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Askeri 1 erfi Kanu- Son Dakika ADLiYE VEKALETiNiN HAZIR· 
nunda değişiklik Pasifikte LA~IGI M~':iM BiR RAPOR 

Amerikan ve Japon GayrımeşrO bırleşmelerle boşanmala 
Subaylar1n her rOtbede buluna- kuvvetleri arasında rın artma sebepleri tesbit edildi 

cakları hizmet _mUd~~tleri BDyDk 
yeniden tesbıt edıhyor deniz mu-

Evlenme ve bo~ formaliteleri çok uzun ve yorucu, 
nüfus memurları anlayı•ıız, bazı kazalar 7 yıldır dok. 

torsuzdur. Bütün bu mü.şkülittan dolayı dini 
nikah tercih ediliyor 

~er ~kş~ Tahsil müddetleri muhtelif harebesi 
oluyor 

Japon filosu 
büyük bir 

mağlubiyete 

içki, poker, sinema, roman ve sus 
Evlenme idealini yıkıyor kolonya Bombardı- ~la~ fakültelerden . çı~anların 

inanı Meselesi ıktısap edeceklerı rutbeler 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

/( ıu;a.ğı ta.r:ıfmdan bmoba-
1.~ OWN:fANIN bin İngiliz 
;ınası cihanşümul bir mesele 
ıı:ıD mlina.ka5a edilen noktala.nn 

An.karadan bildirildiğine göre, 
ordu za:bitan heyetine ait terfi 
kanununun muaddel 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesine daJr 
layiha, Meclisin önümüzdeki 
tcplantısmda görüşülecektir. 
Alakalı encümenlerden geçen 

bu layihaya göre, maddenin yeni 
şekli aynen şöyledir: 

tanlığın göstereceği lüzum üzeri_ 
ne nısfına tenzil edilebilir. Harp 
takdirnamesiyle taltif oiunanlar 
ve 16 ncı ·maddedeki kıdemleri 
alanlar dahi işbu müddetleri ~ii
Ien ikmal etmek meoburiyetın. 
dedirler.) uğradı 

A.nka.rada:n bildirildiğine gHıre, 
Adliye Vekileti gayrimeşru ev • 
lenme ve çocuklar hakkında bir 
rapor hazırlamışbr. Mütalcalan 
alınmak üzere profesörlere ve a.ıa... 
ka.Iılara gönderilen bu raporda 
meşnı olmryan evlenme hallerinin 
ve boşan.malarm a.rbş sebepleri i• 
mh edilme.1<tedir. 

Bu arada czcUmle evlenmek tçin 
medeni kanunun koyduğu forma-

litelerin uzun ve yorucu, evlen • 
medc ırı gilnlilk iıl A.n müddetinin 
çok uzu!'l ve hatta bazı hallerde 
lü:nımsuz olduğu, boşallmada sulh 
tcşebbil~üniln y~rsiz, boşanma se• 
beplcrin.in dar, muhakeme usulle• 
rinin uzun ve ma.<Jraflı olduğu söy. 
lenmckte ve 1933 yılında neşro • 
lunau af kanunundan bugUne ka• 
kar on seneye yakın bir zaman 

CD<'vanıı S üncüde) 

§Udnr: Kolonya;), bin u~ak 
~ Yiiz uçak mı bombaladı? Çun. 
~ İngilizler, a\'cılar da hesaba 
Ilı tıı_u·sa bir gece içincle Almany;" 

111 
erı!1e 1250 uçak göııderdllderı. 

~ lli.n ettikleri halde Ahnanlar 
~lonyayı bu hayali kuvvetin on. 
>ıı biJ':i kadar uçağın bombaladığı· 
liic tenıin ettiler. İsviçre ve Anıe. 
bt ~an akseden haberler, yirmi 
iı: ~liicien bahsederken Almanlar 
cı lı.YU.z ölünün acısrru duyınu~ oL 

"Umum suibayların tefie hak 
kazanmaları için her rütbede fi
ilen asgari bulunacakları müd_ 
det aşağıda gösterilmiştir: (tş
bu müddetler harpte başk.omu-

Asteğmen 6 ay ,teğmen 3 se. 
ne, üstteğımen 3 sene, yü2ıbaşı 6 
sene, binbaşı dört, yarbay, al· 
bay, tuğgeneral, tuğamiral (3 

