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ara11Dda 

Şark cephesinde 
Sovyetler 

Merkez 
kesiminde 

~lerliyor 
Akll Ermeyen 
Bir Nokta 

i'aaaa: Ha.eyin Cahil Yalçın 

lnglUzler Demeden l'e Bingad
den çeldllrken bütün askeri bina
ları, depolan ve wreyi tahrip e~ 
nıit oJdoklannı temin ediyorlar. 
}'ilhakika, buralardan muharip 
kuvvetler Çekilirken arkada hıtll • 
kiun miifrezeJert bırakılmış oldu 
iunu, banlama da dü§lllana yarı
Yahilecek her ~yl tahrip edecek
lerini olrumuıtuk. Şimdiki tebliğ 
bu miifrezelerin vazifelerini Y~ 
m11 olduklarmı bize gösteriyor. 

Et işinde gene 
bir ıhf ildf çıktı 

BOyOk 
bir deniz 
muhare
besi oldu 

42 ingiliz 18 
Alman tayyaresi 

duşuruldu 

--0--
Alrnanlar LeningraJ önibwle 
900, Kalinin önünde 1200 

ölü verdiler 
lllAJMova, 11 ( A.A.) - Sov)'et <poe 

tebliği: 

12 §Ubat günü, lnavveUlerimis dlf. 
ınan1a §iddeW aaV&flar ya.pmtfW, 
ilerlıeml§ler ve birçok kalab&lık ;:ruten 
işgal ebni§lerdir. Alman kır.·neHm 
harp maızemuı, techlzat "'8 hill' sn 
Inaa.n bakımından ağır aayi&U. UIN
nu,tır. 

Bingad \'e Deme geçen sene 
de Pek tabii olaratc tahrip edllmlş 
'>lnıak 1eap eder. HattA hem fngi
ll&ıer hem 1talyanlar buralardan 
kellp giderken t.ahrip 'azifeslni 
ifa etmlpeler Ubyanm J&rkmdakt 
llıerkezlerln f'JI az dört tahrip mu
aınelesine manız kalmış oldukları 
kabul edilebilir. 

Bundan ~ka, İngiliz tayyar(.• 
lerj hemen harp bqhyall beri 
Trablusgarbt l'e belUba§h bütün 
lberkulerl bombalayıp duruyor 
lar. Otla geçmez ki aakeri lu§ola 
ve barakalarda at.et çıkanlmamış 
olau: depolar yakılır, petrol 11ah. 
rtllflan havaya açurulur, mendi
rekler ydolır, nhtımlard~ blua
lara tun laabetler kaydedilır. ~'ı
kaa yugmlarm ale\i yüzlerce kl
lometr. aalrJardan görülür. 

BUlllana hepsiabı dotnı oldu• 
lannda flp'he yok. Bu tebUileri 
olnıdalırca, Ub,a ..ıııuerlndekl te 
lllrler ve lıawMJ•• göztimibde 
lııllJtl>'or, lttıplll ria'&t ve cıeMmet• 
Çe l .oadra tehrini bile geçerek 
aea bacıağı bulunmaz bir nOkta 
haline geliyor. ÇttnkU bu kadar 

·=a·h•. 
du, inlbllAm bllllk.lerl tarafm-
dan tahriplerden l!IO~ hAli orta· 
da bom'balanacıak nbtmılar, men
direkler. depolar kalıyor ki hi:· 
cum muttuıl devam ediyor \'e 
nuttuıı 11e111ere veriyor, IJman 
1 '"'• &emllerln bombardıman edil

"rlne akıl erer. Çünkti batan 
l'erln yerine yenileri gönde-

olablllr. Fakat binalar, kış
lalar, depolar, nhhmlar böyle 
Yerden mantar biter gibi bir iki 
da İçinde tekrar kurulamaz zan
nederiz. 

Halbakl Blnp.zt, Derne, Tob. 
nak ve ..are 111z1nı bildiğimiz ma. 
bat Jdaollk ~. Yinnı 
ota. ....._-..S lta17aa1ar bura 
....... Dekadar imar ~ ......... . 
lennlt olariana l ~eti ··-o aaa1ar tanare 
hlicamlanaa lllnlbaye hedef leş. 
idi edecek kadar resını ve alllreri 
bina vücuda getlrmı, olaıaaziar 

Ayni mütaloayı Maft.a ~1 
hakkında da tekrar edebiliriz. Bel-
ki bin bet yüz kere bomba yat. 
murana tatulan bu ada hali müt.. 
hlt bir kale olarak duruyor. O 
ha.ide mihver tayyarelerinin her 
gün ve her gece gftya tahrip et• 
tikleri tayyare meydanlan, ukeri 
mevkiler, doklar ve inpat tez 
glhJan bir mualdan mı ibaret. 
Urf Buna da lmki.n göremiyoruz. 
C/lialdl ~ilk bir bombuım yaptı
lı ........ bllhtz. Öyleyse tayyare
lerin &Uıklan bombalar nereye 
gidl~orf Nflclen teslnjz kalıyor? 
7 eeır KÖSterQrorlana iki buçuk 
lielle llOllra lla ~ilk me\'ldlert'le 
..... ..... ...... eak bina ed 
balıaa97orf n en 

Celepler zayıf hayvanları da yeni fiyatla 
satmak istiyor, toptancılarda almıyorlar 11 §Ubatta hava -~ .M,, 

mıuııarm 13 tayya.reai dU§llrtHmtıt w 
d6rdU dll§ma.ıı hava ıneycianlM'lnıla 
tahrip edilıni§tir. Tahrip edilen ~ 
tayYarelerlnln yekQııu 17 dtr. ~ a 
tayY&re kaybettik. 

Toptancılar 
Bom;ıyoaa mlra

caat ederek 

Randmana göre 
fiyat konmasını 

istediler 
Koywı ve keçi etine konulan 

yeni narlı celepleri memnun et. 
mekle beraber toptancı kasaplar 
canlı hayvanların sa~ında esas 
tutulan randman meselesi haile -
dilmemiş olmasından dolayı yine 
pek memnun değillerdir. 

Fiat murakabe komisyonu et 
unhmı yüzde :50 ra.ndmanh en iyi 
cina e-t üzerinden koymaktadır. Bu 
§U demektir ki bir canlı koyunun 
bqı, cifer, ltkembe, banıak. ayak 
'\e derial çıkt.Jkt&n eonra geri ka• I 
lacaJı: gövdenin canlı tartısının 
yüzde ellisine milııavl olması lA -
mndır, Ancak bu Şekildeki besili 
l:.a.l~ Mllm! fi&t v-eri~6k. 
diğerleri daha aealı ft&tlaria aat.ı 
b.ca.lr.tır. Fakat celıeplcr ve komiıı. 
Y<>neularla toptancı .kaeaplal' bu 
hUSU9ta bir türlü a.nlaşa.ma.Jna.kta. 
dırlar. Buna eebep celep dalına m.
ff koyunu da ayni fta.ta satmak 
i3temekte, toptancı da almağa ya_ 
reşmamaktadır. Bunwı netkcsi 
ol&rak toptancılarm hayvan al • 
madıklan gUn olmaktadır. Nete • 
kim son günlerde böyle olmuştur. 

(Devamı S ttncüde) 

Singapurda 

Kanii çar
pışmalar 
devam 
ediyor 

--o-

Yeni 
bütçe 

Bilhaua mahrukat. 
tenvirat ve melruf«l 

liillerinJe 

Azamı tasarruf la 
hazırlanıyor 

Ankaradan verllen bir habere na. 
zaran, Maliye VekAletl yeni yıl bUt. 
c;Ui hazırlıklarına b8f1amııtır. 

Yeni aene blltçeslnln, kırtasiye, 

mahrukat, tenvirat Y1l metruşat taaıl. 
larmda kabil olan her tUrlU tuarnı! 
yapılacaktır. Filvaki hazine varidatı 
arlmı§tır, Fakat bu varidat fevkalA. 
de hallerin icabettll'f ,ekilde en 
mübrem ihtiyaçlara tahsis edileceği 
için vekAletler, bUtçelerlnl, bllhallB& 
sene ortasmda yeni tahaiaat LstemL 
yecek tarzla hazırlayacaklardır. Bir 
preııslp karan olarak ta tuıllardaD 
faaıllara mUnakale yapılmasının ö. 
nllne geçilecektir. 

(Y-..ı 3 iincUde) 

Aloekova, ıs (A.A.) - Oepbedm 
1 gelen aorı h&berter flly1e hulla eclle. 

bilir: 

Lentngrad Cephesinde, So\'.)'9t Jr;w.. 
vetlıerinın mevztt bir t&arrusu em&., 

amda iki gün içinde 900 Alman öldlL 

I (Devamı 3 tiaeide) 

Birmangada 
.Japon taarrulln 
ılagl lllcamlle 

Pllktirtlldl 
&aqon, 11 (A.A.J - Reamt tebut

Japonlar ıtddetli hücwnJ&rda bulunu. 
yorlar. Bunlann hepsini tardetUk. 
Kayıbmıız mUhim değildir. lıılartaban 

mmtakaamda plyademlz aUngU ile 
JıUcum ederek dÜfm&Dl kaçırdı. Ja. 
ponJar allAhlarmı attılar ve atır kayı. 
ba utradııar. Bu gece dU§ınan ta~ 
releri Birmanya üzerinde görllnmedL 
Dtlıı lıılartatıan mmtaka.mlda. blr -. 
man taYY&reat. dtı,Urlllmll§tür. 

ro lik bir 
koyun hırsızı 

Kooperatif, kaöıt beyannameleri- aeaıp kasaplara 
ni tetkike başladı. Lüzum 

görülen kaöıtlar bugünlerde utarııea yakalaada 

El konan kiiğıtlar 
Ankacayagiden ko~~ ~ 
heyeti bu sallah 

• • b d 1 k '10 Y&fuıda Haydar a4md& bir lhU. mu ayaa e 1 ece yaz. Kurtulu§ta pervane llOkafınd& 
Matllaat amam mldlrllll de llltlracı ~U:~in°:-;;.:e:,::~ 
0188181'8 tevsi 8181J&rJDJ teıblt ldlJOI' ti,yte içerı girmi§ ve Uç tane kO)'UDU. 

nu çaJ.ın1§tn'. 
Matbaa kBğıtlıarmııı Mat.buat 

Umum MlldlirlUğünden verilecek 
eaaa1ara g'Öl'e Baaını Koopcrati-

Rauf Orbay şehrimizde 
rekaütl81ünü lsttyen Bötta A,... 

yerine 1-dra b6)1lk elclUttmbe ta. 
ylni ytlkaek taııcUke &ruıdtlDM!k bere 
bulunan Kaatamonu 1Debu8Q Rauf 
Orbay bu ealıabkJ eQpftıele AJ1bn.. 
dan ,elu1mlze celmlttır. 

fince dağıt.Umıaaı ka.ran üzerine 
kooperatifin idare mecHıll relsi 
Hakkı TanJı: Ue'la bA.smdan Ali.. 
eddin Kıral ve Tahsin Demiray, 
~ratif mildilril Kemal tren Uç 
gün evvel Ankaraya gitmişti, He• 
yet bu ııa.balı Ankara.dan dönmu, 
ve idare mediai derhal top~ 
rak hüldunetçe elkonan kağılla.r
dan tabı işleri için satma.ıınınut 
Ml.zumhı olan kağrtan tcsbite 
1-.lıam.J§tır. 

İhtiyar ana koyunu kucatma alın. 
ca, diğerleri Uplf lıplf kendini takip 
etml§tır. BflAhare koyunlan keeerek 
k&l&Plara aatarken yakalanan 70 ilk 
Jıoyun hrraısı adliyeye verilmiftlr . 

Bir işçi kızın 
saçları 

FECi BiR KAZA 
Makineye takılarak Jeri.i)lle 

beraber koptu 

Doğudaki Japon 
opçusu susturuldu Bir amele kamyondan fırladı, 

_.__ tekerlekler altında parçalandı 

Bu mabatla kooı>era.tif mUdU. 
riı ticaret ofisinde toplanmış olan 
lifrt beyannamelerini verilen e
mir U7.erin.e bu sabah teslim al. 
Daltır. BeY8.nnameler hemen in
celenip yaztlı Olanlar aıre.ya kona,. 
cak ve hunlann içinde ikinci ha• 
mur kağa.t!arJe. 45 • 55 gramajda 
ll'ektep defteri yapılabilen b!. 
rinci ha.rnar kağıtlar ölçilleri veya 
$3.tr va.arfia,n ba.kmundan smtClan.. 
dmkrp topkuıecaı:ktJr. 

Dlln, Samatyada, tramvay caddel6D. 
deki 879 numaralı dokuma fabrikaam. 
da tecı bir kaza olmu§, 17 Ya§ında 
AYte adında bir işçi kısın aaçla.n 
tezgAhm altını sUpUrUrken anı olarak 
l§!etllmeğe ba§layan makineye ta.. 
kılml§tir. Bu suretle aaçlan eçkileın 
kızın, aaçıan derial kopanlmalc: 9UN. 
tJ.yle kökUnden aynlml§lır. lapoaıar '811re 

mlllld bir taanaz 
llaıırbyor 

FJmin admda bir 1POförlln idare. 
cindeki 1226 numaralı kamyon 
nün Ota.k.çılarcla Ateş tuğla faboo 
7*a.sı önünden geçerken, ini ola-

- nı.k fren yapmıştır. Bu sanmıtı ne 

tlcesinde kamyon üzerinde bulu
nan 18 yqmda ~ adında bir 
amele kamyondan 8'8ğı fırlanuı 
ve tekrar ha.reket eden kaınyonun 
tekerlekleri a1tma ~UttUr 

Recep bu tekilde telte'r'ldrJer 
altında parçalana.rak ~. 

