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bir ınilet 
!•hvoluyor, 
Gir nıillet 

~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!..!!~!!! Türkiyeye'getirtilec. 

Eriyor, 

Çö çil dün 
sabahki 
nutku da ~~••lılann ıçlılr, ıo· 

tf,ti ... k •• bu iki korkanç 

ta,,,• dofarda;u bıa bır Galacakta Japonuan ın ~taa feliket, sefalet ve U 

i ~ faciaları karııııada talı"hl •ara olaca•tır ıPIJ '" Qal1ea •e 11ılam11a11 yU· A 1 
,J ~ 1 "'•• ıtml1•• vicclaa, 
ıtt~ ~ '•ılır d6kmlyea ıaı 
., 'tı •traııtar ... 
·,p- '.. ,ba t67lerl Brpırtea 1 

~ u.......~1 f•clılar karııaadı ea 
~~ ....... P., ı._I. lllalıılaler yaıaa ka • 
•" ~~ '• •• mltbfı feryadı 
ııt' ~.t•ı r•ıeteler •• tıd· 

'~ ~' •&temadiye• bajır1p 
O" 'Phta.," 

fçlf il._~ •ide, hayale ııtmaı 
• t' tt., 1•r hıkl11adı çılrınlan 

,,.!_•llıre laıamık lllemi· 
.tt'' ·~ B f tl d ••• q rlvıy tler ara· f- ~"'" l6ya larilfılcr Alman· 'i •lleriae reçmeıi kor· s:. YQ11a:ıiıta yiyecek 
t ~'- llllJorm111! Gtlya Al· e ~~tıalanaı blyDk bir 
~ •t •• kalaramaabklı 
'i; '' •clea Yaaaalıları 1' ~'-tlt •ffedemedikleria • 

~ ~"'-rıa lalttJa dBayaya 
1. ~ l>.a •ııp •• 11tırap· 0ı ~~ f ~•1J1 llka1t kalmtJOr• 

i'"" .,~ .. .. 
~ ~ ~ • - iki rlny•t• da la· 
1 ~!• Alaıaa de•let •• 
~ S""t••• terakki, mede· 

,1~ ~lr, muı ki, felaefe, 

· ? ~'• ııaıyide ıö ıter· 
6'..:ı ~btrlkalardıa ıoara 
t o;v •kle •• •icaaıa 
ııt"' ,, •• anua balmıyo• 

y' J \ l~~'•••ı mldafıa etmık 
... 4 ~~ ~taı,11. beraber çılıı· 

iv ~'\'t~"•ktea bııkı bir 
~ ' .'ti olmıyaa Yuaaa· 
~ '' ~)•cek 1•ti1Urmek, 
l ~''-111111 ohırıa o1· 
~ ~. liıJen• ea baıta ıe· 

b f .... ~'tif eıi, bir borcu · 

·"'"I ~, 
~f. ' •• 'l•r dı keadl ce· 

'6o1l ~"-•tı lc,bramaaca dö· 
tiı i': ~Qa bUea ordalırıaıa 
ıs 11 ~ ~ ''-' '• "• c11ur Yuaaa 
,ı ' •U-..s 11 

lll•ilflp ettikte• 
ıst,.,. ı ,, 'y •lcı •ilibı aldıktaa 

(l\l» l~ ı .. _ · '••11 mUletiae Yu· 
" ~ ~ .. le ' f ._;>,,~ •dıa, çocak ve 
~ •t ._ t•fkatle mua· 

1 
l"I Qlıtı bir iaııalık ve 34' ~' ~·: borcu bilmelidir. 

• .,,: ~ l•rek laailtere 
• ı.ıa1a b1rp cep

• ltlrblrlnl• hotaıı· 

--o,--
Loadra (e.a) - Ona ak· 

ıım lagiliz baıvekili 8. Çör· 
çfl radyoda lagiliz milletine 
lıitabea ezc&mle demlıtir ki: 

"1940 yıhaı meaut bir şc-
llde geçirm ğe muv ffak 

oJan milletimiz önilm6ıd ki 
çetia ı rıleri de!atl t cağı a 
ıBYenlm vardır. Son zaman· 
lardakl h zlmelerl iatiım r 
ederek hOkftmcri tenkit e· 
ıileıl lttihıı edilmesin. Bu
gUnkü m ğlüblyetimizia dün· 
kü bülsümetimiıin fena ç hı· 
m111 dan doğmuıtur. 

ili tiaı y•lnız fe • bı
berler yermekl kalmıyacı1· 
ğım. Bilirsi iz ki ben d la;ıa 

ibtlvıth koauıın ve boşuaı 
vıltı r yapaıı bir kimse de
iillm, f akıt Çinliler ba ku· 
mıadıalara mareııl Çaakny 
Şekle jıpoııları b senedir 

ıuktu hayale uiratmıı1ardır. 
Her ııhada Oıt n ıiliblara 
karıı kıbramanca çarpış n 
Çinliler ileride müsayi kuv· 
vetlerle Japonların karıı nıa 
çlkacaklardır. 

Kıt'i zaferlerimiz 1940 
yıhaı m111ut bir ıokilde re
çlrdi tca ıonra doj'muıtu. 
Zıferimiz gittikç büyilmclc· 
tedir.; 

lnglllz baıv ili ia ııb • 
bıa er~ e11 11atleriode aha n 
aut unun bnli1111 c ördüncü 
Hhifemlzd dir. 

aa atılmakta devam edeı·· 
1 rkea bütün beşeriy tin 
•fcdaaıaı aızlatıa bu açlık 
fıclaıını bir 1011 vermek 
için elele vererek ve her 
•asıtaya bıı vurarak tarih 
&aDadeki meıuliy tlcırl d n 
kurtalm•i• çıhımahdırlar. 

Her hald TOrklerin dün· 
iL& d01maala11 Yunanhl ra 
bagOD göıterdikleri aoıtluk, 
arkad ılık ve kardeıç ligi 
ve ıcvgide;ı duydukları d • 
ria ıovk v baz bütüp dev· 
let ve milletlere bir öraek 
olmıhdar. 