senelik asgari ter.fi müddetini bi
tirdikten sonra) albaylıkta geçen 

.4.misterdam. 6 ( A.A.J - Va.. 
ş · n.gtondan alman bir haberde 
Pasifikte Japon ve Amerikan 
kuvvetleri arasında yeni bir deniz 
muharebesinin cereyan etmekte 

~~~~~~~~~~~~~~~-

; 1ıutnı bildirdiler. 
ll'l\Q &\ta.t Alma.o teminatı ile mem
at 0~ \'e bu kadar çok ztı.yi .. 
l~l'illMJdiğtne inanmağa mAa., 
le11n • IMıhmamıyor. lngiıtz. 
"- .keneli dilin umomiyelerinl 
t/alt bir 111~akıyetle avutnıa. 
ı.._ Çalışmalıvu.a.n ~iyade Alma.n· 
;;;n1 inen da.rbenüı şiddetini Al. 
..,_ n efk.8n umunııYesinden hiç ol. 
-.ısa bir müddet •-1ıı • 1 -
~ ~ • -ç gız emege 
t..,aştıklarma hillanet.nek lazım. 
eliyor. ÇünkU, Kolonyaam orta. 
~ kallanr5 bir şehir 8<ldedilebi 
~ğ· hakkındaki haberler he; 
~taftan a.km etmeğe bartl~!ttır. 
~ Yiiz tayyarenin yap~ ı1 

l'İhUr. Londraya hücum etnıiş 
"-11 beş yüz uçağın neler YBPhtr 
llıalfınıdor Berlindeki ecnebi ga.. 
~ muhabirleri, bombardrma.n. 
~ sonra günlerde Kolonya g?"Ze
~linin ve "imen<Jiferlerınin 
~\1'line gelnıemiıo oldukla~ı tes. 
tat etml~lerılir. l s,içr.eye nihay~t 
~eğe başlıyan bir Kolony:ı w ga. 
~~ı. ha-;arntm müthiş oldugun. 
~ ''e §ehrin tanınmaz bir balo 
~ İı.tfndıın bahsellerse artd• o gü
~ leolonyanm matemini tutmak 
-._ edeceğine inanabiliriz. Al. 
lıft 1'Yanm her tarafmdan Krıılhaç. 
~11il<Ierinio toplanıp tren dolusu 
~l)rıya n Essen,,. se,·kedildiğini 
ı~ren İsviçre haberleri, ynr:ı.Iı. 
''" Çokluğu hakkında bir fikir 

eh(Ur 
~ . 
~ tokholm telgrafian bütün yu. 
~;.1ıı habeT'leri teyit ,.e tekrar 
~ bl<ten ba.~ka te'lmil Ren havza. 
~ alkı W'8.$mda bir muhacenet 
\ tıketi baıolaımı. olduğuna da(r 
~~linde clola.<ıan ~yialan da bil. 
tıı~"or. H:ı1 ti. bu nınlümatm bir. 
~ kayn:ıklardan te)•it edildiği 

artrca ila\'e olunuyor. 
~lııl("o){)oya ve Es.c;en °b<)mbardunn. 
~. 11' tneydanıı. koyduğu hakikat
~ ilen hirl de sudur: MUtteflkter 
>t. ~ .\vnıpayıL ihraç hareketi 
t'!;"'ağa te.c;ebbüs ederlerse bu 
ııı11 il bir bombardnoan Almanya. 
"~t "araya çıkacak müttefik kuv. 
~~ 1ıerfne ka"r sUratle ordu gön. 
\~ek imkanını ortadan kalclıra
ı. rr. Bu bakımdan Kolonya bom 
"lll'ıJ • 
t~ ?nanrnm krymetll bir darbe 
'ııı~l<ıı ettiği bazı asl<eri müteha.<ı. 

ili' tarafmclan temin olunuyor. 
~ltıerilı-ın gazeteleri bu bombar 
~ıtaQlarla harpte yeni bir devrin 
~ lrıış olduğu kanaatindedirler. 
b~,.bln ba.,ıangrcmda kimRe böyle 
lııtı,,,. llçakhk bir kafile tertibiM 
ııı·.._n bolnnacağma ihtimal ver • 
~t:;nnu,. Halbuki şimdi ilk tec. 
~ den /l"!nra iki bin uça_ğm ayni 
ıın llıa.ııda bir noktaya hiicom ~c-
~~ ihtimalinden bah!!ohınma· 
başlandı. Bu müthl~ tecrübe • 
la.~ AJmaa balkı ,,.e tehirleri 

Libya da 
-<>--

Mihver kuvvetlerinsn 
dördüncü teşebbUsU de 

akim kaldı 
L-0ndra, 6 (A. A.) - B. B. C: 
Libyada. mihver kuvvetlerinin 

Birilhakmi mptetmek için yaptık
ları dördüncü teeebbü.s de akin\ 
kalm!ştrr. Ş:imdi esas muharebe 
sahasının ma.yn tarlala.rmda açı • 
Ia.11 boşluğa lnhi9a.r edeceği zan • 
nedilmektedir. 

(Devamı S üncüde) 

Şarkta 
Durgunluk 

----0-

'Yalaıı Bas~ar Slvas-
topolda bir tepeyi 

aldılar 
Londra, 6 (A.A.) - B.B.C: 

Rus~ cephesinde dün yalnız ma.. 
hallı çarpışmalar ve hava faali
yeti olmuştur. 
Mo~lmva radYQsuna göre Rus

lar Sıvastaıpolda bir tepeyi zap
tet.mişler ve iki Alınan hücumu_ 
nu püskürtmüşlerdir. 
Moıkova, 6. ( ~.A.) - Kızıl

yıldız gazetesının bildirdiğine 
göre, Sovyet kıtalan Leningrad 
cephesinde Almanları ınUhiın a
razi paı-çaılarından. ~ard~tınişier 
ve ileri hareketlennı sagla.mlaş-
tırmışlardır. 

iizerlnde yapılacak gibi görünü • 
... rik .. ft !!Szeteled. Alınan. yor. ,,me _. cı a.ın 

Jarm Ha.rkoft& bir şey yapam ,.;
Jarmı Libya. taarruzunun a. 
şimdiden iflas etmesini ''e Ko. 
lonya ile Essoııin bu kadar ı:ı:
vaffakıyetle bombalaoınasıDJ ~ 
man askeri satvetinin her taraf 
zaaf eseri göstermeğe başlama.§1· 
na, o müthiş Alman harp ınaldne. 
sinde bir kağşak hissedilmesine 
işaret addediyorlar. 

(Devamı 3 öncüde) 

Ruzvelt 
diyo • 

1 : 

olduğunun Amerikan aımiraJlik 
dairesi tarafından bildirildiği 

'

kaydedilmektedir. Vaziyetin he 
nüz karışık olduğu ve Amerikan 

1 
filosuna. dair haberlerin bir müd_ 
det ronra gelmeğe başlıyacağ! 
ilave edilmektedir. 

Honolulu, 6 (A.A.) - Aınlra.1 Ne. 

1 

njz tz.ra!:ın :ne11redllen teblli~ 
~man, görUnü,e göre, pek ciddi 

huarlara uğraml§tır. Birkaç tayyare, 

aponlar Çinlilere =~:::Un naıc~;;a;;ıa~~! 
karşı zehirli gaz 

kullanıyor Sirkecide din 

mukayeae edtlemlyeoek bir surette 

haaa.ra ufratılm11tır. Japon fel~etL 

nln ehemmlyetlni ölçmek lçlD zaman 

h.ınüa pek -erken iae de Midvay ıı.t _ 

min.de Amerikan kontrolUnUn satıam 

olduğu ıimdlden aöylenebillr. 

Gece denizaltılar tarafmd&n atılan 

i:>irkaç oblla mUstema olmak üzere 

Japonlar Midvaya kargı ba.şladıklan 
ilk h&Nkete .., .... •bnemiflenllr. Ha 
va taarruzu eımumda lwıara ufnyan 
bir tayyare gemiıılne sonradan Uç tor. 

pil isabet etUrtlmlitir. 

.M:Uda:faanm bqlıe& ağ'ırlığını hava 

kuvvetleri personeli tllfUlllltır • 

aecelıl ctnavet 
Biz de l1poaıara 

ll&rlJI gaz 
llallaaacatız 

V~ton, 6 (A.A.) - Reis 
Ruzveltbir basın toplantısında 

BiR KÖMÜRCÜ iKi ARKADA
ŞINI TABANCA iLE VURDU 

şunları söylemiştir: 
"Emin menbalardan aldığımIZ 

haberler J aponalrm Çinlilere 
karşı zehirli gaz kullandıklarını 

Vezir bahceıind e bir mtuatl an diğerine lal attılar, 
•onunda iş tabancaya dayandı 

gösteriyor. Japonlar bu yoldaı DUn gece saat 11 sıralarında Sirke. 
devam ettikleri takdirde, Ameri_ cideki Vezir bahçesinde bir yaralama 
ka bunu kendisine doğru çevril" va.kaSI olmuş, iki kişi tabanca ue vu. 
miş bir hareket addederek aynen ruıınuştur. 
mukabele edecektir. Bu nokta ü- H1dlBenin kahramanlan Ethem, 
?.erinde ısrarla duruyorum. Ya- HUseyin adında Çatalcalı Uç kömür 
pacağımız hareketten doğacak tacirldir. Bunlardan Ali lle Hüseyin, 

bütün mesuliyetler Japoeyaya 1 geçenlerde Ethem. ile bir .iş yüzUnden 
ait olacaktır. kavga ederek danl.m~lardır. Dün ge. 

Bava kvnımu kwıııta71 a.zalarmdaa bir ıuamı toplantıdan çıkarken 

ce Ethem birkaç arkadaşı, Ali ve HtL 
eeyin de doatlarile Vezir bahçesinde 
içerlerken ka.rpdan kal'§ıya blribirıe. 
rine söylenmeğe başlatnl§lardrr. 

Bir aralık Ethem fazla sinlrlenmtıı 
ve elini cebine atarak tabanca.amı 

çekmiş, Uzerlerine ateş etmiştir. Çı • 
kan kul'§unlar Ali ve Hllaeyine 1ııa • 
bet ederek her. ildalni de ağ'ır suret. 
te ya.ralamI§tir. 

Yaralılar Cerrahpaşa . hastane.sine 
yatmlmI§,. carlh yakalanınt§tır. 

Hedrih'in 
cesedi 

Prag ıatoıaada 
te,blr edilecek 

---0-

30 Çek daha kurıuna dizildi 
Londra, 6 (A.A.) - B.B.C. Heidrlh' 

in cesedi Prag ıat.osunda teşhir edil_ 
nıektedir. 30 Çek daha idam edtlmiş_ 

tlr. Suikasttan beri şimdiye kadar 207 
Çek lda.m olunmU§tur. 

Hava Endüstrisi 
Ban müteba.ss~lar dahi sorti• 

yorJar: Almanyayı yalnız hava a
kmlRn ile yere sermek ve mağ· 
liıp etmek kabil olabile<>ek ml<lir? 
Amerikan tayyarecileri, İngiliz 
hava kuvvetlerine Amerikan uçak. 
lannm da iştirak ettiği glin bu. 
nun kabil olacağından ~pbe et • 
roiyortar. Halbııld yine Amerika.
um kara Jrnvvetlerl ,eflerl bu ha. 
va bombardımaııJannm ancak L l 
kinci cepho tesisine bir yol aça.hl. 
I.eceği kanaatindedirler. . .~caba, 
hayıu•1Jar mı haklı çıkacak .. zuba 
kara ulrerJed mlJ 

Sağlam temeller üzerinde 
gükseligor durmadan 

ır- 1 lllllıla) 

Çin 
Müttefiklerin 
Pasifikte faa
liyete geçn· € -

lerini istedi 
-<>

Çekyang eyaletinde 
çarpı§an 

Çlaırıerln' vazıı~eta 
tebltkell 

darama girdi 
Çmık.lng, 6 (A.A.) - Çin sözcüsü, 

Çekyang cephesinde Çin askerlerinin 
çok toehllkeli bir durumda. bulunduğu. 
nu BÖylemiıtir. Çinliler, Çukeoda bil.. 
yük bir bozguna uğraımşlardır. 

Çu.nklng hUkQmeU, müttefiklerden 
kendisine daha bUyllk bir yardım gös 

(Devamı 3 llndlde). 

Amerikan ıabarıa
rı da ı,uru etm117 

Londra, 6 (A. A.) - Vqing. 
tonda ifşa e<lildiğine göre Franaa. 
kly.18ID8. kazşı yaprlan ulı:er ~ 
ma ha.reıkeıtle~ Amerikan au • 
bayla.n da iştirak C'tmektcdir. ( 

DiKKATLER 

Ellll kitaplar, 
eslll gazeteler ı 

Hem aldanmayınız, hem 
bunları ke•ekağıdı laalinJe 
mahvolmaktan koruyunuz! 

( FMdler alıyorum!) se4Jİ, bir 
iki yıl var ki. es'ki kitap, eski ga. 
zete, eski mecmua ahşvcri~in<len 
pek memnundur; bu memnunluğu 
da günden güne artmakta.dır. Pi· 
yasacla sargılık klğrt azardık~a 
şurada burada toplanmış yazma, 
basma eserler Yemiş Ç~Iimda, 

Tahtakalede, ötede beride kese. 
kağıdı yapan dökki.nlara, evlere 
ta.şmn ve hep kilo ile satılrr oldu. 
oıJmmak için kltapçmın beş kuru
şa elden ı:.ıkaramadığmı şimdi 
elinde kantar dolaşan adamlıı.r 
muka\.vaın bir tarafa, içi bir tara. 
fa kasaplık hayvan gibi harcamak 
ta hiç ~lük görmüyorlar; bu ara 
da da kit&pçmm hiç dli§tinmeden 
yöze tkl ytiz alacağı veya 1 kitap 
mil7.ayeclesbıde ytt:ze, üç yüe çı. 
bcak bir eser de ayni ldlolak for 
maJar. sayfalar ara11ma kanpp ki
le fiatmdan dsha. dttıldhl Wr pa. 
raya bybolup gidiyor. 

l!qt, bytıolap dcftyor; zira 
bütün bu alıtVerİI 1ılr Jdtabaı, 1ılr 
IUe'tıe Ve3J& ... ....,,,, tulle 

aae.- • i.eMe> 



2 

h harbin blJlk vakaları : 

Filipin harbinin 
dört agı 

Batean yarımadasının işgali Kore-
gidorun muKavemeti ve sonu 

J O KB.ounneV'\·elde tanldaı:. 
la t.:Lk\iye edilmiş Japon 

ordubm Filipin adalanndan L11-
:.ona, Apariy.e \'e Vigana <:ıkmıs.. 
1.&1'flı. Koca Can1o adasmı dokuı 

gün l~erisinde i'}gıı.ı eden Japon 
ordusu Fillpinler<le hen.; de hiç 
ummadığı bir moka\ emetle 'kar -
laştı. İlk c;rkısın üzerinden dört 
a.}". geçtiği hn.lde l\oregidor ada
ımıda n Filipin onnanlannın hıı .. 
zr ooktalannda. yerlilerden himıı. • 
y~ gören Amerllmn mukıwem<'t 
ynvaJan Jıali. Japonlara daynnr • 
yordu. 

FilipinlerdC'll lıa~ka her yenle 
Japonlar kol:ıy mm affnkwetln 
elde etmişleı·di. Japonyanın hii. 
<"Um o~fü basit ve cliretkiırane -
dir. ETI·elfi. deniz ve hava bom. 
bar<lımanları ile mib,falıkem nlf'l'. 
liilerl lıırpalıyor, lrnroyuculıınn 
nmncviyııtını bozuyor, sonra para. 
sütçiiLer indirerel< b:ı<;frca t.ayyn
:re meyrlanlannı işgal ediyor da 
he. 80Jll'a ordıılanııı ikanı;':\ 'f'ıl\ı•: 
nyonlu. 
Mımna koyunun <'ennlm garbi

ıdnde olaJ1 Batann yanmarlasmda 
Amerikan mnknemeti ('ok !'lid. 
cfetli olclu. tkl martfa Japonlarm 
Domly nia.n'iı Japon bomba ucalı
hı.nnın 28 abat 'e 1 !\fart tarih. 
lerinrlc .Mak Arthunın meulleri • 
ne ~iddetle hüenm f'ftiklrrini hi'
dirdi. Bacıl<n uçalı:Jnr ıtn Dnfaan 
yarrmadnsrnm ~rp lııyılnnndaki 
Amerikan me\'7.İleı ini ılurap din
lenmeden homba ysWJmvorlardı. 

Sonra Japonlar taın.iye tntnJarı 
"etirmcye mecbur oldular. Adaya 
cennptan çıkmayı düsündiiler. Lo. 
son o.dasmm cenubundaki Mende. 
m nı:lasma a<ıkcr ve tanklar (•
kardılar. Falmt bütün hu gayret. 
le-r boşa ~ıktr. Singapunı blrk~ 
Aitn<le alıın ,Japon orllo~u Fili. 
mnlerde dort a1 çabaladı. 

Fakat ııe olursa olsun Fillpin 
mııkın·emetinin D7lm süremiyece
ği bedihi gibi görünl\yordo. 18 
Martta Vn§in!!'t.on<la. topla.nan Pa. 
sifik harp meclisi tılak ~\rtüre 
Avustralyanın müdnfaıı , ·aziresini 
'erdi. r\lnl< Arttır Filiplnlerd<.'11 ay 
rılara'k beraberinde kurmay ba•
kam general Rlsar Suterlant ve 
l'lliJ•inlercleki Amerikan tayyare 
Lunetleti komutam general Har
Jot Jorj olduğu hnl<Je Avmıtraiya
ya geçti. Bu suretle Mak Artür 
Hint ordnlan baş.komutanlığına 
tayin edilmiş olan general va,·.e
Dn ycrino geçiyor 'e onun bütiın 
kuwet -ı·e saJihiyetJnl ıılıyordu. 
Fillplnleri mii<liı.faa nzife-.1 ise 
Mark Artlirün mua,ini general 
Yonatnn Venvrite hın.kılıyordu. 

.Bu karardan mantık şu neticeyi 
~r: Amerika Fllipinleri ta1i'\,i. 
:yeden 'a~germls bulunuyor. Esa. 
sen Fllipinlere takYiyc Iotaları 
götürm-::k de çok zordur. Zim ıua. 
uildckJ ü.~ Japonlar tarafından 
muhasara edilmi~tir. O halde .A. 
mertkan ya.rdımmm A'ııstralyayn 
akması ,.e A vnstr:ılyanm müdafaa. 
ııma daha geniş öl~ü<le iştirak et. 
mesl doğru bir hareket olar. 18 
Mart farı'hlndeki Amerikan gaze. 
tecDeri kongresinde Cmnhurreisi 
Rmvcıt gazefucilere general Ma1• 
A:rtürün Slnı;upunın ~rkmda bu
hman her yere kmnan<1a. edeceğf. 
ni söylerken şu cUmleyi ilii.\'e et
U: "lfak Artiir Avustralyada FIU
pinlerdm daha faydalı ofacaktır. 
Fakat l\fak Art.ürün avrdmasma 
rağmen Filipinlerin mİıdalaasına 
de-ıam edilecektir.,, 

Bu beynnattan ~ıkanJacak neti.. 
ce Fa.silik harp meclisine göre fi. 
llpinJerin ikinci llereet'tle bir harp 
sahnesi olu~dur. Asri mücadele 
AvmtrnJyuda cereyan edecektir. 

Buna rağmen 27 l\lart iruihJi Ja. 
pon resmi teblii;;ri Batann istlhkam
lanom ve Koregidor garnizonu. 
nun, ha harpte Uk defa olarak kul 
JaıııJan çok nğır !:'l'Plı bombalarla 
mütemadiyen bombardıman edil. 
mekte olmasma. rağmen hala mu • 
lavcmet etmekte olduğunu bildi • 
