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9 Şubat 1942 
PAZARTESi 
YU.: 15 • SAYI: .. 

idare ewl: &-.... O. Valal "-
...,_ı ..... (la'lt>. r- Clltll) 
retsr blll•1191 Vaim-l'ella iNi ' 11&1 

1 

Bir muvaffaki-~ 
yetsizlikten 

ahnacak ders 

ltolyan Aomııt.....,. j 
Hrılifi f'tlllO'O .... : 

Şark ce"'esihda 
italyanlar bOyok 1 

kayıplar varipr Yazan: Aaun Ua 

Yara4tlan11 Jllzde 80 tı 
Sıhhiye itlerinin kifa· 
yetaizlifi 7ÜZÜac1en 

öllyor 

............... 
TellW 

ApontoP.sma 

D,gapur azerina 
faaliyetini artırdı 

Japon tebliği ..,....... .... 
.. JI•• 

Bombardı
man edildi 

.... ,.__·Araman erierı'-
ze kışlık lıedige 

'!14y8tlenle Kızılay merkez va 
elerme t•rrular devam ediyor 

Ast-. 1 (4.A.) - OHwaa. - .... erltline Jai1* ar- Aya.nııS 1.131.38, Tqıköprll 339,80 
-ı.a...;.;. ~ Dbce 1.000, Kaatamoaa 858.70, 
.....,.., __ pyellile ~ Erbaa l500 Smıa 582 Aqelllr 
- -Mtaa teVl'9leliadeın .. x.ı- t.ısoo BeYı>uan 3.65'1.TO, Ampa. 
&7 Yaldlm 88\'eDllr,, mDtter* lDo- an 1.468.68, ~ne 16.4fi, BQJdım 
•telerlae '" Kaday medr• Ye 500 Bodrum C500 Menemen 500 
ıptbei•IDe ,.,.- Dlkdt yardmın . M. • K.-ıpqa • 4150 ~ 
lldnel ....... IQCIDr: t93.0fi Kadirli 1521.152,. Safıuldu 

Saray '19.59, Karabalb 800, Bu· ~. Emirdaf 31.34, Bemt 66.4.9, 
I rnLk 810, ~ ValrUD k6ytl Belye•S.20 Uzunk6prtl M.O& ~ 

38.80, Çaıbm 1M, Cide l50. Palu baabeyll 596 Mudanya 978 oT Si-

l 
tft0.09, Zoftgulde.k 2241.41, Bile- ke 1.136, m 600 Kaledk.2'1080 
zlk Kmlıılamltr k6yil 20.150, KJml. Siirt 680.99, Kırwehlr 400 Ura. C.: 
tepe '18.83, Araplcir 34.89, ıc.e 68, ID8D 1251516 lira 23 lı:ul'UI yarda 
Bi1eeik Bayır k&ytl 80, AkoMoca. l'Pılmıltrr. 
!500, lıılerd1a ı.ooo. Kocaeli s.ooo, 

Amerikanın 
eniz inşaatı 
masrafı 

750 milyon dolar 
v......... . (A,A.) - Runelt. 

llaım;. ltJla balp pmllert tnpmıa 
alt tM1ıliterin abmm• mabad171e 
TIO 1D11Jım dolar artma mmm•:,et 
..... lraDm ıa.,tıauau -"-' ıtl. 
... b•lifbt. 

LiBYA HARBi 

Mottefiklerin ilk
bahar taarruzu 
Nereden yapılacak? 

LoDlra, 1 ( ) - BrHaacmr.: 
ltaqan aml Ducct yudıtı 1111' 

makalede mOttetUderin ilkbahar taar
ruslarmdan nuıl çekinmek lbımpl. 
dillD1 .ılylemektedir. Amirale ıttn. 
bu taamıs cenubi lüandfnavya',a 
tevcih edllecektlr. Kumatleyb taJraa. 
41n&V7&J& yapılacaJc bir uker cıJap. 
mn NU\'lk ve Arkanjel arumd& oıa· 
bDıeceltnl tahmin etmekte ft maftf
taldJetl takdirinde mOtteftk kunet • 
ı..m tneo .,.. ftalandfyadan ..

Alman.1&71 fbUlden gembed1Je'lıl1eoe
ltnl 8Ullll8ktadlr. 

Nulııfttl (AA-) - ~ tıllıUli 
ektnde, A1mUl&ftll eru &in' telefat 
ftl'Dlekte o~n. SoTyet orduaullun l,,__,. Sa. J ... •l ı • tlldll 



• 
Operat6r Bn. Rahime 
Batu ile bir konu,ma 

OpallA llilp1l ftlldme Bnl Ue 

lıllllr bip).,.. ....... 3 ... -
.. - OiılNlllt. ,..,...... __ 
1e1r arbd&§lan .,.. sereae hutaları 

tarafmdaıı takdir edUD deterU ope. 
ratlN bir komal'U ,.pın11ı, ~ 
Dl&larmı okuyueulamn& blldfrmetf 
ftl)'dall buldllm. 

'l'lrk kadım, a&vq .... ındıl cep
_.. ett11111 Jm!aaaa erte-

mfzlc nMd berabene, bant zamanın 
ıa, i~ hayatında ayni mllavl prtıar 
a, a,nl 111e9kıkhro aJUb buJuamakta 
:llr. 
Onwı, lf hayatmda mllAvi haklara 
a21k oJnl•-ı. blılk Tldl drntmi, 
mhur.yet bllkQmetı vennlfUr. 
Tıb aaJl&amda Ba~ımı 11m4iye 

adar slrmedlkleıi bir Jumm opera • 
..örlüktU. Bası bil~ ileri *· 

Ukleri; tabiat yll'&ddlf &Jl'llıll. bu 
l ya,pamıy.acatı ~an idi. CUm • 
un1et l~. iıte lıqUıı bu iddia 

nm ne kadar :rentz olduCmUı bllfW 
Mat •&ııüf bul1111UJ'W. 

BaJan Rabbne Batwya aordua: 
- 1'ıb •b""'dl opentort• bruı 

şau ntotn terdb eWDb? 
BQ lftc filplıelia beabıı amım 

tıAldm 014u1U kadar, Jll'cıe.kSerlada 
de, kab611yetlm hallkmd&Jd lllktmle • 
riDJn de tesiri bUyUktUr. 
FakWtede·lhtlaaıı yaparken, ordtnar 

,U. proteaör Nlalen bent, cerrablık 
kımıru girml1e tepils ettL Bade de 

- ~kanda 117..... .... "' 
anu kök a&lmlflı. 

OpuatörJillt1 t.eroih ewm. l'rotaör 
çaı .. •1u:nrıı 111J9k bir aJlla a. ta· 
kip ediyordu. Bundan aonra ameliyat
tan Hl1ır ve amte .tDMti. aftal& Jıım· 
dlme bll)'Uk bir zevk edbmılftlm. Jl'a · 
kWteyt ikmal etU'ktt9" llODr&; tıb de 
kam Kemal Atayın :yanma ulltaıı ola. 
rak S11'dilD • 

ilk eerbeat bıçalt bu klbllkte elime 
aldım, 'Oç aene Haıekl ~· 
de ıeceu SUDdtlzlU çalıftlm. NDıa19t 
ıKO MDui.Dde )'IUuek "111 ıı.,.u kar 
tımda operatörnıttm ameU. talP1zS ve 
nuuı olarak lhtlaa lllltllaaıuna ıtr· 
dlllı, operatör oıldUJD. tık olarak bu· 
g1bı I~ lelSık ;JUrdla opera· 
t&1QIDDe taJSD eclllcUm. 

- Ameliyat yaparken 119)'9canla • 

Vip MikUmetinia 

Mihvere 
yardım 
etmest 

hakkında 
Amerika Hariciye 
miideıannın d.,,afti 

•• ....-., • (AA.) - DIDkG .. 

- ............... BIJtepk Dmetllr 
~ MSll' maftıl l!lumD8r VeWe 
.......... miler llOl'Ul1mlt ~ ..... 

llbdz! 
- Kofdel Hul'un atslen llDylemlf 

oldala ....... ~ lratamaa. 

- •telllfl 
~ """'' J ~ ..,,, .. ) 

ıneztyeUere ll&bl ol~u lsbet et. 
JDifUr. 

• 11' 9 - 2 . 1942 

Ruzyeft """-P:;:~ '"""'• 
zenginlerinin C-1ıay~1ıe 'bir ıeıt1raı lngiliz büyük 
O d h d• . . 11ontl•erd . • • 

Japon 

r uya e ı esı. -Çin kahramanhğt- elçısını :: ~-=::: nın itftDR mi118tlere m·..ı..r ta1e1.eai 
200 mitraJri-... a· ·nw..u Omuzunda 

- ~~, taşıdı 
... """'"', <&IQ ~ ~ ~e 

tJel' ~ JlıftJea doWfiA ~eil D1U-
ı:U9~l. ~~ ~ "'1itaf 
çeketö tıa Ma'9rm ....... ,_..e • 
rln Çine karp g&lterdiklJrt hOrmet 

ve-~~ 1iıW• ....... ,..._ 
mtı ve bet aenedeıtberl debfeW prt· 

taraKmdj--~••• awp 
müdafaa~ cıevua ..._ Çiıı kah-
ra~ 'llMQn imdlattplerıe 

yerletml§ milletlıııae_.. kaynağı ol· 
duğunu !lAve eWllfilr. .... ,. ...... 

-...ıre, 8 (AA.) - ~ bqvakflliJE 
datMsl W• Mpiaalll halk, Naha• 

pawa -~ .... ~ye karii 
aeDJj)&U.11111 ~ 'N bu taalallrle. 
nı oevap ~k kı. 'f,r ııublk ..OylS. 
Y• bMwtkil, .lqiJls bClyQ& e'Cf-'Yl• 
te&tl etUll ~ektupleaacla -.t ettJti 
gUı6 tMtm ve wım.tba JldcJannı mu. 
dala~ oı•eemüa do'-" duJda. 
P SVWll aalatmrf, v.e Jaer lda ol1U9 
oı..t eatatb 11111,.....,...., kU'll ea 
ııddıltll Cıtdlılrlerln .... .,.,,.., ..... 
detmı,ttr. lllpeld1 .,_ w••ecla tL 
~ ve l'aslllz lılıtık elC1lıl Str 
..._ , • .,...._ ...._.&tlll Sttmadl 
da oRı.o,tar. 

~ bQ1lk e1Gllı ıstr llllea ~ 
~.,lj~ ~ JkUdar. ~·~ __ .. _, pllpldea do}Qı tebrik - si7.1ı1'.t 

_..,...,_, ----. •tql laJD&ıl. bqvülUe birlikte ı-\. 

koaa GSJnaca. halk. bafveJdll " ~ 
els;l,11 ,ıddeUo aJJrıırJıaoı TO N....., 
pqa Bir KU•1 ~ aıq. 
laf bir .Qalal1 dMa. arblıJf&lr. ... 
~ ~ IOIU'S, otamqbllme bdar 
Dubar taıebui ~ .._llJlr 
ler UUQlct,. ,.ıurAa -~ 

••• 

eavste~ll ' ! ..... 
Da8D lı&taryaJan ~ lrlıM 
ağzmdlld .......... ~ 
it 'nnldell boıria•'".. ..... 
fmlbt. ~ 'b&t.mJ ., ........ 
ıe.ıeııt, 18111, ~ .,. l'ilmk .... 
i lMrlmlaa ıtab& teftll ........... 
tf~r dört ,...,. 1ılr ltılla _.. 
lldlw ftla1* hlııilr,.,, .. idil. 
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~~p Q f!~ ı ~ ~ ool*OO oo~ınrın: oo lb ın: ~ nı ı~ @~~~ı 
Lik maçlan ~- ~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ Avrupaya ~.~~:!:.h=_ 

Iia. • .ıı~u • k k 1 k t 1 ! Son 24 saat içinde t 

~::~?:1:~::E~!~~ Ekme art armm on ro une şehirde asker :;;:::;~:~~~:~.~:.;;: 
ia~de\"am edllm.lş, \'e bütün mt.l.sabalta 11 b 

1 
4 yaralama çıkarmak mklan Us1ündo, ye<e senn.ı. ••· 

lııtnı~ yukan normal neticelerle bıı gun aş anıyor vakası oldu n.~~~c~;ierl_e ~m~~iknhlar.da böl-
Afe.çıa;da alman lletı~ler ttınlardtr: Son g ünle rde • ortaya gariıJ bir r .... hır şey dü~ünmu5 olablhrJer. A· 

1 
-

1 N f k"' v d ı t d ı hnbeı· atddr. l\'.a.DJ\datı me}hur ma ~a,·ct bövle bir nlyetleri ' al'-
li \Liç - O.\LATA GENÇ'LtK Ü us agı 1 o mıyan va an aş ara Son 21 saat zarfında şehrimiz. "l\lona~ton" un ağ:zmdan çılit::ıi,rı ~fi, on~t lıl~ bcklcn~.edfü bi':' 7~· 

c; GUnün birmci miisabalcc.aı Haliç - • de dört yaralama vsk~ı olmtı,.<1_ sö:rlerıc. .,. {;u Jıabcrc göre, Amerilm manda, kim .. eye ~ylemeden, en 
Jl;lat.;ı Gençlik taknnlan nrMında ya- en"ı •·art ver•ıımıyecek tur: \C İn~ili~ orduları, }'ransaya. as- kt1çtn., bir sı:nntıya ftrsat ,·errne-
l' llırş v;;; 1-1 berabere netlcelenmi§- y 1\ 1 - Eyüpte Saray meydanr.ıda t.er çıkararak ikinci bir ccplıe ku. <len :rapacalilardı;·. Hele a ... 'tterlet', 
.r. k 1 24 nun1arada oturan Necmi adm· ..... ,,,.klarıw". bu ,...ibl hareketlerde, "e,·ezeYiı.ten 1 d uııı an ·a.:e fus ka.ğıtlarma (ekmek kartı almış_ İh ........ :o l!'- " 

s - ı Muhtelif kaza ar ıı. 1 
" da birisi, dlin akşam arkad~ı " Bu u~urdl.\ ~oldanberi çalc~ıh- 11i,. hocıJanr.ıazl!ır. 

t. ~Or. - BE"'OÖJ4USPOR h!!rolarx faallyt"te ge~m!ş bulunmak · t tr) damgastyte ll!leııeceklir. ~dn ve Ömerle beraber Balatta H la ki'- l U 1 ·· t ·· lid"" k" I~ ·1 I 
~ · u ı ıtJba Nnt'Us kl\lıdr olmayanlara yeni ;rormus, esap r w.p ar yaptl- mu ıuı o ur ur, t \B.nıt.ı.a ı 

