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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Pulluk Tevziine Baslanıyor 
Ziraat Makinelerinden Hususi 

İDEAL BURO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Di.Jor ki. "Az masrafla iyi 1f yapmak pan kazanmak 
J.stiyorsaıın "İDEAL B'ORO., ya okuyuııuz.; 

Satış Yeri: T A N t.tanbal 
F 1 YAT 1 60 Kr. 

r -, 
! İki ıün evvel Johor bo$ızı- İ 

1 nı gc~erck Singapur adası- I 
I nın şimal batı sahiline çı-
1 kan Japon kuvvetleri, stil ratle cenuba doğru ilerle-
.1 mişlcr ve adanın diğer kı-
sımlarında muharebeye ~e- 1 
vam edildi&:i bir sırada Sın- •

1 

PASifiK HARBi 

JaDonlar 

1 gapur şehrini işgal etmiş
lerdir. Daha evvel alınan 
haberler, sivillerin adadan • 

Arazi Sahipleri de F aydalanacak1 )!~~:fE~~~t~;?~* 
Singapur 
Şehrine 

Dün Girdi 
lngilizler, 

\ BEY ANA TABI UNLAR 
Evlerdeki Bütün Hububat için Beyanname 
Verilecek - Bu Hububatın Nüfus Başına 
Birer Kilo Unları Beyana Tabi Değil 

Şark 
Cephesinden 
Bir Kaç Sahne 

'.Alman ordusu eark cepheslnee 
çetin bir kış geçiriyor, Dinlerun
ye vakit ve iınkAn bulamıyo. 
Kar, soğuk ve cephede hüküm s{.. 
ren korkunç sQkut onun s!nJrleri 
ıı1 yoruyor. Cepheden Alınan as 
kerlerl taratın~n gönderilip Ber 
ım gazetelerinde nesredllen mek 
ıtuplar bu mücadelenin dehşei 
hakkında bir fikir 'Verecek mahi 
yettedlr. 

Volkischer Beobachter gaze
linde binbaşı Soldau yazıyor: 

l:!f!j" Sonu; Sa: 4; Su: ' 

rak yalmz bu mahsule ha.sredilecekttr. 
Bu vru:iyete nazaran patates mıthsu. 

lü, en az 500.000 tona yükselecektiı. 
Merinos kongresi dağıldı 
Ankara, 11 (A.A.) - Ziraat Vekıll 

Muhlis Erkmen'in reisliğinde toplan- f 
mı:ı olan Merinos kongresi 10 ıiin sil· 

l2fj" Sonu; Sa: 2; Sü: 4 

Bir Kısım 
Bul9ar 

Kuvvetleri 
Alman Kıta1arı İle 
Değiştirirmek için 

Sırbistana Gönderildi 

Ayrıca 3 Tümen 
Daha isteniyor 

r 

' \.. 
ASKERİ VAZİYET) 

SINGAPUR KALESi 
ELDEN CIKINCA 

Pasifikteki Japon Üsleri Tazyik Altında 
Tutulmazsa Felemenk Hindistanı Yakında 

Tamamen Jponların Eline Geçebilir 
r·-Yazan: Emekli Deniz Subayı·--··"\ 

~NECATI YA5~-~--!_ .. J 

P81en-

-~/J2i€~= 

Vichy İle 
ihtilaf 

Alevlendi 
Amerika, Rommel'e 
Yardımından Dolayı 

Bir Nota Verdi 

Berlin, Fransa ile 
Harp Çıkarmak 
istiyorlar, Diyor 

Felemenk Hlndlıtanını te9kil eden takımadalar: Japonlar bunlardan Borneo ile Celebea'ln muhtelif yerlerine 
aeker çıkarmıılardır. Cıva ile Sumatra'da harel<ıtı 111dece hava akınlarına inhlıar ediyor. 

Vaşington 11 (A.A.) - Zc!n· 
nedildiğine göre, Libyada Rcıın· 
mel'e gönderilen Fransız nulı 
harp malzemesi hakkında A· 
miral Leahy tarafından Mart? -
şal Petain'e bir nota verilmi~tir. 
Hariciye Nazırlığımn Fransız 
kara ve deniz yollariyle Rom· 
melin eline varan harp malz•~me 
sinin miktan ve mahiyeti hak· 
kında mufassal raporlara sahip 

tW Sonu; Sa: 2; Sil: 5 

Pasifik'te 
Amerikan 
Hazırlığı . 

Donanmaya Mensup 
Birlikler Yeni Zelanda 

Sularına Geldi 

Bir Çok Adalara 
Takviyeler Çıkarıldı 

Boston, 11 (A.A.) - Christian 
Scicnce Monitor gazetesinin mu
habiri, yeni Zelanda'da welling
ton'a donanma ile beraber Ame
rikan deniz kuvvetlerinin öncüle 
ri gPldiğini haber veriyor . .Bu 
muhabir, Pearle Harbour'dan son 
raki yol boyunca bazı noktalar:ı 
tekviye kuvvetleri çıkarıldığuı.ı 
ilave ediyor. 

Vaşington, 11 ( A.A.) - Bahriye 
nezareti bildiriyor: Cenup batı 
pasifikte müttefik kuvvetler ko
mutanı amiral Hart hastalığı he· 
sabiyle vezifesinden alınmış ye
rine Holanda amirali Helfrich ge 
tirilmiştir. 

W Sonu; Sa: 2; Sil: 6 

Adadaki 
Deniz Üssünü 

Tama mile Tahrip Etti 

Birmanya'ya Karşı 
Geniş Ölçüde 

Taarruz Bekleniyor 
Tokyo, 11 (A.A.) - İmparator 

luk umumi karargahının teblıği: 
Japon kuvvetleri bu sabah snat 
8,30 da Singapur şehrine girınL)· 
!erdir. 

Ağır havc hücumları 
Tokyo, 11 (A. A.) - Domei a· 

jansına göre, Japon hava kuvvf:t· 
!erine mensup kuvvetli teşkiller, 
11 Şubatta Singapur'a karşı mu
teaddit şiddetli hücumlar yapmış 
lardır. Bir Japon bombardıman 
tayyare teşkili gara ve limana 
hücum etmiş, daha başka tayyare 
filolan asi şehre sıkı bir taarruz: 
yapmışlardır. 

Deniz üssü tahrip edildi 
Batavya 11 (A.A:) - Singapur 

dan bildiriliyor: Singapur deniı 

~ Sonu; Sa; 2; Sü: 3 

Perapalasta 
Geçen infilak 
Hadisesinde --

Alman Ajanlatının 
Mesuliyeti Görülme

diği Bildiriliyor 
Ankara, 11 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının öğrenöiğine göre Tan· 
ca hadisesi hakkında Times gaze· 
tesinde çrkarak muhtelü Ajans
lar tarafından neşredilen ve Sof 
yadaıki İngiliz elçisinin şahsına 
karşı İstanbulda Alman Ajanları 
tarafından yapılmış bir cinayet 
teşebbüsi.ınden bahseden haber 
üzerine, Perapalas suikasdi esna
sında yapılan tahkikatta Alman 
Ajanları mesuliyetinin sabit olup 
olmadığı hakkında sorulan bir 
suale salahiyetli Türk makamla
rı "hayır" cevabını vermişlerdir. 

Resmi Uslupta Değişiklik Lüzumu 
REFi K 
HALiD 
KARAY 

H~lk işleriyle ilgisi olan buyrultu, karar ve 
kanwıiarda halkın kolayca anhyabileceği, 

~i.ıpheye düşmiyeceği, şaşıp düşünceye dalmıya
cağı, yanlış bir kavrayışla tersine hareket etmf.. 
\'eceğı bir dil ve bir üslup kullanmak lüzumu şu 
sırada biısbtit.ün meydana çıktı. Yeni kara'rlann 

çoğu, dogrudan doğruya halkın bilmesi, bılip vakit geçirmeden 
uyması, icaplarını yerine getirmesi için çıktığına göre bunlar 
gayet açık lisanla yazılmalı, iyi sıralanmalı ve ancak bir "müte· 
hassıs,. ın, bir meslek adamının değil, henkesın kavrıyacağı şek
le sokulmalıdır. · 

Halbuki - omek olarak ele alalım - son kararda ''ellerinde 
ve evlerinde bulunan buğday, çavdar, mahlüt ve mısır ile bu ne
vıden UQlar ... ,, denilmektedir; ikincı maddede ıse "hububat,, ke· 
limesi kullanılmaktadır. "Mahlut,, tan ve "hububat,, tan ne an
lıyacağız? Acaba pirinç, mercimek ve fasulyede hububat mı sa· 
yılır? Bunlardan da un yapılmıyor mu? "Bu neviden .. ,, söziı 
akıl kar:~tırmaz mı Hepimiz "Hububat,. tan kastedilen şeyleriı 
yalnız buğday, arpa, yulaf, çavdar \'"" mısır olduğunu ve yalnız 
bunların karışmıjına "mahlüt,, ismi verildiğim, fasulye, pirin<,' 
ınercimek için ayrı bir tabir kullanıldığını nereden bıleceğiz? 
Nıtekim bilemedik. İstanbul ahalisi, bir uğultu hahnde hep bun
ları bıribirinden sordu. Sordu ve hfila anlıyamadı! Başka bır me
sele daha: "Mahallin en büyük mülkiye amirine bir beyanname 
ile bildiriniz,, cümlesinden valiyi mi anlıyacağız, bulunduğumuz 
kazanın kaymakamını mı, yoksa sadece bölgemizin nahiye mü
dürünü mü? 

