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RuzveLt 

Askeri 
görüşmeler 

yapıyor 

Amerikanın Moskbva elçisi 
yakında \ayin edilecek 

1 Mihver kuvvetleri ! 
Libyada 
24 saatte 

yüz kilometre. 
ilerlediler 

----0---

ı.lbyanm bepe 
dördO mJbvercllere 

geçti 
Berlln, 7 (A.A.) - 5.6 şubat g' , 

cesi Alman tayyareleri, Tobruk böl~ 
aindekl ça.d:rlan ve İngiliz topluluk. _ ' 
!arını şiddetle bambalamışlai'dır. ~ 1 
ışığı, taarruzu kolaylaştırmak.tay~ l 
liayıı çadır ve kamyon yanmıştır. fit • 
kadar yangın çıkmıştır. 

Londra, 7 (A.A.) - Llbyııda vıuıl 
yet hAJA. kararsızdır. Ve Alınan il~ 
hareketinin durduğunu gösteren h~ı 
bir belirti yoktur. tngUis kuvveUe.11 
günde takriben •o kilometre sUraut 
gerilemekte pek fazla kayba uğram114 

BiR iNGiliZ 
TAYVARESiNiN 
BOMBALADIGI 
GEMi YANIYOR 

Vllflııctoa. 7 (A.A..) - Ruzvelt dUn makta, buna mukabil düşmana ağı( 
öğle yemeğini Amerika genelkurmay_ kaytplar verdirmektedir. 
başkanı general Marhal ve Amerikan İngiliz bava kuvvetleri, dUş~::j 
donanmaaı başkumandanı Amiral muvasala. ha.tıarmı tahrip ve bil 
Khıg Ue blrllkbı yemiştır. Bilindiği benzin ~ıyan arabala.rmt tahrip ~ 
gibi cumburrelsi mtlhlm meseleleri ı mi§ gibi görünmektedir. Auh!nck'bl : 
nıtlza.k.ere etmek uzere busu.at yemek OOşman ileri hareketine mukavem.t 1 

da•etl.erinden 81.k 8'k !at.ita.de etmek. etmek Usere nerede durmağa karat 1 
tedlr. Tereceği heııtız tahmin edllememekte. 

1

. 
Va§bıgtoa, 7 (A.A.) - Dün gue. dil'. Filhakika şarkta Sollum. Ye &'9l'Po 

teciler topla.ntısında Ruzvelte sorulan te Ageyla arasında hfçbir tabi! m1lcs.l ı 
aıaller ve relsln bunlara verdiği ce_ taa battı yoktur. Bundan dolayım~ , 1 
vaplar ounlardlr: harebe, karşıtrklı lkt ordudan blıl ı 

1 - Demokrat lldert TIJn .9()11 yap_ ..... Dımıml s inci •Jflııda 
~ bir demeÇtıe, hUld\.metin harp prog 
ramma muhalif olacak bir kongrenin 
aeçUmeeı hakild bir te.IAket oıacaktir. 
Bu buawıtaJd dU§llncenJz nedir? 

Demect almam'J olmakla beraber, 
§U gerçektir kl memleket harpte oldu_ 

l'a 1ılır --- bllle lbım. cM.11 koz:ıgn. 
partDw gaz&ı1ltıde tutulmıya.rak htı -
kQmet.iJı harp siyaaetıneya rdım eden 
bir kaııgre oJmaltdir. 

2 - Ç1ııe MO nıllycxı dolar kredi a.. 
c;ılmaaı hakkındaki kararın .ııerin ne_ 
t1celer YereCetiDI D.Dnıediyor mwnı. 
nuzT 

S - Bu M1lnc11n mtıtecavt?.e karşı 
mukavemet b6hainde Çlnliıerin mane_ 
vi;ya.t:mı arttırmak aurettıe yalnız, pel.. 

lrnlojilt bir tesir h&ınl edeceğini zamıet 
memelidir. Bu aynı zamanda malt ve 
ıkUsad! bllyl1k bir yardım olacaktır. 

Çin p&nuımm durlaŞ'IJl8.8llıa yardım e_ 
decek wı Çunktng rejimine ihtiyacı 

bulun<tutu malzemeyi satmalmak im. 
kAımu Terecektı.r. 

4ı - Koakon.ya yeni bllyUk elçinlzi 
tayin ettımz Dal T 

Bunu yalanda Y&P&Calım. 

Veni Mısır 
kabinesinde 
8 tane 

paşa var 
Yeni b&§vekilin sözleri 

Tımua, 1 (A.A.) - Kmır radyosu 
Yeni Mwr k&btzıeaının qağıda.k1 tarz_ 
da teşekktll ett.lgini haber veriyor: 

B&§Teldl. dahW~ ve haı1ci~ nazı_ 
n: Mustafa Nabaa pqa, Ma.Uye nazı_ 
n: Makram Ebcid pap., Natıa nazı:n: 
Osman Muharrenı pqa, Mi1l1 mUdafaa. 
namı: .Ahmet Hamdi Seyt Ennasr, 
Maarif nazın: Alt Hil&.11 P848.. Ziraat 
nazın: Abdü.ssel&.m Yuma, MUnakalA.t 
nazın Ali Zeki Arabi paşa, Adliye na 
zın: Muhammed Fabrı IJbuA.IA.m, Sih.. 
hat na:iın: Abdillfetta.h paşa, Evkaf 
nazın: AU HU9eyin paşa, Ticaret na_ 

zm: Halil pa.,.. 
Kablre, 7 (A.A.) - Röyter: 
Nahaa paşa, lngtıtere . Mıınr mUna_ 

sebetıerinl bulandırmak emellle 1n . 
gillzler aleyhinde yaygaralar kopar • 
malt için masum ldmSelerl kullanan 
vatan dtı§ma.nlarmJ takbih ederek ln. 
giltere • lılutr mua.hedesi hUkUmlerL 
nln her iki taratın menfaati Jçin tat 
blk edlleceg1ni ııöylemiştir. 

Ba§Tekil, muıı adı ta§tyan partinin 
herhangi bir kabinesine riyaset etmek 
istemediğini, çünktı demokraSinin ve 
1llilll,.ıçtllğin daima c1t1şmanı ola.n 
insanlarla mesai arkadaşlığı ya.pamı. 

. Yacatmı ~ etmi§Ur. ' 

• 

Londra elçimiz RDştD 
Aras tekaOt oldu 

Yerine Kastamonu 
Rauf Orbay tayin 

mebusu 
ediliyor 

Norveçte gizli 
bir gazete 
dağıtıhyor 

Londra, 7 ( A.A.) - Röyter: 
AJ.manlarm ıwntrolU altında. bulu -

nan Bergen Tldengen gazetesi, Nor
ges Posten isimli bir gazetenin 1941 
ya...ı:nda gizlice ve muntıızam surette 
ne§redildlğinl belibaşlı yazı olarak 
"BBC., haberlerin! Yerdiğini ııöyle • 
mektedlr. 

Gazete, bu gizli gazeteyi neşreden -

ADkara.dan blld1rtldlğine göre Loınd.. 
ra bllyOk ~ Tevt1k Rllfttl Aru 
tekatlUU#OJ111 ı.temlf, .,.. btı i8teğ1 

kabul olunmllflur. Yerine Çan1an me_ 
busu R&ut Orbay.ızı tayini ha.kkmcla 
İng1l1z htıkQmetin~n yapı.lan ı...t1m • 

zaca muv&fık cevap ~lmit.§ir. Ra.ut 
Orb&ym taytnl yakmcla yUksek tasdik 
den çıkacak kendist derhal yeni vazL 
feet ba§ma gidecektir. 

İngilterenl.n Ankara bUyUk elçi.si 
dUn öğSeyin elçilik bfna.smcla bir si _ 

yatet nrmtştlr. Bu ziyafette hariciye 
vekfllmiz, Ra.ut Orbay, ŞUkrU Esmer 
de bulunmtl§lur. 

Amerika 
Çinin harp halinde 
kalmasını istiyor 

Japonlara uzakprkta 
müttefiklerin darbesi 

Çin 
topraklarında 

vurulacak 
V&§ingt.oa, '7 (A.A.) - Çine ftlrilell 

500.000 dolarlUı: borç Vqington diplo
matik mahttllerinde Amerikalıların 
PUitlk harblndeıd Çin cumb.uriye.. 
tini idrA.k ettlklertnt gösteren elle tu. 
tuıur bir delU telA.kki edilmektedir. 

lertn isımlerini vermt'kte ve birçok 1 Çinin tükenmez Jn8&ıı kaynal:ı ve 
p.hslyetler arasında Bergen Ucaret stratejik duruınu ne harp halinde kal 
mektebi müdUrU Gjendemsjoe'yi de ması esas telA.kki ediliyor. Zira. Çtn 

Zikretmektedir. Bu kiınseıerin ekseri_! ordula.n Japon ıuıkert kuvveuertntn 
si sonradan 1nglltereye sığınmışlardır tıçte birinden fazlasını Çin toprakla • 
Mesele, azar azar haber alınmış ve dL rmcla muattal bir hale getirmektedir. 
va.nıharp, ma.znunlan mahkQm etmiş _ Ve be.zI .Amerikan a.ekeı1 mUteha88ı8. 
tir. 1941 80nkA.nununcla gizli gazeteden larmm mntaıeasına göre, Anglo Sak. 
bir ntısha posta ile Bergen şehri :mek. sonlarla mUttefikleri, U.zakp.rkta ta.. 
teplerine, hruıtanelcrine ve oteline gel. arruza geçmek imkAnı bulduktan va_ 
mif, aynı zamanda Osloya ve diğer kit, Japonyaya vurulacak en tesirli 
§ehirlere de aynı ga,zeteden gönderiL darbeler, Çin toprakla.nndan gelecek_ 

miftlr.. ~ • 

Milli piyanko bugün 
Ankarada çekildi 

Singapur 
limanındaki 

gemiler 
bombalandı 

lnglllz bava 
kavveOerl 

takviye edildi -lngilizler ihraç hareketine 
mani olmak için Johor bo -

ğazına petrol döktüler 

Vl,I, '1 (A.A...) - 0.11'.J. 
Slngapunm Japon toı>Gwıu .,. tay. 

ediyor. Tokyodan gelen IXr telgrafa 
göre İngilizler, Jııpoızılarbı Bbıgapura 

bir ihraç hareketbıe m.an1 otm&k tçtn 
Johor bo~ petrol dökmU§lerdir. 
Japon topçuJJUnun &t.e§i pek mne.tr. 
dir. Her taraf gülle ve bomba duman 
larile kaphdir. 

Loodra, 7 (A.A...) - B..B.O. 
Slngapur limanında bulunan gemı _ 

ler bombala.nmışt.Ir. Çinli gönWlWer 
Singapurun mtıdataasma i§tirak edı. _ 
Yo?l&r. 