Sırrı Sanlı 

ıLibyada lnıri-
izler havada 

bir zafer 
kazandılar 

Kahire (•.•) - Oıta ıark 
lnıiliz hı•• tebfijf: laglllz 
•e Avuıturalyalı tayyareleri· 
miz Sireaaikte bir d&ımaa 
bava teıekklllfi ile mabare· 
b ye tutuımık ıoraada kal· 
mıılardır. Bu barbıa neticesi 
şimdiy kadar mlıli aarıl
memiı bir zaferle aetlcelen· 
miıtir. 

ı 8 tayyar d mlirelckep 
filomuz biç kayıp vermedea 
Mıbver tayyar 1 rl d n l8 
adedini dOşQrmOştür. Uçak 
1avar b tHyalıar11n11: ela ay
rıca lkl düşman tayyarHlnl 
yok etmiılerdlr. 

Tayyarelerimiz ltalyaala· 
rnı Sicilyadaki tayyar mey· 
danl rına taarruz etmfıler 

ve bur 1 a y•nf1Dlar ve 
infıl lllara s liebiyet verf 
m:şlerdir. • 

Dliıman Malta ada11aa bil· 
cum ederek bafif ıararı ••· 
bef olmuıtar. Bu ıradı bir 
tayv re dllf8rlllmUılllı. Ba 
Hareklttaa tayyarelerimlı 
Oıl riae döamUılerdir. 

ln2ilter•nin 
istilası 

yakın mı? 
Loadra (•.•) - Ofl ajıa· 

sı bildiriyor : 
Hiadlıtan aaıırı dGa be· 

yatt bulanırık Çialllerln 
vıbtm bir tehlike karpıı•da 
kaldıklarını buaa 1ebep in· 
rlllılerla deniz blkiml7etlal 
ilerinde bulunduramıdıkla· 

rıaı bu vazly tla imparator· 
luk için tehlikeli oldapna 
bildirmiıtlr. 

Nazır, hiklmiyetin Inıi· 
lizlerin elinde bulanmıdıjı 
bir ıarıda ada ıa bir iıtili• 
ya maruz kalmHı lhtlmalla· 
den balı11tmlıtir. 

Ruslar eski 
Polonya hudu
duna yaklaıı· 

yor ar mı? 

--Aakara - Yuaıalataadı ,. ... sblı ,.. 
dadı• Jilılerce çocajua her ...... ,..... 
ıöılerhal kapamakta oldaju, ..... 
baberleriadea öf realyoraı. 

Ba ,erekler parçalıJICI laıllı"- bqa
ııada Tilrldyı Kııda1 amam merlsul 
bfa temıılardaa IODJI; 13 iJI 16 ,. ... , 
araıında 1000 kadar YunıD çoai9 nr111-
7eyı ıetirerek lııı •• lbatılerlal n 
tllrll lbtlyaçlınaa temlD etmıtl ~ 
mııtır. 

Yamı• mılrımlın, lau bl,Uk ll•••k 
!!_rıı11ada Ttlrldye Kı11la1 merk-.. ..... 
aıtlerlai bUdlrmlftlr. 

Binlerce çocuk 
lngiltereye 

Habtr ıldıtım111 ı~be, IHp••"ll Kml
haç teıkll ta hlm17eal alhada Wr ...... 
gemiıi de Ha7fı D Yaaaaiıtau ... ...... 
~•derek hareket ederek pek çok ı••• ... . 
de1I r&tlrerek Ye binlerce v ........ .. 
11u alarak la,ııı. lmparatorlafu •••lelaal 
lerlae claiıtacakbr. 

Yuna istanla dal• 
irtibat '· 

Beynelmllıl Ktalbaç teıkillham T••b• 
Yun ıtaa u111ada daimi lıtl .. b ll•fı 
etmek lıer ı lı•eç ••P••• ..... 
clerllec•il laa r verllmlıti;. CA•·•• .. ) 

o • 

lıtanbul ve Ankara 
maç lan 

Aakara-Bar&a 19 Ma111 ıtMa ....... 
lıe1por • K11ılrkale •• Demlnpor 11.w,. 
ldma• ~rdu aruıada iki maç ~ .......... 

Blrlaci aaıçta Mııkeıpor Klnkbl9,I 
2 - O mııltlp etmı,tlr. 

lklaci maçta Hulll1• lclm•• ,.,.. De• 
mlr1por 2 • 2 bera\ere ka1mııt ..... 

ISTANBULDA • 
Iataabal-Kapa deaalflaıl ma~ 1"9• 

1oa kılalaahk bir ıeyird (kitleli llil••• 
devam edilmfttlr. 

Blrlaçl maç Fe11erba~e lıta.W .,. 
ara11ada 1apılmıwtır. Blrl•d .. .,. l· O 
Feaerlller lelalae ltitmiı. lklad Mire .. 
ba •aıi1•t deiifmemlı, \ 07aa 1 • O r .. 
aerb•bçeela 1ıl•beıl1le allaayete .. ı,11r. 

lklac:l mıç Galatuaray 8efikt.f .,.. •• 
ela yapalmıı •• 2 - 3 Gılat11ır111• ıall • 
bl1ati1I• bltmlttlr. ------

lstanbulda zirai 
sef erber.lik 

latanbal-lıtınbul Jjllyttl mı ..... • ... 
Stokholm ( .ı) - Bir IHeç 

gızeteıi Raı cepbcıaladıa 
aldığı mılümıta a6re, lltrl 
Ruı ka•vetl rl eski Polonya 
baducluaan 11 S kilometre 

•biliadı dra1 ııfer1Mrllk laanrlald"' .... . 
etmektedir. Oıkl»dırda biti• Me ... ,, .. . 
lar tamamlle ekllecektlr. TaleM .. ..,_. 

uııktadırlar. beıllk i~I• kayıt ohuuıaaj• 
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Allah hi~ bir Bili kadına bBRlm Kömür gel-
gözlerimln gördüğü manzarau mek~e devam 