İşte bu biçim şüphelere meydan vermemek içindir ki, karar-
larda ve buyrultularda " ... nev'inden,, , "vesaire,. , "Ayni çeşit
ten., , "ve benzerleri., gibi sözleri kaldırmak,. hepsini birer birer 
saymak, "kırtasıyeci,, ve "basma kalıp,, lisanı bir yana atıp açık· 
lığa dikkat etmek, kısacası halkı anlama hususunda ferahlığa 
kavuşturmak şarttır. Bu hem devlet. hem millet bakımından 
daha faydalı olur. Bir taraftan biz dilde özleşirken öte yandan 
da memurlarımız üslupta berraklaşmaıhdırlar; resmi üslupta da 
h::lkın karına bir yeni üslOp yaratmalıdırlar. 



Yazan: lR.1' AN BEHCET 

lanalr: Panılt kaılarmı çattı: 
- Cemile, dffi. Oradaa kalk. Yan - Bea eledi. llekt..- IQUUDU deli· 
rafa ıidelim. Um. Fakat hayatın ne olduiunu her

kesten l)'f btUrtm. 

Birinci Ağır Cezada 
Muhakeme Edildi 

TAN 12. 2. 942 

DiKKAT 
ZiRAAT EKiPLERi 
TEŞKiL ETMELiYiZ 
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"Ulus.. an Himmeti 
Yazan: ULUNAY !:it~J· '' Vargancu,,ları işten 

,,., Dtl 'bahshMle hepimizden fazla ai· 

1 :1ınııı:ı .1 amamiyle Menetmeli ~(.==...~~ 
ADASI 

ı ~ -- - - - Adanın stratejik eltemmlgeti - Deni.z Ü8BÜ - Yüzen batti lakolaatik bir calıııı tani71• ai-

»ichy Hükumetinin ' • • • • ' havuz. v. neden ve naaıı kuruldut. v •• an ,,.,,.,.,,,, _, ~ •e dnfmalarmdan çı1ran lftu. bet neticeleri hepimize bildiriyor. Bu 

eni Durumu temin ed.Udi1 - Sinoapurluların verdikleri verqiler aaretle bb de öz diliuıizi.n tiYemiae 

t En kü. ,.;;lr b" • • d .... 1. 1dı b • le •ı-n-ı. blı1 bit di _ ..... _, -"·-· 
Y ili ANTEif \'UA ır memurun, lŞlll en !rAan ğı zaman aşka bir memuriyet bulma- p asilik sahnesindeki en mühim mesafede :rer ş.............. • • - .,,_ Wlmelıı:nuı aaa-ıv•- •• 

azan: aL. mücadelelerden biri Singapur- ğeri yüzen iki havuzdur. Hasara ut- ba tepik ile dilimizi hem aadelettir-SC-., ~ Vic:by ~ I sına imkan yoktur. Bu ceza usulünü, İktisat gibi bugün bütün dünyanın uğrunda da yer alrnaktada. Malayadaki harp rry~ harp aemilert ~cak bunlar•- ...,.. .._de öa teldia• doira a&tür-
mihver lehDıe olarak verdigı h bett. v. b. .. . d lsuzlu.k ed nJ d b k li bitmiş, İngiliz kuvvetleri Asya kıta- yesınde Slngapur Qssünde ~lr edl-o- mQOe cahll70nı.ı • 