JAPON TOPLARI SUSTURULDU 

Londra, 7 (A.A.) - Slngapurda bı.. 
lunan Avustralya m11§ahidtn.1n tş'aratı 
na göre 80ll1 24 aaa.t zartmda SiDga... 
purun bombe.rdmwu aoa. derece §ld • 
detlenmlştir. Japonıa.r, bomb&rdmıam, 

aynı şiddette tutnı.ağa ~tecek miktar 
da top get1rtmiflerae de İngil1s1er bun 
lardan blrçoğıınu iskAt eyteml§lerdir. 
Singa.purda bombardrmanda.n az ha • 

... Devamı z lDCl •7fllcla 

20000 lira 90120 
numaraya çıktı 

Bu biletin talilisi şehrimizde 
Milli piyangonun dokuzuncu tertibinin birinci kefi. 

deli bugün saat 15.30 da Ankarada sergievinde çekilmit
tir. Ka7.&Dan numaralan yazıyonız: 

Amoml.-
ı .,.. 6 De Jlılba,ettmen bOt1bı biletler 

1ldfer Ura alac&kt.Ir. 

Onar lira luuananlaı-
&O ile Diha.yetleıne11 dôrt bln ııo.t 

onar Ura alac&kt.ır. 

50liı'a~ 
M8 ile Dih&yetlenen btıt1ln biletler 
elllfer lira alecakbr. 

100 lira kazananlaT 
987 De nllıa~Uenen bOtOn bD.eöer 

ytlzer lira alaca.ktir. 

500 lira kazananlar 
Sonları 3822 - 9089 De DDı&,.aenen 

bütfln biletler beşer~ ura alacaktır. 

1000 lira luaantutlar 
07110 96670 06262 86032 82299 381» 
64928 22275 05339 19919 

Ya.k&rdalı::l :rakam1aı1a nlhıtptl 

bM8ll biletler biner Ura ...._....._ 

2000 lira ltazanarJGT 
17065 70Z86 166S4 5MM 88616 6U86 
!99tS 8516' 88MO ... 

5000 lira kazananlar 
S02452 uwı sııt• Mt:m 
tOOOOlli'a~ 

1662'77 19896& 

20000 lira kcımnan 
ll&nt 

Tal.ililer nerede! 
Beter' bm ıtradaıı. ildlll 1etaDbaldıa, 

bh1 Zong1ı1dakta, biri 'Unyededlr. Oll 
btn liradan blrt Malkaraya, cııtert Te. 
k1rdafma çıkmqt.Ir, Yirmi bin *-- :ı.e 
tatıanbuldıadır. 