.. t . edıyor 
UOS Brm811ft ı ı ı Deniz yollylo bir motör 

Lifı untmıyalım, yirmi, yirmibeı dakika kömür daha gelmiıtir. Bu· 
aonra otomobilimiz şık ve muhteşem bir nun 60· 70 ton oldufu ıöy· 
apartmauın önünde durdu. Beı dakika (eniyor. Halka levzio.ta baı· 
sonra da Nibatla bu azametli apnrtmaaın lıaacakbr. 
ikinci kabada gayet yüksek bir zevk ve Mcvıim münısebetlyle de-
HD 'at ile döıetilmiı bir dairenin çok ıüılü niı yoliyle yeni kömllr 20· 
ve zarif bir aalonunda ' bulunuyorduk. Ben linceye kadar bu motördeld 
bir tuıaia diiıürülmüı bir insan telif •e kömürler de ya•vaı yavaş 
heyecaıu ile ıordum: halka Htılacaktır. Havalar 

-Beni neden kirmenia bulunmadığı bu biraz güzelleştiği içia kö .. 
yere ıüriildediniı? mür için halk eıkiıi kıd1r 

- Size evde ıöylediiim ıibi acll bir tehacüm ıöstermemektedir. 
yalaacr, alçık ve müfteri olmadıjımı ispat 
içia .• 

- Burada neden klmaoler yok? 
- Ortada klmıoler 1ok, fakat bulmak~ 

ıarmek iıtedikleıimlz burada. 
- Neredeler? 
- Şimdi onları itideoek ve görecekıi· 

alı.. Biraz iıtirahat ediniz .• 
- Siıde ptlcili biliyoraunuı ki ben bu

raya iıtirahat etmeğe dciil, o korkunç ve 
ıalim laakikata ötrenmeğe geldlm. 

-Öyle ise 2eliniz karılki odaya ııldelim. 
Nihadıa karıiki •dada dlier bir •ık yu• 

va11 aadıraa ıon derece tık, zarif ve latif 
bir 7atak od11111daa baıka bir ıey deiildi, 
bea 1izleaemiye11 bir tereddllt ve hiddetle 
bajtrdım: 

- Bu •isi& pl•lll yatak odHıada itimi& ı 
•• 1 

Birdea bire ıiairJendij'imi görea Nihat 
ciddi •akarlı bir tıvu alarak şu sözlerle 
beni yatııtırdı: 

- Her bılde ( buraıını, çok 1evdlğim, 
çok ıaydıiım ve onun emniyet ve itim•· 
dını kazanmak için düny•aın bUtOn hazi· 
n~luiai fedaya nır olduium ·.bir kadın 
lçın alçakça kurulmuş bir tuzak değildir. 
Y alDıı bu odadaki fU Aolapta bulunan bir 
delik •ardır ki ıize gö mek iıtediiiniz bii
t011 •ık ve sevda Sllbnelerini olanca açık· 
lığı ·~ çıplaklıiı ile göıterecektir. 

Benden ı&phe etmeyiDiı, benden kork· 
mayıaıı, bea bir dağ e~kiyaıı, bir ıehir 
hayclada, bir aamuı bınııı deiillm.. Be-
nim bayatta en biyDk emelim, ılıia tevec· 
c6b •e muhabbetinize liyik olmaktır ... 

Y6reiiml yakan ıDpho vo kııkançlık 
ateşi, ruhumu kemiren merak, tece11üı, kla 
.,. nefret kurdu, ba11a bir yabancı erkek 
yamada olduj11mu onutarak bu müaate· 

betıiı ıazlyete girmeie ve dol bın orta1ında 
uıtıca açılan bir deltie aözleıiml koyup 
kocamın obir odada yabancı bir kadınla 

Singauur nasıl 
teslim oldu? 
Tokyo,(a.a)- Domei ajan· 

11ada11 Japon ve 8fitaaya 
kumandanları Siarapurua 
teslfm ı•rtlarıaı tayla Jçia 
temaaa sreçmiılcrdir. Binbı
ıı V ayııa reiıliğl altında 
d6ıt Britanya ıubıyı elle· 
riadeki \Jeyız bayraklarla 
Jıpoa kararrthıaa yaklııa · 
rak Singapurların kuvetleri 
te1lim olmaıa hazır olduk·~ 
larını bildirmitlerdir. jıpoa 
orduıuaa kamanda eden 2e· 
ner 1 Y maıit• fHllm 9art
larını bildirmiıtir. Bu ıart· 
1111 görüımek teapit etmek 
için iki ordu kumandanı bu
sıüa dün saıt 17,30 da gö · 
rüşecek 

Tokyo(a.a)- Yumuıhıbun 
ğ'azetesi Ambuun adaaıaa 
çlkuılan jıpon kuvetlcri· 
ain adıaıa işgalini çabuk 
ihmal edeceklerini tabmia 
ediyor. Esir vo kalıcakların 
1ayııı artmaktadır. 12 şuba
ta kıdar 600 esir ahnmışhr. 
7 top ~ uçak karıı koyma 
topu, 2 hücum botu, 3 tank 
bir çok harp malzemeli iiti· 
nam edilmlıtir. 

Tokyo (a.ı)-Domci ajan
sı Jtpon filoıuaa menıup 
tayyarelerin Banko aduı 
üzerine 10 düımıuı tayyarcıi 
düıürdüklerini, Japon) rıo 
biç kayıp vermedHderini 
bildiriyor· 

iki yangın 
DOa 111 t 16 da tayyare 

ıinemaıı yanıtıda i06 numa
ralı Bay Nurittiııin sahip 
bulunduğu binanın balko
nundan ateı çıkmıısada bü
yümesine meydan verilme
deu aöndürillmUıtür. DBn 
gece 11at 24 de Alsancalı 
garında birbirine bağlı ~olan 
vagonların aratındaki 14 
numaralı vagon ateı almıı 
k11men yandıktan :ıoara it· 
faiye tarafından ıöadürlil· 

müıtnr. _ ........ -
Hırsızlık 

Al11ncak iıtasyonunda Aziz 
otlu ismet arkadııı Kadri 
oila Mustafayı dövmek ıu· 
retiyle cebinden 25 liraaıaı 
çalap kaçarken yakalaamıı· 
tır. 

§ Fuar ada gaııaoıunun 

bcliıında11 1,5 metre kurıua 
boruyu çalan HaHn oilu Ali 
yakalanmııtır. 

