
Şefinıizin şehrimizdeki ziya
ret erine ait kıymeti intiba ar •.• 

Fiat 
• • 

sıyasetı 
----*----

Müstahsilin 
hakkını müs
tahsile vermeli 

-*-
Hükümetin milli mahsuller üzerinde 

Lt siyaseti iki esasa dayanıyor. 
1 - Milstahsilin Jı8kkını miistahsile 

9ennek, 
2 - Aracdann hayatı gereğinden zi

J'ade pahahlaştınnalanm önlemek. 
Bunun ~in hükümet buğday ve hu

bubat fiatlannı arttırmış '\'C bazı mnd
•eıerm •U. flatlamn smrl'lanc1ırmışbr: 
Bu tedbirlerden tmn fayda almak için 
hunlan vaktinde belli ebnek doğru olur. 

Yaz ekimlerini ele alalım : Çiftçi mı
lllını, patatesini, kumdansını, fasulyası
~. nohudunu kaça satacağını şimdiden 
ılirse ona göre hazırlanır ve kar görü

)orsa daha geniş ölçüde ekim yapar. Yaz 
ekimlerini (oğaltmak için en iyi usul 
hudur. Hiç bir prim hunun yerini tuta
lhaz. 

Sonra fiat siyasetinde göz önünde tu
tulacak diğer önemli nokta fiatlar ara
~daki normal nisbetlerdir. Bu nisbet

r her mahsulün istihsal masrafına gö
~ hesap edilmelidir. Halbuki bugün bu 
bısbetlerden bir çoğu bozulmuştur : 

Çekili pamuğun kilosu birbiri üzeri
ile otuz kuruşa satıldı. Halbuki susamın 
kilosu 68 kuruşa, kumdannın kilosu 28 
kuruşa ıddiyor. Böyle olunca çütçi pa
~ yerine susam, kumdan elaneği ter
~h eder. Çok susam istihsal edilmesi 
iyidir. Fakat bu pamuk istihsali :ıaran
İ!:' olursa fenadır. Btınu önliyecek ted-

r pamuk fiahnın da ayni seviyeye çı
ilarılması ve şimdiden belli edilmesidir. 
Diğer misal: İzmir fiat mürakabe ko

~i "onu fasulyaya 21 kuruş azami fiat 
esti. Halbuki papafes 40 kuruşa satılı

)or. Ispanak, prasa bile son zamana ka
dar 30 kuruşa satıldı. 40 kurusa patates 
latılırken 21 kuruşa satılacall: faSlılva 
~ek pek heves edilecek bir iş dcğiJ. 
~· Patates ekimi artsın .. Fakat fa!!ulya eoq • • 

nu azalmasın.. Bunun i(in de fasul-
~ fiatını yükse1tmeğe zanıret vardır .. 

Unu da 2öz önUnde tutmalı ki ayni fa
lıalyaya Manisada 24 kuruş fiat kesil
~ştir. Aydında ise 30 - 32 kuruşa satı
.. ,,.or. Fiatlarda istikrar bakımından ela 
-- bir nihayet vermelidir. 
~me ba!!ka bir ömek : Müstahsi11erin 
~ zeytin1erini 6 - 7 kuruştan elden 
r_kardılar. Buna ~öre zeytinya~ 50 - 60 
""'QJ'Usa satılmalı idi. Halbuki ~ asit 
~invaiı yüz kuruşu gecti. Ye~eklik t:' 125 kuruşa satılıyor. Bu fiat yükse
r inden miistahsil faydalanmamış. fiat 
::,,kı aracılara ,itmiştir. Ya ,·aktinde 

tinin fiatmı daha yüksek tutmak kin 
~Udahale etmek lazımdı. Yahut zeytin
ci •tını zeyOn fiatiyle mütenasip seviye
lie h~tacak bir karar vermeliydi. Bu hi-

dbcıiinülecek bir mese1edir. 

8 
P~muk vağı ic;:in de öyle .. Burada da 

,..~nı tecrühe ~·apı1dı. Bu gıda mnddesi
cl~~ r~tı yiikselmesin diye namuk c:ekir
l'ak nın ~'laini sab"I fiatı 7.5 kunıs ola
.. 

70
tahdd edildi. Buna göre namuk ya-

11 lb ln!ruırtan fa7.laya satı1mıyacaktı .. 
e~· "~' n da 7t"vtinvağmtn seyrini takio 
fff~ıstir. Su halde hiç olmazsa bu teref. 
iti k n mUııtahıriUn kazanması itin, pa
~ ~lcirde;.tnin sahs fiatı da ayni nis-

r. YftkseJtilmesi iktiza etmez mi? 
lit 8~1di müstahsil ve müstahsil teşki
'1ırı e inde lıenilz Damuk ~ldrdeği var
ta • ::ınuk Yalı flat farkının fabrikala
~ inme bir ikramiye olması is
llatl;ı. pamuk ~eği fiatinin yat 

m8tenulp 'Mr dereceye ytllmel-

Yukardaki üç resim Reisicümhtıru
muzun lzmirckki tetkiklerinden 
üç intibaı tesbit etmektedir. 

lstanbulda 
iki motcr 
çarpıştı 

------~·*------~ 
Hayırsız ada açıkların· 
da vukaa ıeıen kazada 

iki kisi bolalda.. 
İstanbul, 15 (Telefonla) - BugUn 

(diin) sabaha karşı Hayırsız ada açıkla
nnda bir deniz kazası olmuş, iki motör 
çarpışmıştır. Kaza Hayırsız adanın 7 
mil açıklarında vuku bulmuştur. Kap
tan Hakkı Tarının idaresinde bulunan 
Dinçel motörü Mudanyaya gitmek üzere 
lstanbuldan hareket etmiş, Hayırsız 
ada açığında Mudanyadan lstanbula 
gelmekte olan Kaptan Cemalin idaresin
deki Karakuş rnotöriyle karşılaşmıştır. 
tki motör karanlıkta biribirini görme-

(Sonu Sahife 3. Sütün 3 te) 

mesi icap eder sanıyoruz. 
Söıii toplıyalım ; Mahsulün milstah

sile ödenen fiatı müstahsili kazand11'8-
rak derecede olmalı, bundan sonra müs
tehlikin eline ıeçinceye kadar ayni mah
sule yükselecek aracı kin makul bir 
haddi geçmemelidir. Hilkilmetimizin is
tcdil'i ve hassasiyetle üzerinde durduiu 
pye de budur. Bunun ge~kleşmeai 
için kontrolü hiç gevşetmerru•k Perektir. 

Y.A. 

UZAK DOGU HA PLE 1 
-+---*----

.Japonlar A vus-
turalyaya ya.
kın adaları 

bam baladılar 

Hindistan lnoirt~rtııv~ 
r"' • 

ana yasa ctııvabnn 
hazırhyor -·-Gelecek halta B. Crlpse 

Hint görU$tl bUcllrllecek 
Londra, 15 (A.A) - Stafford Crips 

Hindistana gitmek Uzere 1ngijtereden 
aynlml§tır. 

Yeni Delhi, 15 (A.A) - Gelecek haf
ta beş prens ve Uç nazırdan milrekkep 
bir Hint ko~ Hint ana yasası hak
kındaki sörUp..ıerini .ır Stafford Crlp.. 
~ bildireoekllr. 

•-'" -·- -·-"' -·-· -... , 
ı Rusya Savaşları 

-·-·-·- -·- -·-·-·· -. 
Yeni Rus 
ilerleyişi 
bildiriliyor 

----*----
Smolf'nsk - Viazma 
şimalinde il mes
k ôn y~r geri alındı 

-*-
Ruslar dlqnıanlarının 
arfıasına paraşütlerle 

~ete lndlrlyorlar-
stokholrn, 15 (A.A) - Tage Bladet 

Nihtere göre Ruslar Smolensk - Viazma 
hattının şimalinde on bir mesk<ln yeri 
geri almışlardır. 

Leningrad kesiminde Sovyet kuvvet
leri Almanların 39 dayanak noktasını 
tahr;p etmişlerdir. Almanlar beş batar
ya bırakmışlardır. 

SOVYET TEBLİÔİ 
Moskova, 15 (AA) - Sovyet tebliği: 

14 martta cephede ehemmiyeti hAiz hiç 
bir değişiklik olmamıştır. 

13 martta 23 düşman uçağı düşüriil
mfü;tür .. Bizim kayıbımız 11 uçaktır. 

Moskova, 15 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği: 

Dün gece cephede ehemmiyetli deği
şiklikler olmadığı bildirilmektedir. 

KIRIMDA ÇETE HARPLERt 
Sivastopol, 15 (A.A) - lzvestia gaze

tesi muhabiri bildiriyor: 
Kırımda çete harbi yapan halk müfre

zeleri 36 çarpışmada mühimmat yüklü 
58 kamyon tahrip ve yiyecek taşıyan 3 
kafileyi imha etmişlerdir. Bunlar ayn
ca 780 kişiyi harp edemiyecek hale koy
muştur. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

-*-
E'lemleketin bü-
yük bir kısmına 
h AW e 1 A e 
aı~ım o an ası-
ler te elendi 

Ru.t cepherindeki uker ler ısınmağa ~lışıyorlar 

B. Hitlf'r diyor ki: Japonlarla harp 
-----* *-----

Har hin bite- A vustural-
w• 

cegı zaıran 

bilinme7 
-*-Berlin, 15 (A.A) - Geçen umumi 

harpte ve bu savaşta ölen Alman asker
leri töreninde Şansölye Hitler bir nutuk 
söylemiştir. 

Hitler. Alman milletinin umumi harp
ten sonra nasıl bir esaret çenberine dü
şürüldüğünü anlı ~ıktan sonra, diğer 

{S' :ı ~Rhifc 2. Siitün 5 te) 

yanın ordu
su380 bin _____ ,.. ______ __ 

Londra, 15 (A.A) - Askeri m.ahfiı.. 
!erden öğren!ldiğine göre Avustralya. 
Japon istilasına karşı koymak jçin 400 
bin kişilik bir kuvvetten faydalanabile
cektir. Bundan başka bu orduya .Ame
rika kıtalan da yardım edecektir. 

(Sonu Sarufe Z, Sütun 6 da) 

B. Hitler son nutuklarından birini söylerken 

« YENi ASIR )) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

"Almanya sonbahar• 
da yenilecektir ,, 

-----·*----
Londra, 15 (A.A) - Çekoslovak mi} .. 

leüne radyoda bir demeçte bulunan B. 
Benq ezcUmle d~tir ki: 

c - Alman Generalleri artık AlmaJl 
zaferine inanmıyorlar ve müsait zaman
da sulh teklifinde bulunına~a ~ 
yoriar; fakat beyle bir tekili iyi brp
lanmıyac:ak '" harp sonuna ır-. 
cektir. 

Almanlar bu tlkbaharda da M1'ııl ... 
vaffakıyetler kaun•caklar, fakat&.._. 
harda kaqı)apcakları ıDçlWer Almaa 
aakert ve aly..S Nfhninin felAllett oı.. 
caktır.> 
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ZABITADA 

Peyıdr UCll'lıen yolı 
dlyeNlı satınaınq 
Kemerde 1420 inci sokakta bakkal 

Milinin kızı Fatma dükkana giden müş
terilere peynir bulunmadığı cevabını 

2'..UU Roman d verdiii, halbuki dükklnında 12 kilo 
Yazan: Şcıllin Alı aman peynir bulunduğu iddiasiyle adliyeye 

- 28 - verilmiştir. 
SARHOŞLUOUH -- FENA .IONV-Ona bu cuma izin ver ••• 
Bayındırda İsmail oğlu Hüseyin ve 

l•te Yusuf oğlu Mehmet Ölmez adında iki 
99 kişi birlikte içki içerek sarhoş olduktan 

sonra kavga etmişlerdir. 
Hüseyin bıçakla Mehmet Ölmezi kar

nından ve kulağından ağır surette ya
ralamıştır. 