Suçlu aoför Emin ya.qısnm11, 
tahkikata baş1•nmlftır. 

Alman harp mec:lüi 

Bomaaradaa 
300,000 llltlllll 

orda lltedl 
LondrS. 11 (AA.) - Btokbolnı'daıı 

haber aımdığma göre Alm&nıann 

yüksek harp mecli•l Romanyadan 300 
bin kifillk yeni bir kuvvet 1.teDlifUr. 

Kooperatif bunla.rdaJı matbaa 
:MiyarJanna elverifli olanlan dc

(Devamı S üncüde) 

eGnc; kız baygın bir halde Balat 
ınwıevt haatahaneaıne kaldınllJll§, ka. 
zanm mllsebblbi arB§tınlmata ba§. 
ıanmqtır. 

lstaabalaa elllm 
pliaı hazırlandı 

Faaliyetin tanzimi için köylerde 
ziraat heyetleri kurulacak 

IJeldr lçladeld 11aı11a parasız .... e 
lldelerl datıtllacô 

12 adaya taarruz Dün 8&balı VaUnin nyaaet.lnde Top1-.nb valinhı \il&fet dahi • 

l ._t 11,30 da yapılan toplantı 1a• ünde yapdmolk Zira! aferberlik 
Londrs, ıs (Radyo 

1
•16> - KalUre., at 13.30 a kadv .urmu., vali hMbnda 1* p1An .bıtSJl'Janması i-

de Dflfl'edilen tebıtte gÖN İDgUla zıu.Vinleri, llku.t mldlrleri. a.. ;in Y9f)tıl'J teidi.fle ~Ur. 
tayyareleri 12 adadaki Uaıere taarruz 1 luyon mlktürieri ve aebceciler ce. • Mibaıkerelıerden aoora bu hu-
etaaifJerdlr. ~ reili ı... .,,..,....uttur. (Dnuu S ~ 
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1 TETKiKLERl 

Çi M,uciz • 

IVlADAM ÇAN-KAY-ŞEK DiYOR Ki: 
"Çin milletini canlandıran ruh, ihtiraslı bir vatanseverlik 
ı-uhu ve harbi kazanmak, ictimai meselelerimizi hallet
mek icin el ele vermek imanıdır. Cin milli ruhu tesekkül 
etmiştir, bundan ıonra esaret ister dısarıdan ister iceri
den gelsin. ona tahammül bizim icin mümkün değildir. 
Hayat bizim icin kıymetlidir, sulh bizim için tatlıdır. Fa
kat hürriyetimiz oahasına kazanılan hayat ve sulh değil ••. 

Halka basma pazen vesaire 
fişleri dağıtılmasında 

Ekmek kartları 
esas ta.taıacalı 

Resmi daireler de mutemet. 
!erile bu mallardan alacaklar 

Japonlar Çin hareketini hazır . 
r;ren Çu mlJlPtinin harpte oy • 

• bı,cceğı rolü iyı hesap ede _ 
em·şıer ve bir hesap hatası yap 

ardır. 
On ar 1!'1 nedrr?., suafü,i sor. 
it' :ırr \ kıt. f'Öyio clir~müıjler_ 

i: Gerı, k::ırnıa.kat'I ık bir mem· 
cket. Yolu yok, ordusu yok, s:ı -
la)i yok. l ç&rpışmalarla hanıp 

mu toprakla'r, m ılfadderatıyfo 
laka.dar oTmı)an miHt;vekk,l a<' 
ir mfllet. Brr tek kelime .ıe Ja

i c;nvanm korkunç harp rnakinesı 
ı rn bir lo'cma. 

Bôj'le du. unenler sade Japon -
r değildi. Asağı yukarı biitiın 

imyanm fikr:ni bu suretl~ hulii_ 
etmek mfunkündiır. Fakat Ja. 

r>on harekatı başlayınca bu hü • 
lci.imlenn yanlış olduğu anla.c;ıJdr. 

Japonya her noktai nazardan 
Çin en il tündür. Hava ha.kintlj' -
ti Japonlarm elindedir. Çin kıyı
ları Japon donanması tarafından 
muhasa.m edilmi tır. .Japonların 
ta:nı..ltlar·, toplan, mitralyözleri 
\ar. Çin hazır de 'ldir. Tallın ~ör 
mü., ordus:ı yok. Tayyareler:nin 

vıcıı 100 ti bulmu~ or. A~r topu 
11 u · m b le yok Sonra bu-
ı.inkü h 'n man sını da anlıya. 

ca.k ha d ele~ . 
Biı tun bunlara rağmen Çın mü. 

r deleyı kabul ,.t:ti. Toprağına ç.ı-
1 an insanla.Tü ummadıkları bir mu 
ı v emet göstertti. Rimse Çin.'.ın 
milli valıd~ işini bı:ı.şambileceğinl 
zaTinetmiyordu, halb ıki bu vahdet 
teşdckül ediverdi. Dört senelik 
harpten sonra Çin meselesi haliı. 
b · 13dtgı noktadadır. 

Bu mu ..zeyi na..st1 ız:> eemeıı.? 

Çi!ıı ço.c iyi ta.nl)ran, hayatının 
1 il'C'.Ok yıllarını orada geçiren me.ı. 
hur kadln rom.ancı Perl Buk şun
ları ;ı:azcyor: 

"Biz burada büyük bir millet 
görcluk, dunya.nın en büyük mil • 
l tf. Bu milletin uçsuz bucaksız 
1oprakları val", bu millet bütün 
<İiın d • · ns:ı..nlann allıda. bidni 
t il cd yor. Bu millet hala feo.
da 1l0 devr ni y-.ı.~ geri bir 
mıllettir. Faıkat bu millet modern 
tc ' ·1 ta mclik kuvvetli btr dev· 
1 tin hilcumu karş!Slnda. ya.şam.ak_ 
a de ram ediy.or ve bugün de har. 

ı,· n.rcmda.n deha kuvvetli 
{, r" 'i ·or . ., 

m m · e i. J:ıpon taarruzunu 
ge · unsı:ır yal.n .. -ı budur 

~ mdı de bu mı kavcmetln ~a -
ul mL ;yclana "'cldiğini a.ra§tırn.him. 

1 - Ç'n Japon :arın ani tam- • 
nızunıa. uğra.dl. Bu t.aa.rnız kars. 
sında en uygun stratejiyi bulmak 
Ve t.atb'k etmek meeburiyl'tinde 
idi. Bütün Çin kuvvetleri Ja.pon 
urd:ısu ile derhal ça.rpışrrlarsa k.• 
sa bir zaman ire • de bu ordu 
tn.msm ylC mroıvol ı . 

Q;.n Yen bilmek i 1 toprakları
Ji In gen· iifüı en istif ·e etmek 
kıyı1arr b·ı'akmalc, duşmaıu zayıf
lata. zayıflıl.t.s .içP..rlye çekmek ve 
crada hııtbetnrnk zaruretinde idi. 

2 - Çin aSkerine silii.h ve mü.. 
lııımmat Iı\7..mıdr. lngi teredon, A. 
merilmdaıı veya. Rusyadan ge1e • 
cek yardım ikafi gelemeıdi Ii!li 
r'l.a.h ve ccphaıın ynratm~k ve 
bunları mem.l~etin her tarafına. 
götürecek yollar yapmak 18:mngc. 
liyorctu. 

3 ·- Meml.eık~ttc çok insa11 var
dı. 1'"almt bunları asker halinde 

toplamak ve talim etmek icap e• 
.;iyordu. Memleketin bütün sivll 
ve askeri ter-kilıltım bu mü'Cadelc 
l•:ıkım'ndan ha:rekete geçirmek l:i.-
7Jlll geliyoruu. 

4 - Japonlar memleketin en 
zengin sahaıarnır yava~ ).ıv~ ~
tilil ediyorlardı. Binaenaleyh bu_ 
raları hoşatbnak ve b:.ıradakı ser. 
vet kaynaklarmı du.-;man için isti
fade !'difuı.ez bir ha1e koymak ge. 
rekti. 

Muvaffa.kı:; etın ilk şartlan bun
ar d ığunıı göre Çin ne J ııpa.b • 
'cc k i ': Ker.d" ·nden daha kuv 
ı•eili L'r dili manm hücumuna da • 
pnabl ecek nıı; di ·~ Bilh SS.'1 ma _ 
nevi} atı oozm ma nasıl man1 o 
acaktı? Uztın ·r h rbe taharr.

rnül edebilmek, n.i ) etsiz ıstı . 
rapl::ırn g6ğlis germek mutr·ınadi
ven )ıl<Ilan her seyi yeniden :;aı;• 
mak .l~c· erini nas:l ) eneeek • 
li? 

Çmliler şehirle.ini ve kôylerinı 
lork•ttiler, evlerini tercddütsiiz 
yaktılar ve düşman önllnden, ma
neviyatı bozulınu.s kaçan sürüler 
~eklinde değil, teşkilatlı nsan yı. 
gın 1 :ırı şekl:i.nde çekildiler. 

fiO milyon insan kıyıları boşalt.. 
tı ve memleket içerilerine akın 
dU. Eğer bu insa:n yığını heyecan 
hns:ı, pa.niğe uih'asayô.ı harbe de
\"am imkanstz olurdu. Bu mii.yon • 
la:rca inean yolları bir çekirge ~ti· 
rilsll gibi kaplar ve geçtikleri Jı.-ı· 
yere korku ve rtchşet sala.rdt. Bü• 
tün bunlar <>lnıadı. Bu hadiseye 
.;in milletinin illi: zaferi demek 
doğru olur. 

Faluı.t düsmaıım önünü boşalt _ 
ınaık lUlııfi geliı:ııivoı'ıdu. Ouu:rı za.ıı -
tettiği yerlerde sağlam yerleşme. 
sn~ de man· olınak laznndı 

Bu gaye için Çinliler cet~lerinı 
kurdular. Memleketi bilen sekiz 
on k1şilioc gruplar clüşnuı.ndan çal 
cirklan siılahalrla. Japon ordu.su • 
n.un kıl.busu ve 00..Ş behlsı kesildi. 
Bugün Çinde cetec lerin sayısı 
milyonu geçımistir. Bunlar dağı • 
mk çarpışan ve kendilerine mah .. 
sus bir tabya sistemi kullanan hr.· 
kiki bir ordudur. Çin harbiye na -
7.Ir1ığınm bir 'raporuna nazaran 
1940 yılı içersnde bu çeteC'iler ı .. 
rili ufaklı 5000 ibaı;;.kın yapmı.5 • 
!ardır. 

Bu çeteciler halkın ruhundaıı 
!;1lmuı;lardll'. Bunlar Japonlar la • 
mfmd:ı.n toprak:Ja.rında.11 at.:.lan 
k?ylillerdl.t". Bin:ı er.aleyh f el'ai bir 
kı.nle çarpL51yorlar. Aralarında i<;
çiler, münevverler talebeler de 
var. ' 

Biraz da Çinin ıstila edı1 miyen 
l>ısmına hakalon: bugün t.alim g0r 
mü.5 5 miiyon asker cephededir. 
Cephe gerisinde iO milyon ihti • 
• at hazTrlaıuyor. 

_Fa.kat galebeyi asker sayısı tc• 
nıın etmez. Askeri siliı.hfo.nı:lırmak 
ve beslımek lazımdır. 

Silah ve yol, Çinliler ilk defa 
tıu iki no tayı halle kallt §tılar ve 
ı.: \'Vela yoldan Iı;e başla.dtlar. 

Bu çalış.'llanın en göze carpan 
mıı:ali Birınanya yolunun yapılış•_ 
t•ır. Bu yol yapm h-:ı'k: ti bir ya
t .ştı. Çin i amel!" a tl:::nıı a. dağ 
ter arasında.n bir yol yücuda ge -
tırmey" uğ·raş.ıyordu. lnsan azmi 
en bü:Yiık mucizesini burada yara~ 
t ı. Eiı manya yolu 1938 .i.n kinci -
te§rininde açıldı. Bundan bir ay 
ı•wcl de Japor. r deniz kı) m -
d!ıki soıl Çin şeh i o nn H:ınkeıı~ u 

zapt tmi8]erdi. 
Çin harp sayt- inde c;ok deği: ti. 

Harpten evvel Çinm 11,<ıtI t.ıı..rafla· 
n - Yunan, K:ınsu, E".ıtl a.nk -
lnemleketiıı d - er t aflarmcbn 
bir asır daha geride i · er. 

Bugtin bu topraklarda da Çin 
kal.bi çarpıyor. Çi ın Seni p yi • 
tahtı Şunking buradadn-, Her gUn 
h>mh:ırdrnnn ediliyor, ytkıbyor 
ve yeniden yapıhyor. 

Bı.raz da sanayi sana.sına ba.ka
lmı.: 

Yerli Mallar pazarlarında dur
üurulan basma. Amer1kan bezi, 
pazen ve saire satışlarının yeni· 
den başla.m.ası ıçın nıüesseseler 
müdürü Ahmet Özba..ltır ile mağa• 
~I:ır ııefl Sadi Alta.n tarafından 
~ nprlan tetkiklerin neticeleri ala
kadarlara bildirilmiştir. 

n:ğ'er taraftan devlet daireleri 
i:c resmi milE~c;eseler mensupları· 
rıa yapılan tevziat da İktısat Ve
kaletinin 31 kanunusani 1942 ta
ı ilili ta.mimi ile Yeni bir esasa bağ. 
lanmıştır. Bu esa.s, pazarlardan bi
rer mutemed vasrtasıle mü.bayaat
t.a bulunulması suretile hulasa e
dil eh ilir. 