§ Karantina 177 acı ıo· 
kaktı oturan Emin kızı Sa
adet ve Tabir kar111 Hafize 
komıaıu baluaani Avram 
karııı Meryemin çarıaf, pa· 
tetfı, zeytinyağı ve saireaini 
çaldıkları tikiyet edilmiş vo 
tıbkikata bıılıoıldığı 11ra
da ff•fize ortadan tejayyDp 
etmiş ve diğerleri yakalın· 

mııtar. 

32 Gemi 
Bat rıldı 
Tokyo (a.a)-Japon umu

mi kırargibı Slnıapur ha
ıekih eınaaıada top yeküa 
32 vapur batırıldığını bildi · 
riyor .• 

Bunların içinde kruvaıör· 
ler, toıpidol r, mayn gemi· 
lerl de vardır .. 

Cilt ve Zührevl:H11t lıkları 
Mlltch 11111 

DOKTOR 

alih S.onad 
İhiacl B ylcr No.79 Tel.2727 

aaııl •ileııCliiibi ıörmeje razı oldum. 
Allah hiç bir evll kadına benim o geco 

ıCSzleıimle rördtliüm o açık 11çık maaıa~ 
rAJI sı'Öltermeaha ve itittiiJrn o iğr DÇ V 

çirkin ıöıleri iıittfrm11in .•• 

ı Dünyı yllıiindo mevcut biltlln dillere tcrciime edilen ve ı 
ı en çok okunan gayot ntfiı bir rom n.. ı 

i AEBE A (REB CCA) ı 
ı Nihayet 13 Şubat Cuma 2Bnli matin lcrdea itibaren i 
i Elhamra Sinemasında 1 

-Elb..,_.IS-8 -,B~s-aç_f_ırç-al....:....ar-ın-ı n-as-ıl- 1:--- Göıterllmete b,,ıanacakhr. ı 

ıertıaıtırmallj? 1 Bu Hafta i 
Kıllara yumuıay n elbiıe ve HÇ fırçıları !YENi SiNEMADA f 

ıertleımek için 11f amonyak içerisine kıl- ı"'"""""'"""'"''"'-'""""""'""''""-""~z"z~""""'-.... "'"' ~ .......... .....,. .. --. ..... --... 
ı b • iKi· MUA AM ŞAHESER ı 
arı atırmalıdır. Burada on dakıka kadar ı İ N B JÜ k .. 

1
.. 1 

daran• mutlaka kıllar sertleıir. : - amus . orcu r 08 soz u ı 
ç .. me albada ıotuk ıu ile çılkandıD ı: 2 K 1 k ş h. 'arıııan ı 

ba•la Oserfade •e r&ıılrh bir y~rde kuru· f • 8l8D 1 e lf y ı 
maya bırıkmılıdar. ı Seıaılır: 12.45-4.15-7.45- Cumırteıl pazar 9dı ı 

-Arka11 var-

ııuaı uerıerıne Frılll 
askırl çalırıuar 

---o--
Londra (e.a) - Ofi aja ... 

bildi yor: 

Almanların iıteii tiıerl .. 
Fraaıız - Alman milzakit'' 

leri yenıden baı1amııtır. JJ
man hükumeti ıimal Afıfkr 
ııada yeai kolayhldar·ı~ 
rilmealai ve Alman fabrl.,, 

larıada çalıımak lilere F.JI': 
ıız işçileri g6aderllm~r 
lıtiyor. Buaa karııhk ol~ 
meşıal ve ı•yri mıfJ!" 

Franıa ara11ndaki budad., 
taıbiblal talep ediyor. 

Almanlar Fran11z kıtalll'' 
nın iıgal kuvvetleri ala . !!: 
rinl tntmak üzere bı:ıı llfl' 

talan iıgal etmeleriai fi 
Alman kuvretleri çekili.,, 

karııılrlikları &alemek ~ 
bir mliıtemleke tDme.t;., 
Pariae ıöadeıilmııtai t•1'1 
etmlılerdir. Fakat ltu•l•f 
valdlerdir. Almanlar bl1h1;. 

Fraaıı:ı iıçllerl i•tlyor. _, 

lımirde 3 eli karat•t ";; 
Hl Rifat pııa cadde1I j.. 
no. lu evde otaraa H~ ~ 
Emre tarafındaa la~~ 
karııyakada Me11iİllld• .~ 
ıokak 1 ao. la evde ~ 
Ali Emre aleybhıe _......,. 

olanın boıanma , da, 

icra kılınan mukakemetl 
nundı: Medtni kaaaaa• 1 
ve 150 ci maddeleri blk-;; 
ferine tevfikan Haıib• 

Ali Emreain yekdlterl~ 
boşınmalarıaa ve k•b~ 
olan Alinin yeniden bir ., 

mllddetle evlenememeıl•:, 
müıterek iki çocuiua f,, 
yet hakkının :anaları ~·J 
Hasibe uhdeıiad9 br•~ 
11nda ve her cumarteıl ? 
saat 13 ten itibarea aiti~ 
çocukları anaları a•ıcl~ 
mOddaale.yb Alinin İ'~ 
meıino vt. davacı ~ ;_t 
lçia aafaka illemedltl ~;;A 
takdir ine mahal olaııcl•~ 
ve bekiye b&ktlm b•rc• tJI 
300 kuruıla ma1arifi ~ 
keme olan 1311 kll ~ 
Aliye tıhmlliae teDJylsi ğl 
bil olmak ~üzere 24 1-~ 
tarihinde davacıaıD ( 
hında ve müddaaleyhi' ,, 

yabıadı karar . vulldl~ 
müddaıleybia ikameti , ""
meçhultliuetine blaı•• ~ 
len tanzim kılıaıD la~ 
ihb•rnameıialn · 111•~ 
di•aahaaealae talik k• j 
teblli makamına kıiot 
mık Dzeıe illa oluool• 



~ır, s 16Şa1-t 1"2 

'l,.,-a--la_m __ a_ğ_a-1·ı-şt size on 

lebebiyet re ua 
b~- 'Fran sa Ameri- i jAPONYANIN : 

aya kafa · ·eOYUK EMEL ERi 
...... :- -o-- Dostlarınızı da imtiha-
-~ •Ude Abdullah oalu 

tutmalı imiş 
"' ... dı. ld1reıiade bulu· na oakeblllrslnlz 
'- ~faJoa Meralall vh·ajı· 

