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. · Slılppur, 11 (A.A) - General Fon
nal dUn alqam burada radyokrla Ja11-
lan bir nutuk söylemiştir. Cenenl- bU 
putkUnda demiştir iri : 

- Singapuru muhakkak ııurette aaim
le müdafaaya karar verdik. ~ 
ilk işi birinci Japon dar'buine ..... 
ko~ ve dUpnanı bayati ~ 
teld 'bCPleleıden mUmkUn oldulu bıilıt 
uzakta durdurmak olın~. Buraya 
fiındife kadar olanlardan daha gelllıt 

nlsbetı.rde hava akınları yapbı• 
mUmkündUr. Fakat şundan emin oNnUll 
ki harbin talii A vnipada oldu~ ~ 
Pasifikte de değişecektir. Amerika, ~ln
giltere, Avusturalya ve Hollliııda kol
lan bir tek kumanda altında faaliyeU. 
bulunmaktadırlar. Müttefikler M:in sa
fer muhakkaktır 

YENİ BİR JAPON IHR.l\CI 
Batav.ya, l1 (A.A) - Japmlar :S... 

neonun ~imal doğusunda Tarakan _. 
eına askeı: c:ıkarm14lardır. · 

( Sonu Sahife 4,. sa... Z .. ) 
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S ovvetler veni 
bir taarruza 
başladılar 

Alrilta h•rpleri 
---·---

in eilizler Sol-
lum ve Halfaya
da şiddetli hü
cum ediyorlar 
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'J'ayfarla Gazanf eft, llata1ıhane31i nasıl IJaJdulı· 

ıa,.ını Jı~a Köpfttilüye anlatıyorlardı.. 

••• :58 ---

YENIASJR 12 Sonlıiinun Paza,.tesı 1942 zw 

l<..oor nas J1on ar arı 
---·---

Kesilmesi yasak 
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(HastarafJ l inci Sahifede) 

A 1 
imparatorluğunun hudutlarını Irak'a ve 

t d G •• t civarına kadar getirmek istedi. 

ınor u ve oz epe bi~~~ii~:ı~:::~\~tJ~~~ı~t~ı: 
takımları galip geldi ~~:ı~~ ~=yd: Bu balomdan mu· 

-·- 1939 harbi iltifaklanndan dogan şart-
lardır ki. hanın son imzaladığı muahc-

- Bunun iruıana beıuer bir yeri bu-ı tınmadığı halde işin neticesini öğren-- DeJi:aNwl,,~•fpr "V,e Kar$ıyaka üçe karp bir, Atef te sdıra karşı dört deyi ve malfun olan rejim ve hUkumdar 
ıunmadığına bakarak yabani bir mahlruc meie merak sardırdığı bu dakikada sa- mandaların nakli hak· sayı De mağlOp- ve politikn değişmesini icap ettirdi. 
olması ihtlmali o dakika da bizim .de kaDı cllcenln lafa kıırışnuw üzerine b~ Geçen 22 hazirandan beri İngiltere ıle 
akl,!ffi1zd~n. geçmedi değil!. . denbire fena halde sinirlendi. Kaşlannı !undaki hükümler Dün §ehrlmlzde Lik maçlarına devam mıştır. Her iki taraf sahaya en kuv- Sovyet. Rusya arlık fill bir surette itli-. 

Gayet ırı, yan bir adam.. • çatan1cı edilmiştir. İlk maçı Altmordu - v ...... vetli ka_,_, _ _, ı -ırtıkları ile . gU- fak halindedirler. 
Sığır ve mandaların kesilmesi tahdide ·-L- ... -..9' unw&rJY e !ır'A oyun +-...;1 Arkadaşının yerine Gaz.an.fer anlabna- - Sen aua olf Diye Guanferi azar- ~ııb· t t ld v b 1 d il . d ,,.._ takımJarı yapmıştır. Birinci devre- zel ve hevecanlı olm.n..+.... Göztepe bi- uıö ... tercnin ve Amerikanın fili mUttc-

ğa bas1ıyatak: ladı. arlc.adaşın söylerken sen lafa kant- w ı u u ugrn~, un tlrın er erı e Y1 O - 1 galip bitiren Altmordu oyunun rlnci '--A:·--da 'hı-kendi ehlnd fıklcri olan Sovyet Rusyaya yardım ya-
. - ;Bqyu adeti blr minare uzUllluiun- ma diye daha demin tenhih etmedim muayyen yer er e sat ?cağını yaz~- bitmesine on~ varken ikinci ve bit uaua.,.ıuı rüzg • l e pabilmeleri ancak lran yolu ile mümkün 
Cla idi.. dedi .. Kalm gövdeni .kos koca- mJ tık. B~ huşuataki k~rdın~yon katan- dakika sonra da üçOncü golU kaydet- olarak oynamış ve devreyi O - 2 kazan. dilr. ÇünkU bu memleketlerden Sovyet 
n;an bir. M~şe kü.tilğUnü andınyordu. Meaele mühim... Bakalım anlayalım. na dal!' aldığımız mıltemmım ma1tlmnt miştlr. Oyun bitmek ilzere iken yılına- mıştır. Rusyaya yapılacak ihraç icin: 
Koca KöprUlU daıma asık duran yUzU- aaraya giden herif bir daha d1Şarıya aşağıdadır : . dan oyn.ıyan Karşıyakalılar bir gol yap- İkinci devrede rilzglra kaz1ı oynama- 1 - Şimal yolu. 
niln hiç değişmeyen sertliğini bu sefer çıkmadı mı lO yaşına kadar (lO yaş dahil) çift ve ~ ve oyun böyleliJcle ı . 3 Altınordu- sına ralmen UstUtı bir oyun tutturan 2 - Şark yolu. 
muhafaza etmeğe muvaffak olamayarak Eyy.... Devam et bakalım, sonra ne koşum sıfır ve ~nn~~le 8 yaşına nun galebesiyle bitmiştir. Göztepe bu devrede de .iki gol yaparak 4 - Basra körfeı.i - İran yolu vardır. 
gevrek bir kahkaha savurdu: oldu').., kadar (8 yaş dahil) dişı sıgır ve manda- GÖZTEPE _ATEŞ 0 u 0 • 4 gibi farklı bir netice ile bi- Şimal yolu Norveç'in işgali, Finlandi-