1 Bıı rnuııabaka .hakem Şazi Tezcan taCrr;:ı.:-. 220 mı-mur l)ug ne en • 1 Ayan caddesinde İstelyonun mey• mı~_ , hatta~ ı"st,,.rlcrse, btı i5'e, bu· ı:cncrale ~Uklenen o haber, <"O<'Uk· !la ........ _ d km k kartta n itart verilırllyecck ntliu:s idare erine ~ ~ • _ 
h. '"->uıdo oynanmrı•, birinci <!evrede ren blitiln kazalar a c e - - - lıanesine gitmiştir. Üç arkadas ,,.;·ınden de ~Mo:cbilirl""rmı""'·· lıon bile tonnılırnmtr":tc~k bir na. ~ b ı kla.rdrr müracaat etmeleri bildirilecektir. Bu .., . ... ... ~ '" • r altını bır oyun çıl<aran !stanbulRpor- mn yoldanıa işinr "' :ıynea • içip bir hayli sarhoş olduktan son Sadece, okunup ı?ühinecclt lı'tl"- fa.\'radır 
'<I '"r:ıcaatlnde vatan 1ekilde nUtusu olmaya.:ı vata.nla~larıt 

1 
~ .,, • 

' ar dc\rc"· 2--0 ,..allb bitirmi"ı43rcrr. Mcmurlarm ınu ' • ra, bir nıese c yiizünden kavgaya ferden olan, bu luıber kamtsmda, .Bunu h:ıttfr prona"anda ltl\Stma 
ı " 0 

" rı k rtıa kiln nüfus daireleri (n1ltus muamele.si ya.. - , - o 
•- kuıci <1 vrede blr!nci devre.re nls- cl .-ı.., la il{i;ıci 1

" nun. a • nııın .. - tutu~uşlardn-. şja.nslar. ga.zet.elcr clüı:ürıdiildcrini fıile \"Cremoyfr. BiiFle mana.'lıı: bir 
''l:lt! yel •;;mım ,.,. ımba t k<ır1 ıarmr gost.cr· pılmaktadn-) diye bir vesika verdik- T !lZlp du ... •ynr•ar. ~c.'-· list.\lndc knfn. Y. orma.1<, bir ta-t~ n mutcvaz:ln b r oyun oyııanmıı:; , t' 1 d. 1 v t nda~ ten sonra kendOelinc ekmek kartı Kavga sonunda Ilıean bir san.. ., •u . ., 1 " 

ı.. taııı·uı~orlutarı.ıı bir goaıı,,, mııl<ıl mek rr rcl'ıır4yc "' ır er. · a :oı · - Ö · Heniiz reflmi ağızlar · l\onu[illla- knn tılmr :yollnr aramak bo~una 
uıı tk;yo!tlusporıuıar da bir gol YSP- la:-m ekm"k kartı aldıkları ayrıca nU. verilecekUr. dalye kaparak merle Necmiyı dı. Dedı'kodonun bundan iitcsi te. <'me'k hnrcamrık oru.r. 
ııı ~ ha..5larmda.n ve muhtelli yerlerin-
i l§lıı.r ve müs:ıbaka. 3-ı !st.an bulııpor Galatada bir hanın m erdivenleri çök tii den ya.rala.1ll.llJtır. Yaralılar teda.vi mamdrr. 
Ula:rnı ı:-alebesıyle neticeıcnml§tir, - altma almmı§, suçlu yaıka.lanmı§• Anopaya. asker ~ıkarmak, bel· 

3 
- o 36 k. 1 k z aiti n da kald 1 ki bu Jıarbin &on düğümünü çözen GJ\LATASARA • - K .\ ~11\'n'A~ '- 1ş1 en a ür. hlr hare!ket oJaea.k. l•'akat bQyle 

1\ U'Çlincu mUsabakıı. c:aıalasar~y - g, 2 - Kum.kapıda Yuca 'ülk:li li. bir akmm vakti gelmemiştir. (}y. 
'•ınıpasa araısmdn irll. Sarı · Kır • sesinde ahçt yamaklığı yapan 1d.. ti, sanırun, l'i böyle bir ihtimali 

~tzılıtar sahaya ~olt ek .. 1< b ir kııdı:o VaR,nız bı·r kadın ya"ralandı,· rislc çırak Ahmet is yüzünden zihinlerde uyandıran sebep, İrla.n-
le tıklıl.ar ~ ~<avga etmiş;lertlir. Kavga l!ltrasm• tfa Jtryılannıı bir Amerikan !lrlın-
liaıtem · ki F<ıncrbıılı~li Hc,.at. d'" · 1 • k t ld da idris Ahmedi bir demirle bs.· smm çrlawısıdır, Engin denizler· 

1,,_Q:t"Un ba'lar paşıaru~z G alatasaray· i g"" er: erı Ur U U 3mdan ağrı' yanıl~. yakalan. den a~ılar:ı.k Büyiik Britanyaya. o-
~l!!.r 116.kli:niyetı hemen eld edPro'k mışttr. fa~tmlan bu fırka, olsa. olsa A1.-
t'aktp kaıe,·ı taz~'i.ke ·,& şlıı.dıl r Du n- Dün !iab'lh G&.' 'J!A.'iA ie• ı b'r s e- natik tııJılisıye merdivenlerlle o- Jantik harbinirı ma.na<:mı ı1e1J,.tir-
ı-.. .. _ " " 36 ı,.;~· ı .... ~ 3 - Beşiktaşta, Çiğdem soka-
lıar-'"<11. Sağ arıkları Hıkruet iki-gol ÇT · ı: ·ıe neti •al um~sı.ııc ~·r.r.ınk }<;ı_ dalarda kala.n ~ı ku.rtan~- ,._ 

'" ı d kal C"ul ğmda 11 numara""' otlll'1\n gat• • dı ve b.nncı devre 2--0 Gala~. ı " n ~ ırnz ı ol mu ı. Ct'!Y tr da Şair trr. gnkaz a. tm a an .~ tana 
1 

k ta . 
· oon .Mithat dlin o an da bır ay leblne bitti. ~:1·,.ıı r..adic inJe fr•'l 7. H:ınmm da çıkarrlmış, Beyoğlu ha~tancsi. 

t ' , müsteri ile yemek yüzünden kav. ltirıci <lcvrtı•c riktldı~ı \ a ,ıt Gala- 1tnııveı1l >ri ,.c ! ı.ın' ı n i•·1 'n'l.t ne k::ldır1bn13ıır. 
ı~- "' " gayıı. tutuşmUŞtur. Burhan adın • ~raynıarm sa'" adcU rınl ıırtıra - dtı~i ou\ ,..rlar caat y~di) e doğru Z:ıbıta ve rnüddeitı.nıumili1r Jı:a- ... k 
c .. ı. .,- - eo l üıı.ki ıntişteri nıasa üzerinuen ap. --ıarı üm.lt edUıyordu. Palı:at rn:. i<'e t:;rdcnbir<> rnkr.ıüf;tıir. za.nm scbehl ve nıes·u leri olup ~ 
lı tıih bıçakla Mıthatı agrr surette iç de '-""IC nimadı. Gcnr VI> enerjik Fnk •z aıtmda S•tltana adında olm2dığı c4-afmda ehemmiyetle 

uu~ 'V ~ :,r:.ıralamı~tır. raım·ıcn sıkı bır mudaf a LRthlk "de l->ı.r kadı ı kal ... 1: . ivi ir eM.duf tahk1kata ba§la.mr&trr. Yaralı g~.,on Beyoğlu Jıa.stane. 
1 

1' takıplcr:run faı:.a .. oı ıı.lmasma eseri ol rak s:ıdece ayagından Kaza eğer pazar glinli ol.nıayıp . B b kal 
?h& ., .,..ne kaldırılmış, ur an ya an-kn1 olduıo.r. Devre sonıarnıa do{;'ru ~ a,.alanm~ı:r. sair bır r.iJTl vukua gelmiş ol say• 
:aıeıcrının önUndekt bir 1tarışıklıkta Vaka. deıtıa1 itfaiveye ha.her dı, muhakkak ki, hn ka<ia.r ucuz mrştır. 

mcğ~ yarar. 
() 9:ID dan beri tngilteredc mecbu· 

ri a ... ı.crli"ıı: hnunlan hükiim siirü
~·m·. Her sene milyo~Jnl.; :rıhrmlar 
subelerdc foplanıyorlnr, Tıılifll ~ö
rüyorlar. Bu, ilkin r~J.lenen bir 
.'\ lmaıı istilfıf.ima k:ırı;.ıı bir tedbir
rli. t<ionra, .\lm3.n jstitı\ ... ı gcYŞl')İn· 

1 ce, bu a'!tker Jcalabahğı, Fran'>:ı 
1 toprakhuma ta_ı:-mıık dü5üncc~inin 

HAKKI SUHA GEZGiN 
NOT; Dünkü l a.znnda, çok can 

srbcr bir takını. baskt y?.nllşları 
k.'!.lmış_ "McnaJdbl hilnerveran" I 

"viran,. Taştırm.'Şlar. Zavallı "Fe
rahn8..k'' mn.kamını da "Fer7.Ak,. 
haline koymusla.r. 

Bunlar, ehliııe a.çı:k şeylerdir. 
Ama bir cümle, baştanba.§a mana
yr tepetakla.k edecek şekle soku). 

mu~. 

.. Bereket versin, eski llfta.na:ıul 
v!Ui.c;i :Muhittin U.stündağ, TUrlt 
mukis:ni k9ktinden b:ıltaladr .. .,, g;.. 
hi. Cüml~nin doğrusu ~öyle idl: 
"Bere}ı:et versin, eski btaııbul 

-.·alisi Muhittin Üstündağ, Türk. 
:nusikjsj, köküm:!en baltalanrtken, 
gilze 1 bir buluşla onu kurtardı.,. 
Ozlir d·Llcyerek düzeLtirım . 

H. S. G. 

~Pll§nltlar kendi. kendilerine • lıir ve-r-j l.ırı · ~. ve itfaiye yetlırel'ok otc .. 
toı attılar müsabaka da bu şekilde 

'-• 
0"";...,.~ ~;;· """"""· Sebze ihtiyacını 1 itaı!ı~!.t~~:;eı 
BEŞİKTAŞ - BE\'1\0Z k 

1 
k , 

at1a' t!::lmazBı. 4 - Fatihte Hüsam Bey ma 
hı:ı.llcsinde Haydar bey sokağında 
11 numarada oturaJJ Fuat, Yaşar 
Vt! Ta.ceddin adında iki kişi ile 
kavga et.mi§, bunlar kendisini de
mirle başmda.n :ıaralnnuşlardır. 

~~~ı 
~~~u;u:: ~ ~y~::::u::a::~ arşı ama üzere Bir sene daha 
ltenı Seıa.mı idareslnde oynandı. Si M t k bo t ı d d 1 d 
l"a.h_aeyazlılıır sa.'hada en mUhlm ele- e .:-u. g an~ar an a uzatı 1 

Fuat hastaneye kaldmlm~. suç 
luiar yaJcalanmıştır. 

Maarifin faydalı 
llılıılan Haltkl ve s.-ıbriden nw.!ırum ıstıfade edılecek 
hır kadro ile ~er ıı.ldılar. Beykozlulu Anka-adan sonra şehrlmiz.:le de çi.. MüddeU nllıayet bulan İtaıya 1le a. 
da. her zamaDkl kadrolarmı muhafaza ~ek bahçelerinde sebze yetlştirilmcsi ra.nuzdalq ticaret ve seyrisefain .mu

11 inci okulda kömür 
çalınmadı 

dergileri 
e<ııyorlardı. 

har keti b~ bulunma.kt&drr. Bir 
OyUna ba~lar ba§lnmaz h'U.kimiyctl tnraftnn viltıyct ziraat müdUr!Uğti dt. 

le alan Beşlktaşlılar, bUtün tazyik.. t\"r taraftan eım&f eemlyctıeri bu 1§ 
letizıo rağınen blr türlü gol yapamıyor la tlzarinde mefgı:tl olmakts.dırlar. 
rdı. Nihayet devre sonlar ma doğru tık ış, haık:ı, hemen önümüzdeki yaz 

!'Sakır ve Ştikür va.sıtaslyle lki sayı mevsiminde yetişecek sebzelerin !ide· 
:r'apaııık devreyi 2- 0 gallb bltlrd.ler, terini tevzi ve lıunlarm yc.~tlıilm.eıl-

1Kıncı devre oyun ayııi vaziyette ııl ö~retınek mesele&i gelmektedir. 
~§iktaşrn taz,Yiki altında cereyan et· Şehrimizdeki bostanlardan istifade e · 
t!. :Sırı Eşref, diğer de penaltıdan dilerek bu iş ba:;ıarrlııcaktır. 
Şukrü vasıta.siyle iki sayı daha ya"an Cenup vll!yetıeriml.zin lataııbula 
Siyllh·&ya.zlılar mUf!abaltayı 4-0 ga. sebze sevketruedlkleri 7..amırnda !ııtan-
lib bitirdiler. bula hariçten pe;ı; az 'sebze gelir vç 

ahedesi bir sene daha w.atılmış ve 
§Öyle bir anl&fllUly& d& vanlmlftır. 

Bundan sonra m uahedenin nihayet 
bulma tarihinden ezı az Uç ay evvel 
feshi ta.rateynden biri taratmdan üı· 

tenmedll:t ta.kdWe mi' <hede kendili .. 
ğlndcn birer senelik devreler için u · 
zatılmJŞ olur. 

Kasaplar koyun · 
kesmezse O r;ehrln sebZe jbtiyacı hemen hemen fe 

Ankara lik maçları hir dahil ve haricindelti baııçe ve oos- El konarak kestirilecek 
4.flkara, (Hususi) - Uavıuım mü tanlardan temin cdllirdl. Fakat bu -

"ıldes!zliği. yüzünden bir milddettcn- !!11n bahçıvRI1lık !stanbulda. çok geri· Toptancı ve perakendeci kasaplar 
ı.... . b " · k bo••·-1ar "'elruk bir arasında "tl,an ihtilA! yüzünd- hay. """t"l yapuanuyan lik maçiarma, u - :emiş, b1r ço .,.....,, ... -s ~ ... 

E vveljd .ıU.n Beyofiunda 11 inci o · 
ulda otr talebenin kömür çaldığı h&k 

kmda bir sabah gazetesinin yazdığı 

haber aınlstzdır. Beyoğlu 11 inci okul
ıJa böyle bır vııka olmamıştır. 

i skeled en düşerek 

yaralandı 
Ortaköyde meşrubat sokatmda. 11 

n:ımarada. oturan Sahak admda bir 
amele Ortaköyde Çııt'JI ağztnda bir 
evin yıkılması işinde çalışırken, bu_ 
Junduğu iskelede müvazene&inl kay -
betmiş, yere dll~erek kalçasından ya.. 
ra.lanmıştır. Yaralı )ıast:ı>.han<\)'e kal · 
dırılmıştır. 