Wk hnca•nm ve zabitlerin yaptık- ! yaptığımız sırada acemi oğlanlar ağası 
ı.. .atıemad! bir telkinin tesiriyle dev- yanımıza geldi. Ortamwn odabaşısına 
ti• ı hı kafaları. yaz güneşine maruz beni göstererek dedi ki: . , 
blm Mın bir meyve gibi olgunlaşmap - Bu çoculun a~ı ned!r • 
ba ' 1' bulunuyordu. Derhal saygılı hır ~azıyet alan orta 
a. llr'etiJeıı mOslOmanlık tarih, in- oda başuı cevap verdı: 

...ım Mlgileriyle bir taraftan' g&ılümU- - Palabıyık Yusuf, ağam .. Yeni dev
ze ... 'fttaıı ve m11let aevgileri qılan- ·nnelerindir. Buraya geleli üç ay kadar 
~ Jllld her gün yaptığımız silih talim- oluyor. Doğrusu bu çocuktan çok mem-
1.ı ..,-•nde, manevi kuvvetimizlıı ya- nunum! Bizim ortanın yüzilnil o ağarta
n..ı. maddi gUcilmllzil de arttırmq bu- cak!. 
Juw,onluk Arslan ağa eliyle arkamı sıvadı. Ben 

N lı.lem ~k iyi siWı kullanır ve ha- utandım. Bununla beraber, o dakikada 
vaa.;: bir kU§U tek kurşunla vura- duyduğum sevinç yüzümü pancar gibi 
cd riuec:ede mükemmel bir iaabetle kıp kırmızı bir renk içinde bırakmıştı .. 
m,_ abrdım.. imdi burada ayrıca kılmç . Bölilk ağası oda b&§ıya döndil, hafif 
ıu-.. ve iyi ata binmesini ve cirit at- bır sesle: .. .. . . . . m- ela ölrendim .. Aynı zamanda bü- - Ona bu Cuma gunu wn verınız, 
yük tir meharetle mızrak da sallıyabi- d~i, ~lükte bunun gibi çal~ n~~r
liy ....... Mensup oldutum manganın lerı mukifatlandırmak ı~. gelir .. ~Y: on-,.., ortamızın usta başısı, hattl 1~ yaparsak onlann şevkuıı, gayretını 
acemi oiJanJar ağası bile hep beni sc- bır kat daha arttırml§ oluruz. 
veırtı. " takdir ediyorlardı.. Ben talim bölilğiln?~ sonra manga 

'.MJ"ök bir gayretle çalıştığım içindir onbaşısınm yanına gıtüm. Ona yalvar
ki u zamanda ben lmirlerimin hepsi- dım, yakardım ve bu sayede yoldaşlan
nia '"eccühünü kazanmağa mu\•affak ma da.izin koparmağ~ ~uvaffak. ol~um. 
ol• .. lam Şehırde gezmek ıçın kendılerınede 
Bl~üzün bütün zabit1eri: izin verildiğini duyan yoldaşlarım ~e-
- A§kolsun §U Palabıyık Yusufa.. ~e? bo>:nu~a saı_:ıldılar. Onlar da benım 

diymlar ve her yerde biribirlerine beni gıbı sevınmışlerdı. 
daima övüyorlardı.. Evet. Şurasını da * 
unue..dan şimdi haber vereyim ki biz Cuma sabahı, namazı kıldıktan sonra 
bö ... gelir gelmez, adlarımızı hemen beş yoldaş kışladan çıktık. Ben, Koca 
de~iler.. Baş Yahya, Ali Murat, İbrahim .. Bir de 

:e... efendi bizi yanına çağırdı. Bana ~anımızda Çalık Kemal adında bizim 
dedJ Jd: mangaya mensup bir nefer daha 

_ Senin adın Yusuf!.. Babanın adı vardı ... 
da AlHfullah.. Çalık Kemal dört seneden beri acemi 

S... benim gibi yoldaşlanma da oğlanlar bölilğünde bulunuyordu. 1stan-
yep~ Türk isimleri taktı: bulun her tarafını karı§ kanş biliyordu. 

- Senin adın tbrahim!. Seninkisi Bu eski, tecrübeli askerin görgüsünden 
Yaı.,.!. ötekisi de Ali Murat! .. dedi.. istifade edeceğimizi düşündliğümüz için 
BlıllaJnıımın ismi de Abdullah!!. onu da yanımıza aldık .. 

B••un bizim üzerimizde yaptığı te- Çocukluğunda çiçek hastalığına tutu-
air • kadar derin ve o derecede esaslı lan Çalık Kemalin yüzü kalbur gibi de
~ ki takındığımız bu yeni lik deşik içinde idi. Bundan ötürüde bö
e4 m derhal benimsemiştik.. lükte Çalık lakabiyle anılıyordu .. Boyu 

O tla1rilredan itibaren ben artık Sotiri bosu yerinde, gayet iri, güçlü kuvvetli 
be,ta olbı Lazari değildim.. bir adamdı amma, yüzünüıı bozukluğu 

Laımri ismi, babamın adı ve eski hü- onu çok çirkin gösteriyordu. Bu maddi 
viyetimle beraber maz.iye karışmıştı.. arızadan ba§ka, onda manevi bir kusur 
~ ollnMr b6lUjttnde geç1nne1e daha bWunduğunu fark etmekte gecik

h 'I iln 1ııa ~ ~t zevkime pek memiştim. Çok 1lf aöylilyor ve sık sık 
- tıtlw lfll Burada götdüğilm - kendisini methedip duruyordu .. 
~ .I; = bma yadırganlık du;-,:; Bir dağ gibi iri yan görünen bu ada-
m fi* ralpl: ınm dediklerine bakılacak olursa. onun 
.. 11ret1Jen WJsder ve yapılan tel- masal kahramanı Zaloilu Rilstemden 

kWe w aec1e takmdıpn 1ııa yeni »- farkı bulunmadılma inanmak 1Azım ge
........ Amlrledmm ve Yenigeri lla§ıla- liyordu. Ha1buk.i llODr&dan zaman bana 
~ ılsllulnden hiç kaybolmayan tatb gösterdi ki Çalık Kemalin bhbı, kıya-
112· ı W. beni bu yeni hayatıma feti yerinde olınaınna rağmen, onda yü
IU fllıaJc balJamıı ve benliğimi tama- rek denilen §eyden hiç eser bulunmu
mı,te ona ıstndırml§tı._ yormuşL Bunu çok geçmeden anlamı~ 

1- ben acemi rJ.ıı böliliüne bu su- UO gün, kışladan çıkar çıkmaz, ilk önce 
ret1t Mil ohnaftum. Tam Uç ay pce at meydanına iki adımlık bir mesafede 
sR b phprak vakit geçirdim. Sabah- olan acemi oilan1ar hamamına gittik. 
lua. Ma tefak 86kmeden, MlyOlc bir Orada iyice yıkanarak hamamdan terte
.... ~ balttan kils .9eSi bizi miz çıktık ... 
._ ~ Şimdi yep yeni elbiselerin ve taşıdığı-

Te W ot yafalımdan fırbyarak mız siJAblarm saçtıjı panltılarla birlikte 
au ıl 'lwra kofuyordum. Btıtiln yoldat- benliğimizi derin bir Defe, büyük bir gu
Jar ... bir1ikte .w.t alıyorduk. sabah rur duygusu sarmq bulunuyordu. 
ne , 1ıabJon1uk. Aynı zamanda, belline taktılım iğri, 

Oıaı1ım -..a ~e kadar hep asker! uzun bir pall ve meşin siWılığımda bu
Wbh ~ k1lk. Ben bu kadar lunan gilmiiJ kundaklı tabanca ile mer
)04 lllk aramu1a dU§Onmete delil can kabzeli bir hançerden bqka, cebim
blr -V. 91D1f 'bir nefm ahnaja bile ~ de gizli bir silah daha taşıyordum. 
kit ~ llUtemadl bir çabf- Bu, Elbasandan ayrılmağa.hazırlandı
mak tı;IDde geçirdil1m bu yeni hayatım ğım sırada ihtiyar hizmetçi Nikolinin ba
-.. Lonnzayı çar çabuk unuttunn~ na teslim ettiii para kesesi idi. İçit.ık~ 
tu. Şhndl o hiç aklıma gelmiyordu. Gön- b~ altı~. dolu olan bu keseyi, elımı 
lüıacle açılan yara kapanarak artık iyi- cebıme K?türerek sık ~ık ~okl~y?rdum 
1et-e7e yüz tutmuş bulunmakta idi. ve o dakikada neşemın hır mislı daha 

Çnikliiim ve bilnyem.ln kabiliyeü arttığını sezer gibi oluyordum .. 
aay..mde aaker:lik ~erindeki bilgileri- Çalık Kemal önilmüze dü§mÜ§tÜ. Biz 
mi o kadar arlbrınıftım ki şimdi bölük- ona uymu§tuk. Hep birlikte kendimizi 
te herkes beni biribirine parmakla gös- bu adama teslim etmiş bulunuyorduk. 
teriyordu. Keçeye kılınç çalıyor ve ka- Sokaklar kalabalıktı. Her yerde ka-
im bir eşya dengini bir VUl'1l§ta o~- vuklu, kUrklU adamlar görmekte idile. 
aan ikiye bölilyordum. Bir gün talim - B t TM E D İ -

ÇUY AL ÇAUllŞl.AJL 
Bayraklıda Hüseyin Biketler ve Meh

met Bas çalıştıkları Turyağı fabrikasın
dan çuval çalıp sattıktan şikayet edildi
ğ:nden tutulmuşlardır. 

ilU KARDEŞİ 
YARALADl-
Çorakkapıda Mehmet oğlu Halil Çek

mez öteden beri araları açık bulunan 
İbrahim He hemşiresi Zebranın önleri
ne çıkarak her ikisini de bıçakla hafif
çe varalamıştır. 

BİJI BICAK MERAKI.iSi 
İkiçeşmeıikte Abdullah oğlu Fehmi 

Cessurun üzerinde bir sustalı bıçak bu
lunmuş, zabıtaca alınmıştır. ---·---SJBBİYE VEKJLi 
BoPnouadCI ıetlıllı· 
lere bulundu.. 
Şehrimizde bulunan Sıhhat ve İçt!ma1 

Muavenet vekili Dr. HulQsi Alataş dün 
Bomovaya giderek muhtelif tetkiklerde 
bulunmuştur. ---·---Mekteplller arasındaki 
Llk maçlara.. 
Alsancak stadyomunda dün mektepli

ler likine devam edilmiştir. İlk maç zi
raat okulu ile sanat okulu talebesi ara
smda yapılmış ve ziraat okulu bu maçı 
O - 3 kazanmıştır. 

İkinci maç T!caret lisesi ile Ege lisesi 
okurlan arasında cereyan etmiş ve oyun 
1 - 1 beraberlikle neticelenmiştir. ---·----GOZTEPE-ALTAY 
KARŞILAŞAMADILAR 
Dün yapılacağını haber verdiğimiz 

Göztepe - Altay maçı takım oyuncula
nndan bir kısmının gelememesi yüzün
den yapılamamıştır. 

Rusya savaşları 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

HALK TABURLARI 
HAZIRLANIYOR 
Moskova, 15 {A.A) - İkinci halk ta

burlan talimleri için 16 dan 60 yaşına 
kadar bUtUn Ruslar talim altına alına
caklardır. tık tabur 18 - 45 yaşmdakiler
den mürekkep olarak 1941 de talim gör
müşlerdir. Ve bu tabur §imdi cepheler
de harp etmektedir. 

MACARLARA GÖRE 
Budapeşte, 15 (AA) - Resmt kay

naklardan verilen malOmata göre Ma
car kıtaları Ukraynada Asayişi korumak
ta kullanılmaktadır. Macarların yüksek 
manev!yatı faaliyetlerinde muvaffak ol
malarını mümkün kılmıştır. Şuraya bu
raya dağılmış asker döküııtüleriyle kar
şılaşan Macarlar Ukrayna ormanlarında 
Ruslann bıraktıkları çetecilerle müca
dele halindedirler. 

Sovyetlerin paraşütlerle indirdikleri 
çetecileriyle savaşta Macarlar nisbeten 
hafif kayıplar vermektedirler. 

roE~~~~B:iN-·- i 

t Resmi Geçidi 
1 PEK YAKINDA l 
' TAYYARE'de 
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<·---------------·--- .. --·-·- • '" --•'t sen bu macera karısından vaz geçmek ' ı ı 1 bile istemiyorsun! 

1 BLYUK l • } l{A Y l l Yüzünün rengi kalmamıştı. Çok zor-
• lukla kendini tutuyordu. Şakaklarında ,-----------------------------+ damarlanrun attığını görüyordum. de-

Alaca Karnlıkta di ki:Ben çoktan beri ondan vazgeçtim. 
. ~ e • Fakat tekrar mağazaya gelecek olsa, 

onu kovmıyacağım, çünkü bu haksız ve 

.. - 2) - Halıleden : 0~ YILDIZ 
insanca olmıyan bir hareket olur. Doğ
ruluğu görmeyi sen kendin öğrenmeli
sin. Senin bana söylediklerini ben de 

Göalünü ilk Jtaptıı-dıgı bay - baban veya 
enişten gibi kibar bir baymış bu! -
Onunla evlenmek vadından aonra onu 
bıraktı ... Böylece o da katılaştı, o da bir 
erkek gibi yaşamaia karar verdi! onun 
Mkimi tavrını takınmağa hakkımız yok
tur! Vaktiyle bu kadın bana dostça iyi
likler yapmıştır. Şimdi onu ta§& mı tu
tayım istiyorsun? Bu nefret uyandıra
cak, gülünç bir hareket olur. 