... müsaadeler, Vicby hükilmeti ile ar ıgı ır mevzu ~nn e YO e ere e tat İ etme 'yiz sınt bırakarak Singapura çekilmişler- lebillrler. Bunlarm daha mühimriü "Ulu'" an dön dil kola tarafımlan 
~ve Birletilc Amerika araun- \..____________ dlr Japonlarm birkaç gündenberl ı.a- lan yüzen hawı 80 metre ıenlflilln- 78lm• ua için çıbnlan Qt* brotü-
takt cergin?iğin artmasına sebep m- . gal~ başladıktan Singapur bir ada- de ve 270 metre U%Unlutundadı:r. tn- rl aldnla. Ba, fonnacıldar bir ltlatce 
-.ur Vichy htHdbııeti Lib:r&n "1'11- GepD umumi harbi 7llfll!lbt ~ masma maddeten imkin yok gıbi- dır Mesahai sathiyesi 982 kilometre gilterede yaprlmff Strıga~ra vapur- Ut bqbıor; tummll )'UtCl1lrdllla a 
... 70İa De otomobil. Jıamyon. pet- lanlar için ..... ara.. a6stl a- r·---y azan : ---..... dir 'Memurluk için tatbik ettiğimiz ola~ bu kara pa~aıı. Jobor bOlazm· tarla pa~a parça nakledilmlt. IODl'a ima mlaallerle deYun edl10r ....... ""'° ~ ze)tin~ ... earap er hatıraların ayanmaıma sebep o.. ' bu · cesa asullinü, lktısat ıibl baıiin. d b" köprü ile Malaya yarnnadası· burada bir araya konarak kUrulmut• blbneler llaldtıada mümbp ecl!t• 
~·.-.de etmekle tdıam ı.. Vlba ..._ika,. nm bic bir tim- , Fı•kref Ad•ıı 1 bütün dünyanın uirunda harbettiti n: r~~tedilmişti. şu anda bu ~ne tur. Bunun içine girmi7en ıemı ,ok- bllec8 teldlOerden aonra derlemeler• 
~ Bana nivetaı 98de tatlı b1r batıra uyandırmasına bir mevzu üzerinde yolsuzluk eden- iltisak parçası da ortadan kaldırıl - tur, Devld olan ve dibinde 10,000 dela de 1auı ıaecmeter yapıJOr. 
~nan Bindiçinldetd l'rwd ihtimal ele JCktar. B~unla beraber ---------·--- lere de tatbik ederek, onlan bir da· tş b ı nmaktadır kiti 7en7ana durabilen bu havuauD Ba kütüclik risale -411 büımdldan• 
~ gemDertni Japo~ teslim -..Silıa. fena, hele müıtehlllder i- ha memleketin hayatı demek olan m H u.~ taratın eh. uğnında bu ka· diier bir i71Ufi de berbanıi bir mec.o eo' Oaemll b1r vnika4ır; her v net-
~ baklanda haber de İngiliz .c cm hiç de ko~ birtey delildir. ıar. camekinda beldi7en daha bir bir işle meşaul olmaktan menetıek dar ~a~ döktükleri bu adanın strate- buriyet ~arıısm~a ba&k• bir 78'9 redilecü ile muntuaman bl.ı1kt:lril
~ hükO.nıetlerlııi V'5chy nee- Çünkii .,,esf.ka., demek mal yobuz- çok lmnd1U'a müıteriaiz kaldı. GiiJı. yeri değil midir? ji bakımmdan büyük bir ehemmiye- nakladll~ilmesidir, . meli lbtnacbr. Bilbaua ben ftrihtl 
~ciddi teşebbüalerde bu~ lağu demek delil, olan. fakat sayılı lerce bu vaziyette durunca, satıcılar lhtikirdan mahkftm olanlara kar- ti varda. İngilizlerin Pasifikteki do• Bu ikı havuadan maada, denıt aa: mitaıı.ri hem .latifacleli, btlll de kea
"'btmişdr Diier cihetten Alman- malın berkeae adalet '" müsavat 1- fiyatlan indirip, 7eni ittihalar ka· şı, ticaret odalan •e kredi müesse- nanmasmm ihtiyat beıWni burada ıünde, birçok tamlt atöl7eleri, aıaı. dilerial wla okutacak kadar "alanlı.. 
~ miltar~ abkfhnma muhalif o- çinde daiıtı1mam elemektir. bartmaya karar ftrdiler. ıeleri acaba ne şekilde hareket f!cti· muhafaza edildiii iPbi, kaza:ta uğrı- zeme ~!blarakine pa~~ı:_ının d~.. lkdilm. 
lıltak, DaJrar, Apdir, Kazablanka ~ban~ bir ~ç ırtlıı ~ Fakat, bu bir istisnadır, Kundura yor? yan gemiler de bu üste tamir olunur. duğu .-'" · • am~ .. r, .._, "UI•,. an n .. riyata c1ll 'beba1nl il• 
...._ıada yerepııiye ..., askeri mabi- "l'elci haJ1 De baıünkfi balı man so- birinci derece ihtiyaçlardan olnnkla Kendilerine itibar edilmekte de- Yine bu küçücük kara parçası Avus· ele~k aantra~ vardD'. İcaba: mi bir ~ içinde aöriilOr ft a-
~ b.nırhklar yapmaya başladıkhn 3e yer bırakmıyacak kadar meydan. beraber, her liinldi yemek, içmek i~ vam ediliyor mu? tralyanm müdafaası bakımtndan mil- i?mıle~e~ bil7ük toplan aahil~1- Wradarlara da 671e ltilteriyor. 8a i-
~ pyialaT dolapnakt:a~ Va· dadır. • tiyaçlan gibi derhal tatmini icap Diğer tüccarlar onlan bir nevi kah hlmdir Sonra Dolu ve Batı Asyası dırmek ıçın kullanılan b\17(ik vt._, ttllarla enell bir teklif teklinde ...... 
1ı1..~ Elanel: -.:... tat ..... "'Lı ... ..._ '-an etmez. Asıl ihtikirlar da ba mallar l"'-'-' di 1 ? N . · ıu ilzerind b ı d :.... · ı Süvenin f&l'kmda bulunan benzerle- L- ...... ,:-.... h-L.'--da ......... n-~n gelea. haberlere göre: HU. _.u .-..n.. uaı..... raman nu te cuuu e yor ar e :ra- tıcaret yo e u un u ... ıç n . . b"-m .. l--idir Bir deniz 0..Cl Jqan - - -.-- cV"•u-
~ Franau denis ve kara yollan ft8ika 1ISllliinürı Öteki ihtiyaçlanma: berinde 1'8Pılı,ror. pıyorlar? Hindistan ile Doi\I Asyadaki devlet- rınm ;{1 WJ~b. ieJt kıuun& ar- inceleme yapmak imklm bud ola• 
'9 General Rommel'e g&nderilen mal için de tatbik edilmen çok yerinde Satıcılarda, her inanda olduğun- lıte bir sürü sual ki bunlara cevap ter arasındaki ticaret üzerinde miıes- odtr.lan Ad ııga~f ~.... ~ 'lor. 
ıc., ''" mahl7et1 ""' mikdan hakkm- bir hareket oJacütır, Bisi. J9lııi dan daha fazla 'bir tahaklrtim hini YenDelı: bir hayli cilç. strdir . anm e ı •7' •00 rilal.,. •inin illt laammda d 
ta Weniiatlı ı"apodara malik bulıın- müstehl.iki ba yola cötürea bir eok ftl'. Mü1teri7e, Jstediii fiyata mal • • • Ad~da hava kuvvetleri tarafnıdan yosunlarla doludur ~ bunlar cleai• rülen ıtptlann da hepai henis lnılk• 
.... IWr• sebepler var. satmakla blım70C', nnki bir lltaf turubnut tanare me:rdanlan. donan- zaltdarın harek~tlerini ,!2,~im mlma::va aalih bir vui7ette delildir. 
Geaıen1 RommeJ'hl çok mı"'kdarda &-eti, ba anne. lhtfktrm Bnli- 7&PDUI cibi, param ile bırlikte, tıe- Hilldlmetin tikcar •e emafa manm mah olan deniz ftsleri ve or- Bu adaya d':nizden ,...._... - lleaell "emare. "bel1rtl.. pldla4ı 
~ lmYffti. ::vfyecek maddeleri ve ne ırıeçilir ,,. halk liinmau yere ve ıekktir ve minnetlerini de almak i.. kartı cliaterdiii teaamüh cid- dunun inşa f!ttili muazzam ıstihklm- kAn harclndedir. Bunun içindir ki, laallamb101'• Halbuki belirtmek "tebs-
'-"P ıe.aımıı alablldiıli için makabil bir çok ıamanbtr tamamen eeaan tiyor. * * * den takdire deler. Fakat banlar ba lar vardD' "Singapur UssD tlbiri Japonlar evveli Malaya'yı ahn"8 rti1ı ettirmek.. tir. (Balare) iae bir 
~ geçmi7e muvaffak olduğuma be::vecanlardan, f&llmıbklardan ~ teaamübe li)'akatlarmı lıbat edeme- bunlarm hepsini birden ihtİ~ eder, mecbur olmutlardıl'; llra ada)'a ~ (İll) •e7Qhat (ipQca) demektir. "Z .. 
~ m:::vılmaktadır Bunların mü- tarrbmt olur, sonra da. memleketm Dün 111 iatatfatiii ılirdlhn~ 1941 diler. Bu ıebepten ve pek haklı ola· Orduya alt olan memnu mb'ıtaka- ~ ~==:a!'1 naret", "cerülillk" mu.aum ancü 
~ '* kıllDllll dofradaa. doiruya ihtiyacı tesbit edildiii cibi,, elde eeneehıde adliye 411 tGccer ve rak. hüldllnet but maddelere el cin, kalay rengindeki petrol tan.klarl- - (..Uen) ifade edebilir. "Bltanf" m 
~ yoliyle a1nu, olması da çok ~ ~ 'ile .iıtihsal imkinlan öl4 eanafın üıtilrlr yaptıfnu tesbit ede· ko,.da. Çünkü, her ıe1'in oldulu gi- nm her biri 1,000,000 tonluk petrolft binden sonra bqlamJlbr. "tarafus" dire terc1i1Deal fikri anlat• 
,.... reldir·, --ı...-ı bizzat İngilizler, çülmüş._ bi.Unmiı. a::vrıc:a, kaba. be. nk kendilerini muhtelif cesalara bi, buircinlılnı da bir uran •ar- bavicllr. Bunlar, bir lnfllAk vukuun.- * * * 111a7a kifayet etmu. Zira bllrada "" 
~ Trabi::.. harp malzemesi §elrllde de olsa, Dmi tabiriyle bd' carptmm1o 150 kadar dava da ba dır, bir halk hiilı:dmeti, berbanci bir da yangmm slr~lne mAni olmak 1911 ııerıeıılnde Amtral Lord J• taraf Fraumca impartial mubbil1cllr. 
~ bfllelerln ancak 'Jb 2'5 ini '"iktısadi tahmin ve konjonktür. iııl wıen dnredilmiı. · prensip munma, mfhneHill olduia için. birer ftncm tabalı ı.ıeklinde ya- licoe, Britam7& d~ Hal1Maki bltaraftan b1aaı anladatnnıa 
\lbrmıb&klerini bildirmektedirler- 7&Pıhn11 olar. Yalım latanbulda. dlht )lzcı,. kütlenin itıtiamar edilmeline miaaa- pdmrşlardı:r. Daha 6tede 6ç tane bfl- bir seyahat :rapmq " awetinde; Brl- mana frenlderin "antre.. deditdcidlr: 
...._--:- Bö le b' • • bir -- ekonomı- .e....1... de edemez. 70k teım istas)'OftU mf!'f'CUttur. taft79. Pasifik dorıanmutnın lnlUmı y-!.L. L-"--l L. --MGL-
~beraber bir mikdar malzeme- ::v ır.... -... ........ ltlccar .. eaıafUl ihtıklr yap. s·-.a: - ~ ._._ tatLA. edi- MQhimmat depolan. '°Pratm al- "Sinppurla 7erı.,urilmeslni tafti- ·~-~t --~:-=--= ~; 'illa az çok kaçamak suretiyle ve pry· llbıe ha.zırlamlmakta olan bir devirde iDii olmalan baldb.ten acı " 11tan- unuı _.. - .,..u u... etrn1ltlr Bunun tberlne, Pennant' _ ...... - ,_... .- _ _. 
ıt ı:ıemnt olarak, Frannz• nparlariyle ftr'eceii fa::vdalann 7Ulllda. balkı4 dlnadır. İbti.kln menetmek icia Jen veaika. a811Hlnlln muvaffakıyet! bnla, gizli yerlenledtr, Yeralt!nda i- 19 • Aml etmek dolna olamu. Zira •ür., lı 
..._ IPramm kara aalarmdım '" kara ınanevi;1att •e keeetıi Jciıı ne den4:e air8fUl tefldlltm ,_illtbıi. •::vıf- " tevziatm lı:ola7lılı .. Yeterliil eabmda bütün adayı tıearacak kadar da bir lçtlma 78~ BrUa117a - bli...,.Y. bitirilmesi Tidlçeaılzclt 
~istifade edilerek Libyaya ehemm!7etll olaaı- ae~ il- biım da düftlnilrlek, ba ralaımı iki brtısmda. diler maddelerin de ay- çok iDfllAk edic:l madde bulundutu raıı.t. I.ord Jellicıoe"nlll fikrini ~ tesbit ediJmit bir cruner lralde9İd:.r\ 
~ı olması da imlcln dahilin- .ElllD8llS llQ'IJ'Oi ıam. iic mialfne cıbrmakla bata etmiı ni tekilde Yeaika anlllne bailaftlna· s67leıımeldedir .4t 'f.. ... ~~e:!!:'ciratta bir tmparatıoduk Ve ...... ~ bitik, atik. tetik .. ıs-
"-nr Bu baılıca endişesi Franu71 Harp kelimeaiııi ımn.,,,,,.ımt iı;la olma::vu ""' o aman meaelen.ln ne a. en 7Crinde bir tedbir olarak mem- konferaml tDplmmll w 'blrçOll mıı _ lbuSe olarak cok peri.erde kallam;roru 
~ bir harp ııabnesi ::vçmamak fevkalldıe di7e ı.tmleadirditilllis -- kadar ıilımılll bir malai:pet arzettt.. lekete rahat bir nefes alcbracaiı ci-- D .ıtz GssGne aetince: Bu kısım. rıakaplardm mnn. Stnppurda 1* Ba balamdan uruı diiftiikçe Japtçe 
oı.... Vkh7 bükQ.meti, fimdlye kadar m~arda. Atla De al!CI arasındaki il lı:endilillnden anlqıhr. bi, m6atakbel bll::vflk kazançlar na- adada 54 klkımet:rt murabbaı fta lnpsma karar ~ Fakat 0 balı:Dnda fildrlerlmisi de :vazaoatıa 
~ Dd tarafı kollama siyaaeti ta. munaaebetler, daima llODllDCDlann a- Badnlı:I dUnya harbinin aebelmta mma mallarım ııWe:renlere eıı acı bir araziyi kaplar. Burumı en mil- sırada iktidara geçen itçi b0k1lmetl, Riuı.,ın m aon Imaımdaıd .ıa 
\:ip eıb:dittir " 1Ma ai:yaaetinde bilbu- 1eYhine ola::vor. Sa::vdan abc:ılara ilı:tısadt olduğuna bilmeyen kalmadı. bir denı olacaktır. hhn iki usva birbirinden 1280 metre bu kararı deliftlnnJI 98 P"OjeJi WlJı: Tiirltçembıe ait bir tarih ldtabımhld 
.. .Almanları tatmin etmek JD&kıadi1 DUU'8ll mecı.n. • olan ııabaılar Mnırdaki utır ealtan bile, kal•lt-------------------------- etmiftl:r,Ancalt ım de mUbıfaaaJtAr- &meli GOk dilrbti Gekecek müiyettt 
le, mütareke abklımna maca7ir hare- Jı:lrla.nm lllilıttU t lıala bemeacecA: dibinde patbJ'811 bombalarla banu ı ~ }9 +mm - 1ar iktidar mnki1De ıev1noe GuOn 16rdflm. hdncl Beyazıt, Jıiriııci Stlut\ 
~ bal1111daiıa &ne drUlmllıtilr. anl&flTeri::vorı.r, 9119 .._tlaa. baldl da7da. Dilnn ~ 1-fladıiı es- ı ~A~ t4 f_,, ~ lf ~r I 1 J • kunılmasına başlannı11 ve bu muaz- Kanal 8tile)'ID8ll 4evirl~eki tart-
~ ,...,arken leledn.e n donanma· olmaktllll eok _. 1ılr derecıoe nalerda, Tüıti79 Bapelıill. Blyük W __ ;____ wn projenin ilanaU OD tMt ... dr- hin clbnlelerinde c&rfilen aacWlk slt• 
"- ~i:i •e ın.nısıcrin Akde- ~tf1ıorlar. ..... *-r da .,.. llillet Meciıli ldbıriiaiinden ithallt. ma,tQr. Slqapur a.cı tam 81,120,000 tfkte tekellüfe b&riinea cl!Hnriain 