Pariı (a.a) - Parl Midi 
ıazct .. i, Viti hllkimethtio 
Normandi bidlıainde daha 
enerjik dıvraamaıını isliyor. 
Amerikayı karıı ı~bterllea 
aabrua her t&rlü hududu 
ı•çtiiinl yazıyor. Gaıete 
mtltali111na t6Jle de•am 

'• ~,11118 •ırada dlrekılyo• tUııa._, ••ınırnHıadaa dt•· 
t\ ~ 111 ıebebiyet vermiş 
~ t.'' lnılaaın yulcular· S llal, Yuaaı •• kea· 
' hL~•hebl1et verclijia· 

- -~laamııhr. 

s -----
~atmak 

~.,.; llaı1t fa"ıikuınd• S 41.aaet otlu Abdur· 
~ ..ıa 1thepıiı olarak hı· 
-.:,:_ euı1a ıthf1adıa yakı· 
~. t" 

l\ 'i' •ralamak 
-._ "'ta.ehlr cıddeılıada H • · 

' "t~~hj Abmet ı .. rhoıluk 
~le Ali oila F eridi 
~----- ıltuıdaa bıçakla ya· 
~--. yakaılaamııttr. 

,lfakaret 
~ '-•t konafındı H&· 
~'ilıl Hamdi ıebepıiı 
~ Nellr lnıa Macldeye 
'~t •tbjfadea yakalan· 

Dövmek 
''"•da Eti ıokajında 

1 
\ 4: Maıtafa ojla Maıtafa 
~ ._ othı Nl1aıl ırala
~ tdrıa mlaasaada bir· 
~ dltdliladen ,akılın· .• ~"" 

~ _.~y~ılll~ı-cı .... ,,~k,~r-· 
llMılıdıı: 

~ ~ lllD .. uoflık hiııııe• 
~' •tcnemiı 316 337 do· 
's ._ •rat ile ıubımiıde 
~~ maddeye tabi tu· 
~. Joldama aörmOı Ye 
S,~~I eratt•D ıimdlye 
~ ıqr ... •• ııbeple olursa 