Yerli mallar müesseseler mü
diırlüğü, mevsim gecrnedcn bas
ma, pazen gibi yerli mensucatın 
devlet daireleri ve resmi teşek
:.uııer harkindekJ vata.ndaşlara 
tevz.iini temin içuı ekmek kartla
nnı esas tutmak tasavvurundad1r 
Knrneler nüfus kağıdı üzerine da~ 
- ılaC'ağından ekmek karneleri ve
' il" rken yerli mallar mübllya.a fiş-
1 rinin de gayet kolaylrkla halka 
\ erılebileceği zan ve ümit edil
mektedir. 

Zongutdakta 

Kömür 
istihsali 

Çin:liler Japon istiiasmdan dağ· 
la.rı ve nehirleri aş-,ı.ra k insan s r. 
tında 70000 ton rna..."ldne ile 400 
f<>brika knçtrdtlar. Bu kaçır~ duc-
man tayyarelerinin mütemadi 
lxmıhıard maır arasında oldıı Har 
L•n ba.şlangıcındanberi Çin .lop -
rnklarında 1378 fabrika ve 2500 
:ıtölye kuruldu. Va.kı;ı Qi;nde ma -
!~ine ve te'.misiyen yO!ttur, fakat 
irade-, sabır ve iyimı:ıerl.ik bütün 

3 rw 'Z ..., 
btı noksanların ~erini tuluyor. gun sonra t~i. 

Bu korkunç mücadelede Çin \ yflksell O gen~liği birlırci flE'rccede b1r rol y r 
~or. Ja.l:)ônll: ·n 108 ık.ol.. 
ef YC üniversite i!:>'till1 c tl er. Bugün 3 Jikple 7870 ton 

Fakat falnbe i<(erlere cekildi. Bu- kömür geliyor 
ı-a.larda koHejler Ye ünivers..teler Zonguldaktan lf..ldirildiğine gö. 
es.ki nıabetleTde, malızenlerdc ve re, havzada ay başında başlıyan 
rıçı:k l~ava.da kuruldu. Çin bir ta - kömür istihsali 4500 geçmiştir. 
::ıı.fta.n <la cehalete karşı hal'p aç.. Aynı 15 inde - yani öbür gün -
~T. Son iki sene içersin.de 16 dan hu miktarın 7 bin tona yiikselece• 
3::i yaşına: Jrndar 50000 erkek ve ği sa.mlmaktadır 

ka.dın okumak ve yıı.zmak öğrendi. Ydkencizade .vapuru bta.nbul 
13u m.ücadeıeyi en iyi hulasa e<lcn :htiyacr içü: 3125 ton, Demir şile. 
Madam Şan • Kay • Çek'in !iU söz· 1'1 Deııizyollan için 3350 ton ve 
teridir: Şark şilepi de Devlet DemiryolaL 

"Çin milletini canlandıran ruh rr ihtiyacr için ı 400 ton kömür 
ihtiraslı lJ.i.· vata1ıseverlik ruh~ yiiktiyerek tstanoula hareket et
·:~ harlı~ kazanmak, içtimai mesele mişlerdir: Bu ı1ileplerin bugün 1i
lerimi.zı halletmek için el ele ver_ >r.am:ınıza gelecekleri anlaşrlmalr
ntek imanıclrr. Mille.timiz yalnız ta.drr. 
cliişman.:ı. mukavemet ederken ce
taret göstermiş dcği.!dir, tem.sili 
bir hilltumet kurmak ve mes'uliye
te alrr;maık idm:ınları da yapffilli _ 
tır. Artık muzaffor olunca zafer 
b;zt korleştirmiyecek. Çin milli 
rnhu tePekkül etmiştir, hundan 
~onra esar t ister dı:şardan ister 
i.;erden gelsin, ona tahaınımiil b-: .. 
z~ iç:n mümkün değildir. Hayat 
hız m ıç!.n kıymetlidir, sulh bizim 
i.;i.n tatlıdır. Faık:ıt hürriyetimiz 
na.hasrruı. kıza.nılan hayat ve sulh 
el eğil.,. 

Mal müdürleri arasında 
tayinler 

Kavak ına.lm.üıdiirü Abdülıka.dir 
Ör.elçi V ezirlcöprii maJmüdiirlüğü. 
ne, V ezirköprii malıınüdürü. Zülfi.. 
kar Kaya. Kavak :ınalmüdürliiğüne, 
Varta ma.lnııüdürü Fahrettin .Aş
kar Silvan malınüdürlüğüıı.e, Şir
van ~ıalmüdiirü Süleyman Erglin 
.Mııtkı malmüdürlüğüne tayin edil
mi,şlcrdir. 

İzmir doktorlan 

~--V · arasında 10 1 L L Y F O R S T --~. fonir es.ki SI.hhat ve içtimai mu. 

Ta.rarmdan vücmle getirilen bU seın<'nin 3 ilncü sa.n'a.t fi.bidesi 1 nvenet müdür mu:ı.vini Dr. Muhlis Özden talebi ile Vekfiletçe İzmir 

O.. L D u·· R E N R E S ı· l E R n:.erJ:ez hü.kümet tabipliğine ö-, 1erniıı hüküm.et hekimi Dr Sırrı 

~ A R K SiNEMA ! 1 ~~~: ı:~~~1t~:~he~~li~~~ 
~ ıııut Kobaner Ödemişe, Türk tıp 

--- _ ----- SINDA ı L'llebe yurdu 1939 mezunlarmtla.1 

lillm•••Hllil.lyliiil<[j.Jtn~11vart'aluyetle devo.ın ediyor. Satıne :ırkatlaşı ı lnn.·_rde ot~ran M. AJ.aeddin 'Ünal 
T R U DE M AR LEN 1111 25 11.ra aslı ma.a..cı'.ı. Eruh hükiımet 

hekimliğine taı in edi!ni.şlerdir. 

Fılmi BU 
HAFTA 

istifçi! 
IJ::.hkanına pırınç, sabun 

kezzap İstif eden 

Bir koyumea 
yakalandı _ _,,__ 

ı:e 

Fahiş fiyatla kundura satan 
"A "k " 5 ı· merı an pazarı ıra 

ceza verecek 

Kuyumcu Leon adında birisi, 
Kapalrçarşıdaki dLıkk8.nma miihim 
miktarda pirine, kezzap ve r.abun 
ıstif etmiş, yakalanarak dün asli
ye ik nci cez::ı rr:"'hkemesince tev
kif olunmuştur. 

Bundan başka kömürü yüksek 
fiyatla satan Be iktasta kömürcü 
İbrahim 15 lira para. -7 giin dük
kinmı açm::ı.mak, limon ihtikarı 
yap~n BalL'Ltpazarmda limoncu Pro 
k.ozlo ile kundurayı fahiş fiyatla 
cıa.tan Karaköyde "Amerikan kun · 
ıhıra mağazası.. sahibi Ni.ko da 5 
~r lira para ve 7 gün dükkii.ıılarını 
açmamak cezas;na çarpılmrşlal'drr. 

Kömür 
dağıtmak için 

raklr halktan 
toplanan paralar 

Müteahhit katibinin 
zimmetine geçti 

Beled'ı.ye koor>Oratifiınin kömür 
nüteahhidi Burhanın a.krabası ve 
katibi Mahmut, Fatih m.ınta.kasın
da halka kömür dağıtmak için 
700 lira kadar bil' para topla.'lll"f! 
ve mukabilinde herkese blı: mak
buz vermiştir. Mahmut büa.J.ıa.rc 
bu paraları zinımotme geçirmiş ve 
ha1ka da kömür verilmemiştir. 
Paraların bir lasmı "'eri alıruruq
tır. Yap;lan ı;iıkayet iizerine z00:
ta t.abkikş.ta. ~-

Filibe panayırlna İ§tirtık 
edeceğiz 

Ankaradan bildirildiğine göre Bul. 
gar hUJrometinin teklifi üzerine btikO. 
metfm.!z Fllibe p:ınayrrma iştirak; 
karar vermiştir. 

Pana.yrt'da pa. viyonumu:tun işgal e. 
deceğl. sa.ha 400 metre muı-abbaxdır. 

:Burada halı, çini ve el işlemeleriyle 

TUrkiyeye n.it fotoğıaflar teşhir edile. 
cektlr. 

''Dumlupınar'' vapuru 
yükleniyor 

Yunanista.na Kwla.y yardımını gö_ 
tiirecl'I< olan Dumlupınar vapuruna 
yiyecek maddelerinin yüklenmesine 
başlanmıştır. 

Dün vapura 900 ton fasulye ve 300 
ton patates yüklenmiştir. Sanıldığına 

göre vapur ön!1 ;il-deki çarşamba. gü.. 

nil Pireye harclrnt edecektir. Kurtu 
lıışla batan kolilerin yerine başka ko: 
lller gönderilmesine müsaade edilmiş. 
tir . 

Teşekkür 
Eşimin ölümü dolayısiyle cenazesi 

ne bizzat iştirak etmi§ olan sayın. k0: 
mutanlanmm. m slekt.a.ş ve dostları... 

mın göstermek 11'.ltfunda bulunduktan 
bilyUk kadirşi.naslılüarma ve elemi.rne 
iştirak ederek yazı ve gerek sair va. 
sıtalarıa taziyette bulunmuş olan ze.. 
vata te§ekkür etmeğ'e teessiiı.11m mani 
olduğundan sayın gazeteniz dcld.letly. 
le derin minnet ve şükranlarımın ib. 
!Ağını rica. ederlm. 

Fatih .·bkel'lik şuh<-sl 
ba!}lwm p·~ııd(I ~·arbay 

Ziya. Erl;uş 

, u 
•iAl'SA ~ 

- Vallahi, bay, öyle söyleni • 
yor! Kimsenin bir ~ey bildiği yok! 
nen do burada hemen herkes gibi 
doktor Klugu ta .• 'lil'IDl.. şOhrdini 
bilirim'. Fa.!{at ne için muhakeme 
etiildiğini bilmiyorum. Daha doğ • 
rusu OO) ıen·ı~nletin hanzisi doğru, 

AdalannıJ 
.iStilası nasd hazırlandı 
'fR!JP_;J·Harbi7J.~~ıl.]{ 2j Bütün nıer:lkla.rı uyaıulıracak ,.e biit&ı bir ~hr• he' ttaalandR' k • aea esr::ır 

'e cinayetler dnlg::ı.sı... Bu mhthlş sırrı bir •·adıı1 b'l· . 0 " ı ıl or .• ımmnı 

fırtına ı :ırasmdn; iki eri.ek btıtıınuyor ... lşte, böyle harek~tli hl!ısi vı• 
mUcs.<;lr 

b••nu kimse oılıniyor! 
Ha}Tetle sordUnı: 

1 
. - :Muhakeme olunuyor, muha. 
ıtemesi ~trlı de..'l1ek? 

- <:..o.~ tan! 
- Ya': N~ kvdar oklu': 

ilmini t:ıkıll:ın ediyor. ~ roncrile: ı - Yirmi, ~i.ntıi iki gi.ın var! 

CIIRISTINA GRAB ve RVDOLF FERNAN - Ne c:y01"SUnırz? o halde geç 

1 

kaldrm! 

SAAT 8,30da • ra İ ~ ~g •• r 011-ğun:::·~:nu~~!~ ç~~k~ b~
1~ 
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1
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1
r lbalİllı,t1a1r•~lllİı••ılİİgıılİ~ıle•r•kçnlllİ•n•aca.km .... ıİ. I d1r!ni rnull:ı.ka gönııek mi i..5tL}Orr - 1 dunuz:' 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: M · 
- Evet! .. 
- o imkansızı 
- Niçin~ ..• 

- Çiin!tJ hiç kınruı.eyle görüştiL 
dilmüyor ! .. Görü.cıtürülnıesine de 
imk{ın yoktur. Çünkü pe'k ağır 
. uçlarch~n muhakeme ediliyor! .. 

- Bu ağır sucl&r ne g:iibi. suç
lar AllaJıa~kma? Böyte memleke • 
tin iftihar edeceği mükemmel bir 
miihendisi."l bu cıekild bir ıaua.me 
l"' gönnesine ne gibi bir sebep 
olabilir!.. 

- Evet, böyle bir şeye hiç 
kimse ihtimal \·ermezdi!.. Çünkü 
~anhaymda d<>ktor :Klugıı her • 
.ıres sever! .. BiliyoTSunuz ki o b1-
z'm Manhaymm Ediso-nu idi Halk 
ondan daima büyiik kcŞifler. bek • 
lemekteydi! .. 

- Keşifler mi? Klngu.n şiımd.i
ye kadar bazı ke!Pfleri oldu mu 
ki halkta ona karşı böyle bir em.. 
tiyet hfwl olm.UJJ? 

- y oolı... Jdübim lr.eşıitlel1Di. bi
len yok! •• Faıkat öyle riva.Y.et edi· 
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HAl)-SELll< \ 
'rAiıiiH 
Diplomatları ldlçlk 

görmemeli ••• 
Habeş imparatorluğunu ka5be

<lcn ttaly:ınm Libya \'e Tıııbluı;. 
garbı da kaybetmesine l':•i defa 
<!ır ld az bir '5ey l,almı tı. Hele gc~ 
çen sene h<'nüz Almar.!ar .\fn1,a 
harplerine ı.arışmaılan enel LifJ· 
yaılaki büyüle it:ı.ll an ordu-...umm 
keııcli,.inden ı.i:ı;ük bh in~ihz or
dusuna karşı !\Iarcşal Graı;yaninio 
lmmancla.<;ı altında olduğu halde 
u'!radığı lmyıplar bü:1 \i.~ifü. .\l~ 

manli:ı He orta!• olması ona bu 
haqlte şimıli~·e lmıJ:ır epe~·cc l:C;\ -

lcr lrazandırdı; m"ln er mu-. :llfal, 
oiursa bu lcazaı::ı: o ni~pette Lıii

;vük olacaktır. 
Geçen bi:iyiik harpte ltalyanır. 

