
C&.Ai6, Neıriyat Müdürü ve Baımuharriri: Sırrı Sanlı) 

~VEAÇIK s 
~ağlôbiyetini 
qbul ve itir f lng 
eden Başvekil 

• z g ze 
le • • -----. Slaıaporua ıukutu ıa· 

.. .._ kutu hiç 1Dphe yok 
t'9 llllıTercileri ne kadar ıc· 

ç il• coıtarmuı iıo Amcı· 
;'::· lariltere vetehllkeyi 

li~• yakıadaa hıaretme· 
t•, t6ratefe baılıyaa Avuıt· 
ttl1•dada · o derece derin 
~•eu&r •• ba1ıl ıakutu 
-swrmaıtur. 

8ta laealmetia mana •e 
~laeaamiyetiai en açık bir 
~•de ile belirten yene, umuz
"•• •• bByiik •e en •i•r 

•••uliyeti y&klenea B. Çörçil 
oi11111ttur. 

lııiliı baıvekili, pek çok 
cl&taaaa propaıandacalarının 
•l1h1emlyeceği kadar belit 
lltlerle bu, en ıtddc:tli ze· 
lııılerde11 daha acr bıkikıti, 
1"'• bdar tereddüt etme
dea btUDn dila1aya acşr ve· 
•bnifttr. 

l•riliı mlllotinin karakte· 
tlal lıerkeıtea iyi bilea ve 
'-~cllr edea Çörçll baıka 
tlrla koauıamız, bııka türlü 
-,ket edemezdi. Bazı lagi
lla ıaıetelerlain de kabvl ve 
itiraf ettikleri gibi loıiliz 
'-ıvekiliaia ıözleri, iıtlkbal· 
.... emia olaa, ıaf erdoa 
'-idiai kesmiyca ia11alarıa 
llalabet, bayalata bel bağla· 
-,.., clialiycaleri oyalamak· 
.... 111atmaktaa çekinen ve 
'-lıdkatı büt&a ·çıplakliğı ile 
Ortaya atan açık ve ıamimi 
bir hitabeden baika bir şey 
dıiiJdJ. 

Çörçil bu açıklı ifşaatiyle 
l11amz milletine arbk yapıla· 
e,11 iıia diplomasının zafer· 
dea ılykde logiliz milletinin 
'-l&eri ka6iliyeti ve ba t bi· 
"• lcıp ettirdiii b6tüo f e
dıkırlık va kahramaahklar 
Ilı beıırabileceğiai ve bu 
ttte 1ardım ıedbirleria ıök· 
'-lrecıtiai anlatmak htemiş· 
tir, 

Sırrı Sanlı 

Milli Şef ve 
Mısır Kralı 

la A11kare,(a.a)-~M111r kıralı 
• ltJAetla 1 birinci iFaıokun 

otam 1ıl dCSailmü mDnase· 
\etne · reiıicambur İımet 
lala& ile baımıtlu- kral ara· 
••aCla tebrik ve l•ıekkllr 
1•1rr•fı alramı§ ve vcrHmlıtir. 

neşr tı 
Loodr ( . ) - G zetc

ler son gunlerdeki oleylarl 
fazla meogul görünmekte
dir. 

Deyll Her ld, siyasi b di
ıeleri bir tarafa bır kalım, 
bir z d ing puru müdllfaa 
eden k hr mani rın fııaliyc 
tlyl meşgul ol hm. Bunl r 
ıoa aefoılerine kadar her 
ıeyi yaphl r ve ancak bir 
katliam m ol olu masa ge· 
rektiği and kar rl rını v r· 
diler1 Bir kıatli mı ce All h 
ve ne de launlık rzu ed r. 

Deyll Telgr f, 1918 en • 
iadckioc benzer bi h rp 
onıe:yi kurmak g rcktlt Bu 

koaıeyde rey sahibi olac k 
a ıırl r meıuliyet kor uıu 
lhnd ezilmiyecek kGd r 

serbeıt bır almalıdırlar. 

---o----
v s 

A 

1 

heri 
Rangooa (ı.•) - Avu tu

r ly b şvekili bütün Avus
tur lyah kadın ve r ekle· 
rin v tabnı müd faası uğ
runda vaıifc lmak için 
umumi ıefcrberliğl il "n et
miştir. 

--o--
Nahas 

b ya 
Londra(R dyo 12.30) Mı

sır başvekili N b p ı 
dün gaıetecil re beyan lta 
bulun rek mısır muabede
ıin Hdı bulundugu u v 
bu .. mu bedenin bükilmlcri 
mısır ana siy ı tine uygun 
bulunduia u bildirmiştir. 

Man h ı 
e afınd 
tahki 

p 1 c 
Londr Ua )e- Başvekil 

Miıter Çörçil Maoş deni· 
cercy ıı eden deniz 

bkik t çılm ırıı 
emr ctmiıtir. 
Dnımıu kuvetleri e zarar 

keyfiyeti araştırılacaktır. 

(Sqı•ı 100 para) 

l k Q Halka ucuz yiyecek gi· 
yecek temin olunacak 

Sinvaporun 
iş2alintlen 

onra 
Ş ııgh y ( .a) - Japon• 

lana Siagapıırun iııaliadcn 
sonr ilk bedefJeri Cava 
daları olacıktar. Bu adaları 

isgal ettikten ıoara jıpoD
la:rın bir duraklama deTrl 
geçireeeld ri ve bu arada 
işgal ettikleri yerleri bir pro• 
gr mı bağlayarak iıtib1all 
nrttırmak olacaktır. 