~,!••lr edllmiyenlerin 
~1 •" lçiade ıabemlze 
~~~•rı menfaatleri lcı· 
~t'lt-1~~! ~taktirde de ce· 
,~il• olunur. 

,-. uabancı as. 
1 ~ ıabaslnden: 
.n,2~ •e tnuadlll mektep· 
lj')'lt~lıınıdaa ;olup hm 

~"1~Qlaaan 316 dabil 
•f ' kadar dojumlu 

~~ tıtlı,, lau11lık kıtaıına 
~181ıı~•iladeni28 Şabıt 
~~-"-' kadar Eıubeye 
.. -...,1 "Qı alul taktirde 
,, •fl11t ııkerl1e k•nu· 
t-._ 

1 
..._ddelari macilllace 

~~illeri HAD olDDDr' 

~. ~hıi Işık 
• ._ '-•~-~l•lıtet baataaeıf >-; t~ • ._.. •ltelaau111 

•ı.,. ı\7 lleflbt11 tetla•lıl 
lf ;;ı., 1'~! B.1l•ı Sokak 

' - ., :ı.. Bıi'."' .nı..: ''ır-• -..,:u .. --

S - Muhtelif sporluı 
mahsus ayakk aptarında ma· 
deai (kısımlar vardır. t Fakat 
baaıi ıporda lkullaıulan 
ayakkabı t•mımile mı den
yapılır.? 

6 -'.Bı11lbükiimetleria ka-
auaunca bir aevi ıaçan i1le
m11iae iteşebbOı cezayı mu· 
cip ibir harekettir. Fakat o 
ıuçun lıleameai cez1111 ka
lır. Bu hınıi nevi ıuçtur? 

7 - Bir adamın, : gözünü 
bajlar eliae bir tilfek verir· 
aenıı Bir (tırafada ııpka 

a1ar11aıı. Adamı ıııırta ı•· 
ıarta yllz metr kadar yol 
yDr6tür181Uı. Bundan ıonra 

' adam tilfeği ç•ker ıapkay( 
ortaıındaa ' deler. Bu aaııl 
mfimküa olur.? 

8 - Bir k&tlljll ikiye 
b61mek için bir köylü ile 
yarım liraya pazarlık ettiu iz 
ayni kOtliiü dörde bölmek 
için ba he1apça kaç para 
ödeyeceksioiz? 

9 - Proa'ramı ıertip edea 
hazır lbaluoa lara diyor ki 
"Bu 1alon içinde öyle bir 
yere oturunuzki benim ora· 
ya oturm•m mlimküo olma· 
11n.,. •,Bu sualin cev11 bını 
balal-IUirmiıiaiı? 

10 - 1939 aeaeslndo 
Hladiıtan imparatoru Ame · 
rikayı ziyaret etmifti. Adı 
11edlr? ~ 

11 - s.; elinizi panto• 
luauıun ıol cebine ıol eli
nizi ayal dakikada aai' c .. • 
blae ıokmanın imklnıaı bu-
la11uz. 

Radyo programı :eaaasıa· 
da ıuallerdea her:blrl hazar 
baluaınlardaa tek adama 
ıorulmattur. Halkın tanıdığı 
meıhur ti1atro film aktrlı · 
leri, imubarrirler, iı- ıporcular 

tercih edilmiıtir. Cın p 
dofru çıkıaca heyecı duy· 
muı enabı yerende otur· 
duğa yerde 25 dolar kazan· 
mııbr. Ce•ıp yanhı olunca 
baıır buluaanlarlı beraber 

edlyon 
Biıe karıı muımeleıl elai· 

mı ıeref kırıcı olan bir 
memleketin tehdidi alhada· 
yıı. Amerikalılara karıı blh· 
bütün baıka bir dil kullan· 
mamıı llıımdar. 

---•o--
iktisat Vekili 

Istanbulda 
lıtanbul (Anadolu) - lk· 

tıHt ••killl Sırrı Day. tnı• 
ıOa Ankaratlaa ıebrlmlıe 

ıelmlıtir. Vekil yarı• (Ba· 
ılln) lıtınbaldaki fabrika· 
tarda tetkikler yapacak •• 
akıam Aakaraya dölltcek· 
tir .• 

Sinırapurda 
Müdafaa 
Batavya, (a.a)- Siaıapar 

radyoıuaa göre adıaıa ıa 
mahzenleri hill inaill1.lerla 
eJiadedfr. 

lnsıiliı topçuıu ateıl altın· 
bulaa111 fjobor , .. eıi clOa 
aktım kallaaılmaz bir bale 

koaalmaıtur. 

mll1onlarc• rrdye dlnle1ldıl 
ıDlmüş, gilea miıtlr. 

lıte oa bir cevap: 
1 - Yumurtayı blrbaçak 

metreden •ıağı ıab•arlaiı. 
İlk bir metrelik meaafede 
katiyea kırılmaz, rıerl kalan 
yarım metreıia ıoaanda ne 
olacağı babıimiıin barıcin

dedir. 
2 - Ei~r topu yakarıya 

doira ataraıaıı pek tabii 
olarak hiç bir yere çarp· 
madaa ellalıe geri ıellr. 

- arka11 ••r -

iz mir vilayeti 
meninden: 

daimi encü-

Merıinii - Bornova yoloaaa lıtaayondan haıhyarak Ka· 
11baya doğra olan 295 metre uıunluğundald yolun yapıl· 
m•ıı 6516 lira 80 kuruı bedflle 6-2-942 tarihinden ltibarea 
açık 6kıiltmeye konulmuıtur. 

Keıtf kJğitları turiıtik yollur mıntaka müdilrlGğliede ıa
rlllebHlir. 

Ekıilt~e dai..ni eacOmen odaııada 23-2.942 t•rlblade 

paıarteıl srilnü aaat t 1 de yapıi ıcıktır. Mu,ıllkat teminat 
miktarı 489 Jlradır. Etcılltrneye girmek lıtl1ealer tarlıtlk 
yollar mlhl&rlBtGoe milrac•ıtlı •eaikı alacaklardır. (654) 

10-16 

( 
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Japınıarın ısua eıeunın dOIOm 
noktası ıoaonstaıdır .. 

aıpo•J• diler •aat memleketlerlDla chı 
Moıollttaaın ba Hrvet kayaıklarea• 181 
dlkmuiaden bir kat dalla ıinlrleadl. ba 
7Bıdea emeli bir ıaat •••el Çiala tamı· 
nuaı lttlll eclerelr, 1alaat Çlale hlr aalq
ma yaparak Moıollıtaa ve Slblr1•J1 tııal 
etmek, oadaa ıoıara da baılakl Paıiflk 
ve Okyınuı taraflanaa Jlrlmek idi. Fa· 
kat baaaa b61le o ldajuau bUea Amerika 
ve laaıllterealn de ba Japoa emellae ·m•J• 
dan •ermf1ecetl tat.il idi. 

itte ba k111kaclar ki Japoara doauma· 
ııaa ba Paılfik baılaaıaa yapbrda, ti•sl•· 
ldl elmama ilaclaı etti •• 

Cojraf,a aoktaaaaclaa Japo•1•m• Al 
m••Ja ile deill Amerika _ •• f aıUtere da 
ittifak 1apmua ilamdı. Fakat biri• bir 
aalıımı Jıpoa ahanl emellae ,ok •7 
l11rıdır. 

Ç8okl Aaılo Sak10nlann Çi1ade mit· 
temlelıeleri vardi, Çl•I de lalm•J• ecli1or• 
lar ve edecekler. 