riyordu. Halbuki bura.lardakl kış. 
lalar ve Mkeri eserler iamamlyle 
laarap olmujf;:o. 

6 Nisa.oda .Japon kuvvetleri Ba. 
fMndaki Amerflam ve yerli kuv • 
wtlerinin e5U mewı~rine girme. 
,_ muvaffak olduJar. 4 NJ&an cu. 
martesl gftnlt 98lıalıf&n aksama 
tıllılıa- - llcJı1etlt fıılr ....,., de • 

.... -. "'' --.t - llddetli ... , .. -~~~ 
1' 

rı cephenin bazı nokt.alan111 del • 
meye mu\mfak olabildiler. 

O gÜDden itibaren Amerikan 
matbuatı Fjlipin muharebesini 
.kaybedlhuis gözüyle gördii. Kore
gldoruo da bir Hd glin içerl~inde 
tlüıımesi bekleniyordu. Zira adada. 
lıi sq depolan Japon bombalan ile 
tahrip edilmişti \'e kU~k adanın 
hnriı;ten ne mühimmat ne de :)iye. 
cek a lmao.;rna irnkftn görüfmü:vor • 
d~ • 

JO Nio;anda Bata.an yarımada
"'"'" Japonlar tarafmd~ fş~al A!,. 

ılfldiği Amerikada ilan edildi. Har 
bi~·e nazm mi"lter !';impson bura • 
tla1..i mukavemete dair tafsilat \'e-

l rerek adnılnki garnizonu beslemek 
1 ,-e miihlmma.t ~öndennek i~in el

den gelen her şeyin yapılmış ol. 
· duı'.;'llnu slSyletli. \'e sözlerim su 

ümitsiz <'iimle ile bidrdi: "Bu mli. 
) ııtmmat doğrudan doğraya Ameri. 

l 
lmılan giintlerilenıezcJi, fakat ı·e
ni Velanddan ve A-ı'1Jstralyadan 
gönılerifdi. l'alm:li ne kadar yazık 
ki söyJe<Jiklerimlzin pek azı Bata. 

1 ana 'e Koregidora ,-arabildi, Zira 
yerine• \'lll'all bir tek gemiye iki 

l 'eya ıiç gemJ yoJrla batıyordu.,, 
\flster Rozvelt Filipinlerdeki ü.. 

mıt .. r:ı: vaziyetten ha~rdar olunca 
general Vinnite Z&l'Uri giireceği 
her karan vermekte serbest ol • 
dUb'lJnU bi~dirdi. 

Tarihte az te"&.düf olnnan bir 
C'eı.aret örneği gösteren general 
\'innitln kunetleıi yarnıı ölü ,-.e 
ya yarab olınak üzere ancak 40 
bin ki5iden ibaretti. 

Japon gazetelerinin hikayesine 
göre hiidl!ieler :JU Jekilde ıteçti: 
Japonlar 1 l Nlsa.ıı cumartesi günll 
Bat.aan yarıma.da.;m<laki Ameri -
kan nıeviUerine karadan ve deniz. 
oen hücnm etiller. Harp gemtle. 
rJnin hhnayesi altında Japon nak
liye gemllerl miitemadiyen yeni 
kıtalar ~ıkanyotdu. Bu '\'aziyet 
karsrsmıta genernl Vlnvritin kıla
ları ilk \'e ikinci miidııfaa hatlarr. 
nr bırakarak cf'nuba. doğru ~ekil • 
mey~ başbddar. Düşman hattan. 
nı yarmıs olan bir .Japon krtası şe 
birle Limay dağı arasm<la bir 
hııy11 er e9İr nt<lr. Sabahleyin Lt -
may ,.e Larnea 5ehirleri iş~al e • 
dildi. Varrmadanm cenup nokta • 
"IDd:\ .Japonlar ellerine geçirdikle
ri biitün na.kil ,·e~itini tophyarak 
Iioregidor '1damta milmkiin oldu
ğu kadar çok asker yollamaya. ~a 
lı~tılar. Diğer taraftan rla .Japon 
ricnlz birlikleri Manita. koyunun 
~iri11 nokta§ma yer)eŞerek adadan 
kaçmak Jmkinlsnnı ortadan kıı.l. 
dmlıJar. 

Amerikahlnr neden btı kadnr 
uzun nman dayanabll<liler! Bu 
sualC' cevnp verebilmek iı;in Ame. 
rikan müclafaa sistemini t-et.ldk 
etmek kafidir. Burada evveli coğ
ra rya Amerilmlılara. yardım et• 
mistir. :Manili ,-e Kalit düz bir o. 
'-adndrr. Bir demiryolu da \'~rdır. 
Blnııenaleyh borası mukavemet 

(Devamı 4 tinclldc) 

Çimento fabrikaları 
satın ahnıyor 

Emniyet Sandığı 
75 yaşında 

Merhum Mithat pCJ§a 
sandığı 10 lira ile 
nasıl kurmu§tu? 

Emniyet sandığı bugtın 75 yaııını 

idrAk etml.§ bulunmaktadır. Bu mü -
nasebetle sandığın Kadrkl>yünde bir 
şubesi açılmıştır. Sandık, Be§lktaşta 

da bir §Ube açmağı dil§Unmekt.edlr. 
Dün kendislle görUşen gazetecilere 

emniyet sandığı mUdUrU Reşit çav. 
dar, mUeasesenin kuruluşunu 31>yle 
ıuılatınqtır.: 

"-Merhum Mithat pap., daha Tu.. 
na valiliğinde iken halkm, bir takım 
rourabahacııar elinde ujtradtltt zarar. 
lan ve c;ektlli mkmtıtan önlemek l
çln herkeetn 1httyacı olan parayı, ko. 
ıayca tedarik edebilmesi imk!nlarmı 
nraştırmağa başlaml§, ve ilk olarak 
Ruaı;:ukta "Emniyet Sandıtr,. adını 

verdiği küçUk bir ikraz müeııııeael kur 
muştur. Daha sonra, ŞOrayı Devlet 
relslltfne geçince, 1ııtanbulda aym 
adı ~ıyan bugUnkU Sandığın teme. 
llnl atm~tIT. Elimizde bulunan eski 
kayıtlara göre, Emniyet sandığı 6 
haziran 1284 tarihinde kurulmı13 ve 
il ktevdlat, bizzat sandığın banisi o. 
lıtn Mithat ı.aşa tarai'mdan yapılmtf -
tır. M1that pq&n.m sandığa yatırdığı 

on llranm yanmda kendi el yıızıstıe 
imzası da vardır. Sandık hemen o gUn 
zarfında on Qıç kişi tarafmdan yatırı
lan 70 altm. Ura, ile işe ba.§18.DlJ§tır. 

Sandığ'm ilk kul'Ulduğu sene umumt 
bllfulço y.:ıkOn.u 24,187 lirayı bu.ınıuş. 
tu. Tevdiab yekQııu ise 1732 lira ola_ 
rak tesblt edilm~tt. .. 

Siz ki bütün bunlan ~ defa. biz
lere- tekrar1amı:t bir in'tansmrı ••• 
Fakat aıaml tesiri ekle etmek 1-

--cr--- ı ~in sadmenin ani olması hiçbir te· 
Çimento ltbaD mi• yin ODU evveJjncJeo hfss;ttlnneme

Sİ Jimn. Sefir ootalaıiyle herke· 
saadeye tabi olacak &ın kendine ttare bır ~ iİıı.ve et

tiği, bir parça fl'ftlledlğl no!ltal 
Ankarad&ıı verilen bir habere na - nıu:ar teatileıiyle, gazete ha'\'adl!I· 

zaran, memleketimizdeki çimento lerfyle wun uzadıya. ta.oıarlanao 
fabrlkalarmm istllı.sallcri bilha.asa in. s.eyler nihayet ortaya (ıktıklan 
~at mevsimi olan nisan, ağustoo ay. giin hr:nnr, blltHn tesirini kaybet. 
ıarında çimento ihtiyacını karşılaya. rri' oluyor. Artık kimse 0 mesele 
mamakta ve bu yüzden inşaat işleri. fll~ alikadıır bi1e olmuyo:r, bir şey 
nln sekteye uğramakta olduğu gö • başanlabile<!eğlne inanmıyor. K•
rlildilğtlndcn bunun önüne geçmek ral el altından n çabuk hareket et. 
maksadlle vekiller heyeti ı.ıu kararı mek 1..;tlyor. Hilkfunetlnf bu işten 
vermişUr: haberdar etmedi. hatta M. Spaak'ı 

l - Çimento endüstrlşinln devlet • blle. Pnriıst-eki <;efirimiz de bir ııeY
Icştlrllmesl ve mevcut husu!t çimento 

1 

<len hnheri yok ve olnuyacak Bn 
fabrikalarının Etiba.nk tarafından sa_ işin bir boml.>:t gibi patlaması la. 
tm almmruu. zun. Şo nmfa bu me<;elevi hilen ü~ 

2 - lthal edilecek çimento gümriik ki~; var: Kmıl, ben -ı•e he' dakika. 
resminin lekııt veçhlle kanunun ver. dnnbP.rj de siz. 
dlgi sal!hlyete lııtinaden tenzııt Heve<'anl.a ıtinliyort'lnm. Ilu me. 

<ıtlenin beni gittik!:~ AArdığım dn
yııyordum. r.u gerç.ekten biiyük lılr 
fildrdi. Acaba. bunu ilk dü~önen 
~rnç Kırai mı ohnuştu. yok~a X. 
mi kenrlMne telkin etm!!'lti? Fa 
kat bunun ne ehemmf:veti vamı! 
O;rlr ıie olcıa, böyle de. ol11a bu fi. 
ldr hrr ildsine de şeref veriyor • 
du. Bu b.>nim lcbt de büırük bir 

Diğer bir heyeti vekile kararma 
g6re gümrUk tarifesinin 469 A ve B 
pozisyonıarına giren çimentoların 

gUmrllk ?'\'!Smi beher ton b~me. 50 
ırunı~tıın 2 lira.ya yükseltilmiştir. ÇL 
mcnto ancak iktisat vekAJctlnden ön. 
ceden aımacnk müsaade tızerine ithal 
OluDaeakbr. 

'!Mallı 

'JVL ROMEN 32 Çeviren; 

LUTFI AY 

fn"!lattr. Vakttyte bfıe giln gelip 
tahakkuk edeceğini tahmin etmeğe 
blle ce .. a.ret edemedi~ belki um. 
doğunıclan daha romanvari bir fır. 
sat: DUnY3 llUlhttntt kurtarmak ı. 
çln bir Kır.ılla ,biraz sonra beş Kr. 
ralla glzllca elbirHA) etmek. Çlin· 
kil benden ile mutlaka bir şev j'i. 
teneceğtni kuV\'etlc tahmin · edi. 
yordum. 

X. e bunun rok ,!!.İi7:el. fazla. ola
r:ı'k da !:01c makul bir tasavvur ol. 
duğunu söylcılim (bli.yijk kır.ılta 
olmıy:ın insnnlarm mahdut "'Örfü;. 
lerirı'i alt Ü"t cttıfö iı_:in fiabn<lıl;
ları bütün ciir'etMr fiklrJer ~lbi). 

- };11 güne kadar, bu 5el<Pde
bir fe!'lebbüse hic: giri~ilmemi<ıtit·. 
dire iti'we ettim. Yepyeni ve hel'e
can -ı•.erici bir şey. Eğer hlUa har-
1,in unttne g!:'çilebilecekııe, muhn'k
kak ki bu suretle ~eÇi1eblleceJdir. 

Denm etti: 
-- Jle1e bo teı;ebbfüıün Ameri . 

ka.da ve katolik iHemlnde uyandı-

ra<'ağr mn!L'lZam akisleri dliş\inür
&ek •• o zaman bellıl Papa ile Ruz. 
velt d.e bn temenniye i1'tiralc ede . 
cekJcr, biltiin gaşrctlerlyle bize 
v:ırclım edec~Werclir. 
. -- Pc".<i amma, diğer dört hü
kümdann hala im i~tcn haberleri 
yok mn? 

- llal ır, ~ize söylemistim .. 
- :\fuuıfalrn.t"'C''leceklcrinden e .. 

ınin mi;;iniz? 
- Tinna mnnen muhakkak na

nıri vlr balmhUiriz. 
- :'\lm•afalmtlnrını elde et 

ııı ıok için bu o;ırrı biraz genlşLet .. 
ınek i<'np etmiyecck nıi? 

- l':ılnı:r. z!l.nıri obnla.rıı <ıöy

li~·eccjHz. Bu , ·arifeyi bizzat ben 
kendim ~öreceğim. Her !'.ll'Y en se
ri ve en mahrem Şe'idlrle hal~l
lcrek. 

- Demek dört hiikiimclar krral 
l.eopolcl'a yaza<'!!klar! 
-- O, k~ncli~i, b~cl olmak is

temfa'or. biU.kis birçok sebepleı: -

Kadircan KAF LI 

ne detli, benim için, anlıyamadınJ. 
-- Scnılen hem kombinezonla • 

rm parn"lmı, bı5lı 9.TIJkathk ücre. 
tini, hem de senin cezanı fstedJ. 

- Çok f na, ı:ok fena! Anıın& 
benim avnkatmı daha kun·ettl. 

ı Cföre<'eksin... NiHAT ŞAZI 

dE!n cJolayr bu i' için kıra.Uçe Vll· 
lıelmln'in, olmaz~~ tn·eç kıralınıP 
ı=eçllnıe!dni da.ha. doğru buluyor. 
!"'ı..kat ötekiler bu i::;i üzerlerfne al
mak istemezlerse kenclJsl bondall 
kao;mmıyacak... Beni dtışün<lilren 
Lnular değil. fakat başka bir nıe• 
sele \'ar. Bizler ll·i nlyetlerlo ha
reket eden, ate~li insanlarız, fa.k,o.t 
çocuk değiliz. Bütün dünyaya 
ka~ı feci bir ms.nzara. teşkil ede
cek bir muva.ttalayetı1lzllğe r•-.S· 
di ayağımızla ko~mak lsterv..i~-o~ 
Bunun için kendilerine hitı.-p ~lıf'" 
ceğlmh: dört hükumet rct!)İ.lıll'! 
Çemlıe'l"1ayıı, Daladye, Bitler t'I 
JUn<ıoJininin bu iŞe ııe diyecekle
ı ini c\nceden bilmek i"fjyoruz. 

- İyi Amma, o z:ıma~ bertaraf 
etmek istediğimiz eski usullere 
yeniden dü~mtis olmıyacak mıi .. 
1117! 

- Jll!:bir ı:.uretle .. sefirlerin bd 
i~ten haberleri bile olmıya<!.ak. 11-
gilil.erle tlerlıaJ, doğrmlnn doj!To· 
yıı. 'Rh<ıen temasa gec;eeeği:z ve dôr 
ctünılen de son da!dkaya kadar f<1I 
gi71l totnca'calnna. dair şerefleri 
iizeriuc söz lstfyeceğiz. İstlyemeı 
miylı? 

- N'eden istfyell'LiyelJmJ Zate~ 
i~lo muta.el lıariclnde'd şu ıteklt 
JıiT e onları d:ı mllt.ehassls edebi
lir. • ........... ~ (Devamı fXJr} , 
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r....-~~-~-TM_A Y.t~~---" 
liakkı tarık ua 
~ ;yer: vaıat Matbaam Libya llarbl 

4ISO!fll ŞABTLAIU ('Ba§t.arafı 1 incide) 
~ ~kiye Ecnebi Tank, topçu ve piyadeden mü _ 

No'JllJOrkia 
D'ltN GECE 

llecUs Reisi geldi 
Büynlı: Millet Meclliıt Telal '.A.bdUlha. 

Korkak ve aciz olmayımz 
ı H.00 Kr, ı1.oo Kr, re:kkep lngjüz kuvvetleri mihver 
a '"- !UO • H.00 • • kuvveıtlcrl UT.erine ytlrlimektedir. 
l '"- &.00 • s.oo • lngiüz. kııvvetleıi, nıa.yn t.arhı.• 
""- uıo • a.oo • larmdalti gediğin ll'imalinden ıce • 

O leye gön~rUea nuba doğı'U )'8ı'lln daire ıek'lindc 
'9.._ mnu ger1 ve.rtımn yer almışlardır. 
~ R5yter muhabirine göre D11!1ı • 

verciler eoıı LiOya muharebe!erin
de 300 den fa.Ua tank \'e kuvvet· 

Işık karartma 
denemesi 
lJapıldı 

Jile' Renda, bu sabahki ekspre8le An. 
karadan şehrimize gelnılştlr. 

ÇJn 
(Baştan.fı 1 incide) 

tıermele'l'lni ve Pasifikte faaliyete geç. 
melerlnf ı.teml§t,lr. 

Tok;yo, 1 (A.A..). - D.N.B. büdlrl. 

Maddi ve manevi bir mkut içindey•eniz bunun ae. 
bebini artafhrma• ve bu aebebi ortadan kaldırmak kur. 
tulmanı:z:a, kalkınmanıza yardım.eder. Ortada hiçbir 
aebeb yokken bir inaanın maddi Vf manevi ..Jnıtla kar. 
iılaJmuına imkan yoktur ve hemen iıaret edelim ki 
bunan .ebebi, ne §anda, ne bundadır. Siz, bir korku ve 
aczi~induiniz. 

~ndPn 
-........._-yün(:)I ı 

ler;nin yaronnı lkay'be~ıer.:ı:ı.r. 
Romınelin uğradığı ciddi mu,,kü 

Jattsn dolayı, geri mi çekileceği, 
yoksa eon bir w.riama teşebbııaın.. 

--o-

liri dakika içinde 
koskoca şehirde 

bay attan 
eser kalmadı 

:r•: 
Japonlar ÇUkeo ka1061ne y&kJqmı§ 

lardır. 200.000 Çln askeri Ja.pon ller _ 
leyifbı1 durdurmak tcın ümitsiz gay. 
retler sartedlyoır. 

Kendinizi kurtramak ve kalkınmak mı iatiyor.u. 1 

nuz, iıte yapacağınız §ey, korkuyu atınız acizlikten 1 

kurtulunuz, illa bu aıkut devam edip gidecek ve bel. 
ki aizi da.ha acınacak bir hale dü§iirecektir. 

~nı-, 6 (A.A. - Japonlar ŞU§el ---------------------------..J nln zaptı için Uç gtlndenberl. yapılan ' Ajanamm verdl(:l ha::rc 
Mlt-e dtlııya vaz1yetmc blr bakı,, 

~er rı~ıAndlyay~ 
aedea gHt ? 
~ Blyut mahflll<'ri Hltlerlın 
~ 1aya gidip l\Iattşal Manner. 
ı-. lllyaret et.mcsı Almruıyada h:ıy 

'~ knl~, ller. 
\ ~Barette müt~ssis etmiş_ 
llıı ~ IDalıtillerJn mu1aleasoıa gu
\ n._~ Avnıpada artık bil) Uk 
\....~ arasında hiçbir farlc go7.e. 
\ ~ yaııJ büytlk bir mf'ml ke. 
"-~bir memleketten dalın baş. 
'~ nnıameıe gbmıcdlğtne nl • 
'-. ~~· lUa~l Ue Hlt .. 
\ ~ 'YUkubulwı ınül!l.kst blç 
~ llbum g6rülmeden .} apıl. 

öe mi ibul~'l meçhuldür. Fa • 
kat !hertıalde veıilece'k Jaı.rnr le • 
vazını meselesineı bağlıdır. 

BHriifiha.ldmi zaptedemiyen mth 
\•er kuvvetle.tinin vaziyeti vaha • 
met kesbebnekteclir. 

Libya.da kullsmbnakta ol&n gt• 
ne.raı Grant adındaki Amerika 
tankla.r.ı, Almarı merm!lçine da • 
yarunaktadır. C'TCnera.l Gnı.nt tj • 
pinde 8 ta..nk, 50 mihver tankı ile 
mulıarebcye tutu,.'\tlluş, 14. dDşman 
bınknu harp dş bıraknrl§tır. Ge· 