--o------
Singapurun 

·a değişti 
Tokyo (•. ) - ıSinsı• pur 

ad sı bund n böyle Horan· 
i:O tesmiye edil ceklir. ___ .. __ 
Japonya Başve 

kili zaferi 
·anlattı · _ .. __ 

Tokyo ( a.a ) - Baıvekil 
gener 1 Togo Singapuron 
z pb ve doiu Aıyadald aı· 
keri durumu parlamentoda 
alıtmııtır: 

"Slog kurun düımeılado 
aıkcrlerimlz çok büyük l'ol 
oynadılar. Ba müatahkem 
mevkie hücum etmemize ıe· 
bcp lagiliz dayanak nokta· 
la11 ve Çin yolanu kapa· 
mıklı. 

1Jirm aya balkı japoDlar 
n zarında düımaa deiildir. 
Onl rıa ileride müıtıkll bir 
Birmeaya devleti kurmıla· 
rm t rafterdır. Fakat anlı
yı h olm ları şcutiyle. 

Hiodiıtao ıimdi b&yük bir 
fırı t zuhur etmlıtir. lagiliı 
boyunduruğuud n kurtarmak 
ve ileride · müıınkil büyük 
bir devlet olmt.k lıtera• J •· 
pony ya şimdiden yardım 
ctmeldir. 

Çun iogdeki Çinlilere ıe· 
lioce, biz her fırsattı boa· 
)arla anlaşıp yeni Arya ni· 
zamı büyilk Çin devleti ile 
baQarm ki tedik. Fakat Çaa 
K y Şek idaresindeki kn•· 
vetler buna y nıımıdalar. 

Bunua için bu kuvvetlere 
öldürllcü darbeler iadlrile· 
cektir. Artık yardım yolu 
kapatılacık ve ondan sonra 
mağlubiyet aaıtı çılıcaktar.,, 

_ ...... _ 
Aakara - Y eaidea karalacak te•ılat 

ofiılae ait kararname burllalerde Vekiller 
heyeti tarahDdaa taıdlk oluaıcak ve tat• 
bile edilecektir. 

T ••ılat offıl, el koaolaD maddelerle tı•
zii lılal 16ıecektir. A7ai umıada, pJyaıı· 
da azhtı hi11oluaıa yeallecek •• ılyllıc•k 
maddeler devlet f arafıadaa teni oflıl ••· 
aıta•i1le ea acu ııkllde halka •eril•• 
cektir. 

Ba DJakıatla muhtelif ııtlı mukeı1erl 
kurulmak lıere tıtklklerde balaaulmak· 
tadır. 

iktisat veklletl, fabrllralarda iıtllıaall• 
111ml hadde çıkaralmaıı lçia ll11m r•I•• 
tedltlrlerl almaktadır. ------
Alınan esaslı tedbirle· 

rin tatbiki başladı 
Ankara,(• •)-Aldıiımıı mıl6mata ılr• 

yaıhk eldmlerla cliier 1ıa1'u1»ıt lıtllaıall•I• 
arhrılmaıı lçia ber taraft• e1aıh kararlar 

alaamıı derhal bunlar1a tatb kine ıeçll• 
mittir. K61Ullerimb ba 1abıda bllklm•ti• 
çifçilere blylk 1ardıaunclaa dola1ı mi•aet 
•e ıilkra• duymakta ilzerl•ri•• dit•• 6dı• 
ve aeve •••• Ardmaldaclu. 

Rize ve ADtalyada valilerin reiıllil••• 
çifçUerl• iıtirakiylo toplaatalar yapdmıı " 
ıerekli kararlar abaarak f aall1ete ı•cll· 
mittir. -
Hava kurumumuz 

19 yaşında 
T&rk Hava Karama dil• 19 uaca 1ıld& 

· n&m6 idrak etmlıtir. Bakarama• öaembl 
pek ı&ıel aab1aa Tlrk mHletl ba bıptı 
pek b&J&k fedaklılaklar ilıti1ar etmlfth 
ediyor ve edecektir. 

Bu kurum btı1iltmek, Tlrklli• 11ylk bi 
der1ıe ıetirmok, oau mukaddeı ,arda 
mildlfaatına bıkiki bir lmll yapmak içi 
Ttirkllllc durmadı, d11rmı1or •e clarmı11 
cıktar. Çünkü ıalimat bu kuruma bail 
dır. ----

Okullarda tütün 
içmek yasaktır 

Ankara-Maarif vekill Ha1aa Ali YOc 
bu ıkıım ıadyoda talebe, ana ve bal:.alı 

ile ve öğretmenlerle bir ıörtiıme yapa 
talebenin sigara lçmiyıceklerlai, bu la 
ıuıta mektep idarelerine emir •erildlfı 
blldirmiıtir. 

Vekil titODllD mlltblı ıararıaı aalatar 
ıon ıamancla talebe araaıaclı ılgara lça 

ain bir moda malılyetlal aldıiı•ı 1&11• 
ve ıiıara y11aiı bakluaclakl kararl 
ı6ylemi,tir. 
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. ithalatçılar 
Ben en bügük bır suç işledim, heyet" Anka-
beı un . bügük b_~r G~Z~ gör· radan döndü 

malluım, ban oımeııuım •• 
---o--

Kocuıodaa kaçeu, iııkını öldüren, ha· 
piıbıne köıesine abl n ve belki bir .müd
de5t •011ra idam ıehpasına çckilcıcclc olan 
bu l>edbaht ve hlisiı kadın hayatıo!n bii
tün f eli ket ve ıefalotlerinia, bütün az:ap 
ve işkencelerin baıl•nııcı '()'•n bu müthiş 
ıaf1111ıaı aolalırken anlahlmaıı güç bir 
aiair buhranı geçirrnit ve onu büyük bir 
merak, heyecan ve merhamet ite dinliyen 
genç mabarıir Necati, çabucak getitttiği 

bir bardak ıoğuk '!O biraz kolonya ıu ile 
kendiae ğetirtmiı Ye oaa şu •Ö.ılerle te· 
nlll •ermeğa çıhımııtı : 

- Acıklı mıceranıııa eu meraklı bir H· 

lııif etini tef leli ettiii aalaıılaa · bu starip ve 
•l~hit ırak:'• ~eni de büyük merak ve 
heyecın içiadc bar kh, Baaaafa beraber, 
•ier kendinizi rahıt11i: hissediyorsanıı h\. 
lclyeniıin arkatıaı dinlemek için ıiıi 
ltatlc• bir ıüa dinlemek üzere ticiz: ede· 
ricn. 