Balaaıat Moıollıtaaı laıpal clı ılı dik· 
mitlerdi. 

Jıpoaları• Almaayaaıa Ruıya11 majl6p 
etcnealaelea bl18k Dmidl Tardır. Çlnkl 
J .. poa ideallala 1lıde elllalal bu matlObl-
1et caalaaclancakbr. 
UDatmı7ahm ld •i•r Almaalar Ru,.•• 

Japoelar ela aak 11rkta majlOp olaılaraı 
Japo• mUletl tam elli yalhk bir 1eai ça• 
lttma denulae d6aeeelderdlr. 

ıoaonstıı Nısıı uırı1111r? 
Dıı Moıolütaa Al1ama •• iaemll ıtra• 

tejlk aokta1ıa.r. Barannıa Tlrk tullllade 
de lailylk 6aeml vırclır. Ba 1er, Tlrkla 
baalleri•I• pa •• fllant lıaaaclaklan, 
Tlrlillk ı•nfial lllmlerd•• kattuclılllan, 
ıiam•J• Jh tutu Tlrkllje 1ealdıa caa · 
•eHD bir Tlrk c••••titllr. 

lloıollar uarlarua •••elld Tik kamm 
hiç karııtarmamıı laıUıldilım Tliktller. 
Bap de 87ledlr. 

Dıı Morolutıada 4,670,000 lana " •~ 
baçak mllJo• laıJTa• rapr. 

Fra•ıacla• Is kene blJlk olu, ut•• 
biti• toprakları Tlrll kam ile J'oinR 

bala••• ba Tlrk ceaa•tl•bl baıp laıllad• or• 
daJ11 l•ı• içla pık elHrlfU olman Jld•· 
dea ele blJ&k elaemml1•tl ••rmr. Nitekim 
umami laaıbi• ıtr•ıp 11Uarda Raya or ... 
duıa•a• ıt •• ot llaUrıcanı ltarıdaa temi• 
etmiıtl. 

Ba llkeal• öaeml b11 kadarla kıhiıL • 
Dıı Moıollıtaaı ıeımlı ola•lar IJlllrler ki 
baraıı Aı1ama e• b8Jlk llkeıl olaa Çla 
haelad••n komı111adar. Eter MopUıtu 
J•baaca ellere c1..-. • Raı1a &a taraftaki 
hadadaadaa lld bla kllometrellli ltlr cep· 
heyi muhafaıa •• baraclalil lru•••tlaı. 
iki miıli kuvyat tatmak mecbari7etlade 
kahı. 

Dıı Moıollıtan 1oltu hlr b&lrecllr.Nak· 
Hyat ker•ıalara mlaba11r kalmııbr. A•· 
cak ıoa ı&alerde barı1a mabıuı bir ta· 
kım kamyo•lar lıletllaalıtlr. Ahall•I• Sf,.. 
d11t ıöçehe lla1ıb 1apr. Hatta teda.tıll 
lrl"ll olmı11• l»lr ~altalıktaa dola71 ,..._ 
dea J&ae de ıı8hllilıtildiı1ar. - ...__ ..,_ 
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Ka ı tahlil, babası 
tayin olunacak 

Bir müddet eu beıi lıtaabul adliyeaiade 
gö ülıu kte olıo bir reddi nesep divası 
çok ş•yanı dikkat bir safhaya girmiıtir. 
Şimdiye kadar bir benzerine adliye ve 

tip taribiade r11tlaamıyan bu divanın ma
hiyeti ıudur: 
Ka11mp•ıada Pehlivan aokağında oturan 

Mesrure •dı11da geaç bir k:adıa altı ay ev-
vel bir çocuk doiurmuıtur. 

Genç aaaenia iddiHıaa göıe, Ali adıaı 
ala• bu çorak Muıtafa iımiade biriadea 
olmadır ve geae iddiaya göre Maıtafa, 
kü,ak Aliyi keadi evladı olarak taaım:ı· 
nıaktıdar. 

lıte bu sebepledir ki Mesrure bir müd 
det evvel mBddelumumiiiie müracaat et· 
miı, Maıt• 1a aleyhlae cezai bir diva cç · 
mııtır. Bu 111retle 6 ıncı aıliye ceza mah· 
kemuiade ıGrülmeğe ıiaılıaan bu dava 
ııraııada ao1ebia feaaea tayirı ve teıbiti 
içla klçllr Ali ile babaıı olcluiu iddia 
.. Uea Maıtafaaın aclh tip mleıH111İace 
balarıaıa tahliline karar •erilmlftlr. 

Fakat bir laafta eYvel beklenmedik bir 
hldlıe olmllf, beniz 6 aylı baluaaa Ali 
h11talaamıı, birkaç g&a fçiade de ölmDş· 
tir. 

A11calr, bv ölüm bidiıemi, imme haku· 
kiyle beraber yib&yea bu divayı durdur-
memıı, kaa alma ve tahlil ameliyesi bak
lu•daki kararıo infazı için Aliain ceaedi 
morıa :ıaıldedilmiıtir .• 

Adli tıp itlerinin mütehıısıı doktorları 
timdi bu kiiçilk ceaettea alacakları kaala 
Muatafaaıa kaaıaı tahlil edecekler, bu ıu-
retle DHebia tayia •• tesbitiae yarıyacak 
ola~k raporlarıaı verecelderdir. 

Şımcliye kadar öllidea ahaaa bir kıala 
~a tekilde ilk defa olarak tahlil yapıldı· 
ııadaa ••tice merakla beklenmektedir. 

Yeni maaş zamları 
.. MaatJara Zlm kiJ auau Bzorine 
okallı, dal ve miltekaidleria üç ayhklarıaı 
••111 alıcılrlarıaı ılS.teren bir fzah11ame 
maliye •eklletl tarafıadaa bazulınmııtır. 
lııh•ımeye ıGre zam alıpetinde e111 !aıil 
mııı •• ba maaıa t&rlü lıelrillerde ~yapıl· 
llllf olaa llBtBa zamlarla birlikte tutır1a 
v•rıill çdıbldaa ıoara kılıa ita miktara
~ar. llçretle çıhıaalardaa tekaiit veya ye· 
hm aylakları yarııı veya yalaı.z aıli maaı· 
ları •lrilea_leria iicretleri bu yarı maıı ve· 
ya 1111 mıııla birleştirilerek buna ıöre 
ıa.m Ja.,.lacaktar. Mart, Mayıı 1942 aylık
lanaı baakaya kardarmıı olanlar haklarını 
baakalardaa alacaklardır. BorduraJar ya
p~hrkea tabıt ayıda kıtdarak dört ıyhk 
bır~•• tahakkuk ettirllecektir. Bu zamlar 
lılala1e ••kAletiadea tediye emri bıkleail· 
mellılıla iideneeektir. 

Izmirde Maçlar 
D&a rüıel, ılık ve mü1alt bir havada 

~iW maçla~ıaa devam edilmiı ve lik mıçl111 
ıoaa ermııtir. Q&n demirtpor talumını ye· 
au Gaztepe takımı biç yenilmeden ve 
berabere dahi lraİmadaa lımir ıımpiyonu 
olmqtar. 

lımir tarihinde bu :ı1eldlde tamplyonluk 
laJç bir kulübimOıe aaıip olmamııtır. Göı· 
tepe kalDbOatı tebrik ederiz. 

ALTAY· ATEŞ 
·· Bundan ıonrı1 bu iki takım lsarıılaımıt 