- O, o, daima o! 
- Hayır Meral, bahis mevzuu olan o 

deiil. benim! Daha doğrusu bir pren
siptir. Dün, arasıra mağazaya gelen §U 
halk kadını hakkında, terbiyesi kıt ve 
zerafeti noksan diye, fena konuşuyor
duıı. Halbuki bu, görünüşteki bayağıh
iı altında, büyUk kalpli. cesur ve iy lik 
aever bir kadındır! Bugün Semihayı di
line doluyorsun, yarın bir başkUl ola
cak. Sen yalnız paraya, göreneğe, göste
r;Şe dayanan mürai bir .kibarlığın sence 
kutsal kaidelerine dayanıyorsun. Fakat 
8ell kendbı bile, benimle evlenmekle bu 

kaidelerden birini çiğnedin. Başkalan sana çeviriyorum: Senin gı'bi büyüyen
hakkında vereceğin hükümler artık aile- ler bazı şeyleri anlıyamazlar! 
nin vereceği hlikü.mler gibi olmamalıdır. Di§lerimi .sıkarak: 
Sana hiç bir şey yapma~ olan kimsele- - Öyle ise, dedim, öyle ise .seninle ev-
ri alçalamamalısın! lenmeğe pişmamm. Ailemin hakkı var-

Ona kinle bakarak, acı bir tavırla: mış! 
- Ailemin belki de hakkı varmıJ? Yavaşça kapıya doğru yürüdü ve çık-

dedim. b. Korkmuştum. Beni dövmemek için 
Seniıı gibi büyüyenler baz.ı şeyleri odadan kaçtığını duyumsuyordum. 

anlıyaınazlar. AJqam, mağazadan dönmek vaktinde, 
Galip sarardı. Hududu aşmış olduğu- bir çocuk bana ondan bir mektup getir

mu hissettim. Bu mecelleyi silmek ister- di. Titreyen bir elle> zarfı açtım. 
dim. Fakat böyle yapacak yerde, öfkeye cMeral, bana söylediğin sözlerden 
kapılarak, aynı §ekilde devam ediyor- sonra seninle kalmak benim için imkan
dum. Onun için neler yaptığımı, feda- sızdır. Eğer düşünürsen, haldı olduğu
klilıklarımı, ıstıraplarımı, ailemi tekrar mu anlıyacaksın seni daima .seviyorum 
görmek istemeği suratına fırlattım. ve aşkınla zekinın nihayet bu davadan 

- Zaten zavallı babacığım bana ba- yengin çıkacağına inanım vardır. O va
şuna neler geleceğini hatırlatmıştı: cBu kit beni çağırman yeter, beni nerede bu
adam senin için değildir? Günün birinde lacağmı bilirsin. Apartmanı ve mağua
yine Semiha Tekbaş gibi kadınlara dö- yı sana bıralayorum. Borcumuz bütün 
necektir!> derdi. Ona inanmazdım. Fa- bütüne ödenmiştir. aütüıı hesaplar düz
kat görüyorum ki aldanan o dettlmiş! gündür. Bütün bu şeyleri kendine ait 
Ben senfıı için her f87l feda ettim de olarak kabul et. Ejer lsteneA benim -. 

. --........ __________ .,. 
••••••••••••• KOYLtl Ue KOYCO 

Yeşil sahaları ve orman
ları çoğaltn~alıyız 

Nusret KÖYMEN 
- Söyle bana, köylü dayı, 
Köye hizmet şehrin payı, 
En büyük dert nedir size? 

- Anlatayım, dinle evlat, 
Köylü hanı bize pek şart. 
Barınak yok şarda bize. 

YeıiDIJı, Bayat, nqe ue ge~llfı sembolüdiiP, onu 
lleplnab se uınellylz.. 

Hayvanunız soğuklanır .. 
Sokakta mı konuklanır, 
Efendisi memleketin? 

Y mn: Orman bmir bölpü tefi Yüksek mühenc:lia 
CEVAT ZtYA MARUFLU Şaşınyor köylü şarda .. 

Devlet şarı hep yapar da, 
Bir hana mt para hanı? .. Şehirler, toplu vaziyette yaııyan in

san kütlelerinin iktisadi refah ve kal
kınmaaını arthTarak onlan ilim ve irfan 
sahasında yükseltmek kolaylığını veren 
bir yer olarak anlaıılmıya ba~landığı 
andan itibaren tebircilik. namUe de yeni 
bir ilim meydana çak.mı,br. 

(ORBANIZM) diye tavaif ettiilnıiz 
bu ilim pıbe.i tarihten evvelki zaman
larda dahi YaflUDll ve ondan sonra da 
zamanının iftimai bünyeei üzerinde pi
likolojilc, estetik tesirler icra etmiftlr. 

Ancak, ilimler urasına girmesi fU 
aon zamanlarda vuku bulmuttur. Biz 
burada tchirciliiin genİf manada anla
plan çok tumullü mevzuu üzerinde .öz 
.öylemek, yazmak iatemİyoruz. E.uen 
buna ne zaman ve ne de fU aütanlan
mız müsait değildir. Sadece, inaan ce
miyetlerinin yqayacaklan yerleri. on
lann hayat ve meaailerine en muvafık 
bir tdillde kurmak. tanzim etmek ve dü 
zeltmek için lüzumlu olan bilgileri yine 
muhtelif illin ve fen ıubelerindc:,n alıp 
tatbik ederek, daha doğrusu onlann tek 
nik pirenaiplerinden faidelenerek, onla
n organize eden ve yerli yerinde kulla
nan ıehircilik bilgisinin yeıil sahalara 
inhisar eden önemli bir kısmından kısa
ca bahıs edeceğiz. 

* Y qil saha denince iki ıeldi dütün-
mek icap eder. 

Birinci tek.il çimenlik sahalarla park 
ve tehir bahçeleri. 

ikinci ıekiL yol cadde, meydan ve 
bulvarlardaki aiaç topluluk ve imtidat
lan. 

Bir memleketin tehir, kuaba ve köy
lerinde apçlarla topluluklannm, or
manlann mevcudiyeti. o mahallin ııhhi, 
bedii durumlannı batkalattuac:aiı ııibi 
iklim üzerine dahi ayni fiddette müe.ir 
olacaiı bugünkü ilmin malOm icapları
dır. Büyük ,ehitlerde bölge merkezleri
ni birbirine bağlıyan ana caddeler bq. 
tan bqa ağaç ve muhtelif tekiller veri
lerek plinlan tersim edilmiı yetil uh .. 
!arla kaplanm11hr. Bu yetil sahalar ba
zen gfdif, gelif yollannın ortuuıda bu
lunup her iki iatibmette imticlat eden 
caddenin orta lumunda koyu karanlık 
gölgeJerile çok güzel bir manzara tqki) 
ederler. Bazen de geU,. cilit ı.tikamed• 
ri bir tek ana cadde üzerinde pllnlq.
hnlmlJ yollann aai ve sol kenarlarında 
çok ahenktar birer heyet huaule getirir
ler. Y ollann tqclri epice mühim bir me
seledir.Bllhaaaa ucak memleketlerde ge 
nif yolların ağaçlanmaaı gelip geçenle
re göge temin etmek ve aokaiı serinlet
mek için çok önemlidir. 

* Bazı tehir müteha-ları ve bahçe 
mimarlan ağaçlan ( 12) metreden dar 
solc.aldara dağıtıp israf etmekten ae bun
larla mahalle aralannda ufak parklar 
yapmayı faideli buluyorlar. ıokaklann 
asfalt ve kaldınmlı yüzleri arumda kök 
!eri istenildiği tekilde rutubet cezbed~ 
meyip beslenemiyen, yapraklar tozlar
la örtülüp nefes alamıyen. rnuraflan 
çok fazla olan bu nevi ağaçlar toplu va
ziyette bir park haline ihag etmek bel' 
halde daha müreccahtır. Bununla bera
ber geniş olan bazı gezinti caddelerinde 
ağaç dikilmesi elzemdir. Bunlar aıcak 
havalarda gölselik ve aerinlik hasıl etti
ği gibi sokağı da süsler, ona estetik bir 
kıymet, müstesna bir mevki atfedilme
sine 1ebep olur. 
Ağaç dikilecek yolların genifliii ora .. 

dan geçen araba ve yayalar itibariyle 
verildek geniıliğe bir de ağaç payı ilA
veai suretiyle tavin olunur. Ağaçlar kaç 
ıııra üzerine dikililecekse arada bıralu
lacak meafe de o miktara göre değifir. 
Yaya yolu kenarlanna dikilecek ağaçla
rın kenarlardaki binalardan en az ( -4) 
metre uzak bulunman zannklir. Yol. 
cadde ve bulvarlann ortalarında, iki ıı-

yahete çıktığımı söyleyebilirsin. Alla
haısmarladık. Yine görüşmiyecek mi
yiz?> 

Bu sorgu .işareti beni delice bir öfke
ye soktu. Bağınyordum: 

- Hayır, görüşmiyeceğiz? Uğurlar 
olsun! 

Gururun, yaralanan kendini beyen
mişliğin, meram anlamaz kıskançlığın 
bir ruhta ne kadar tahnôat yapabileceği 
tahmin edilemez. 

Galibin hangi arkadaşının yanında ol
duğunu biliyordum. Fakat bu arkadaşı
nın adresine bir kelime bile yazmadım. 
Mektubuna cevap vermiyerek onu hor 
görmeği tercih ettim. Eğer kendiliğin
den, pişman olarak gelirse affedecektim. 
Fakat başka türlli, asla! 
Mağazanın işlerini idare etmeği üzeri

me aldım. Bütün geçirdiğim tecrübeleri 
burada anlatmak çok uzun olur kısaca 
söyliyeyim? Galibin tecrübesi ve usta
lığiyle mükemmel muvaffak olduğu her 
işte, ben acınacak derecede başarısıilı
ğa uğruyordum. Ne ~ adamlariyle an
laşmasını, ne müşterileri iyi karşılama
sını, ne onlarm isteklerini yerine getir
mesini bilmiyordum. Sat.ıcımız bile es
kisi gibi çalışmaz olmuştu. İşin tcşki18-
tı, idaresi, mallann satın alınması, bun
hırın hepsi benim için esrarlı şeylerdL 
Takatim kalmıyordu. Bir saniye serbest 
olamıyordum. Geceleri bile, kibuslanm
da i§ adamlarının tuzağına düştüğümü 
görüyordum. 

IWW BiTllEDi IWW 

ra üzerinde dikilen ağaçların sıralan da 
birbirinden ugari ( 6-8) metre mesafe
de bulunmalıdır. 

Bazen ıeklinde uzun çimenli kısımlar 
bırakılır, bunlar ek.eriyetle ıosa ile ya-

- Sözün doğru, köylU dayı, 
Beklemeyip yılı, ayı, 
Yapmalıyız köylü hanı. ya yolu arumda viicuda getirilir. Bu çi- .. _____________ _.. 

menli kısımlar göze güzel eöründüiü 
gibi ağaçların tahtani tabakumda bu
lunan toprağın, hava, yağmur almasına 
da hizmet eder. 

Bu çimen tcritlerinin arzı bir metre
den af&iı olmamalıdır. Çimenlerin çii
nenmemeai için de kenarlanna mania 
konmau. ayni zamanda münuip mahal
lerde geçitler temini zaruridir. Burada 
lc.ı.aa. bodur çalılar kullanıldığı ıibi ma
zı. luguatruın, ıimtir ve saire de i.ltimal 
edilebilir. 

Şehircilik ilmi, ürbanizm tekni.ii. 
bahçe mimariainden iatiane etmek zo
rundadır. Yukanda da .öylenmit oldu
ğu gibi ürbanizm muhtelif bıranjlardan 
mütehueıl bir bilgi topluluğudur. Daha 
açılı:çuı (Complexe) bir ilimdir. Vazi
fesi tehirleri uri pirenaipler, teknik kai
deler dairesinde en iyi bir ıekilcie tan
zim etmektir. 

Eski devirlerde Türk ıehirlerinde ye
til sahalara fazla ehemmiyet verilmez
ken cümhuriyet devrinde bunu kuvvetli 
bir ilade teklinde eezmekte ve iftihar 
edilecek bi mıevzu olarak ıöz önünde 
bulundurmaktayız. Bu da iyi bir nümuna 
timaalidir. 

* Şehirlerin mahalle bahçeleri ve park-
larından ba,lta bir de civarlannda uzun 
tenezzülıler yamak, hayvan veyahut oto
mobil ve alre bir YUata ile dolqarak 
..ı hava almak. tatil sün}erinde zümrüt 
rengindeki aiaçların koyu gölgeleri ara
nnda kır hayab geçirmek için büyÜk 
ormanlara ihtiyaç Yardır. 

Bu nevi ormanlann ilk tw maarafla
n yükaek Uuna da biıahara bakım prt
ları tahaffüf eder. Tabii ceryanlar onla
nn yetipnesini. büyümelerini teelıil eder. 
Bu nevi ormanların içinde Mınt göller, 
muhtelif :iatik.amette giden çok munta
zam yollar, gazinolar bulunur. Bu tekil
de bir omıancıia malik olan bir teh.ir
den de ..kinleri azami istifade ettikleri 
gı'bi turistik cihetten de yine normal prt 
lar dairesinde faidalanılabilir. 

* Yurdumuzda ağaçlandırma Iİyaaeti 
köylerimize kadar tqmil edilmit ve lca
nunlattınlmlf bulunmaktadır. Memleke
tini aeven, vatanını imar etmek i.ltiyen, 
bayaı ve ahbabm düfiinen her vatandq 
bu vazifeyi beniıMemeli, yurdumuzu ye
til •halarla. aiaçlıklarla. ormanlarla 
bezenclinniye çabımalıdır. Bu İfİ en 
önemli milli bir vazife olarak kabul et
meliyiz. 