Fakat derdioi aolath1'ça yaHııaın ıcııı
•• bir t~aelli merhemi ı6rea 111eteclyi kı
çırm•k iıtemıyea zayaJlı kadın bird•a bire 
keadiai topladı ve oadan rica etti: 

- Eier ııkılmı7orsaaız, ıize derdimi 
dökmekle manevi bir derman balmuı gibi 
ıvaaaa bu, talisiz olduğu kadar da ıuçhı 
olaa kadını dinlemeie tahammül edersi-

• 
~ 

__ .. __ _ 

1 
lzmirdeki ithılitçı : birlik

leriai •temsilen Ankara ya 
1ıtdeu ithalitçılar ::hayeti ti· 
c11et ·vekildinde muhtelif 
itbılit men.ulan ~üzerinde 
koııuımalarda buluamaı l:ve 
yeni direkfltr ılmışbr. tKo~ 

nuımalar · bilhassa teşkilit 
etrafındıı cereyıan eylenıiştir. 

ltblllit işleri yeDİ t~şln
lattan son _dıba . düıenle 
yllrüyecek vei)evıl fi•t iş· 
leri dabı ıalim bir surette 
idare edilecektir. 
Ocvfet, yurd• muhtelif ti· 
cari mteama " itbıll iç.in 
Uirlü kolaylıklar ıöıteıirken 

tüccudın d• b111 1fedakir· 
laklar iıtemiıtir. 

Heyete dahil zevattan bir 
kıımı düa ger.e Ankar.dın 

ıehrimize avdet .. eylcmlıtir. 
Birli\ıler umucni kitibi B. 

Afif inan cuma akıımı iı· 
mire gelecektir. 

--o----
Türkiye w Italya 
l anlaşması 

lt11Jya ile aramızda mev· 
cut tic.:ırct ve seyrüsefain 
anlaşmasının bir ıeae tem· 
dit edildiği Ticaret vckile
tinden bildirilıniıtir. 

Parti ve hükô ~ 
m t ışbırliği · 

...,_,--o----
Parti g a el sekreterliği 

bütiln teş\dlitına bir tamim 

göndererek ekim ve iıtibsal 
seferberliğinde hükumetle 
ııkı bir işbirliği yapılm11ını 

ve h lkcvlerinitı de bu meaı· 
lek t davaaı ile yakındao 

alikadar olmalarını bildir· 
miıtir. 

--o---
Çuval ve kana

viçeler 
20 Şubattan itibaren am· 

bılajJarda kullanılan çaval· 
lar va kaaaviçclar ambıl jli 
olarak memleket dışını çık-

mıyacaktır. Ambalajlar an· 

cak taırcden bu mak1at için 

ıetirilen çuval kanaviçelerle 
olabilecektir. 

----o----
Macaristana 
Kuru Meyve 
Kontenjan f .u1111 fızl111 

Macaristaaa mal. ~öadermek 

için bu mıhn Mıcariıtana 

göaderilmeaine dair ora hil
kümetinin müsıadeai alnı· 

mak şarttır. Aksi halde ma
lın bedeli · verilmiyecektir. 

--...-o----

Japonua Hol
Hlndlstanı~Ad! ... ..-ı 
talllf Bd~ 

sd~;y <• •> - sido•~ 
aiag Herald gızeteıl ı 
ya radyosuna göre b•~ 
nundı JıpoDyanıa ti pf 
Hiadistaoına sulh tek 
meai muhtemel old 
yazıyor. 

Muhtekir 7 sanı~.~ 
süraoe va para ..., ı 

sına çarpıldı ~ 
lıtanbul - lıtaabold• ~ 

taa hamamında kırt• ~ 
Filip Levi, ıatbjı S !!. ~ 
dolma kalem ile ~, ;ı 
f azli kir temia etoaif f / 

tikir ıuçuııdaa adii1•1' 
Filmiıtir. . . -İ 
Oaruımı dün hıttı. lı 

keme ıuçu sabit ı6', 
Fillp Le•İnia 7 1e11e ,,Jf 
Pülllrgeye ıirgllD eitil 
2500 lira aj11 par• 
ödemtıine •• ~irl'O k 
müddetçe ticaretle ' 
olmamatıaa karar ••' 
karar tefhim edildL 

Hfus i•larl t~ı" 
Aakara,-DablHP 

leti. bütün aufuı d•İ ~ 
iÖnderdi ii tamimd• _,. 
kartlarının k rae usııı• 

dığıblmaıına bışl••~111 
daa kart 1 tevıiıteuı• • 
cüz8anları ile yapıbll ... 