ııeraı Gnmt tipi ts.tıkla:nlan üçü, 
ald:k1arr isabetlerc ra.ğmerı nnıba
rcbeye det'lllll etmi!tlerd.l:r. 

.Nevyoik, 6 (A.A.) - Nevyork ~eh 
n™1e dün gece rik defa olarak Jflk _ 
lan karart.uıa tecrllbeld ya.p~. 
paaff müdafaa memurlarm.m dQdQk.. 
teri aa&t tam zı. de 6ter 6tmez 7 mil. 
yon ld§l J§Iklanıu karartmı,tır. So _ 
k1\klarda. Umanda ?e hava metrosu. 
nun l,tıa.ret yerlerinde ışıklar derhaı 
SÖIUD!lşttl:r. Yeraltı §lınendiferlert de 
dahil OJm&k Qzere bQt11D :ııakJ1"8t 
durmU§ ve yayalar ağmakl&ra gir • 
~dir. 

Ye henüz devam etmekte olan muha. 
rebede onblne yalan ölU ve yaralı 

Tel'mi§lerdlr. J{Jangırt, Kuangtung ve 
Tannan topraklannda muharebeler 
laBtla ile devam etmektedir. 
Blımanyada çlnlfler flmdl Kengtun 

gun fiınallnde lıloodfang clvarmda 
çarprşmatrtadırlar. 

Dem, 6 CA.A.) - Londni.dan aıı. 
nan blr habere g6re, Çankay§ekin ae. 
f1rf Çtııe 86ratle ve mtımkibı oldugu 
kadar çok miktarda yardım edilmesi 
•e mUhimmat gönderilmegt lı;ln Eden 
nezdinde teşebbü8lerde 'bulunmuıtur. 

· istanhulda terf l 
eden muallimler 
Orta öğretim mUBllimleıiııden 

terfi edenlerin, şehrimiz meidep
lerlnde bulunanların isimlerini 
nc~c devam ediyonız: 

SO LtBA.YA TERFİ EDENLER 
Saba.bat U§aklıel, Seher Ural, 

N ecmeddin Sa.ddaki, Lütfi Kanıl, 
Hikmet Tiryakioğtu, Leyla Andıaç, 
Saadet Pıoa.r, Mihri HisBr, Leyla 
Diıkmen, Ziya Aydmtan, Necati 
Ayge7ı, V&lıdet Giir, Mesude Ar
cıl, Muammer ttter, Meziyet Duru, 
Destine ly.isan, Zehra Günçer, A· 
etil Erol, .McHha. Oktav, ?duba.ine 
Ediz, Nazım Galga, Enver Özgür, 
Durmuş Okta.y, Be1Jdıs Amm, Me • 
ıiha.t Enienk:al, Şaban Turan. 

DiKKATLER: 

Eski klt&Jhr-,· 
eski gazeteler ı 

Hem aldanmayınız, hem 
hanları kaekiiğıdı halinde 
mahvolmaktan konıYff.llUzf 

(~tarafı 1 incide) 
veeika olacak ı-u veya bu tiirlü 
ya.ah kiğrtlanıı yerini bir kiitüp. 
lıue<lea öt.ek.ine götürmüş sahlJJ 
değlstinnlş olmuyor; bubla~ artık 
böyle bir kltapb.ane için kıymet 
o~ imklnmdo.ıt ebedi olarak 
mahrum kalıyor. Bugün bir torba 
kiğıdmm içinde bir astar yarın 
bir paçavn. ha.imi ahvor ' ~ ajaasmm diplomatik mu. 

' ile IUDlan yazmaktadır. JUt • 
~ 'tıt, ..,....~11 ani zlyaretkıc na. 

İngiliz tnyya.releri bir mihver 
gemisini torpillenıi'jlcrdir. 

\'j'I, 6 (A. A.) - Alınan san 
Jıaberler Libyad:ı hi~blr değişik· 
lik olmadığını ıbildirmeı.tedir. 

Lavaı 
1300 fallrlkamn 
kapuma11nı 

\ ... ~ cötrterlllrııe gösterilsin 
'-~ bo ınarer;al !l:umerbay. 
'~Öllıtinü kutlamak tein yn.pıl 
"'~- mtıerln yanmd:ı mare.. 
~~ bulunması bu ziyarete Vllflacton, 1 (A.A.) _ Fnıııadan 
~ lıltıeDea manaya tamamlle 

emrettt 

\ ~Celen bir olayclır. Hattı\ HJtle. gelen JIOr1 h&bertere &'&re .Bafvekn 
L4vAI lSOO tabrtkanm .kap&bJmaauu 

~b çöknM"Slnden enlıL emretmı.,ur. ~ 'bu 9'Cller Al.. 
~ de lllylmeblllr. Bu ihtimal man:raya g&ıdldllp Gnlllrdak1 Mkerl 
'htn..hıım BOA ktn~etlerl tnratm. fabrikalarda~. 
~~ mkdlrlnde Stokbolm bil • ------------
~ 11aeıJ bir dunun alacağı 

Askeri T erfl Kanuna ~ Pin JıllkQmOtlnJn ~e.ıde 
~-.i ile ele Bydm~ bulun 
\ 1 tla • leau olan bir hakikat wr_ (Bqta:ratı l ine\Cltt) 
·~ ~:r-m 1larptm IAkmlt tug !kmnııtanbğmm yalım iki 
~. AJım.n teblltı tbmD Aflt • seneye kadar olan müddeti tuğ
\ ı .. ~yuı eden •-·•-- -~. generallikle asgari mUddetten sa· 
\ -,utz dörditncll z.ırhb~t yılll'. '.lümgeneral - türnanaral 3 
\.... ~ amir ele g~lrUcU1tn1 bil. sene, korgenen.I - !koramiral 3 
~·Bu emirde eeirlerta eor. sene, orgeneral oramiral 3 sene. 
41L- teknmeıeıt devam etttıı Harp drulunu muvaffakıyetle 
~ ~ yemci• ve.mm:::.; bitirenlere asteğmenlik l'Uthesi 
~ tı111tu1mamım, su lçtruıneme.ı verilir. Bunlar altı ay sonra gös. 
~t ıte1dlde rahnt etme1ertae terecekleri liyakate nazaran üst· 
__ ....._ ~ı ve bunlnra lıtM. leri tarafından yapılacak teklifle 
\ 'ııe ıımıamele olunm:ı.ma.sı t<!'Sl. sicıl aranmadan teğmenliğe 
llt.,. ~ Bu ecbeblo Alınan naklolunurla.r 
~~danlı~ (l haz1ran Üniversitenkmuht.eliffakült.e• 
~ ~Undeu tUbar n Afrlkadn. ce.. !erinden askeri kmmıla.nnı mu_ 
""' ~ olan ıııuiııırobedo esir ':1ff~e bitirenlere teğn:\en,. 
"'-.~ lnglHz subay vıı erlerine bu lik ?ütbeei verilir Bunlardan 
~. hl'.f almmadığı mtiddctçe ve ~ah~l nıiiddetleri 6 sene olan 
~ takdirde keyfiyet tnglllz ma. ~-Ult:eJerden çıkanlar bir seneyi 
~ taraımdaıı Alman ordııl:ırı b~tirdı!rten sonra ehliyetleri tas· 
"""'dan1ıpın rc5ınt"n temin o • dik edılenler üst.teğmenliğe ve iki 

~ il e se.n.e sonra vi\..ıı..~~ıııgav •---=ı ...A~ yiyecek ,.c ıçcccl• \er m • .., ~ """.ı ı ~ 
bılırler. 

llb.._ ~r. Ta;~~ müddetleri \beş sene o· 
~E uunuM ıan fakültclerden çıkanlar bir se 
~ 'lı.....~de me\7.JI carprwma. ne, tahsil m0.ddetlerj dört aene 
~ ~. Oephenlılı cenup kesi.. olan fakült~erdeo çlbnl• 2 ~ ~rtn ha.fit hücwnlnrı sene ve tahsil :rnüddet:ien 3 .ene 
\~ taratmdaıı pUskürUllm~. olan fakültelerden. çıkanlar 2 ae
"-""ter arattan Moılkva :radyo1Ju ne ve talısil müddetJert 3 sene 
'~~bir telgrafı :z.11cr00e. olan fakültelerden çıkanlar da 3 
'-...~ eepheelııde bir Alman ene sonra si~l ehliyetleri ta.dik 
'-~ aoacw.uıı ele geçlrUdL edilmek şartıyie ÜBteğnıenJiğe 
~ -ıll"lllMtıedlr. Bu noktanm ö. terfi edebilirler. 
~ ~ borayı t.ekrar zaptct. Tahsil müddetleri 6 eene olan 
~ lılr gtm zartmda ~ dl'fn fa:kiiltelerden çıkanların )'ÜZba. 
~ C'eÇmlş olmulle sabit bulu • şılığa ve diğerlerinin ilsttebnen,_ & 8tr -.o kl'llllmde me,"illerlnl !iğe terfilerine kadar smıflarnıa 
~~kıt.alan taaarruzt göre tatbikat okulları. haataha 
~~ devam etmtşterdlr. Sa. neler kimvahane ve ~aboratuWl'-

tllrıumcla 500 c1crı fazla Alman ' " l rdek. ı...: tarda, kıta ve müesseSe e ı 
~ • Kn.ıl bomba tayyare.. y, kil 
~ ı.. '-tr eeaop ttphe8lnde f)ltfak ,-aıı:. hizmetleri .Milli M"Udaf aa e e-
~ -.------ tince tertip ve tanzim olunur. 
~~ bava alanına baskm Tatibikat okullarmda muvaffakı. 
\;.""'I ve Mosko\'B rad~ ostınun l ·~ ....... t rin kr 
lıc ·~tine gire 87 Alman tnyyarc51. yet e imtihan veremı:y<>&Ue . 
\ •ı: .. de. talardaı ve hastahanelerde ehlı-

" 3 Alman tayynrc.<ılnı de hn. yetleri tasdik edilinceye kadar 
lıı... "'11 ... lan ~mda tahrlp etmit • 
' üsteğmenlik rütbesine teTfilerı 
~ vaziyete gelince, Orta yapılmaz ... 
~ tııcob amom1 lmrar?Jımm tcb Ordu subaylar heyetinin ter
\:' 16~ tngDlz ve Hintli kollıın fiine ait muaddel kanunun birin.. 
~ki hgiH:z. menlll'rlne ta. ci maddl'$ine eklenen diğer bir 
~ edelt mDıver kuvveUf'rlne arlm. fıkraya göre bilfiil uçucu olup 
~ 'licum etmtılerdlr. Hu bölgedf' -srhhi durumlan sebebiyle veya 
'-" faauyetJert de fn:z.la olmuştur. yıpranarak uçuculuk kudretini 
~ tebllll 1ııe Jnglliz. munklbl kaybeden veya uçucu kıta komu· 
~ ~ktan nrığn pllskür. tanlrğmda i1*işa.f edemiyeceğı 
~ blldl:rmelrtedlr. tnı;illz kı. sicilen anlaşrlan haıva subaylariy
\.... ~ lbanca ve mnlz~me<-t bl\s uı, le mevcut hava makine subayla~ 
'-"' wırmlı.ılerdlr. rı hava kadrosu dahilindeki yer 
&~·-------ı hizmetlerinde mafevklerinden al. 
~ pocak ağaçtan düştü dıkları veya alacaklan siciller 

)f.. '41tbağaııderedc oturan JG yn ınd:ı üzerine ve kara ordusu emsaiı 
'"l:\tt, dtın dut ağacında yemiş yer. nasplan geMnemek şartiyle ter 
'daını kınlınnsllo yere dtışmllş, fi edeceklerdir. Bu maksatln h a 
'-=l.eıtt yerlerinden nğtr yaralanarak zırlanan layiha Meclis Umwnı 
"" ... :baltan_~ kaldmlllll§tır. He etine ~Arlilwn••i .. - y~ ~~~.· 

2 Dakikadan az 'bir zam&n fçlnde 
koskoca §ehlrıie hayattan eser kal • 
manuştır. 

Setir, Edene lııgilterenin §imdiye 
kadar Amerikadan daha az yardnn 
ettıgiDl ııöyleml§ ve yakmda btlyük 
bir Japon t&&JTUZu beklediğin! ildve 

Avustralya 
kıyılarında 

1111 .ıapoa 
deaızaıt111 batınldı 

etmiştir. 

Yarın öğleye 
kadar su yok 

25 LtRAYA TERn EDENLER 
Sadi G~, EFCf Knıııan, Sabri 

Besen. Mürüvvet Elclm, Vecahet 
Ercan, Nuri Ardıç. 

Dün, bir kitap • ~rakbsmın 
ellıade bir (lümanu F..Aui) niiaha. 
sı vanlı. Ciigua kiğıdı kadal' lo
ce bir kiğlda basıbnı~ olan bu ga. 
sete, biliyorsunuz ki, ı 908 Metro. 
tiyetiaden yıU&rca önce Ml!lırda 
çlkanlaıı mücadele yaymlarmın 
ea önemlilerinden biridir. Kitap. 
~Bay Nb:ameddln ona blkiye et
mit ki t.st.e banan ve buna beı11.er 
CUetelerin belki de tam bir kol. 
leladyoouuu Fatih t.arallıarmd* bir 
ecacı, gene o taraflarda bir (E,,. 
kiler aJayun) a satmış, alan da bu 
nadir nüsha.lan gidip evinde tor. 
ba kiğıdı yapan birine okatma1-
tur f 

Vaşington, 6 (.A.A.) - Avus
turalya kıyısı açıklarında iki J a. 
µon denizalt:r.sı daha ba.tınlmı;r 
tr. Bir tanesinde 1:ahrip edildi· 
ği bnnedi'lmekteıiir. 

Böytelikle 80ll beş gün içinde 
.Amerikan kuvvetleri 7 düşman 
denizaıltsma denizin dibini boy
,la.tmıllardır. 

IAPONLAB 
Hindistan 
hududuna 

35 KİLOMETRE 
YAKLAŞTI 

Lead,., 1 (A.A-) - Uzak doğudan 
gelıen haberle:r, .Japoll1arm Hm&stan 
amınna S5 kilometrelik liır noktaya 
vardıkJanm blldlr:mektedir. Fakat 
tahmin edlldft1De göre, bu kuvvetler 
HindJet&na kaqıı bb' taarruz yapacak 
kudrette değildirler. 

Şlmdlllk. 1ııgtuz ve Ja.pon kuv • 
vetleri araamda hiçbir temas olma. 
ml§tır. 

M:Ut.tenk hava kuvveUerl, Çindvlng 
nehri Qzertndekl bütün Japon tapı. 

Jarma hQcum ederek iyt ncUceıer elde 
etmlftlr. 

Bava lıonleraası 
datıldı 

943 te bitecek olan program 
945 •ene.ine kadar uzatıldı 

Londra, 6 (A.A.) - ott&vada top. 
ıanaıı blrle§ik ulusl.a.r hava konferan. 
ar yeni btr amqmaya varmlltıl'. 

Bu yeni anJ•pı• muetbiDoe 19f3 
de bltecek olan prognmı lH~ e ka • 
dar uu.tılmJtbr. 

Bir Kanada bomb&rdnnan gnıpu 

da kurulacaktır. Ma.kenzlking bu hu. 
ll'U8ta. kendi.line dll§en vazifeyi yapıı. 
ca.fmı blldlrmfftlr, 

OçAnapa devleti
ne kBl'fl 

Hcap ilam emirnamui 
Razvelt tmalınJan 

imzalandı 
.Lolldra, 6 (A.A.) - Macaristan 

Bulgariatau ve Romanya.ya karıı harp 
ilAnı emirnaınemnı re.la Ruzveıt dUn 
ak§atJl imza ebnittJr. 

Amiral Lihi Vişiye 
dönmiyecek 

Vll§ilıgtOO, 6 (A.A.) - BirlCŞlk 
Amerikanın Vl§l hllkt\meu nezdinde.. 
k1 .sefiri amlra.l Llhi, cuma g(lnU Va. 
,ıngtona d&ıdUkteıı sonra Fra.naa.nın 
son vaziyeti hakkmda Ruzveıte kuıa. 
ca izahat verınl§tir. Setir bllhaasa 
ı••ransanm işgal altında bulunan ve 
bulunmıyan kısnnlıırmda yiyecek BI. 

kmtm çeldldfğini ve LAvMln kendi. 
sine Amerika ile meYcut mUnnsebet 
imi idame etmek Umidtnde bulundu • 

tunu ~yledlğlnl bel.lrtnılşUr. 
Amiral L1h1 Vl§iye dönmelc niye • 

tinde 4!lmadJ4mı ih8aa etml§tu,. 

Bu aqam •at 2 Oden, yartn öğle. 
ye kadar İatanbulan Kanna.ra ve Ha. 
llç Balılll krsmılanııda terkoe auyu • 
nun kea:llecıeğt bildirilmektedir. Bu 
Aksara7 clvannd& yapı1acak bir & • 

mellyeden nen pbr:ıektedlr. 

Galata ~k 6alnmeoinin 
yılJönümii 

Galata nahiyesi Çocuk Elltrge
me karamu kolu idare heyeti re
isliğinden: 

Kolumuzun açtığı Tophanede 
Kılıcali ~ llK'dresesln<leki Ço • 
cuk bekuncv.inin 11 - 6 - ı 942 
Pe~enıhe gUnU saat 18 de yıldö
nthnfinil kırthüama töreni yapıla • 
cağmdan haymtever biltUn va • 
taııdaşla.rm lıe.bm evinin çalışma 
'1eklini görmelerini ve bu Wflile 
ile de bu törene onör \'ermelerini 
rica edem. 

(.Bitmedi> 

Deniz motörciilm JaJ.a 
lala beımn ütiyarlar 

Yaz me'Vl'Jlm1 dolayralle, daha faz. 
la llfllfll' ~dan 4eDbı n.akl1.. 

yat :mot6rteri ft !babkçı motörlert ._ 
lılplert Mip lqe mOdilrlatQDe mOra.. 
caatıa Terilen benzlrdn klft plmedL 
ğl.nl blldirml§ 'Ye benzin mtktanmn 
arttınımasını fsteml§lerdlr. Halbuki 
tenezzUh motörlerl gibi nakliye n ba. 
lıkçı motörlerine verilen benzin mllc. 
tan da koordlnaayon laeyeU kanu1le 
tayin ve tahdit oıunmuıtur. Bu me _ 
yanda deniz nakliye mot6rlerlne ayda 
azamı so §ife (l~ litre) benzin ftrll. 
meal takarrür elmiftır. Bunun için 
verilecek benzin miktarı muayyendlr. 

Motör sahipleri eğer lmk&n meYCUt 
ise bu miktarın arttmlmam lçln ti. 
caret ve mUnakale vek&.letlerlne mu. 
racaat edeceklerdir. 

Hasılı İstanbolda. \'e dışarsmda 
bir eski ~te. bir eıııkJ mecmu, 
bir eski !dfaptır ki lnlıttan g~ 
rilip gldlYor. 

Adliye VekAletinin 
hazırla:. !lr 

Ba• k&rtı ne çare bulunabilir~ 
Sanıyoruz hl bnnan en i)i çare. 

ı.Jnl gene kit&~ N1z:amm kendisi 
bulmu,iar: Ba mü~bbl!1, gay. 
retlf g~, ilim klttiphaneleri için 
gerçekten amir bir devre af•• 
ba buhran zamanında kitap v_, 
ktltüphane sahibi obalara kendi 

! ::~ö~o:~::::~~~~~~f ~~::! :::m.:~~. ·~:;;·~;·~~°!: :: 
(Ba~l.l • iuclde) tılık bir kitabınız, bir kollekslyo. 

ge!;Uği halde dununu.ı iyileşme. Be§lkta§ta Dlkllit&§ta Zerde eoka. • nunw., bir yazı, fotoğraf albömti. 
eliği ve meşru olnuya.n çocuk 88• ğında 231 numaralı evde oturan Fc.. nüz, az , ·eya tok bir kiğıt yıjmı. 
yısmın arttığı be&tilmektedir. rlt oğlu H y8§Inda Bahaeddin Ue ay. nız, bir evrak dolabınız, torbanız 

Ayni raporda n'ufus da.irelerin• nr sokakta oturan Ahmet oğlu ııs ya. mı \'&r! Satmak mı lstfyonıuunf 