J aporı larla harp 
(Baftarah 1 iad S us ie) 

Avustralyada 500 bin kiti Rlerbet 
edilmiştir. Bunun 120 bini imparatorluk 
uğrunda harp etmek üzere Avus&ra!Y• 
ci1JU18 gönderilmi§tir. 

Bu hesaba göre A vustralyanın müda
faası için elde 380 bin kişi bluut olu• 
yor. Bu rakama sivil müdafaa ııerviainde 
çalışanlar dahil delildir. 

Amerikan yardımı hesaba btılmadıil 
takdirde bile bu kuvvet Japoolarm şiın'" 
diye kadar ~ lıcuvvetleriJI 
hepsinden büyüktür. Bundan başka 
Avustralyadaki teçhizat Japoalar:m eli• 
ne geçen memleketlerde bulunan teçhl-
zattan fazladır. 

Avustralya hava kuvvetlerine her za· 
mankinden ziyade muhtaç olmakla ben
ber şimdi orada b\.ılunan İngiliz ha.
kuvvetleri çok artmıştır. Bu kunetlet 
neler yapmağa muktedir olduklarım soO 
haftalarda göstermiştir. . 

Japonlar hangi noktalarda karaya çık· 
mağa teşebbüs ederlerse etsinler bu br 
reket tesadüfe balh bir hareket oı.cak· 
tır. 

AMERİKAN ASKERİ GELDİ 
Sidney, 15 (A.A) - Binlerce Ameri'" 

kan askerini taşıyan ilk vapur bfildl 
üç hafta evvel Avustralyaya gelmiftir .. 
Bu askerler gizlice karaya ç:a'knup. 

Bu kafile yolda Japonların mütead
dit hücumlarına uğramıştır. Bir çot 
düşman uçağı ve gemisi batmbmt ve.,. 
hasara uğratılmıştır. Amerikan vapU!"' 
larından batan yoktur. Askerlerden biq 
bir kimse yaralanmamıştır. 

Bu kafile kış ortasında AmeribdaJl 
çıkmıştır. Şiddetli fırtmalara raimd 
binlerce asker güvertede yatıp bbıulıı 
fabt bir kişi bile şikayet etınenrip. 

ID.IAC:A ······-· 
GERÇEKl'EJr .. 

ECZACI KEMAL K. AKrA.S 

Gerçekten kelimesi hakikaten ~ 
giden bir tekil aldı. Hakikat ile ~ 
bi%.lere hemen hemen ayni derecede mu
nistirler. Hakikatte hakikatten, aerçıek"' 
te de g~lrten bir doiruJuk ifaddl 
vardır. 

Yazılarda, radyolarda her hanli bit 
fikrin doğrulujunu söylerken hakikatd B. H it ı -,r diyor ki : bu böyledir diyecek yerde ıer9K1en "" 

(._tarafı 1 inci Sahifede) böylecli:r diyorlar. Çok o1du ben bile bll-
-T rniyerelı: yazılanmda gerçekten (~) 

milletlerle müsavi eleman muamelesi kelimesini kullanıyorum. 
hususunda en küçük müsaadeklrlıia bi- Dünyada bir şeyi taklit etmekten ~ 
le nail olamadılım söylemiş : utanırım, birisi bir şey yapmıf, ayDıol 

•Nihayet Alman milleti, cesaretini ben de yapayım derken izzeti nefsi:rncı. 
kaybetmiyerek Nasyonal Sosyalizm sa- bir ürperme duyanın. Gerçekten keli'" 
yesinde kendisini kurtarmıştır• dedik- mesini kullanırken gerçekten utan1)'0"' 
ten sonra. İngiltere ve Fransamn 193> rum. Çünkü, kendi dilimi söyliyor, tnkt' 
936 senelerinde Almanyaya kal'Şl bir llbm SÖ'Zilnll konuşuyonnn. 
harbe hazırlandıklarmı belirtmiftir. Hakikat kelimesini bırakır, uzun zr 

RİALMANYOM MUHAKEMESA İVE =l~~dJ~~; 
.. bi hakikaten düşünecek, ge~ ... 

B. Hitler bundan sonra sözünü Riom şacağmı .. Buna hiç şüphem yok.. 
muhakemesine nakletmiş ve Fransızla-
rın harbin mesullerini araştıracağı yer
de hazırlıksız harbe girilmesinin sebep
lerini anlamak gibi meselelerle uğraştı
ğını söylemiştir. 

GEÇEN SENEKİ SÖZLER 
VE VAZİYET 
Bitler sözlerine ıievmnla Alınan ordu

sunun düşmanlariyle hesaplaşmağa mec
bur kalışının sebeplerini anlatmış ve ele
miştir ki : 

- 1940 yıloula ayni kahramaıı1ann 
gününü kutlarken düşmanın mühim bir 
kıs11Ultlll mahve4ti14iiini ve arzumuza 
r.p.en yapbğnna sav ... ilk lmmı
nı kuandığmıızı sanmıştım. Fakat ola
ıan üstü (ok şiddetli bir kış bid ıeri •ı
rakmışbr. İlk ıılGn ay ~iade hesapsız 
zaferler ~tık, fakat yüz kırk se
neden beri ıöriilınemiş şiddetli bir la
p mukavemetine l'Mt)M•k; dört kış 
ayında pek büyük zorluklara katlandık. 
Kışm Alman askerini yenememiş olan 
Bolşevik kuvvetleri önümüzdeki yaz 
i(inde tanıamiyle ezilıecektir. 

JAPON HAREKETLERİNE DAİR 
Japon kuvvetleri uzak doğuda demok

rasilerin ve kapitalistlerin kalelerini bi
rer birer yıkarken biz de icap eden ha
ı·eketler için hazırlıklarda bulunuyoruz. 

HARBİN DEVAM MÜDDETİ 
Sulh tamamiyle emniyet altına alı

nıncaya kadar ve düşman tamamile ezil
meden harbe devamdan başka yapacak 
bir işimi2: yoktur. 
Avrupayı Bolşeviklik ile cezalandır

mak istiyenler, en evvel Bolşevikliğin 
kurbanı olacaklardır.• 

Hitler, nutkunun sonunda, her şeye 
rağmen devam eden çetin harp senele
rinin, ondan sonra açılacak sulh devrin
den çok daha kısa olacağını dinleyicile
rine tem.in ebniltir. 



il JIARI' PAZAR'l'ESI YBJll A.tJR 

lstaobulda iki mo· 
tör çarpıştı 

21111111111u'111111111111111111•111111111111u11111111ı1115 

llinı inşaat 
Sümerbank umumi 

ğünden: 

&fRKAÇAYDA ~ Ankara Radyosn ~ 

~ BUGOKU "iE~RIYAT ~ INGILIZCE 
OGREl'Elf DERSLER -· ·-·-·-·- . -. -...-·-<-

'r ELLİ DOBDVHCV DER.t 
F,l1be eenstrucüon of the Eng)isb Sentence.. - Part IlL t... ı ı cUmle tefkili. - Kısım IIL 
tlo... the cbaııge in the word order when a preposition is used before tbe in-
liiı..a ebject. 
Da' hcb mef'ullerden evvel bir birle~tirici (Mesell harfi cer olan cTo• gibi) 
bir ı...me gelirse cUmledeki kelimelerin dizilif sırası değişir. 

( Baştarafı 1 ind Sahifede) 

mişler, aralarında şiddetli bir müsademe 
olmuştur. Mü-ademe neticesinde iki 
motör de ağır hasara uğramış, bunlardan 
Karakuş motörü derhal batmıştır. Motö
rün kaptanı ile diğer iki tayfa deni:r:e dö
külmüşlerdir. Saatlerce denizde çırpın
mışlar ve imdat beklemişlerdir. Netice
de Mudanyadan gelmekte olan diğer bir 
motör kazazedelere yaklaşmış, fakat ka
uızedelerden ikisi boğulmuştur. Yalnız 
içlerinden kaptan kurtulmuştur. Tahki
kata devam edilmektedir. 

:i111u111111111111111H111ııt1111111'1111111mım11111111F. 
7.30 Program ve memleket saat ayan 

7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 Program ve 
memleket saat ayan 12.33 Müzik: Şarkı 
ve türküler 12.45 Ajans haberleri 13.00 
13.30 Müzik : Şarkı ve türküler.. 18.00 
Program ve memleket saat ayan 18.03 
Müzik : Radyo dans orkestrası 18.45 Zi
raat takvimi 18.55 Müzik : Fasıl heyeü 
19.SO Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 19.45 Serbest 5 dakika 19.50 Mil
ı.ik : Kanşık şarkılar 20.15 Radyo gaze-

müdürlü-

1 - Karabükte yapılacak 100 ieçl evi, yollar, haricl .u tesiaa.tı ve toprak 
teaviyesiyle kanalizasyon intaab kapab zarf usull:vle ve vahidi flat 
eaaaiyle eksiltmeye konınuttur. 

2 - ltbu inpat ve ameliyatın muhammen ke.U bedeli 699.35 7.70 lira• 
dır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer bank muamellt 4ubealnden 3S lin 
mukabilinde alınacakbr. 

.. - Muv.akkat teminat miktarı 31725 liradır. 
S - Ebiltme 27/3/1942 tarihine müudif Cuma cünü saat 16 da Anb

rada Sümer Bank umumi müdürllliü inoaat tubeainde yapılacalctır. 
We say : - 1 gave hiın the book. 
•Ona kitabı verdim,. deriz. 
But: - 1 gave the book to binı. 
Fakat •Ona kitabı verdim• 
I wrote a letter to him. 
•Ona bir mektup yazdım.• 
Tbe boy threw a s tone at the dog. 
•Çocuk köpeğe bil' taş attı• deriz. 

lZMtR BELEDtYEStNDEN: tesi 20.45 Müzik: Bir marş öğrenir.oruz. 
Otobüs idaresine 2000 adet müsbet ve Haftanın marşı 21.00 Konuşma (Öğret

menfi Akimlitör piliğı satın alınması, men saati .. ) 21.15 Müı.ik : Şarkı ve tür
yazı i~leri müdürlüğündeki şartnamesi killer 21.45 Müzik : Radyo senfoni or
veçhile açık eksil~eye _konulmuştur. kestrası 22.30 Memleket saat ayan ve 
Muhammen bedeli 1900 lira muvakkat . . 2 50 
teminatı 142 lira 50 kuruştur. Taliplerin a1ans haberlerı ve borsalar 22.45 - 2. 
teminatı iş bankasına yatırarak mak- Yannki program ve kapanış .. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında. timdiye kadar yapnut olduktan 
bu gibi itler ve bunların bedellerine firmanın teknik tetkillbnın kim
lerden terekküp ettiğine ve hanal banlı:alarla muamelede bulunduk· 
lanna dair veaikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplaruu havi zarflar kapalı olarak ihale ailnü saat 1 S • 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank umumt kltlpliii
iine teallm olunacaktır. 

~-.. poeition of the object with auxiliary verbs showing tense (have, had, 
~ wlD, should, would.) 

buzlariyle ihale tarihi olan 23/3/1942 

f(ha._, ı.d, aball, will, should, would) gibi yardımcı fiiller zaman gösteriyorsa, 
Pazartesi günü saat 16 da encümene mü
racaatları. 8, 12, 16, 21 1292 (546) 

bıet • yeri ~r. * I have written a letter. 
Ben bir mektup yazdım. 
He will read the book. 
O, kitabı okuyacak. 
1 should have seen hirn if he had come earlier. 

Belediye zabıta memurluklarından 
münhal olanlanna milsabaka imtihaniy
le memur alınacaktır. 

Daha erken gelseydi onu görecektim. 
it ... • aeen from the above tbat the a uxiliary and the main verbs are treated 

Orta mektep veya muadili <1erecede 
tahsil görmll§ ve askerliğini yapmış bu
lunan taliplerin, tahsil ve askerlikten 
terhis vesikalariyle birlikte l'l/3/1942 
günü yapılacak olan imtihana iştirak et
mek üzere :r:abıta müdürlüğüne müra-

98 -. ~re we have the normal construcüon : 
..ı,ject - Verb - Object. 
~ ki bu misallerde yardımcı fi iller ve esas fiiller tek fiilmiş gibi sayıl
.......... Onun için normal kaidemiz o lan (Fail - Fiil - Meful) dzilişine tabi 

caatları. 11, 14, 16, 1335 (571) 

* .... , cm. "dl• Ctlww dılllcribing an object may come tetween a verb and that object. 
Btr ...r.ıtl vudlandıran sıfatlar, o mef'ul ile bir fiil arasında ~ele bilir. 