* atı. Sizden buna, pek büyük öir lütuf ola· 
rak yalvallıyorum. Yuın beni aHrlarsa hiç 
olmanı, ıiıe anlatacağım bazı acı ve ıa
liıo liıkikatler 11ye1iade, belki benim sev· 
rili •e maıum :avrucuklarım, beni, yalnız 
keyfi ve zevki i\'in yuvuını yıkın, ciğ'er
pırolerİ•İ perfıaa eden ahlik11z ve na
mu11uı bir ıone olmadıiımı öğrenebilirler. 
Şimdi be•İm bayatta en mukaddes gayem 
çocuklarımın nazarında bir dereceye ka· 
dar beraet J&azıamaktır. 

Japonya çık .. 
mazda imiş? 

tutulduj'u için, auf11• 
kerelerini kaybet111if 
herhangi bir şekild• ~ 

Kok ko··mu··,·a· ye kadar nufuı . tef f 
ılmamıı olaalarıJI 

Muh•rrlr ve K•ıeted Necati baaun üze
rine katil kadına şu sözleri ıöyledi: 
~ Fakıt ıiıi bu korkunç cin1eyete ıcv· 

k•d•a aebep,ler ara11qda ben ıimdiden 1\1 • 

çu11uıu h•fiflctici baıı imilJer görmcğe ve 
ıeameie bııladım. 

- Beaim mıbkemeden istenecek bir ıe· 
Jİm yoktur, bea e~ büyük bir suç işledim, 
ben en b&yilk bir ceza ıörmcliyim, ben 
ölmeliyim. 

-Arkası var- l 

Çorapları satmak 
istememiş 

Babçekapıda Kez11pçıoğlu hıaında Alp 
Aslan adında bir çorap toptaacı11 elinde 
mal olduiu halde 111tı~tan imtina etmif, 
balduada zabıt tutulmu,tur. 

-----o---
Vaıiugton (a.a) - Royter 

wjınıı Singaporun dü§mesi 
üzerine müttefiklerin paaifik 
harp hareketlerinin degiş· 
mesini intaç edeceğioi ve 
Japonların daha müşkül bir 
mevkie gireceğini, her Ame
rikan vatı.ni vazifesioi t ma· 
mile yaparsa düşmanın ye 
nileceğl ıüpheaiz olduğunu 
t b rüz ettiriyor. 

Menim mür;Hebetile hı
va gızı fabrikasında istihsal 
edilen koklar, belediye mın-

takal&rıDda perakende ıure· 
tiyle halka aatıldığı için şa-

kcrcilere istedikleri · kadar 
kok verilemiyecek ve aacek 
haftada 500 kilo kok verile
bilecektir. Şekercile r de bu 
miktardaki koku, raluında 
takıim ederek ıhtiyaçlannı 

ayni zamanda odun d• kul· 
lınarak .temin edeceklerdir. 

&a -~ .................. .. 
: Düuya y ıünde mevcut bütün dilJern tercüme edilen ve ı 
ı ea çok okunan gıy~t ndıı bir roman.. ı 

i REBEKA (REBECCA) i 
ı Nihayet 13 Şubat Cuma güali matinelerden itibaren ı 

i Elhamra Sinemasında i 
1 Gösterilmej'e bıışlanacalıhr. ı 

memurlaklarıHı pıllr' 
göz önünde tutarmk ~ 
teskeresi çikarma ffl l 
bal ka azami kolıyh~ ~ 
terilmesi ve iıleri11 ';li 
bışarılmuı için dir' 

vı;;tj;· tren r~ 
latıab .. J - Hırİ~~ /. 

kilcti mubuebe kalı~~ 
murlarıodan Süreyy• f'.J 
dün Ankı.raya gitaı•:, 
Peadik İlta1yonu• f''.J 
beklerken mıne•r• r· 

d 
..• , 

lokomotif ken ••1 

mıı ve bışıaı ezmitl~ lı 
H1riciye memuruOI ~ 

bıl ölmüştür. Kaı• "',. 
tahkikat yapılmakt•d• 

1 

Yo~! •. ~ııat~!!.~~ ~ 
ı TOPTAN 

1 Patates Pazarı 

: Bu Hafta ı yolları idaresi, ıoı •:~ : ı : yolcu hrifesine dalı b'i'J 
: iYENi SiNEMADA f yolcu biletleriae 20.f~i-~ 

: AÇILDI 
ı Ucaz - Temiaıth - Hiç ~aarafsız 
ı çok alınlara tenJilit 
: MEZlRUIK.BAŞI HAL iÇi No. 431 
ı 1 elgrıf Adresi: Sertel' 
: Diğer çeşit mallar da bulunur 3 

i f ''"" '""'""'" '"'" '""'"'" '"'ii(f:'"MUAZZAM°'Ş'AHEsER.'"''""'"''"''" "'-"'-'"'-"-"""'"": iti bareo yüzde Y':,..,if:·J 
ı l J" k .. I" 1 yapmığa karar f b' ! : -Namus Borcu ur OB SOZ U • 101 numarala tarif•· 

iı· 2 K I k Ş h. 'arıı·ıan i . seferleri hariç, dii•' : i - ar an 1 e tr y y : seferlere ıamildir. d,1'1 

ı ı Seanslar: 12.45-4.15-7.45- Cumarteıi pazar 9da ı ''AP• 

ı 
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1 
iliz hazırlığı 

t Londr•<•·•> - star gıze· Dostlarınızı da lmtlha-· .:.! Y•ıayor: DBıwıııın ilk-
~., laarı.ketleriaio bir na çekebilirsiniz 
.. 1111 •r111ad• deniz hue· 

Uırlde beklemeliyiz. · 
... •••ttea kaçan r 2'emilerlc 
~ 11•• Ruıya mülikataaa 
~111 eclecej'i gibi Atlan· 
'-\te bir tecrübe yapabilir. 
illa •t Blsmarkıa · akibeti dü~-

ltl •orede oluua olıun 
.,.,_biltcetimlzi Jspat eder. 