..ıııı.A.w mJrıwık '9Uiyetlemden lı:lnvet lı:illthmabilaeler, 8MICllm 1'cıla ,. edan. taciıhft tflerinde )'Olaazlal J.irap ~. Oerlptir ki. tnıllte- teldlıli ,&ateren bnetli bir 9'Slbd r 
~ blıaedilmeıktodir. Elln&ılri ba tirmek pek kola7 olaır. Pelr mc1ir ~ tmlı'da, bndilerlni yol- B A L 1 K Ç O R B A S 1 reye yani anavatana ba meblAtm Yabm Latft tarihİDin (Yam) ke • 

mtlhim kuvvet dola71siyle Alman- hallerde, abalar araınnda tabi btr ._ edeceğini açıkça a6yled! BUU1l ,.,_ 11tK bir lmmm! Odemek dfll- mtllnl (cenah) 1'Whıde lı:ulJeaddıiım 
1ı:arp daywbl1ecek 1ılr ~ aal8fm& ollQl'OI' '" o -. ~ ~•lmedl.Bat bO,:.. ilreıı mtilllr. ~ aıQJ'Gk Wr miktan •~. (Ceuh) ~ 
Vk:b;r billı:lmetl. banlan dahua larm fl:vatlımm lncar.ftlettla cM- tlkCar Te eeaaf anamda, Yllrdam Dıell!s lp::vdarmıla otana lntıanJar. 1 t ' • ..... ~ _..,.. 1ılh'u &oag-Kııaı"dan, Teni Zelanda'clan, mQUre slbl ••kert bir tablr4i. Bıa 

~ere karp bir tehdit aiWu ola- 10l"U. Ni~elı:tm, &7ram4an enet IO dal::vmubkta ._ direJ'erek. badi dan bemed bepei 1ı t1 lardım ..,._ ~ - llalQa ı.cleral70nuna dahil dMJJ.ı- racla nna aadece taraf, kQJ dmekm 
~ bJJenm•ı ..,. ı. ınaretle lnciltett "71 18 liraya aatılan Galata bn- menfaaderine, memleket menfaatle- fldrler. Balık çorbası deniz la711an. tud.n ııoiaD inıcıe iaee diDnir, aarnn- JeNen; Iobrr sultam ıfbl kozn1U tiO- "lro.a ıftmek" ele takip etmek mana-
lıfv wttıııl; bndl sararma olan bir daralarmı. Ba)'rallldım IOIU'a ıt .. rini feda edenlerin aayın ctttikçe nm mllU yemekleri aa::vdn'. Meseli -* da bir catahn acunda rendelenir, kümdarludan ıeJmiltir. una ıelma. Belki "arclma diltiP lro
Celı: mıd 'IÜiilod lrabale .-ı:bm' et· 14 liraya aatıldıiım, ben c&ıl~ artıyor. :e. ıfbller-e para, hapiı •e:va llanil::valılarm. hanabea adım •er- biru • katılarak 7fnnt ddika kadar 'Ussün senelik masrafı 2,880,000 li- ftlunak" tır. (Ondenai) kelimed ••• 
a.ı-... le sörıfilm. Banlar aJDi beıdl•• ıriircön gibi mırnlı:bt c:aalar ftl'· dikleri bah1r çorbam o tehir hallmun, pielrilir_ Bir taraftan da -midye aJ.. ra tahmin ohmmaktalır. l'akat, Slrı- Tflrkçede "1ftrz bllandmanıı bu .. 
l~ Jantı, Ba.)'talDlmı eneJ -.e Ba:rnm mele ltlB mi? lı:oltülanm Jı!a~ yedikleri •e cbmna.. midyeler, •tel berinde, bir gapur kolonlsl tarafmdan ber 1mıe meldeaclir. z...... iaimlerine nıfdhals 
IVIUhtemef lnkicaflar ~en, belbttnv Jenf cl::rtnmek a.. Bareme talıi en Yçfllı: bir mema- içtikleri. miaafirlerine de Duam et- tnanm içinde. tanı lmra::va. fent tmparatorıuta 6denen ı,tta,480 lira- olan mıamlmaı bir tablrclr. "Brt ... 