Mareşal 
Peten 

General Fraago De 
görlşecell -

Me.retal 12 tubatta 
ispanyaya gidiyor 

~~~~~~~~~~~~~ 

Taymiain Stokholmdaki 
muhabirine göre 

Almanlar 
Leningrad 
çeyresin
deki mev
zilerden 

çekiliyor 
Bir Alman generali 

daha öldü 
~ 1 (AA.) - Ta.ymis g8lle -

ttıllma M()lııl + *M' 1-.c mllblılıi.. 
riııe JllÖN. ......... Lenaı@ırad Qnft.. 
...,. t11tf.nl•i'9rt meaüerI bopUmeıAa 

"'9 fimal batıJıa ~ 9ffi1rı B98 ba... 
sıı!EQ<ıdllr. 

MJ8 TAA&BUZLABŞ ı:m.All 
Jl:IJtYOg 

._.., 7 (A..A.) - 1ııılU.takll Fnın.. 

SIZ 8'aMma gelen bir Stokholm teL 
gratma göre Smo!enelı:i doğu şimal. _ 

den ldma;,e eden mtldafaa battımn 

~ıca ~ Rl.zevdeki Alınan ganıi. 
zonu. generat ZukoTIJn muhasara kwT 
vetlen tara.tından tecrit edilın1ştir. 
Garnizonun yiyeceh'i \'C mllhimmatı 
yoktur. Zlra A1ına.n tayyareleri sa.. 
yet a't'CI tayyarelerine ve Bılı'aja kar. 
fi ko)omak ~tiyle şehre telar:l1 edD.. 
mi§ gıda maddeleri ihtiva eden paket. 
Jer atmağa mecbur olmuşlardır. 

Londra, 7 (A. A.) - B. B. C: 
Rual.arrn taarrıızu devam er 

meıktedir. Ruslar cenup cephesin
de hedctleri Dnieperpetrorski ol • 
mak üzere ilerlemeğe çaıl§lyorlsr. 
Ru~larm takip ettiklerı tabiye 

Loa4raı 7(A... A.) - TaymiB gaze_ süvari müfrezeleri ve ç~lerle 
teslıı1n Franm: hududundaki muha - c'iişmamn gerilerine saııkaraık bas. 
blr1, marepl .Petenin general Franko kmlar yapmaktır. Bir Rns süvari 
tıe görlıfmek üzere 12 ~batta İspan. müfrezesi, bir Alınan piyade al&-
7'&7& gideCeğinl haber vmyor. llare.

1 

ymı br:ı.sknı.19. imha etmiştir. 
p.Ie DtımouDn de la Barthete refakat R~Iar Leningrad ~phesinde, 
edecekör. Len.iograd • Vitebsk demiryoltma 

Portekiz 
devlet reisi de 
General F ranko ile 

görüşecek ---
Pasifikteki Portekiz adala. 

rının vaziyeti endite 
uyandınlyor 

--, "I (A.A.) - Popolo dl Roma 
gazetesinin Barselon muhabirine gö • 
re Portaldz devleti relsı general Car_ 
mona •e general Frank.o ile §Ubat ta_ 
ribJnden enel Madritt.e buluşacaı·ıar _ 
da. General Carmonaya Salazar reta.. 
kat edeeekUr. 

Mubal>irin UA.ve ettiğine göre, bu 
g6rOfme bugUnktt ahval dahUinde İ_ 
beri& ya.nm&dam: memlekeUerin.ln dfln 
:ya harbi. lta~daki durumlan ba • 

krmmdan bllyük önemi ol&blllr. 
Puiftk barblnin Portekiz ha.yatı •

zerindeki yalnız psikolojik değil fakat 
..... ne.... ı illet ...,..,... 

ilcrlenıektedi;r. 8 dümn-an i.stihkL 
mmı, 45 b\oklıav~ı Uthr.i{ı P~ 
ler, 900 Almanı da öldürmft~ 
dir. 

SOVYET TEBLtöt 
Moskova, 7 (A. A.) - SoY,et 

akşam tebliği : 
6 Şubatta krtalarımrı Alman fe. 

ııist kıtalariyle şiddetli çarpışma.. 
_.. Devamı ı lııcl ıayfac'la 

m--ı•-www-c aıa:..~---
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:&t, iAi notta . 
Bahğa itibar 
zamanı geldi 

EtJn kllo~m 100 Jaı.nııı? Lirayı çlka.. 
p d3 en ço :ıı h&ftedB Uç defa et a. 
'IW ' bunun manlMllilı pek l:ff bl. 

lr. 
, ıı ha.ide ne ~ apacatızp Et gibi mu. 

im btr gıd'J. mııddce!nln bu pabahlık 
?D3nmcla hiç mi et ymılyeceğlzf 

Şüplı 17. lrl Jıayırl lleffl memleketi. 
11zln doı1t-0 üçUnUn denhle çevrili ol. 
.ığunu gozl:inlihdı:ı futnrsnk, ctbı ytlz 
unı.'"l df'ğl.I btıŞ yU11 lrunı,a çıktığını 
llo du~·s:ık esef ctmomeU.)1ı.! Şu hal. 
f' yapılncak tek ljej \'ar: Halkı balık 
ti l e teş·\ilc etmek, nı balı~ 

ol oldııC"u ı ~..,lmlert'len fntla l~fa. 
etmek? Eğt'r bir gUn balıkbııneden 

.ene tonlarca h:ılı&;-m dcnlze cfökUldU. 

•Unu oku;)nc.:ık olurs:ılc rok ayıptır. 
'ıfmdldm tedbir n1n:nlryrz., 

EN SON DAKİKA 

Japon tayyareleri 
Sumafra 
tayyare 

melJdanına 
hücum etliier 

Tokşo, 7 (A.A.) - Japon bomba 
tayyarelcrl, Pal m Bııng (Bt·roatra) 
t ~-.ı.re m ydanm:ı. hUcum etmıaıer 

ve bir hnvıı savnııı ('snasmda dUşmn. 
m 28 ta.yyarcsml tahrlp etmJ:.<tlcrdlt. 

llunlarm S l Harikan, ı ü B~. 
1 i b şka bir modeldir. Bunlardruı 

• rde de 15 tayyare tahrip edil. 
nılştır. 

Alman tebliği 

iki S9vyet 
tümeni 

imha edildi 

300 top, 1000 mittalyöz, 80 
zırhlı araba iğtinam olundu 

•• mur, 
Birkaç gUn evvel Ağva, Geyve, 

Şile civarına, odun ve k6mür getir • 
mele için g!llıderllen 25 molörden 10 
ta.nCt!i hava dllzeldlğl için ıımaıumı:zıı 

gelml§Ur. 
Buiılardall 8 t:aneal odun 2 tanesi k!S 

mür yt11'.llldUr. Y".?ni gelen bu kl5mür. 
ler nıubteıl.f mmtaka.ya dağtWacak 

ondan sonra halka ı:erUecckttr. 

Geriye kalan 15 moU!r de geldiği 

ıı:amo.n §6hlrdc hlç blr sıkıntı kıı.lmiya 
cağı tahmin edilmektedir. 

Bundan başka, arabalar ve kamyon 
!arla aa odun ve ktımUr tagmmakta • 
drr. 

Şehrimize pek yakın bir mesa
fede bultınan Belgrad ormanla.. 
rmdan odun getirtilmesi mevzuu 
tetkik edilmektedir. 

Belgrad ormarundaki dort yüz 
bJın çeki.ye yakın odunun lst nbu• 
la nakli için evkaf idaresince bun· 
dan epeyce zaman evvel yapılan 
teşebb\1.9, o tarihte sular idaresi.. 
nin mUms.ıuıaLI ile bir netice ver. 
memişti. l!"akat bu defa işin hnl· 
lediJe<:eğı umulMnkladır. Bu hu .. 
susta fikrini ooran rrnzetecilerc 
vali ve belediye rclıırl Dr. LiH.fl 
Kırdar demiştir lı:.I : 

.. _ Belgrad ormanmdn.n şehre 
odun nekll hemen bugUnUn fal ol
mamakla beraber istikb3lde şeb. 
rin odun ilıtiyncmı ka.rşJlamak 
baJı:nnmdan böyle bir teecbbUsten 
çok Jyi neticeler bel Jenobillr. 
Şahsan bu icıle meşguldüm. Bu• 
ıUn Vilayet orman mildUrUnU çn· 
ğrraı"Clk kendisinden izahat nldim. 
Tetklklcrlnuzi mlinıkiln olduğu kn.. 
da.r çabuk bitinneğe çala rak Bel. 
grad ormanındaki odunl:ırdnn fsti
fadc imkftnlarnn anyaca ·ız.,, 

BlIDANACAK AÔAÇ DALLARI 
lf.\LKA PAR \SJZ 
VERİLECEK 

Diğer tarattım buglinlerdc so.. 
knklardakl ağ14:Ja."ID budanm::ısma 
b~lanacaktrr. Vali, budıınaC!lk 
dalların halluı parasız dağıtılaca

•• 1 

n '<:o·· Amerikada 1ing"liz -Sovyet 
getirdi harp sendikası 

istihsalatına iş al 11• d k' 1 k 
MadenköinUrll ihtiyacmın da ta.. g a w0 3 1 mem 6 et 

mam. ile. ka.rşılanmasma çalışılmak 16 mı·ıyar . ışçılerine 
ttı.dır. Zonguklıı.k kômUr havza.sın_ 
as ı.slıhsnlin nrt\µ'llm.am için icap I B ır beyann 
eden tedbirler albım:ışt:ır. Maden dolar verı·ıı·yor Q. • 
direği sevki için de küçlik motör. ff lı::rc mUkeilefıyetlcr konmuştur. Va§i.ngton, 7 ( A.A.) _ Harp iBtilısa m e ne Ş f e l 
Şundiki halde gUnde 4000 t.Onu 
b 

,__ il bürosu bildiriyor: ' ' fl 1 giu;-; ~~a:ı:~~~e eskisı Evvelce venim!§ olan harp tahsisa. ayn erle obüsle• 
tma, kongre tara!mdan halen tetkik 

YENİ \'AKACAK NEViLERİ edilmekte olan ka.ntm 1Ayiluwndaki rı·n patlamamasını 
Bu sene çok §iddetli olan klf ve taıı:rtsat Te krediler, na.ve cdilitse tnk 

bumı. l.nzıma.ın eden k5nıUr ve o. rlben 16.000.000.000 doııır bir yekOn t • d 
oun buhranı ortaya çok garip ve elde edilmektedir. Büro müdB.!ııa emın e ı·nı•z 

programı tatbik mevl:ilnc konuldu'"•, ' ' 
~undlye kıı.dnr belki akla gelm:. bW 

yen mahrukat nevileri ı;ılaırtmak.. zaman, yani lOiO temmuzunda 186 
tn.dır. Son zamanlarda ~ehrin bir mflyon dolar olan harp masrııflarmı 
kısmı halkı bunları yakarak yaka.- mukabil sonk~nun için bu masrafları 
ca.k ihti,)'U.CIIlt gldel'mektcdlrler. 17.1578,000.000 tnhmin ctmektooır. Bu 

yeni yn.kncak maddelerinin ba• :ınABra!laz:, Pcnrl Harbur tnam.ızundan 
enıdn. mensucat fabriknların.m evvel l9ıll eylUlU.'ldc 13Jl5::i.OOO.OOO idi 

yağlı "la.ra.k altı,, dcnHcıı madde
lt'Ti gelmektedir. Bu yağlı yUnler 

ı fa.brl •alan çok olan Ha.. 
ıiçte mUhlm bir kısmı halkm ya. 
ltncak ihUyacm.ı karşılamaktadır. 
Bunlar fcvkalli.de hn.rarot vermek 
tc, adet.A kok köınürU gibi uzun 
milddet yanarn.k dayanmakta ve 
h.aflf blr yaru:k kokusunda.n başka 
oınhzuru dd bulunmamaktadır 

Yeni nıahruknt maddelerhtden 
biri de portakal ka.buklandır. Bu 
kabuklar bir losmı açrk gözler ta
ra.fmdruı kurutularak sa.tılmaktn. 
dlr. Bunları da alıp yakanlar çok.. 
tw. Soltaklarda kabuksuz !atılan 
rorta!iııllar da bunl "mı içidir. 
Diğer taraftan portakal ve u .. 

mon sandrklan bugilnlerde pek 
revaçta ole..n ya.Itt.ca.k maddele
rindendir. Bir port.akal sandı~m 
ClatJ bU" liraya kadar çı:kml§tır. 
Şeker sandtklarJ limdi kontrplak
~ruı yapıldtğmd11n pek makbul de. 
ı:HcUr. 

LiBY 
., na tnrıı!ı 1 tııcl ıııaytada 

harekete gcı;;er geçmez, bu tltl nokt:ı. 

ıı.rasmdakt bUtUn b5Jge dahlinde yer 
değtıtlrmclttcj_ r. Snhll boyunca me._ 
cut her mev~ kuııatıimak tehlikeSinc 
maruzdur. Geçen sene Tobrukun mu. 
tıaaarasma mu,·affakiyetıe göğüs ge. 
rebilmenı1Z1n sebııb!, buradaki gam!. 
zonu denizden tnkv:lye ve tnşe etme. 
mlz sn.ye lndo mUmkUn olabilml§tir. 

Londra, 7 (A.A.) - B.B.O: 
lU!ytere göre Llbyada iki taraf ıı.rn. 

smda devriye faaliyeti devam ctmif 
iki ordu arasında bUı,rUk çapta çarp~. 
ma olmamıştır. lnı;illz tayyareler!, 
Llbyada büyUk fanUyct göstermişler, 
dll§man tııvıt koUanne a.ijır zayiat ver 
d~lcrdir. Hava kuvvetıerlmiZ, 

Trablusgarbın cenubunda ve iç liman. 
da dtışman nakliye kollnrm:ı. mUcsfilr 
hücumlarda bulunmu,ıardır. Birçok 
§iddctıı 1n!"al\lar vukubulmu§tur. 

Londra, 7 ( A. A.) - Britanova: 
İngillz • Sovyet sendika komitesi 

bugün bir beyanname ne rederek Al 
man 1,tıgall altmda bulunan memle : 
ketleri baltalama harekeUen yap • 
mağa davet etmiştir, Beyann:urıcı 1ıı 

gUlz amele tc§klllerl kCJZlğl'Wl umu 
mı kAUbi sır Valter Cib'iıie ne :tn : 
gllteredckt Rus sendlluı. heyetln.1n oc
fl Şvemikln lzma.sau ta.3ll1lakt&dır. 

B.yannamcde §Öyle denilmektedir: 
.Müttc!ik ordularm zalimlere Iaı.roı 

sellp stzc yardım edecekleri saat 
yalüa. maktadır • .Almanya her gün da 
ha. az a1.Wı temin edecek ve 'bütilıı 

maklnelert ağırlaştırae&lt oekilde ~ 
lI§nnmız JAzımdır. 

Tankların pek kısa bir zamanda 
kullanılmıyacnk bit hale gelmemu 
ve maynla.rln obUslerin paUamnmam,, 
nı temlıi cdeccli surette t.e<tblner a. 
lmu:. Şlmendl!erıcrt muntazam işle • 
mlyccck bir bale (;'eUrinlz, asker ve 
malzeme nnkliyatını baltataymtz. HJt 
1 r faydalı olabllecek her şeyi tah. 
rip ediniz. 

B.ı beyannameden bahseden Veıı. 
tem M ll gazetesi diyor kt: 
B~lıyan lhtil~ln bütün ~gal aı 

tmd:ı.kl memlekeUcre yayılacağını ""' 
HiUerlı:ı a.skerl kontrolUnU hiçbir yer 
de terkcdem yeccğini l.spat eden bir. 
çok nlb.meU r vardri". 

Şu {.'Ünlerde 3ebrln içinde ve dr.. 
~da pek çok Yao a.ğacm kemldiğl 
de görUlm ~tcdir. Bir afac: göv • 
desi 3-5 liraya satılınalctadır. Bu 
arada Şehreminindeki Saraymey. 
:fanındaki ağaçların kesilmesinden 

Mllano, 7 (A,A.) - 24 saat zar!m. 
da mlhvcr kuvveUert, Llbyada 100 ı l. 
lomctre nerlenıl;ılerdir. Libya arazı - la al . 
sinin beşte dördll, mihver kuvvetle • 1 1 s 1 asi 
r1n1n eline gec;:mlıt buıunuyor. 

ğmr söylem'ştir. de 6ikayet edilmektedir. 
._,----~-:--..:._.;.~.==::.=.:::::.;:...._ __ _ şarkCeiibes-nııe sa adan çekiliyor 

iki Amerikan bir 
orveç gemisi 

batırlldı 

gş"" B:ıştarafı ı lncl .sayfada J..ondra. 7 (A.A.) - Daily cxp. 
ress gnzetesınin Nevyork muha.. 

larma devam etmişlerdir. Dllı;man biri, hususi kayna.klatdAn al 1 1 
la.ıı. :ve ınalzemece llt r kaYiı>ln· l.a.bcrlerc <in)anar&k, P1er Laval' 
ra uğramıştır. Kttala':'lmız yem• i>ı artık iş.birliği slynsetinde ancak 
cen llcrlcfüi5}erüir. 5 şuhatta 34 tali önemi haiz btr mevki işgal e
diŞnan tayyaresi tahr p ve 6 tay. deblleceğini yaz.ıyor. Gerçekten 
yare kaybettik. 6 Şubat ta Muaıı:o. Lava! geçen sene kendisine ktt.r§l 
va civarında 7 düşman tayyaresi ynpılan cinayet tcşebbilsUnden son 
düşUrUhnUştUr. 

Mosko\-a, "l (A. A.) - Sovyet ra tamamen iyDeııe.tııetnlşUr. 
tebliği e:ki.'lde haber ''crıldiğine Kudüs müf'ı.üsü ile Ra~it Ali 
göre, Sovyct tayyarclnri 5 r.ıub"t. Romada 
ta 4: Alman piyade ta.burunu ne; • Roma, 7 (A.A.J - D.N.B. 
men lıemcn tamam n imha et.mir• Eski 1rak ba.:Jvcklll da§it. Alı Gey. 

1 11ıl ile Kudüs bqmUftllsU R0111Aya 
varmıılardır. 

Sınyapur harbi 

• 
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Salonlarında 'T Arada fark var mı~ 
B r uplr, ;>D.h:ıt bir hlzıı:;,c~J.nlz mt 

• !Zlll mutlnl' b2r derddc ol • 

Kadın erkekliği 
"Haydi çek tabancanı ne duruyorsun? 

yoksa canını Cehenneme yollıyacağım l,, 
n r !ıtkim dostumdan naklen, geçen 

E;'tl.n ·:ıı::d·ğun "Anıa\"ut lntıkamı,, 
ta.,Iıklı yuımı o~ bir &\'Uknt ar. 
lmda,ım, dUn, meraklı, cğlcnc~a bir 
muh:ıkcmc bulmak ısın aduye kor!. 
dor!ıırmda do!AJ:ıp dururken. koluma 
g rdl, hararetll bararctıı: 

Toplantılarda, güzel konuşanlara rast. 
lanınca, onları dinlemekten ~üphe yek ki 
biiyük bir zevk alırsınız. Hahikaten güzel 
lumuımak, hele konu§tuklarmız1 dinlet 
mek büyük bir zevktir. 

iyi konu§mak itiyadını elde etmek sa. 
nıldığı kadar güç bir şey değildir. Azim 

o j A R T 
sahibi biri, bunu güç de olsa zamanla el. 
de edebilir •. Fakat zamanla elde edil mi. 
yen ve güzel konuım.:ık 'ln ti ' rı d a 
us! 'in bir sanat vardrr ki im da, lLi. um.ın. 
da susabilmeıini öğrcnm I• sana 'dir. in 
nınız, bu mcz 'yeti elde etmek, l k 

daha 

- Az. zlm dedi, harikulfı.deydi, Bu 
aıe\"ZU ile bir tnuharı1r Cllllıyanırı en 
güzel romannu yaıablılrdl, 

- Aman blmder, roman kim, ben 
kim? 

- Uııtağfuruılab. Yalnız l:ılr .ey 
kaybctmış aayılma.z.mı, Zira asıl be. 

nım anlat!lcağrm, hAdlse~1 ıyı işlersen, 
heın gUzeı b!r roman elde cdr>r, h~m 1c 
nöhretinln a.kislerlni btıttin Tilrklyedc, 
daha c sarctıe soyUyeyim, bUtUn d!ln. 
Yll.diı. t,ltebUirstn! 

- Hah, hah., ~nı biran o:.sun, mer -
eğ! unutın~ görmclt lstrrfüm. Cc • · 

no al'\lkat, S."1.lkat ben pC>hl o 1 vxp 
dunıyo::sun .• 

- Bıı.yrr, hayır, hiç de mUbalağa 
etmiyorum. Gd §Ur ya, ıki kelime ile 
anlatayım da d!nl<'. Bıı.k nasıl bana. 
hak vcrecckain? 

Beni koridordaki bir .ıııra~·n oturt., 
tu. Ve .... ik.l kc!.mc ile yani h<.'mcn 
Uç, dört saat sUrcn iki kcllmcclklc şe. 
hlt oldut'U "ha.rikull\dc ' kayr,, an • 
ıatu: 

- Bu va.ka crkcklı '< lılsslnln en gU. 
rıel bir ifade.sidir, Fakut, ne ı;a.rc ki, 
bu senbol bir kadındır. DUşUnUn, ta • 
rflıte ra.ııtladığmuz kahramanlık. 
ı:nertılk hlkAyelerini gölgede bırakan 

bakik1 bir vakanm kab."lm!lnr "ka • 
cbıı?,, .. 

- Canım gazetede bana tahSli olu. 
Dan yer, bu kadar l!ÖZU kaldırmaz,. 
i'a.1dız1ı cUoleleri bırak da es:uıa gir .. 

Birkaç sene evvel cereyan ettiği 
Yakanın hA.lA içinde yıı.şryormuş gibi 
heycca.nıanıın do:ıtum, sık sık hAkiın.. 
Jer tarn!mdan maruz kaldığ'ı bu tarz.. 
daki lht&nın Uzertno derhal kendtnı 
toplıı.dı ve: 

- Evet, evet esaaı .• diyu kekeledi. 
Ha, ne diyordum: VakUıe ... \'ilAye. 

tinde avukaUık edlyorduın. 
Bir gün §ehri heycca:ııa titre. 

ten Talı,,lyane, gaddarane bit eına • 
Yel (§lendi, birisi, §Chir barlelııde pu. 
auya dll§UrWerek, öldUrUldil vucudu 
P&rça, parça keaılm.lş, kafası. kopanı _ 
llU§tı. 

Vakaya müddelumumll1k ve zabıta 
eı koydu. Fakat tahkikat ve tetkikat 
btr netıoe vermedi. Ne katil ı:ıuıwıa. 
lılldl, ne de h&diaenln sebebi öJ;-rcnll ... -

ÔldUrWen ada.m, tlcarclle uğraşan 
blr PllçU. Reneae kendlaınt ııevdtr • 
Jllif, dtlrtıat, Jıaın1111ıu blrtalydi. 

H!df..se tecı oldutuncıan halk tara _ 
tından bir tUrıu unutuıaıınyor, herkes 
bWln kim olablleceft hakltuıda. kafa. 
amı 10nıp dUnıyordu. Her teYe rağ. 
men ına.halD takibin de arkaaı bırakıl 
maııu,tı. Ama kaW bir tUrlU bulwıa.. 
lllllyordu. 

••• 
Cinayeti takip eden gtlnlerden bir. 

&11nUD geOMt, seç ftldl, bir kadmın 
)'alna: olarak oturduğu evin kapısı ça 
hndı, ZU ött:UrtılmUyordu, blruli par. 
aıak1anıı.m ucu lle kapıya VU1'Uyor • 
du. Nihayet, bu muaımuıe ç&lı~m ao. 

=-~ kMna U)'aDdr, kalkti, giyindi, 
-.pryı actı. 

Kapmm dibinde Yaralı b1rl8l yatı • 
Yordu, lnU:vor ~: 

- Ne olur, lıtr Y\lduın au! diye yal. 
varıyordu. 

Ane adında oıaa bu '° )'aflannda. 
kS kadm. adama &eıdı, kendllılnl l~ri 
&ldı, su verdi, :v&ruuıı a&ı'dı va. tem.la 
bir rata#& yatırdı, -4d&m erte.1 &1lnU kendine celml.§tL 
kadına mlmııet dolu scs.Jerle baktı. 

- Bana yapbfmıa bu tylUfl 6rnrUnı 
oldukça unu tanuyıuıagtm, 

- Buat lyUlk, bir ı.nıı'\ evine mı. 
aaftr gelen herkesi ağırlamağı va.ztfe 
blllr, Bu bir Tazın misafirl de oı.a •• 

Ve konU§ID&lann sonunda yaralı &. 

daııı bikAyeazıs arııattı. Kendisi geçen 
lerde burada, biristnı öldUrmU,, kaç • 
nıqtı, Vakaya aetıeb ikıatn1n de ICvtnlf 

Olduklan bir genç ku:dı. Sevglslnln 
§fddeWe alevlenen kıekançlığr neUcc • 
Binde raldbinl &dllrdUğUne §imdi Pi§. 
lXıa.ndı. IAk1n ne çare k1 lı l§ten geç. 
ınııu. 

~ J'erde, eevgllial.nden uzak 
l'a§arnaga tahamnın.ı edcmemlı.ı \"e bir 
defa 111&Uno görmelt için tekrar gel. 
ll'llfll. Fakat gece fehre girerken jan 

~ karfllqm11u. Jandarmalar 
IU dJalne dur! deml§ler, o yakalanırsa 

çu ~korkarak kaç. 

mııtı. Tabıt devriyeler ate§ ııçmı§lar 
\'c kendisini yaraıamı~ıardır. Paraf:ı • 
na rağmen kaçmı§ ve bu kadının ev!. 
ne kadar gclınlştl. 

Kndın bunları dlnlerk<-'n rengi at -
mıu, gö..lerı bUyUmU,, tUylerl Urpcr. 
nılstı. Yarıılt adam lr.ınun farkmcla 
ôeğildi. 

-ı:ğer beni b rkaç gün daha c\TL 
:ıh.de mle'ltlr ederseniz, bu !Ylllı11nlzi 

y.1~ıı.dığııt1 :uUddctçc unutnnuyac:ı. • 
~ım. Tatil parn do. vcrec<'ğlm slr.r. 

- Rlcs edcrım. !'aranın ne hUkmU 
var. 

- Tabll beni haber '\'Crmfy"Crck.slnlz 
- Bunl."lrı nasıl aklmmı getırcb 11. 

yorsunuz. Ren l:adınırn 1UI1n, 
namuııumdur, 

GÖztım 

nu§mayı elde etmekten çok dah 

Zenginin parası züğürtün 
çenesr ni yorar 

a y 
var 