- --o-?oo Paraıütçü 
indi 

S 8-tavya (ı. a) - jıponlar 
.. .._tra7a ebemmlyetli kuv.. ,U 9't •r çıkac mıılardır. Para.· 

"ler Balenyang tayyara 
~dı•ım fıral etmiılerdir. 
_. 0ıter muhabiri bildi.iyor: 

41••1•n2' doıaylarıaa 700 

I'tatltçl lndlıildiiten ıonr 
~alar dealzden çıkardıfı:
p l»&y&k kuv•etlerlerle 
~J••ı &ıeriae yDrilmü~· 

• Buradaki tıyyıı:rc 

~· Japoa paraşütçüleri 
.h h•daa lıral edilmiştir. 

Poa kuvvetlerinin Ponti -
'-tıt.. geldikleri sanıhyor. 

--o------
~llıerikan ordu 
•11nu takviye 
LaY•ti•ıt•• (a.a) - 31 ilk 
;;-da 20 yaııaa girmiş 
~arla martta 45 yeşını 
~-llliı olaalmr yakın bir 
~· hazırlanmak üzere 
;;:•• 11kerHğe kayıt edlle
'ia &erdir. Kıydedilmiyenler 
-.,: Para ve haplı cez111na 

Yıcıklardır. 

~-.. --
Hakaret 

~ lt,tantiDa Hatay cadde
~~· Mehmet kızı 4Syaııada 
'-ti •e, iı meıelealaden Hfi
~ • lnıı Şadiye •• Hnı -
' hıkuet etti§'inden y • 

•11111hr. • 

Fıar midorıoıo 
~tlrpark ve fuar mü
O;_."hae minar B. Ferub 
~la edilmiştir. 

C11t 
•e ZühreYl·HHtalıkları 
MlteLa111sı 

DOKTOR 

ı~lllilı Sonad 
~Yler No.79 Tel.2727 

~. Fahri Işık 
loa M••leket lıadaaeal '••t• .. tlıea •itehaHıu 

h,.ı... lk~ Elelııtrt&: tednlıl 
IJ a 

1
••1 Betler Selıı:alıı 

- • I U!'"QS , .s t2 

3-0tomob l g "'ri ıürdioe 
ve.-erek ve b.§ıuı şimal is
tik metind bırakınak sure· 
til2 geriye doğru sürerek .. 

4-lki b b ik ilu oğlu 
bir; çocukf b ba ınd a v.e 
onua bab ıoda ibr t oldu-
ğuna göre üç işidır. Her 
birinin vi birer tavş n 
getirm inde zorlu'! ·yoktur. 

5-At yarışl rıud kulla
nılan r.y kk hı, ınf mı.den· 
den y11pıl n nal değil midir? 

6-lotib r ıuçu . 
7-Şıpk , tüfeğin UCUD 

ılmış ve bağlaunıı h. 
8-Bir buçuk lira, çü"'kü 

kütüğG dörde bölmek içia 
y1.rımoar liradan Qç y nş 
kafidir.§ 

9-Bu suale kimse Ct!V p 
bul mamıştır. Pıoğramı ter
tip eden c bı k di ver
mi tir: 

"Kucağını otar calı ofur· 
ı nıı benim otu amayac .. 
ğım yere oturmuş olursu!iDZ. 
Çüo ü be hendi kucağıma 
otur mam,, 

Bu su l güıeliigo nıeşbur 
bir filim rtiıti e oralduğu 
için eptıyco kızarnu.ıl r ıre 
gülüşmeler o!muıtur. 

10- ekiziaci Corç, çüDkü 
Amerilsayı 1930 d ., ıiy ret 
eden lngilt re Krah ayni 
zam nd t-llndıst u impar -
torudur. 

Sılab m 
Bayrakh Menemen c dde-

sinde otur n Emin oğlu 
fob met Va fi dı da ki şah~ 

sın b v ya üç el sil h ttığı 

haber ahnmış ve auç)u y '" 
( Al nar k yapıl n sorgu un· 
dı kcapıım i i meçhul şahı 
gelerek ke di i i dışarı d -
et ttlkl ri ve çıkm dığı •· 

dan zorJamağa baoladıklaıı 
ve bu d o kor ar11 h vn
ya i timdıt için eil h attı
ğım lddi tm ıi üzeri e 
tahki tM b şl nmı tar. --
ızmir qskerlik Şubu
inden: 

1 338 doğumlu er tın 
ilk ve son yo ~lamal rı bit
mek üzeredir. Yoklamaları
oı y•pbraı y al r ceıe şu
beye gelmelori l'"ıımdır. 

2 338 doğumlu ve bun-
lsrl• mn•meleye l bi mek
t p h.l(,;u .. lerioi de tecili -
ri ·ı yaptırm k üzre nüfus 
ve mektep tesikaları iie şu
beye hemen müraacatları 
lizımdır. 

(B'i"'LlHi DirJ 

Singapu 
1m nıodaki 

Gemiler 
Tokyo(•.ı)-Domel aj•Dll 

bildiriyor: 
Singıpur Umaaıada in2i

liz harp gemlleriae Japon· 
lar t rafından konmuıtur. 
Gemiler hakkında sarih bir 
malümat verllmektidfr. 