S deti ma16.m oldııaımdan fi::vstlar 7f1k nm, delil bir nilııttmıaı ven ihti- tilder, bat ::vemelı:leridtr. micbelerin kabuklan açılmq olarak, bit vers1 bu murab kartılamaktadlr. ı&n.. ı lnıllamm11Z ela onan kaclu 
~abt birer birer almdrlı akcilrde eekti. Sonra... Sonra ba ftJıata kun- lbtan, d.evaamzbktan dolayı iılndea Biz Istanbullalar, denizin ortavn· buü:ıhr. Mid::veler salarmı aalıverdik Söztln k.aat, eermayest lltiama edWr- llnmha olu "&ndeui dn.. tl mrals• 
~-ıribi görtinen b1I emriva- dara alanlar •en alabilenler aldıa- ı;ıkanlaa, bqka bir memuri'et bal· da gibi yaşadıfmm halde, babklardAn ten tonra, ıuyun içenindelri kumlar se, Stnppur f1as11 tnıtllz hmrametlnı mıps. Bu i1lma1i (abb) kelimeaincla 
'""&er bk ara)'a celmce ciinün birinde -=:::::::=:::=::::==:=::::::=======-======--===---======= eorba pilfrmek lcletimlz deflldir. Hal- ayrılmak üzere, au halka bir kab:ıı ak- hemen hemen hi~ mal olmuttur. ele )'alltık. Balı:! Sumerlilercle ''it" 
"-bbn vu17etfet tevttt e&.bilir ln- ~--•••••••••••••••••ı•••lılıliil~ baki bals çorban en kola:r .,.. ea tanbr. Sonra mid::voler bbukl.trm- 'f.. 'f.. 'f.. .U..tabı ana, llaba 7anİ ebevt'l'• 
~enin ba harpte qradıiı cüçlük· • acm ~- din çıkarılır. . . S tnıapurlular verdlkl.t wrtl manMIN ıelclll mal6mdar. Bua 
le . b6yü1r bir imim. böyle enm.eler- TA KS 1 M s •• nema 51 n da Daha sonra ıoianla. nudyelenn •· uhtelif plirlerind ratmen anuu, babaaı.z demek iGbl 
~-~erle emri vakileri kabul et· ....... ~ıı.. ~ıW:ı7!! balfyiliftı.ktarın'" 7'lt safran, hepsi birden, b~yücek bir b~:r Bunların "'·-= &lılb 4edttlmfs balde uıa babuı oıt 
~ :aımanmda harekete seçmek- ... ..,,. ..... --- .... - tencereye lı:onalarak llserıne iham . . - lana ikltl clemi70m. Halbalı:i 4ilinılo 
~ uaıı zaman beklemekten, ener- Yarın Matinelerden itibaren dnsini ayırt etmeye biç lii.zıım 0~ C5rdiilihı.. kadar ıotult ıa konularak afyon gelmektedir, Adada af7on, hG- •İll ba lrellme7e bi7fik bir lltlJeca 
J1at bir · taki etmemelı:t • ımımcbr. Çarpda yabat cartıdan baı- • uz kOmetin 1nbiaan altındadır hılllia-ı-.... ~ıyaıet P m ı- Türk dubllj:ıııım \l'e musikimizin büyük zaferi biitfhı bct.laeı ka 7erlerde balık ... ·-•·- elinde ne icıhıe tu_la biber de atılır. Tencere •- ler ham afyonu İran veya Hmdistan- olduh muhakJralı:tlr. Falııat 1Ma iJati7&t 
.,. celmiıtir. ıı...,.ı.-.ı....-1. yla .......... 1. _.,._ .... 1 • ..__ .. ~u h -ı:.....n.'Lu. ~0 ._ llserıne bıralalır latenenb biru a neclea takclir --'-ruf Anıam .. 

Acaba İnsı1tere Almauyamn ayni .u~-...- ag ~-, c:cA~en en Auvvcwı eyecana ı:Rll."UAır cins balık bularsanız hepsi çorbaya .._ . . dan almakta ve onu Cbandu dedik- •UOMlv 

· yecek, bütün gençlere ibret verecek ölmez bir bayllt facia•. ::val'U'. Ne kadar ccık tadil balık ba- da ze:yön::vaiJ katabilininla, . leri paketıiıır ballnde atmaktadırlar. J'OC'DID. 
~ cto!ii .. ne, ~ebeli~ia ~ • 1 • hıraamz, GOrba o kadar nefia olar. Sa fıkır fılar kayna)'IDc:a, lçenaine Bunların fi7atı adada satılan ham af- ------------• 
,__ bir =amaa huD"~~:U:ir U:a- z E H 1 R L ç 1 ç E K Midye balaraanız çorban ondan da ilkin etleri ıertçe olan balıklar, cm yonun on iki mislidir O L Q M 

•• dakika ıonra etleri 711ma .. k balıklar· HükGmet, bu oWutu'lan :paJnb 
~ Jine Wııit and aee politikasına katanmız. Çorba daha lezzetli olar." la zaten tavada pitmit olan midyeler kendi listelerinde isimleri :rudı bu- Tophane ma,tırtı Fethi Ahmeı .Pli& 
~ medecek midir? Ba tarzda bir ha- Tfirkç sizi& - Şark lfaslkD.i ('l'ftıkçe ftA.rapça prla1I) Yalnu balıklarm etleri aertçe ve 711· katılır. Bet dakika sonra balık çorba- lunan ve doktorlardan mOAadelmi 'ft aır kltibi llıluatafa pqa hafi~ 
~tir.et Iqiltere7e biitiin Alı:denizi. Bar.lamı. içkinin. aefabat &J.emlerlnin baş döndiirücü ilıtirasla- mapk olanlara dikket etmek 7etifir, il hazırdır ... Maydanoza, ince dotra- olan eararket*e vermektedir Bua- Bekir Saıldrk mahdumu eald llrQI -.eni. Cebelitaniı. Mııın, Jl'ilistin rıaa kurban giden, temiz ve namuslu bir ailenin çiçek gibi fakat Dd tiirlllall de ~ eorbaya el· dıktan ıonra çorba tabatma ko7- 1aruı yüzde 99 unu Çinliler ~ et- devlet memurlarmdan 
:~ Suriyeyi kaybettirebilir, Irala Yt yetiftird.iji ;yavrularımın feci eki.betleri, rebilir. malr daha. i)'i olur... Balık çorbuı mektedlr. Afyondan elde edilen tar, M 
~ tehdit altına sokabilir. Vichy Ba1*Jar1a n midyelerle birtt1ı:te hem yenilir, hem içilir •e mtikemmtl Sinaapur adasmm vermesi icap elen eluaet Albddin SEBTKAY 
~ ki. Almanyamn ve Japonyamn Bat BoilrJe• Efdz dilber EM 1 N E s E K 1 p lıiru kara aoiaa. pek as maydanoz, biır yemek olur. verginin üçte birini tutmaktadD', Af- mUptell olclulU hastaltktaıı ~ 
~ altında Hindiçinl)li Japonya De • Mısır yılcfm ' daha u aanımM. ta ve biber hatır. lnanmaıaanı.z bir lı:ere tec:rllbe edt- 70ll almamıa izin verilmif 35 bin mayarak vefat etmiştir Cenazesi bG! 
~er mtldafaa etmek bahanesiyle V"'IA..a. _......_ "-· ..ıt-.ıM __ ,.__~L........ lanıQı. tabii. mmtmazumz. Safran nk... Cinli vardU' ki bu, kaba bir tahmin- '''"- eaat 13 "" da T-i.·-- ............. 

~~ll7• terketmipe, cüniin birinde .l.'UGD• .a. u.&""A ve ~4P 88Z!IDD1 en ... --v-~ ._ide urad •-- - .. _ -
to la ---'- büyük- it~ 'ltfilml le, b aki Ciııli1erln bette biridir. sen Tomtom mahalleli Sefer bcı9Cla 

imparatodaiaım Almazın ile P yan ı:ıcıw::mu en nL 
1 •m•mı•mı•ım•mı•mı•1111•1111•11111•1111•1111•ııı .. Bu hesaba töre. Stnıapur tllltlnOn eokatı ı numaralı baneslndeg bldt-~ müdafaa etmek için. üslerini E.emani: Tanburl: Jtemamt! !'" ' i muhafuur Jçin Koloninin İmJ1U'I· rdarak namazı f.taldldar YenlcıamUn• 

~~nm Alman:yaya teslim~ Sadi IŞILAY Selibaddin PlNAR NOBARt..:.. - YALOVA KAPLICALARI - torluta ödediği verginin Octe birini de Udnd1 
-vuar. General Fraaco da ll7ni a. · .. İ . -.- bu 35 bin 811'ark.. ÇbıU 6demeldıa- 4*tan llOIU'ıı:m~~ ~ 
...__ badutlarmı Alman ordularma iştirakiyle 36 KtşhJK B'VYVK Ktl'ME SAZ BEl'BTI dir -

~ Tancada, Septede, Cebelita· ••••••••• •• ••• • • •• • • •• •••••• -.;;; o T E [2 T E R M A L S tite buıDn Utnmda dOitlılllm a.,. ~ ==~ aa.. ~ JUmıııdaki baft me7daıılarmda , Kadm, Erkek : , , .Mmdki ~-- I__ ppur adamım ufaJı: bir hikl:reıdf leline ıa&b'elerimizi sun~. 
~ 1-va lı:ııvvetleriain yerle1111e- ' Koro Hey'eti • =-
~ miiaaade eder, Ba takdirde bir İdare edaıı üsW Aclapt.asyom -. -.-
~ laaii olm.aktaa çıkacak olan Ce- • • K ı - " Basta Balaeı Aran11or 

=:::.~ba-::t:=:.,·~~-~~. J.=..~.~? .. ............... i BANYOLARI j ... ~":' .. ~":~ 
~ en mfihim iiniinil kaybeden in· ,,,. -••••••••••••••••r = Bü il K M imi A ıktır : teklller ababları uat on bltt ka-