~~~~-o~~~~-

B ü ün dün a 
10 mil ard 

ı~ 

nı \"ar. 
dinlemedi 

- n Ilı! ölt-Jdnd n para ı tlycrok. 
tim. 

- nunılan fııtl'dlnlz de 'ermedi 
nılf 

- Bclkl p:lra ' rccelttlm. 
- n m:ı '\Trdlı ı de Blmadr mı! 

Ye y :ıtı adam bu konuı;madan son. 
ra c\·d konı-ltladı, tam on be~ gllıl, 

kadın taıafınd'l.n buıbir ihtimam, bin 
bır d:kk t!e bnkıldı. 

A\'Uknt dostum gözlerfDI dikkatle 
gözl<-nmc- dıkerck: 

Bir milyar altın lira, ancak 64 vagonla taşınabilir 
• A 

- Bur&ya kadar h!dıaede, b1r fcv. 
lml:ld '·k yok dcd1• Fak~t biraz daha 
sabret. B k ne oıo.c.1k? 

15 ınc. ı;tı:ınn ııronıında adam iyile:. 
mlştl. Ar•ıı;: o gece gitmek lstcdığlnJ 
söylcdl. Ayşe, l.c:ıaınine yol hazırlık • 
!arı yaptı \ e geceleyin, belki oUp!ıele. 
nlr de yaluı.Jıı.rlar diye kendisini gl!tlr. 
mck Uzcrc çıktı. 

Kad ria erkek gece \"aktı şehir dı. 

şma gele klcrl zaman kadm, btrdenbi. 
re adamı dJrdurdu \"C: 

- Ey oğlumun kaUll! diye bağırdı. 
Davran, yoka:ı. canııu cehenneme yol. 
lıyac:ağım. 

Kadm el!iıde bir tabanca tutuyor. 
du. 

- Çabuk sUAhı:ıu çek. Ben kadmmı 
ama, senJn gibi alçak deg1llın. Oğlumu 
pusuya dU~Urerek bir kadın gibi senin 
öldUrdUğtlnU artık 5ğtend1m. F"nkat 
misafirim o1duğun için, bana sığındı • 
~ın müddetçe sa.na fenalık yapamaz " 
dım. Artık fJvlinde değilsin. lnUkanu. 
mı alacağım. 

Haydi, çek tab:uıcanı, ne dunıyor • 
sun. 
Nihaytıt katil, i§in dehşetini anla • 

mıştı. Sll~ına davrandi, Fakat çek, 
meğc frrsat bulamadan kadmm ate.şle. 
dl~ blrltııç kurvwııa canm olarak ye. 
re yu,•arlandı." 

Vakanm teairl altmda kalml§lım. 