.\!manyaya ~ı ctplic aldiğm:: 
h:ıtırhya.nlar bu dedctiw .\lınan 
l:tl'la. ilk olarak ittifak etmi!'I ohk· 
~ıın.ı .,anı:'lal'. l~tikatte 1talya 

:-..on bir asır içinde hep büyük \'"~ 
liUYYetli bir \·eyıı. ikt devletle bir 
h'~md;; quıeti.le vnrlığnu mubafa
,_, rtnı·s, bü, ümü ;tiir. Almanlarla 
da ifü ol:ırak 1866 da \:nısturyıı· 

~ a karşı ittifak etmiştir. O tarih
ten bir~ sene evvel Fransa. ile 
ittifak !'B~esiode Lomba.rdiyayı 
,\ rnstoryaJılardan alrnv,s ol:ın it.a.l
y:ınlanıı gözleri V c~1edik civarına 
ı:c·HiJmiE1ti; bura.lan henüz A vııs 
turya. imparatorlnğunan hmlntlan 
İ"İndc bulunuyordu. 

Dizer t.ar:ı.ftan ı,>nısya. kralı bi
rinci Giyonı ıla Ahna.n birliğini 
lmnnak, imparatorluk ta.cıın elde 
et mel{ jc;tiyordu; A YustııQ a. tah , 
tmda oturan Kahsburglar buna 
manldi. Böylece i'ru ·yır. ile ltal~'1t 
rı~ni dc,•lete düşman \::ı.ziyett.e i
ttiler: :ittifaksa bu 5artlal' altmcl:ı 
ııc · tabii idi. 

R ni .an l8f'ı6 tfa ittifak mu:ı.hc
cl":'li ~-apıl.tl ı; iki ay SöJll'a da. harp 
l~:ı.ı.;ladı. Baı,hca itaJya.n. ordusu 
ı.myetı J,iJtli idare edilmek :vöztin
dcn '120.000) kisilik bir yekiuıa 
,·arma~ma rağmen Güstozza.•da 
( Ş!O.OOU) ld~ilik hir Arnsturya 
nrd J!'l11na mağlüb oldu. Bu Iıa.dise 
2-l haziranda; o!du vo .Avustury:ı. 
ordu~ona Ar.-irliik Aılbcr kumanda 
eı:l\"\'ttnik\. l'ab~ iiç t.emımızda 
I'nısvalıfa.r Sa.tlmac :ı. Avusturya 
ordusunıı bozdUlar; Bi!!JDal'k bii 
~iilr alkır;lar ~~ında Benine dön· 
clü. Yinni temmuzda J\ 'fnstnryalı· 
1:!.rla. kar.ııla.ı :ı.n ttaJyan donanma
ıa da. ü~tiin oldu~ haJde, fena i
dare yüzünden n.; zırl'ıh kaybetti. 
Bununla beraber karıı.dn ve deniz
ıle rnağlftb oJan İtalya !'lul11. masa
s ma Prus~ gayesinde muzaffer 

tarak oturdu; Venedik \"e cf\·an 
m mini hnclutbn i~ioe ahir. 

niplomatlan küçük ~örmemeli; 

banın onluların \'cnliği açıi;ı on• 
Jar dolduruyorlar! 

KADIRCAN KAFLI 

F aydah yağmurlar 
Yurdun her taralıııa ~if tçiyi 

memnun etlen yağmur/OT 
yağıyor 

Ankara.dan bildirillllğine gore yur _ 
dun her tar:ıfına faydall ve bol yağ. 
murlar yağmaktadır. 

Çiftçimizin yüztinli güldüren bu 
yağmur bolluğu, bilhassa cenup vila 
yetlerimizı.le bir aralık büyük zararlar 
yapmak istidadını gösteren ve Ziraat 
Vckfı.lc.tinin hususi ekiplerle itlA.fma 
~alıştığı tarla farelerin! öldilrınek su 
retiyle cenup vi1Ayetlerlmizdek1 zür. 
ram ytizUnti blr dc!a daha gi.i.ldilrmU.,_ 
~Ur. 

Alhn liyatlan 
Altın satışı dün çok az olmuş• 

tur. Bir altın 34 liradır. Bir gram 
~cillçe altm da 450 kuruştur. 

Pyordu! .. 
- Dem!'Jı: Klug etrafmda. epey• 

ce iyi prop~"'3.llda ya.pm.IŞ! .• 
- Şüphesiz, amma neticesi fe

na çrktı ! 133.şma bu !ela.ket geldi'. 
Söylf'ııilcnlere baltılırsa hükiımet 
Klugrlan ordunun nıotörlü vaaıta. 
hı.nnm benzinle değil, elektrikle 
~letilmesi için ça.lışm.aum iste • 
miş. Bu işe Kl ııg memur edilmJ.§: 

- Ya?.. Fakat hakikaten luıı
c11sine mü~m bir iş ven1miş doe.. 
hım!.. ~ 

- Mühim de ı.at mı? .. Dünya.yt 
alt ü..'!t edecek ~ey bu! .. Düşüı:ıün 
bir kere! .• Motörlü ordular bir de
fa benzin ihtiyacından ikurtulour -
u Alman orduları için dllnyaıı:n 
öbür ueuna. git.mdt, hatta <1~ 
yı birkaç defa dolaşmak~: .. 

- Mırhakka.k! 
- Elbette! .. 

(Dt'\·anıı \'ar) 
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Dün marakabe 
komi•yonuna 

Tacirlerin mal 
salllamuıadan 
şllliJet ettiler 

----=:: DUn toplanan fiyat murakabe ko. 
'fi • 1 m!ı;yonu baitkallardan :mürekkep he. 
~Ündp,. yetin başta yağ' ve peynir olmak uze_ 
~ re bazt maddelerin tedarikinde muş_ 
~U "'ÜRPJ küıata uğradlklarma dair iddialarını 

---=:_: Y 4 
_ tetkik etmiştir. Bakka.Uar, baZt ta.. 

~tıadolı, ajansını a·-· 'L-ber- cirlerin mallarını saklayarak satma_ 
ı.qe ·- .. n ver 1,qı tltU ctb1 maddelerin iyi bir 

l!ore du'fl't/a vazi'l{etine bakış dıklarmt, bu " 
ı <:ekilde tevziini istemektedirler. 

S• ~ Bu işl<ı bblgc iaşe mtidUrlUğünün 
ıngapur meşgul olması kararlaştırılm.l§tır. 

Fırmcılar cemiyeti tarafmda.n ko_ 

rn U h b 
• misyona yapılan bir müracaata, Top. are esı rak mahsuilcri Ofisinin ImllandığI çu. 

Siı:ı vallarrn fena olmasından dolayı unıa. 
diyo gapur muharebesi devam c.· rm döküldüğü, bu yüzden fm:ncılamı 
~ih~r. Son gelen haberlere göre zarar ettiği ve çu\'al toplama işinin de 
--ga:ı>ur .,...... · · ba · lind · 3 kil ,,=.ırmın tı ı,tma c ıy· gitmcdl"l-i biltiirilmekteydi. Kom'!'-
0~tr · ... -ı:-d k". 1 1 0 Ab d ll ş e §1..,.,..,.,,., e aın o up yon bu hususta cemiyet reisl me 

Yarı llbatta işgal edilm.İ§ bulunan R!zayı dinlemiştir. Bu mesele tetkk 
?n1Jk.§ ıneydanı civarında şiddetli olunacaktır. 
şch ~ve:ınet göstermektedirler. --------------
rrı: . §lnıalinüeki mukavemet D h b • 
lngu·ezı su sarnrçlan bölgesi olup eniz ınu are esı 
ile ~ler burada Japon topc::uı&u 
cd §ıddetu bômba:rdmıanlar teati Lontlr.ı, 13 (A. A.) - lngiliz 
ti:ren ku,""etli bir bataryaya sahip- ami.ralli'k dairesi bildiriyor: 
rııı.' ıı:.gfliz topları şimdi Japonla_ Penembe günü sa~t 11 de Pa· 
ltrs11-ıe;__ınde bul~ ada.nz:ı ~~nup dökalt• boğazını geçmekte bulu
rin~İ..,ı.a Çevrilmiştir. Şehrin uze - r..an Prens Öjcm, Şarnhorst ve 
rııı.d e bonıbalanan petrol depola • Gnayzenav A lm:ın harp ge1:11leri 
t an çıkan mua.zza.m duman sü- fırtınalı bir denizde o·ı.ıvr açıgmda 
~~ları Yü:kselmektedir. Cenuptan lnglliz deniz ıkuvvetler;nin ~~ • 
~e giren kuvvetler İngilizlerin Tipleri, t.orpitc!:o.rı ve hava bırlilr
tııeı n~ ~ekllerek gemilere binme- leri ve kıyı ağır b?.taxyalarr tara
:l' erı 1.tn.!<anını btra.kma.mışlardır. fmda.n t:ıarruza. uğrannş, 42 1n 
ln():??dan gelen haberlere göre gillz .. v~ ~n ~.z ~.8 dü.§ı:nan tayyare. 
toı. ılız kuvvetleri ya teslım. ola• si duşuriilnı.uştur. _ 
u.ıtlar, yahut im.ha edileceklerdir. Göı üş şartıa.nnm fenalıgı çar " 

~
'l'engah hnva meydanı Japon pışma,neticcsinin ~ l~ça mü~~e-

1.t""7etıeri tarafmdan tekrar kul- ı ele edilme.>ine in:kan vernıemı~t~r. 
lltlir bir hale getirllmiştir. Sen_ Maamafi:h her üç dü~man gemısı -
::ang hava me~"danmda gölce rıin bomba ,,:e torpil darbelerine 

~~ru büyük duman sütunları yük J hedef oldukları Londrada. sanıl • 
~!ıyor, benzin hazineleri yanmak- maıktadır. 
ladtr. Hava meyd.anmdaki tesis • Bk İngiliz muhribi hasara uğra.-
er Japon tayyareleri tarafından mıştır. Ölenlerin sayısı azdır. rrip olunmaktadır. Ja~n a.ske. Alman gemileri ,hava tarass~ 
~ahr~ı:n Mal~ "!'e Smgapur- kı.riyle soıı defa görüldükleri va. 
1oo ı lngılız kuvvetlen mevcııdunu kit harp nizamında. ve hep birlik• 
~~Ooo ~lmıi.k !:Mmfn _CdiY?~· te seyred~emekteydilcr. Düş -

tın dörtte üçu ya esır edilınış, man ~emileri Heligoland körfezi 
~ut kayıptrr. Singapura hücum !!llıanlarr istikametinde yol almak. 

en Japon kuvvetleri kumandam taydrl:ı.r. 

1 

Jıtaalndan elllm 
pilinı bazırlaadı 

1 (Ba~ tarafı 1 ncide) 
':::~ta verilen kaı:arm. ana hatları 
ııu suretle tesbit edilmiştir: 

1 - Ekilecek arazinin hazır _ 
Ianması ve tohumlarının cins ve 
novilerine müsait bölgelerin tayi
ni. (Bu bölgelerin tayini Yeşilköy 

1 
tohum ıslah istasyonu tara.:Cm
druı, evvelce fenni tetldka.t neti
c~inde hazırlanın!§ olan plan dahi 
linde yapılacaktır.) 

2 - Köylülliln bozuk, ta.mire 
muhtaç, eksik ziraat vasıtalarının, 
bu i!Je tıı.hs's edilect'd: avansla a
cele tama:r.ıla.nma.sı. 

3 - Köylerde teşekkül ede
cek zira.at heyetler.:nin 1s • 
tanbultm muhtel'!.f bölgeleri • 
ne göre, en müsait netice ve
recek tohumL'l.rm ~'"llışmda dai
mi alaka göstermeleri. 

4 - Gübreye ilaveten suni güb 
ıc tedariki hu.susund!l teşebbüs _ 
!erde bulunması. 

5 - Ziraat i§;lerindc çalışaca.k
larm vazifelerinden, ekim ve bi
çim günlerine mahsus olın.U üze
re, izin almaları ve ziraat yapılan 
yerlerdeki teşekküllerin yardımın. 
elan istifade edilmesi. 

6 - Muvafık görülen tohum 
cinslerinin birden abmp merkezi 
!::1 eyerde muhafaza edilökten son 
ı-::ı istiyenlere süratıe sevki için 50 
b:n iiralrk kredinin temini. 

7 - Çiftçilerin fenni bir tarzda 
ziraat yapabilmeleri için vilAyet 
köycülük büroou.ııca. bir rehber ha
zrrlanınast. 

8 - Şimdiye kadar ekilmem.is 
olan devlet ve ~tim.at te§lekltü.lle::. 
re a,j,t ara.zb:ıin işletilmesi :iıJin icap 
cıien t~ebbüslerin müstacelen ya
pılması. 

9 - El konan hububattan to
Lumluklara elverişli olan lrnmn.la
:nn ayrılıp zUn-aa tohu:rnlıık ola. 
rak vmımesı. 

Şehir içi z.i.raatinde 'fttand.aşla
r.:?. kolaylık olmaJt üzere aebze eik:i
mıın.i ve yetiştirilmesini bildiren 
neşriyat ya.p!lına8ı ve arzu edenle
!"~ parasız veya pek cüz'i bir fi· 
j""dtla. vilayet istasy'onlannca fide 
tem.ini. 

Heyet ikiın.ci toplantısını önü -
.f.ı:ıüZdeki hafta cuma günü yapa. 
cak.t?r. 