To ·yo(a a) - Sinıapurda 
15 bia iaıiliz 15 bia Avuı
tr !yalı 30 bin yerli cemasa 
60 bin kitilik kuvet •ardı. 
SingDpur halkı 1 milyon ki· 
şi vardır. Bualardıa t220 sll 
f ngiiizdir. 

cava sularında Ja-
ponların bir truıa • 

zörO batırlldı 
Bıtıvya (• .• ) - 8 motörlü 

Harikenler Cıvada Palem
b Df istikametinde dOırnaDa 
hücum etmiılerdir. Ameri
kan •e Hollanda tayyareleri 
de düıman harp ıemilerinl 
bombalamıılardır. 

Beı nakliye gemiılne ve 
2 kruvgzöre lnbet olmuıtur. 
Krov zörlorden biri bat11-
ken görülmüıtür. 

--o----
Yaralamak 

lokilip soka6ında Oımaa 
oğlu Mehmet· kadın mesele·I 
aiadea Muttafa ofla Meb· 
met ve'l'Mehnıet Lızı Şadfye
yi çıkı ile ellerinden hafif 
surette ycraladıfıadın yalra
lenmıştır. 

§ ismet pııa bulvanada 
Hclil oğlu Ptfuıtafa bir ala
cak m ·selesinden Rüatem 
oğlu Zekiyi bileiiadea hafif 
surette y11raladıiındaa yaka· 
lanmııtır . 

§ Sadullah sokaj'ında otu· 
ran Yuauı oğlu Necati oyun 
mescleıinden Yuda oila 
Robeni kama ile ellerinden 
hafif surette yaraladıjından 
y&kalaamııtır. 

§ Çukurçeıme çeşme mev
kinde oturan Muıtafa o;ıa 
Kem 1 sarhoıluk saikaslyle 
Murat oğlu Sıtkıyı taıla ba· 
ıınduı yaralıdıiındaa y•ka· 
lanmııtır. 

§ lkiçeımelik Namazrlb 
mevklinde oturan Ali otla 
Ahmet, ıebepsiz olarak Rıf
at oğlu 17 yaııada Y •ı•n 
karnından ağır ıarette ya· 
ralıııyarak kaçmış •• yarala 
hublneye kaldırılmııtır. 

Evlatlık 
isti yenlere 

Yedi •e dört yaııada iki 
erkek çocuk cvJJ~hk vuU
mek iıteoiyor.M .a1rh (Hatay) 
cıddcıiade ibiı •i• soka
ğında ( 52 ) numaralı evde 
anneleri Hayriyeye mlrac• .. 
at oluamabdır. 1-2 

i JAPONY ANIN 
iBOYUK EMEL ERi 

-54-

ıoaollstan 11111 uırııntlr? 
Mueıal Baıoaye Moıoliıtaaı Ra11a ile· 

sıbıaa benlmaemete muvaffak olmatta. Ba 
bealm1emıdea murat, 11rf Moıoliıtud• 
yetf ıea atlırıa alvarllerl olaa Sllılr atla 
ordal•rı•ın harelretlal çelr kolaylaftır• 
mık f çladlr • 

Jıpo•larıa bu uallde harbe• bir maval· 
falayet temla etmeleri ıorclar. 811aaa l~l•
dlrklJjıpoalar Moıoliataadald alfualan• 
ora ahali.fal t•pıaclıklan Badahk 1arclıaaı 
Ue Jirlltmetl karmattardı .• 
Jıpoa atları baraaıa 1amaçlar1ada lıcoıa• 

maılar. Hattı l»arama laavuıa•a blle 1•· 
ııyamaılar •• 

J•poDlar lçfa burada .motlrll ilan la•· 
reketiadea baıka pn kalmaL Oo•• da 
teıirf ol••••· Çlakl ., ... r••'" insafı •• 
ah•llıl aıdar. 

Ba Tlrk·Bad• lllrenala yamaJları ,otta 
ve p111a harblae pek mltalttlr. G~elM 
kavyetlerl adıaı taııyaa Moıol ıl•arllerl 
barada kaı ribl açma11111, atlan•• tafta• 
t•ı• sektlrmeıinl pek 171 blllrler •• baada 
m•blrdirler. 

So•1etlerla tlrlfl•e ılre dıı Mo10Hı
ta11 Japon lılerladea p ek uzaktadır. Ba 
ylzd~adit lcl J•puaya burada lıtilıbar•t •• 
caıaslak iat•ıyoDları ~Hit edemeı. Bu 1er
lere rlrebilmek imkbıaı baı.mıı, laatta 
tayyarelerlal de oçaraaıaı .. 

Rular llaraı.rıa daram••a. tabii ..,. 
••tlerlal k-.Jf babueıl1le rhd•nllklerl 
fe• lae7etleri 7ardıml7le lau huaaatı t..
bit ıdehllmlflercllr .. 

uGizli Vesika" 
Çuhk R•1ama 11111 enak ...Uealade 

teudlfea bir melrtap bahlamaıtu.Ba mık· 
lapta R• fea ı..,.tt.rlaia Moıollataacla 
made• aramak ••lleılylı dolafblbklan • 
ilke.le, 12 klmlr macleal dlliJada em•H 
olmapa demir mad•lerl Wlllidaia li· 
re•ilmfttlr. 

iki b&Jlk ıraflt dala, lıuk kllomern7e 
kadar aıaaaa made•I 1•i damarfan olda
ia ıiltl mlltelaamıliina lddla•u ılre b.
ralardı çok •••ri• alba n sim .. ma• 
dealerl de •••cattar. Hattı lt•all ldm1e
vi eDdiatrl lci• yarablauıtar. 

Hilaıa dıt Moıollltu dla1ada emull 
ltala•m•1•• bir mhtemlue olmaia 11,.11. 
hr. Ha•a11 da lıloıkonaı• la•••••• •J· 
i"adar. 

lıte ba ıebepteatUr ld Raılar i»•Utaa 
.. Rasyaaıa mlıtakbel Amırflr111,, iıml•I 
vermiılerdlr. 