No söyllyeceğlm.1 ıqırdım: 
_ Demek bu hakiki blr vaka? diye 

kekeledim, 
Arkadiışım gücenir gibi oldu: 
- Elbette. Hem de bu teferruat 

mahkeme karıft-ile de tesblt olundu ve 
kadın oğlunun katil tarafından öldli. 
ı1llmes1 tahrik ve tahfif sebebi sayı. 
ıarak 12 sene mUddeUe hapae konul • 
du. 
Naaıl beğendin mi? ne olur, bunu 

bir uzun hlkll.ye, roman olarak yaz. 
- Olur, olur merak elrne! 
Avukat arkad&§ı:ın kAğ'ıt darlıfmı 

hiç heaaba katmıyordu. Bu yüzden .a 
zUmQ tutmadıtmıa mUtee.1r:1m.. 

ADLiYE MlJtıABtRt 

Slııall telefonu kapadı: 

- Çıldırmak itten bile dettL Doktor 
lif uıamryor. Ve 8ilylecllklerbnJa .biç 

blrilll mazeret cllye Jcabal ~. 

oeya bfttlbı bWllar, bir .__ 

kurtulo,u koou&U)urken. lldnct tlve. 
Cıeele kalıniut. 'Yani atabeJlm bldm 
Sacldenln balıo!llDı kurtarayım derqa 
knrısmı ~1Jedecelc .. "e ~ bu. 
ou tabii Jtirecek. 

Sinan alalrll aclımlarla dolatmala 
t.fladı: 

- Ben Myle ~ blyJe mes. 
liık atkmı, biıulJ MJle .....,Mm blr 
'Zl.hnlyeta taıimuyol'IUll Ye IJa ~ce. 
!ere lıarfı lıyaa ecllyonım. Bir adamıD 
lnırtulmUı lsıln, laJr INafka lnunı kur. 
baa verinek, o kUrtuı.a eaaaı ne kıy. 
metı olur T Ama, bono doktor Brzaya 
Ye afabeylme llOl'al'lllMld, ''kurtıoı.c.Jı 

011111 lılr Jd'lnla tlllftı ~ttı, bftttin bir 
aenilyetla .. yatıdır?" GlyorlaP. Adam 
een de •• böyle IDl!'9hnm lılr :DIÜSlat ut. 
nlllcla iten ~ mll.,ftk Ye temiz yü. 
rek!ı lılr kllClm olan ,enıemı tecıa ede. 
mem. l:fer atUeylm feda edene, o. 
u da "aen OıJınam blNla" ara,mı sev. 
mlyormapwa ı.. derim. .... 

SAHİR TELOFON BAŞIMl>A 

S..t on. 
lümıacer 8elı1r teleloıada brdefl 

S1nana eu 17.Ahatı veriyor: 
,._ ,,...... ,. 11 H•;dts;::'!J!. Pw-

DtJ1'l."A MlLYARDERT.ERt 
Yapılan telklklcre göre, bu harp 

bqlamada.n e\'\'el, dünya ytlzünde yrı.I. 
nız 10 tane milyarder mevcut bulunu. 
~ordu, Hepsinin en zengini de, yakm.. 
ıartla ölen ve serveUııln miktarını 

kendisi do tahmin edemlyc.n meohur 
"mitralyöz vo lop,. lUccan BazU Za. 
baro!tur. 1ngUterede yerlefIDll olan 
bu yunaruı, hepımiz biliyoruz ki, vak.. 
tile l.sUklAl harbimiz esııasmda, Yu • 
nan ordusunun bUtUn harp ve mühim.. 
mat ihtlyaçları.'11 temln et.mi§ ve btr 
çok nıllyonlam mal olan bu masrafı. 
nı da, YUD&I:islılna. ödetmekten vaz.. 
geçerek Venizeloea bağıeıamqt:ı, 

Zeng1nllkte, Udacl selen milyarder, 
llUmiııyum kralı Amerik&lı Kelloa • 
dur. Evvelce, ildnclllk petrol kralı 

Jan Roktellerd1!yd1.; bu zat, aıervcU. 
nin mUhim bir kısmını hayır 1.§lerine 
tahsta ettiği için, z.anginilkçe, üçün • 
ctı derecOye indi, 

DördUncü derecede zıe.ngin nıllyarder 
otoeıobü llemlııln phl Hanri Ford. 
dur. Bu zatm 70 milyar dolar servet 
sahlbt olduğu t&hm1n edilmektedir. 

Dünya 7.eDglnlerlnlıı beflnc1a1 Olan 
Piyerpon Kargandıi'. Bunun kaç mil. 
yar aerveU olduğu iyice teablt edile • 
memJttır. Bu zat, "dUnyamn bankeri,, 
diye Dmıret k&zan.mt§t.ır. Plyerpon 
Marp.ıun kontrolü Ye ldareai altmda 
bulunan banka, fabrika ve UcarethaDe 
gibl mtıea ... -eıei:1n &dedi 2,-t50 kadar. 

dır. 
Bu mllyarderlenn dördü birleşik 

devletler Amertkaınndandıt. 
DUnyanm &ltmcı derecede zenglı:ıi, 

cenubl Amerika vatanda§larmdıuıdır. 
Bu zat, Slmoıı Patıno d'Bollvyadır. 

Bu zengin muauam bir aervet yap -
Wttan aonr& ticaret hayatmdan ço • 
ldlı:nlf, aiyald l,1lere meraıt ısar~
br. Son aenelerde, 1"ranaaDm BOllv. 
ya senrlydL 

Zengjnllk •ı:ra.ımıda yedinci gelen, 
mndıataıım Haydarabad Nızamıdıt. 
Bunun da maı mll.lldl hadsiz hesapsız. 
dır. Bu zatm teııblt edilmesi.De tmkAn 

V'tılıiıdl ...... n6tOrlle glSrtıatnm. Ba.. 

pmna ~ Mllattlm. Meler bL 
z1m koea A9laia mldlrl7ete tıeıefonla 
tw.lyetı blldlrmtt Ye nmaftıılnl ça.. 
ptara.k b1abJı m mnhataza ve ta. 
rMllOt altıaa ahlınmt Keadlalne ıe . 
Uncıe ~ izini lllllöiut- uzun ve 
beyeCSDlı bir OtolbObl) taklblncley. 
mı,. Yanına iki tane de slVU yardım. 
cı a.IJDll.. bize DJerak etmem kl ~lıul:tl 
Ye geleoiık telıdltlel'e kulak vermemek 
llflmlzl tavsiye etml!J. EğCi' ben ubl' 
mlldtlribıll aramasaymışnn, onlar bld 
arayıp bu malQmatı "er<'c ldenul§. 
Artdı bir Rlılike kalmadı demclttır, 
l'enpaı de aratıyorlar .. acııba l\Ioda. 

da mı. yolaıa ~ ile beraber uzaklar 
ela mı f En büyük dll:JUncem, kcde. 
rlm flt.e budur. Sen ihtiyaten bugllh 
de eTdftı aynlm3 !n 

Slnan ba telefon koııuımasmclan son 
ra, doktor Rıranm dediklerini !Ö.)1e. 
mek lat.edl. Snhlr: 

- Bea ...... teltııf-- bWdom.. 

g6rWemıyen ser..-eu bakkmda bir flklı' 
verebllmelt Jçln birkaç rakam .zlkreL 
mek kA.fidlr. 

Ha.ydarnb.:ı.d Nızamı, geçen büyük 
harpten sonra, mücevhorntmm \"o el. 
mastarının bir Usteslnl yaptırmak ve 
onlarm kıymeUerinl takdir ettirmek 
için lnglltercdcn üç mUtchtıSSIB CX?l • 
bctıntau. Bu Uç mUtcba.saıs, ancıı.k iki 
sene ça}l§makla bu ifl nihayete erdi • 
rebilmıeıerdlr. 

Bu Hindli prensin, 4.00 tane lüks o. 
tomoblll vardır. Bu zat, ge~n umumı 
harpte, İngiliz hUktllnet.inl:n emri.De, 
50 rnllyon lzıgU~ llraar tahs1aat '9'er • 

ınl§l1. 

MUyarderlerin seldzlncls1 de, gene 
Hüıdlst.a.ndadir. Bu zengin adam, Ba.. 
roda Mllıracesldir. Bu zatm eenellk 
v&rtdau, iki yUz m.llycndur • 

Dokuzuncu ınllyaf'der, Hind mu.eıu. 

ıruınlarmm reisi bulunan nıcebur Aga.. 
luın,dır. Bu zat, llcnrctlo degtl, Hind 
mUıılilma:ılarmnı 'erdlltl rl '•dını ver. 
gller,.ıe mllynr1ar Wrlktlrml§Ur. Bir. 
kaç sene evvel, Parlatc, bir 1.§çl kIZI 1 
severek onunla evlenen l'e ecnebiler. 
ce "mUslUmanlnnn P3P:\St., dly0 öh. 
ret bulan bu zatın St?n'cU, her sı:ne 
artmaktadır, ÇUnkU Hlnd :mu Uman. 
lamı ısadaka ve te~rrulıı.n d vnm et. 
mektedlr. 

Dünya mllyardcrl rin1n :ıuncusu ve 
sonuncusu bir Japondur. İl!'ln : I{ n 
Klşt Kaganidlr, 

MlLYAr..IJER HAKKINJ>A 
BİRKAÇ HESAP M.t ~t 

Yukarda, milynrd rlcr bnlu;et • 
tik. Uilyan sayıemesı kolay, amı:ı o. 
nun ne ettiğini gözönUnd canlandır. 

rnak çok gUçtUr. Bir m lynr llrıı, bir 
çekte hiç de göz kam t ıır.az. ı~ !'ht 
pa.m Ue de binlik bınlik olursa, bir 
milyon ta.nesı ş6ylc böj le bin '.kllog. 
ramdan. biraz !a.zltl al;.rırlıktndrr. Bu 
hesı>..pça, bir Amcrlknlı mllyard r, ıniL 
yarlıı.rmı, ktığıt para ile blr yUk vaeo. 
nu ne naklcdebillr. 

Bu milyarlar, altın olursa, i§ Uçle. 
tılr; çUnkU tek bir mllynr altın lirayı 
nakletmek fÇin 6ıl yfik vagonuna ihU.. 
yaç vardır. Bu kadar yük vagonu tsc 
3 katar eder. O halde 10 mUyar altın 
llra için, 30 tıı.ne katar harck t ettir. 
mek Ul.zrmdır. Artık, milyarın fazlası. 
nı 81% he.sap edin, 

I\:Ulçe halinde bir milyar Jlralık aL 
tm (g<ıçen büyült harpten evvel) 
322,580 kilo ediyordu. Bunun vllcude 
geUrdıği ııekll, 17 metre mlklbına ya. 
Jmıdı: Eni, boyu, yükseldi~ 17 şer met 
relik koskoca bir apartıman. 

Simon 
Simon'un 
yıldızı tek
rar parladı 
Simon Siınon bilyUk bir tiöhret 

knznndmtnn sonra birdcnbir.:: crln " 
m perdes·nden kaybolmuştu •• Da
ı d grusu Amer'.Jmda çok kud • 

re. li bir l:a.dm cemiyetinin gambı 
n.:ı uğnyarnk sinema şirketleri ta. 
rafından nfaroz 0\illnıiştl. 