Et işi 
;rıe~ Yanı.ş~ta şehrin şimalinde Londra 13 (A. A.) - Cuma 
ıJehl"lJJ f<!mal ~~tihka.mla.rmı mü• sabahı e;kenden İngiltere hava 
~r ~ ~en İngiliz kıtala.--ma dün :ıe7.aretile İngiliz amir::ıllılt daire -
ftnla~~t.ı;m v~rcrek ~:Sl:i.m ol - sinin ncşreLtiği .müşt.<.rck tebliğ: (Ba.S tarafı t ncide) 
ıı- ı clırnu.s, tngılızler hu Dünkü perşembe takriben saat Toptancılar buna karşr randman 

ı. •rnntumıı reddetmişlerdir. Şe _ ıı de İngiliz hava kuvvetleri 
re de ayni ald be , derecesinin zayıf ve besili hay -
r atılnl me 0 yanname· muhripler torpitoiar ve mayn ge• ,ranlara. göre iki kısma ayrılması• 

ll~rn.i.'itir ~§sa da buna ceva.p veril,. mileri ref~katindc olarak Alman m istemekte, fakat komisyon da 
Pelemen'k ta.knıı ~:ırnhorst, Gnayzeoov ve PreM !J.unu kabul etmemektedir. Buna 

tıUh.telif kı:snnl .. . adalarını11ı Ojen harp gemilcrfnden mfirek - r:>.ğmeın t.optane.ıl.ar dün yine vila.. 
.an-areıeri ~ u~er.onde J~pon kep bir filonun batıdan gelmekte yet ve iaşe müdürlüğüne müra.ca
laprlmaktadır. Mumht anıu· -~,eı:ıfler ve Padökale istikametine yakla.~- st ederek bu cihetin düzeltilme -0 -..alarda ma.kt ld - b'ld' · l "''-arp devam ediyor. Japon · _ .. n o uguı1u ı ırm~ eru.w. sini istemişlerdir. 
larargilımın tebliğiı:ıc gör ~umı DW7man filosu büyük mikta.rda av!=============== 
tuvvctleri Ma.kassa.ri ve y ~~on tayyaresinin himayesinde bulunu• 
anya.mn cenubu şarkisindc G re- yordu. . 

llut~yL işgal etmişlerdir. Binn: : sekP:u s~rada görüş saJıasr beş ifa 
Y&.dan gelen haberlere göre Ja- s.i .ız kıloın~tre arasında. değişi -
~nların Paan bölgesindeki hıi _ d_~0~~· B•1lutıar. l:ııaSl:t olduğun _ 
)Unılar.ı püsklirtm~:; ... t" 1n T du§ına.n gc~ri İ.ngiliz kıyı 

~ ur. gı Lz anıdan kat" .. .. .. • 
~ tayyareleri Uolmeinde bu- Bu haberin l.YYcn go~yo~. 
~ Japon kuvvetlerine karşı Duvr de . altrmıasııu muteailtip 
adetli b r a.knı yapmışlardır. Ja _ layı sc~ konı~t.aı;ııığına men.sup 

Pôn tayyareleri de İngiliz kara t g~rı derhal dll.şma. 
uvvetlerine hücum etm.i.şlero·r ~~ haarrı: gonder:ım·,3 rn 1ngi -
ŞARK CJ~PllESİNDE· ı . ~z av~ . VVetlertne mensup av 
Alman tebl•i.ğj Rn.sla~ yaptık t~~r~~ e~~ mfrrekkep kuv _ 

müteaddid ' taarrıızlarm .. 'e ı ır . . ay~ refaikaıtinde bu -
kürt.Uldüğ" U _ ~U.9,. lıınan İngıliz fılo:~unun Svarfiah 
Alman R un • Deneç bölgesmde t?.yyarc teşkilleri de bu tat!lmıza 
hı- ' -~C'll, Hzrvat kuvvetleri- i::ıtirn.k etmiFlercN.r 
_,ı ınu ku.m.ı taarruzı - ~ · 
tı.• bfülirm:ekt di ar. yaptıkları. ::>vordfiş tayyareleri.le sahil ser-

afiler[ idd c r .. Lcıungrad mü- ı,-isi.ne mensup ~emiler, d~ 
kt1ı Jıarci •. ? bır hücumla çı - ııu ü'tü gemilerınin açtıı;x siddet. 
lı~vaffaiı: e~ı~~a~~unmu.~l~ da li ateŞC ve düı•man av l:ıYYarclf!
ltı.an ta~~Iardır. Bir Al• rJıin hr,-:Jr muk:ı.vemeti.ne g6ğt.D 
lcr 290 ölü ~dcld So~,:t- gererek düşmanı yakmda.n stlcş -
lıtraft.ın Sovyetı lıu-~rr: Diger hrmLcılardrr. Alman raporJ.ar bir 
•tra.'kjilt mevzi 0~ A'{",!hım bir Svordfish tayy::ıre~lıti:n büyük düş 
ki şehıini a.lmışlarclır sa.ndrovs m::ın gemibıind<:n biı'Ile en az 

UBYADA: · bir ise.bet kaydettiğini ve diğer 
İngi11z tebliği sey'l ar t T l:~r bombanın d:ı motörlü mr tor~ 

kuvvetlerinin taamız faaliye~fı ı::- pıtoya isabet etmiş olmasının 
ile devam ettiklerini bildirnıe~ cıu~temel bulunduğunu bildi:rnıek'" 
dir. MekiTinin garbında b;rkac; ~~d~. F.~A:at ı:ıiddetli baraj ateŞi• 

la birlikte harek"t eden b'r 1 f" duşı::ıan tara.fmd:ı.n ealveri -
" ı t:n duman ....._ d . . k l l ~ 

·ihver kuvveti göriilmlictiir Bu r..· :,..r ~ının a ın ıgma "' . ,, ııaen ta.an-Jzun :n ti 1 . . " 
ııvvetler lngı'J'z topçusu t.ırnfrn- k ·- .. , e ce erını gor· 
a - ı me nıumkun olmamıştır 
~ dagtt.Jlnııştrr. Ba.5Jta seyyar Svordfish tayyaresi ·noksansa: 

(> lar da göriilnıüş, fakat bunlar da bunlar.n mfirettebat d b" 
lıı..--~'t. . k . 1 dr ·~ ın an ır -..cı;r"'l.Jeyı abul etmem.:ş er ır. ~..,,mı kurtulnluı.tur 

Maarifte Jeğişiklikler 
ıı111'tanbu1 maarif mildUrlUğü yeni ııe_ 
l'ıı bütçesiyle llUUl.riC müdlirlUğUnde 
~~lacaJı: yenl t~kilAt etrafında. ve-
ı~ temas etmek Uzere Ankaraya 

ı,~~ mUdilr muavini Hamdi, Kon. 
litııut~Uıın mektebi pedagoji mual. 
ııvınıe ~ ta.ybı oluıımuıtur. Diğer mu. 
~·apu,,t at&anıda da bazı değişiklikler 

"'caıttır. 

1 
• K~yı servisin<'. ~enııı.ııp gemiler 

.ucbrr zarara ~ı§tll'. 
Bu sırada Duvr kal1!ı'.koyma ba.. 

taryaln.rı uzu.n menzilU bir ateş 
ı:ı.(}ını.5lar ve Fransa kıyısmda.ki 
düşma.ll 00.t.aryaları bu ateşe ce _ 
vap vermi~lcrcfir. 
Düşman knvvetleri müteaddid 

ı:iefala.r kuvvetli a"' tayyareleri _ 
nin himayesinde bul~ İngili,& 
tayyarelemm ta.arnwma uğra • 
ıqt.ı;r. Bulu.tJ,a.hn bMlk olmear Yİl• 

runden neticelerin görtil:mesi müm 
kün olmamışsa da alman ilk ra • 
porlara göre, klyı müdafa.asma. 
mensup Bofor tayyarelerinin tor
pillerle üç isabet kaydettiltleri ve 
boınbardmtan servisine mensup 
tayyareler mürettebatının düş -
man ana birliklerinin her bircrl • 
nin bomba isabetleri aldrldarme. 
emin bulundukları bildirilmekte • 
dir 

Şiddetli düşman ha.va karş!lmy
aıa ateşine: ve dü.~ av tayya -
releriniı:ı. hızlı mllkavemetine rağ
men taarruz büvtik bir azimle so.
"luna. kadar ~e edilmiş ve nq.i• 
eede Yirmi bombo. ve on altı av 
tayya!'enı.iz kaybolmuştur. 

Av tayyarelerimiz on beş d\i.ş -
r:ı.an av tayyuesinl tahrip etmiş• 
ler ve bomba tayyarelerimiz de en 
azı dü~ düşman tayyaresi düşürmüş 
er ır. 

b 0a.rn.pbell muhribi stivarisi yü7.'
- aşı Puzey de düşmam ya.kalama• 
ga Ve ta.an-uza. gitmiştir• 

Saat l5.45 de muhripletillıiz 
dllş:man.ı görm.Uşler ve düşman 
bomba. tayyarelerinin .. til mil . . Ve SU US 
ge erınn; §iddctli top ve bom
ba ateşlel".ı.ne .,..., ;;_t!n h" ._, d' M --b"" ucuma geç 
mı;;:.ıer ır. u.hriplcr.i.nı.iz t 
lannı başarmak ~in bir ~ -

- - d . :ır-agmur 
s.:~:ııagın an ıstifadc etmiı;ılerdir. 
~oruş. şartlannm zaYıfbğı ve muh 
~plenm.12;.i~. maruz kaldığı gi.ddet" 
lı ateş yuzunden taarruz netices·
ni görmek mümkün olınanı.ıı:ısa da 
en az bir torpilin heclefe ~isabet 
ettiğini sanmak iç:ln sebepler var
dtr. 

Muhriplerimizin uğradığı kayıp 
Iar ağır olınamıştrr. 
Düşman gemileri. son görüldük. 

leri. vakit ayrı ayrı yol alrn.a.kta ve 
Heligoland körfezi limanları ;s"
kametinde gitmekteydiler. 

Kuvvetlerimiz.in ~ka. ra.porla
n da beıklemnektedir. 

yapılan baskında man (Defterim) en 
JAPONLAR tayyareleri istinsahlar 

Bir tayyare gemisiyle bir 

kruvazör, bir torpito iki 

denizaltı kaybettiler 

Vaşington, IS (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, l §Ubatta Mar,.al 
a~ ~ 

arma yapılan taarruz esnasındaki 
Amerikan kayıpları birkaç ölU ve ııs 
kadar tayya d . . 
~ re an ıbarettır. Japonlar 

l ı ,OOQ tonilato tutarında bir tayyare 
gcnılı:<i, bir hafif kruvazör bir torpito 
iki . ' • clenızaıtı ve onbir ya.ı·dımcı gemi 
IIaybetmişlerdlr. Japon kayıplarrna 
~nla rdan başka geniş seyir sahalı 
1 deniz tayyaresi 15 av tayyaresi 
onbir hafif b b ' ' . om a tayynresi ve diğer 
bırkaç tayyare daha i!A.ve edilmelidir. 

-
Yeni sanayi 

kanunu 
lktısat V ekôleti bir proje 

hazırladı 
İktıaat Veifil.leUııin yeni bir sanayi 

kanunu projesi hazırladığı bildirilmek_ 
l:edir. 

. Projeye göre, deva.ınıı olarak ma 
kine, cihaz, alet ve l:ezgAbl.a~ il~ 
toplu · tih.sa ıs 1 yapan yerler sanayi mü.. 
esse.sesi sa}'1lma.kta.dır. 

t Yaptığı iş 1çin gerek.lı tesislerle m\L 
enasip olmak Şa.rtiyle en az 10 bu 

lıar beygiri kuvvetinde mUharrtk 
kuvvet nıaklnele.rt buiunan ve irnalAt. 
ta senede en az ı:soo i§çi ça.Iı:.ştzraıı 
mllesscaelerle imaat için gerekli t 1 
sislerinde muharrik kuvvet kııllana: 
ve imala.tı:n bilfiil ~tırdığı işçi sa 
yısx senede en az 3 bin kiti olan mU.: 
csseseıer bu proje hükümlerine gir_ 
mektcdir. 

Yeniden açılacak bu gibi ınUesseler 
Vekaletin müsaadesini almağa mec 
burdurlar. Bunla.ra birer sn.nayi ctız: 
danı verilecektir. CUZdan alan eşhas 
fabrikaları 6 ayda kurmağa başlıya_ 

cak ve Uç wnede ikmal edeceklerdır. 
Vekiller Heyeti bu gibi müessesele. 

re prb:n verecektir. 

El konan kağıtlar 
(Baş tarafı 1 DCide) 

ğer fiatla.rilc sa.tmala.cak ve bu .. 
nu a.lfıkalrla.runn vaziyetlerini bir 
an evvel bilıncleri için mümkün 
olursa bir iki gün içinde bildire~ 
cektir. 

Kooperatif heyeti Anlw.ra.da. Ti_ 
ca.rct Vekili Mümtaz Ökmen tara• 
fın.da.n kabul edilmiş ve heyet hü
hükiımetin zaten teşvik ve tesisi e 
serl olan kooperatife vazife ver _ 
mek suretiyle gösterilen it.inna.t 
ve mü1.a.hcretten dolayr hükfunete 
tc1ekkürlerini arzederc:k sayın 
vekiEn bu mevzu üzerinde direk
tffletfoi almı..c:;lır. 