K ağıd harcamakta tutumlu d&v. 
nnmak zoriyle, devlet yaym 

bUrolarmm bazı ne§t'iyatmm şimdi-
lik durduruıaeagma dair bir haber 
çıkınca, yünığ'im ' cız,. etmi§tl.. Bu 
ne~riyatm hatt.'\ kısa blr zama.n 1· 
çln ol8a, durması ne demektir?., 
Birinci elden muhtaç olduğumuz ba. 
zx bilgilerden kUtilphanelerimizi, 
mahrum etmiş oıma.z mıyız? O bil· 
giler ki, çoğu defa bUyUk ve önem 
li tetkik eserlerinin mayasını te§kil 
edeı-. Bulundurduıtu istatiatık mnlQ. 
mat, her zaman !çtn :!ayd:ılanmat:"a 
Ul.yiktir... Bereket versin öğrendik 

ki, bu neşriyat durdunılıruıyacağın. 
dıın bll§krı, makııaclı temine kAfi bi. 
le görlllmcm!ş... Fırsat buldukça 
daha çok artrrılacak, istifade sahıı.· 
sı daha. genl§!etllecek,.. C1ln devam edildL Dirincl müsabaka Iıalcic bıra!.ılrıu :)tır. ÇUnl<ü , mevcut van kı-silmedıği.ni yazmrştık. Kasap _ 

~bi ... e _ .Kırıkkale güctl araşmda l'°6tanlann cenup vilayetleriııin çok ıara. verilen mUhlet bitmiştir. Bu sa· 
ı;ı. " 1 baht ·t baren h k 'kl · V'"'KIT tA Maarif VekUUM~dcm blr doıtum -....ı. !larbı"eliler 3- 1 galib geldiler. erken scbz" .retiı,tirip stanbul& ucuz. an 1 1 ayvan uınedı en l~ e>~ 

Y t A• ta.'-A• -·• hl d bul ı b • mu gönderiyor? Yoksa bütün eli ka-lkıneı kar.,ılasma. Cençlerbirllği - ça gl:indcrr.ıoıerinc karşı reka._ be e~. - ~...,r.:.e şe l' c unaı1 <asapbk U-
h . " • tü ha anla illl k ABONE !em tutaDlara da birer sayı dağıtıl· ~ı:ı:ıır-.0r ara.Slllda yapılmış, ve De., ıeıneml.~tir. Şimdi. bu boslar:.ısr ~111. - n yv ra m orunnıa. kanu- • 
,.,.,_ ~,, d f d hükümleri d 1 ind k mas1 uııulden ınldir; bilml.vorum • -.q-8Porıuıar en kuvvetli kadrolariyle den canlan'.lırılaca!c '-e h12lka. rı ı e · nu a J'\:S c el kanara 
n t ktı kesilccelüir. OLUNUZ bir kac; aydır; ad:ma gelen derJ'ller 
~Y&n rakiplerini 1-0 mağlub c · .-le;r;la~to~lı~u;m~sa;tı;la~c=e.==r.=====================~==============~~=:==~:==~~=:=:=:=:==~=-~tir. :: 

"Rus bUyük köşk" e ha.ziran or. ,---------------... --=----•ı=----,-. ğunda müteretlöit kaldığınız is-Profesyonel f?iiresler laJarma doğru geldiğim zaman tasyoıı arabalar, Rwn mürebbiye. 
- "" i k' bi t R B K !eri, ya.lıudi deliknnlılır, güneş, av GUıı.ıerdenberi ilAn edilen serbest Madam Griba.JOf ben cııı 1 r a- l. . 

1
, .. 

,,.,,_ ı .. d • • • arayan k ba.riar, ga.z.ınonun ı.vmen "'"'"e;,ıer maalesef dün yine 3000 kişi- ıııdfü gibi kaı~IJ.."' 1
: orkestrasında çalacak bir düzüne 

lilt b t - Haa.· dedi·, Madam Zoya'nm • N LJ 
lr seyirci kitlesl.nin Jıald.t pro f>s· k p A N s j y Q kadın, ;yani henüz programsız, cı-

toıan arasmda Maksl.m salonlarında tavsiye ettiği pansiyoner! Deme vrl crvrl bir kala.balıkla dolup bo§Q-
~apııınıştır. Bu asabi havayı gllreşıe· ~ siz?. Hiç de otuz y:ı:Ş~md,a ~: Jır! 
l'1n uan edilen şekilde yapxımaması tcrmlyorsunuz canını! ura.. 1 Yazan : Kenan Hulusi Madam Grıba§Of yirmi odalı 
<1ogunnuştur. :,·öniin valizle-rini dokuz numaraya va dolduruyordu. gibi tarif etmekten çekinirim. Bir pansiyonunu bu civarda seçmi§tf. 

:StıYük mUıı&baka.dan evvel Adapıı- crkar. Aı;n~rd<m da yanı~ kokula~ Bana ayrtlan oda denize ha.kan ailenin hayatDll tecessüs ve ınera. Sadece va.'lsiyon, Sus.diye gazino· 
~lı Servet Adalx Mehmecll, KAzım ;,eliyor. Alı Mö:::yö; yenı ~ - . Ka kmıza nlM ... kcn her nedense bunu L'Una '"'ılacak ~rı"nci rokak' --"-n 1 ° f b" b nu var lti oalardan biri iımş. pı:y:ı ru:tı! ...., .. , _,, =ı"" 
SJ:nauı, saıeyman İdrisi mağlub et- zın öyle tuba ır ur :·· _ Eğlenceli günler! dedi. Bir o.izli tubnalt istiyoru.nı. Fa.ka.t ac- biı-inde idi; çı:kma.z bir sokaktr. Bu. , 

llıi§ ve Anlt:ıralı Hilseyin Ali Ahmet' C\ıya bir doktor müzmin nezlenın <ıaniye durdu: ;u ettiğiniz takdirde şimdi verece· nu da Madam Griba!}Of iyi hulu-
le berabere knın°•ur. yemek yam!?t kokusı.md.aıı geçe~- -•- ı .._ ___ g~ım bn..:t bir kroki ile yerini hay- "ordu. ÇU.tı.kü fazla mü~teri ken· 

~ ~. · ·· l mi"' Alo' Anuçka mı .. -Fa.kat~ . .n.uuL.ll.ya.rabbi; 0- ....,. " " 
AGIR SIKLET • gıru soy e -- · .. ·· · desada tanıdığım bir gence ne ka· d· haydi bulabilirsinfz. Ama bu disini rahatsrz etmiyor; ve hele 

Günün en mühim müsabakası Hayır, bayrr: Pazarı :Z..~?5~~ G~p~ dal' benziyorsunuz! Hele burmınuz h~ug size ne ifade edebilir? Hiç~ ::ıansiyonun arkasına düşen ba.hçe 
~i ...... :11•1 .. _,__ gur·· c..,.._··ıerinden !erde geçirir. Evet , Mo.syo Gızep · cu·nkli ... .-• ..:ı-.. GribaşC>f'u hakkiyle ki, koleJ· talebel....; ekseri yazlar J\. ....uıı ~ """ s~ anlattıklarma <rÖre Madam tTpkx Bodin! Onu laztUar vurdu. •UM<O.U• .... 

dııanıa, profesyonel güre§çiler · .,na .. " , .• ~diee çağı- füyef önünde vuruldu. Bana an- @1arruı.k istiyorsanız en azı iki bu. ailelerile kamp kuruyorlardı; hu 
~en Tekirdağlı Hüseyin arasında Zoyu' lar sızı amca· " lattrkla:nna göre de son da.klkala- cuk ay ve günde dört lira.dan bir bahçenin eşsiz sükfinetl, ar:: vızıl-
" apıhxu .... -. rırl.."lrınlfı · bazt şeylcr de ya.zannı- ~ ..:... .... raf vermeni2 18.zmı gelir ki ne- tılan .Madam Gribaşofa büyük b: r 

b ,,w.ı- ı:-~ız. s~~ ki burada istira.h~t r.rnda beni çagll'IIll§: ~,...... An '·--- bel - · 
"'U güreşin ild. rakipten biri ye- '" t 8 -Pepo, pepo! demiş ; ben, ben.. ticede de güzel kızı uç~wı • ruh emniyeti veriyor; egcr mıkar. 

ll.Janllinceye kadar devam edeceği i· ~tmekten, denize girmek ve enı. 1..: bir tebesstimüne n3.il olabilir:si- bula.bilirse kendi kendini, Rusy:ı. 
a.kt '-·.,ka vaK t buJ.amı- fakat "öltiy<>ru:m! .. ,, diyememiş: Al 

n..u1
- ·1a. ti. FA'·-t sonradan bu - oynam an ı.m-;. ' b ·· le .... ı .. n;"'. !cı. te o kadar! vr, , Bodin'in ölümünü dfü;iiııebili-~'-'Ulll .. ~ • b. d Ia.tamıya· unu soy yeme~. Bir ""-'ly ~er- ..... .,, rı..Un. 45 ,._,~,.- de"am edeceg-i bil ,vn.cak, tabiı l2i c an . i T.'\_ :r- \"Ordu. 

WW\.LAA • misın z? .ranintm ki Manam Zoya-
~Uildi. Haile bu kararı protesto c- rı:ıkemız! f l ' aşında lar bizim çaydan bahsetmiş olacak- Su.adiye asfaltı sayfiyeler.im.izin Pansjyonun yan bPJ1çesine ge. 
'ı.eı- lllahiyctte tczahür:ıtta bulun- Madam Gritaso m;c Y pek azında bulunan bazı hususi- :ince kayalar arasında açılmış bir 
rlu. c·özükiivorclu. Etine dolgun bi.r vli- l:lr size... yetlerle doludur: Bir defa, vaz kaç nıerdivenle de.,.,;.,.e "'kılırdt, 

"' · ~·-· Aı••til daha - Evet, dedim; aylll zamanda J • ._ -r 
Fakat müsabaka son karara gö· cudu Yardı. vn'iime .... ~ ; ve .' yemeklet'inizden! Bilhassa çorba· baslangıcmıl:ı. asfaltın tuhaf bir Burada yanyana uzaWmr.ş iki tah-

t'~ Yapıldı. Her biri 15 dakika s il- il!: dııkikada yirmi odalı büytik bır ıUZI çok methettiler Madam Gri- uy~nışı vardır. Ne toprağın, ne _<le ta, iskele vazifesini gör liyordu. 
r:n 1.iç devre sonunda iki rakip ye pıınsiyonu ya.lnrz basma idare e\ti- bı:ı.şof ! ağaçların uyanın.asma benzer. Kar Pansiyonun su kemerine ktıdar ma-
1:~§enıeaner ve berabere i!:ın edil· ı;ini a.nladrm, Adeta. bütün u~- Hafi.f güldü: v~ ilk yağmurlardan sonra hemen viye boyarunL5 sandalı baa ucunda 
ctıler ri!e ıda-re ediyordu. :M~IA .

1 
temizlenen ve yrkanan asfalt ya- lta.natlı, küeük .... ,_ ka"nı hev. kelı" ı· ı o · · · · .. k b basıt - Banyonuz lıazrr efendim, de- _ wı· o 

d Mersinli Alımetle H ya ti arasın t!,öste rmek ~~n ytinır en u · · di; Şura! Mösyöyü bir numaralt va.ş yavaş ılınmaya ve çıtırdama- iskeleye bağlı durur; ve her ne-
aki güre Mersinlı~ c rnzif csin - lı'!.rckete bacaJt'larınd.an başka ıJrı koridora götür! Yanm saat j(;in ya ba.~lar. Bir ucundan bir ucuna dense kimsenin onu kullandığı gö- j 
~ n izin v~ıilmediği icin } apıl:ı. · k5mal~!~1. ~;P· ı::~~~1:~~· :üç~ Grövar! kayw1 bisiklet ıastikleri kadar hiç rülmE'ıxti. Nadiren Madam Griba· 

w :.r- b.i.r ~ey bn uyanmayı daha iyi his- şof'un hizmet~.isi ihtiyar Şura içi- 1 

So~ olarak Mülayim pehlivs.rı sa.h kulakla.nnda.ki nıernekı', belki t.ır. Madam Grlba~f'u ı:övle bir ta- sedemez. iLk arılar on.un iki tara- '!~e oturur, kürekleri eline alır san- ı t-c,,. • ı - .,klnr' · hıı!!l.sa. o:ıu -,,~·;dana ge- _ " J • , 

cla"c Çtka.ralr bir iki pehlivruıa m.e}~ • .. : h. rı ·y i~tirak ediyor: pan- rafa bırakarak •·n.us bi\yük köşk ! ., fmdaki çimler Uzerındcn bahc:elcrc dal iskeleye bağlı oldı.1ğu halde on-
' n Okudu, Faka t halk bıınu ıv : l•_ıeı. er

1
, c ...-.,dam Gri~of ta,. rl~n bahstmeğc mecbu!"llm: cıoğnı kanatlalln'; kirve yahut de- lan sula.rda oynatrr; 

]<:. .... d V ·· bak l · bu s;,yoml :ra nJ?. ru.. h-ı-"--t 1· - • l k t" d h gi · ,_, (D ) •w .. a r. e mu.sa a aı ı • ·mal edilen huswıi bir ha- Köşkün yerini a..ıt.uw. te oıougu ııız mem e e m en an sı oıuu- evamı var 

ara.smda bir de "1ık öğret!.ın,, ınec
muast,. g!lrUyonun... Maarif Veldl. 
ııtı yayınlarmdaıı. olan bu dergi, 
doğnıdan doğruya öğretmenJılt mes.. 
ıeğ'iyle llgill kimselere hJtab ed!,or
ı-ıı. da, - genel olarak - bUtlln ıntblev 
verlere !ayda verecek yaz4aı' da 
bulUlldurmaktadir ... 
Öğretmenler okur mu? diyecebi· 

niz... Bizde eski bir .ııi5z blllriz: --!ı.. 
mln sonu yoktur., denilir. Hayat c!e.. 
mek, devamlı surette öğrenmek de. 
mek olduğuna göre, bu Te buDuıı gi· 
bllerde çıkmakta olan Y8Z11ar& - be
le modern ı;e~imlerle ilgUi buluır 
dukça - zihnimizi kapayamayız .. 

Ancak gönUl tsterdl ki, öğretmen 
lcre hltab eden dergilere, bafka 
memle,ketlerin terbiye metodlaımı 
doğrudo.n doğruya nakletmek de ., 

recesinde kendi m aarif baJ&tmıısm 

tccrUbc ~erlni de k&ydetmtf 
bulunalnn... Çoculc.l&rmuzı Jetiftlr • 
mek sabasmda bugtıne kadar k.aadi 
deneyi§leriınlzln neticelerinden mıı.

bet Olanla.mu ortaya koyalım, XIJna 
kaşa mevzuu edeUm. Bu sayede, 1ıu 
dergiler de.ha entoresan bir p ldl a. 
lacağ'ı gibi, milli olıılak bakmımdsıı 
daba öz maarif emerJerl vtıcude ge• 
Jeceği şüphesizdir. 