Bu çol! ktivvctli Fransız sanat_ 
l iın Uç scnedenbeıi Amcri!ı:ııda i 
riz oturuYor. Ve nçrktıı knlm..'"§ ar. 
lt t er cemiyetinin verdlği pareyla 
geç niyordu. .FnJmt ge;ıç ve güzel 
yılıh 'bu halden ümitsizliğe dUş • 
mu <l , ili.. Bir mii&lct kendi bes 
telediği bir ş:L!'kıyı IOOr sahnelerin" 
• e o1ruynı'3.k imıi etrafında yeni 
lfr al!lkn uynndmnaı. yolunu bul
tn tu. 

Sonra yeniden filme girmek :fm. 
kfimnı elde etmiştir. Fakat büyUk 
filmlerde de~ il. Ş:ınkı ve rakıslar. 
ttın ibaret küçfik eğlence filmle • 
rinc. 

Halit onu lbu filmlerde de beğe
nince bliyil.k sinema §irketlcrl onu 
tekrnr amlarma alına~ ı dlişünmnş 
lcr v ken<l'.,iyle yeni çcvrUceek 
"Şeytan ve DanyeI Vcpster,. fil,. 
mi için bir mu.kavle imzalamrş • 
lardtr. 

Güzel artist bu filmde Şcytım ro 
liinU oynıyac!lktır, 

Yıldrzın sönmüs yıldrzı Ycnideil 
par!o.nuı.ya ba§ludr. Bu altın haddeden çekilir ve tel h&. 

llne getlrlllrsc, UstUva. hattmm 111.e • 
tinden butUn arı: kllre nl k~ tacak, 
lnllimetrenın dörtte Uctı k lmlığ'mda 
bı.r kll&lllk olur. 

Beyoğlu H alh Sineması 
BUGtJN 

Bir nıllyarltk altın eritilir de heykel 
yaprlırs&, bundaıı, tabu lruan büytlk • 
lllğünde, 22 tane, somaltnı in n hey. 
kCU olur. ,. ı, R. ö. 

Matme ıı de, Gece 8 de 
a Blty1lk Film Birden 

1 - nu~apon h:ırbl, 'l'Urk~ 8ÖSll 

B - 8e\1ttlflmlı, Gll:nler. dıuıet Mak 
Donaıt - Ndson Edl 

S - Kalpll%8.nlnı Çetesi. 

Ytıltıız yU.zU monumış, 
~ylo göı:;'l!Une bir göz attı. Çooatua 

boynunda bağlaıunıs bir ip gördtı. 
- l.'1lı.Ui:ıUn Deden ıtıOtardıA'Jnr thn

dJ nnlııdrm. Tavnıcufu iple botmol • 
1ar. 

Ya.zan: lSKENDER F. SERTELLi 

Ve boynundaki ipi .)etüıdo blr8ktı. 
l>akotı tekr:ır )-arnıı yamalak lllirdL 
Runu yaparken elle.rl tttriyorda, Pa. 
ketı tekrar bir kenara bı.rakU. Paket 
ktılm bir pıu·3umm klğldına ııan:ımı,. 
h. 

kcıınuştum ve icap 6'Ten ü:al:ıAti atılım. 
Diyerek telefonu kapadı. Stnan: 

- Ne garip o.dıundcr ıu nğahc)lm 
de, IAfr Blumda bıraktı. Da ka 15ey. 
ler söyliyecıektim,. hastaneye g-ldlp 
gttmlyettğtnl 80racaktım. ifa) dl, llm
dl gel do ınerak etme bakalım! Ya 
tuu;tancye giderse, ya dokt-0ra lk1ncl 
llfJYJ Japa.rsap., O zaman blzlm yen. 
ge hannıını ela Uelebed )'Uı.llDU &iireml. 
> ecettz galiba. 

Sinan hlzme~ kadına 8"lendl: 

- Ayşt-, bana bir ka.lıt"e pf31r. 

- Peki bayan., 

Sin:ııı pc:ıcerenın önllnc oturdu. Son 
rn birden kıınnpcnlıı kennrmcıa duran 
baltayı gördll.. kenıll kendL:ıe (;filCIU. 
- No m:ıruısrz §ey. Sanki bir baskına 

o''l'nSllydık, bu b:ı.lta bir ıse ynnyacak 
mıydı? 

Ve lü1nıetçl3 e ~dlrmeden balta)'l 
lllıp zcmlıı katm lııd rdl. 

• • • 

BtB ÇOOUK CESEDt. 

Sinan çamll§ırbğa lıoltayı btrnkır. 
ken ,-ehle ıianlı bli,ytlk btr paket gör. 
dil. Tanına aokuldn: 

- Bu eli ııe~ dün ı;eco burnlnrda 
afabeyimle dolaıtık., Böyle blr paket 
•·oktu burada •• 

Paketi "ö3 le muayene etti.. cllne 
~'UmUJllk bir Dı4<1denln tem:uılle me 
raka dilJtD,. paketliı ipini ~1iidU. 

Sln:.uı ıırtık - blr gece ewelkl '\-a. 
kalardan ceım.ret al:trnk • aoğuldmnlı 
bir insan olmu~tn. Pal.ott ııçmen bir. 
c:ıcnblre Urktu.. lro~mıtın gtlllC?rl drş3 
tl)n tırlanu lbl hnl!ımıa!. isterdi. 
t.mdlnl gU~ tuttu: 

- Ölıntl! bir ~OCU't C!l5cd1., 
Ve paket açılınca etmfa IA'J'mç bir 

kol.."U yuyılC:ı. 

Adeta :mezardan ~ıkarilınt:ı bir oo. 
cuk cesedlno benzı, orClu bu. Slrı n 3.. 

IU'dı: 

- Bir .)'a§mda kndar vur. Yavnı • 
nnn suratı l'ftll ölmöe gibi taptaze, 

inan derlıal ~~· fırladı. 
İllzinetçl lmdıtt ellnde bit tepsi ile 

lçCrl3 e girdi: 
- lfahvenlzl gdlrdlm, ldlçDk be)'! 
\'c , L'l:mtn ytiZ.Unc bakarak llrktll: 
- Aman ynrnbbll Bu ne renk~ 

Çl hrent-L .arıı. sarı olmmıı .. mrihk mı 
oldunuz, sınan Br.yl' 

SLiıan ıiliyU,l ecek sllz bulamadı. 
- l\lerdlventıc ayafni:ı bul'kuldu .. 

fena lıılldo cıınım yandi. 
Dl3crck kah\e ttncanmı o.lcb. 
Ayşe: 

- Geçnils olsun, dedi, blz.lm ldiyde 
burgulnru <l rhnl ınrok su banyoım 

rnp:ırlıı..r .. ·~i gelir. tst.cr&etıh blrar. 
ım ısıt.:ıyım, 

- Fe113 olmaz. Haydi c:Wulc t1ll1.. 
lıı:m hlmıet~iyi bapıclaıı uvrm.k 

l&tlyoi'du. 
A''SC od:ıd:ın ~ıkmca ha.agatlne Wr 

tencere m ko3 du •• ve Sbı.'!a ,._.. Mr 
nef alArak kcnl1tnt pencere llııl..._ 
ki knnape>ye attı. 
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Japonyanın 

kuvveti 
ile sabah Oğle ve akşam 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
,., ~ .. • ',·' '~ r.. '". • • ' • ' ... : - ·~ •• ~ ' '. ~ - , .~ 

K .. ''k 'I" 1 I" 1 LAN uçu ı an ar 
Sümerbank Umum r~üdürlüğünden : 

EN SON DAKiKA 
Küçük llanlar Kuponu 

(Bu lrupoııa ekleoere&ı göod6riJecek 
1f arama ve il vernıe U!lnla.n En Son 
Dakikada parasız ncşredUP<ıekttr. Ev 
teome tekllfl gönderen okoyucutarııı 

ınabJos kalmal' il.zere aarlb &dresterı 
Dl blldf,rmeterl !Azım.) 

Neşredilmiş olan 200 ve K. 257 No. ıu kararnameler ve lktısat Ve. 
kll.let

0

ı tamimi mucibince bUlUn memleket dahlli.llde mevcut yapakla.r içlıı 
Ziraat ·Bankası Şube ve nj.9.11!arma ve bunlaMiı bulunmadıklan yerlerd~ 
kaymakamlıklara verilecek beyannamelere dahil yapaklarm Ankarada 
Yen~ehird.e lsmct Paşa caade.sinde 15 No. 1u Stimer Bank lpllk ve do 
kuma Fahrikaları mıicsscsesi yapak mübayaa ekiplen tar&!mda.n, be 
yannameler mmtaka itibarile bir sıraya tabi tutularak, sıraları gerdikçe 
aı:ağıı1aki Tıcaret Vekaleti fiat ve şartlarile satın alınacağı ala.kadarlara 
1l ildir ilir. 

Japon Genelkurmayı içtima halinde Evlenme teklifleri: 
Mıı.hıılllnde mti- Borsa ve latıuıbolda 
bayaa kilo tlatı mübayaa kilo fiatı 

Ktınl§ Kııruo 

Japon iınpara-lonı Hiro Hito Ja.. 
ponyanın 12·1 üncü imparatorudur 
...e 40 yaşındadır. 

Tahta babasının ölümü üzerine 
25 ikincitcşrin 1926 da çıkmı~tır. 
Çova ismi -altında saltanr.t eder, bu. 
kelime Japon dilinde münevver 
sulh demektir. 

imparator hanedanı milatl.3.n 
000 sene evvelindenberi Japon talı. 
tında oturmaktadır. Japooy.mın 

iJk imparatoru güneş mabudunun 
oğludur. Onun için bütün Japon 
imparatorları mahullnra müsavidir. 

Japon imparatonı sıhhatli bir in
sandır. 

Sabahları 6 da kalkar. İçki ve 
cıgara içmez. Tenis ve golf oynar. 
İyi yüzer, iyi ata biner. 

En merak ettiği şeyler deniz 
hayvan ve nebatlarının biyolojisiy
le fotoğrafçılıktır. 

:\fülecessistir, hem Jaıpon ibo1ni 
hem de garp ilimlerini öğrenmiştir. 
10 yaşındaykeın eski Yunan masaı.. 
cısı Ezop'un masallarına berıziyen 
şiirler yazmıştır. 

Japon imparatoru dünyanın en 
zen«in adamıdır. Japon hukukunıı. 
göre bütün Japonya imparatorun 
öz malıdır. 