deki kadronun darlığı 63 vilAyet• §ında ı.~eridun dUn Zincirllkuyuda Fu.. Bir mlnı8 l~ini mi tasfiye edecek· 
teki nüfus menıuI:an ~a bir at kaptanm Tuğla harmanı civarmda siniz? Memuriyetiniz dolayıslle ve 
tek yUksek mektep mezuınu bulun gezerken harmanın havuzunu görmllj ya sadece kmdl mera.kmm gider. 
madığ'r, nUfus memurlarımn ka • lerdir. Bunlardan Bahaeddin ha"YUZ& mek üzere buna bir lnTinet mi 
nuou medeniye aykırı evlenmele- ta, atmak lateml§, bu sırada havuzun~ bi~lnnl"k istlyor.ırunuz (Beyazıt.ta 
ri tefrik ve ~den Aciz btt!uı:.• içine dllşmlljtllr. Bunu gören a.rkada.~ı llakkiikler ~mda kltap(t NL 
dukları, niltus kadrosunun ilıtlya. Feridun hemen soyunmuı arkada.,nu zam) a btr haber uı:urmanız y~
cı ka~ lir halde bulun • kurtarmak tmcre havuza atJamlf, fa. ti~ir. O size gösterdiğiniz kitap. 
madrğJ, yüz bli.n nUfuslu U§&k ka. kat muvaffak oıamryarak ikili de lann, gazetelerin, ~\Ta.km kilo ite 
zasmda 2 nilfus memuru olduğu boğulmuJtur. keMldi~ıdı değerini değil, bunlarm 
halde ~ bin nüfuslu· Ovacık .kaza • Romanya m~mleketımize kar_ bir kütüphane ve kitap meraklısı 
&;nda ayni kadronun bulunduğu, pit göndermek Uzere teklltler yapıl. yanındaki tavmetlni en son pf. 
bazı vilAYetlerin altı kazasmın ij• mııtrr. Bu teklitler tetkik olunmak .. yasa \'U.İyetine göre !iôyliyettk. 
çiinde hekim bulunmadığı ve baı.ı tadır. tir. Sl7. hunlan onun takdir ede
kuellann ~ 7 yıl Mifasıla he • • Dün gece bazı meçhQl hmJJZlar, ce~I bedelle kendisine satmaya 
kimSiz kıalıdığr, bu yüzden eVJen • BUytlkadada oturan eakl ad1lye "1<111 mttbor değllsi:ılz. Yalnız bir fi. 
me raporlan almamadığı, mevcut Fethi Okya.rm kö,gkUnQıı bahçeame kir de alm~ olablllrslniz; fakat 
hekiınlc'rl:n evlenecek çiftleri s?kı sandalla yaD.8.§Mr§lar ve 40 kilo sakız kita~mn takdiriyle sl:d aldatma. 
bir muayeneye tabi tutmadrklan kabağı ç&lrp kaÇUU3lardrr. aıtmı g&.rt.enrıf'k için. diledljinh: 
sudan bir muaY"Jl.C iiçn iş 88.hip~ • Ziya adında birisi, Beyotlımda zaman, ytlzde on eJr•lğf ve ~in 
rinln rapor alınak fiure ikaza mer Tarlaba§mda oturan SSll.zan adında para ile almaya hanrdır. 
kez.Ierine kadar giderek mman bir geııç kızı ba§tan çıkararak ötekL Şahsi ve mUll menfaatJmls, hf' .. 
bybetmelerink ve emek ve mas- ne berikine ~ef çekmek suretlk le e<Jkl h:uflerle basıtm11 ba ~ 
raf ~tenin lUzumsımlttğunu ve fulı§a teşvik etmiş dün asliye aeklzln. ~t eserler:i ld1o ile e1den ~r
zorluğunu dÜŞÜnerek, dini D'ikAhı el ceza mahkemesince 7 ay l9 gUn madan evv~l, böyle bir tahmin Te 
tercfü ettiklerini, laı.dımn bir mal müddeUe hapis cezasına çarpJlmı§tır. takdir hizmetinden laydalanmayt 
gibi almıp sa.tıımnğa; mevzu oldu· • 'Halen iki tip yağ yapuma.sma emretler. Hem malmm deferin • 
ğu telAkk:isinin lmrçok bölgelıcrde ba§lanmı§tır. Biri, yüzde 25 süt yagm den a'jağı \-erip aldanmamalrmnz, 
henUz f:un3miyie siHrımemiş ol • dan, yüzde 20 Oleodan, ytlZd ~5 i de hem e<ıkl olsun yeni o1"111l ftiadf> 
duğu, ped-el'ŞBhi aile zilıniyet.i ~ rafine zeytlnyağınd&n, diğeri, yüzde ne olduğunu, neye yarıJ"a~ı 
lerlnin bazı yerlerde hl\lft. silin • 15 8llt yağm<ian, yüzde SO u Oleo mar pek de bilmemeniz muhffmel olan 
mediği, şehirlerde gençlerin aile gıırlnden, gen :kalan da sUBam yağın. hn kitaptan, gn7.et~~. meemua
idea.1inin ~'..l'!Jrlu bir surette kuv • dan terkip edilmektedir. İlk olarak lan, bn ene.la <ı~Hlp ayıklamak
vctlcnmi'J bulunmadığı, içki, po • 300 ton tip yağ yapılascaktır. Bu se. !lnm kesekağtdı haline gelmek. 
ker, sinema. roman, spor ve süslin ne 5 milyon kllo yağ imal edilecektir. ten, yani mahrntup kitmelrten 
bu ideali yavaş yavaş ydanaltta • Ankaradan haber verildiğine na. koruyup lmrtarmaJısmız. Verece. 
rJduğu, lise ve öğr.etmen okulla • zaranı bakılmak üzere mcmıekellmlze 1 i:-fmlz :ıdreoıi unutmsymız ve hunu 
nnda hem pek oosit; hem talebe• getırilınesı dll§Unlllüp de sonradan btttlin blldi':<lerfnlze !W;yleytllk: 
nin yaşına göre hayattan uzak ve sarfmnzıır edilen Yunanlı çocuklar L 84-yuıt'.:a, HnJ,J.fılder içinde kitap. 
ı;:ok nazari sosyoloji okutulduğu, çtn aynı.an tahslsatm önllmU7.dckl kt5 tı Niz~din. 
btltUn bunl:ırm medeni kanunla ev mevsiminde bqlıca ııehlrlertmlzde a. 
lenmeği imkansız denecek bir şek· çılacak a§haneler~ sarfedilmesi al&. • 
le getirdiği uzun um<lıvn anlatıl. kadar makamlarca takarrUr etml§ • 
ınnktadır. · tir. 

Bu rapor üniversite ·rırofes3r1e- • Şoförler cemlyeU belediyeye mu. 
r~nden hazrları ve vekatct mtlte • racaat ederek taksilerin §ehtr harlcL 
hRMT9lan tanı.fmdan tetktk edil • ne puarlrkJ& gtbnelerine mnaade e. 
mektedir. T-0pl::ın:ıc:ık mtltalea1a • ı dllmeslnl latemtııermr. Bu istek da. 
ra gör~ bir ikan.un 18.yibaaı buJra fınl encümen taratmdan tetkik edil • 
laoaca.ktJr,. ~ " mektedlr. 

Benzin talldlt 
karan azatddl 

Bu abılh viU.yete tebllt edildi 
ğiııe gere 9 Haziranda m.lh1etl S 
tecek ow.ı benzin tahdidi aran, 
'* &7- ""11& ~~- • 
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- Fillpln barblnla 
d6rt ayı 

Almanya ile 
Danimarka 
arasında yeni bir 
demiryolu 

il ANt~ı~nKANlN bıı,~ehrl 
...,- olsa Kopenbag ile Alınan . 

ya ansmda yeni bir •lemlryolunun 
io~a'!lma ba.,tanması, birçok sene
denberi mevzuaoohsolan bir proje. 
nJn t~ona bir ~langı!; teil
kil etmektedir, 

Dllu garbi Almanya ile Ham
buıı;tt birbirine bağhyan hat bir 
kavh ıe,kil etmektedir. Hamburg 
dan hareket eden trenler Lübek 
ve Roet.ok üzerinden \'ameınande 
limanına gitmekte ve oradan feri. 
botlarla Danlmarlcanm Falster a
dasında bulunan Geitser•e naklo
llllllll&ktadır. Buradan trenler bir 
~ sene e\"\'l'!l yapdmış olan s.ı 
kın. azanluğmıdaJd köprü ile de
nizi a.,arak Danlmarlauım en btıyük 
adası olan Seeland'a ve oradan Ko
penha,;'a varmaktadır. Bu hat • 
tm, Vamernonde'ye ''annalc l(fn 
cenubu !llarki l9tikamctinde biiyilk 
bir münhani te~kU ettiğinden, 
Hamburg • Kopen~ arasmChdrl 
kat 11çuı,u l<ıtikametten epey ayrıl
maktadır. 

Bu güzergahın arzettl~ llOrhılr. 
lar, her 'eyden .evvel Varnennm
cle iJe Gedser al"IL'!lındaki denJs yo. 
iuuun a"Zanluğu ,.e bu yom katet. 
llll!k için t.aklp olunan !leyrin nl!t
lıeten aftı' olu,adnr. 
İn'2tsma Alın1ln ve Danfmar1ra 

t<ıprakhrmd:ı aynı nıruında hq
l:ın?lm,.. ol:ın yeni hattm ~kl!i!ine 
na7.ııran temin edeeeğl fay<la., her 
~yden evvel Hamhurg - Kopen . 
hag ha,•a hattına oldnkçıt. yakt.a..,.. 
masr ve bu ~ur.ette bu iki ı:ıehrf blr
hirfni!en ayırım menfeyi kısa.1t
maıudrr, 

(&,taralı 2 incide) 
uı.erl<t!zi olamaz. Mak Artürün iyi 
bir kurmay oldaja muhakkaktır. 
Onun içbı müdafaasını ba Şehlr. 
ler civarında yapmadı. Dağlık o. 
lan Bata.an yarnnada.-.mı se~ti. 

Kf>l'epdoı- istlhkimlan koyun 
Ciri11 nokt&snıa hiklmdi. 

Bir takririn 
ilhamlar11 

Kayalık tabli bir istihkam oJan 
Koregidor Japonların Rataan ya. - 2 -
.lbbedasuta hlkJmiyetinden sonra yııU«L~Ct ASRIN büyük cemiyet davaalrmda;n birl,i de 
hlr avue toııı 11a1iae ~lmeye malı. ıudur: Boşanmayı güçleştirmek veya k.olaylaşt_uınak. 
kiundu, Muielde Y•riettirilen top. Bu hususta birtakım fikirler, mey~ atı~ .bır sürü 
lar adayı müt~diyea döjüyor. mutalealar serdedilmiştir. Bazılarına göre, geç~ı..tlc, anlaş-
lu, Sonra Amerikan ku\.'Vetf.erirun mamazlık, erkeğin iktısadi durumunun bozuklugu ve ahlakı 
·o~ Ratıı.aıula esir edllıni,,ti. Ko- zayıf ve liuıbalilik gibi sebepler yü2ıünden, karı koca anwnda 
~e.git1orda hlr avtıf a&ker kalıyor. başıgÖSteren kavgalar, aile bağını koparmağa kafidir, Bu iti. 
du. F'akat hu lıılr a~ asker Ja. baraı kan kocalık hayatını devam ettirmekte mlna Yoktur. 
] Olllarm biç UllUDadıkla ... bir ae- Hemen sıyrılmak lUmıdn'. Çünkü, cemiyetin kurUlmasınx iste-
lı:ilde dayandı. Japon ordusu F11i- diı'H ev, sosyal bir temelin üstüne kurulmalı, sağlam bir köke 
nfn Jıa.rehetlerinl bir an evvel ni.. ishnat etmelidir, Kavgalarla, dedikodularla, ç~uklukla.rla. bu 
'ıayetlendirmek için elinden gele. temel sanılır, evlilik hayatı ilri taıraf için de btr ~ennem ha-
ni ya.pb. tB nls:utcla Koregidora - k ı ? 
l•nndan şiddetli hUcumlar yapıl. yatı olursa, kar koca hayatının devanunda ne mana a ır . .• 
ı iı. Bu ada 48 sant lteri<Jinde 25 Böyle bir hayatın tadı,~uzu olmaz. Anarşiden kurtulmaın1ş, 
11•ır hava hllt'amana maruz kaldı. ahen.!.csiz, bozuk, dil7.ensız bir aile hayatından~ h~Ylr gelir? 
"'ımfranıJl<Jko radyo vssıtasiyle Bu tefessüh etmiş yuvaları devam ettirmek cemıyetin menfea~ 

<oregklorfa müabere ediyordu, tine değil, zararına bir harekettir. Bu gibi ocakları çabuk 
Fakat bmıa mukabil Jlat.aan yarı.. dağıtmak lhımdır, 
•nadMmın da~lrk noktalarmda fiil. Bazıları da ~u fikirdedir: Mad~ bir yııva 1nm.ılrn'1Ştur, 
1ı1 mukavemet eden bir kısun Ame kan koca arasında nasıl bir ihtilaf çıkaınıa çrksm, ne gibi bir 
·iknn lmwetlerl IJe lrttbatı tama. geçimsizlik başgöaterirse göstersin, blnlar. nam.uşıı, A taalliık 
nen kesilrni,ti. eder §eyler olmadıkça tahammül ~tmek, sahretm~ lazımdır. 

14 N~cla A~ıU ~hnbon Japon Anlaşmazlıklar zamanla geçer, huysuslukla.r .F:~. ortalık 
!n:.oetesinln askeri muhabiri Koııe- süt liman olur. Anla..cımamazlık gibi, dedi kodu gıbı, ve bunlara 
~Mor ada'Jmm ~lm:ılln<Je buluna:,. benzer sebepler yüzünden hemen mahkemeye başı;urup ayrıl-
Amerfk:ı.n baf.aryı\Lvıom snsmuş mağa kalkışmak doğru değildir. Evle~, Y.~ln~ }\arı koca 
G!du~na hDdiriyordu. Adanın ö. arasında bir sözleşme değildir. Bunda c~yetin rolü ve haık:kı 
teki lstihkauıla.rı «la havadan, ka- vardır, o dıı bu sözleşıniye dahildir; batta, bu ~ karı koca.. 
1'3dıın . dentzdeın en ağır çapta a.. nın hakkından daha evvel gelir, Bu itib~la cemı~t nizamları, 
hlan bombalur ve gltl!e1era ltıncla boşannı..'1. işlerinde ağır hükümleri havı olmalıdır, Ayrılma 
birer bfrer tuırnp oldu, l"aJ.:ıt ada karan ko1:ı.y kolay v~rilmemelklir. 
!ıilU daya.uıyordu. Nihayet Japon BıınJa.rdan "başka, genişletmek, d;ırtt]tm~lt tMnftııı·1tm da 
kuvvctle~i aı.lanın yruııbaş.mcla. 0 • val'du'. B\.\nlar da ortaya birtak:un noktB! ı:ıazarlat, if!drler at· 
lan kUçUJc Pl\llay ad:ı.sma çıktrlu, ıruşiardır, Cemiyet ve aile içinde alıenksizlUc un.şuııı olan §ey-
\ie adayı bqradan da döğnıeye Ieri igaret ederek, bunJar kaldırıl~a. a;vrılma vakalarının a. 
haşfac1ılar. Bu kticük ada.ya ~ılaş zaiacağnı ileri siinnUşlerdir. Fakat. bütün b\lnlara rajflnen bu 
attı güne mal olcla. Beş altı yüz ld i~l~r cezri olarak halledilmiş değildir. İhtilaflar hala vardrr. 
!Jilik Ame.rfbo ku\"\'eti bu kütük Bu yü1lden zaman zaman hukukçular, içtimaiyatçılar arasmdaı 
adacı~ı dolduran iki Japon tüme. münakaşalar olur. 
ni~·te tam altı dn harbıettl Burada bir noktayı belirtmek isterim: Ba.~a memleket· 

Biitüa bu prtlar içerisinde .Ko Jet.de, aile ve boşanma kayıtları gevşetiHrken bizde kunnalr, • 
regidot altı maywa kadar cll\yan. yuva yapmak bskmımdan münakaşalar olurken, temelleri 
<lı. 28 Nlsan giin\1 Japcm tayya,. kuvvetlendirecek esasar bulmaya çalışılrrlcen ayrılmaya ve 
releri adaya 253 inci hücumu yap. evlenmele ait kayıtlar çoğaltılmıştır, 
tılar. Fakat bu hücum. bUe keli BugU11

1 
nwdeni dünyada, evenıne ve boşanma hukuku, az 

menin bütün mlnasble l\ab.raıuan \•eya ~ok nisbette, "evlenme .. Evlenecek olsan da hiç olmama 
ı\merikahları yıl~adı. J ayrılma,, diyen !sa peygamberin ayrıhna aleyhindeki fijcrin-

den mülhem olan, Roma c.emiyeti hukukunun te.lri altındadır. 
de olap, btelmmıan ~olan de- \ Bununla ber~ber, cemiyetin asırlar arasın~ yükselişi, fikri, 
alz "8ltmdaa mlbnköa nldaihı ka. iotim&S ttlıklmUlU i~ıtde. a~a ve bcıt1ı>JIQ& ~ d• 
dar kaçmılmalrtadlt'. Bu "uretle mutalea edilmigı, bu fikir insanlaT için bir zaruret olmuştur. 
bilh~ua d.emir yolu üzerinde işli. Bunun içindır ki, arap dünyasınJn boşamua hakkındaki, ka_ 
yen 11t,,...ohil ve otoray gibi yük. nun maddeleri, müeyyideleri, esbabı mucibeleri yavaş yavaş 
sek •Ur'atff kara nakil vaı.rtalan- dar kayıtlardan kurtulmU§, :sıyrılmış, nihayet genişlemi§tir. 
nın pota1uıiycllerlnden tamamiyle Bu durumda\ evleımıe ve boşanma kayıtlarını daraltmamr 
istifade kabil ohnaktadır. :"fetiee I zın sebebi de ıudur: Bizdeki kanunlarla birta:lmn fıkıh kaide-
olank bn hat iki kara yoluna ay. !erinden çrkardan hükümlerin, kadını, erkeğin keyo:tine, zulmü-
nı eheınmlyette bir inldll'f temin 1 ne, kolu ayağı bağlı bir uvalh .kum gibi teeliın etmesiydi. 
edee_,,, yani hem otostrad, hem de Destü payı bağlıdır blı:are kuriıan neylesUn 
demtryotu irtibatı vaatı .. ını giire- , LAEDRi • 
N•ktft', 1 \. 

... ~~.\':'~.:':;:"".!:~;~.:;~ . ~ı~:Ef: ~ 
;:~:;3:.r:~:;~::::~='. ~~=j..~~~ 

Biz Yorulduk 

T ARIH KJRPINTILARI: 

AYASOrYA 
1 

tnşMma :>S! de ba,Jandr, 581 de 
bstti. Yaı>tıran İmparator Jüstin. 

1 

yen; yapanlar iki Anadolulu mi. 
ınar, TiraUı. Sultan Hiaıa.rh Arıtem 

1 

yüs ve Miletli bidOf'dur, lnşa:ıtı
Hll ve t~yiııaWıa S6l milyon har. 
eaı•dı. Me$8.bau 7000 metre .ka. 