1zmirde belediye muhasebesinde asli
si 20 ve tutar: 60 lira maaşlı mlinhal va
zife için müsabaka imtihanı yapılacak
tır. İmtihana girebilmek i~in en az orta 
okulu bitirmiş ve muvazzaf askerliğini 
yapmış olmak şarttır. Taliplerin nüfus 
kljıtları ve askerlik vesikalariyle 18 
Mart 942 ('..arşamba gilııü saat 10 da be
ledlye hesap işleri müdürlliğüne müra-

UA1ı1PL1S : MİSALLER : 
, He saw a green bi rd. 

f 
o bir yeşil kuş gördü. 
I know the tali m an. 
Ben uzun adamı tanıyorum. 

~ You told me a goo d story. 
Sis bana gOzel bir masal söylediniz.. 

~ ~ these adjectıves may also be placed between the verb and 
tbe aWea&. 

caatları ilan olunur. 1 

14, 16 (593) ! 
-----------·--~- 1 

mxAllPL'l!S : MİSALLER: rak cenubi B:rmanya hududunu aşmış
larsa da. burada ciddi ve geniş askeri l

llu sf dın nmflandıran zarflar da fiil ile meful arasında gelebilir. 

1 saw a very tall man. hareketlere girişmek için Singapurun 
Ben çok uzun bir insan gördüm. düşmesini bekliyecekleri aşi.karCı. Nite-

i 
Be took a bright book. d o açık mavi bir kitap aldı. kim öyle oldu ve Singapurun üşmes:y- • 
'l1ıat man is slightly deaf. le oradan 2000 kilometre, yani İstanbul 
o adam hafif sağırdır. Erzurum arasının iki misli bir uzaklık-

':Dtlılı.eılv•m muit follow the object or come before the verb. ta bulunan cenubi Birmanyaya kıtalar 

r 
elir getirilmeğe başlanması üzerine Rangona ...nar :ra mef'ulü takip eder veya fiilden evvel g . . yilrünerek Binnanyanın en büyük lima-

I spoke to hiDı quickly. nı, idare merkezi ve Çinin hayat yolu-
Onunla çabuk konuştum. 1 
He plays the pian 0 well. nun başı olan bu şehir ıapto unabildi.. 

Fakat Birmanya henüz zapt ve istill 
1 O iyi piyano çalıyor.. olunmuş değildir. 

\: He carves wood cleverly. Cenubt Burmadaki Japon ordusu ka-
.: O tahtayı ustaca oyuyor. 
l Sbe sang the song beautifully. radan ve denizden takviye olundukça, 
'4 O, .-rkıyı çok güz el okudu.. bu eyaletin zapt ve istilisını tamamla-

'l"bey wU1 111!9 him IOOn. mak !çin Rangonun 178 kilometre baar 
Onlu yakında onu görecekler. batısındaki Bassein mevkiini de zaptet-

...,..,._._u of -• wblcb the adve rb may come belore the verb : tikten sonra artık şimal ve şimal batı is-
~d• llı1ea enel geldiğine misaller : tikameUerinde yayılıp ilerlemesi iktiza 

( 

' t 
l 

1 

Tbey courteously requested him to tell them the way. e_der .. Bazı Ç!.nli kıtalarımn takviye et-
Ondan, nnaketle, yolu söylemesini rica ettiler. • tiklerıhden bamolunan Burmadaki tn-
They gently be1pe d hinı to stand on his feet a,gain. giliz - Hint ordusunun ona karşı, Bir-
Teknr ayaklan Uz erine kalkma.sına yavaşça yardım ettiler manyanın ortasında olup Rangondan 

sonra eyaletin merkezlpe seçileıı Man-"Y e A A k A dalay etrafında muharebeler vermesi ve eni Sır', in S eri nihayet Gange nehri deltasını da müda-
faa etmesi pek tabiidir. Fakat Japonla
nn bariz kuvvet ve hazırlık üstünlUkle-

h • • rine mukabil İngilizlerin bilhassa Bir-mu arrırı yazıyor manyayı emniyetle koruyabilecek aske-
ri kuvvetlere malik olamamalan bu do-

-----------,-------- ğu Hindistan ülkesinin alın yazısını de-
(B91tenfa 1 Jaci We41e) yu kayıtsız ve şartsız esir etmişlerdir. 93 ~iştireıniyecek gib:~ir. B~a alın-

bin Hollanda askeriyle 5000 kadar Avus- ~uktan sonı:8' Ç~nking te~ede kala.~
~ ea mn8ln parçasmı teşkil et- tralyalı, İngiliz ve Amerikalı.. gından Cinın Bınnan~ya bir ord~ ~n
~ 'buruınuı müdafaasına HoDan- Bu rakamlara dikkat olunursa Cava- derer~k b~ müdafaasına iştirak 
•:L..._ mak dolu donamna=jar.,bava ve ya yardıma gelen Avustralya, İngiliz ve te~eli~ı ~kbilecetabil.~ dcake bunfiill.un nttae derecebelli 
ı.._. eclnlanndaa 1-ka . . Avua- Amerikan askerleri yapılan gürültülerle es:r ~ gı an ya 
~ w .Am.ibn kuvvetleri de itti- mUtenaSip bir raddede değildir. Kezalik ola~. . 
I~ ftııllelm'di. lf(lttefiklerin Singapur- Japonların asker çıkarmalarına mini ol- Bırmany~ Gange. deltasıyle Brah-
'1.m _.. mu.tereken korunmasına ka- mak üzere Cava su ve havalarında Hol- maputra nehnne ve Çın hudutlanna ka._, Y• tikleri Cava ad•mnm bir ehem- landalılara yardıma gelen Amerikan ve dar istilası Japonlara şimalde Çunking 
~ tlıt burumm Avustralyaya. atlan- İngiliz deniz ve hava kuvvetleri de pek (Yani Milll Çinin merkeı.i) ve batıda 
IQak illa yalmz bir ba.ca'?"' ~eiil ayni az olduklarmdan Japonlar tarafından bir Hindistan yollannı açacağından bu har
"'= k PDll bir Us ~labilmesınden ile- günlük muharebelerde majblp edilmiş b!n Uçüncü bUyük muvaffakıyet ve mer
~ .... tfte bunun içiıı müttefikler bu- ve Cavanm boyd. ı boya ş!mal sahille- halesini teşkil edecektir. Birmanyayı, 
-- ellerinden geldili kadar deniz, rinfn Oç yerine büyük kuvvetler çıka- tamamiyle işgalden l!IOlll'8 Japonyanın 
hava w kara kuvvetleriyle takviye ve nlmı$br. Çunkinge mi, yoksa Hindistana mı te-
bllldefeeya çal•..,.elardı. Jı1a1ezya ve 1. 1 veccüh edeceği meselesinin müzakeresi 
~ muharebeleri onlara bu hu- Yukarı~ ka~~. ve ~ tes ım 0 

- her ne kadar §imdi mevsimsiz ise de bu-
... ......:. ,,,.. __ ,_ .._ __ ..ı_.-._ duı.u bildirdiğimiz müttefücler ordu- dil Unür'-en Ç·-1.t-..: daki ha-
~ - ~ qmanı ~ .. u. dan başkaca Ca d nu ş ·11. , ~·ve ora 
~ ...... Japonlar Cavumı ilç "Jlluhte- sunb d bazı Uttevanınfik kŞ'Ul'asıntl a kvel tın sayılı Çin ordusunu sağda ve geri
._ ,_.. bUw lmJordu çıkarmadan urasın a m uvve er a - de bırakarak Hind.istana yilrilmenin 
tia -.baıebeJer parak mUtte~ M1' o~biliı:ıe .de bunlann her ~ strate"ik mahzurunu dikkate almak ik-
:.._L ~ · · ya da kal ehemmıyetli hır mukavemet ve faaliyet- . edl B bepl j ord ka -=umae ve havada yenmek zonın - te bul bilmeleri dn""'-ül tiza er. u se e apon usu -
~. Nihayet karada da müttefik una MqW&& emez.. ideten Çin meselesini halletmeden yani 
~ o.tfln geldiklerinden ada- Cavanın zaptiyle ".elemenk H.?1~- Çımldngi. alıp Çan Kay Şekin kuvvet ve 

))ı alabllmlşlerdir. nı ~~Japonya ıçin artık şımdilik nüfuzunu kırmadan ve dajıbnadan Hin-
J ba11edilmit ve bu suretle Japon.yanın d" Uz • ·-''-'' y· . se-apanların bu ser! bqan1armın baş uzak doju harbinin ikinci safhası da so- !Stan erme :r"" .. ~em.ez. me aynı . 

eebelıl kara kuvvetlerinbı kemiyet ve na ermiştir. Bu harbin birinci safhası ~ple Japonların H~distan. meselesini 
~~ çok t1stOn olmasmdan başka Harbour baskınından itibaren Singapu- siWıtan ziyade, dahilde İngiltere aley
~ ve havada bt1 hlkim olmala- tına kadar d tmı..+ı r..a-: hine isyan ve ihtiW çıkarmakla halle ça
~ kar ku ti · 1 beraber run zap evam e "9-· ~~ lı altları tahmin olunabilir: nitekim bu c ve a vve erıy e büyük Sumatra a~yle Cavanın dolu- :id. imdiden mesaide bulundukları 
.._~van ltillliyetli zırhlı muh_arebe ara: su imtidadında. Baliden Timor adasına Y •• rUlm~edir Hbıdistanlılar eler Hin-
-..rı da aetinııelerinden ileri geldiii kadar uzanan muhtelü orta ve küçük g? · : 
~dir. Fakat Japonların muvaffa- dalann . H ilanda Hindistanına distanı İngiltere hesabına miidafaa et. 
~~ a ve yme o k L•-•-1 J · · b"t. ~ 'l'ropib1 ham madde ırenginlikle- ait olup Celebe ve Yeni Gine arasındaki me. ten çeAUU.C erse aponyanın ışı ı 
~le llratejik deleri ölçiilemiyecek ka- diğer adaların düşmandan temizlenme- tabı kolaylqacaktır. 
~-'-la olan Cavayı almakla kalmıyor; leri ameliyesi varsa da ne buralardaki Avustralyaya gelince bunun başlı ba-=:::r Bandöoc ve Sörabayada bir ordu- ufak tefek Hollanda asker! garnizonları ~ bir mesele olduiuııu ve.~ 

PEK YAKDIDA 

Kleoptra 

ve ne de müttefik deniz ve bava kuv- istilAsı için bilyiik kuvvetler iktiza e 
vetleri, Japonların bu iş1nl fazla güç)eş- ğini evvelce yazmıştık. Japony~ Bir
tirebilecek bir mahiyette delildirler Bu manya harekltını dır]atarak tehir et

be 1 uzak d Jıı.. harbinin ik! cl ·saf meğe riza göstermeden Avustralyayı 
se P e oa.. n - d h 1 ,_.,1.11. ed bilm k ihtimali h hal-
hasırun kapanmış olduj'una hüküm ve- er a 1.:n.ua e e er . 
rebiliriz de pek azdır. Japonya bu memlekeü de 

Bu h~bin UçüncU safhası Binnanya Hindistan gibi kend:.siyle işbirliğine da
seferidir. Gerçi Japonlar Siyam Malez- vet ediyorsa da .arada büyük fark var: 
yasında ve bizzat Siy~da tuttukları dır. Hindistanlılar bizzat oranın yerli 
kuvvetlerle Birmanya Malezyasmı ala- halkıdır ve İngiliz aleyhtaı:ıdırl~. Avu:ı

tralyalılar ise hemen hepsı İngil.izleşmış 

l\1anisa Belediyesinden: 
beyaz Avrupa ırkandandırlar. Bu sebep
le birincilerin muharebe etmemeleri ne 
kadar memul ite ildncilerln fı.gi.liz im
paratorlulu hesabma memleketlerini 
aıUdafaQa PJret göst.er-.ıt o kadar 

..._~ eoara Mani.ada ~- pazarının Cumartal. Pazartesi. Pe"embe 
•-..nnde olmU Uzere haftada iiç scUn ltunılaciı illn olunur. 

14 16 18 20 (595) ..... u:·.-ı-.-~ .. 
··. 

