmaya teslim olunmll§, ornı.lnn,_ 

da. tovkUhııneye götllrlllrnU§tUr. 

• yr 
Hissedarlar Umumi Hey'etinin Toplantısı 

Hissedarlar Umumi H.cy'eti 1942 yılı Martının Yedlncı Cumaı:tc .. ı 
gUnü saat (10) ondıı Şirltetln Galatı.'dıı li'ermeneci1er'de kdln merkczı 

idaresinde sureti ldiyede 1ı;tlmaa davet olunur. İşbu toplantıya Elli '"" 
daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iııtirak ederler ve rey sahlbı 

:>lurlar. 

Ruznamei Müzakerat 
ı - 194.l senesi hisabatx haltkmdıı. idal'e Meclisi ve Mıırakıp rapor· 

lannın oı:un~aııı ve Mezkur hesapiarm tasdiki Ue İdare Meclisinin 
ibrası. 

2 - Müddetleri biten iızalann yerlerine ft.za seçilme111. 
3 - Nizamname! dahllııl.:.ı ft.h!ren tadil edilen 30 uncu madd~I mu_ 

1 
clbince İdare Meclisı lıuzur Uc.ret.ini:ı tayini miktarı. 

4 - Müddf!tleri bi~n mıırnklpl,..r!n yerlerine mum.kip seçilmesi ve 
Ucretıertnln tayini. 

- m 1-a.ttes z IW+a+ 

Nafıa Vekaletinden 
EksUtmeyc konulan ış: 

ı - Ankara şehrinde ynpılııcıı.k olan Ankara şehri !Ağıın tesisatmrı alt 
ımalA.t ve iıı§a.at ve teferrualının muhammen ke;:::t bedeli vahidi fiyat csast 
üzerinde 7101303 lira 87 lforu~tur. 

2 - Eksiltme 16.3.942 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 t.c 
An.karada su i§leri reisllğl b 1no.st içinde toplanan au eksiltme komisyonu o. 
da.anıda kapalı zarf UJ51l}Ue yııpılacakbr, • 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık i§. 

lerı genel p.rt.namesl, umumi su işleri fenni şartnaxnesile husust ve fenni 
~artnameleri ve projeleri l'.\O lira mukabilinde 811 işleri reisliğinden a.labi. 

lirler. 
4 -Eksiltmeye girebilmek için ısteklllel'ilı 226789 lira 10 kuruşluk muvak 

kat teminat vermest ve ek.!ıilhnenln yapıla.cağı gUnden en az Uç gUn evvel el 
lerinde bulunan wslkalarla birlikte bir dilekçe ile ?!atla vekAlctine müracaat 
ederek bu i§e mahsus olmak üzere vesika almaıan ve bu vesikayı ibraz et. 
meleri şarttır. Bu mUddet içinde vesika talebinde bulunmryanlar eksiltme_ 
ye tşti.rak edemezıer. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ıtı.. 
znndır. Posta.da olan gecikmeler kabul edilın~z. ( 421-568) 

bir teşhis değ'ildi. Aeaba. haydutlar • Tel<'fon telleri :>anm saat içinde bu llı:lncl a~T1J.a.11 '\·aı:ge<-iıtiL, A~yi. 
ılan blrl kadın J,1lığcna mı girml5 de tamir edildi. Ve mıı.klne if)lemeğe be5 mi hasbıneye (ağrrmayınız. mademki 
r;clmlı;U '.' ! l:ı.ch. hasta iyiliğe yilı. t ııtmu~tur, kurtuldu 

Sinan dü5UndUk1;e "erlteğc benziyor • * clcruektir. N~ diytm..umız: İkinci uşı 
G.ı!, li.climclcrl üzerlncleki tüphelel'i Sabah •• sa.at dC"kuzbuçuk. yapılmazsn öleeck miP. iyi ama, bizi 
~rhı!cııfyordn. !Ur anı.Yık d:wnnaırı:ı . Telcfc.n çalryor. de öll\mlo t•~hdlt ediyorlar. Yengemi 
:1: •• Ayıı.-yt Çağınlı: t,te, mutlaka. ağa.be~ imdir. 1 hıuığa dfi11ürdUler .. evden dolııplıı. ita. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
. Nevralji,. Kırıkhk ve Bütün Ağrlları Der.hal Keser 

- X>iln releu lıwWııı la~ ya:>lıt.rıudu Slmın teJelono. ko~tu: cırdıhr dlyonım., nnTe•m~·or muıu • 
ıaı·dı .' - ,\Uo .. .ıı.ıın .. klm~agı•r .Sahir! ıııı nıız, ıloktt•r<"ll&um. ( !Jcucımı uar) 

icabında Gi.indl" 3 Ka~f! 