Heyet bundan sonra. iki gün 
uıa.tbuat umum müdürü Y"anmda 
ça.lış!ıUŞ ve gazetelerle mecnıuaıa. 
rm kitapçılarla tiı.biJerin ve umu
ın,fyetle matbaa.larm kağrt ihti. 
ya.çt:ı.rmm tayini için tatbikt müm• 
kün esaslar üzerinde bilgi ve dü
:,;üncelerini bıldirm!i.ştir. 
uınum müdürlük başka vila.yet

lerden gazetelerle mecmuaıarn da 
ka.ğrt mevcutları ile ih!iyaçJ.aiın1 
soran kararna.me'Ilin verdiğı müh.. 
ıet henüz bitmediği, gelen cevap. 
Iarm arkası da.h:ı alnunadtğı için 
mevcudun i.lıti~la.ra göre ayn!_ 
ması üzerinde bittabi ke.sin bir da
ğıtma eEıasI koymaya imkan Yok.. 
tu. 

Ancak hiçbir müesseseyi kağıt• 
SIZ bırakm,ama.1c Ve Çal~ 
c.urdunna.ma.k gözönündc tutuldu
ğun dan ilk satma.Ima.ca.k . ktğrt}ar _ 
dan makine üzerindeki 1Şlı3r için 
t>.i.rer miktar kiğrt verebilmesine, 
hunların umum m.ildürlükten ya... 
kında gelecek kesin mHı:ta:rlla.rdan 
mahsup edilmesine müsaade edil. 
miştir. Ko:>peratüin . e~onan ka .. 
g•t.l.arı sa.tmala.bilmesi deger fiatla 
rm kara.memede yazılı esaslara. gij 
re tesbit ettirilınesine ve muamele 
sini bitirip kağıtlara sahip olmaya 
b-.,,ğlı olduğund:ın ~ ?"oluyla 
birer m~ktaT kağıt verme ışınde de 
birkaç gün geçmesi zaı:ıı:i gö .
rülmeıkte ve bu nı.iddet ıçınde l:. 
nıuın :Nlüdürliiğün tevzi esaslan. 
.1rn öğreniL"llesi ıo."llulmaktac1Jr. 

Yalmz gazete ve mecmualar 
kendi kağıfüırmdan günlük i.hti .. 
yaçlarmı sarfetmeye mezun bulu
ı..uyorlar. Bununla beraber Umum 
l\füdilrltik bu müsaadenin tasar. 
ruf (':SaST ve tesbit edilecek tevzi 
esası ile mukayyet olduğuna bü• 
~ün ırazete ve mecmuaların dikka.. 
tini ceJbe~ti.ı:, 

Maltayı yeniden Şiiı" bir h-;a~~5 değil. sessiz bir 

bombaladı ~arındır. Ahmet Haşim 
.,. 
ki~iye deınadem Oıo ve yarala çok ıııemcle g11.m 

gelür gider, 
.\derr. mi nr ld aleme hturcm Malla, 13 (.4.,1.J - N'e~ı erli len bir 

tebliğ, İngiliz Jıavu k~l'vellcrinııı 
pı;rşcınbe sıii.1ü bir düşmnn bomhıı 
toyynrcsini diişiirıliiklerini blldir -
mcktediı·. 

Pcı·ş'mbc günü öğleden sonra 
büyük miktarda ıltişm:;n tayyareleri 
l\faH:ıya gcli~i güzel hoınbalar al • 
nıışlarr!ır. Perşembe sabahki nkın 
kiiçiik mikyas.la olmuş ve av t:ıyy:ı. 
relerimiz 11üşm:ııırn kıyıyı geçmesi. 
ne mani olmuşlarclır. 

Son 2 i s:ıat zıırfı nda hasar hayli 
m,ôjhım olmuştur. nıından başka 

Jı~lk arasında ölii ve yaralı dn var. 
dır. 

Singapur 11arbi 

geJilr gider. 
Riirı helayı her l•işiyc «;:ektiiriir 

felek, 
Kim ''ar ki bu c.ilıııne müsellem 

gelür gider. 
Göz ~um cihanda.o, a~ gozunu 

kendi haline, 
Sen gi5:ı :rumuıl a~mca bu alem 

geliir gider. 
~'ergls meğer 1,j bildi ''efasızdır 

cllıan, 
R:ığın yolunda gözleri pürne..~ 

ge1ür ~der. 
Auem odur l.i :ldmı alemde andmı, 
ı\lemcle ad 'kalır Ye :iidcm gehir 

~itler ••• 
Adem Dede 

Lomlra, 13 (ı1.A.) - Singapur. )(. 
da kanlı {'arpışmnlar hfılft devam Aıoaletten en mahnun <l~a, t.i. 
c:diror "e Siııg::ıpur rndyo~u işliyor. ra.ret, dehasıdır. 
Bonıbaydan Röylcr ajansına bildi .. Mu.etafa Şekip Tunç 
rıldiğine J:Örc, In~ilizler deniz üs • q. 
sünden şehre kıı<l::ır olan hat boyur. Alemde hi~· ~Jen mj olur ağlı .. 
ca mukavemet ediyorlar. Bu hal yan ka.dar •• 
şimalden cemılıa doğru uzamJor. Abdülhak Hiı.mit 
Bilbas-;a Japon ~ol cenahına karsı :f· 

mm·affakıyetle mukabele edilmekİe Mii-.t:ıcel bir inkıliip yan yolcla 
dir. kabm!) bir tekamüldür. 

/,ondrıı, 13 (A •. 4.) - Singapur Abdullah Cevdet 
kendini müdafaaya devanı edıyor. :/. , 
Dün Singapur r:ıclyo~u, ora s:ıntiy_ I Bir istiyor insan onu, h:r istemiyor 
!(; 22 de h:ıberler biillcnini okumus ah. 
ve spiker demielir ki: ''J:ıponlıı~ Sevmek bile doğmak gibi, ölmek 
yüksek iddialarla hakiki vaziyc.•li giti bir ~y: 
~izlemc~c ı;:ılışırorl::ır .Hakikat şu - Cenap Şehaıbeddi.n 
uur ki bir dü~man hücumu y:ıpıt. ~ 
mış. düşman ~z çok ilerlemiştir. Kadın gölge gibidir. Takip et-
J:ıpon hıyy:ırelcri kıt:ıların teslimi til<Qe ka~ar, kaçt.&ça. takip edeı'. 
için bir nota alrmşl:ırılır. Buna C<'• Yıktor Hügo 
nıp "'el"ilmemiştir . .Şehrin batı ve :;. 

· Onuüıniin ... mu", gu"'1~~-diın sensı'z. , ~ımaJinde şiddetli {'arpışmalar o~ ,,... ...-. 
luyor. Doğuda düşman topçusu sus <ılül ne, ~ü.lınek ne? bilmeıllm 
lunılmuştur. Dün şehre pike bom. 9el19iz.. 
bardıman tayyareleri taarruz etmiş Ali Kemal 
lerdir.'' .y. 

Spiker bir müddet susmuş, son. Doğru yilrii, doğru bas. Düşme-
n: "Harbi kazauacağu:" demiijtir. mek ~n Ye~anc !:3.re budur . 
Iluı;dan sonra bir milddet gene s;>ı- Hact Ziya 
kerin sesi işitilmiş ve nihayet Cin ~ 
ve Rus tt.Lliğlec·iııi okuyarak radyo l\lerdi yekrenglın tariki~ bu 

ddd ile, 
1~ere etınem tele~'VÜJJ, ey felek! 

ben sen mi} im? 

neşriyatına nihayet "\"ermiştir. 
Tokyo, 13 ( A.A.) - Singapurda 

çarpışmalar dc"\"am ediyor. Yanan 
ııeırol depolarından ı;ıkan siyalı Adanalr Ziya 

:(.. 

Para, değersiz kimselere kıy. 
met ve ı.aıvvet \'erd:">re. dünyayı 
dii7.eltmek mümkün değildir. 

Rohert Vi.ks 

duman şehirde barp vaziyetini gör. 
meğe imkll.n bırakmaınakl:ıdır. Li • 
manda bulunan 3Q vapurun hareket 
halinde bulunması .ıdı:uıın terki i • 
çiıı calışıldığını gösteriyor. 20 bin 
düşman askeri çember i{'ine alın • 
mıştır. Harp gemiTcrlnden :yardım Akıbet ömriimü büsnüu 
gören bir kısım diisman askerleri 
şiddetli ınukavemcl 'söstHirkcn Ja Kaldı sel'l'Jl&Ye hem:ı.n 

~ibi kıl· 
dm itlii.f, 
ah bana, 

\11.lı sana! })onlar şehirde çemberi dar:ıltıyor 
Jar. Umumi bir tanrruz başlamak 
üzeredir. 

Tokyo, 13( ı\.A.) - für deniz 
harp muhabiri bilidiriyor: 

f'.ok güzel bir havada Balavia ha_ 
va meydanına. yapılan ta:ırruzlar ~ 

Hızır Ağaznde Sait 
~ 

Zeki ierbiyes.lııJn tıbonlı ııır.ro• 
la.c:;ı :menfa.at, lcılb tcrbiye'ıiDbıld 
ise ~dir. 

Hakkı Baha. Pars 
~ 

Altı ay eskiyen bir izdlv~ art.ak 
bir ~ değil, UztJn bir sa.bmlır. 

Hüseyin Rahmi 
:;. 

Güzel lelriııde'ki işw, sıcak Iebim. 

n:;smda hicbir llolanda tayyaresi 
görtlınemiştir. Diğer bir hava mey 
'<lanına yapılan taarruzda ani ola • 
rak Büffalo ve Blcnheim modelin • 
do tayyarelerden nıiirekkep bir filo 
meydana cıkmış ve Japon tayyare_ 
}erinin harckellerini boarn~ıı.... te .. 

·~" Öpn" l!ltü,. sev...ı şebbfüı etmiı,tir. Şiddetli bir hava - ~· 

deki aşk, 
~babetle fadivaç 

etti. savaşı sonunda Japonlar 10 dakika 
içinde yedi Büffalo, bir GJndiator 
v~ üç Rlenheim dü,ünniişlerdir. 

Diğer bir J::ıpc:-n h:ı'"a teşkili 
Bata,ia limtnına taarruz etmiş ve 
burada bir kru~azörle bir ticaret 
fl<:misini bombabmqttr. 

Şark cephesinde 
(Ba.5 tarafı 1 ocide) 

lillınU§tUr. 

Şimal batı cephesinde Almanlu 
1'illıasşa bu cephenin bir kesiminde. 
tanıt ve ağır topla?' destekleD.mi§ pL 
Yade marifetiyle müteaddit karşt1Ik 
taarruzlar yapmışlarsa da bunı.arm 
hep.si pUaktlrtülmü~ ve düşma.n ağ'ır 
zayiata uğl'llmI§t.ır. 

Katinin ~Pheslnde Sovyet kuvvet 
lf'rinin Yeni ilerleYi§leri esnasında Ai 
manıar çal'§ttınba. gtlnU yapılan bir sa. 
vaşta l200 kl§i kaybetmi§Ier ve bir 
Sovyet birliği iki mUhlınnıat trenini 
zaptetmiştır. 

A. Rıfkı 
LAEDRi 

ZAYİ - 2.2 942 cumartesi gilnü 
cUZda.nrmı: zayi etmişimdir. İçindeki 

para. bulana verllnıek Uzcre, cll.zdanm 
içindeki _şebeke vesaire ile getirilmesi_ 
ni rica ederim. (163811 

Adres: Alka.z.ar sineması 
Mehmet Cemali 

ispanya ve 
Po,-tekiz 

şıyasl ve ?ktısadl 
iş blrU .. ı yapıyorlar 

Londra, 13 (,1.ıt.J - Portekiz 
ba.5vekili S:ılazar, İspanya devlet 
re.isi general Frank.o ile dün Sevil. 
de 2 defa ıörüşmüştür. .'.\1adridde 
bildirildiğlne göre, iki memleketi 
:ıltıkalandıran siyasi ,.c iktı~adl nı.c 

seleler samimt ve anl:n-ıcı bir bavn 
içfode incelenmiştir. lsti.kb~ld.e 
menfa::ıtlerlni korumak için işbırlı .. 
ği hakkınd" iki hükume1 adamı a -
rrısmda fikir birliği olmuştur. 

Merkez cephesinde, Rus kuvvetleri 
bUyUk zorluklarla karşılal;lmadan ıter 
lemekte ve son gUnlerde yumuşak bU: 
kar tabakastyla kaplı ormanlık bir 
muhitte bulunan bilytlk çiftliklerden 
nıUrekltep ~hemmtyetli bir aevkUiceyş 

noktası olan Aleksa.ndrovskiye • ===============:::::::=== 
Khutora mevkitni a1DUf buhınmakta. 
d~r. Burada yapuan hareket emasmda 
20 kadar top zaptedllm.l§tir. 

Cenup batr e~lıe9jade AlmaJlla.r. 

bu cephede kar§llilr taanıızıaar geç_ 
ınlşle.- dl Sovyet tcıpçwa,ı d8ftil&ııx 

durdurmak için genlı:ı lXl1kyUta bir 
mtldaJıale ya~tır. 

• 
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Gazet dö Lozan'm 
lr nkalesi 
Yuvalarında 
silahlanmış 

er 
Hücum 
eaecek 
düşmana 

ağır arbeler 
indirecek 

kabiliye te
dir er 

I.oza.n, 12 (A.A.) - ··anzeuc 
dö Lozan", "Tilrklyede,, ba§lığr 
altında şu ınaksleyi neşretmiştir: 

Tilrkiye bita.r&f knlmak azmin
~cdir. 1939 ill:te§rin!.ndc !ngilt.ere 
ve l<Ttı.nsa ile muayyen bazı hal
lerde yardımı tauunınun eden bir 
munhcde ünzalıunıştır. 1941 hazi
ranında toprak bUtilnlüğUne ria
yeti ve iyi bir dostluk ihtiva eden 
bir pakt i.m.zalanuştu. İngilteren.in 
Irak ayakla.nmasnu bastırdığını ve 
Suriyeyi işgal ettiğini, Almanya
nm. da )'ugoslavyayı ezerek Yuna
:rdstanı ve adaları işgal ettiğini 
görıntlşttir. 