• Eier Moroll•r bar•J• Avrupa ı~rma1•· 
ılala fİrmeılae riıa ılıterHJdiler ita JH• 
de 18 inci aı1rda Amertbdalrl tta•raaıa 
bertaraf edlldiil ılbl ita laldfıe ele ltaıa
rılmıı olacaktı. 

Nitekim Çar R•ı1a11 Sllılr1a11 Çine •• 
T&rldsta•a l11tlamak için •• bu 1olaaa da 
Tııkeade azalmak ıaretiyle Traaı Slblr 
demiryolaaaa pll•ıaı haıarlımııtı . Bu pil• 
Dl Almaaa, la2'iliı •e Amerlkaa ıermare· 
darları da iıtirak talebiacle bulaamaılaı ... 
Fakat Ruıya buDdaa korkmuıta. Fu•t 
bulunca bara11aı Raı ıerma7Nlyle ltletmek 
&ıere yalııı tahkim etmekle iktifa 
edllmiıti. _ ...... "'-
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Korunma kanununa 
aukırı hare-et 

Alaancıkta Sornova cadduiode 83 11yıh 
yerde bakkallık yapua Aziz oğlu Mustafa 
Kuraloğlunua dükkiınua müşteri ılfatiyle 
pirinç almıia rlaea fiat mürakab! •• arıı 
trrma memurlar1aa pirinç olmadııı beyanı 
lıeriDe ıuçlaaiıln dükkintada yapılan araı· 
tırmada 7 çuYal piriaç, 8 çuval nobnt ve 
bir çuval balrur baluaduğuadao yakaian· 
mıı ve hakkında milli korunma kanununa 
rire muamele yapılmııhr. 

§ laönü caddeıiade 227 11yılı evde otu· 
raa AaHtaı oğlu Miıelia vaki müracatanda 
hak oğlu Ne.imden 37 kuruı• ıatalmakta 
oha kaput bezinin metresini 105 kuruıtan 
aldığını iddia11 &zerine ıuçlu yakalınmııtar. 

--o--
Maskeli hırsızlar 

lıtaabal- Zabıta evelki rece Y aikapa • 
nıada Gınsterleri taklit eden bir hırıııı ya· 
kalamııtır. 

E•elld ıece ıeç ••kit Yağkapaaı çlYa• 
rıada deniye ı•ıea memurlar yliıil maıke· 
il liir adımıa mıiııa J.aııbane lrapılırıaıa 
iaüade ~P-heli bir vaziyette dolııtığını rar
milıler •e keadiıini yakalamak istem ılerdir 

Bu meçhul Ye ıarlp kıyafetli adam me
murlu tarafıadaa yakalaaıc•ğıaı an1ar an· 
lamaı ıfiratle buluadui,u yerden uıa.klaımıı 
kaçmar• bıılrmııbr. 

Bu e11areagiı ad•mm peıioi brıkmıyaa 
Hl:ntı memurları 11kı bir takibatta bulun· 
muılardır. 

Kuoiar oynamak 
Boraoya klçilkçay mabaJlesiade oturaa 

Dutaa aclıadakl ııhıı eYiae topledıiı Em
rallıb oila Faik, Şerif oğlu Mehmet, Be· 
ıim otla Ali, Ahmet oilu Hüseyia, Ali 
ofla Maıtafa, Halit oğla Nabi ve lbrabim 
otla Mehmet adıadaki ıahıılara menfaat 
mubblUade kumar OJ••ttıiı haber ıhnmıı 
•• ıhua u•mı emri iiıerine ev ı> ıirilerek 
27 lira 57 kuruıla bir Cleıta iıkambil ki· 
t.dı ve bir:-çift ıar ile pirllkte meıhudcn 
rakal••mıı •• tahkikata bıılıamııt1r. 

§ Karantlaı K6milr iıkele1iade Hamal 
llelamet oılu Tetfik ve Cemal oilu Kena· 
aın zarla kumar oynadıkları görülerek s.ııç· 
Bat& yıkalaamıı Ye tahkikata baılaamııtar. 

llkiçqmelik Fırefpaıa mevkliade oturan 
Alamet otla Maıtafa Pu11tçı adıadaki ı•h· 
•• urar ıattıiı haber ılıamıt ve alnaaa 
tertibat •ayeıiade 6 rram 70 ıaatiiram eı· 
rar .. tarka ıuç&ıtl yakalaamıf ve evin· 
ie de yapılıa aramada 7 ıram 70 Hntlğ· 
ram ell'ar b•laaarak alıamıı ve tahkikata 
bıtllDmlf tır. 

Kazaen yaramak 
Alıancak Çelik • ıokağında oturaa Ab· 

· dullah karı11 G&ler adındaki kadın eviu 
tuaçuında11 kilim ıilkmekte iken mllvaıe
aeıiai kaybederok an,np y.ralanmıı ve 
tedavi içia ha1tıacye kaldırılmıştır. 

ihtikar 
Aaafartalar cadde1inde furuaculuk ya

pa• Oımaa otlu Ahmet, Hüseyin adındı 
bir iıçiala veılk11iyle ekmeğin kiloıuau 25 
karaıa ıatmık aureu,ıe ihtikir yaptığı 

1 iklyet edltmit ve ıaçlu yakalanarak adli· 
J•J• verilmiştir. 

l•liilN illıJ 

RADYO·TELGRAF HABERL 
Domeı ajansı 
Singaourun tes 
teslimine dair 
konuşmaları 
anlatıyor 

---o---
Tokyo{a.a)Domei- ajıaıı 

Singapurdaa bildiriyor: 
Mılezyadaki Jıpon kıta· 

larına kumandı eden rene· 
ral Y ımaıita iaıiliı kama· 
tanı Pe11hival Slaıapurua 
tealim olmaıı sıraııada 49 
dakika ıüren gar&ıme eı
nHıada olayların ceryaaı 
ıöyle olmuıtur. 