. ,, 
"Seni savıyorum 

diye ... maratdandı 

Bu ,..ı n euill tlnllik 
......- kullull'IUIZ,~ 

Bu kelimeler size ,&e 
hitap edilebilir.~ 

·ner pnç im. tuıatma ]-• 

§e csana pereatlf edlyonull• 
elerinln mınld&nmuı bQlyuı . 

baler. Bu llttfata pet ~ 
ulla&ap olabll1ntnb. Çabucak •Ullllnlll JiiUeltlr, ga,n 

lnutanmet blr culbeye malik ola 
blllnlAll. Bunua &elPlDl de 
kol&Jdar.I OQnttl renı bir ... ,_.dllll 
~ aıe1d&na çaktı. Bu nçe 

~ en art n en donuk~ 
~d tadlfe clbl JUIDU4&11P be 
laaac:at n cidden oqamat amın 
~u uıandaracattır. SiJah nottalat3 
~· ~ saf maddelerle dolu sol 
m111 Te donuk bir ıeıı 1a1ml :ı 
taç sOn zarfında tase ,n aar b~ 
hal alacak ve cuip bir~ ;anecıecettlr. Bir mtıteııasm11n .. 
lıdül tani)'ellnl otuJunu: c 
lm•Wrllmlt ıue trema. •• • 
Piatınm clld tıılerlnde 
[bir tellrt vardır. Bunlar. flmdl 
~tunetıendlı'1cl ve bealeJlcl ve 
:tıtıınca onberlerJe 
1clld pduı olaD (BeJU ,.... 

n tremin1n tertibine ili.ve olun 
IDQftur. Oç liD urfmda 

loıı lueml. blq tlmld etmedllt 
b1r derecede clldlnlsl ıtıseJJefU 

ecetılr. Bu clld pduı ıalm 
alon, tremlnln memnmılntibalılll 

etıcesıl pr&DWid1r.f.1Akal: ~ 
rams iade olunur."( 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale aaatinden 1 eaat evveli
ne kadar ııelmiı ve zarfın kanuni ıckilde kapatılmıe olması l&zımdır. 
Postada vaki olabilecek ııeeikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. ( 17 .. .3) 
14 16 18 20 1413 (600) 

r. c. JIVNAKAl.AI' YEKAl.Bl'I P.r.r. •mu• 
llCIDCIRLCIOCIHDEN : 

Buna ,ehri telefon rehberi yeniden tab edileceiinden reklim vermek iste
yenlerin Buruda Koza hamnda 27S No. da Naci AYROn Kurtula müracaat
larL 

T ehrraf : Naci Bursa 
Telefon : 391 15 16 17 1 .. 34 (609) 

inhisarlar umum müdürlüğü iz
mir şarap fabrikası müdürlüğün
den: 

Fabrikamızda yapbrılacak olan iKi yemekhane tadilab iti 31 /3/9 .. 2 ~ 
nü açık ekailtme ile ihale edilecektir. Muhammen bedeli .. 881.7S 1inds. 
isteklilerin fenni .-rtnameyi görmek üzere 7'izde 7 .s pey akcaile adı secea 
fabrika müdürlüiüne müracaatları. l 3S.. (580) 

Vilayet d e A 

aımı 
•• • d 

encumenın enı 
Muhammen 

Sokağı bedeli 
Nevi No. Kazuı Mahallesi L. K. 

Teminat 
miktan 

L. K. 
Ev ve albnda 25 K. pqa 
dükkan Sakarya C. 800 60 tamami 
Deiirmen 13 c defirmen d. 3000 22 S c 
EY S c Medreae .500 .37,SO c 
Ara 4 c Sakarya 1 SO 11,2S c 
Dükkan 17 c ArmutluK&zım Dirik 100 7,SO c 

c 19 c c Kazım Dirik 100 7,50 c 
c 2 c c lzmir Cd. 200 15,00 c 
c c c lzmir Cd. 200 15,00 c 
c c c 1zmir Cd. 200 15,00 c 
c c c lzmir Cd. 200 15,00 c 
c iO c c lzmir Cd. 200 IS,00 c 
c l 2 c c lzmir Cd. 200 IS,00 c 

Tarla c Uuka Alı:çakmak 250 18,7S c 
Tarla c Uulca Çabldere 120 9,00 c 

1 - Yukanda evsafı yazılı Kemalpqa ken•mda k&iD idaNi ..._... 
vilayete ait pyri menkullerin mülkiyetleri aatılmak üzere aleal müzayecl~ 
çıkanlmtthr. 

2- Müzayede müddeti 9/3/9 .. 2 tarihinden itibaren 21 sin. müzayede 
ve ihalea muamelesi yevmi ihale olan 30/3/942 tarihine müaadif pazartelll 
güün uat onda "rillyet daimt encUmeninde yapılacak~. 

3 - Muvakkat teminat miktan her nYrİ menkulün hizumda ~ 
tir. Talipler bu miktar teaıinah muhasebei huauaiye veznesine yabranık 
makbuzlarım ibraz edeceklerdir. 

4 - T aliplerdea 1rayri menkulleri aörmek iatiyenler Kemalp.... bDa 
muhuebei h~e memurluiuna ve eeraiti müzayedeyi öirenmek iatiy..ı. 
her sün lzmir muhasebel huauaiye varidat dairesiyle mezk6r kaza muh· aW 
hu.uaiye memurluiuna müracaat edebilecekleri illa olanur

2
.
88 12 16 1 .(57.3) 

YDc1yet Dalnd Bncılbnenlnden : . . . 
The kane1nda idarei huaaaiye villyete ait muhuebeyı husmıye dllinıll olılP 

nık lmllan•lan binanın tamirat ifi 12/.3/9 .. 2 tarihinden 26/3/942 tarilUae lra
dar 1 S sün müddetle aleni münakuaya konulmuttur. 

2 - Bedel ketfi 916 lira .. 2 bnq ve muvakkat teminat llkçesi de 68 1lla 
yetmİf .,.,. bruttur. 

3 - !halel btiyeü 26/3/942 tarihine rutlayan per,embe sünii .-.t 10 da 
vilayet daimi encümeninde icra blınacakbr. 

.. - Şartname ve ketfname.ini görmek isteyenler her gün muhuebeJI ~ 
auaİye vandat müdürlüğilne müracaatla n iJ&n olunUL 16 22 138 7 ( 616) • 

V•ıA t D • A E •. • d ı aye aımı ncumenın en: 

Nevi 
Ana 
Klrgir dilkkln 

No. 
E.ki 
47/I 
49 

Yeni Kazua Mahallesi 
Urla Yenice 

39 / 41 llila Yenice 

Sokağı 
K.pqa 
K. P&J& 

Muhammen 
bedeli 

Lr. Kr. 
1000 
500 

Teminat 
miktan 

Lr. Kr. 
75 00 
37 so 

izahat 
Tamamı 
Halen 39 ... 41 
numanla 2 dik-

klndlr . 
Klrglr kalınla.ne 46 52 Urla Yenice K. pqa 800 60 00 Tamamı 
Klrgir fırın 1.. 11 Urla Yenice Asmalı Çınar 1 000 7 S 00 Tamam& 
Klrair dükkln 31 S Urla Haca la Köpriibap 250 18 75 Tamamı 
Klrair dükkan 33 7 Urla Hacı lsa Köprübqı 250 18 7S Tamamı 
Kargir düWn 3S 9 Urla Hacı ı.. Köpriibap SOO 37 50 Tamamı 
Klıvir dükkan 3 7 1 1 / 12 Urla Hacı a.. K5prübqa 5 00 3 7 SO Tamamı 
Klrglr dUWn 2 4 Urla Yeni Demirciler 250 18 75 Tamamı 
K&rgir dükkln 6 6 llila Yeni Demirciler 250 18 7S Tamamı 
Klrglr dükkan 8 8 Urla Yeni Deınirciler 250 18 7S Tamamı 

1 - Yukanda evsafı yazılı Urla bzuında kain idarei huauaiyei Yillyete ait gayri menkullerin mülkiyetleri eatıl-
mak üzere aleni müzayedeye çıkanlnuttar. . .. 

2- Müzayede mUddeti 13/3/9 .. 2 tarihinden itbaren 21 cün. müzayede ve ihale muamelesı yevmı ihale olaa 
2/ .. /9 .. 2 tarihine müadif peqembe günü Mat onda Yill7et daimt encümeninde yapılacaktır. . -L--~ 

3 - Muvakkat teminat milttan her gayri menkulün hizasında aÖ9terilmiltir. Talipler bu miktar temınab m
bei buauaiyei vezneeine yatıranık makbuzlarım ibraz edec•lerdir • 

.f - Taliplerden gayri menkulleri görmek iıatiyenler Urla kazua mubuebel huauaiye memurluiuna ve. .-alil 
müzayedeyi öirenmek iatiyenler her sün lzmir mubuebei bu.uaiye varidat dairesiyle mezk6r km muıc6ffi ı.u.u&-
ye memurluiuna müracaat edebilecekleri lin olunur. J 6 24 1358 

iAŞE 

DERMAN 
Ağrıları dindirir 

ROMA 11ZMA. BAŞ. DIŞ. SiNiR n BEL ainlan ile .oluk aı.,nhimdan 
ileri gelen ricut KlRlKUOJ. NEZLE ve GR1P ba•hktan D ER M A N 
beelerile clesW ~ lce._..a ahdi- 1 • J kate abmr. 1as ecnped• ba.... 