Ankara bllklııneti, ancak hudu
duna tocavüz edildiği takdirde 
lıarbc gireceğini yUksek sesle söy
lemiştir, ve modem silfılıla.ra ve 
çok iyi as-:.tcre mn!Uı: ilduğu için 
her §ey, korkacak hiç bir tarafı ol
madığına onu inandırmakta.dır. 
Bununla beraber, gazetelerde sık 

mk Türkiyeden bahsedilmekte ve 
durumu ha.kkmda çeşitli mütale

alar Deri sUrillmektcdir. 
Muharipler Türkiyeyi her taraf

tan çevlnnektediT ve ekonomik 
durumu zordur. Bugünkü harp, 
İsk.andinavyada, Holandada veya 
IDmali Fransa.da cereyai ettiği 
müddetçe, kendisini ancalc ka.reı 
darbe da.lgalarile müteessir et -
m.iştir. Fakat lt.a.lyn harbe girince 
!; değişil. O zama.nclanberi Akôe
nb:de vapur se:f erleri pek ziyade 
sıkılmıştır. Alnuı.nyanm Rusyayn 
kal"Şt muhasamat açması Ka.rade
mandn lUks misafirleri ve ~i ace
le Yolcuları getiren Oryalt Eks
presi artrk işlememektedir, yol 
kes1lnıL5tir. 

Karadeniz!n ve &zer denizinin 
butUn llmanla.n için bir dış Uman 
vazifesi gören, Londradan daha 
bUyUk bir tonajı transit olarak ge
çtrei İstanbul yabancı vapurlar 
tıırnfmdan bmı.kılmışUr. Fena kar
fll'la.smalardan korlca.n Türk ~llep
lori de pek nz kara sulanndan çık 
makta, nhtnnln.r önUooe yat.mak
ta.dırlar. Bunların da sa.ym az
dır. 

İşte bUyUk bir kısmı itibarile bu 
hale çare olmak üzeredir ki Türk 
lıükfımeti Alıruı.nya ile bir an.la-5IM 
imzal!Un!Ştrr. Fakat Romen Jiman-
.ıan üzerinden olan milruı.sebct ev
velkine nazaran pek azdır. Ve Su
riyen:in İngiltere tarnfmdan işga
li de n.çrk denizdcl;! durumu daha 
ziyade şiddetl endlrmektedlr. 

Tilrkiye Avrupa.dan ror vaz ge. 
çebilir. Bugiln bunun tecriibesini 
yapıyor. Dı:ş ticaretin gittilq;e ge. 
rilemesi glimrUk gelirini azaltmış 
'\'e hazinede bir delik açmıştır. 
Bir çok fı:ı.brikalar ham madde 
bulunamaması ve müşterisizlik yü. 
zUnden durmuştur. MUnakaliı.tta.kl 
gUçlUklerle navlunlarm ve .sigor
telarm yil'cselmesi dolayısile her
kesin yaş~yışt zorlaşmışt:r. Bu 
haller bilhassa orta smıfbrı bü
yük darlıklara sokmuştur. Türki
yen n YuMnlılar harp ettiği ve 
bUyUk devcltlerin baskısından 
kendisini kurtnrdığı uzclı: gtinler
öenbcrl devlet Ye halk böyle bir 
buhranla karşıla~amrştır. 

Milli topraklar, her ne pa.lı:ısma 
olursa ol un korunn<'ak 

Bununl::ı beraber, mUşahitlerc 
göre, hükfime te karsı hiç bir şi
kAyet yUkselmemL0 tir. Terıılne o
larak umu.mi in tib:ı hükfımetin 
memlekete kaMı• vnz fesini Yaptığr 
merkezindedir. Sulhu muharaza 
için sarfcttiği gayretlerden dolnyı 
herkes hükumete mi.nnettardrr. Fn 
knt mllli topraklarm her ne pa
hasına olursa o!sun korunması ve 
~·abancılnnn her türlü müdahale
flinin şiddetli bir mukavemete çarp 
tırılma.sı hususunda milletle hü
kume t mutab:ktır. Bu sebeple a
ğrr askeri yüklere ve s·ıahJa.nmış 
ttr vaziyete beklemeye şikayet et
meksizin kntıanıL')'or. 

TUrkfyenln beynelmilel b!r mev
kii vardll'. 1930 tarihli Montro 
mukavelena.ınesl gemilerin boğaz-

ardan geçmesi hakkmda bir çok 
oıı.rtlnr koymuştur. 24 üncü mad
deye göre 1923 yılında kurulmuş 
..,ıa.n komisyonun salô.hiyetleri 
Türk hükfımetine devredilmiştir. 
Fllhakika 3 Uncu fıkrada G(>yle de
niliyor: 

Türkiye hilkiımeti, bu mukave
J ... nıımenin boğıı.zlardan harp gemi
lı?rinin geçmesine alt hükümleri. 
ııin tatbi.kine nezaret etmekle mü
kelleftir.,. 

Ankarada bu suretle tekrar el
ıic edilen hfıkimiyet hakkının ve
cibeleri taZ!U11lllun eylediği ve de
niz yollarına nezaretin kara hu
dutlarına nezaretle müvazi gittiğ~ 
:rnnııati vardır. Bunda haklıdırlar 
da. ÇünkU bunlardan birine her
h:ı.nı;i bir gevşeme derhnl daha bil· 
\ilk gevşel!leleri sürükli\'ecektir. 

Harpte olan dcvletle~en her
lı angl biri bol?azla:rdan serbest 
scr,;me hakkını elde ettiği takdir
de bu halin kendisi için, dU~ma
nm knı,•aıörle. clcniw.ltllarile ve 
uçaklıırfa göstereceği karşr koy

maya ra~men. büyük bir avantaj 
teşki !edeceği acıktır. Bundan do
hy1 iki ta...'"llf da Tiirkryeye iyi ni
.rct temtns.tlarır.ı bildirmektedir. 

İngiltere ve Rusya resmi bir d:?
ıneçle Türi<lyenin topraklarma ve
ya haklarmn karşı hiç bir fen ·ı 
n!yetleri olmadığını tevit eyle
'll ı.,ıerdir. Abnanyada her tUrlü 
fena niyetleri ortadan kaldırmak 
l~in son na.kt.a güveni~·or . Ve her 
iki taraf öte tarafa en kara mak
eatlar atfetnıekteclir. 

Ta:ınu7'n uğrarsa 
Türkler çok s.'lğ duyguludurlar. 

Avrupa harbini tam ölçllsUyle ta.r
t!j'orlar Ye Avıııptı hudutları bir 
tecavüze maruz bulunduğu ta.kdir
d~ dağhk Anadolu uzun bir mu
kavemete elveri.sli bulunmaktadır. 
Yuvalarında kuvvetle s1ldhlnnmı;; 
eılan Türkler A vnıpnda kendileri -
ne hücum edecek dilşmana ağır 
ağır darbeler lndirmeğe ka.bi.Hyet
leri olduğıı gibi boğazlar dn tah
kimat ve maynlıı.rla techiz edile -
bilir. Her türlü taarruz Türkleri 
kar§ı tarafın satma koyacaktır ki 
ne biri ne de öteki bunu ciileme
melld lr. Bundan dolayı öyle görü
nllyor ki Ankara hükfımeti ve Türk 
milleti kendilerini emniyette hfs. 
setmek için ciddi sebeplere malik
tirler. 

Bununla beraber, Türkiye cndi
~c duymakt.ıı.n da kendini alama -
maktadır. Ve iŞ.rı gnrib\ Ucar t 
münasebeti Almanya ve Almanya 
ya ta.bi memleketlerle ağrr bir su
rette deva.m ettiği halde s"lahlan
r: başka yerden tedarik etmekte
clfr. 

Türkiyenin Amerikayn harp 
malzemesi sipariş etmiş olması 
manalı görülmektedir . Bu bir de
receye kadar doğrudur. Hiç şUp
lıesiz Ankıırn hUkiime ti bunun tat
tlJt edilmekte olnn cs!d bir kanır
dnn ibaret olduğunu bildirmek 
hususunda müsnraat S?östermfatir. 
F:ı.kat Ruzveltin TUrhl'.vcnin de. ki
ralamcı ve ödiinç w•nne kanunun
dan fayclalaııabile<:.eğ'ne dair ver
rliği karar;n hir manası vardır. Va
~mgton devlet adamlan bir çok 
noktalarda uzağı görememL:ı olabi
lirler. Fnkat. Almanya ile müna
sebetlerin kesilmesi a.rifosinde, 
Türkiyenin mihverin yanı başın
da yer almıyacağı hakkmdn emni
yet ha.eni etmeden TUrklye;>i silah
lttdırmıyacak kadar dirayet gös
tenn.işlerdir. 

Şimdilik bu tarafta yeni hiç bir 
hadise ~Jidmem ş bulunuyor. 
liarp. Afrika lnytlanncla ve Kırım
d<ı bütiln şiddetilc devam ediyor. 
.A.sker ta.şıynn vapur kafileleri 
birbirini tak.ip etmektedir. Asker 
Yilklll bir vapurun den zin dibine 
göndcrild:iğl ve kurtula.bilenierin 
pek az oldıığunu hemen hemen her 
sUn işitiyoruz. Normal zamanlar
d" bütUn dünyada heyecan doğu
ran bu gib: haberler ıırt:k göze hiç 
ç-ru-pmaz olmuştur. Bu arada Tür
Kiye her ihtimale knn.ıı hazırl.ruıa
nı.k S'füı.hlanıyor v ! bekliyor. 

Gazete yazısını şöyle bltirmcı:. 
tcdir : 

"Tilrklye cümhuriyeti 20 ytl ön
ce başlnnan esere devam edlyor. 
F..eki te.s:.rıer iortadan kaldırmak, 
lfilk bir devlet kurm:ık, adetler! 
rleğlşti.rmel•. topl"nktaki kaynaklar
dan faydalanmalt \'c yeni yazı:p 
yayır..ak için Türkiyenin barışa lh
tiyacr vardır. Fa.kal harp onu da 
: ç·ne alabilir. Aynı arzuyu b P.sll)"en 
ba..sJta m1Jletlcr de ayni tehlll:eyc 
maruz bulunuyor!<ı r. Jnsanlık ger
çekten terakki ediyor .. , 

Sehir Tiyatrosunun 

ırııı~~'ı ~~;~:R~~~~t~u' 
m,Jlll ~zear 

Eı41"ce 
Yakında PARA 

HABER 

Şubeye 

davet 
lk-şlkt.q asl<er\lk ııubestnd~n: 

Akşam PO!rtaııır 13 ŞUBAT - 19'2 

Be~ktaş askerlik şubesinde kayıtlı 

henUz yaş haddine uğramamış olan 
~mekll ve yedek (eski tabirle birinci 
ve ikinci sınıf ihtiyat zablta ile me . 
murlni askeriye) subaylarla askeri 
memurların senelik yoklamıılarına 1!5 
şubat 942 gUnUnden itiban!n başlana. 
cak ve 15 mart 9'2 akgamı nihayet 
bulacaktır. Yoklama günleri ha!tanm 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkllk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

cumarteat ı;UnU hariç diğer günler 
saat 8,80 dan 18 c kadar aşağıJa ya. 
zıh vesikalarla birlikte btzzat mUra 
ca.a.t edeceklerdir. 

icabında Günde! 3 Kaşe A.lınabiliT. Her Yerde Pullu ~utulan lsrarla lsteyin1s. 

1 - Emekli :subay ve memurlar. 
a) NUfus hüviyet cUzdanmın tasdik 

ll sureti. 
b> Maaş resmi scnedı (beraat) 
c) Varsa askcrllk vesikası 
cı Herhangi bir fen şubesi.ncı~ lhtL 

sas yapmış ise diploması 
f) İki adet 5X6 eb:ıdmda vesikalık 

fotoğraf. 
n - Yedek subay ve askeri memur 

!ar. 
cı Nllfus hüviyet cUzdantnm tasdikli 

sureu. 
b) Askerlik vesikası (Terhis tezke. 

resi, yedek subay dıploması) 
C) Herhangi bir fen şubesinde ihU .. 

6U yapmışsa diploması 

dl Sıhhl subayların diploma ve ih_ 
tlsas vesikası. 

t) İki adet 6X5 ebadında vesikalık 

fotoğraf. 

Halen lstanbuıdan hariç mahaller • 
de bulunan emekli ve ye~k subaylar. 
la askert memurlar yukarda yazılı 

vesikaların t>lrer suretlerini bulunduk. 
lan yerin askerlik ıubesine mUrncaat 
ederek pul llsak etmekaizln tasdik et. 
tlrlp taahhUUU bir mektupla şubemize 
ı:öndenneğe mecburdurlar. Mektupla. 
rmda IJulunduktnrı mahallln açık ad • 
ı·esinl yazmakla mükelleftirler. Sene. 
ilk ihtiyat yoklamasına lı,tlrak et . 
mlyen veya taşrada olanlar yukarda 
yazılı vesika auretlerilc bulundukları 
yerleri bildirmlyenler 1076 sayılı ka. 
nunun 10 uncu maddesine tevfikan 50 
lira para ccza.91 tatbik edileceği lllın 

olunur. 