Japon imparatoru severek nlen. 
miştir... Bu.gün imparatoriçe 
olan prenses Mogako imparatorun 
evlenebileceği Fujivara ailesinden 
oJımadığı için bu eTlenme birçok 
muhalefetlerle karşılanmıştır. F:ı.kat 
imparator bunlann heJ)ISini y.enerek 
sevgilisini almıştır • 

imparator bir defa çıkardıitı el• 
biseyi tekrar giymez. Sırtından çı. 
kan elbiselerini subaylara verir, bu 
bir Japon subayı için en kıymetli 
hediyedir. 

imparator Tokyonun göbeliııde 
J(uyojo sarayında otwoor. lmpara.
torla yalnız başvekil ve ordunun 
ı>Qyük kumandanları görü!)cıbilir. 
Diğer Japonların imparatoru gör. 
me}eri ve onunla konnışmalen. y:ı-
seiltır. • 

V-eliaht prens Sugo 1933 te doA-
muştur. . 

Japonyaının harbe girWndenberı 
~yoda oturanlann hayat tanla.
rıoda ulak lbir deftişiklik olm1Jştuı"• 
Şimdi Japonlar biraz daha geç ya. 

tıyorlar. . 
Bu radyo yüzündendir. Şhndı 

raiiyo her Japon için çok ehemmi• 
yetti birşey olmuştur. Akşam gece
nin muhtelif saat~erinde Japon ka
rargahı aske-ri harekata dair resmi 
tei:>li~rl radyo ile ~retmektedir. 
Her Japon bu tebliği ihtirasla bek. 
les- Bu dakikalarda biitün J-a~ 
rı~ gözleri rad'Yolara dönmüştür. 
Resml tebli@ler susunca radyolar 
kapanır ve her Japon hAdis~~ 
tefsir etmeden., bunların netıcesı 
hakkındıı ortaya fikirler atmadan 
ke'Odi y&ŞD.J'l.'tna döner. 

Tokyoda imparator sarayından 
başlamak üzere hıer yerde bir rad
yo vaT'dır. Kapıcılar vo asansör 
memurl~m dahi resml tebliği dllt
katle dinler. Otellerine gi~k ve. 
ya Hansörle ç.ıkmak mecburiyetin• 
de bulunan yabancılar garsonun 
dinleyişini bitirmesini beklemekle 

miikellettirler. 
Japonya çoktan.beri harp içinde 

yaşıyOT' gibidir. Yiyecek veı;ikalan 
Japonyada bir sen.edenbcri dağıtıl
mıştır. Her Japon günde 340 gram 
prinı; ve ayda 480 gram şeker nlır. 
Balık iki giinde bir dağı.tılıT ve 
nu1ctan erkan balığa gftre hesap e
rlilir. JııponyndR her eve ayda 15 
kilo köınltr, H gram zeytinyağı, 
1500 gram ekmek Te 600 gram un 

verilir. Fakat en az verilen ş.eyler 

bunlar değildir: H~r eve günde 4 
tane kibrit ve her iki insana .ayda 
1 yumurta verilmektedir. 

lktısadi abluka Japonları midye 
ve istridye yemeğe ahştırm ıştır. 

Es.kiden. bunlar Avrupa ve Ameri. 
kaya ihraç edilirdi, şimdi Jaı)onya
da yenilmektedir. 

Lüks eşya vesikaya tabi değildir. 
Yalnız fiyatlar yüzde 30 arttınl

mıştır. Japonyad:ı lüks, sayılan e-ş• 

ya tütün, pirinç mkısı, et ''e lokan
tada yenilen her yemektir. 

Petrolu ve benzini olmıyan Ja. 
ı><>nyada otomobiller diinyanın her 
tarafından dalıa fazladır. Fakat 
bunlar infilaklı ıııotörlerle değil ga
zojen motörleriyle hareket ederler. 

Bugün Japon payitalılında Alman 
ve İtalyanlardan başka yabancı 
lar, görülemez, İngilizler, Amerika. 
lılar, Kanadalılar, AvuslrnlynlıJar 
tahaşşüt kamplarında tecrit edil
m~leırdir~ Cenubi Amerikalılar liO

kaAa çıkmaktan adeta ürkmekte. 
dirler. Japonyada ecnebilerin te
lefonla görüşmesine imkan yoktur, 
çünkü bu memlekette Japon dilin
den ba~ka dille tel~fon etmek ya. 
saktır. 

Akşarom saat onunda, ışıkların 

sönmesi için hiçbir mecburiyet ol

madığı halde bütün Tokyo uyur. 
Japonyanın harbe giriş günü 

Nlci • Bo.şi köprii,c;ü civannda ya
pılan tezahürat çok heyecanlı ol 
muştur. Bu tezahürde Avrupada gö. 
rülen heyecan alfınwtlerinden hiç. 
birisi yoktu. Alkış, nutuk, ba~·rak 
Japonlarda malum değildir. Yüz· 
binlerce insan bu köprü başında 
impar-alorun harp açıldığına dair 
~mrini hareketsiz, sessiz, gözleri 
yerde dinlemişlerdir. 

Zira imparatorun emri insan sö
zü değil, mabutların iradesidir. 
Hiro _ Hito en yüksek kuvvet de· 
meıktir. Hilo yalnız imparatorlara 
mahsm bir isimdir. Bu k.elimeyi 
hiçbir Japon telaffuz edemez. Yan
lışlıkla impar:ıtonın ismini ağzın• 
dan kaçıran bir köylü teessüründen 
intihar etmiye karar vermiş, yal. 
nız kendisini harag:iriye layık ol
mıyacak kadv alçalmı.ş bulundu• 
~nda nbir ajtaç dalına asarak ken
disini öldürmüştür. Japonlar impa. 
ratordan bahsetmek icabettiğt vakıt 
kekadenka ''en büyük majeste" ya• 
but teoşisama "göğüs oğlu" derler. 
Mikado ismi 'ebedt Ja,pol) Ji5anında 
kapı demaktir,, çok az kullanılır. 
Japooyanın gürültülü payitahtın

dan Nlçibofl köprüsüyle aynlmJ.IJ 
olan impaı-ator sarayı ~izliğin 
ma-bedidir. Bu saray, elinde Planı 
olnııyan herhangi bir in.san kaybol. 
mıya mahktlmdur. Burası Japonlar 
için hem Versay, hem de Vatikan .. 
dır. Hiç yanılmayan, herşcye ka. 
dir olan imparator burada oturur. 
Her sene 11 şubatla ha.nodan a1.a
larını huzuruna burada kıııbul eder. 
Onlara mu.kaddeıs aynayı burada 
öplfirftr. Bu m«&Simd.en sonr.a iro• 1 
parator korku ismi verilen salonu. 
na çekilir orada büyük ceddi oıan 
Güneşe biT ser.eli};. icroahna dair 
raporunu okur ve hesap verir. 

Japonyada bir askere verilecek 
en büyük mükACat k:ıtıramanlık hi
kayesini imparatorun huzunınd:ı 
anlatmıya müsaade edilnıesidir. 

Fakat hikayesini anlatan asker 
imparatoru göremez, çünkü irap:• 
rator ipek bir pcrde-nin arkasında
dır. 

Jııpona göre öliim korkulacak hir 
şey değildir. Zira her Japon haya_ 
tıu eıbedt olduğuna inanır ve ''biz 

eskiden de yaşadı~ımıza inanıy~ 

ruz, her birimiz mazide yüzlerce 
defa öldük, ve ölüme aJıştık.,, der. 
Onun için Japon askeri çok feda
kardır. İşte bir misal: 1905 Rus -
Japon hat-binde Por Arlunı -ıaptebo 
mek ıçin Japon mareşnlı Nosi 10 
binlerce :ı.s1teri feda etmt'klen çe
kinmemiştir. İki öz oğlu da bu Ö-· 

len a.skerler arasındadır. Zaferden 
sonra Nogi imparatonın huzuruna 
çıktı ve l:umanrlası altında öleıa 

kahramanların yıınına gitmek için 
kendisini öldürrııiye müsaade iste
di. lmııarator ''hayır'• dedi, ''dahli 
size ilıtiyacım var.,. 

lmpnraloruıı sözü hir emirdir. 

* 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 
nıek istemektedir. (Giilyaprağı) 

remzin~ mektupla müracaat. 
• Yaş 29, boy 1,66, kilo 66, Ankara.. 

dıı. resmi ve husus1 iki müessesede ça_ 
lışan yüksek kazançlı, bir eVi bulunan, 
Avrupada tahsil etmiş, kumral bir bay 
bir bayanla evlenmek istemektedir. 
Tip mevzuubahs değildir. Adres (Çan_ 
kaya Kemal) remzine müracaat 133. 

• Yaş 32, boy 170, kilo 70, serbest 
mesle1• sahibi, tUrk tabUyeUnde orto_ 
doka bir bay, 22_30 yaşlarında 2000 
Ura dra.lıomıı.ıı kız veya dul bir baya.tı_ 
l& evlenm2k istemektedir. (Ayogalte_ 
tlsis) remzine müracaat _ 134 

1) Kirli MerinOC!I 170 1'70 
2) Kirli yarım.kan 150 uo 
3) Merinos kuzu 180 180 
4) Trakya mallan 77 81 
5) Tip Trakya 7l 76 
6) İT.mir 69 18 
7) Aydınlı 6'1 78 
8) İnce Anadolu 67 1ı 

9) Kaba Anadolu 63162 68 
10) lnce Şark malı 67 '21 
11) Kaba Şark malı 62 68 
12) E::zurum kızıl 61 1lS 
13) Erzurum beyaz 65 78 
14) Van beyaz G8 78 
15) Karayaka ve Koç 66 .. 
16) Deri mallan alt o!dutu cfns!n % 15. noksanile almtr. 
17) Besi m:ı.lları ait olduğu cinsin fiatlle alınır. 
18) Normalden yüksek randımanlı yapa.kların beher 1-andrı:na.nı ap.fı-

Nigi itaat etli ve bekle<h. İmpara
torun ölümü günü, ecdat resimleri 
önünde mareşal Nogi ve karısı güle 
güie harngiri yaptılar. 