~ ~nanman. Alı:denist terlı:etmeJr "'11--------------------.. 1= t n ış evı nde Ç • ı= dar Kadık6)'de Ştfada Mahmut Ata ~-aa kalabilir • :: Vap'llJ': Her 1tıbah IJ.11 Ü Köprüden = hutarıeaine milracaat etmeltdlrter. 

~~~=e:=:': Bu Akşam 1 \- Yalova lıkelesinde Otobüs Vardır. (618) J= .... ~-.:~~~~~·.·.::,:~·0• 
.:-. derhal be:rebte ceçmelll .. ba Ş. A R OPERET ve BELAM DllAll 1?1111~! ... ~- --." ... ~ ..... L..~ _-:- L-L- •·- .... d y K dan soma 1111• 1111• 1111•1111• 1111• 1111•1111•1111• - • 1111• 1111• 111 a..- "8u-~ u.a ..... a.ur, -- er, e- llOllllDI IUIM l ı .............. . 

Ç. E. K. DISP ANSERI 
MINl'AATİNE 

DANSLl ÇAY 

llRAHIM ÖZGOR 
ve •tef böcekleri ift~le 
1& f'lbat 942 pazar ıilDO ·
at 15 de Beyurtta M.AR 

MAR.A Sineması ait 
~..._ cllıl mtDdm adalaa ium1 s- WILLY FORST , Vatana zafer kuandnan ... Bayrafım göklere yiibelten..... cıuuac 00Au1t 

...., ihtimal c1ahinndedir.. SinemasınclJ Vuifeırl ajnmda ilen... ~ l~ln ıtllre1ea hh anı.. kelllen ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·:.:•İİ•İİ•İİ•İİ•İİ•İİ•İİ•İİ•İİ•İİ•İİ•İİİ~=::::.•İİİİsaİİlonİİİİİİİunİİdİİamm ı •• •İi•İİ•;•İİ•=J'ı~ 
tarafından vücude getbiten 3 üncü SAN' AT ABİDESİ blıramanlar filmi T Ü B K Ç E J ıı 

•) YE FA T ;!~~ :1ıt~ ~.s~!'i~u~ ~ DAGLAR KRALI Bu Akıam S A R Ay Sinemasında -:= i:wır~mrrt7at w Tekrar meydana çıkıyor4 Bu bir canidir- Onun masmn1)'dlni 
BBBf&E TAİP SEBVB'l' nal isbat edeceğini yalnız setdiği kadın biliyor_ Dtin:ranm en ıti.zcl aclmlan •• Brod9a7 KraliGel..taia 111 Arifled 

~::ı~~·~anıa;: o L D u REN . J ER o N ı M o 1 LANA TURNER • LEW AYRIS ~olan Merhame, :Yanıt cıs Şu- Preıton Forster • Blen DralJ) • /lalph Jlorgan'lll 
21k:._ ~ ~> saat cın iki buçukta 1141 ....,..nde ,..,_u.w.n en ha,tlk brika ile HOLL!rf~ı· do::. •b'-~~ ~~~ tarafından 
~ Vali konalı caddesinM B Ak A S d ,., il" ~ J-•-.. 

~-=-~~ RESiMLER u ıam L LE inemasın 8 ASRI GÜZELLER 
~ Celeıık zabmeC edilme- D!KKAT: Programa fllve olarak: 
._... ıtca oİunur 1 San'atuı en parlak zaferi olan V ALT DtsNBY'in renkli MIKlst Güııel ve U:::U~. ilerin gözlerini · l eti Bin Sebastian Ott) M 1 1 R z 1 

Afk f8hri Viyana ... Prag ve esrarı... 2-M~tb=- Umum M~ürlügunün'!n ~n mendeket Jurnau jl DANS EDEN, SEVEN ,-e EGLENEN MODER 
Willy Fors -Trude Marlen - Paul Hörbiger bu -cin procram için ldtfen yerlerinizi erkenden. kapatınız. 1 GENÇLiK- RUMBA ÇlLClNLARI 
~--_. tarafından oynanan btıytlk bir fDm ~--"' \. • Tel: 0595 ... ______ ,,, ._ __ Bu akşam için yederinizl evvelden aldırmız. --•• 
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t_A __ S_K_E_R_l __ Y_A_Z_IY_E_T_ ) 

~NGAPUR 
1 

KALESi 
ELDEN CIKINCA 

Pcliitikteki Japon Üsleri Tazyik Al+.ncla 

]'afulmazsa Felemenk Hinclstanı Yakında 

flmnamen Jponlann E&ne Geçebilr 
o- Baftarab 1 incide 

V ::ıe-- bncll kendine dütmest :iin 
mı 1 f olanilı. Fakat ıöriıliiyor ki, 
~ ': daha ziyade 1914 - 1918 bar
.._. 9l'lınen Ye tatbilı: edilen cebri 
- ... lıalinde hücum usullerin.c sa-
M ....... ardil'. Bunun ceasmı sc.n-
a • 1 ceklerd"Il'. 

.Blııır !nsUUlet1n SmnatT'a nhine· 
~osederi ~ ve Sinppordası 
Jantıı1ab11ıea ~tlerini de hanlara 
B9le 'Wdelııitirler1e Swuatra sahileıin* ..._. bir miidafaa merkezi tetlrs1 
............, Bu 111retle Sincapar düt· 
tatm 9rml"8 daha bir müddet için 
!Japcıo dcıır:ıannıannm bofudan gece 
llllk Blia denizine çrk:Jp orada hare
._ t al •asma mani olabilirler. Fa· 
bt a. iti için Sumatra sahillerin• 
...... bdar, cemı1ere tesiri dolı:a
mdJllcek büyük toplar yerle,tlrnüı 
o-...rı ~ ellerinde bna bvvetlerl 
IMrdmAn•lan tarttır.. 

:Adıabıı btUkın 

demektir. Bw da JaPonlar için ~k a
iır 18rtlar ortaya çrkanr. Bu ihtimali 
karşılamalı: için batıya ve cenuba dot· 
ru bercün biraz daha ilerliyen taar
ruzlarmı durdurmayL mecbur olurlar. 

Eier bu ciizel baskın tek bir vaka 
halinde blır ve •ona ıelmene Cava, 
Samatra '9ıe AY'1111tralya kıta•ınaı et
rafındaki dfler adalar b!lbasu Timur 
adasmm da JaPonlar tarafından 111· 
cali çolı: yakmdrr. Cava adası cibi bü
yük bir adanın iırali pek kolsy deiı1· 
ıe de cöriiyonız ki, JaPonlarm biiyük 
adaları işgal husuauada tatbik ettik
leri aauller adalarm yalnız mü!ıim Ji
manlanm ve üslerini İfrat ederek 
müttefiklerce buralarm Jnınanılmaıı 
imlı:1nmr ortadan kaldırmaktır. Nite
kim koca bir .kıta olan Bomeo ada
sınm etrafuu çeviren bir kaç liman 
ve taYYllt'e meydanım itcal ettikten 
sonra mtlttefilı:lerfn Bomeodan i,ir.,. 
de imktm ve allbları tamamiylc ko
sı1miıtir. 

1 ~ _A_s_k_er_li_k_...;ls_le_r_i _J .,,. A• donanmnmm haTa n.
wtlm. Dıa ilbirlill yaparak MarshaD 
............ yaptJiı baalı:m Malı:al!IW' 

fJdiaa ba.lı:tnma nUaran çolı: DlÜ· tUBET DAVET 

1UmdL llabaar ~ian bukmmda B1ESIXtt$ ASKERLiK fUBESJNDEN· 
Japc.ı.r bel'ki daha ağır zayiat ver- Subcmizde hınth Yd. Olçme Tfm. Fehmi 
ater_ J'aat ba nihayet bir tabye bas- of. Muammer Yolacar (0154) P. Yzb. bnt 
L-- a Ba ... __ L__ 0 esnada JaPoa otlu Mihri (3zı.IJ6) Jandarma binbaııaı 
- uom&Uı Mehmet ofta Sami Sönmez (13U) ba ile au
lllllı:l!Jle 

0

9e1D1lerinin istihdaf ettikleri ~" acele olanılı ıabemlae mllracaatı. 
-- -ı ~;..-;. ld \Y TAKSl.11 ASKERLiK SUBESJNDEN: 
__ ,. r•dllZ eec'""ı--...., o 11 e Talılim ulıerlilı ıubeslnde lıaJ'ıtlı J'edelı •• 
1- ba6mr '.78pml birliklerin i'ltinat et- emelıll aubaJ' ,,. ulıert memvlamı ıroırtama
tlderl illere JaPonlar hemen maka- 1art J'apılacafmd.., ıs tubat 942 tarihinde.. 

. ıs ilan 942 tarllılne lıadar Mba!ılan aaat 9 
hl d4•r indirmeye baıladılar. Ba dan lZ arasnıda ıubcJ'e milracaatlan. 

~t> nfmm müttefiklerin ba üs- ------- ----- -
ise lal!mt eden tabye baıkmlan de- YENt NF.ŞBlY AT 
,,.... e&ae o saman JaPonlar dc>tru-
ctıD &erea ea.a,.a çdcartma yaparak BBDD TSRBIYKSI ... SPOa - ··--

1 1.: lıllet bedesı terbQ.ni u- mildGrlOfO tara-.. tldrd fna e tetebbliı ederler .. ., fılldu netredilir 37·11 iDd mitterelı •J'ISiJ'le 