HiKMET MUNIR 

1 
25 yıl evvelki Yakıt 1 ---1-1 ft'7 

Hüseyin Ragıb Beyin 
konferamı 

Dün H118eyin Ragıb Bey taratmdan 
kadmların hayatı ic;timaJ.yedıı IDft'klle· 
tine dair talim ve terbiye cemJyetfııde 
bir konferans verUml§tir. R&grtı Bey 
kon!eransta ihııat malQm.at ne teTsik 
ederek kadınların eı-kel<lerden her iti. 
barla dün olamıyacağmı fabat etmiş. 
kıı.dnılarm. hayat a ra.unda. l&yllt ve 
mt.l.stahal< olduğu mevkU a lmakta gös· 
terdlği tektı.mWll teşçt eylemi§tlr. 

Pazartesi! Salı 
9 Subat j1 O .Şubat - ,-

1\luha.r.: 2-ı 1 ~luhar.: 2.s 
lfastm: 9.ı ~a..qm: 95 

• 
Vllklt ler vaaatt E~nJ Vaaau Emnl 
Glineşln 

dOC,'1JŞU 

Öğle 

İ1dndi 
Ak'3lll 
Y:ıtm 

İmlak 

7.08 

12.28 
15.lG 

n.as 
ıt.t"r 

6.26 

1.29 

6.55 
9.4% 

12.00 
lJIS 
ıuı 

7.01 

12.28 
15,1'7 

lT• 
19.'8 
UI 

1.29 

6.M 

••• 
ıs. 

ı• 
lt.• 
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r ,ŞiAA tt · 1 Aşk ve Macera .loma1n ı aye ec. 

1 Metehul Kadın I' ~a:=1;~:~a~ıc;:~:-
tt A j sııztıııe itimat edilir Çatalcalı bir 

1 Nakleden - Muza er car okuyucumuz dUn matbaa.mIZ& gelerek 

--·------•' 5 5 §U §ikAyette bulundu: "- Çatalca ortaokulundan çok §1.-

Yaptırd;ğI.lll hususi tahkikata göre 
üç gün evvel Londı"ada idi, dün 
i>a.rise !;elch bu a.k~am da bu eğ-
1 cnce<le bulunması gayetle tabii, 
!1a.ttiı. çok kuvvetle ihtiınıal da.hi
.indeclir. Bu seyahatin.in bir iş i
.;ın yar,ılınadığı muha.kkaJı:... Çün -
kiı öyle olsaydı evvela en çok iş 
yaptığı bizim müessese ile temas 
etmesi Laznn gelirdi. Demek ki iş 
<ıebebile Pariste bulunmuyor. Şu 
hH.lde .... 

- Sen buradasm. Ben de bu
nı.daynn .. Nihayet o da. kendi em
niyeti içiın ibir şeyler düşilnmti.ş ol
ı:na.lıdır. 

- Ben onun emnlyeti için lü
zumlu tedbirleri aldnn. 

Lük hayretle a.rkada.şm.m yüzli
ne bakt.ı. Jeral.d devam etti: 

- Dostum Saviyer, dedi, mu
hakkak ki çocuk değiliz ve her şe
yi düşünecek vaziyetteyiz... Ben 
de düşündüm. Lüzumlu tedbirleri 
alma.k için Mösyö Ha.r.mand'ı da. bu 
.işe karıştırdım. 

kAyetçiyim. Dersıerln hem.en bir çoğu 
00§& geçiyor. Öğretmenlerinden bazr 
ları cuma. gtlnU !sta.nbula inip pazar_ 
tesiye öğleyin dönUyorlar. Bu vazı -
yette derslere giren olmuyor! Bir öğ. 
retmenin ders yerine lıika,ye ve txkra 
anlattığı herkesçe malfim! Hatu. ta · 
!ebeler mektebe geıdildertni bildiren 
öğretmenlerini mektebe davet için sa -
bahlan 8,20 de boru ötttırmektedir
ler. Bu vaziyet ka.rşısmda baZt baba.· 
lar çocuklarını a.lip Çorluya. gönder_ 
diler. Fa.kat ben göndermedim. AlA.ka.. 
dar makamın göndereceği müfettişin 
vaziyeti ortaya. çıkaracağına emı. 

Baş, Diş, Nezf e, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 Kate ı&.lmabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lnarla isteyiniz. 

Halk ara.smda bir kaYJ:ıaşma ol
İll, borular ça.l.ıı:dı ve bir ço!c kim

seler hep bir ağızdan: 
- Evi a Donna Lükreç.',Ya !.. 
Diye bağırdılar. Halk alkışlıyor. 

du. Papa altoıcı Aleksandrm meş
hur kızı, üçlincli defa evlendiği 
Dük Ferrare'nin kansı, emsalsiz 
Romen prensesi bu fevk-ala.de ge
ceye şeref veriyordu. 

Lük Saviyer gülmekten kendini 
~ıamadı ; a.rka.da§ı izah etti: nı.m..,, 

Tiyatrosunun ı • 
KOMEDi KISMINDA r 

Alq&m 20.80 da 

Jerald, ve Dille küçUk bir guru. 
pa yaklaştrlar. Lükres Borjia al
tın ~lemeli bir a.raıba içerisinde 
bütlin erkeklerin iştiha. dolu na
za:rla.rı arasında. bahçeye dahil olu
yordu. Perdelet'f a.rala.ıınuş olan 
altm islemeli araba.n.ıın içinde beş 
aszr eo~ra teı'kra.r ya.m.dılan İtalyan 
Rönc.sa.nsrnm en güzel kadmr var
di. İren - Lükreçya'nm üzerinde 
ooten bir tuvalet va.rdt. Omuzları
na ajrr bir kürle atmıştı. Saçları 
yeniden kara.ıım:ış ve bu haliyle 
eski ha.kiki hüviyetini abnştı. Bu 
hal Fralllk Jera.ld,i tahrik etti: 

- işte bu gece onu tamamen ta.
rımdm:ı. 

Sözleri gayri ihtjya.ıi ağzından 
çıktı, 

Güzel Ltikreçyanın altında ya.1-
mzc.a altından ince bir tac va.rdr, 
Başka hiç bir mücevherat ta.şmıı
yordu. 

Prensesin yolu üzerine her ta
raftan çiçekler atılıyordu. Herkes 
genç bir çiçeği kızm etra:fmı sar
mıştı, 

- Hakikaten güzel kadm. 
Diye J era.ld mmlda.ndI : 
- Kim çiçekçi m mı? 
Diye Dük sordu. Jerald om~ 

kmu silkti: 
- Evet, dedi, o da güzel,. Fa -

kat muhak'ka.k ki sen onun giizel
!iğıini şimdi göımUyorsun .. 

- Ben onım yüzünü yalmz ge
eeler.i. görmeğe e.lrştmı. Bu gece 
bıma. biraz solgun görünüyor. 

- Tabii bu mehtah a.ltmda öy
le görünür. 

- Hayrr camın etrafındaki me
şaleler krrmızı bir rş:& yapıyor a
ma., onun kendisi biraz sa.ra.rmış. 

- Evet .. 
- Bu bir maJıküm yüzü gibi. 
- Rom.3.ntizmi bırak. 
- Hayır edebiyat yaptığımı 

zannetme .. 
- Edebiyat yapmıyorsun ama, 

şu mektupları d\4,c;Unüyoraun. 
- O mektwplarm hecp9ini ~

re okuya.bi!irm. Saıkramento'ııun 
bütün ibu rezaletlerini bir çirkef 
gibi yüzline vura.caktmı. Allah ve
re de bu güzel eğlencemiZİi:l sonu 
da. güzel ol:sa.. Ben bu eğlencede 
J>Eit çdk sahte maske görüyonım. 

- Gülme Ltik, dedi. Ha.rmand 
sen.inle beraber bütün sıl"la.rmıı 
söyliyebileceğim ilti kişiden biri
dir. !şte en' müşıkül an.la.rda. bile 
l'!<>ğukkanlrlığını kaybc.f.nıjyen bu 
<lostum Ha.rmand a&albi fakat tem.
kinli hareketleri-le benim itim.adı
mı ka7.aD.ll'lrşrtr ve bu gibi hususi 
işleTimi de kendisine tevdi ettiğim 
için bana Meta bir aşkla. bağlan
mış bulunmaktadır. t'?te kendisi.ne 
bu işi tevdi ettikten sonra da der
hal vaziyete h3.kim oldu ve hususi 
:ı.janlarımız vasrt.asile yaptırdığ! 
tahkikat neticesinde Mösyö Sak
ra.mento'ru.ın izini elde etti. Dün 
k~disi gidip polis müdürü ile gö
rüştü. Bugün polis müdürü her ne 
kadar bumda. zevki için bulunıu.yor 
sa da adamları veyahut resmi z.ab:ı
ta teşkilatına. pek yakın sivil zaıbı
ta memurları burada asıl vazifele
rini ifa ıiç:in bulunuyorlar. Bunu sa-
11a söyliyebüirim. Çünkü sen be
nim en yaJrnı arka.da.~rmsm .. 

Fakat bütiln bu gizli emniyet 
teŞkilatı ıbir iDsanm intikam ar
zula.rma ka.l'Şl gelemez. İşte buse
beple bu kadını korumak için her
kesten ziya.de kendime gilveniyo
ru:m. Ve içtmde öyle bir kanaa.t 
V&r iki, eğer onu bir an için gözüm
den b.ybetmez.sem kimse ona en 
ufak bir şey bile yapa.ınıyacak. 
Haydi .. Ba.k uzaikalştyor. Tilkip e
delim. 

Jerald ile L'ilik Sa.viyer tekrar 
grupa ya.'kla.şttlar.. Güzel Donna 
Lük:reçyu. krnl seten elb:i..~tnin 
getüş kollarml 'knldınyor, kendi&i
ne ikram olunan tUr 1ü mücevhera
tı aılıyor ve aynı niikfınetle etra,.. 
fındaJki gllzel krzlara. dağrtıyordu. 

Etrafını e.~La.nlı. Bir şato be
yi, bir zabit, bir şair kendilerini 
güzel Lükreçya'ya. takdim ettiler. 

Jerald di'ltkatıe güzel ikadma bak 
t;Jctan sonra arkadaşına döndil: 

- Çdk gülüyor .. dedi. Halbuki 
hen onun böyle gülmeslııden hiç 
h~lanmıyorum. 

Ve dostu Lük'il küçük grupa. 
biraz daha yaklaştırdı. 

- Kendine dikkat et .. 
Diye Saviyer ihtarda bulundu. 

Fakat Frank Jerald oralı bile ol
ma.dl: 

- Yok oanmı, dedi. beni bu a
lim elbisesi altmda imk!nı yok 
ldmse ta.nrya.ma.z. Ben ona yaJda
şan kimselerl tannnak istiyorum. 

(Devamı rJar) 

,,._ .................................. ~ 
ı ürkt:ye CamburlJetl 

ZiRAA T BANKA Si 
&arulut tartııı: 1888.. - Sen:nayeıd: 1000.000,000 rtırıı ıhaa. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari heT nevi banka muameleleri. 

Para blriktfrenlere 28.800 lira lkram!ye veriyor. 

IBusünkü radyo 1 
7,SO program ve memleket .sa.at a

yan 7 ,33 hafif parçalar Pl. 7 ,45 ajans 
haberleri 8,ct müzik: Pi. 8,15 evin .ea· 
ati 8,30--8,45 mUzlk Pl. 12,30 sa.at L 

yan 12,83 sahil tUrkUleri 12,45 ajans 
13,00 Beraber şarkıl&r 13,80-14,00 
mtizik: Pl. 18,00 program, sa.at yarı 

18,03 radyo dans orkestrası 18,50 çifte 
f81!Il 19,30 saat ayarı, a.jan.s 19,45 
serbest 10 dak!ka. 19,55 şarkı ve tur
kUler 20,15 Radyo gazetesi 20,45 :ınU
zik: Bir halk tUrktl.sü öğreniyoruz: 

Kınası kanb:r taecta. 
Oğlaa evi pek havaeda, 

Kız anası kara yaada. 
Dl)§eme: Yarenlm kman kUtluolsun, 

Ur da dlrllğip tatlıol!mn. 

21,00 zira.at takvlm.l 21,10 müzik 21, 
30 konuşma. 21,4.5 mUzlk 22,30 aaa.t 
ıı.yar, aj8llJll 22,45 dans mUzlği Pi. 22, 
55-23,00 yarınki program. ka.paııJ§, 

Kiralık 

Odalar 

Beyoğlu Halk Sineması 
BUGtlN 

S BUyttk Film Bfrdm 

1 - Bos-.lapon harbi, TllrkÇe 1!187JU 

!- Sevl§tığtmlz Günler. Janet Mak 

Donalt - Nelııon Edi 

S - Kalpazanlar Qet.esl. 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
DA.lllLIYl!l HV'TEBASSIBJ 

Dmmyolu iM 
Muayene saatleri: 2.~6.Tel: 2239~ 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen askeri 1 
lataab ilinlan .__ ___ _ 

5.2.942 gtınU ihale.91. UAn olunan yirmi bin semer urganı ile yirmi bin 

araba. urga.nma talip Çikma.diğmdan tekrar pazarlığa. konmuştur. Hu.su.al 
§artları ve nümuneleri komisyonda görWUp öğrenilebilir. Semer urgamnm 
beher kilosunun muhammen bedeli 160 ku.ru§tur. Ve araba urga.nmm be:her 
kilosu 145 kuruştur. lba.lesi 12.2.942 perşembe gUnU saat 15 de yapılacak_ 
b:r. Taliplerin ka.t'! temlnattarile Harbiyede Yedek suba.y okulunda komta· 
yona nıUra.caa.tl&r:ı:. (2068--2091) 

••• 
4.2.942 gtınü ihalesi ilAn Ol\r!Wl 20 ton sade yağma talip çrlonadrğmdaıı 

tekrar pazarlığa konmuştur. Evaat ve huausl p.rt1an komJsyond& görllle· 
bilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 176 ku.ruştur. İhaleai 12.2.942 çar. 
şa.ınba. günU sa.at 10 da yapılacakb:r. Taliplerin ka.t'1 teminatlarlle Harbiyede 
Yedek subay okulunda komiayona mUracaatıan. (20fi2:-20~) 

••• 
Ankara clvarmda g&terilecek yerde bir adet garaj btnası kapalı zart. 

la eksiltmeye konmt11tur. İhaleaf. 12.2.942 Çuma günU .saa.t 16 da Aııkarada 
M. M. V. Hava satmaıma. komisyonunda yapılacakt:Ir. Keşif bedell 4.5,1>17 
lira llk tem.l.natı ü13 lira 78 kuruştur. Keşif evrakı 228 kuruşa komisyon. 
dan alınır. Ta.llplerln kanuni vestka.la.rile teklif mektupıarmı ihale sa.atın. 
den bir sa.at evvel koırMyona vermeleri. (1880-764) 

* .. • 
Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksfltmesı hizalarında yazılı gün 

ve saatlerde Ada.pazarında askert satnıalma komisyonunda ya.pıla.caktı:r. 