13,00 karışık şnrkı ve tUrkUler 13,30 
- 14.00 karışık program Pi. 18,00 
program ve memleket saat ayan 18, 
03 raaıı heyeti 18,40 bir konçerto Pl. 
19.00 İktisat saati 19,115 Tino Rossl 
ve Zara Leander Pi. 19,30 saat ayarı, 
ajans 19,45 klO.slk TUrk müziği prog. 
ramı 20,15 Radyo ga7.ctesı 20,4!5 kan· 
ııık şarkı ve tUrktiler 21,00 ziraat tak. 
v!ml 21 ,10 temsil 22,00 müzik 22.30 
saat ayan, ajans ve borsalar 22,!55-
,23,00 yarınki program ve kapanıı. 

Bu hafta yapılacak 
.maçlar 

f<;t. Futbol ajımh1!mdım: 
15 şubat pazar günü yapılacak 

1'.k maçları. 
Fcnerbahçe c;tadı: 
Saat 11,30 ff53r - Beylerbeyi: 

hakem Bahattin. Halit, Snclık. S. 
13,30 Galata - Kurtuluş h!lkem 
Şekip, MUeyyet, Nihat. Snat 15.3() 
F:yüp _ Doğu hnkerı Nejat, Zeki. 
f.'azrl 

ı;ı.eref stadı: 

Saat 13 Fcnerbahç<.' - lst. spo1· 
hakF>m Selami, Feridun, Halit Ga
lip. $aat l 5 G. saray - Beşiktaş 
hakem Şazi. Necdet, Mustafa. 

--o-

Mükafatlı kır koşusu 
Sar1yer hallfievlnden: 
l - 15. 2. 942 pnzar gün!l saat 

10,30 da başlamak üzere 3 k lo
metrelik biT muknvemet koşusu 

tertip edilmiştir. 
2 - K~u Kireçbumu ile Bü

yükdere arasmd:ı yapılncaktır. 
3 - · Her :ıy bir kilometre faz

lasıyle dört defa tekrar edilecek 
olan bu koşularda derece ıılanlanı 
Madalya ve mük!.fat tevzi edile
ceği gibi koşulann sonunda en çok 
puvanı alan atlete aynca bir de 
kuoa hediye edilecektir. 

4 - tşümk edecek atletlerin 
şu bemlzc mli rnca.n t1 arı. 

Okullar ve spor 
kulüpleri 

Bazı gazete ve mecmualar, okul 
talebelerinin eskiden olduğu gibi, 
spor klüplerine devamlarına ve bu 
kurulları tem.sil etmek suretiylr· 
müs.'\ba.kalara girmelerine beden 
terbiyesi umum müdUrlüğUnce i7.i.n 
verildiğini ya:r..m:ı.ktadırlar. 

tlgi!i makamların bize verdiği 
bilgiye göre, talebelerin klüplerde 
oynamalıırma lr.1.n vermek snlahl
yetf Maar'f Vek1Jllğine aitttir. U
r<ı.um müdUr!Ukçe böyle bir izin 
verilmemi~ ve verilmesine de te
şebhüs de edilmemi.ştlr. 

İsjanbal Lokantacılar Cemlyetlnl!en : 
23/ 1/94.2 cuma gUnU yapılan senelik umumi heyet toplantısında ek. 

seriyet luısıl olmadığından tekrar toplantının 20 şubat 1942 cuma gUnU 
&aat 15 ten 17 ye kadar belediye civarında Babıali caddesinde 10 numa. 
ralı binadaki cemiyet merkezinde yapılııcaktır, Cemiyete kayıtlı tızanın o 
gUn ve saatte hUvlyct varakalarlyle gelmeleri llA.n olunur. 

RUZNAME: 1 - İdare heyeti çalışma raporunun okunması, l'esap. 
lannm ve bUtçenln tetkikiyle bir karara raptı. 2 - Nizamnamenin tad11L · 
3 - İdare heyeti tızs.lannrn nısfının tebdili için seçim yapılması. 

:ı~~'" to~' ,0.J0~ c.ı~ ...... 
1 /JI! M.A<~tt 

·28· 
Tehlikeyi göıen gen~ kız gözle. 

.:-ini hnvaya kaldmlı. Mösyö Ferg -
~n gene ktzın nnzarlannı anyarak 
surdu : 

- Sizi benimle konuşmaktan 
ı•1enediyor değil mi? 

Dedi. Genç kız kızan.it ve bu su. 
c.:!den hiç de memnun olmad·ğı ıı· 
çrkt.an açı~a görüldü. Mösyö 
Fergson devam etti: 

- Tabi, dedi. Etrafmdn perva. 
ne olmadım diye benden hnşlan -
mıyor. 

- Niç-:n böy~ isyan cdi;>orsu • 
nuz? 

Dive Kornelia sordu. 
- · Çün:tü siz.in gibi gem~ ve giı. 

7.el blr l:rzm bövle yalnız kendis"ni 
d!lşlinen egoı .. t bir kocakarıyla ko!-
1to1n o::nıı::.ına ta.hr.mmlil edenrlyc. 
:ı.ım da ondan. Nihn;>•et h epimiz 
ı.ıym l-a!dnra sahip kimseler değil_ 
:n;viz. 

Cenç kız sıı.k'n bir emniyet i.çir. 
c!e · 

bir hayata lüyrk.cım. 
- Mari teyze insnnlnr:n müsa · 

vl hak ve şart ~ı.hibi olmatJıkları
r.ı söyler. Böyle bir knrar verme. 
Ye de ınsanın biraz etrafına bak. 
ması kafidir. Mesela '• n göniyor 
runuz ki alelade bir tipim. Belki 
bin kere kendimi diğer kadınlar 
vanm<la ktiçilk, zayıf görmli~üm
<lilr. Halbuki ben de pek Ala mı:
tlam Doy! gibi güzel, nazik, ince 
olmağı ister;.m. ~lı.kat istemek 
neye yara;? Mümkün olmıyan bir 
.!jeyi aramak ıçin insan neden ken 
(!rini il?.meli ~ 

-- Madam Doyl m•J? 
Diye Mösyö Fergson tekrarln

tiı ve derhal genç kı7.ın kolundaıı 
çıktı. 

Kornelia vapura doğru ,xoluna 
devam etti ve ta.m gemiye gir • 
ınek üzere merdivene ayak bast·
ğı zaman mösyö F ergson t c-!<rar 
kencl'stne yet'şti ve kolundan tu
tarak: 

- Siz g~rnideki kadmlnnn en 
ırlizeli , en 8<.'VimlL<>isiniz. bunu hiç 
L'nutmnyın. 

De<li. 
Kornelia zevkten yüzü krznr .. 

r.ııc:: hir halde C3..mCkünlı sruone. 
gjr-1 . 

(Oaz.t•lt-mizln nırıncı ~~ fııı.ında 

oaşlık ~·anınılakl tarih <;t>rl;I'' eııl lrnpıı 

allt> blrlll,te ı:-t>nderlll"<'<'ktlL) 

~\'L~Nl\lfC rEKLll'LU.I. r-:: .\((.\ 
\t.\, lŞ \ ' Eltl\lE, i\l,Dl SA 111\t 

:ı.: " • . . . 

blr genı;:. hususi veyn resmi mueı" 
ıeıerde çalışmak ıstemektedı:-. tngU 
ce de blllr. t A.R.K.> remzine aıU,.. 

tnnt. 
* Bir h~kuk talebesi gili\Un 

ı:-ıbı ıkarı mahiyeti balı olmı,1111 1<u Slillllnde resmi veya husu.ı bir Dl., 
~Uk IUirılar ı>a111A11 ~ ~•rnhınur 

Evlenme teklifleri: 
rem:.lne mnracaa t. 

1 

ecscde çalışmıık Jsterr.ektedlr. (Torcı' 

* 17 yaşında bl. talebe, öğı 
• Ya: 26, kilo 68. boy 172. askeri sonra çalışmak lııtemektcd1r. Mu 

baytar mektebi mezunu, 120 lira ka . be ve yazı ışıcrlnde çalışmıttır. 
zan"lı en genç. orta boylu, esmer, hoş 1 

.... ~ ., 1 da daktilo :>illr. (Çelik kalem) ·-· . ., 
m<' , rep biraz da saz bilen bir bayan. ce mUracaat. 
ı~ evlenmek iııtemektedlr. Fotoğrafla 1 • Llse mevzunu, daktilo ve eald 
. Arkadaş\ remzine mUracnat - 148 ;ı;ıyı bilen, askerlikle al!kuı olm 

• Yaş 21. boy 1,72 k!lo 74 bu!tday bir &'enç, taşra ve İstanbuld& b 
renkli. bir bay. yaşı ve boyuna uygun veya resmi bir mUes:ıcscde it ara 
bir aile kızı tle evı:nmek ve iç güvey. 1 tadır. (F. 2369) remzine mQracaat. 
al glrmeklatemcİ&4lr. <C.O.Y. ) ~ m . • 16 yaşında, orta 3 te okuJ'ti, 
Z'ine müracaat · H9 genç, mali vulyetinin boauklutu 

• 30 yaşında serbest mesıek aahlbl zUnden herhangi bir l§te öt\eden 
ayda 250 lira kazançlı 75 kilo, 1,75 bo. ra çalışmak ısteme:.tı-dlr. (il. 
yunda kumral, Avrupada tahsil etml§ f25) remzine mUracaat. 
bir bay, 20.28 yaşında bir bayanla ev. 
ıenmek istemektedir. (K.Ş. 80) rem_ Müteferrik: 
zine mUracaat • 150 * GUndllzleri atölyelerde ç&Jr 

• Yaş 30, boy 1,70, kilo 80, kara Jecek, elinden l§ gelen 20.23 Y&fl& 
gözlU, kara saçlı, beyaz tenli, ince iki bayana ihtiyaç vardır. (İIÇI 
ruhlu mevkii lçtlmalye sahibi, asil, 1 remzine mUracaat. 
bllha.'Ula yUksek aileye mensup, dul 
bir bayan, kendisini refah içinde yaşa Aldırınız: 
tacak, serbest meslek aahlbl tuccar , (M. ELKAR) <Fransızca deni) 
bir bayla evlenmek iatemektedlr. (Ay (E.Ş. l202J (Zaran) (GW) (T, 
doğan) remzine mUracaat. 151 ı• (Vatan 551 «M.K. 122) <GW y-.ıp 

{A. 5) (F. K. M. 9) (18. 
iş arıyanlar 1 (Turgut) (Yarar) cF.G.D.) ( 

• 18 yaşında lise 11 den taadikna. (F.Z. 33) (0.P.K , 2072) (M. 
meli bir genç, maişetinin temini için (A.Ahmet) (O.K) (Nadide) ( 
çalışmak istemektedir. (D.T.) remzine tay) (T,R.B.) (Mehmet 315) (G. 
müracaat. (P.t. 24) (S.B 12) ( Y. Akın) ( 

• Ortamektep mezunu. askerlikle Y.) (Denk) (N. 28) (R.K. H) ( 
alAka8l olmıyan bir genç, resrJ1t veya çiçeği 1) (G.M.) (AkJla) ( 
hususi bir mUeS8esede vıı.snt bir Uc. (35 Aydoğan) (Göl) (İmren) ( 
rette çalışmak istemektedir. (Ş. 1942) 1 <GUneyllnln denizcisi) (0.8.)(N. 
remzine müracaat, (Ay) (Ş.) (Y.Ş) (25 Sedef) (R.P 

• Ortamektep son sınıftan malt va. (A.B. 84) (B.A. 82) ( 
~iyetlnln bozukluğu yUzllnden ayrılan Akansel) (Çankaya Kem.al) 

Kornelia geç kaldığını zaımedc• 
rok teyzesine sokuldu ve ya.lvarı
.!ı bir sesle: 

- Çok geç kalmadım dcığil mi 
teyze? 

Dedi. İhtiyar kadm saatine 
haktrktan sonra: 

- Hayır yavrum, dedi. Hiç de 
?.cele etmene s~bep yoktu. Söyle 
hana yavrum, kUrk eşarpını ne 
yaptın? 

Kornella etrafına bakındı: 
- lıter misiniz gidip kııma~

dan getireyim teyze?. 
Divc sordu. Teyzesi mani oldu : 
- · H.ıyır, kızım, dedi. K!ıınnrn.. 

da değil ... Çok iyi hatrrlıyorum. 
Gelirken boynuma atmtşL-n1 ve bu 
radan da hiçbir yere gitnıiş de • 
!!ilim. Eğer aldanmıyorsam şu 
s&.ndalyenin üzerine koymu~tum. 

Bu izahat üzerine Kornel'u bo3 
yer(? aramağa başlııdı ve nihayet 
dayanamıyarak: 

-- Yok teyze, hiçbir yerde ge
remiyorum .. 

Dedi F3.kııt bu sözler ihtiyar 
kadını ~inlrlendirmekten başka 
bir İfie yalılmadı: 

- Haydi, haydi. Aptallığın ıc. 
zumu yok. Ara. bulursun .. 

madı. 

KO'.\tF.UI KIS'.\UN (),\ - l:Iny1r, ded'ı.. Bıı fikrjnfz tR. 
mam::n yanlış. 

l\fs Van Suvler, Doktor Bes. 
nerle gev~efilr ediyordu. Bu ha
rn.rl!~li konu~aı :ı..rmm mevzuunu 
cio1ctorlar tarafından t<'ıinvi celi • 
len kral :ıilesine mensup kimse · 
ıer te§kil ediyordu, 

Diye kızı terslecli. KornePa, ma 
sum ve uysal tavrıyla yeniden a· 
'"amaya başladı. Yakrn bir masaya 
oturmuş olan n:ösyö Fantrop da. 
yerinden kalkarak genç kı1.a yar· 
dnn etti, beraıberce aradılar. Fa. 
kat eŞ&rpı bulın&k mümkün ~ Kiralık Odalar - Zavallı küçük •• halbuki Ine8Ut 