..._.. .. wi7ettm ba haberlerin de 4 ancı Jl'da be.-ıttn. 

~ ~ belı:Jiyebi!iriz . 0 BAY11'DIRLIK llz\RI DBRGIS! - lf•· 
hlılde tGale ..... ..,.... eier h9 backm- fıa Velılleti HtriJ'ııt mildilrlllfll tar•fılldH 
lam lıtimt ettiii ialer, M>madan bir 11efftdillr. ! 1aca J'lh• unu ~lıta ait 
.... A Jı:arp b1'Tetle 'O'C şiddet- J'UI W remimJerle cıinmtta'. 
•- M, F ecil • ec:elı: • T~ * 
- • • ' ~y iM, ~ •Aııt BVLTD - Yaba- -l•lıetleria 
lam ~ pllnlarmch bıç bu -H " ilıt....tl ı..ıı.rterin ltoPlar. Maliye 
tadlllla Dltil'8C eöRermez Biliki• o Velılled mali tatlrilı: heyeti tarahıııdaa c*an 
Plam .&la -.el ~anmasuıa lrr. %4 a.co ..,. .. •;dllmlıtlr. 

7 .... cıJm:. Hlllbaki lıl&Rhall achla- zntAAT DUOill - ftrtı .... .._ 
na ....,. .. olm bakın eter mitte- &leli lıirUii ura&.-. 11"~· ıa. M. u 
nt co '*' ...milcel'fi taarrm pllr inci ..,._ .bkarada ....... ımtttı... 

-

1 

.. • oı olılr " baala- dam l>mnz - ftrtı .'!..... hpma ... ~ 
jJll • '*"'"" w claba pddetle C.- niatter .m,.tlnia meaellı -mu-.. h 
-------~ 2 W·'-- -a.. ._ mulefe ait 11&10 " olpn J'a•ılar "' na-
- :sıı ' - '9ıe -..c -.lllna &ar· lerle M bd - btanllalda ı;rlımrft& 
... a3'Jlt ...._dl ba lldalanu iwal- Jla 
lelll» llllllllf bir tanda teknr edilir JIAVAcn.nc ... SPOR - Ter .. 11 ... :ıı:. 
.. CS.-. ederse o zamaa Japorlann ruman .. dlltOnceler.i~ ,..,., 1114 llsıdl .._. 
__, dilrhtleri vfj ~etleri dofu:n ı A11brada .,..rcdUmıtt* 

deirw oelı:ilmit olur. Ba da Japonlana 1111.LI TAJCYI• ...... - wlta 
w '!lo-. pünlarmm tatbikini atitı-- .. Wdl..._. ...... .._ -,..._ı,w. a.. 
lllltmr 'fe1)oar. ... Neta ...._ ....,,.... a.u11ıw ........, 

811i•ıwad Jıi ba llareht'ler artık Sin- " ..,. • rt .............. ........ 
PPl'R'D lbbetfne bir ...W ~- da BlmlttılıiM .... 1 ~· 
celıc bdlr' meç b1mrttır. Pabt •azi-
~ t.n4aa 90nrakl inldtafına btl- ZAv1: Yaıoela'YJ'&d& 7*JlllUI oldu
.._ Bim:taDJ1a muharebeleri ~ tum ukerlfk "O'eSikamı Z&)'f ettim. 
döl tılıdci bibrük olar,. Mahall! bakGmetinden bir .ııretini 

çıkarıp müarru aidine tndl edece
limden eskisiniD hilkmfl yoktur. CiMi 1ıa tarr•ılarm m&tteftkterln 

Walne tnldl8fr. Japon IDllY&ffabyet•e • 
lllımı fllaaat ettili çok mhatt coiraft 
... ... ar 7911dan Jll'tıhp ---- • 

ı-tf oOlu •~ dola .... 
•tim Kalluııtdel .. 

OSMANLI BANKASI 
TOK A50Kb1 şıouı 

1863 

Sermayesi 2 
lhttYat Akçesi : . 

10.000.000 İngiliz Liram 
i.250.000 İngiliz , .._ 

----------

TiirlDyenin Başlıca Şehir~ 
PARlS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA Ye MANCES'l'Elt•de 

MJSDL B IBRTS, YUNANJSTAN, IRAN, IRAE. l'IL1STIN 
Ye MAVERAYI ERDUN'de 

ilen• ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANlSTAK, SUlÜn. 

Lt>'BMAN. J'ilyallerl ve btltiln ~ .Aıcmıa w 
- Muhabirleri nnhr. 

Der 119"1 Buka Mmmeleleıl ,..,_' 
Bm"' cml w mevdu& b•aplan ldlpMb. 
'rlcad kndDer " .,..wı krediler ~ 
firldye ve Emıeltl memlebtlıs IHline ı..w. 
llbntolnL 
Sona embterl. 
EM•• ve tehftllt elma ve eidM ._ .. a9Wo 
Seaedıat tebıilAtı w saire. 

~ emm1et prtlanm bala Jdraldr 
K••lar Servisi vudlr. 

pı,,a.airın fll mllafl fflrllariılle (K.....,,,,. ... 
K ......... ) lawırul ,....,,,.,. .-. 

T~ 1!.2.942 

Şark 
Bir 

Cephesinden 
Kaç Sahne 

~ ................ !llllm .... ~--------~~ ................................ ~ 

m"" 'Baftaratı 1 hıclde 
.,.er'kndeki onbı crapana gelince. 

ba bölsedeld piyade timciye kadar is
tirahat yibü cörmemi,tir.,, 

YJne ba ıratm lı:abaım rl>re, ba kol 
ordala.r Eyldl ayında 27 giln aüren 
Sovyet hik1unlarma kar11 relmifJer •e 
hazan bir Pnde bet defa hücuma ai
rayıp hatlannm J'Bnldılına pbit ol
muıtardır. Ayni kolordu 2 İlktqrtn 
taarruzana da iftiralı: etmit n lıloa
lı:ovaya J'ilriidüfünüa farluna varma
dan Viazma kilidini açmııtır. İtte o 

Beklenmekte oltUa 

POKER 
R T raş Bıçakları 

Gelmiıtir. 

DiKKAT: POKER Ta&Ş BIÇAKLARI perakeHe ola-

tllk bat6n Tlhklyede 5 KURUŞTAN 

vakit baılıyan köttl havalar yolları cft_ '-•••••••••••••••••••••••••-~ 
.se bdar batalrlıfa çevinniıtir Badn ••••••••••••••••••••••••••• .. ayni kolordu yine kq ortasında açıJrte .4 ' 
harbetmelı:tedir. 

Fazla satılmıyacaktır. 

*** Sark cephesinde merkez ketd-
minde harbeden Alman bölükle -
rinden birine menEup Helmut 
Von Kugelgen adında bir zabit 
bir gece muharebesini §(>ylt.ı an
latıyor: 

"Yatmak üzere idik. Bir köyi al
mak: üzere harekete reçmemiz emri 
geldi. Gök ~ldı.aa.. Gece karanlık. 
Hava donm111. Sinirler gersin. Kar'$ı· 
mızda Sibiryahlar var. San renkli. 
kısa boyla, inatçı inunlar Bizim M· 
lülı:ler artık a,,m inl&nlar defi] 2' 
Haziraf\danberi yilrüyiip dövü,tük, 
döviifüp yine 7firiidü1c. Aıkerler ha
na da alıftılar. Fakat. 11211n haftalar 
imlı:lnıızhkla çarpıtın.ak ve ilerlemek 
üzere harbe sürülen ba insanlar artık 
tamamen batb bir mahlGlc oldclaT. 
Halbuki kar,muzda dütınan azak 
tarktan selen iyi ci:viruniı teriita.ıe 
ve mümtaz kuvvetlerden mürekkep. 
Aldritınız esirlerden bunlarm vaziye
ti bilmedikleri, hattl kendil"'°ini Ber
lin önünde zannettikleri anhşıhyor. 
Bundan dola)'I da maneviyatlan fev
lı:allde yillı:ıek.,, 

Hücum baıladlktan aonra Almanlar 
köyü çeviren hendeklere doluyorlar. 
Asker, hiktyeaini anlatma,.. devam • 
diyor,: 

"Son teıelı:lı:üllerimizi ve aon bomb:' 
lanmızı attık Bizimkilerin ölümü na.. 
arJ lı:üçükıiye~ek harbettilı:Jeri anlatı
lamaz •e buna insan havaalaaı ala
maz. Fakat birdenbire baıhyan sükilt, 
ıillh aealerinden daha korkunç. Daha 
ileri eidecek miyiz? Karanlıkta tf'k 
tük aillh aealeri iıitiliyor. Bir yanıh 
ailıyor. Bir lı:öy evi atq alıyor ve 
sonra köyü saran atet ıeceyi ayd.n
latı:vor _ 

** * 'Muhabir Y&Zl81fta §U suretle 
nıhayet veriyor: 

'41Ja melı:taplardaa almaa parçalar 
kq harbillhı bakild manzarasını can
ludınyor. Simdiye kadar cok defa 
ubrf kı7Dletlerini cöstennlş olan AL 
man askerlerinin timdi de manevi Ja1-
metleri çetin bir imtihandan seçiyor. 
Onlardan Jlltenen korlı:nnc bir ,e7dir, 