Madam Şio ''Sio Japoncada söğüt 
ıığncı demektir,, bir askerl dokto.. 
nın karısıdır. Kocası Mançuriye 
sevkolundu, kadın gelinlik elbise
lerini giydi kocasına şu mektubu 
~azar:ık gönderdi ve şah damarını 
keserek in ti har etli: 

• Y8.§ 24, boy 1,63, koy kumral sııç_ 
lI mütenasip ~şınanlikta, orta tah.<;1.L 
li, ev ve el işlerini tevkalA.de bilen, 
temiZ ahlAklx. §eti, zevki, eğlenceyi se_ 
ven, tent bir bayan, 29-40 yaşıa.rmda 
dUrtıst, karakter sahibi, yuvasına sa. 
dık, çalışkan, l1ae tah.silll, herhangi 1ılr 

meslek sahibi, bir bayla, (tıp mevzuu 
bahs değil) evlenmek istemektedir. 
(24. Şerefli kız) remzine mUractl _ 
at . • 135 

~-· da!ı:i fiaUArla alınır. -

J Kuru, 

1 

Aldınnız: 
Afatıda reınlzlort yazxb olan o. 

kuyucularımızm oamlanoa gelen 

i 
a - Trakya manan 
b - Tib Trakyp 
c - :tzmır 
d - Aydmb 
e - Anadolu ince ve kaba 
t - Şark ince ve kaba 
g - Erzurum kızıl 

1,47 
l,u 
1,38 
1,88 
1,.88 
1,.88 
J..4.7 

1 
h - Erzurum ve Van beyaz 1,4.S 
1 - Karaköse ve koç l,lS 

19) Gömlek halinde olmayan aşağıdaki malların beher randımanı a.p.. 

a - Kasapbaşı (ince) 1,20 

"Sevgili kocacığım, yüreğim saa. 
de!ten taşıyor ,.seni tebı ik için söz 
bulamıyorum. Sen cepheye gitme. 
den evvel ben inlihaT ediyorum. Bi 
naenalelh artık harbcderken uk:ı. 
oa bıraktıklarını düşiinmc-k için 
ı.etıep kalmıyor. Dütün arzum 
memleket için can ve yürekten dö.. 
Aüşmenh:dir. 

mektuplan ldarehancmlz.deo ( pnT.ıu 
lan barlç) hergtln ııab&btan öğleyı

kadar ve ııaat 1'2 den fKlnra aldırmu 
lan. 

1 
ğrdald fiatlarl:ı alınır. 

ı b - Kasapba§ı (kaba) 1,08 

Japopyanın girişliği harple en 
büyük kuvveti Japonun ölümün 
karşısındaki so!;uıkkanhl ığı olacak. 
tır. 

1937 de, Cin harbinin başlangı
cında 200,000 er silah altındaydı. 
1938 de hu 400,000 oldu 1939 ua 
ordunun mevcudu tekrar iki mis
line çıkarıldı. 

Bugün Japonyada t1llim görmiiş 

askerlerin sayuı 4 milyondur. 
Japon ordusu gibi Japon donan

ması da henüz dünyanın en geny 
kuvvetidir. Japon donanması 1865 
te bir hikaye ile meydo.na çık.ar. O 
vakık Japonya Scısun isminde bir 
büyük senyörün hükmü altındaydı. 
Tokyoda Fransız se-diri o 
lan Mösyö Roş Japonyayı bir hllll"P 
füosu yapmağa teşvik etti. Japon 
hükQmeli lngilteredeın eski bir 
zırhlı satın aldı ve ona JuJiyanıa 

CM. EL.KAR) (Fraruıızca der::ıl) (i; 
{Beyaz gfil) (Zaran) CGW) ('I. N ı 

(Vatan 55) (M.K. l22) (Gül yaprağ: • 
(A. 5) (F. K. M. !J) (Sani ; 
(B.Kuşba.kan) (Yazar) (F.G.D) (H,N) 

(F.Z. 33) (0.P .K. 2072) (M.K.A 
(A.AhmetJ (0.K.) (Nadide) (Akt•ı 

tay) (T.R.B.) (Mehmet 35) (G. Mine 
(P.t 24) (S.B, 12) (Y. Akın) (Leroli, 

Y.) {Denk) (Şevki Şenı (Bahn 
~eği 1) (İş 45) (AkyUz) (İne• 
(85 Aydoğan) (Göl) (Ümit) (Işık) 

(Güneylinin denizcisi) (Ful) (0.S. • 
(P.K. U) (23 Murus) (N. :aıı' 

(Turgut) (Y.Ş.) (215 Sedef) 

Okuyucularımıza: 

Bu sUtuıı& alt idaremize gönderil" 
cek mektupların zartıan UstUne gaz<' 
tenin aalıip ve yazı işleri müdürleri. 
nm phat adı yazılmamalıdrr. 

ismini verdi. Geminin tecrübe IJÜ- •---------------· 
nü bütün Japonlar hayret içerisin. Şehir fiyatrosunuri 
de kaldılar. Gemi kendisine Y6rli- 1 
yor ve Top atıyordu. . • 

işte Coşimada Rus filosunu J'e. 
neu Japon donanması böyle boıl}ıa. 
mıştı . 

Japonya aynı zamanda bir sanat 
menıl&etidir. Sulh zamanında bil. 
hassa ipekliler yapar. Fakat şimdi 
bütün }>u faıbriknlar haftada 72 saat 

DRAM lil8MINIJA 
Ak.fam ıo.so da 

Rüzgar 
Esince 

çalışan silah ve mühimmat fabrika. 
lan olmuştur. Japonyanın bir ikh .. 
sadl diktatörü vardır: Hirao. 

Ilirao bir bankada asansörcü o-
larak bayata ııtılmıştır. Bankaya iş 
adamlarının, fabrlkat~rlerin girip 
çıkışını göre göre merak etmi_,, o. 
kumuş, Amerikaya gltmi:, ve yavaş 
yavaş bir gün Japon sanayiinin ba
şına geçmiştir. Hirao günün birinde 
Tojo isminde genç bir generalle il'• 
nışlı . lki adam biribirleriyl.e anlaş. 
tıl:ır. Rııgün ~eııeral Tojo b1ışvekil
dir ve llirao da sanayi diktatörü. 

Bııf!iin JaPonyada 35 bin fabrika 
v:ınltr. 

J:ıponyanın en sıkıntı çektiği 
mesele iptidai maddeler meselesi 
dir. J~ıponyarl:ı demir yoktur. De_ 
miri Amerikadnn getirtir. 1940 ilk
te-şrinindenherl Amerika Japonyaya 

Yakında PARA 
KOMEnt KISMINHA 

Bugtın Gündüz H d•: 

ÇOCUK OYUNU 
Aqam 20.30 da: 

Kiralık Odalar 

demir vermiyor o günodenberi japon 
ya masrafını korumadığı için ter. 
~olunan küçük demir oc.ıklıırını i., • 
letmiye başlamış ve senelerdenheri 
yığdığı çelik stoklarına güvenerek 
harh girmiştir. 

Japonyada pl'trol de yoktur. 
1!HO ta yedi s.enelik bir pl1in ya_ 
parak !\fançu kömiirlerinden sente
tik petrol yapmak üzere fabri-knl:ır 
açmıştır. 

Japonyanın kömürü de azdır. 
Senede 60 milyon ıon kömür yak:ır 
ve 40 mi} yon fon islihsn l erf<'r. n:. 
naenaleyh Japonya ebedi olmayaıı 1 
sloklanna başvuracaktır. 

~ c - Kuzu ve gUz yünü <lnce) ı,so 
d - Kuzu ve güz yUnU (Kaba) l,Zo 

20) Yap~ltlarda bulunabilecek parça, deri, keçe, koç. prtrak, çakıldak, 
utuhet ı.:e gUve gibi maddelerin tolerar.ıslan ve bunlar için yapılacak 

enzilH.tıar aşag-ıda gösterilmiştir. 

a - Parça: % 8 nlsbetıne kadar esas malla birlikte kabul olunur 
,u n:sbctte!l f:l~l:ısı ~as mal fiatının % 25 noksanile alınır. 

b ~ Deri malı: F..sas malla hirlikt<ı ı;elen dert malları bu mal tla· 
ı;n % 5 no!c'lniy~e alınır. 

c - Keç.e: Esas malla birlikte % 3 çe kadar ka.buI edilir. Fazl8.81 
~as rr.aı fl::>tmdan kiloda R kuruş tenzilMla alınır. 

d - Pıtraklı: '7o ( 3 ı c;;e kadar .sıvama pıtraklı mal kabul olunur. 
~·u r.islx!tten faz'a sıvama pıtralflı mallar esas ma.1 flatmdan kUOda 10 
:uruş noksanlle al:nır. 

c - Koç: F:sns mal ile birlikte % (3) çe kadar kabul edilir. Faz
'l.'.lt yukarıcaki 15 inci maddede yaıı;ılı flatıa alll1Il'. 

f - Güveli mal alınmaz. 
g - Çakıldak: Esas malla birlikte % (3) çe kadar kabul olunur .,.., 

• r.l.sbetten fazlası daradan tcnzlt edilir. 
h - DiS-er yabancı maddeler: J..zami % (1) re kadar kabul edilir. 

•1 'azlıı.sı daradan tenzil olunur. 
i - Rutubet: Normal olacaktrr. 
j - Çuval: Çuvallı mUbayaalarda çuval darast % 2.fl n!sbet1n1 aşa· 

ı:-z. Bıı nishetten fnzJasr daradan tıcnzil olunur. 

!!~~~:t.:ı~lkl!'lWl!!!:-:!1 ---~tı811lt .. lilll••••l'!:••••mmııı•:ı1•mmm••• ·-······ 
Nafia Vekaletinden · 

Ek81ltm6Ye konulan iş: 

ı - Mani.sa su işleri i!çUncü şube mUdlirlilğü mmtakası dahflfnde marmaJ.'9 
göli! .scdde.~i ile Ged!z nehri ve Besleme kanalile boşaltma kanalı ara
sında. takriben 13500 on Uç bin be§yllz hektar geni§llğindekJ. arazi:ıılJJ 
nisen.;i şebekesine milstenit tesviye mU:ıhanili haritası ile ;imal wı'• 
sanından sularını bu araziye akıtan Kemer, Çerke, Poyraz, iki kotralJ 
Çapaklı ve A'tlala derelerinin şeritva.ri baritıı.larmm alınması işi mu. 
ham.1,eu ke;ıif bedeli vahidi fiyat esasr uzerinden ( 40.500) liradır. 

2 - Eksiltme 2.3.942 tarihlne rastııya.n pazartesi gllnU eaat 15 te Ankara
da su işleri reisliği b!Dası içinde toplanan su eksiltme kom.Jsyonu od&
sında kapalı zar! usullle yapıla.calttır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baymdxrtık işlerl ge· 
nel şartnamesi, umumi au işleri fehnl şartnameslle husust ve tenıı' 
~artnamelerl ve projeleri {2) ilra (03) kut'll!l mukabilinde au tşıeıf 
reisug;nden alabillrler. 

1 - Eksiltmeye girebilmek ıç!n tstek1ilerln {3037) lira (50) kunı§luk 111ıı
va:tkat temina.t vermesi ve eksilt.menin yapılacağı gUnden en az 11' 
gl:n evvel ellerin:le bulunan ve en az 5000 hel~tarlık b;r arazinin Tal<t· 
oır.clrik haritasını muvaffaklyetle yapmış olduğuna dair vesika ııe 
birlikte bir dilekçe ile Nafia vekAletlne müracaat ederek bu işe maıısıı' 
olmak Uzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 'eı' 
milcl,ıiet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ed'
roezler. 

5 - tslekı:Je-:"1:1 tekli! mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir sııııt 
ev·.-cline kad:ır su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri l~ 
zımdır. Postada oJan gecikmeler kabul edilmez. (820.1048) 