•• bir tek rol olıun çıkaramamıı, oyu• 
O· O berabere bitmiıtir. 

* • • 
Bu yıl llldade Altıaordu, Gaıtepeyi ta-

kip ederek Udacldlr. Ateı 6ç8actı, Altay 
clörcl&acldiir. 

l•lllıi illıj 

RADYO· TELG F HABERLE 
ÇÖRÇILIN 
NUTKUNDAN .... _. .. ____ 

Bu bir Ingiliz 
ve imoarator!W 
luk hezimetidir 

--c-
zar ara giden hauati 
hamlenin atııacağ( an
lardan birini uaııuoruz 

Loadra,(a.a)- Çörçil ak
ıam ıöylediil autakta evell 
6 ay evvel lagiltereaia ma· 
ruz buluadugu vaziyette ba
giiail mukayne etmit Ye 
ıimd\ daha çok .J,avetli va· 
ıiyette olduiu•U tebar6z 
ettirlrkea ıoara autkana 
fÖyle devam etmiıtir: 

Alh ay evveline alıpetle 
bu bliyiik kızauçlanmııa 
kartı uiradıiımıı feliket
lerde vardır. 

SiDl&pur düımDıt6r. 
Malcıya bııtanbııa Jc· 

ponlaran yerine ı•çmiıtir. 
Hepinize miibim neticeler 

•erecek ola• aıkerl bezi· 
metia teairi altında hitap 
ediyorum. 

Bu bir iDgiliz imparator· 
luk hezimetidir. 

Onda etrafımızda ba ~ka 
tehlikelerde beliriyor. Şim· 
diye kadar gerek burada 
gerekte ıarkta mü9affaki · 
yetle kartı koydajumuz teh
likelerin hiç biri biç bir ve· 
ıilole azalmııtar. Bu itibarla 
inıilis milletiaia liyakatlal 
dehıııaa ıöıttribilecaj'l bir 
aada buhıauyoruz. 

T aliıiıliiin içindea zaferi 
giden bayati bamleale ata· 
labileceği anlardan birini 
Y•tıyoraz. Az zaman e•vel 
bizl Cilümtla kollarından kur· 
tanlmıı olan aıll bir iraclı 
ile karııık ıukiınet .müvııe· 
aeyl g6ıtermeoia zımanı gel· 
miıtir. 

Ç6rçll daha ıonra 6nü· 
müzde daha karaahlr, glla-
ler haftalar aylar olabilıce · 
iiai aöyllyerek fingiliı ( mil· 
letial •metin olmıi• davet 
etmlı ve ıuaları illve et
mittir. 

Blltlla iaıaahjıa iıtikbal 
belki kuvetlerimiz~ ve ha· 
re ket tarzımıza bagla ola · 
caktır. Şimdiye kadar ıe· 
mimiı 1.araya oturmadı Frr· 
tına içinde beraber ylhllye· 
lim ve fartıaayi geçirelim." 

SINGAPUR 
Dün Teslim 

Oldu 
Tokyo (a.a) - lmparatur· 

luk umumi kararribıaıa reı· 
mi tebliği: 

Siagapurdaki lDgilia kuv-
vetleri d6a ıaıt 19.SO do 
kaytaız ve ııı hız olarak tes
lim olmuıtur. 

Loadra (a.a) - Sinıapu· 
rua teslim clduğu haberi 
hakkında Londra Hlibiyetli 
D»thfillerinde deniliyor ki: 

"Mllmkiin olmlyaa bir ıey 
yoktur." ----
Italyan maa

rif nazırı 
Berlia (a.a) - Almaaya

da bulunan ltalyaa Maarif 
nazırı dün yaaıadı aefir 
Alfieri ve Alman maarif Da· 
1111 olduğ_. halde akademiyi 
ziyaret etmiıtir. 

Frankonun ma
nalı sözleri 
Madrid. (a . ı) - lıpaayı 

devlet reiıl geueral Fraako 
Allcaıarda lapaayol ıubay· 

larıaa hitap eden bir n11t • 
kunda ezcümle 1uala11 a6y· 
lemiıtir. 
Şu anda düayaaua bir kıı· 

mı Kızıl ıürlilerini yirmi yıl 
tutaa ve bıtı medeniyetlai 
koruyan bir seddi yıkmak 
için dö•Dımektedir. ~Bu 11· 

vaıtau evel Ruıya medeni· 
yete daha kolay b6cam ede
rek ouu tahrip etmek içia 
ispanyada bir lbeşiaci kol ih· 
daııaa çılaımııtı. 

Sovyetleria hedefi A vru· 
pasııa buıüakü garp mede
niyetinin tahribidir. Bu ki· 
buıun hakikat olamıyıcığıaı 
ıaaıyoruı. Fakıt bolıevik 
tcıhlikoai bir gfla g uç ekle· 
tirde Berlia yolu açılırsa o 
zaman oraya bir göa&lltl ti· 
meni deiil milyonlar rlde· 
cektir. 

ızmir lskarllk Şuba
ılnden: 

1 338 doiamlu erabn 
ilk ve ıoa yoklamaları bit· 
mek üzeredir. Yoklamaları· 
aı yapbrmayınlar lıceıe ıu· 
beyo gelmel•ri liıımdır. 

2 338 dofumlu ve bun· 
)arla muameleye tabi mek· 
tep talebelerioinde tecille · 
rlaı yaptırmak iiıre aOfuı 
ve mektep vesikaları ile fil· 
bt.ye hemcın m&raacatlın 
liıımdır. 

Bütan Ma 
yada har11 

durdu 
Tokyo (a.a) -

ajaa11 Siaıaparda• 
yor: 

Dla SiDfapardald J M 

kıtalanaa ka1M•d• ~..,-,.-
general Yamaılto we 
kıtılarıaıa kamaacla• ~ 
ral Peralıiaı malıaUi t!_ 
19.20 de imaal .. ıli.IArl ~ 
laıma ile b&tlla Mal~ 
harbe albayet wer~ 
Muhaıamat ıaat 22 d• .,. 
muıtar •• 

Amerika ela 
istihsal 
Vaılartoa (a.a) - ~ 

rikaaıa iıtihaal lı1erl•I ~ 
reye memur RolıfeHel fJflı 
maden ve ılr•atçtlert 
dine davet etmlı •• ~~ 
tihıal hıkkıadakl latkP":. 
tia noktal aaıarinl tdla 
mittir. 

- ••O -

Amerikan 
Donanma•• 
Vııfartoa (a.a.) - ~ 

mor raseteıl ,..,,., _,, 
adalarına karıı yapıla '~ 
yaffakıyetll aluadaa ~\ 
Amerika doaaa911a•D1• 
ponyaya daha pek çok~ 
bel•r ladlrebllecek .... ~ 
tedir .•• Baıhca ~azifeaall 
yanıklı, c11aretli olmaka'• 

o 

Bir Almao 
denizaltısı.~ 

Berlin (a.a) - LlbJ~ 
Harekat HDaııada fi-_... 
Matruh civa11nda bir d~ 
ıltamız 2 laılllz ,.,.,...., .. 
batırmıthr. 

Mareşal Aatfl 
nesko dönd' 
Bllkreı ( •·• ) - fala~ 

umumi kararılluada slJ 4' 
edea mare .. ı Aatoaeako 
avdet etmiıtir. ~ 

Altın piy~ 
Buıln fzmlrde alb••• l/fA 

fiyatları: 
Reıat - 3450 
Hamit- 3300 
Aıiı - 3200 
Halk ah- 3100 