Y amaılta: K11a ve ıarih 
cevap iıtiy.orum, kayıtlıı 
ıartlız teallm olmak lıter
miıiaiı? 

Pershıval: Evet 
lnrlliıleriu elinde Japon 

e1irleri varmıdu? 

H•yır bir tek eılr yoktur 
e1lr Jıponlarıa bayati Hia · 
dlıtaada garanti edilmiıtir. 

Şimdi kayıhız ıartaız 

tealim • olm•i• raıım111nıı? 
Evet veyı hıyar deyiniz. 

Baaa yana sabaha kadar 
müddet veriniz. Düıllneyim 

bu kadar bir zaman bekle· 
yemem. Akıl taktirde ver
diğlmii kararla büyük ölçü· 
de taarruza gececegiı. O 
taktirde b&cum devam ede
cektir. Cevabınızı bekleyo· 
rum evet mi hayır mı ? 

Bu vaziyet kar1111ada 111· 
giliı kamutaaı ıük&t etti 
biraz ıoara evet kelimeai 
agzında çıktı. 

Y amHita: Bu gece 111t 
22 de mu11bamatı nihayet 
verileceUlr, 

Fakat aalaımamız iblil 
edilirae Jıpon k•taları umu· 
mi kat,i bir ta11ruıdı • i -
ıiçeklerdir. · 

Londra halke
vi nasıl 
açılacak 

Londra, (•.•) - Londra 
hılkeviain açılış töreni ~ 19 
ıubatta yapılacak ve bu tö· 
rende htıklimet dairelerinin 
bntila ıefleri mlime11Uleri 
dahil olduğu halde 400 ki • 
şi bızır bulunacaktır. Açılıı 

dolayiıile Tllrkiye bü1ük 
elçisi RBıtü Araı, laııiltere 
hariciye nazırı B. Eden Brl
tll koaıll reisi Sir Mılkolm 
Robeaıon •e r•aeral Slr 
Vilyamı Gid birer nutuk 
aiiyliyeceklerdir. Generalin 
nutku tilrkçe olacaktır. Bun
dan ıoara Tilrkiye elçiıi 

bılkeviai reımea · açac•ktır. 
Tören filme alıaıcak rad· 
yoda verilecektir. 

19 Şobattı Türkiye ıaı· 
tiyle 18145 te Londra raci· 
yoıu Tilrkçe neırlyataada 
açıhı taflilitını verecek ve 
21 ıubıtta saat 14,45 net · 
";iy~tanada bu mlln11ebetle 
bir ilive yapılacakbr. 

--o--
Şark cephe

sinde 
----o--

Moıkova (•.~) - Sovyet 
tebllii: 

15 fUbatta kıtalarımıı Al~ 
maalara karşı taarruz hare· 
keti devam ~tmiılerdlr. Mer• 
kezi cephede bHı yerler 
daha dDımaadan · temizlen· 
miıtir. biaden fazla bızı ölü 
11yılmııtar. Düımaa ~cephe" 
ye ihtiyat kavetler ietirmfı· • 
tir. 15 ~ıubatta tayyareleri· 
miz 7 alman tayyere1l dü· 
şllrmüılerdir . 5 tayyare kay
bettik 1· 14 ıubat ıra11ada 
almanlar 279 tayyare kay· 
betmiılerdir. Bizim kıyı bı • 
mıı 83 tayyaredir. 

Berllo;(a.ı)-Teblij': 

------Slarapur(a.a )-S~~ 
müdafaa eden iaı ..... 
mandıaı geaeral P 
den alıaaa baber 
ileyhia baıkum••"" 
vele rönderdigi 
Bu mesaj din ıa 

raya ıelmiıtir, 
General borulır_ı~ 

rip edllmeıiadea ~ 
ıuıuıluk beaıla r• 
ılladın mildafaa1• 
etmek lmklaııı 

;aadaa babı etm•' 

Almanlar 
çile in 
ımıaratorl 

mezarcısı 

İUDUD UllUIClll 

ıöıtermiıtir. J 
Şimdi laıiltere ...., 
bir koı kalmıttı r • ~ 
yadır. ÇörçU iaıU 
Ruıyaya olmaya~ : 
de balaamaştur. 

Şark cepbui•I• 
keılmiad e ~Almı• 
çenilmlı: dilım•• 

lerladea biriai 1111b~ 
8 y61 Hir ve 42 
etmiılerdir. I 

Dıier b6lıelerdf 
yetler yeaidea ıl" ~ 
uğrıblmııtır. Dl• 
barebelerhıde 46 __ .ıl 
yarHi dilıürillm~ 
kayıbımıı 2 tayf 
rettir. 

Altın i Tayyare 
piyasası - - - - - - ----

!Süleyman Ncip Emine 
ı Tar~fıadan Meıhur Demirba1<e Mlldilıll Rodt' 
ı adapte edllmiı d 
ı T&rkçe ıöılll • Şark muaiki 1e oy•-

---------
BugOa bmirde altının ahı 

fiyatları: 

i KADIN KALBi 
Reıat - 3450 
Hamit- 3300 
Aıiz - 3200 
Halkalı- 3 l 00 ı Matineler: 1-3-5-7 ve 9 15 te .. 

-~.ıııı---------· ı Cumarteıi, pazar ıünleri 11 de ili•• 11aaıı .. 