HARP DEVAM EDERKEN 
~~~~*·~~~~ 

Tayyarenin 
verdiği ders -·Pasifikte Amerikan ve 
İngiliz donanması bu· 
gün icin neden gizlen· 

mis vaziyette?-
Y A Z A N: Sadri E R T E 1\f 

Türk Hnva Kurumu 18 yaşındadır. 
Türk Hava Kurumunun 18 yaşı, havacı
l!ğın şuurlu milli bir teşkilat halinde işe 
b~layışının tarihini üade eder. 18 yıl 
evvE'l başlıyan Türk havacılığı ancak 
büyük harbin verdiği derslere dayana
rak kurulmuştu. Büyük harpte tayyare 
bugünkü ehemmiyetini ne kemiyet. ne 
de keyfiyet itibariyle elde etmişti. Hat. 
ta onun bugün ortaya çıkardığı <irtifa~ 
harbi stratejisi kimsenin aklından geç
miyordu. 

Bizim Hava Kurumu, büyük harbin 
ileriye sürdüğü tayyare ihtiyacı platfor
mu üzerine kurulmuştu. O zamanla bu
gün arasında havacılık hakkındaki te
lakki farkları 18 yılın üst üste gelmesin
den ibaret bir basit yıllar yek!ınu değil
dir. 

1925 le 1939 arasındaki havacılık anla
yışı bir kaç asrın havsalasına sığmıya
cak derecede harikülAdedir. 

Bizim havacılık, havacılığın inkilapla
rını görmüş, ona ayak uydurmak zaru
retini duymuştur. 

Hava Kurumu teşekkül ettiği zaman 
ilk işimiz hazır tayyare satın almak ve 
pilot yetiştirmekti. Bugün Hava Kuru
nıu hava endüstrisini kurmaya hazırlan
maktadır. 

Türk Hava Kurumu Türk milletinin 
irtüa harbine hazırlanma şuurunu üade 
etmektedir. 

* Polonya harbi başladığı zaman henüz 
irtifa harbinin manası anlaşılmamıştı. 
Polonya on beş gün içinde harap oldu. 
Norveç hareketi deniz kuvvetlerinin ha
va kuvvetleriyle işbirliği yapmadıkça 
mefluç kalmıya mahk!ım olduğunu isbat 
etti. 

Giridin hava kuvvetleri tarafından 
zaptı irtifa harbinin manasını zihinlerde 
daha iyi tebarliz ettirdi. Ve bugiln dün
yanın beş kıtasıru saran harp, irtifa 
harbi stratejisi esasına dayanmakta, her 
saniye tayyare UstilnlüğünU isbat eden 
eserler halketmektedir. 

Evvelce muharebeler satıh ve derinlik 
gı'bi iki buudu ihtiva ederdi. Şimdi 
tayyare havayı hakiki bir cephe haline 
koydu. Bugün ister kara, ister deniz üs
tü silahı olsun hava silahı ile işbirliği 
yapmadıkça muvaffakıyet elde edeme
mektedir Pasifikte İngiliz ve Amerikan 
donanması bugün için gizlenmiş bir hal
dedir. 

Niçin ? 
Kuvveti mi yok? Kuvveti var: Adet

çe üstünlüğü de haiz, fakat hava kuv
vetlerinin yardımından mahrum bulun
duğu için gizli bir üsde saklanmak mec
buriyetini duyuyor. 

* Bu harbin verdiği büyük ders, hava 
silahının her şeyden üstün bir kudret 
halini aldığını ve buna sahip olmıyan 
milletlerin hayat mücadelesinde kaybol
maya rnahk<ım olduklarım anlatmak ol
muştur. 

Dünyanın birinci planda müdafaa ve 
taarruz silahı haline koyduğu tayyare
nin, milli hayatın mihrakı olması tabii
dir. 

Hava Kurumu 18 yaşını bu şuurla 
doldurmaktadır. 

~----~~~-----~ 

l lzak rloğu ha rpl~ri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Yeni Delhi, 15 (A.A) - Umumi 
karargah tebliği: 

Japon kuvvetleri Birrnanyada hala 
Taytinin cenubunda bulunmaktadır. 
Yalnız bir kaç devriye müfrezesinin şi
male doğru hareketi bildirilmiştir lngi
liz.lerin Nigoblindeki hareketleri mem
nuniyet verici olmağa devam ediyor. 

BIRMANY A, JAPONLAR 
VE StYAM 
Bankok, 15 (A.A) - Bankoktaki 

Japon büyük elçiliği sözcüsü demeçte 
bulunarak Rangonun düşmesinin Siyam 
için büyük bir ehemmiyeti olduğunu 
söylemiştir. Çünkü Birmanyadaki mu
harebelere Siyam !atalan da ııııkı bir su
rette iştirak etmektedir. 

Söz.cü söz.lerine şunlan eklemiştir: 
c - Rangonun düşmesi üzerine Siya

mın mildafaa hattı Siyam toprakların
dan u?.aklara götürillmilştür. 

Japonya ile Siyamı bekliyen parlak 
istikbal bu iki memleketi zafer uğrunda 
var kuvvetleriyle çalı§mağa sevkedecek 
mühim bir amildir.> 

Melbrun, 15 (A.A) - Hollanda 
umumi valisinin verdiği habere göre 
Bandoengin iş~alinden evvel bura51nı 
müdafaa etmekte olan kuvvetler kur
tulmn~a muvaffak olmuşlardır. 

C'ININ KORKUSU YOK 
Çungking. 15 (A.A) - Çin ıözcüsü 

yeni Japon hazırlıklanndan bahsederek 
demiştir ki: 

< - Kongkong yolu üzerindeki Ja
pon hazırlıkları bizi hiç korkutmıyor. 
Cünkü düşman buradaki mağlubiyetin
den sonra kendini hala toplayamamış
tır. Buradaki Japon kuvvetleri 30 bin 
kadardır; yedek kuvvetler de Nankin 
ve Mançuko kukla hükümetleri askerle
ıinden ibarettir.> 

Nankin, 15 (A.A) - Çin hilkümeti 
sözcUsü General Şerono gazetecilere 
ıunlan söylem~tir: 

- Çung King kuvvetlerinin mukave
metleri günden gilne azalmaktadır. 
Çung King rejiminin yıkılması yalun
dır. 

YENi ASIR 

~s ·o · N . ·tt:Eı{ • .. -ER! AMERIKADA OLAYLAR ltalvada kıtlık YUNAN PROTESTOSU 
ol * * *·~~~ 

Asker baş- Ekmek tayi- Eulgar 
. - - . . . 

• 

konıutan ni 150 gra- i~galini is
isteniliyor ma indirildi temiycrlar 

Elemli bir yıldönümü 
Bugün lstanlJulun işgali yddönürnüne rnüsadlft 

Eylp şehitliğinde lhtlfaJ yapdacalı-

--*- *----
Resmi binaıa,,..a ııarJı ET HAFTODA 30 GRAMDAN 

baltalama hazırlılıları 
yapıldığı anıa;ıJdı.. 50 GRA:YIA ÇIKAR LDI 

-*-
MeıguJ Yunanlstanın 
llıqvelıill protesto için 

uBerlinn e gitti.. 

tstanbuı, 15 (Telefonla) - Yarınki nin yıldönümline müsadil olduğu eihe'° 
(bugünkü) 16 ~art tarihi tstanbulun le her sene olduğu gibi bu yıl da Eytıp. 
~galine ve işgal kuvvetleri tarafından teki şehitlikte bir ihtifal yapılacakta. 
Şehzadebaşında Letafet apartmanında lhtifalde mektepliler ve bir askeri met. 
bir kısım askerlerimizin şehit edilmesi- reze bulunacaktır. 

Londra, 15 (A.A) - Hür Fransız -*-
ajansının Amerika muhabiri Pertimıks Roma, 15 (A.A) - ltalyada ekmek 
şu telgrafı çekmiştir : tayını yarından itibaren adam başına 

Londra, 15 (A.A) - Deyli Herald 
gazetesine Kahire muhab!ri bildiriyor : 

İşgal altındaki Yunanistanda, Yuna
nistan başvekili Çolakoğlu Bulgar kıta
lrırının daha geniş ölçüde Yunan toprak
larını işgal etmeleri keyfiyetini protesto 
için Berl:ne gitmiştir. Bulgarlar Yunan 
Trakya ve Makedonyasına gittikçe daha 
büyük mikdarda kendi vatandaşlarını 
yerleştirerek Yunanlıları buradan kov
maktadırlar. Maksatları bir Bulgar çok
luğu yaratmaktır. 

B. M. Meclisi bugün toplanıyor 
Amerikada cümhurreisi ana yasa mu- günde 200 grnmdan 150 grama indirile

cibince askerin ve orduların başkuman- l'ektir. Ağır işçilere yine eskisi gibi 450 
danıdır. Fakat, •İstediği zaman bu kud- gram ekmek verilecektir. 
ret! başkalanna devredebilir, vcyd genel Et bıyını haftada 30 gramdan 50 gra
kwnıay arasındaki ihtiliiflara hakem ma çıkarılmıştır. Bundan başka çocuk
olur• kaydına ne denir? Ameriknda şim- !arın şeker tayını da arttırılmıştır. 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Yarın (bugün) saat 15 te toplanacak olan Büyiill 
Millet Meclisi içtimaında ha7.ır bulunmak üzere şehrimizde bulunan mebusıe. 
bu akşam Ankaraya hareket etmişlerdir. 

di meslekten yetişme bir başkumandan ZAFER 1Ç1N FEDAKARLIK 
isteniliyor. Roma, 15 (A.A) - Mesajero gazetesi 
İŞSİZLER ÇOGALIYOR yazıyor: 
Nevyork, 15 (A.A) - Otomobil en- Yeni ekmek sıkıntısı hakkındaki hü-

dilstrisinde harp :malabnı arttırmak için kümetin kararı üç noktaya istinat edi
yapılan değişiklikler işsiilerin sayısını yor: 1 - Bir ikfüadi tedbir, 2 - Ek
dört milyon kırk bin kişiye cıkarmıştır. ıneğin azaltılmasına mukabil hamur iş-

Çolakoğlu bu tazyikler neticesi ola
rak Yunanistanın gittikçe daha fazla İn
giltere taraftan olduğunu ve durumun 
günden güne vah:mleşeceğini bildirmiş
tir. 

Istanhul kupasını Gala
tasaraylılar kazandı 

BALTALAMA HAZIRLIKLARI leri ve un gıdası arttırılmış olmak, 
Vaşington, 15 (AA) _ Mister Ruz- 3 - Hükümetin bilhassa çocukların şe

velt gazeteciler toplantısında demeçte ker işiyle meşgul olması. 
bulunarak Vaş:ngtonda ve diğer bazı Çocukların şekeri 100 gram arttırıl-

Köylerde Bulgarlar yağmalar yap
maktadırlar. ---·---

Çok sert geçen dünkü oy un sonunda i'enerbahçe
lller o· S yenilcliler-

şchirlerdeki resmi binalara karşı balta- ınıştır. Fin lt'r saçtan elbise 
ıstanbul, 15 (Hususi) - Kupa maç- Fenerlilerin bütün gayretlerine :.ai-

lama hareketleri yapmak rnaksadiyle Geçirilen zorlukları İtalyanlar iyi kar-
planlar haurlandığına delalet eden bir şılamıştır: bu fedakarlıklar zaferi temin 
takım hadiseler çıktığını söylemiştir. edecektir. Buna benzer kısışlar her ta-

Hükümet resmi dairelerin mtihafazası rafta yapılıyor. Gıda maddelerini tahdit 
için tedbirler alınması husuı:.-unda emir- etmiyeceğini vadetmiş olan İngilterede 

yapacaklar 
-*-

larının finulı bugün (dün) Şeref ıtadın- men birinci devre 3-0, ikinci devre d• 
da çok k ' balık bir seyirci kütlesi önün- 5-0 ile Galatasaraylıların galebeaiylıa 
de Fenerunhçe - Calatasarap takımları bitmiş ve bu suretle CalatasamyWar 
arasında yapılmıştır. 

Maç çok şiddetli ve sert olmuştur. 1941/42 lstanbul kupasını kazanm11JlıiP 
ler vermıştir. · de bütün gıda maddeleri karne :.ısulünc Helsinki, 15 (A.A) - Fin hükümeti- Fener takımında un bir kaç kişi bir kaç dır. 

defa oyundan çıkmağa mecbur kalmış Daha evvel yapılan Fener ve Gala .... 
ve takım gah 1 O, bazen de 9 kişi ile saray B takımlarının ekze11iz maçı da 

KARARTMA TEDBİRLERİ bağlanmıştır. Fransada günde ekmek 
tayını 100 gramdır. Eğer, Mihver dev-

Bundan başka karartma tedbirlerinin letleri insani hareket etmemiş olsaydı 
daha tesirli olması için bir takım karar- işgal altındaki memleketlerde bugün 
lar alınmıştır. Bu hususta kongreden 18 kıtlık hüküm sürerdi. 

nin bir emri mucibince Finlandiyadaki 
bütün berberlerdeki saçlar toplanacak
tır. Bu saçlardan giyecek eşyası yapıla
cak ve bunlar tercihen harp maltlllerine 
dağıtılacaktır. 

oynamıştır. 

milyon dolarlık tahsisat istenmiştir. tsviçrede de vaziyet böyledir. Ve Bul-

--·-·----- garistanda gıda maddeleri % 25 kısıl- ~~-~~-~~----~ 
Mersin ve Denizlinin 
yeni IJütçelerL 

J:indİstan mese- mıştır.> ---·---- Jaoonlar Sibir- Ankara, 15 (Hususi) - Menin vila
yetinin 1942 bütçesi 658,941, Denizli 
vilayetinin bütçesi de 638, 138 lira ola
rak tesbit ve kabul edilmiıtir. lesi, ln~iltere 

ve .Japonya 
----*----

.,~~onltJJI0ın niyeti· Eğer 
B. Crips vazifesinde 
muvaffah oluırsa .. 

Londra, 15 (AA) - Observer ga
zetesi B. Stafford Cripsin seyahatı hak
kındaki mütaleasında diyor ki: 

c Mister Crips meşgul olduğu cesare
te bağlı vazifesinde en mutlak yardıma 
layıktır. 

Japonyanın planı, İngilizleri Asyadan 
kovuncaya kadar Amerikayı uzakta se
yirci bırakmaktır. Bu planın ilk kısmı 
şimdilik muvaffak olmuştur. Fakat ikin
ci kısmının gerçekleştirilmesi o kadar 
kolay olmıyacaktır. Japonlar harp sa
halannda fazla yayılmışlardır ve Avus
turalyada şiddetli mukavemetle karşıla
şıyorlar. 

JAPONYA VE HlNDlST AN 
Japonlann Hindistanda üç şekilde ha

reketleri muhtemeldir: 1 - Japonya 
Hindistana dokunmıyacaktır; 2 - Yal
nız ehemmiyetli noktaları almak istiye
cektir veyahut 3 -- Bütün Hindistanı 
istilaya kalkışacaktır. 

BOYOK HiZMET 
Bu durumda Cripsin Hindistana git

mesini memnuniyetle karşılamak lazım
dır. Böyle bir seyı.hat iki sene evvel ya
pılsaydı fevkalade bir hal olurdu. Crip'I, 
İngilterenin Hindistana muhabbetlerini 
anlatacaktır. Eğer ümit edildiği gibi bu 
seyahat sonunda, lngiliz emperyalizmin 
Hindistanda sona erdiği görülür ve ora
da daha iyi bir idare kurulurııa, Crips 