Taliplerin kanunt vesikalarile teklif mektuplarım ihale saat.inden bir saat 
evvel koml.ayona vermeleri. · 

Mllct&rı Tutan TemJııatı 

Cin.si. Kilo Lira Lira İha.le g11n ve saati. 
Zeytiıi yağı. 14,000 ll>,680 1176 12/2/942 16 
Zeytin yağı, 14,000 11>,860 1176 12 .. .. 15,30 
Zeytin yağı, 14,000 ll>,860 1176 13 .. .. 11 

Sığır eti. -'0,000 20,000 ltiOO 11 .. .. 16 
(1882-766) 

• • • 
Aşağıda yazılt mevadm kapalı zarfla eksntmeleri 16-2- 942 Pazar. 

tesi günll sa.at 16 ve 16,SO da İzmir Lv. A.ıntrUği satm alma komtsyonun. 
.1a. yapilaca.ktır. Taliplerin k&nunt vesilea.Jarile tek!i! mektuplarmt ihale 
188.tlerlnden bir saat evvel komlsyona vermeleri. 

OfDBt Mlkdan Tat.an Tem.lııatr 
Kilo Lira Llıa 

Sığır eti 100,000 70,000 4750 
Koyun eti 100,000 80,000 52t50 
Keçi eti 100,000 70,000 4750 
Pra.sa. 4.1,700 5,888 487,Sl> 
IAhana 41,700 ',089 ISSl,67 

(1934.-862) 

* * • 
13 adet kamyon pazarlıkla satm aımacaktır. Tahnl.in bedeli 42,250 Ura 

kat'i tem.l.na.tı 6337 lira. 50 kuruştur. tııa.ıesl 11.2.942 Çarşamba günU sa.at 
11 de Ankara.de. M. M. V. Hava satmaı.ma komisyonunda yapılacaktır. Ta.-

ıip!erln belli vakitte kom.l.syona gelmeleri.. {1998-1042) 

• • • 

t.ııraat Banka81Dda kumba.rab ve lbbaT81Z tasarruf b.esapıarmcıa eıı u 
50 llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aşağıdakl 

ol.Ana göre tkramiye d&ğıtilacllktır. 

15 kalemden ibaret ittaiye malzemesı PB.Zal'hkla satın aimacaktır. İha 
!esi 11.2.942 Çarşamba glliıU saat 11,15 de Ankarada M. M. V. Hava .satın 1 alma komisyonunda yapılacaktır. Tah:nlin bedeli 16,780 Ura kat't teminatı 
2509 lira 50 kuru§tur. Tallplertn belli va.kitte komisyona gelmeleri. 

(2002-104.e) 

• • • • • 
ı4I 

MO 
1108 
t50 
lOO 

t.000 • 
t,000 • 
1,000 • 
•• ooo .. 

1%0 
120 
160 

• 40 

l-0 

• !O 
• 

•.soo • 
4,800 • 
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DlKKA.T: Hesapıartndald paralar blr sene lc;inde ~o lirada.o qa~ı 
1tt;şmlyeıun• !lılramtye ~kOğl takdirde % 20 tazJaslySe 9'ttilecektlı. 

K .. idel~r : \l Mart 11 Ba.ztraıı. 11 Eyl1ll. ll Blrtnctkıutun t&rihle 
rtnd~ yapılır 

• * :t 
28.1.942 gtıntl 1ahlesl il!n olunan (100) ton mercimeğe taUp çıkmadı_ 

ı 
ğrndan tekrar pazarlığa konmuştur. Evsa.t ve hususı §8.rUan komisyonda 
görUleblJir. Beher kilosunun muhammen bedeli 2ll kuru§tur. İhalesi 13.2. 

ı 942 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. Tallplertn katı tem!natıartıe Har· 
j b!yede Yedek subay okulunda komts~on: :Uracaa.tıan. (2038-2030) 

j Beher metresine tahmin edilen !ia.tı 82 kuruş olan 51> santim olan 
300,000 metre yazlık e lhlselilt bez pazarhkla eksiltmeye konmuştur, İhalesi 
ı2.2.g42 Perşembe günU ıııaat 10,30 da Ankarada M. M. V. SatmaIJna. komis.. 

t yomında y'l.pr'a.cak•ır. Kan teminatı 27.265 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
1 1238 kurll§& koın.lıJyondan al.mu-. Taliplerin belli va.kitte komisyona gelme· 
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TURKiVE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
UM% iKRAMİYE PLA.Nl 

KEŞIDELER: ı Şubat, 4 

ıüya. ! Apaıa., 2 tJdo. 

Cite,ı1n tarihlerinde 
f&pıln. 

190 IX~iillh'E.LE&I 

ı adet 2000 Ll.ralık ... 2000.- Llra 
a • 1000 
2 • 730 

a • ~ 
10 .. 250 

j-0 .. 100 
5() • 5() 

200 . UI 
200 • 10 

10.2,942 
11.2.942 
12.2.942 

• 
• 
• .. 
• .. 

- 8000.-
- ı:soo.-

- 1600-
-~.-
- 4000.-
.. 2ll00.-

- 6000.-
- 2000.-

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

• 

• 
• 
• 
• 
" . 

Fenerbah~.e nalılyesi ile AkS&ray 
mnlıall4tı: 

13.2,94.2 Cuma 
toğroflan ıle birlikte a,ağıda göste. 
rllen tarihlerde şubeye mUracaatlan. 

16.2.942 
17.2.942 

Pazartesi 
Salı 

4 - Mtiddett muayyenes1 içinde yok 
lamaya. gelmiyenler hakkında asker . 
lik kanununun ceza. maddesi tatbik e. 
dllecekttr. 

Fatih merkez nahiyesi lle Kum.kapı 
mabaUAtı: 

Tarih 
t>.2.942 
6.2.942 
9.2.942 

gUn 

Perşembe 

Cuma 
Pazartesi 

Ustabaşı 

18.2.942 Çarşamba 

19.2,942 Perşembe 

20.2,942 Cuma. 

Talebe teciller! 

22.2.942 Pazartesi 
24.2.942 Salı 

25.2.942 Çarşamba 

26.2,942 Perşembe 

27.2.942 Cuma 

aranıyor 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden : 

Kazan ve kalorifer tesisatında ihtisası olan tercihaJ'I 
sanat mektebi mezunu na ustabaşı alınacaktır. istekli .. 
lerin çalışma hayatlarım hü lisalandıran yıızdarile An~ 
karada nıüesıese merkezine müracaatları ''2071,, 

Belediye Sular idaresinden: .. 
İdaremiz kadro.'1Ulda açık olan yerlerde ça.lışt:rrılma.k ve kabiliyet göS 

terdikleri takdirde sene sonunda esas kadroya geçirilmek üzere imtllıaıı 

ile ve 60 lira Ucretıe sltajyer olal'llk memur alınacaktır. 

İsteklllerin ,arttan öğrenmek üzere 12/Şubatı/942 perşembe gQn.Une k&' 

dar Taksimde Sn·aservtlerdekt idare merkezinde Muameıa.t Şetllğine mt1J'So-
cıı.at etmeleri lA.zmıdır. -(2083) 

SA.f\JBI : ASIM US Basrldıf?ı ver : VAKIT Matbaa.dl 

U .... Ret isatı idare edelr R~ AAtnd ~ 
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10 ŞUBAT 1942 -, 
SAL 1 

~ayısı 

3 Yii,: 25 il- SAYI: 8684 

Kuruş 
tdar' 'vl: Ankara O. Valut \'urao 

l'olefon : idare (ı4S70), Yazı (%HiS) 
Telg: lstanbal Valot.-Poeta lrutuo:" 

...._~~~~~~~~~-·_J 

valilere Başvekilim izin 
mühim bir tamimi 

Bu yıl yazlık ekirlı iki 

T aymisin diplomatik 
yazarına göre: 

Fransa Almanya ya 
Harp .malze
mesi veriyor 
Londra, 9 (A .A . ) - 1'aymiEin 

diplomatik yaz3mla göre Fransanm 
Almanyaya pek çok uçıık, top ve 
kamyon ve!·dıği öğrcnilmiı;tir. 

Fransa, bu hareketi ya Alman. kata çıkarılacak 
Hükômet köylüye tohum verilmesi için Ziraat bankası S;~:!~~f.:~;!~ .. ~:~:.~: 

Mu 
.. sbet tenkı' - emrine 2.600,000 lira tahsis etti "::::;~:;.. v~;~ı~:nm~~7.:::~.:'. dnn e&Yiaları hakkında malumat is. 

Başvekil Refik Saydam, diln, bUtUn j maddeleri bol bol ekerek hem kendi te.miştir. İngiliz gazeteleri Frnn. 

d k 1 k 
valilere mühim bir t amim g6nderm~. menrantlerinl, hem de zaruri ihtiyaç • <J:ı.nm Afr:Jm.daki Alman kU\'Vctle-e u a Ur. Başvekil, z iraat seferberliğinde lannı karşılamalan istenmektedir line yardım ettiğini ileri sUrerek 
valileri biz.zat bu lşlo me.,gul olmıya Başvekil yazlık ekimin en aşağı lkt Fransayn hücum etmektedirler. veren var mı?. davet etmektedir. Tamimde her ziraat kata çıkanlması, valilerden başka kay Mihver kaynaklan bu haberlere 
bölgesinde ekime ilılve olarak mısır, makamların da bu !~1e şıı.hsan meş.. inanmaktndır. 1talyan radyosu bu-
darr, patates ekimine fazla ehemmiyet gul olmalarını istemi§tir. gi.in demiştir ki: ~Iısırı miidafaa 

yazan: Asım us verilmesi, köylUlerin bu Uç maddeden Zlraat seferberliği için hilkiımet de için Agedebyaııya uza.nan fnsili:!: 
başka fasulye, mercimek, nohud gibi ı (Dt·l'amı Sa. 2 ~il .5 dr) 

Dün bu ~ütunlarda 7..on~uJdak 
havzasına a it. köm ü r işlerinin dü
zenlenmeslnden bah-.ederken Eti· 
bank tarafından burada t atbik c
c1Umekt e olan ida re sisi.emin in de
ğiştirilmesi lüzumuna isaret et· 
ınltıtlk. Bizim bu i saretim lz tesa
düfi ola rak ,·erilmiş bir hUkUm de
ğildir. Bunun hir tarihi \'aroır ; zl· 
ra milli korunma Jcanununun hü-
1..iimlerin c d:ıyanarak Zonguldak 
ban:a!'tmdakl husu i madenler dc\'
le~e Etibank'm idare~ine verildi
ği ı;ıırada yaptığmm: bir tetldk, da
ha o zam!LD, hlı.i bu tarzda b ir ka. 
naate götiinnüşt ü. 5 mayıs 1 9-10 
tarihli ,.e 8016 numaralı (Vakrt ) ın 

bu.makalesi bu 1'anaa.tln izahı 
mak~ıulile yazılmıştı. 

Dün (Vakrt) m kollekslyonunu 
kanşhr:ır8'< bu ma.kale:ti t ekrar 
gö7.den geçirdik ve kömür mesele· 
"inin bugünkü manzanı.111 kar .. ısm
da bu hah fn üzerinde hir ker~ da.
ha durUJmasmaa fayda olaeainn 
dUsHnclük. · 

19}1 senesinin haziran ayında 
Kozlu'da Kömürlş'e ait kömürle
rin tonu 580 kuruşa mal oluyor
nıuş. A,·nı senede Etibank 'a. ait 
köm\irl~rln ton b asma ma liyet fi
yatı en bi a ylarda 709, en fena 
aylarda i-;e 901 kuruşmus. Burada· 
\el ocakların l~tibıınk'a dencdildi
ii sırada bir ecnebi mi.iteh:ı..c;sıs e1i 
ile tesbit edilml~ olan bu ha.kika· 
tin göze çarpma~ı mümkün de
*'ldi. Bu itibarla de\·let hesabına. 
bütün 7.ı0nguldak hana&mm idarı
nıesuliyetlni Üzerine alan Eti
bank'in dikkatini uyandımtağa ça
lısını~: " Etlbank ha\7~'lda kömür 
i<11tlh~l miktannı artırabilir ; fa· 
kat bu kifi değildir. Mnliy et fiyat. 
lanın dilşUnne,4( li.zımdır. Bu da an
<'ak Etibank ta.rafından ~lışma 
s istemini del'J) tlnnelde miimktin 
olııbnir.,, demiştik. 

(Vakit) m bu tarzı hareketi l~ 
ha.'Jmda bulunan bütün idare adaın
lannm memnuniyetle t eli.liki et
hlfJ81 li.zım gelen bir nıü!4bet teı1 . 
kit f;ekti idi. Kömür islerinin ida· 
l'Mİle alakalı olaolann bir gün "es. 
ki hayratı da berbat ettiler!,, yo
lunda bir itaba manı7 kalmamak 
i~ biraz dlkkatU har<"ket etme· 
l~rj beklenirdi. 

1 amerllıaD·IDglUZ 1 Japonlar 1 
Tebuıı . Singapura 

Japonlar Sın- ! 
gapura asker \ çıktllar 

d 1 
Slngapurdan İngiliz kaynaklarının 

Çıkar 1 ar resmen verdlk~ri malllmat uzak do. 
ğuda Hlnd Okyanusu ne Pasifik Ok_ 

T h h 
ya.nusunu blrblrlnckn ayıran bu mUs • enga ava mey• tahkem adaya kUlliyetU Japon kuv. 

ı vetıerlnln batı tara!mdan hem de blr 

danı l"şgal ed"ıld"ı 1 çok noktalara çı~rnış olduğunu ve bu 

1 
anda şlddetll muharebeler devam et. 
mek te buıunduğunu bildiriyor. 

Avnıturaıya kav
vetıerl komutanı 

''Vaziyete kakimiz,, 
diyor 

Verilen haberin bir taraftan resmi 
olması, diğer taraftan Japon kuvvet • 
lcrlnln Singapura birçok noktalardan 
kUlliyetli olarak çıktığının bildt.rilme
St vaziyetteki vahamete mUhlm bir 
işaret sayılabilir. 

Zira bizzat lnglliz Bll§vekili Çörçll 
Uzakdoğuda İngiliz tmparutorluğunun 

kllit noktası olan Singapurun mildafa. 