redir. 

Tujlada.n yapdİıuf olan bu ma
bedin ıuğla1an huswıi olarak Ro. 
doata yaptmıdı. Her tuğlanın ilze 
rinde "Allah yaptı, Allah korurur" 
yazılıydı. Yerden, lmbbf.'nJn kai<lc:
tıln.e kadar olan lrtlfl\ 41 metre 
10 -.antJm yerden lmbbenln kilit 
taşına kdr o~n irtifa 66 metre 
15 santimdir. Kubbenin ka.ldede
Jd kntru 31 metredir. f~lnde 108 
r.ötun vardır, Bunların 40 ı a..,a. 
ğı btta, 68 i ttst lmttaılrr. Muhte. 
lif memleketlerdeki e'kf harabe 
lerden getirtilmiş kıymetli sutun
lıudı.r, Selkiz tane!l!i, 1'"}i'e!l!te ac!
lbj seb'ıı.i illentden biri olan DJya. 
r.ıa mabedi harabclerin<len ~etir
tilıni~tiP. Bo msbet, DördUneü 
Haj)lr seferi e'Dft'ltnda I .atinler ta
rafından soyuhnadan '""'el, htıtUn 
e"a~ı altm ve gilmttşten idi ve 
J.ıymetU taşlarla mH7.eyy<-n idJ. KB 

l 
ınlan selvi, abano7., ve fildişi i<fi. 
BüyUk giri~ k~ptSı gUmfüı kapla
malıydı. Yalnız mihrabında 40,000 
kilo afırhı'tmda. giimttı:ı mukaddes 
e~ya ''ardı. 

.Türkler htanhulu alclıklan za. 
man Ayası>fyayı bemeıı tamtakır 
ıı;oyuhnuş bul<lular. Camiye tah. 
villnd.en sonra dört minaresinden 
biri Fatih Mehmet, hirl İl•incl Be-

l yuzıt. <lli:;er ilq<ıi tle lltil\ri Selim 
1 tarafmlla.n nılınar Sinan!\ vaptrrıl
m•~tır. liubbenin altın alemini 
Sokullu Mehmet pa.ıa koydurtınuş . 
tur. Şimdi lndirlJml' olan btlyl\~ 
razılar on yednieJ Hll' sanatklir
farmdan 1Tat4'.t Nükteci zadenin
dir, İçindeki m~er lri\pleri Bcr
gamad:ın getirterek tl'çilncil Mura.<l 
koydurmuştur. Kubbesinrlen eı;ı. 
kiden bir :ıJtın top sarkar\lı. tlçUn 

1 
Ahmed zamanmd3 btiytil; ton l<an. 
flJJ "onuldu. Abdülmecid zııma -
nındaJd tamirinde de top kandil 
asıldı. 

ll•JIP çocuklar 
j 2/S.15,942 tarthfnde Beyoğlu Sa. 
kızağacında 73 nu . · 
marada Ali llhan 
yanında iki glln 
çalrşt1ktan sonra 
kaybolimu!ftur. 
Gören bulan olur 
sa a8ağıda.ki ad
rese bildirmeleri 
insaniyet namına 
rica olunur. 

Beyo~I~ tııtlklat cadıleşl Açara ao, 
kak Aıl:ıh:ın il No. da kapıcı Aıılıı.n. 

'ffl ;y.~.y. 
(ı6733) 

Halit Ak Kona.ralp adında 8 

• (Gau&end&la blı1ael -~ 
batbk yuuıdald tarih oetteı• ..... ,,,. 
IJyerek cöodffeoek oka~ 
ticari ma.hlyetl bab o~ kOQllll 
lAnları paraaıçg oeorolaaW',) 

Evlenme telılillmı . · ., 
* Yaş SO uzun boylu dul, tyf ve 11 

muslu bir asker alleame meIUIUP ': 
şil gözlt1, döşenmiş bet oda.lı ~~ 
bulunan ve hava tısteAmen kaJ'G"I"'". 
birlikte oturan çocutu bul~ 
bir bayan; asker ve sivU ~u.sıuı.d
erkekle evlenmek iate.;nektedir. 
ynler ( •.2 S.R) rem.ıiae auı-.-' " 
debillrlr. t1 

• 40 yaşında, 175 lira ma&fl !, d 
rıca geliri olan dUrtıBt bir w: ~ 
ya§larmda, uzun boylu. bauk• 
namuslu bir bayanla evl~uıelt 1/11> 
mektedir. (O,U. 17) remzine mııı*" 
at - 361. · -~ 

* Ya, 18, boy 1.68, kilo 67, . '!':ıİ. 
kalpU, güzel ve ya.kıtıklı orta ~ 
11, 60 lira maaşt olan bir bay, ıY!.__, 

1 aileden 16..18 ya~larında bir w.,-...-. 
ı::o''' evlenmek istemektedlr. GUzelUk · _.fi 

zuba.lıs deA1Jdlr. (H. Y.S.N,) relllY 
müracaat. - 362 

* Boy 1,72, kilo 67, günde 250 ~ 
ruş kazanan bir bay, 25.30 yaşları" 
bir kızla evlenmek istemektedir. <; 
muzsuz) remzine müracaat. -

I~ anyanlar _ ~ 
• İki Jdşillk a.ile nezdinde ev W'". 

ne yardım etmek U3ere '14.16 yafl 
da bir bayana ihtiyaç vardır. d, 
ta§ Hacı.Mansur sokak 18 nuın.,. 
1 inci daireye mUraca.at. 

* Bir genç; ortamektep 
talebelerJne "Geometri, arltmetll'• 
zlk, kımya, biyoloji, Nebatat, 
ca, red m., derslerini mUkemınel 
mektedlr. Ders saat! 95 kunı§tuf• 
tlyenlerln saat 11,80 la 12,80 a 
Gedlltpaşada, BA.llpaoa yollu 
Sandalcı İhsan sokak 23 nuJJJ 
(Ahmet Kına) müracaat _ 3 

• Ortamektebin son sınıfına ~ 
mlş. hayatta kimııealz bir gerılo 
bir ailenin yanmda evlAUık o 
\'eya bir mUeıısesede çall§m k tP' 
mektedir. (Yeni saban gaze!;eııl 
da ll5 numarada ahçı Emin Yıl 
müracaat _ 2 

Aldırınuı __ , 
Aıatıııa teml•lert ff191b -~ 

kuyueuıanan1UD ıı&mi&ruaa ~ 
~tuplan ldarebanemı.dea (~ 

'-' ...,.., 11ersno --.ıa ..... ~ 
kadar ve saat 17 den tM1nra eJll!P' 
mn. -~ 
( ... C.K) (Gar> (JC. Ural) (~ 
(H. Öll.18.U (Ş.U.) CH.B. 8S8) ~t 
(R.R.C.) (Bayan Viktor) (N.Uo':. 
(329) (./ı.,'M.) !l!:.l..) (Ş.B.l I~ 
(Mihrace) tTekcan) (Yed~k d~ 
(T.H.R.Z.) (Ş.:&'.) (Naciye Di'~ 
(Kalender) (N.N.) (B.T. 4) (1/1 ,Al 
(GOn 40) (S. Gilrcan) (lji.U.T.) 1 
le) (H.R.K.) 

Veni NeşriEt : 
lslam • Türk -:;.naikloJ"J~ 

Ra yeni hıtt lizerinde katolnna -
c.a.k ltle8flft"1~1', e<11<i hatta nazaran, 
f.:Ok krsalnıaktaclrr. Yeni hat Var
nemunıle'ye varmak l('ln şarka cln~ 
ro btikttlmfyereJr Klel ve l.Ubek 
köı•fezterl arnsmdakj llot,teln ya
rıma(lnunı ı:tP.Çmek ımretJyl'! '}ima
li •uuldy,, tevecrUh <"fnıl!ktedll'. 
\'etti hat bumt!:ın Almanlara Ait 
FehmAm :ul'leııın atlamakta ''e n. 
raf!an denizi geçerek nnfmarkalr-
1nnn J.aala.tıCI ' '<' F1l'ı.tto1 adaları 
Ü7,.rlnden bttyiik Zclant'! Rifa"mıı 
ula""a.ktl\dır, Onttlıın lflhalWI efl

ki yot t.nldp olmı:ınılr Kopenhaıt'ı& 
\.·anlm11.kt~vlır. Jl•ıntl nnzaran y~lll 
yolıın en mmn lııcoınr kara li7.el'İn· 

nu hattm lkmaJindtn t11onra Ham 
borg • Kopenhag menfeııt 4:4. lö 
!laat qfire~ekttr. Hııtta Danima.r
kanın en hiivllk ııdasmm tlmal n. 
cundskl Rftlsinıfer limanmdnn "'ftÇ • 

mek ııaretiyle ııynı ı:ün Stokholm 
v,. O.loya vımna1c miimktin oh\t.ak. 
tır. !ilimiliye kadar l'llmemunde 
ynln ile llıunbarı:dan KoncrıJ1aga 
\'amı:ık lein 9.15 l&l\t !!Uren yoJ
culnt: bu· hııt Uıerfnden """ yan. 

Bir gün Fransız meelisinde 
Klamansonun rakiplerinden biri
si aleyhinde uzun bir nutuk sö}
lüyordu. Bir aralık susar gibi 
oldu, arkadaşaln: 

merikalı Jçız ı:ı:ıareşala sordu: 
- C<>k dfo:•rnan öldürcli,inü.ı •. '> "74'.'' 

yaşında bir ço-
cuk 1 haziran- p;s;; 
dan beıi kay1p. r>;,;;~~~ 

MUhhn bahisleri ihtıva odeıı sO 
ı :I ııU»hası wtişar etmtvtır. MUD 
~ıı.tı Türkiye ve lsJAm e.ıemlnde 
ı:şler, Aea~i nefise, Atebe atelll'' 
silqdQ, Asim, FirnU!lun karısı .-...1 
Asiyımin peygamber olup olm~ 
Krnm siya.si tarıhl:tıde A•\ye S~ 
Aııller ha kkmdaki ayatı kerırne;;. 

ırmağı . esheptan olan Asımlar, ~ 
hur kıraet lmarularından Asım J.I. 
veııa!r kurra • .\ınmlar, muhtelit f 
ı rır, Şeyhlslfun Çelebi zade Aeırtl•{, 
zıda Ahenk, yaza!llar: Etdalettl;ıı. f 
festir !smail Hakkı İzmirli, ôm'' . ..J 

ya iner.ektir. 
Veni hat. rterek demleyoln ile 

gel'flkııe kamyonla yamlan 0fYa 
nAkliyatmdl\ da tetıtrinl gil,tere. 
c~k ''e tarife!erfl,.kf ti<•rf>!tlerin de 
imUr;ım .. ı milmkUn n1af'R1<fır, 

(D~ollar Dergisi) 

• 32. Yazan: NEzilE MUIÜDDİlf 
Giinltl mAdımı Roullnln evine 

dönerken :ımbanın içinde hem bu 
aksam Badis hakkmda kararlaştı. 
J'rl:tn •ulrut plilnını dli11ilnere4<, hem 
do bu fotoj:;raf1arın onun üzerirırlr 
yaı1sf'at,ı f<orlmnç ytldırını te!Jirlni 
J;(i1.lerinln önllne getirerek kendi 
kendine gUlliyor, el !erinin arasın • 
dakl kUtUk \'e urlt nlbUmü okıu
rorclu. Dil' tlltilnl'Unün öniinde 
ıırabayı dt:rdurnrnk sigara alırken 
kiictık bir mth·ezzlln eıya1c cryak 
ba~ndığmı duydu: 

- DUıı ~ecrd.i cinayeti yazı)·or .. 
(!erralıpa<ı'l. rlnayrtinl yazıyor be. 
fİm.. Cern\lıp:ışacJa e<Jraren~7. ri
aayf'ti yn.7.ıyor •. beyim .• 

Gilnll1 Oarralıps!a AISzllatl lşf
dfnee :ılill<nlruımıı;h. Pencere;len ;; 
1':UJ'UI ant:ırnk bir g&7.ete alclı. 
Eline alır almaı ilk ha.kı,ta JJedia 

i~rnlue rMtlryıuilk ~J&lı;.dı. Ga. 
ıetcnio ilk sıışfaınnda iri punto. 
lıırln yıızılmıf.1 b!\t1hiP .)'lyecek gilıl 
okudu: • \.'ah~lyane bir cinayet . 

"Cerrnhpa~ıula Bodla isminde 
bir ~enı: kız ~vgjlisiııi ki\llıiııtlen 
bı~akb \' lll'fU'll'k ö'()ijl'<lil.,, 

'~önül nefesini tutana!< başlı~ııı 
:ıltınıla.ld k:ır.ınlıl< bir resme şöyle 
ı ir gfü atarak ıtlhnıfaki fncc yıızı
.Yt nkumağa har;laclı: 

lliin gece Oerrahpaşafla Tel<ke 
çıkaııı7.r sokağmıfa 4 nuınurab koh
ne \'~ M!fllp bfr ev<le reci \'e rnh. 
ı; h"nnc bir cinayet iılrnmiş, ~Jja 
nıl•nda bir gent Ju:r. nİ~'\olu•ı Bed. 
riyi, !<e-;kln \'e hü~i!k bir hı~alda 
k:llb"ndon in1Afe1zca nırarak öl. 
tliirnıiiştür, Vak'a eıtmnnı moha$
f~7a etmekle beraber tahıuinhre 
~nre ,öyle olmu,tur: 

- Galiba Yoruldunuz diye 
haykırdılar. Hatip Jtira.z etti: 

- Hayır yorulmadım, daha 
devam edebilirim , 

Klarnanso olduiıı yerden atıl· 
dı: 

- Fakat biz yorulduk. 

Hazır eeı>ap subay 
Mareşal Jofrun şerefine bir 

ı:iyafet veriliyordu, Genç bir A. 

fr.lüye ve kumara <IU:1ktin olan 
Bedri lsmlndelci delikanlmm J'.el)ia 
adında akralJ:ılarırıdan ve oldukça 
t~h'iil ~onııuı çcfı• güzel bir nişan. 
1ı,, \·ardır. Birk:.ı: gün evvel kı
zın rnkl l'si knlb sektesinclcn öl
nıiistiir, Kadmcu~ız ölbnce yal 
nr:ı: kalıuı n,; ı;-rnç nhanlı henüz 
m~'.'hul bir şeh-.ple oturrluldıırı c. 
,·in arlıa bir od~~ııula oldnkı;a bo· 
j:;ııştulda.n sonra katil Redlı,, nişan 
lı"ının bclimlelıl uzun \'e ııh·Ti bı
~·:ığı lrnpar:ılı <l<.'lf.ı :uılımn ~iiJhtlnc 
!1'.lp!amış .. sonra so~ıl' kımlıhldıı 
ı•nrııclnıı fıc;lurnn kanla lekelenen 
~::tnıjıljırlarını l;>aşka bir oclacla çı. 
karıp minderin altm:ı sakhyarak 
ken(lisl sabnhleYin gUn ışımaf;a 
b<ı11Iark<'n e\•de~ katıp hrftml5tir. 
\'ak'anm tUvler Urpertir'i !IOn !lar. 
hn111 <'Wıl~n İ:oı·l:unP-1.ur. S·ılıah t'r
lc"n arka bahç~dc!'i koyuıJnn -;11 

""''en komMu bir lm<lın hltiı:lk t.rk
ı,enin at"ka odll.'!ınc1:m boğul\ f)oğuk 
1t~ rya<l!ar cJuyarak derhal ~wlm~a 
fı .. iamı~ zaten nhlı'lııbn ol<lur,u 
eYin ~okak il'>tiindcl•i karır!l!ını dıı . 
!fikalarc.a lnıh hızh vurmnş-ın dn 
l'eYap aJıuna.mı!jfır, BU ;{ıtrlp htıl. 
1en busi>iltUn rn.era'ıdan;\D komşu 

rr:.u. 
Mareşal ~erek cebap verç)j; 
- Evet, pek ook. 
- !ljıngi elinizle? 
- Sat ellınle 
~ }<ız eğikÜ ve mareşalin 

sag elını öptü 
~alin a;kasından genç su

bay atıldı-

d 
.. - Ben de çok dilşman öldür· 
um. 
- Ya. nasıl? 
- A.ğzmnaa .çı:kıı.n emirlerl~ 
Amerikalı kız kızardı, fakat 

subayın arzusunu yerine getirdı. 

kııarn bıı ~fer tekrar l>Rhçc tara
fına ı;eeerek lrula.lr \'ermls; avnı 
boı!'ıık iniltileri iı,hlince b~ sc.rer 
koşa luışa k&l'ftkolıı gidip mesaleyl 
haber ''ern'itUr, Bu ihborıı der. 
hal. ~em•ırlar y:10b.rmdn hlt!•l'ım~t 
tabıbıyte koımuıdar knru :r.nbtt:ı. 
°:1~rifetiy~ kırılıp ' ncılıırr.~ı İçori 
gıralnı!ş n1Jıayct lnııtilcrtn ~<'1 ıliı; i 
oda kaıııl'ı da a~ıinıaı: İ':ıtıenmjt,ı fa
kat kapı arkuınılan lıi itli bulun 
mut1tur, Bunun U.~tirıe b11 lu~p; 
da . IHrtlaru.l< açılmış \'e luu~rlanırn 
fcC'ı \'e kt.nlı manzaru .İ!;erl gi;-eıı
lcrl hııı;~·etten donı.Jurmu!ftur. o. 
elanın pıııtı!aşınr., !canın mlilrnmıa 
l!"ld tlüşeme taht.:ı.ları ilz:r·ne u
~~nmış, uıun boylu tU,·nrıa bir ele 
imanlının :nütel:aJ118 P:lrJt,l.al,YJn a
r.ısında seıdiı;-in dolmma dii"rmesj 
bu;n~ıık o ':ır:ı.Jı bu lunınu5 tanı 
ka lhine icara ıı.aplı lıir hır:d'c snp 
lannn, ağrr ~-:ı.~ıh Ilcclri nı'lındnlıi 
~ene :ıdam :ığzmdnıı Imnh lcöııül'
ler fo•'m-arak p<ıll'l!tre: 

- Reni Il~'fb vurdu! • rltmlP.
!!;nl söylecllkten sonra c.on nefe!;f
ni ,.ermiştir •• 

f•;Yhı h!'r lcii~"'>İ; meı r('· l•:ıJıçc 
\'e y:ınnıdald te1'ke meznrlı~ı Cf.-'Y 

tır • .!! bltfoSi Jıa· 
ki renginde aya
ğında. postal var 
drr. Görenleıın 
en yakın polis 
l<arakoluna ha· 
ber vermel~ri in_ 
uniyet namına 
rica olunur. 

Kt:ımkapı Şakir 
efendi Ç!e~e so· 
kn.:k 7 numarada 
Müzehher. 

•'e aranmı'llll. da gınıç lm; bulunn. 
nuıınııjhr. 

1\fakt.u lUn kanlı ce .. !'dj mor~" 
lrnlilırrlnıı ·, 1<atll Beclia ehemnıf. 
yctli bir tuJple arannınktndır. 

Gilntil ~aY.eteyl hayrctl.e b"t!r _ 
elikte" sonrs blrdt'nbire gözleri se
' int;I'! parl.ı•Jı. Artı!c Bedia onun 
bir e,.irly<li. Bt>dift, bu Jrnf .il , e 
r.:ml lle<liıı b!r e•lrilen bo.1'i1<ı• hlr 
~t!.\' değildi artrkl.. Clmı isteılı ~I 
;;ihl lruPa.nıtCsk \'e ı~en;: fff! (,rrr. 

kııdnn örülmUıı bfr zi.ıırirle ona 
ht'r :1aman bagh lıalnrıık tı !.. Ceı. 
f?Prınl'nulen fırhın113 en kocfaman 
r;eyt.nn iı:ıt.e onun lntfüıımıııa böy. 
le vn,ın.a oJcyordo ! 

Or•niil ellerinin :ır-ıısmrlıı nlbüın. 
le hcrnber ~:ı7.etrvi S"\inı;'c tuta
r:ılc lt'':th:ıd ın in?ıı l<spıyı ç.aldı. 
Bu !lder ken•füıini maılrım Roz•li 
!rnrşılllmı~tı .. bu tork vclh1< 1 ~rll 
heli lut..'4er1enml!J k~a knrı hile 
merhamet karışık bir korlmylf!: 

- Gönül ma~ri - d:yc göz•crf-
111 ııçf.r • len SCfUl~n ~ııra lutpıya 
\·ıırılu, \1urdıı. Sonm r,ürn <lİJ c ~·'~
re yıtulrtığmı dnyrluk. Rimdi hi!; 
ııe~ yold l'az.~I •• Yazık? •• 

za, Şakir Ülk'tta.şı!', Abdullah .,., 
Tahir Olgun, Ömer Aköz, Jl. 
PA!uııın, Mahmud Bulr, 

Gönlll ihtiyar k"'1mın oma~ 
ot;.,ıym·ak: 4' 

-- Rorlm•a mt\ı1:µn Roıall • ı" 
di • 'ıir.ıdl i3 IL~5lr o .• sen tell 
ettin mi:' ~ 

- Ettim. ynnurn :ı.mma bt I 
~·ıirı-.Um ç<>k yufka acıyorum cfO 
rU:>tı.. tf' 

Gönül on:ı ce\•up \'ermeden "' ,. 
rli"eıılcre doğru l.o .. tu. Bir 5ol~ır 
ln ~'l·'uuı ':ıkaml< j.lnm<takl •"' 
htl;ı fuııııyı açtı. ~ 

Rcl1tn tmıuıım linıincle npıııtl 
yntıyorrlo. , , 

7arnllı fnzc!lğıı: hıw;;ınlılcl• d., 