İnsanlığa çok büyük bir hizmet yapmış 
olacaktır.> ---·---ESKi DENiZ HARBi 

------~*~~--

,, C ava" da kar-
şılaşan iki do
nanmanın kay-
bı ne kadar? 

-*-
Londra, 15 (A.A) - Amirallık da

iresi tarafından neşredilen fevkalade 
bir tebliğde 2 7 ıubat ile 1 mart arasın
da Cava denizinde cereyan etmiş olan 
deniz muharebesi hakkında şu tafsilat 
verilmektedir: 

Sayı azlığına rağmen müttefik donan
malar büyük bir cesaretle muharebe et
miıler ve düşmana hücum etmişlerdir. 
Bu muharebede 12 müttefik harp gemi
si ve sekiz Japon gemisi batmıştır. İngi
liz.ler Etektra, Encaunter, Stromghold 
ve Jpiter destroyerleriyle Eneter kru
vazörünü, Amerikalılar ağır Houston 
kruvazörünü ve Pope destroyerini, Hol
landalılar Kortenaer destroyerleriyle 
Ruyten ve Pava kruvazörlerini kaybet
mişlerdir. Avusturalya donanma!lı Yar
da Salupasini ve Everthen destroyerle
rini kaybetmiştir. 

Japon kayıpları şunlardır: Bir kru
vazör isabet almıt ve yanar bir halde 
bırakılmıştır. Baıka bir kruvazör batı
nlm11, diier bir kruvazör hasara uğra
tılmıı, bir destl'oyer babnlml§, Moyami 
sınıfından bir kruvazör de alevler içinde 
ve batar bir halde bırakılm11tar. 

.. ~ ..... l"'J •• ..., ••••• 

Vitiligo 

yaya hücum 
e·cseler de ••• 
~-----*--~--

H enı lıendilerini, Ptem de 
Bu latince bir söz. Onu kullanmış A~manları hezimetten 

olan eski zaman büyük adamlarına gö- lıurtaramıyacalılar-. 
re, manası az çok farklıdır. Hekimlikte Londra, 15 (A.A) - B. Beneş Çekos-

ANTALYADA 
YENİYOL-
Antalya, 15 (AA) - Valinin reisli

ğinde toplanan vilayet meclisi, Antal
ya - Yayla yolunun açılmasına karar 
vermiştir. Bu yol Antalyaya gelecek 
olan suyun bulunduğu Yayla mevki:ne 
kadar uzanmaktadır. 

bir cilt hastalığına terim olarak kullanı- lovak milletine radyoda demeçte bulu-
lnn manası. ikinci asırda meşhur filolog nurken şunları da söylemiştir: M d • • d 
Aulu - Gelle'nin verdiği manada, leke « _Japonya Sibiryaya saldırsa bile anş enJZJD e 
ve hafif kusur demektir. Bu cilt hasta- Almanları askeri ve siyasi felaketten 
lığı, ona tutulanların canını sıkarsa da, kurtaramıyacak ve her ikisinin hezimeti hava muhare
terimin ayni zamanda hafif kusur ma- birden gelecektir.> 

~f;.na da gelmes teselli verecek bir şey- ---·--- besi oldu 
Bu latince terimi burada yazmama AVUSrRALY A 

bir bayanın gönderdiği mektı.ıp sebep D • s. --*--
oldu. Henüz pek genç olduğu halde ·~arıya az yıyeceff İngilizler on Alınan tay· 
haylice bilgisi bulunduğu mektubundan verecelı.. i d .. Ü diil 
anlasılan sayın bayan, bu cilt hastalığı- yares "' n er ve 
nın kadın yumurtalığı hormonu ile, ya- Yeni Delhi, 15 (A.A) - Avustralya Jıendileri Jıayıp 
hut başka hormonlarla miinasebeti bulu- mümessili Siden yakında Avustralyaya vermedlfer-
nup bulunmadığını soruyor. dönecektir. Bir demeçinde Avustralya-

nın doğu Asya iaşe teşk!Uıtına yardım- Londra, 15 (A.A) - Dün sabah Maniş 
Okuyucularımız arasında vitiligo has da devam etmekle beraber bundan böy- üzerinde yapılan hava muharebesinde 9 

talığını görmemi~. öğrenmemiş olanlar Ik 1 d l du"şman tayyaresi tahrı'p edilıniştir. ög--
b b le dışarıya evve i ö çü e iaşe madde eri 
ulunması pek ta ii olduğundan ilkin d k 1 leden sonra dı'g-er bır' dii~man av tayyn-

b l h 1 - b gön erme mesu iyetini üzerin a1amıya- ~ 
u ci t asta ıgını iraz. tanıtmıya çalışa- cağını söylemiştir. resi daha düşürülmilştür. Bu suretle 

cağım. ---·--- dün düşürülen düşman tayyarelerinin 
En ziyade ecnç bayanlara, hem de he sayısı 10 dur. Bu savaşta hiç bir lngiliz 

men daima esmer güzellerine musallat Amerllıa IJu "il IJıl mil· tayyaresi kaybedilmemiştir. 
olan bu - sayın okuyucumuzun da de- " ALMANLARA GöRE 
diği gibi - «menhun hasatlık, vücu- ~on tondan fazla yiye• 1NG1L1Z İHTARLARI 
dun bir tarafında, cilt üzerinde beyaz ceJı VereceJı.. Bedin, 15 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
leke ile ba~lar. Beyazlık bazılarında ki- bildiriyor: 
reç rengini andırırsa da, çok defa süt Nevyork, 15 (A.A) - Amerika cüm- İngiliz tayyareleri Klermon Feran ve 
gibi beyaz olur. hur reis muavinı dün Omahada söyledi- Kiel şehirleri üzerine attıkları bildirgi-

Beyaz leke ne türlü beyaz olursa ol- ği bir nutukta Amerika birleşik devlet- lerde büyük bir hava akını yapacaklan
sun onu cildinin üzerinde gören bayan lerlnin 1942 yılı iç:nde İngiltereye ve nı bildirmişlerdir. 13 Martta ne gündilz, 
mutlaka üziilür, halbuki süt gibi beyaz müttefik devletlere iki milyon tondan ne de gece bu şehir üzerinde düşman 
fildişi gibi beyaz olunca, bunlar daima fazla. yiyecek maddeleri göndereceğini tayyareleri görülmemiştir. 
makbul renkler olduğundan, aksine se- ve Ingiltereye gönderilecek mikdarın Bir de Jıü..WiJı deniz 
vinmek lazımdır. Bence, can sıkacak geçen senekinden b!r misli fazla olaca- Y-
olan yalnız, kireç rengni andıran, cansız ğını bildinniştir. muharebesi oldu-
beyazlıktır. ---·-- Londra, 15 (Radyo) -Amirallık teb-

Beyaz leke yuvarlak veya yumurta Amerikada on binler· !iği: Dün Man.ş deniz!nde devriye ge-
~klinde olur, yahut muntazam hiç bir mileriınizle Alman botları arasında 2,5 
sekle benzemiyebi1ir, büyüklerde, her Ct" pilot daha dakika süren bir müsademe olm~ ve 
keste, bir kişide bile başka başka. Sayı- iki Alman botu batırılmıştır. Devriyele-
sı da belli olmaz: Bir kaç, bir çok vü- ----*·----- rirnizin hasarı gayet hafiftir. 
cut üzerinde musallat olduğu yerler de Nevyork, 15 (A.A) - Hava müsteşa- ---·---
öyle: Fakat en ziyade ellerin üzerinde, rı Amerikadaki orta mekteplerle liseler- AFRJKADA 
bileklerde, kollarda, boyunda, yahut de havacılık kursları açıldığını söyle-
vücudun kapalı yerlerinde. Yüzde ol- miştir. 500 den faila 'Oniversitede de pi- Hür Fransızların Jıa• 
ması pek nadir görülür. !otluk kursları açılmıştır. Yetiştirilecek zandığı rnuvaffaJııyet 

Onun için vitiligo lekelerini, eldiven- üniversiteli pilotların adedi 45 bini ge- Londra, 15 (A.A) _ Hür Fransız ka-
lerlc ve dekolte olmıyan elbiselerle ört- çecektir. rargAhının tebliği: Llbyada Merzukun 
mek çok defa mümkündür. Müsteşar sözlerini şöyle bitirmiştir: cenbunda Vadil Ekberde ileri bir İtalyan 

Vitiligonun en ziyade bayanlarda bu- < - Uçmak bütün memleketler için karakolu Hür Fransız kuvvetleri tara-
1 k d l - b 1 dd 1 bir ölüm ve kalım meselcsiwr.> unması a ın ıgın aş ıca gu e eri fından zaptedilmiş ve karakolun garnl-
olan yumurtalıklarla tiroit guddesinin zonunu teşkil eden İtalyanlar esir edile-
bozulmasından geldiği içindir. Bundan r;VJ"'JQ-..l"J:ıeoc:ıoac:ıoooc:ıoc:ıc:ıc:ıoccıoc rek bir çok malzeme alınmıştır. Bir tay-
dolayı kendilerinde vitiligo bulunan ha- S f d .. ._. yare meydanı kullanılmaz hale konmuş-
yanlarda hemen daima yumurtalıkla ~ o ya a mu .. ırn tur. ttmmülayarenef tayyare meydanın-
tiroit guddcsinde düzgün olmıyan bir N müzalıereler oluyor da 3 düşman tayyaresi yerde tahrip edil-
h_a~ bu~u?ur: .bunun tesiriyle, sempatik 1 Sofya, 15 (A.A) _ Naz.ırlar heyeti miştir. 
sınırlerının ışı de bozulmuş olur. 13 mart akşamı saat 18 den 24_30 a 1NG1I.JZ TEBLlôt 

işe böyle önemli iki güdde ile, bir de, kadar süren bir to·)lantı yapmıştır. Kahire, 15 (Radyo) - Orta şark Brl-
s:mpatik ımir.~er karışın~a onl~rın. işleri- Başvek:l Filo{ topİantıdan önce kral tanya kuvvetleri karargahının tebliği: 
nı yolunda gormemelerınden ılerı gelen 3 ile uzun bir gör~ede bulunm~ Dün Libya cephesinde İngiliz ve dliş-
lekclere de hormonlarla, yahut vitamin- ~tur. man savaş müfrezeleri arasında topçu 
lerle çare bulmak güçlc.§ir. Onun için ~...ccıcıcc:ıcıocccıcıccıcoc:ıcıo~cıcıocıoo.. faaliyeti olmuştur. İngiliz hava kuvvet
vitilogonun şimdilik kesin bir devası --------------- leri devriye müfrezelerine yardım et-
yoktur. sürdükten sonra, başka tarafları iyice miştir. 

Şimdikili halde. mütehassıs hekimler, örterek, lekeleri güneşe karşı, yahut ül- ---·---
ressamlık yapar gibi, bayanın rengine tra - viyole ıı.ııklanna karşı tutmaktır. Amerllıa sularında 
uyacak, fakat vücuduna zarar vermiye- Sempatik sinirlerinin boz.ulmasına karşı ._atırdan gemiler .. 
cck bir boya terkp ederek onunla be- da ılık su ile, sonra soğuk su ile banyo 11 

yaz lekeler üzerine - baba yiğitlerin fayda verir. Berlir., 15 (A.A) - Resmen b:ldirildi-
ciltlerine döğmeler yaptırdıklan gibi - Bunlarla beraber, vitilogo için yakın- ğine göre Alman denizaltıları orta Ame
döğme yaparlar. Ancak, bu işin acısına da hormonla tedavi• yolu bulunacağın- rika sularında topyekiiıı 70 bin tonilA
dayanmak için de haylice baba yiğit ol- dan umudu kesmemelidir. Ona tutulan toluk 12 düşman ticaret gemisini batır
mak lizımdır. genç olunca ve hormon itleri bu kadar mışlardır. Bu gemiler arasında üç sarnıç 

Bafka bir usul de, beyaz lekelerin hızla yürüdükçe bunu da bekljyebilir. gemisi vardır. Başka bir gemi b:r torpil 
üzerine ıüzel kokulu berıamot e.u11 G. A.. isabeti almıstır. 

Calatasaraylılann 2-1 lehine bitmiftir. 

AD ANADA 
Ekim selerberueı
Adana, 15 (A.A) - Ekim seferbuJt.. 

ği hararetli bir safhadadır. Bu yıl yeni-o 
den 20 bin işçinin çalıştırılmasına O.
verilmiştir. 

____ ...., __ __ 
Adanada Atatürlı 
günü ve gecesL 

Adana, 15 (A.A) Atatür1ı:la 

Adanaya ilk ayak bastıklarının yinninci 
yıldönümü bugün kutlanmıştır. Halk• 
evinde bu gece cAtatürk gecesi> tertip 
t>~ilmiştir. 

Yugoslavyada 
mücadele de
vam edi}1 0r 
--~~--*~--~-

K arn plar basılaralı 
Mihvere lıarıı harp ede:. 

ceJı binlerce aslıer 
temin edildL 

Londra, 15 (A.A) - Londrada1d Yu.
goslavya hilkümeti, milli kahraman Ge
neral Mihaniloviçin yeni ve mühim hı. 
hareketini haber almıştır. General )ıfi.. 
haniloviç Sırbistandaki toplama kampla
rma gece hücumları yaparak bir çok 
Yugoslavlan kurtarmıştır. General b11 
suretle Almanlar ve ttalyanlar ile milca
dele için binlerce asker daha temin •"' 
miştir, ---·-----Kuln Marinln 
torplllendiğl ,,aıan 
Londra, 15 (A.A) - Kilin Mari tra.-

satlantik vapurunun torpillendiğine c:lalıt 
İtalyan kaynaklarından çıkarılan haber
ler hakkında Londranın salahiyetli mah
fillerinde hiç bir §ey söylenmemektedir. 
Sanıldığına göre düşman Adet edinmif 
olduğu üzere bu vapur hakkında Dir »
her almak istemiştir. ---·---BİRFRANSIZ 
Vapuru IJatırılrnq 
Berlin, 15 (AA) - Bir Fransız ,... 

puru açık işaretler taşımasına ra~ 
İngiliz denizaltılan tarafından ı.atm&
mıştır. ---·---ispanya, IJlr sınıfı 
Aslıere ~ağırdı.. 
Madrid, 15 (A.A) - İspanyol lı~ 

meti 1943 sınıfına mensup mWtellefle.t 
silah altına çağırmı."?tır. ---·---YENJ İNGİl.İZ 
SEFiRi RU.SYADA 
Moskova, 15 (A.A) - BUyük BritO" 

yanın yeni Moskova bilyük elçisi Mistd 
Klark Ker cumartesi günü Kuib~e 
gelmiştir. Büyük elçi Sovyet protokol 
şefi, elçilik erkanı, Çin ve Polonya bO
yük elçileriyle diğer müttefik milletir 
rin mümessilleri tarafından kar§ll~ 
tır. ---·---BREZİLYA 
Bazı DanlrnarJıa 
vapurlarını aJdı.. 
Riyo de Janeiro, 15 (A.A) - Brezi!" 

ya hükümeti neşrettiği bir emirname de 
Brezilya limanlarında hareketsiz Wr 
halde bulunan Danimarka vapurl~ 
Loid Brezil.iyon kumpanyası tarafındaD 
satın alınmasını temin etmiştir. 

6800 tonluk .Arimna, 4500 tonluk ~ 
torya ve 3756 tonluk Nevada vapurJarl 
bunlar arasındadır. 