Slflgapur, 9 (A.A.) - ReaJlll t.eb. ~ı bakımından çok kuvvetli söz söyl• 
ııt: mişU; Slngapurun J aponlar eline geç. 

k rok i ..• 

Japon tebliği 

Kıtaiarımız 
Singapur'a 

çıktılar 
Japon topçusunun 

himayesind eki zırhlı 
birlikler 

Süratle arazi 
kazanıyor 

Tokyo, 9 (A.A.) - lmparato ı . 
hık umumi karargahının tebliği : 

Japon kuvvetleri, düşmanın gös. j 
t erJiği şiddetli muka\'omete rağ- 1 
men J ohor kanal:nı ge~meğe mu
va.t:cn.k olmuşlar ve Singapur kale· 1 
bine karı31 hücuma başlam 1slırrdır. 1 

( /Jeuamı Sa. ~ Sü. 5 de ) 

1 

Kupon:5 
r De Profundls 

ve 

"ümhur .... yet 
Fiyııtl:uı 100 kuroıı oınn bu u.ı eser 7 lruprm 

veri • 

1 
getln-ıı \ ukıt okuyucuııunn, yalnız 60 kuruı:ıı 
lecektir. Kuponları toıılıımayı 11nutmnymı1~ 

I" Evlerde b;ıunan hububat ve unlar~ 
için veriiecek beyannaıne hakkında 
Vlia\yetln tebılğl 

\' !lll.3ettcn tebliğ edilmi§llr: 
l - Fırınlardan ek ıı.l 1. . 1 meı;; .aı t le alan btltlln valandnş1ar ellerinde 

ve evlerinde bulunan buğday d · ıan 2/ 15955/ loi 1 ' Ç&\' ar mahlQt ve mısır ile bu nev!den ur.. 
snyı 1 kararnamenin verdiği salO.hlyete mUstenlden 

l(}-2 -942 gtlnU sabahından 12 2-942 gUnU akşamına kadar bulun 
dukları mahallin en bUyilk mUlklyc il.mirine bir beyn.nnamc De bildir · 
nıeye mecburdurlar. • 

2 - Ancak aşağıda bildirilen miktar beyana tlbi değildir· 
Nüfus başına bir kilo buğday ve bunun mukabili d. ı·t d un, çav ar, mab 

u ve mısır an ve beher ııUtus başına bir kilo h b b l b • . . u u a ve unun muko. 
bıll bır kllo un olduğu tebliğ olunur. 

Alınanqanın 
Bahar hazırhkları 

ilerliyor 
Bu hamlelerin biri 

Kafkasya, diğeri SüveyF
istikametinden olacak 

Almanyanın ilkbahar taarruzu h& _ 
zırlıklan 11erllyor. Bu hamlclerln biri 
şnrktıı Kafkasya istikametinde, di~ri 
Mısl'·. <;Uveyg istikametinde olacaktlt'. 
Cenubi ltalyada, doğu Akdenlzde ha. 
zırlıkla.r yapılmaktadır. Londra rad • 
yosu Bıılgaristandan aımacak beş to. 
menin Yugoslavyaya gönderileceğini, 

ve bunların oradan ~kllcc'k mihver 
~uvvetlcrlnln yerini tutacaklarını ha. 
ber vermektedir. Macaristan ise 200 
bin kişilik bir kuvveti Almanya emri. 
ne vercceklır. - Radyo Ga1.et~.sl-

~ LMAM TEBLiGi 
Doğuda düşman 

taarruzları 
devam ediyor 

Doneç cephesinde 
yüzlerce esir alındı 

Bcrlin, 9 (A.A. ) \ - Alman ordulan 
blı3komandunhğınnı tebliği : 

Doğuda, ağır 7.ararlara uğraması • 
:ıa rağmen, dUtıman , taarruzlanna de. 
••e.m etml§tlr. Doneç cephestndekl sa. 
•·nşlarda, dUşman, 15 gUn zarfında' 
raınız bir piyade tumenl karşısında • 
ı<l kesimde binden ziyade esir vermiş 
?lnlerce ölU bıra.ltm:ş ve 17 tank, 52 
top, 87 m!trnlyılz ve bomba topu kay. 
betmlştlr. 

Afrika §lmal!nde dilıımanın yaptığı 
birçok keşlt hareltctleri pUskllrtUlmUş 
tur. Savaş ve pike tayyareleri doğu 

Marmarlkada İngiliz taşıt ka!lle1crlnl 
dağıtmışlardır. Du çevrede yapılan 

hava savaşlannda. av tayyareleri hiç. 
bir zarara uğramaltsızın dlişmanm on 
&v tayyaresini dUı,ıUrmtışlcrdlr. 

Llbyada hareklitıııa ı tırak eden 

~i·Viiili$;]!tffi 
düşmana ağır darbeler 

indiriliyor 

Yeniden mü
him mevkiler 
ele geçirildi __ ,,_ 

Almanlar bütün 
ihtiyatlarını ileri 

sürdüler 

Uçaklarla takviye 
kıtaları getirildi 

• :\t oskova, 9 (A.A.) - Sovyet. sabah 

tebllği: 

Bu gece kıtalanmrz Faşist.Alman 
kıtalarma karş:ı taarruz hareketlerin 
devam etmişlerdir. 

St-Okbolm. 9 (A.A.) - General Gı.:. 
alev komutasmdakl Rus sUvari alay • 
lan Leningrad doğusunda bir yerd 
demJr cem.ben delmeğc muvaffak ol 
muşlardır. Şimdi oehlr istikametin 
kcndllcrlne yol açmakla mcşguldUr . 
ıer. Bu Rus delme hareketinin yapıl 
dığı nokta tebliğde blld!rilmeml§sc de 

<Devamı Sa. f Sii. f de) 

LiBVA HARBi 
Kahire, 9 ( A .A.) - Orla§ark lngı_ 

Jlz kuvvetleri umumi karargfl.hmın pa._ 
zartcsl tebliği: 

DUn umumi vaziyette bir değlşlkUk 
olmamıştır. Devriyelerimiz Mekll . Ten 
geder çevresinde !anllyet göstermiş • 
ıerdir. 

Seyyar kollarımızdan biri Galalanın 
19 kilometre batısında Kıyaya yakın 
bir mevzide dU~manın topçu ve plya 
de kuvvetlerine taarruz ederken hav~ 
kuvvetlerlmız de ileri kollarımızı des 
tckllyerck ı-.arekctc geçml§ ve dllş : 
man muvasala hntııın tızerlne yaptığı 
hUeumlara devam etmlşUr. 

bir 1nglllz motörllı kolu ... 

Ha lbUki şimdi ne görüyoruz! 
~.onguldak havzasındaki hmm~i ida. 
reler yer ine Etlbankm gelmesinden 
heri iki yıl ~e-çmlştlr. Kömürün 
nıaliyet fiyatını düşürmek şöyle 
dursun, bllilki!'4 daha :ıiyade yük· 
seıtmı,ttr. Bu fiyat yUkseU, inf 
haydi ah~alln icaplarına verelim ; 
fakat hlt ohnaz.c;a ba\'uıdan f!i;tih
"'8.I olunan kömilr miktan artınl
nıı, nhnalrydı. Maall'Sef bu da ya.
Pılamamıştır. Tam~rsi ola.rnk kö· 
mUr jst.ihsalitı bir direk meselesi 
Yiizünden !'M!'kteye uğratılmı-,; zira 
direklerin ~ki idareden alınan bir 
kaç yı1hk stdku harcana"ak dere
ceye varıncaya kadar ~ellnmlştfr. 

Etlbank nasıl lnyor da böyle bir 
\'a:zl~·ete düşüyor! Bu noktayı bli· 
tün <;ıplakhğt ne meydana çılmr
mak 18.7.ım<lır. Madtn ha\"Zasm<la 
l•ulunan e-;ki m üdürün kaldırılarak 
Yerine diğer bir m üdiirün ~etiril
m esl U:terine gündelik "ömiir is
tihsali 4500 tonu buldu; yakında 
0000 tona çıkaeakhr d iye avuna· 
e&k olurııak havza faalh·etlnl sek· 
1-eye uğratan hastahğm mahiyet i
ni a nlamak. maddi, manevi mesul 
leri t ayin e tm<'k mlimkiln olmaz. 

DUşman, pazar akşamı, saat 23 ten mesl J aponlan n Hind Okyantuıuna 
pazartesi sabahı saat 1 e kadar Sln. girmesi demek olduğu için buna karşı 
gapur adasının şimal batı kıyıaında 1 

gelmi!k neye mUtevakkıt ise yapıln • 
P asia.Laba ve Sungei.Kranjl ararnıda 1 cağ'tnda kimse, §Uphe etmiyordu. Hiç 
k l t opraklara asker çıkarmıştır. Çı · I olmazsa Slngapurun Japonlara karşı 
ka rma hareketinden evvel, bu çevre · uzun zaman mUdafaa edileceği dUşU. 
deki ileri mevzilerimiz, düşman top • ı1UIUyordu. Halbuki daha ada Uzcrlne 
çusunun §lddctll bombardımanına tul J apon taarruzu olur olmaz İngiliz kay 
tutmuştur. Pazarteııl sabahı fecir vak nakları ihraç edUen kuvvetlerin çok • 
tı.nde, dUşman topçu bombardmıaıu luğundan ve aynı zamanda birçok nok 
bUyük miktarda bomba ve av tayya_ talara asker çıkarılmış olmasından 
rcalle desteklenmiştir. tıerl kuvvetleri bahsetmeğ'e başlamıştır. Bu !Ubarle. 
mlzde bazı yerlerde geri sUrUlmUş dUş 1 ~ıngapura bu şekilde başlıynn Japon 
man adanın !iarkına doğru biraz sUzUI ı ihraç ha reketinin varacağı netice her 
mUştUr. DUrmanı atmak için bir ta . tarafta bUyf.lk bir merak uyandırmıı;ı. 

Dört veya daha fazla çocuklu memurlara 
yeni zam ne şekilde verilecek ? 

(Devamı Sa. ! Sii. 5 tü) 
.(Devamı Su. 2 S!i. _, de) l Ur. (Devamı Sa. f SU. 5 de ) 

Anka ra, !I ( \"akıt Mııhablrlııılr.ıı ) -
Memur ve mUstahdcmlere verllecek 
fevkaH\de zam haltkmda Maliye, def. 
tcrdarlıklarn bir tebliğ ynpmı§. kanu. 
ııun tatblk!ne alt hususların dlkkatır 
r:azan itibara alınmasını isteml§tir . 

Bu tebliğe göre. 4 ve daha ziyade 

çocuğu bulunanlara dördlincU çocuk. 
tan tmxıren çocuk başma maktuan ve. 
ıllccck 2,5 lira zammın tediyesinde 
u:Uhkak sahibinden bir beyanname a 
ıır.acnktır. Bu bc;o,annamede öz çocuk: 
larla nafakası kendisine alt olan ve l 
yetim m&afI aJmQlllD ~ QOCUklnnn 

isim ve soyadları nnıı. baba isimleri dQ. 
ğum tnrlhl~ri öz ve Uvey · çocukla.rm 
resmi ve husust rnUesseselerdcn aylık 
veyahut gündelik nlmak auretlle mlls. 
tahdem o1up olmadıkları öz ve flyey 
kız çocukların evli olup olmadıkları 

(Deonmt 80. ! 8ii. ~ dr J 
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kararı etrahnda 
lnglUz Aallrlllaa 

tlMlll 
Yurdun muhtelif 

bölgelerinde 
Oman JUrlSl ~ ŞU Q a Ticaret Vekilinin 

(Bas t.,..h J V. Mtlfada) 
arruz bareketl yapılmaktadır. Netice 
hakkında henUz malilmat almamamış. 
tır. 

Yer depremleri oldu 
Zara, 9 (A.A-) - Bug1ln uat 12 yl 

24 ge~ 25 aniye .Uren ıiddetla bir 
deprem oltııUftlll'· Hasar J'Oktllr, 

Gündfhane, 9 (A.A.) - BagQn aat 

lopıanıııor beyanatı 
Ankara, U (.\.A.) - Bu mevzu hak. 

kında. Anadol\ı Ajansının sorduğu bir 
suale cevap olarak ticaret vekillm!z 
a;ıağıdakl beyanatı vermiflcrdlr: 

Adanm di~r luammda dUfmaD, top 
çwsu, birlikte peke bombardnua tay 
yarelerile ileri mevsllerimi:d bmnı.Ja 
mağa devam ediyor. 

nat ve küllur ha}atırnızda Ankarada ve 1stanbulda halkevi 
vik edıcl olmayı pircnsip edi- 1 kütUphanclerine konulmuştu. 

n pa.rtimızin biı müddet evvel Hab"l" ladığonıza göre jilr. he-
roman mü.katalı ko) arak seci- :eti bu ayın halkı:>vlerinin 10 un-

n b'r jiin lıe:}ctini ,: zifcy da- cu ~ıldonümtine tes:ıdiıf e<len 22 
ctmı olduğunu ;yazını tık. nci pazar gilnli .. ..aat 15 de Anka -

Jilri heyetini wcudc getirenle- t'8.da toplanacak ve konulan müka
n tetkikine imkün \'ermek üzere f'itm tevcih edileccğl muharrir ve 
28 dcnberi Tı.irk harfleı il" neR- ı ese r hangisidir, bunu kararla~tıra-

edilcn romanlarn hırer ta.k mı da cakt?r. 

Eski Moskova iki Alman ajanı 

''Biliyorsunuz ki bUtlln ,ehlr ve ka .. 
sahalarda halkımızın ekmek ihtiyacı 

hükflmet ehle temin, tedarik ve tevzi 
edilmektedir, Kart usulUnlln tatbik e-
dıldıği bu ycrlerd h1tftada bir gUn ar 
.. u eden bütün \'atandqlara ekmek 
kartları m~kabillnde fırınlardan un 

Hava kuvvetlerlmlae menaup Harf. 
kan av tayyareleri dUpna.n t&JYWele. 
rini m,.uvaffaklyetle "8k&lam11Jardrr. 
Bunlardan üçUnU muhakkak diler U.. 
çUnU muhtemel olarak tahrip etmiıler 
ve onüc;UnU de bıuıua ~ardır 

Sinppar, 9 (A.A.) - Bayt.er: 

12,30 da 23 anJye Bf1rea orta §iddetu 
bir deprem olmqtur. Baaar yoktur. 

Anllara, D (AA.) - Bu sabah aaat 
4,30 la ~.30 arasında. lzmır, Akhisar, 
Sallhlt, 'M'. Kemalpqa, Simav, Emed, 
Susurıuk, Tunıunbey, Bandırma, KU.. 
tahya1a yer sarsıntıları obn11§bar. Ha. 
.68?' yoktur • 

b ylk elçisi 

Krips'ın nutkn. 

verilmesi c!e karnrlaştırılmı§ ı.e buna 
ait bütUn hazırlıklar ikmal edilerek 
tatbikata grçıımeı:I vlllyctlere tebliğ 
edilmiştir, HUkıimctin son kararla cı.. 

İngilizler tarafından de etmek ıstedlğı net!ec, ckme~ını ve 
yakalandı ıonunu lntıum ile ve adaletle temin et 

Sinppar adaaı kJJJ1arma uker çı. 
karmak maksadile yapılan devamlı 

ve §lddetll topçu faaliyeti eanumda, 
Japonlar, binlerce obUa atmJf&&rdlr. 
İleri bölgeler ve lnctli*nn mtblab. 
le haUan, pazar gUnQ flddeUt bit' top. 