im 0nra<ıımfa tehf11ccll bir !lfl~~ 
ı;etırfyordu. 'faht~.,11uuruns ı U 
mlş olnn lmrlmrıun doA"urdııtcı fili' 

.. <l:ı!n:ı ~e\'kitabii<ıi, odtwl\ girC11P 
me\'eudiyetini ona hls':lettrrr11l!,
mırnn \'ilr ı.:t~U h:lşt::ın ~ayafla ( 
\'erir ~lbi titriyerek ~iı:rlerini 'I 
t ı. Onu yer! yıktın 1'1\klbt>ıd f~ 
t~krar aya.;;.,t k:ıldırmak, veni ~; 
t\ence!er \'f!!lmnl< İ!lt:~·on'lu. pı . ~ ~ 

harı1:ık '<H rloldnrnmlc vıı.nmd• t 
~ıılı~ı ke~ı:ıirı bir l<o!on~·n ile ıt:tr~ 
lmJı, Sllnr:ı bu mıı~i i'e, ı:enÇ •, 
zın blleklcrinl

1 
göğsUnU o\'dtı • . Ofl) 

• (Devamı vtJf 



.......___ 6 HAZ1RAN - 1942 RAB ER Amm PostMt 5 

Hava Endüstrisi Fransız - Iıa·ıvan 
Münasebetlerini bulandıran mesele ,' Sağlam temeller üzerinde 

yükseliyor durmadan KORSiKA 
KISA BiR T ARIH 

~~Yyar~ fabrik__~ız .. •e~ halinde "Magiater,, mektep tayya~e.leri yapıyor. Yeni tip para
.uçagı ve planor uzerınde çalııılıyor. Havacılık endüatrı•ınde kullanılan ilk madde- Korsika, tarih boyunca istik

erin h*:P.•i memle.ket ~çinden temin .. edilmek yolundayız. Ae~odinamik tünelin inıcuı fil aşkiyle çırpınan, fakat 'daima, 
ıçın de lavıçre ıle yapılan muzakereler bitmek üzeredır. Tam parn•ü.t1-u" bfr müstevlinin pençesinden ~ ~ kurtulur kurtuhnaz, diğer biri-

uğraştl!ktan sonra, Korsikayı ta· 
mamiyle işgal etti. 

Korsika, 8 mayıs 1769 dan 
itibaren, Fransanm mali oldu. 

BUGONKV V AZ/YETi 
gruplan yetiıtirildi nin boyunduruğunu taşnnıya 

~ ınahldlm olan bedbaht bir ada- Korsika, FrM•anın 90 eyale-

emlekette bir mOtÖr fabrikaSI kUrUlmaSI clırAda, ilk çağlarda. Roma dev- ~fe~~~~~k!~~eh~~~~;: •• • d k" 1 · ı ! letinin bir parçasıydı. Orta za. yalet, Bastya, Kort ve .Sarten 
uzerın e 1 ça ışmalar 1 erıemektedir manl~~~· de.rebeylik hayatı için- adında üç vilayete ayrılmıştır. 

de, ~ını~ırl~rıyle çarpışan şöva.i· ı Adanın nüfusu, Uçyüz bine ya· 
leıt ı\ııkara, 5 (A.A.) - Bugün top 
'tt"itll§ olan TUTk hava kurumunun 

ye1erın ihtirasları önünde kanını kındır 
dökerken, Fas, Cezayir, Tunus · 
ko:rsanlal"Jllıin hücumuna uğra- Korsika, bugünkü harpte, Ak_ 

KORSIKALILARJN , 

HUSUSiYET LERI 

Cineviz1iler, Korsika)lln yal
nız sahil kısnnlarmda yerleşmiş, 
~ ve dağlık bulunan ıç tarn. 
fma girememiş olduğu için, ada_ 
lrlar, faz1a kan karıçmasına. uğ
raşmamışlardır. 

Ilı lzinei kurultayında hava kuru
lii lll{başka.ru Emınım mebusu Şlik
llıt OÇa.k tarafmdsn okunan umu
~ l:nerkcz heyetinin raporu, ku
dığı Un umumi çz.lışmaları, 1>%ar. 
l\t ve üzerinde durduğu işler et
liva lnda şayanı d·i.lr.kat iza.hati ih-

zırlamnası işi, fabrilkanın kimya
hancslnde incelenerek· m<Usbet ne
tıcelere vartlmıştu. Kimya )iı.bo -
ratuvarla.n:nda. aynC1l plastik mal-

ı zeme üzeri.nd de- çalışılmakta.dır. 
Tayy.a.rccilliğin en önemU ihti

yaçlarından biri olan aerodinamik 
tünel1n kurulması için 1sviçrc ile 
yapılan görüşneler bir sonuca bağ 
lanın.alt üzeredir. Msa.rif Vekilh -
ğinin AnkaNda kurmakta olduğu 
yüksek teknik okulunun da aynı 
tcs.i!te ihtiyacı olduğu göz önı.inde 
tutularak e:ıym Baevekilin tuvip
lerile e.eror.Unamik tünelin gerek 
inşasmda., g~ek işlektilmesinde 
velrillikle ellbirliği esası Uzerinde 
ruuta.brlt kal~ır. Makin<'lcrle 
malzemeye gelince bu yaz inşa 
i~ine başlanacaktır. 

Uııine kav~turmak kararımız, ancak 
yüce l'llillettmizin yardımlartyle ger 
c;ckleşeblllr. Kurumun çalışmaların: 
dan son yıl içinde elde edilen rakam
lar, davaya bütün muıetçe tyJ nUfUz 
edilmiş olduğunu glSsteriyor. Fakat 
kurumun el attığı te,ebbUaler, mını 
yardımın ölçüsüne dayandığı için va 
tandaşlarımrzdan daha çok lJ.gi• v; 
hareket' istiyoruz. Türk Hava. Kuru. 
munun geliriili, ba§lanan geniş işlere 
yet~k bir seviyeye çıkarmak ve ye· 
nl tedbirler almak tçln, kurultay ça.. 
lışacaktır. 

yordu. Sonra da, Cinevizlerin :. deniz.de mühim bir üs oldukta.n 
daresine geçti. başka, dünyanın en güzel man

Korsika. 16 ner asrın başrn zaralı yerlerinden biridir. 500 
da, "Ssnıpiyero D'Ornano" ya: kilometre uza.nan sahillerinde, 
hut "Sampiyero Korso,, isminde· övle bedii köşeler vardır ki, sey
ki bir kahramanın arkasında vahları çok cezbetmektedir. A
Cinevizlilere i~an etti ve Fran~ danın arrza.lannt tınnanan 400 
sa.dan yardmı istedi Fransa kilometrelik demiryolu, şirin ka· 
kıralı 2 nci Hanri, ışe ·müdahale sabaJarı, gölgeli otmanları biri_ 
etti ve ıbir müddet, Cinevizlilerle birine ya.kl~<rtırryor. Ayrıca, 
uğraştı ise de bu bellilı işten va.z.. 200 kil~ik de muntazam 
geçerek, Kato _ Kambrez muahe- volları vardır. 

Korsikalılar, Fransız idaresi
nin devamı müddetince de, m•lli 
a.nane'lerinden, adet ve ahlakla
nndan aynlmamışlardır. Köylü. 
iyi sil8.h kullanır. Uzttn zaman 
esaret altında ve isyan içinde 
ya.$adığı için, hisce incelememi:-: 
ahlakındaki dürüstlüğünü gıde 
rememiştir. Bunun için, Korsika_ 
da, hala, eski usulde 1<an ve inr 
tikam davalan devam etmekte
dir.Adanın, sarp ikayalıkları, sık 
ormattları, katillerle doludur. Bu 
katiller arasında, ananelerine ay
kın hareket eden veya aile şerefi_ 
ne leke süren evlatlarını, kar_ 
deşlerlni ve akraı.tarmı öldü
renler de vardır. 

& eylemekte idi. 
ttı. 11 rapora nsza.ran, gelişmeye 
~ elverişli kaynaklardan bir kıs. 

~le kunımım ·ı.....:..ı k~H- ' ull ttı!lq ı o.... ~·esı ~ .... -
~a<l en bir buçuk milyon liraya 
'eJ ar ~Uşmüg olan geliri yük
~ te bilmek için son iki yıl için. 
liıı·hl.lktimet reisimizin ve C.H.P. 
~;ıı lnymetJi hlmaye veyardunla
u~/· batta. idare amJrlerl olmak 
lat '-: Yurt !<;indeki kurum tevki· 
ltıı 1 ıle bUtUn vatandaşlar arasmda 
~ğ~e•ıı bir elbirliği ve gönUI bir
i~·ı kurulnıa.sı neticesi olarak son 
teıl ~ içinde gelişmiş ve kurum 
lııııl.l'ı 941 yrlında 4.231.266 lirayı 

"irlUlJtur 
lıı~V'.lctltk çalı:şnınları saha.smda 
~ı·· 'ııt ~1 rıı içinde İnönU ve Etime-

l~i v~plarmdald .çalı!3JIUllardan 
ltı 

1 
erıın elde edil:mış ve bu taıış

ta~ a; .genel kurmay ba!ıkanlığının 
ler·diriyle ve Başvekilin teııekkiir-

ı~ıe karşılanmıştır. 

aıı.~n harpl-erde paraşllt~Ulüğtin 
blit~tlaıı ehemmiyetine binaen 
ıttaı ıı. ıl'ençlerin paraşüt kullan -
rıırrı&.rz. esası kabul edilmiş ve ku

"c am kamplarında ç~an gedikli 
ta.trı attlr Kcnçl~rd('n bir kısmı 
iJ parnşUtçU 01&.nı.k yetiştirilmiş 

l', 

flk ve orta ta.'ısil ça~nd~•-• .. 
(\r h lrk . "' ......, gen~ 
hu~k ava.et l ,.evgı& ssılamakla 
deki Amıl o an mo.dclctıJ.k üzerin 
. r,alışmal:ıra gelınce başta G . 
~1 ~crbiyc enstitilsil reabn, 11 ,:. 

1 esı olmıt'k üzere, 4 öğretmen oku. 
u ıie 5 lisede ve 7 orta okulda 
~Odelcilik dersleri verilmeye baş. 
~tır. Bu okullara kurum tara.. 
llıll:ıdan parasız ols.r:ık modelcilik 
alzeınesi dağitılmaktadrr. 

f ~timesut tesisinin yanında bir 
llt~ kurulmuştur. Halen 113 
lihcnıfü ve tekıt.syenle 221 işçi. 
~ Vazife başında bulunduğu bu 
~ada ilk iş ohrak, li,s3.nsı sa
t..... alnımış olan "Ma.gistcr,, mek -
Dı_tayya.relerlnin seri halinde ya. 
h,.~a ba§lanmıştrr. Bundan 
~a yeni tip planör ve uçaklar 
~de çalışılmakta ve ay~ı- z.;. -
9~a bir pe.raşüt tayyaresmın ın
~ Jlrojeleıinm de hazırlanmasına 
da lanmıştır. Fabrilta aynı zaınan-

hava ordumuzun revizyondan 
hc:etı>k tayyarelerden bir kn;nll
~ 1:.anıiri işini de üzerine alımış
lıı.'..._ Fabrikanm gen.işletilmesi için 
~lu makineler, tezg8.hlar, ta
ı.._-ar ve inşa malzemesi ısımar -
~ış bulunma.lrtadir. 
ı,~ tnUbendJ.sllk bir bUro ise motör 
lıecı kası 1fi Ue uğraşmaktadır. Bunda 
~et, §imdilik mektep tayyare mo • 
ct lertnı memlekette vücuda getire. 
~~· bir fabrika kurmaktır. Bu fabrL 
..'!!- lUzumlu ilk maddelerin ba§lan _ 
-.;qı, dı§ardan getirllmeıi ve y&V&.§ 

~~ yerli malzemenin lrullanılmuı 
ıı..~Ulmektedir. Motör fabrikası bl. 
~ bütün pllnlan, projeler! ve 
htına programı hazırlanmıştır. Tez. 

tlbıar gelir gelmez ~e ba§la.nabilecek 
Olan bu fabrikanın mUtehassuı l§çl 
~ 'Uatabqı ibtJyacmı karşılamak için 'rif vekilliği ile bir anlaşmaya va. 
l'tıarak Ankara sanat okulu son smıf 
talebelerinin bir kısmı mUtehaasıala • 
l'tıı hazırladığı denı programına göre, 
)etıştırtlmeyc bR§lanmı"tJr. 
ı._ ~ta,•a kurumunu tam ve ileri bir 
~Va endüstrisi kurabHmek ve 
'al'naklarımızı ya'nız başka mil. 
~tlerin pazarı va1.iyetinden kur
taıırı:ı.k i~in tayyare ve motör en
~USt.risi.nde kullanılan ham mad
<l~Icri.n yurt iç.inde elde edilmesi 
~olundaki ça.ltşmala.r da epeyce 
ıl~rlE'miştir. 

1'\vyare inş:ı.smda kullanıl"lll 
t'tna!t. boya, vernik ve ya.pıııtmcı 
lltaddeler1e vardımcı kimyevi müs 
lahzarl.a.nn memleket içinde ha. 

BAŞVEKlLDtt.N AÇIŞ NUTKU 

Ankara, 3 (A.A.) - Başvekil Dok 
tor Refik Saydam bugün Türk Hav~ 
Kurumu sekizinci kurultayını aşağı. 
da.kl nutkuyla açmıştır: 

"Kurultayın aayın üyeleri, 
Türk Hava Kurumunun aeldzinci 

kurultayı, dUnyanm en buhranlı gUn· 

!erinde toplıınDU§ bulunuyor. Kurul
tayın ti.zerinde çalışacağı i§, muıetıeri 

bugün en çok dUşündUren davadır. 

Hava ısU~!an inaanlan yer altına 

sokuyor. Göklerinde UstUnlUk göete _ 
remiyen milletlerin çektikleri ıztırap. 
tar do gClzönUndedir. 

Vatan havasına hAkim olmanın bti 
tün dünyaca hayat :şartı olarak kabul 
edilmesi. Türk Hava Kurumunu da, 
mHU müdafaamızın gerisinde, bugü
nün bizden istediği tedbirler ve ham. 
leler Uzerlnde bir kalkınmaya çafır. 

mışlır. Dünkü harplerde yardımcı bir 
sillh olan uçak, e.rtrk, ikinci dUnya 
harbinin başlıca kuvvetl olarak mU· 
nakaşıı. edilmektedir. Çetin sav&.§lar L 
çinde, bavacılıfm üstüne aldıfı ağır 
vazifeleri ba§arabilmesi, gE:nlş ötçUde 
çalışmalara ve bazırlanmalara bağlı. 
dır, Bunun ıçın de, havacılığın bUtUn 
teknik fhtlyaçlannı memleket içinden 
tedarik etmek şarttır. Bir taraftan 
ll'?knlk okullarımızda havacılığın yUk. 
sek bilgili smrfmı hazırlarken, sanat 
okutlanmızda da teknisyenler yeti§· 
tlnnek yolundaki programımız, bu 
görtışten Uham almaktadır. 

HA v A ENDüSTntstNt 

KUıtMAYA DOGRU 

Arkadaşlarım. 

Türk Hava Kurumunun, mUU kay
naklarımıza dayanan bir havacılık 
endüstrisinin temelleri atılmasında 
göaterdltı gayret, kurultayın üzerin 
de duracağı baflıca itlerden blrl oıa: 
caktır. Memlekette, kök aalabllmesl 
için, en sağlam munet olan bava en
dustrt.sl meselesine CUmburtyet HU.. 
k~metl husus! bir önem vermektedir 
Kurumun bu sabadaki Ç&lJ§maıarmı: 
havacılık davumı bir devlet i§I ha 
llnde olgunlaştırarak bir araya topıa: 
mağa yarıyacağı için dikkatle takt· 
bediyorum. Aziz :Milll Şeflmı&n Y8fın 
alAkatarmdan ıruvvet alan bu tetıeb.. 
bUs, dUnya durumunun elveı1felzlltt _ 
ne rağmen, iyi yıırumeıctedtr. 

İkinci dünya barbl ,bava malzeme. 
sinin kullanrtışmda da bllyilk değişik· 
ilkler yapmı• bir spor vasıtası sayı.. 

.... tlnkl 
lan plAnör ve yalnız emniyet ç u • 
tanılan par&.§Ut, son savaglarda şa. 
§ırtıcı teılrler göstermiştir. Buglln 
artık motörlU tayyareciliğin yanıba· 
gmda bUyUk sayıda paraştıtçil muha
riplerin yctiştiriımesi ve kıtalar taşı. 
yan plA.nörler vUcuda getirilmesi, nıU. 
11 müdafaa nazırlıklarmda yer almak· 
tadır. Türk Hava. Kurumu da, bUdlği
niz gibi, pl!nör ve paraşUtçUlUk UZe. 
rinde çalışmasını artırmış bulunuyor. 
Artık, havalarda lYl vuruşan kanad. 
tarla vatanlarını korumasmı bilen 
milletlerin l>aşı UstUnde gök, emni
yetli sayılıyor. Toprak ve eu, hava 
nm emrine girmiştir. İçinde bulundu: 
ğumuz buhranın ıpret etUtı kanadlı 

'bir mlDet haline girmek yolundayız., 

Alınacak kararlara cümhuriyet 
hUkO.nıetı, her zamanki gibi, ebemmt. 
yetıe destek olacaktır. Havacılıkta, 

kısa zamana çok iş sığdrrmak zo. 
runda. bulunduğumuzu vatand8§l&ra 
iyi anlatabilecek Türk Hava Kuru· 

desiyle ,adayı, tekrar Cinevizli· Adanın san'at ve ticaret mer-
lere terketti kezi, Bastya şehridir. Bu şehir, 

Korsika'lılar, hürriyetlerine ve 
kayıtsız bir hayata o kadar düş
kündürler ki, bugün bile, ovalar
da ve şehirlerde yaşamaktan 
çekinirler. Bundan dolayı, köy· 
Jeti, birer kartal yuvası gibi, 
ısarp kay:;rlann tepesinde. dat! 
yaanaçlanndadır. 

munu temsil eden siz sayın Uyelerdlr. 

. Cinevizlile~, bu defa bir imha kaldırım.lariyle, eski biçimde ev
sıyasetin.e giriştiler O' kadar zu- teriyle, biriıbirinde kaybolan so
lüm ve gaddarlık ~ttiler ki, ada kaklariyle küQ{icük bir Ceneve'yi 
halkını, kendilerinden büsbü- andırmaktadır. 
tün nefret ettirdiler. Cinevizli-

Kurumun önUnde açılan yenl ve 
1'erefU hizmet ufukları milli bavacılı
ğımıza, bugüne kadar eksikliğini 

duyduğumuz yeni eserler kazandıra 

caktır. Mll\etlmizln görtış ve kavrayıŞ 
kudreti, kurultayın yerinde ka.rarla. 
riyle beraber, kurumun muvaffak o 
ıacac~ın teminatıdır . 

ler, yakıp yıkıyorlar, kesip ası. iT ALY ANLARIN ALAKASI 
Adalıların, hüJcfımet idaresiyl 

temastan duydukları istikrah o 
derecede derindir ki, yolların. 
demir yollarının mevcudiyetini 
bite emniyetlerinin za.rarma 
tefsir ederler ve sık sık, bu yoi. 
!arı tahrip de ederler, Bu zihni