çünkii ha dütmanı bir hücam hamlesi 
ile ~lana.k mtimktin deiildir. 'Ba cüç
HUdere ancak en btlyllk evaafı balz oc
..._ bıır durabilir." .... 
Bıı küçük m~ededen çıkan 
D .netice fUdur: 
Alman ordusu şark cephesinde 

çetin bir la§ geçiriyor, dinlenmi
ye vak.it ve imkan bulamıyor. 
Kış, soğtık, __ ~p~ hük~m süren 
korkunç sükut onun suıirlerini 
yoruyor. 

Ha.lbuki Alman başkumandan
lığı bu klf orduyu dinlendirınek, 
ilkbahara terütaze kuvvetlerle ta 
arru.za geçmek Diyetinde idi. Hal 
bu.ki bu şartlar ıçinde cerhedeki 
kuvvetlerin ilkbaharda pek ite 
yaramıyacağı görülüyor. Nitekim 
daha şimdiden Almanya Sovyet 
taarruzlarına karp arkadan ye -
dek kuvvetler getirmek mecbu
riyetini görüyor. 

Şirketi Hayriyeden 
Dahill nizamname mucibince 2 Şubat 1942 de alelusul yapdan 32 

nd keşidede imha kur'ası isabet eden hisse aenet1eri numaralarının 

stcllli Ticaret gazetesinin 11 Şubat 1942 tarihli ve 4.5:J3 numaralı nils

hastxle neşredildiği ilAn olunur. 

~------~, ............................ ,, 
~~ .......... ........ 
TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 

... 

Kuruluş Tarihi: l 888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Ura Para 

iKRAMiYE YERiYOR 
zı ........ k .. ında kumbaraı. ve lhbaraa taaarruf IMeaplal'llld• ... .. 90 
llrul bulunanlara •nede 4 defa çekllaoek kur'a ile qaltdakl pllna ıl· 

re lkNmlye dalıtıl.,.ktır, 
4 Atle 1,000 Llrelık 4.0tJll" 
4 • HO ,. 2.000 • 
4 .. llO • 1.000 • 

40 .. 100 • 4.000 • 
100 • IO .. 1.000 • 
tlO • 40 • 4.IOO • 
MO • IO .. 1.200 • 

cM KKAT: H ... plerhtdakl ,.raıar bll' aane lıı)lnde IO llredan ..... dlfll'I· 
,.,....,. ikramiye 911ct1lı takdirde " IO ruı .. ıyıe v...Uecektlr. Kur'alar 
..-de 4 defa, .u EylOI. 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Hulr1111 

bf'ltıl...tftde çelrlleoektlP -· ~---................ -.......... , ........ , 
Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 

Dr. Gaaon diyor kl: 
"Her tacir bu kit_apta gösterdiğim usulleri tatbik 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde 
müıterilerinin adedini bir mlali arttırabilir. Ben ba 
kitabımda slZe ba sanatı öğretiyorum.,. 

Fiyatı 50 Kuruı 
Onun için İsviçreli muhabirin 

dediği gibi Berlinde halk arasın
da taarruzun durduğu gündeabe
ri ba§lıyan istifham günden güne '••••••t•••••ss••t•n•w•su•a~ını•a•:112ı.112112•11121192••1111111111m:.•~ 
büyüyQr: Acaba ilkbaharda ka.t't 
darbe vurulabilecek mi? Acaba 
harp bu yaza bitecek mi? Yoksa 
bu ısb:raplara ve batta daba bü
yüklerine uzun müddet cWıa-kat
lanmaık mecburiyeti brpsmda 
nu bulunuyoruz? 

Betlktat .. ,.. lora Memarluluıt• 
daa: Beşlktqta Ib1amur caddesinde 
'12 No. lu garajda muhafaza altında 
bulwım.akta olan Sidod.ibeyker mar
kan bir adet tenezzüh otomobili 18/ 
2/M2 tarıöine tesadüf eden Pazarte
at .ana saat ondan ODh1re kadar a
çık arttırma suretiyle paraya çevrile
cekUr. Satıf sırumda muhammen 
kl)'mett J'(l7.de ~ betini bulma
dtiı takdirde 19/2/"2 tarihine -.., 
dil.t eden Peqembe ıonD yine .at 
ondan on bire kadar ilıdnci U'UmDall 
yapılacaktır. 

AJacakblarm. teDAtı,e JlomdDeriDe 
alt olmak Qzere mabaDlnde bulundu
ruhıcalt memunma mOneaatlan 1lAn. 
olunur. 

·~ pı H11Kııt 
O'NKO. 
LEVHA 

~
,, # 

Uff UR 
~LSELfR 

ÇELiKiŞ 

Y. z. B. Orman Fakültesi Talebe 

Cemiyetinden: 
Talebe arasmdaki arkadaılık hislerini korumak, meelefe glrecelc .,. 

muavenete muhtaç talebeye yardım etmek, talebe arastnda fikri tasarruf 
ve teavün uyandırmak g,yesinl 15tihdaf eden cemiyetimizin; İstanbul vi· 
!Ayeti yüksek makamından alman 18-1-1942 ~n ve 454/371 ~yw ilmü
haberi ile faaliyetine müsaade edilmiıtir. 

Cemiyetin adı: Orman Fakültesi talebe cemiyeti. 
Cemiyetin merkezi: İstanbul Büyükdere İskele pasajı lfo. nu. 
M0E9818 AZALAR: 

FarOk Sevinç: Orman FakUlteel aon aınıf No. 1170 T. C. Leylt ~t 
Bahçekly 

Hikmet Öner: 
,, .. " " No. 1210 T. c. Leyıt meoeant 

Bahçekly 
Kimli Bilger: " .. " • No, 1175 T. C. Leyll meocatll 

BahçeklSy 
Abbaa Clllra: • " .. 1174 T. c. Leylt meccaRI 

Beh99kly 
Zeki Çeki: • .. • • U82 T. c. Laylf meccanf 

....._. Batıçeklly 

,-------------------

TORKIYE · ış BANKASI 
Küçük Taarruf Hesaplan 1942 lkrami,e PIAm 

• .-.... .l 8abet. • ~ 1 Almtal. 1 ~ 
tulhledade Japdır • 

1M2 llcramlyelel'I 

ı edet 2000 llral*-IOOO.- Un 1 
1 • 1000 • --1000.- • 1 
ı . flO . -ı-- . 
1 • IOO • -ıeoo- • 

10 • ISC • aoo- • 

tO .w 100 llnl!k-4000,- Un 

10 • IO • -UOO- ı 
zoo .. il • -aooo- • 
- • 10 • ...aooo.- . '-............................... ~--., 

Muhammen bedeli (4250) lira olan muhtelit numaralat'da (5000) .tu
tu Eczane kqesi (21.2.1942) Cumartesi Cllnü saat (11) on birde Haydar
pqada Gar binas1 dahilindeki komisyon tuaftnlan açık eksiltme usu
li71e satın abnacakt.ır, 

Bu ile ıtrmek isUyenlerin (311) lira ('15) kuruıluk muvakbt te
mhıat ve ka11unun ta,.tn ettlli vesaitle birlikte eksiltme lilnü uatlne 
Udu komfa)'ona mOracaatlan JAznndil'. 

Bu ile ait fal'bıameler komiqondan parUJZ olarak dafıtıbna'ktachr. 
(2211) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisvonundan 
t1ln No. 145: 
ı.taııbul f8bri dahlllnde en b'i clns muhtelit et azami satq ft)'at-

lad .,.pia &6aterilditi ~ tesbit edlld.ili llln olunur. (21•) 
Canlı Toptan Perakende 

41 
IO 

85 
90 

91 
100 
80 

Türkiye Şiı• ve Cam Fabrikalan 
Anon Sosyetesinden: 

•Balen PqabahçellDdf fabrikamızda bulunan idari Bürolar t/2/M2 
tarihinden 1tibaren Odbdı Perlembepazarındaki ı, banma n•kledfl-

mltttrTCkear w aWcadar!arm bu tarihten IOm'8 t, banma mQracaatlerl 
lOzwhU Oln ohüutr 

BAŞ, DIŞ. NEZLE. GRiP, ROMATiZMA · hMıarlw · htarW ............ r. 
NEV KIRIKUK VE BUTON A&RILARINIZI DERHAL KESER BqmOdilr~ mmtaır.uı dablllndeJd toton ve tapalı .... o. lokl 

atan bl7tJeı' lht:l7acı Jıarpb:Jaeat nlsbette olduiandan Udncl lJlaa b• 
dar totGıl •• mtllldrat b&7Dill Acba JMPude mOncaaua ~ 
1lb olum&r. (21H) 