Mlsbet tenkide il•· 
lalı werea var Iİll7 
'B~ tarafı 1 ınci sa11fGda) 

taJıti olarak haıııtal~ da esuh 
1JUret te tedavialne im'kin bulaDlllU. 
Unutmayalan ki Zonguldatl h&\ -za. 
MDdaki ocakb.ran hususi ellerden 
de,·le~e satın alınarak Etlbank'a 

Bıi toı, u (A.A.) - Eskı l\(oskova 
)tik elçisi sir Stafford Krıp", bu. 

rtın burada üyledlği bir nutukta, ez. 
mi,. demiştir ld: 

1'ahran, 9 (A. \ . ) _ Rus _ Jn- tığimlz vatandaşların ellerlndekl ihtl, 
yiliz kıt.alan gelmeden önce han- yaçtan fnzln hububatm ve unların u • 
(!an ayr;lmı'? olan iki A lıııan ajanı mumun ıhtiyacına ,.e menfaatine arze. 
bir çarpışmayı mtilea.ltip lngillzler , dilmesini temin etmektir .. Vatandaş 
farafınciall \ akaJanml§tlr ianmızın ananevi Ve mlllı bir ihtiyat 

çu bombardımanına maruz tutulmuş _ 
tur. Akşama doğru bombardıman kısa 
bir mUddet için durmuı, fakat akşam 
yemeği saatinden sonra daha flddetli 
ve devamlı bir baraj auşt ba~l&mış • 

E er mUtteflkler, P.usyaya ellerin. 
gelen bütUn ) rdımı yapacak o _ 

araa Almanıarm gelecek senenin 
g ç bu d vres!ndı! mağlı'lp edilme _ 

eri ihtimali çok kuvveUldir. ŞalıaaD 

n u ı·an:ıalt yim ki, g lecckteki ha 
ket tarzımızı açıkça tn;>;n etmek 

arbl kazanmak huauaunda. bayati bir 

Kabileler ·arnsmda fesa't ve tah· • tıkrile ve muay;en bir ölçU dahilinde 
rikıerde balunmalda tavzıf edilmiş evlerinde hubuhRt \'e un bulundUrmuş 
olan bu ajanlardan biıisi eski ve biriktirmiş olmaısn bug lne kadar 
'>ir Aiman subavı diğeri de bit.ki· kanun nazarında u11 bir suç tcl~kki 
ler mllteh!lS8 ıdır. Albay aldığı <'dilP.mez. 
: ·Pralar yüzünden ölmüştür. Ancak kart ile ekmek u un tevzline 

tır. , ·erihne,.inden maksat lstlhsallt Bu ateş durmadan iki saat sürmüş • 
tUr. Sonradan bombardımanm §id _ miktannı art.Irmak, diiı~r taraftan 
detı aulm~. takat pazartc•I sabahr maliyet flya.tıanru düşürmekti. 811-
btlj>ül\ b!r ~lddetll yeniden 'ba§ıamış. ıcüa111e her iki baknndan t..aamen 
tır akıd bir netiee ile tlarfılatmıt ba· 

• • !il funayora& \'e bir k114: 9eJle en:el 
-----o bs~ıandıktan sonra bu kartıann k:tr§ı. Slng~pur. 9 (A. A.) - AvW!~ huzadan istihul edilen kömirler 

traly~ nava ~uvv~tıen nezd!ndekt memleket U.ti_va6aa ki.fi ıeldik, 
resını muh'.lbırden. , .._ başka h rice ~ta ikea 
• To~~u atesi pazar gUnn saat 22 .Jmdi ih~ ~mea Dl'lll1IŞ lmfl u§kll eder. Harpten sonra bir • 

k Amerika ile onceden lstlgarc et. 
eden beynelmilel imar busuaunda ta. 

Tancada 
Orfi idare ilin edildi 

ılıhUtıere girmemek Uzcrc mUtabakat, Madrld, 9 (A •. \.) _ Tancada 
:ıuıı etlik, Dostıanmu: Amerlkalıla. İngiliz diplomatik çantalannm 
mı Avnıpanm imarına mUtealllk ka - bulunduğu taks:de CLtma günil vıı
rarlara bizimle beraber işUrak edecek kua gelen infl18.ktan eonraki nU 
lurlarsa bu kararların fazla gecikti - mayişlcr, şimdi oona ermiştir. Şe. 
memesi hayatı ehemmiyeti haiz bir sakindir. 

:>Iduğunu anlamalarını ıatertz. ~cik. Hükfimet, örfi idare ilin etrniıı-
c BüyUk Britanya iJe SovyeUer bir. tir. Şimdi öğrenild ğine göre, ölU 
tt aramıdakl ku§kula.rı arttırablllr. adedi H, yaralı 36 k~idir 

Ba lnlflwlar tarih! mevcudiyeUerin - Londra, 9 ( A.A.) - Taymla gazete. 
en dolayı tamamen ortadan kalkmış alnln diplomatik yazan Tanca hldl • 
ğilcSlr. sesi hakkında ıu satırları yazıyor: 
Sır Stafford Krips, BüyUk Britanya BtllUn bu Tanca l§I Alman ajanlan 

bu hususata acele davranmfk 1U • tarafından hazırlanmı§tır. Bunlar halk 
mu hlaedllmemif gibl görtlndOIOn. arasında, saatli bir bombanın ba§ka 
n giklyet etml§ ve demi§Ur ki: paUayıcı slWllarıa• birlikte Tancaya 
Aleta al.Akadar detll •yln:i Cibl Britanyalılar tarafından geUrlldifi hal 
ramldı. Ben kendi heabuna mem. berini yayml§lardır, HattA Almanlar 
tlıı heyeti umum1)'9111 1tlh&rile lngWz aleyhtan ayaklanmalara da 

vyetıer birliği ile lam bir do.tluk iştlrlk ctmlflerdlr. D.N.B. aajnsmın 
J§blrllfl yapmak &nUADdll çekin.. lıladriddeki fUbelcrl beyannameler ha. 
Uk ~terecettnı ~ zırlaDUflardlr. 

akat meııeleyi W& e8kl korku duy • Büyük Britanya ıle 1spanya arasın, 
su bakmımdan naza.ra alanlar var. daki mD.nasebeUerl vahlnıle§Urmcğc 
gibi ldmaeJerln Ru.eya ile olan. mtı.. azmelml§ olan Alman ııjanlan faali • 

aebetlerlmbe mentı pldlde mQda • yete koyularak alı§kın oldukları bir 
le etmelerine mfisaade oııınmamalı - sistemi ycnilemı1ıcrdlr. Habrlardadır 

ır. Avnıpaımı imarma ya Rusya ile ki, Alman ajanları tngıllerenln .eski 
rt&k olurull. Yahut dOnyayı yenlden Sofya elçisini de 1atanbulda lkm öl ~ 
rgaplıkJva aolcan&. Bundan dola - dllmwğc çalı~mıılardır. Yine hatırlar. 
dır kl, BUytlk Bri~ &Tdet eL dadır ki llııladrittcki İngiliz bUyUk elç .. 
ejl bu 9Cil lbmml BOyi1k Britanya Hğf. &ıllnde geçen hazirand~ dUfmanlık 

pdlJetiDe iyice anlatmatı glddetle ia - nUmaytılerl hazırlamı§lardır. 
yordum. Tancada poılaln nUmayl§çlleri dajtıt, 
Şuna inandım, ve her zamandan zL rnak Lstemcmlş olması esene ka~la 

yede lnamyonım ki, .sulh hedeflerimiz nacak bir §CYdlr. 

lığını vatanda,_ temin eden hUkiıme 
Un btığ"day gibi en cslltılı bir gıda mad 
de!rlnln şurada burada bir ihtiyat ted. 
biri olarak at.Ilı kalnmsma ve hatUı 
çUrüyOp bozulmuma lmkln bırakmı. 
yacak tedbirler alması aarurt idi. Bu 
karar ve tedbir almdtktan ve vatan • 
clqlara tebliğ edildikten sonradır ki, 
~llndc malı olduf\l halde bunu gisle • 
mek ve aıakalı makamlara teslim et • 
memek bir ıruç teıkll eder. 

cıen bı::-az sonra atam! kesafet ol • leket lbU 
rıisbetini bulmu§ ve üç saat ce' ma!'ima ~en mem • -
l•ennemi blr manzara arzctmiltlr. )'llCllD& kifl gelmemek gibi lıılr n
Dllşmanm asker çıkardıit nokta ztyet iSnHncfe hayret etmelctea ketl-
Avustraıya kuvvetleri tarafından dlmlzl alaml)'Ol'QZ. 
müdafaa edilmektedir. Japon aa • ASUI US 

ker çıkart§mm yapddığı Singapur 
adasının batr kıyJBı oldukça vahti Ba•v•lllllll tamimi 
ı.>ldulu gibi Krangi benıahı da a .. 
daya tam giımll balmmıMtadlr. 
Kıyı bataklıkJar, kauçuk ~lafı 
v~ genişçe bir 88hada da çok 8* 
ormanlarla çevrilmltt.lr. Tun bir 
karan1llt J'apon uker ~ 
kolaylattmmlttt. 

Vatandaflarmuznı amme men!aaU 
içln ihtiyar edildiğine göre, 17Uphe et • 
mediklert bu tedbirlere karıı aldıklan 
yardımcı durum blsler için cidden ce .. 
saret ve Umlt kaynafı olmaktadır. 

Çoll çocallla ........ Puarte8I gilnil l8heh ...ı ı 
den evvel ay ~ o1m•"'1fbr. 
Adaya çdam Japcıalum pce ba
smcaya kadar taıkvlyeler almwhlr. 

( ~ tarofı ı bici 1K111fadll ) Jan mnJseMralr oldalu gibi ba a • 
beyannamey1 ve.ren1n kan veya koca. rada dilpwnm pUMOrttll~ de 
mun daire ve mUeue.elerde mtıataıı.. llmit edilmeictedir. 
dem bulunup bulunmlldJlı ve;va mat._ Siqapv. 1 (AA.) - Sine .. 
lralt ............ ~-78 pca 

7 

'd .A.~ ..... a..r lıO. 
sek tahsilde olan 19yqından yukarı mutanı tnmgeneral Goroon Be.; 
\'C 25 Y"•ını geçmemJ• rocuklar için, nett, bu sahalı f6yle demiatir: 

~ "' " VaziYete kuvvetle hülmil. 
mektep id&re8lnden almacak tahsil w . T .-.w- 9 (A.A.) _ JUS..t- • a-
llikaat. beyann&melere raptolunacak --. J _. 

(Ba~ tarafa ı inci 81.111/ada) 
eUaden seıen yardmu )'8pmaktadır. 
Bu arada tohumluk iÇln Ziraat Bu. 
kuı emrn1e 2,800,000 Ura tabU edil. 
mlftir. Banlc& bu para Ue J& to1umı 
alıp k61'1119 vwecek. yüut JIU'Ullll 
verecektir. Buka eJdnı1 lr.olaıtattU' .. 
JDak l9'n bankaya olAD borçlan .... 
n dikA&te almıyacaktır. Pata&es ebD.. 
lere dekar baf1U 2 Jlra p1rtm ftl1ll. 
cektlr. Bu plrtmler mahlulOn ldnldıı. 
de 191'1 &lmmıyacaktır. Bil maJaeuD• 
Topnk Jılablulıert Oft81 taraımda a 
tm aımecaktır. 

Qlft.cji,,. ........ 8amıkt,; a..aııa " 
nal demiri de tııd&rfk edilecektir, An. 
cak bunda umanm lmkAıılarmı ... 
n dikkate ıt.Jmak lbrmdır. Çlftllı'e 

verilmek o.re uç demiri tıldartk edll. 
mlf. ~ tmalf.t& blle NfJannnıtır. 
Yu eldminbı artqı ..,..mde pla 
meddelerlnde Jüçblr .ıunu 1lalmııa • 

tır. Çocuklara ait nuru. hUvtyel ctız,. janaı taıafmduı sUıredilen Japon 
danlan beyannamelerle birlikte ta • menlıemden Verilen bir babere ~ 
bakkuk dairelerine Jbru olunacaktır. re fecir vakU Slappmla karaya 
Yalnız tub&t ayı için "fUlk& bDlhmı çıkan Japon kuvvetJerl aa.t 13.30 
lt>ru edilmek Ullere be:J&DD&Dle alın . da Tengah ha..a me)'damnı Wal et.mittir. Aynı ıı.bere göre Japon ._ _ _. __ _ 
makla lkUCa edlles:ektır. Rumi ve hu,. bfrlfkl-eri ~ 15 millik bir • .-181181• , ......... 
aual daire ve müeaeaelerden aJhk meaafedc bu1ulımaktaıdni. 
veya gtlndellk almakta olan ve kaDuD. Vqlagt., 1 (A.A.) _ HU'bl. 
dakl yaş hadlerini doldurmuı veya ev. ye nazırbimm tebliji: 

JO. 2 - 1942 

H&klın ve 
müddeiumumiler 
ara.unda tayinler 

H&Jdm ve müddeiumumiler aruın.. 
da taJtn ve termerl yazmJftık. BugUn 
de as lira ti• ta"8 Mnwnlan yazı. 
JWU.Z: 

AmUrla eorp bülmllltDe urflan 
Ziya Kaym.u, Saray h&ldm muavin~ 
llfine Çine m8ddeiumumt muavini 
Rtlftll l'uat, Şiran hAk1m muavinliği 
ne llıç mU4deluınuml muavini .Me 
met <Janlotan, Çine mllddeiumuml m 
a.~ Siverek sorgu hlklml Orha 
Doğruder, İnebolu mUddefumuml m 
avinllliDe Bodrum mUddelWJWml 
avini MuhU. Anan, Adana mQdde 

mumt muavbıllltne HmJa mtlddllu 
muml muavini .IUzıııran GUraı, Ada. 
na ııhıa muavlnllğlm Adana mUd • 
c:leiamuml ıııua'Ylni Hatice Tegrekll 
Kocaell mlJclcteJıımamt muavinliğine 
Bolu ua muaTtnt. Seyfullah Aygen, 
Bolu aza muavlnllğlne Kandıra hlklm 
muavini Fevziye özkurt, Bodrum 
mUddelumuml muaYiDliline Suruç es. 
kı mUddelumumfsl Klthat Etem, Or. 
haneli hlklm muavtnııııne Ak§ehlr 
eski müddeiumumi muavini Fethi A. 
tuacun, OtlJıdoltıull ıa&k1m muavtn • 
llğlne Akaeki mQddefumumı mua\'lnı 
İhsan Jılwtk. Xırkacaç b&kim mua • 
vlnllğlne Haran blldm muavln1 Ek • 
rem Alko, Emirdağ hl.kim muavlıılt. 
#ine &inıç .sorıu b&ldmi xumı uıua 
GQndofmuf mUddetunıumı muavtnıtği_ 
ne GUndotmUf hAk1m muavini KAnl 
Vrana, tstaııbul hlldm muavlnliğlne 
Adapaaan hlkim muavln1 S&bahat Ar 
sun, Adapuar hAJdm muavtnUtine 
Kırkafag hAk1m muavini Zebra Se. 
gun, latanbul mtlddelumuml muavin • 
llğlne UakUdar mtlddelumuml muavi. 
~I Orhan Hamamiofhı, UskUdar mil 
deiumuml muavfJıUt1De h&klm namae. 
dl hukuk doktoru Rept Teal, Urgnp 
mUddelumuml muaTinJjfiDe Hllva.n hl 
kim muavlni Faik öser, Kalıdıra 114,. 
kim muavlnllğiıae Çlçekdatı K. umumi 
muavinl Tank Onan. Jılutıa mDddel 
umumi muavlnlltlne Mutafa .wı~...ıı 
lu, KUAa büim muavbllJtine Arap. 
kir hlklm ım:avınt Şeref .Barkut, s 
ruç 80rgu hlkimılttne Ortı&Deli 80r. 