yet dolayısiyle, köylüler, hali, 
bir bütünlük teşkil edemiyecek 
kadar, ayrılıklar takip ederler 
ve birer kabile hayatı y~ar. 

Sekizinci kurultayı sevgi tıe ııelA.m
Jar, çaltşmalıumda be.§a.nlar dilerim . ., 

yor'lar, kadınların ırzına bile te· 
cavüz ediyorlardı. Korsikada, bu 
aer hatıra, o kadar camıdır ki 
evlenen kızlar, 'bugün bile, siyah 
matem elbisesi giyerler 

Cineviıfüer, adanın· içlerine 
dağlık ve sarp yer'lerine gireme.'. 
mişler, yalnız sahil kısmıJarında 
hükUmlerini yürfitebilm.işlerdir 

ATATtl'RK'ON KABRiNE ÇELENK Bundan dolayı, ad.ahların kıyam: 
ları devam etmiş, nihayet adada 
barınaanaz hale gelmişlerir. KONDU 

Korsikalılar, Fransayı sevi
ı\n'kara, 5 (A.A.) - Toplanmış yorlar, ondan gizli yardımlar da 

olan Türk ha.va kurumu sekizinci görüyorlardr. Av:ısturya i .. ıpa
kurultayuıa hariçten iştirak etm.ş ratoru, 18 inci asnn başlarında, 
olan delegeler bugUn saat 15 de müdahale etti ve adalıları, O
kurum ma'1canı Erzurum m~busu nevizlilere ısındırmıya teşebbüs 
Şükrü Koça.k'm reisliğinde Ata.tur. etti: çünkü adanın, Fransız ida
kulln etnağrafya mUzeslndeki mu- resine Reçmesini istemiyordu. 
vakkat. kabrini ziyaret ederek A vusturyanın müdahalesi, hır 
bir çelenk koymuşlar ve Ebedt müddet tesirini gösterdi isede 
şefin manevi huzurunda tazimle 1728 de, isyan tekrar ateşlendi. 
eğilmişlerdir. İDyan bastırllı. Fakat sülı:0.!1 

devri uzun sürmedi. 
Fransa. kendisine iltihak et

mek istiyen Korsikaya aHlkasını: 

5.6.942 MUAMELESt 

~ arttırdrkc;a arttırıyor, Cinevizli
Ier de, Avusturyanın, lngiltere
nin ve Sardenya'nın yardrmiyle 
bu ilhakı önlemiye gayret edi· 
yordu. 

1760 senesinde, Kont Şua.z01, 
Fra.~ız başvekiliydi. Bu mt, 
Korsıkanın. Fransa için hayati 
eheınt!1İyetini takdir ediyordu. 
Cinevızlerle müzakereye giriş· 
ti ve adayı parayla satın 'aldı; 

fakat o ~ıralarda, adada, on se
nedenberı müstakil hareket eden 
bir yerli hükOmeti mevcuttu Bu 
hük~t! Fransanın, ada.da,· yeı. 
ıeşmesını istemedı. Tekrar isyan 
ve harp baş-ladı. Fransa, 9 sene 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 182.20 
Cenevre 100 Frank 30.70 
Madrlt 100 Pezeta 12.89 
Stokholm 100 İBVeç kr. 31.16 

ESILUI VE TABVll.AT 
Jllvvelk1,BugUn 

İkramiyeli %5, 988 21 - -.-
İkr. Erga.ni %5, 938 22.90 22.95 

%7 1/2,933 T.borcu Tr.l 24.85-.
% 1 1/2,933 T.borcu Tr, 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T,borcu tr.3 23.30 -.-
Sıvas • Erzurum 1 19.90 -.
Sivas _ Erzurum 2. 7 19.80 19.92 
% 5, 938 Haz.talı, 27.l!O -.- l:"AZLIGA GlDECEKLERE: 1 
%7. 1941 D.Y. l 20, HASIR KOLTUK V<.. 
%7, 1941 D. yolu 2 19.W-.-
Anadolu D.Y. aTh 3 52 52.75 MobUyanızla Dııt baclak ağa.cm_ 

da.n bahçe koltuklannızı 
Anadolu D. yolu %60 80,26 -.-
Anadolu D. yolu 12 152 HER YERDEN UCUZ 
Anadolu D. Y. M:Qm. ısı. 151.60 tstanbulda Rıza.Pli.§& yoku§unda 

Merkez bankası 169.715 -.- 66 No. AHMED FEVZl'nln 

İ§ b&nkası nama 115 - -.- 1 ASRI MOBiLYA 
İ§ bankuı hamlliDe lG.- -.- 1 
ı Mafazurndan almız. 1 bankuı MQe.... 160,- -.- ...... ________ ıl 

İzmir Esnaf • Ahali B. 6.10 

lmar Bankam blw 22.- --
Aslan çl.nıento 18,015-.-
Asıan Çimento mtle•la 15.80 
Şark detfl'lllenlert ıs.ao.-.-
ltUhat del1nnen.. 28.50 -.-
T. könıUr maden. l8,- -.-
% 8 T. bonoları 
Türk u. Tiyatro 
l.st. Umum 8leorta 
ŞirkeUbayriye 

Şirketlhayrlye temettu 
Rıhtım tabvill 
tst. Su ıabvlll 
lst. Su bis&f!. 
Türk tıorcu Tr. 1 

k--.-
89.50. -.-
29.- -.-
215.--.-
80.--.-
H.30-,-
8.25- -. . 
IS.--.-

-.-24.85 

Beyofln Dörcllbıeö 8ulb Hukuk HA. 
kimlllinden: 

937/61 
~rlköyilnde Kuyulubağ .sokağın • 

da 20 No. 1ı evde oturmakta iken 
3.4.937 tarihinde ölen ve terekesine 
mahkememizce elkonan ve alacaklılar 
ile brçluları ve mirasçıların mUraca. 
atr !Uzumu hakkında evvelce ilft..natı 
yapılın~ olan terekeyi reddeden mL 
ra.sçılar haricinde zuhur eden mirasçı 

I Naime Posatm vaziyeti hukukiyesl 
doıayısile 22.5.942 tarihli Haber ga. 

L.------~-~---.. zeteslnde yapılan ilAnda ınirasçılarm 
Borıa harici altın fiyatı mUracaatı için uç aylık bir müddet 

Oönkü Bu~kll 

33.15 33,SO 

Korsikalılar, uzun asırlardanberı 
harp hareket haaytma. alıştık.la• ı 
için, toprakla oynamaktan Jıoş· 
lanmazJar. Bunun için ziraatle 
faZla alakaları J!Oktur. Onların 
en sevdikleri işler: .Askerlik, ge_ 
micilik ve memurluktur Fransa
da, Korsikalı bir çok bUyük me
murlar vardır. 

İtalyanın nüfusu arttıkça, aJıa.. 
lisinin muhaceret eden kısmı da 
kabarmaktadır. Korsika adası 
ise, !talyaya {!Ok yakın oldu· 
ğtmdan, buraya, 19 ncu asırdan 
beri, İtalyanlardan bir çok kim. 
seler, ya yerleşmek, yahut mu
vakkat işler görmek üzere, ardı 
a.ras ıkesilmiyen bir muhaceret 
devam etmiştir. İtalyan işçileri
nin az ücretle çalışması, bunla
rın, adada, ziraati ellerine akna.· 
sına ve bu suretle ora.da yerleş,. 
mesine meydan vermiştir . .Amele
nin bir çoğu da, ziraat mevsimin
de, adaya gelir, çalışır, ziraat 
işleri bitince !talya;ra döner. 

İtalya hük!hneti, ahalisinin, 
Korsikalılarla, bu devamlı tema
sı ve münasebetinden istifade 
etmeyi de ihmal etmemiştir. Ada· 
da, geniş bir mikyasta, propa.. 
ıı;an faaliyetine girişmiştir. Kor
sikanın merkezi Aja.kso'da, ltal
ya.n gazeteterini dağıtan bir teş
kil atla ,ora.da, ltalyanca çıkan 
bir gazete vardır. 

EN BtJYtJK ŞôHRETI 

Korsikantn, dünyaca şöhreti, 
Napolyon Bonapart'ı meydana 
getirmiş olmasıdır. Bu hatıra, 
IJ'ransızları da, adaya, pek fazla 
bağlımıakta.dır. 

Biliyonız ki. Napmyon, 1769 
da, Aja.ksyo'da. doğmuştur. on· 
dan sonra, ebevevniyle birlikte 
Fransaya. hicret etmiş ve dehası 

••• 
Korsikada bugün, harp sıkın

tısı içindedir. İaşe darlığı, bura
da da teeirini ptennektedn, 
Otellerin çoğu, seyyah gelmeme 
si yüzünden kapalıdır yahut as. 
kert işgal a~tındadır. Ticaret. 
büsbütün durmuş olduğu için. 
Korsikanm yüzü gülanemektedir. 
Hele, ltalyanm, ikide birde: 

- Korsika, ana vata.nm bir 
parçasıdır. Onun vatanına dön
mesi şarttır. 

Diye şa.hla.n.ması, ada üzerin
de, büyük bir endişe havası ya
ratmaktadır. 

M. RASiM ôZGEA 

ıs.so Program 13.ss 
Türkçe plAklar 13,45 aja.nıı U,00 Rl
ya.scticUmhur bandoeu U,SO-H,40 
Ankara ilkbahar at yal'l§l&rmın tah
minleri. 18,00 Program 18,03 Radyo 
dans orkestrası 18,45 Radyo çocul< 
kulUbU 19,30 Haberler 19,45 Serbest 
ıo dakika 19,55 Fasıl heyeti 20,15 
R.a.dyo gaazetesi 20,45 Saz eaerleri 
21,00 konuşma 21,15 Dinleyici istek. 
leri 21,415 kODUfDl& (Şiir ve nelir sa
ati) 22,00 Radyo salon orkeatraeı 22, 
SO Haberler 22.M kapanı§. 

sayesinde, yeni bir Fransız tarı_ y ... •acı'·ta 
hi yaratmıştır. GD A 1 Ajakso'da, Na.polyon'un, at 18Ubll il ilk 
üzıerinde bir heykeli vardır. Et- Hacı Pa§a kötkll namtyle .ma. 
rafında bulunan dört kardeşinin mt 20 oda. M dönllm arazı için. 
yüzleri, Fransaya doğru bakmak- de eebze babçeet, soo ataç me. 
tadır. Bu. Korsikanm, Fransa 16 ormanı~ 2 kuyu ve bir buçuk 
ile kaynaştığının ve onunla be- muura Aydor suyu bulunan 
raber yaşa.maktan b~cma bir ga· ı kötk sabhktır. Müracaat ;peri: 
ye ıı;ütımiyeceğinin lbir remzidir. vaıat ma.Uıaa•mcla Orhan Te. 

Adanın, İtalya ile,en sıkı tica- ;ı..memil.•Saa••t•ı•o••ıs•e•k&dar••'•• 
ri münasebetleri bulunan Başt
yo limanında da, aynı remizde, 
iki heykeli da.ha. vardır. Bu hey
kellerin birisi, Napolyon'u, Ro· 
malı kıyafetindedir. Diğer heykel 
ise, timsali bir kadmdır. Bu ka. 
dm, oğullarını Fran~ız ordusuna 
göndermekten haz duyan Korsi
kalI anneleri ternsfl etmektedir. 

renal sıaaetçı 
NUBİ iŞSİZ 

KUçUk cerrahi: Aşı enjetayon
lar, pansıman ve baca.met yapar. 

Adres: Aksaray Polis merkezi 
karş1Sında No. 1.2 Tel: 2091'7 den 
isteyiniz. 

ZA Y1 - 156 numaralı maıı.§ cUzda. 
nı:ı:na ait tatbik mührümü kaybet. 

Türk Havacılığını, teknik eleman 
bakımından, bam madde ve sanaylleş· 
me bakımmdan kuıa bir zamuda illt1k 

Re§adiye 
Külçe altın gramı 4.55 4U!7 

tayın edildiği yazılı iııe de mir&sçıla. 
rm vaztyetınde bir tebeddül olma. 
makla lllnın bu ikinci fıkra.sının ma. 
tufu olduğu allkadarlann maltlmu oL 
mak ti.zere U4n olunur. (8082) 

939 da. daha bugünkü harp 
başlamadan. İtalya gazetelerinin 
Tunus'u. Korsika'yı istedikleri 
wnan, Fransız gazeteleri, bu iki 
heykelin resimlerini baımıışlar, 
bu resimlerin anlatma,Jt istedik
leri mana ile ltaıyaıılara oevap 
vermişleNi. 

tim. Yenisini çıkaracağımdan eırklsl 

nin hUkmU yoktur . 
sa1me Çinili 
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Ankara Jandarma Satınalma Komiıyonundan: 
Tahminen beher adedi (190) kunlft&n (4700) adet yem torbuı nQ.. 

mtme ve p.rtname.ıne göre kapalı zartla eatm almacaktır, 
Muhammen bedeli (8930) J1ra olup ilk tem.IDatı 669 Ura 7G kuruftur. 

NUuı.uneSl hergQn ADkarada J. pDll K. J. atmalma kom!ayonUDda s&il.. 
ıtır. Şartııameat. Ankara ve 1atanbul aatmaıma kom.lsyonlarmclan paruu 
nrilir. İhaleat Ankara J. Genel komutanlık bbıasmda J. u.tmaıma komJA. 
~ od&amda 22.6.942 pazartesi gt1DU aat lti te yapılacaktır. 

t.eteklflerm kanuna unun ve8lka temıııatlanDI muhtevi kapW teklif 
mektupl&mu elulltme vakUDdeD bir au.t evveUne kadar komlqona mak.. 
bas mukablllDde vermelerl. (Uü..9008), 

Deniz Harp okulu ve lisesi komutanlığından: 

ı - Ankara muaiki gedikli erbq bazrrlama ortaokulunun ı ncl .naufma, 
deniz ba.Ddollu için talebe kayıt n kabul olunacaktır. 

2 - KayıUara 1 huiraD, 942 de baflanarak 20 ağuntcıa 942 ye kadar de. 
nm edf.lecektir • 

3 1stanbl:l ve civarmdıuı mOracaat edeceklerin ı.tanbul deD1z komutan. 
ııtma. KenlD ve ctvarmd&D mOracaat edeceklerin lıılerniDde deniz 
gedikli erbq baaırlama ortao1m1 mtlclUrlUl'One ve bu mmtakaJar clL. 
fUlda OulUD&Dlarm bulundukları mnh•JJbı ankerJlk pbeleriDe mOra. 
caat etmeleri. (6127) 

Talımlnen beher adedi 1880) JıurUft&n 2700 adet 1reçeıt belleme nGmune 
ve prtnameame gGre kapalı zarf De aatm elmacütır. Muhammen bedeli 
( 1'6:50) Ura olup muvakl§at temmatı 1118 Hra 'llS kunıttur. Ntımune ve 
prlDamea herstın Ankara J. aatmaıma komtayonunda g6rWebll1r. ŞartDa. 
me Ankara ve tstanbul J. satınalma komJaycıal&rmciq p&ranaı "Nrillr. 

!bale 18.6.MI ~rı-embe gbtı ... t llS te A,,karn. 3. On. K. lık dalreeln 
d~.kt aatmaıına kom.layonwıda ya.pılac&kbr. 1ateklllerbı kanuna unım ve 
sik& ve temtnatıan muhtnl Jr.apall zarf teklif mektupıannı eblltım ftk. 
tıDdeD bir au.t enellDe kadar komSQaDa makbuz ka.rpbtmcıa ftl'melerl 

(89tt.90&6) -Tlrklre C:••lluıreu 
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"Zeidrti G.öZlertrLe 
inanamıyor .. ' 

"10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ· 
RONDÜGOMO SÖYLIYOR .. 
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Sayan WACNER. Montreuır. (Seme~ 
bunu ve ıebebini ıöyle anlıtıyo1 

Bayaft WaOrıer"lrı •eıoceı .. v Bayan Waf11er'lft lılrlcaf "-fiil 
yeni clld urıauru11u kullan- zarfındaki pyaaı hayret dep.f 
nıuda• evvelki foto4iran. flkllll gıı.tereft fotolrafl 

Zevcim '"bu cidden bir barDı:•· lar. Clld ııdua olan pembe nüt.111 
dD"., diyor. Ancak, iki ay kadar Tokalon kreminJ b• ÜfUD 7al-! 

.. vveı alnnnda ve g6ı.lerlmle al:a· mazdan evvel kullanma. Terldblıl-
mm etrafmda çizgiler ve burufuk· de Viyana Univeraitesı ProfelOrlt'ı 
tuklanm vardı. Hakikaten 71llh &6- rlnden biri tarafmdall kesif w ~ 
rllnQyordum. B~ ise, bQWn çiz· 1u dldimlalıı bbU beslqici ~ 
gilerlm sillndl ve arkadaşlanm. bir lanna bemıenD n pnç ~ 
gene kızın cildi sibl saf ve J'UID\IPk lann cildinden llUhnç edlldo 
olan cildime takdir n.uarlarlle bakı· cençllfln kı:Jllletll cevheri olaft 
1orıar. Onlara, benim 1apblıın libl. •eıoc:eı .. vardır. GOndGzlerl de be-
cilcl unsuru olan •slocel,, U Toka- 1az renkteki Tokaloa kremini kul• 
ıon kremini ku11amna1annJ tan~ lanmız. Bu d,.cle cildinlz be. az.. 
ettim. EvvelA oalarm blrçolu baDll F\Uftusal. ve bOtGn sl7ab oc*talar" 
..,..,_n.ı.rdi. Fakat daha IOnra blz· dan ve açılm11 mamnıttan kut• 
............. tulmut bir bal ked>eder. Totaloft 
zat tecrObe eltlkleriade, s&'CIOkleri kremlerinde mlllmlr ft l87QI m•• 
saıam ha7ret. -.....tnden dd· n~et neticeler temtnatı.ı... ,.,,. 
den benim kadar memnun kaklı· takdirde paranız iade cıbmur, 

'PARASIZ COZELLIK KUTUSU- Derununda (beyu ve pembe1 
renklerdeki T oltalon kremleri ile muhtelif renklerde T oblon pudruanıD 
nllmuelerinl havidir. Ambalij ve .evk murafı olarak 20 kuruşluk bir 
pala qafıdald edreae sönderini:& ;. Tokalon ServW 8 -17 
Poata katua 622. l.tanbaL 

1 - İdarem.is 11ıtıyacı Jçin klllli1eW miktarda lA.vaııta çtçeıt pazarldda 
ö& tm n.Jmacaktır. 

2 - Puar1ık 12.6.N2 cuma sQDG aat 10.IO de Kabatafta ~ 
ı:abelllndeld merka atm•bpa luıadqonuDda )'&Pllac&lıctır, 

a - ı.t.kWerbı puarlJk lçlD taytn olunan g1bı ce aatte teklif edeoel-
1.,rı ftyat ilır.ertnden ya.de 7,J atıyeuıe PAl'Ul!e blrWde 111eskar kQılDiqOlll 
mQracaatlan. (etaa), 
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