ğu b&ldml AVDI o.ı, Siverek aorgu 
hlbnH#lne KUia *>rgu hlldml Cemil 
Ceylln. 

30 lira maaflı KUia sorgu ht.kimüli 
ne Van *>TP bülml Kenan Yalvaçot. 
lu ta.Yln edll.mlllerdir. 

latanbul Liaeainde 
bir kaza 

DUn, tatanbul LlaealDde bir taM?bc 
ve muaIUmln yaraiaıun..ue neUce • 
lenen bir kaza olmU§tur. l"lzik llğret. 
meni Bay Yakup Akbay, !l.zlk IA.bo • 
ratuvarmda ga.zlarm genlflemeat. hak.. 
kmda tecrUbe yaparken canı balon 
birden pall&mıg, ~lmen ve tale~. 
den ıtalat.n Nurttn yaralanmqıardır. 
Nurten, tedavisi yapılmak Ozere has. 
taneye kaldırılmıgtır. 

GiD ortaklıtuwz,ı muhafaza etmemiz İngiliz bBıJkon.aolosu Gasgolngno hA.. 
IAznWlu. Harp gayreUmlzl yalnız dlseleri, İspanyanın Tancadaki mU .. 
memleketimizde değil, Avrupanm fa.. mesaili General Urlate nezdinde §iddet 
ıılaJı ilK&llere ulrJyan memlekeUcriD lo protesto etmiştir. 

lenml§ butunan erkek, kıs çocukları, Filipinlerde: ııamııa koyunun 
ıçln zam verllnıal el888D kanunda ka A~ ... 
bul edilmemi§ oldutUndan çocuk adet ~t tabkilrahrrnu karşı, Ka 
ıerinden evvel bu kabil olanlar dllfU.. vite kıyılarında bir Yerde gizlt'n

( Beş tarafı ı tRcı Ntlfatllı) 
ıcuvvetleri geri dönQflerinl Fran
qrun nıilıverle ortaklığına hamlet-
meye k&Mnıbiaı- ve bu aureUe or- Alb n fiyatı 
talığı bu lar:drrmak i&tediler. lnsl- DUn bir regadiye altının fiyatı 33 

Q9 de JaınetJendirmellyiz. Bana öy. 
pHJOr ki, bllkQmeUn biri, • ve bu 

ta lıDy9k Bri~ hQkAmettnden da. 
u 171 hio ldıme yaeamaa _ ııtıtt.efik. 
er muaffer oldukl&n takcllrke • kl 

w+M'lrak böyle olacaktır • durumun 
De l8kl1 aıacegmı Atlantik. beyanna. 
~nln hllldlmlerinden daha arDı ve 
.... vasdl ifadlllerle ~. 

Sabun 
lnailterede veaikaya 

tibi tutuluyor 
La1M11e, 9 (A.A.) - 9 .,W.tlan iU. 

ba.ren abun, muht.ellf ~ ve 
hul üıUmaıari& YUlk&y& lA.bl tutula. 
aktır. H&ttalık tayin, ya dört oaz 

yaıı1 i12 gram idi abun ve,almt tla 
nz tuvalet ll&bunudur. 
RHmen blldlrildllfne göre, lngllte • 
de çok bOyWc alımı atoku meYCUt. 
r ve bugUnkU tedbirin aebebl, va • 
~rlarda yenecek yatlı maddelere da. 

fasla bir yer bırakmaktır. 

Mihverin tayyaTe kayıbı 

Bir haftada 222 
Loııdra, n i.A.A.) - Röyterin 
vacr rk muhablrinın yazdıgrnn 
c BOn btr hafta i inde mihver 

tun cephcler<lc 222 tay)arc 
~bet.mi. tır. Bizim kayıbnnız ba
A vrupa :ı. 8, orta §arkta 12 tay-

cd ·. 
---o-

. Almanya ve ispanyada 
tifüs 

mlt dil§Dlan bataryalannm bom
ntlld1lktcn .!:onra geriye kalanlardan hardımo.m yeniden ba.şlamıı:.tır. Bu 

lir e'" neoer. don:ınmalarile bu yar- lira, kUlçc altmm fiyatı ı.e 430 ku. 
ilımhır m nt olm•n•orlar? 1 ru§tu. 

Sovret tebUll 
U<;il !Çin yice zam tahakl<Uk ctlirilmi tayyarelerin atc:'E-:f, iki saat mild. 
;>ccektlr. Çocuk 2'.ıımmının itasında detle Mijls, liug.s ve FrancJuı ka
ôz Ye Uny çocuklar birlikte mutalca leleriJn.iz üzerinde temerttiJ: et-

- Radyo gazet.c ... i - ----------- ---
-~~~o-~~~ 

.ıapon teltllll (Ba~ tarafı 1 incı sayfada) cdllecektlr. Ana ,.e babanın memur ve miştir. Obüsler, dört dakikRlık fa. 
Leningrad doğusuııda. Ladoga gö!Uutln ya mustahdc>m veya birinin \'t'ya ikisi stla.larla al!lmış, faka.t hiç bir cfıi- ( Boo ı :rafı ı ıncı cııı/ad.a) 
30 kilometre c nup batısında ve şıu.. nln mtiteült olmaJan halinde ~uk ı..ı basar yapmanuştır. 'f'o!nn cj ( \,:\.) _ Jııpon ha,·a 
.selbuTg civarında olduğu sanılmakta • zamlan bab..'lltm aylrğinı aldı~ daire. Bat:ıan larımadasında, diişman km- ·cllerlmn pazarteei ı:abahı Bir. 
dır. den tesviye edilecektir. Çocuk ve yıı. P~~ kenadtıruzde. jçcri dogm sı:ı: - 1 m T:l'l cephesınde Salvaen nehr;. 

Lenlngrad civarında. batıya dotnı hacak 7,amlarının, tedlyc.li maaı \'C', mıı.. fakat lfiddetıı bir Jral'fl hii. 1 ·ıin '1-ah kn'IZma C'ekih1ekle olan 
&ı, 'bukı8l emaamda Sovyet kuvvet.. ya Ucrctlerın t"diyesı şekillerine jlağ, C'umla gr>ri pllsktırtlilmOııtDr. So' ~+f'm."ııi et l •iüıunan kuvvetlerine 
1eri ,enl aıır tanklar kullanmıılardır. ıı olduğundan m&&§h memurların bu .kımadrroızch çarpışmalar ı;iddct. t a'lT''"U-; cd~relt imha ı:>ttigi eö~le -
Letoaya hududunun Rusların uıaımak zamlarının maaılarlle birlikte peşin ı,runt.>ktedir. ı.iınıt ttl'dir. Ranı;ondan bildirildi
lst.edlkleri hedet Olduğu tahmin edil. \C UcreUerlnin de ücrctlcrllc beraber ''a~ingtou, 9 (A .. \ .) - Harbiye ğirıc r:öre, 8-9 oubat gtOf'Sl .Ja. 
mektedir. ny sonunda verllmesl U\zımgclmcktc • ne:ı:a.rcti tebliği: pon oı ,lıı t.ı.yvnreled, Rangonun 

Meekova. 9 (A.A.) - BugünkU tcb,. <Jir. F'iliplnleı·de: Kavlte kıyuım<:a !>imaJ.indeki ha.va a.lanma be§inc.i 
llte ektir. glzli düşman batarya.Iannda.n mev defa o!ara:t bir gece hilcumu yap-

lloslmn.nuı balwnd& dÜfJIWl& 
1
n. Kordel H ul'u·· n zilerimize ateş edenlerin bazıla.n mıştır. 

dlrllm alır darbeden aonra 7 mukli rıulunmuş ve istiJıkimianmızm top • • • 
ifp1 ed1lmlftlr. Batı cephealnin diler at.eşine tuUı:rıuştur. Bir çok tam Tokyo, 9 ( A.A.) - Domcı ajansı, 
ke81mlerbtdede bir gilnde 11 mevkı a.. ı Moıkova büyük isabetler olduğu görilbnftştür. Ba- Savgorıdan bildiriyor: 
Jmmıftır. elçiliğine tayini ZI düıpıall ba~-alan Bt18turıı]. Malezya .ceph<'slnden alınan haber. 

Bu cephede topçwnuz 10 tayyare muttur. ~ bir çok amma ve tere g6rıe, par.an puarteafye bağla • 
tahrip eylemltflr. Cenupta tleı1eJifbnl muhtemel ı;ıbülme letebibcıelffl yapa!Jlıla da yan gecenin ilk .-aUertnde Slııgapw-
zl y&ftflatmıy& Çallf&ll dÜflDUUD se. ·M-york. 9 (A.A.) - Söylen- bıiltlhı bu taa.rnmı.r klJvvetJıerbnis adumda karaya ı;tkan ilk .Japon kt • 
nı, mayn aahalan ve diler encelllert diğtne göre, RuıMar Vqingt.ona en ta.rafından ~r. Da!· uıan d&Jcu(nclan aonra, dethal .Ja. 
tcmlzlenml§l!r. yWuıelt diplcımat.la.rı Litvinof'u gön manm pike bombe.rdıman tanare- pqıı topfUmlun blmayeelnde olarak 

JIOllkova, 9' (A.A.) Gazetelere demi§ oldl*Janndan, Kordel lcri hatlarmuz üaerinde f..Unt .Japon zrrhh birlikleri .Tohor boğamu 
gelen son haberlere göre. ao.,ıet Hull'un Moekova büyük clıçiliğine gögtemüfjtir. Diğer c;evrelenie geı;m1'1•r ve ,ımdl dllfmanm ılddetll 
taarruzlarının gdlımuile ilgili muııa. tayini bahis mevnıu olm&ktachr. kayda değer bir feY yoktu?'. ale§!ne bakmadan eilratJe arazı ka • 
rebeler şimal batı cephesi ile Tallln ••• zanmıııardır. 

Şubeye davet 
l';ytip Aakerltk !!0"8lnden: 
ı - ~Şubat 942 perJeDbe gllnUnden 

ıtıbaren 338 dof\lmlularm ilk ft son 
yoklamalarına bqlanmqtır. 

2 - 337 ~mlularla muameleye 
t.<\111 tutulup erteaı ~ye tuadilen. 
ı •r de 338 doğumlularla blrıurte mua. 
mele yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecek mflkellet~. 
rın nHCua cUı:danJan, pollaten muad., 
(lak Jkametglb 88Mdl ve a adet rotot. 
ratlarile blrJlkte tubeye cumarteal ve 
pazardan maada. 27 şubat 11N2 g1lntı,, 
ne. kadar behemehal .mtıracaat.ıa.n. 

4 - Kuamıaa. ballı mahaU.tta ita. 
yıtıı mllkeUe!lerin müddeU muayyeM .. 
ai içinde yoklama;va gelmlyenler hak. 
kında askerlik kanununun ceza mad .. 
dest tatbik edlleceit DAıl olunur. 

Konferans 
Kadıköy .llalkerin41e!a: 11.2.9'2 -çar. 

pmba aaat 20,30 da Bay Şnket Ku. 
ran tarafmdan (İnfaalta belediye ve 
halkm vuiieleri) mevzulu bir kQnfe. 
rau verilecektir. Herku ırelebillr. 

••• önlerinde ve de~ kealmlııdc devam c. Yirmi 5enedenberi Jwrulmakta -----o-----
µıyor. Şimal batı ~pbeslnde Almanlar 1 olan Singa.pur UuU yakmıda Japoa. .. ....... Rlaga,U& Beyothı llalkevbtdea: lUMZ per. 
bUtUn lhtlyattannı ileri silrmUşlerdlr. Ne yazmamalı ? lana eline geçeceğe bemılyor. Bu 'P- şembe gQnU wt 18 de H&lkevimlsin 
AJmanyadan U"aklarla birçok lntalar biiyük Us kısa. .ı.:- - - ·-..1- JRW- ,.. .. ._dar 

" ·ı.ro. -..ı..- ...,.- Y..IL-- Tepebllfmda.kl merkez blrıe.amd.'\ Malı., 
ua getırUlmlııtır. Bu hldlscler Alrııaıı Ulus'ıın yankılar yazarı da (gra- farın eline geçerse bu gerçekten ye mW'ettııı Dr. Sıtıu Yırcaıı taratın. 
me\'Zilerinln ıırtan bir tchdıt nltınc!a 1 mer) irnliu3ını tutuyor. Tabii (gr- hir hadise teşkil edecco][ ve her (8<M$ iarah 1 met tttıflfada) dan (Harp Ekonomisi ve kadın) mev. 
ulunduğunu oaterı~or. Soı;yct bir • ram) ı da {gram) vnzacaklır. tarafta hayret uyandıracaktır. Bundan bqka dikkat edilecek ikln. %Uunda. mühim bir konferans verile • 

ilkleri önemli blı' §eh r bölgesine.le flm (Sırat) ~aZI)Oru~. (K rat) ~azı- Japonlar Singapunı aldıktan llOll el bir cihet vardrr. Bu da Siyama çı. cektır. Herkes gcleblllr. 
di mUhim mihver kuvveUerlnln arko. oruz. (Çırak) yunoruz. <Bırakı ra ne y~pa':8ltlardır? iki yol var. karak Birmanya ı.tikanıetmde ilerll . ============== 
f!ını ''c yanlarını çevlrmlg bulunuyor. yazıyoruz. (Fırat) yazı) Oruz. (dı-

1 
clır: Blrı Binnauyaya yapılan ta- yen .Japon kuvvetlerinin Blrmanya yo .. 

Merkez cephesinden tafııllat alına ran d'rran ! J yazıyoruz. (Glran) ya- ı a.r.ruzu tamamlamak ve Hlndista- lunun Hind Okyanusunda mebde noıc. 
msmıpa da cenup kesiminde §lddcUl 21voruz ve hep bunun gıbi.. na doğru yürümek, diğeri Avuıı - tası teıkll eden Rangona 60 kllomet .. 
ouıman mukıı.vemel nın kırıldıtı \'e N 'cin (gtram) yazmıyoruz da tralya üzerine Yilriimcktir. re kadar yakıqnuı olduklarıdır . .Ja, 
1Udafaa hattmıı "lrildığı anlaııılıyor. ( a:ım). (gramer) yazıyoruz? - BadJO gazeteAI - ponlar bir taraf\an Slngapuru alırlar, 
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