- Sakın, siz b~ı adamı giirilr görmez Tayfur anlatmağa devam etti: ların kasaplık olarak alım ve satılması Bwıdan sonra bu lkl takım karşılaf- tf iştir yawn harp halinde bulunması dolayisile 
kendini?.! tutmağa muvaffak olamıyarak _ Bir müddet orada bekledim. Bır" ıre kesimleri yasaktır. rm ' emniyetli değildir. Finlandiyanın miln-
h rif' bl Jı: ·çı b ü · Kesim yasağı dışında kalan her yaş- fcrlt bir surette Rusya ile sulh yapması 

.E 
1 ya ama 1 n em.;n onun ze- aralık saraya ekmek getiren elanelı:çi takı erkek ve dişi sığır ve mandalnr an- 'J'efJılfıleP için vukubulan Amerika ve İngiliz te-

rme saldırmış olmayasınız··· geldi. kapıyı çaldı. Kapı açılır açılmaz. cak mezbahalarda keruebilir. Mezbaha- şebbilslcri aklın kaldıktan sonra bu ih-
Tayfur - Aman efendim. .. Biz böy- ~~in üzerln_de._ demin taldp etti~ he- sı olmıyan kasaba ve köylerde maluılU • • • • • • • • • timal tamamen suya düşmüştür. Mur--

le aptalca bir harekette bulunacak ka- rıfı tekrar gordum. O dn beni gormesln ihtiyacı karşılıyacak nisbettek.i kesimler E k • d • • • ı m.ansk, Arkanjcl limanları vasıtasiyle 
dar ahlsa mJytZ) iti iyice anlamadan diye bir tarafa hemen gizlendim. Herif için ait olduğu belediye Ve muhtarhk- s 1 en en· ıyı ıg""' ne er Rusyaya yapılabilecek bir yardım arlık 
böyle hir harekete kaUmmak çılgınlık ekmekçiye ~lr ~etele verdL (•) ekmek- larca belli kesim yerleri tayin ve usulü bahis mev"Z.uu d~Udir. 
olur. . .•. . . . . çl çetele üzerı~dek\ çentikleri aay~ı. dairesinde illn olunur. T Şark yolu, Vladivostokta·rı Sibirya 

<?azanfcr - Bunu biJdıgımız ~çın hıç u~un ?oyla hcrıf derhal lı:oy~nından bil- J3u yerler, mahalıt idare, belediye, in- u••rkı·y~de yapılırdı hnttı vasıtaslyle malzeme göndermek iki 
ye:!mlzd.en kımıldamad!k... Herıf dos yuk hı~ kese ~ıkımp ekmekçınln hesabı- zibat lmirliğl ve veteriner teşkilltı ta- sebepten dolayı güçtür. 
cloı::_ru gıdip hemen bagm kapısını c;al- nı tesvıye ettı.. rafından daimt surette kontrol edilir.. Bu sebeplerden biri, Japonyanµı Pa· 
maf(a başladı. • _ . Ekmekçi saraydan aynldıktan ıt0nra Seyyar halde bulunan askerl birlikle.re si!ikteki mevkii, bilhassa son zamanlar-

0 dalcfkada artık hıç ~~~.e~ız ~al- ben bu sefer de onun peşine düfrihn ait kesimler, bu hilkme tlbi değildir. Bizim crJladUPnun nan iradın .... e ... •e ... -11 ..._.,,. da elde ettiği üstünlUğüdür. Bu UstUn· 
mamıştı ... Tahkikine glriftigımız ı~e ve yanına yaltla~arak ekmekçiye dedim Mezbaha kesim lerinde kesile- H H • H•H ırnu lllk Amerikan gemilerinin Vlavivostoka 
bir ip ucu yakaladığımıza hemen kıina- ki: cek ve d 1 yer tah edil iğne yaptut, flütün dünya uMudurnıın iğnefeftfnJ kadar sağlam gelmeleri iınkaııını gnçleş-
•1 getfrmiıtik. c Aman ağa, demin Fazlı paşa sara· ~~vda m:ı= ~ en -ı. fflCIJdJuJ f&dfll'd tirir. Buradn da Atlnntikte olduğundan 

Tayfur - ÇGnlcü bu adam ikide bir ymda görüştüğün 0 adam kimdir) Adı ile te~ ttiril ı:eterıner ra- ~-- 1 daha faz.la bir tehlilcc vardır. Atlantikte 
Cle dönüp ıık sık arkasma bakıyor ve nedirh Ekmekçi önünde gfden merlc.e- poru t . e ~Ancak ı.a!]; Harp ıürüp gidiyor. Bu arada her feY 3 bin kadar evden mürekep olduğunu Almanya mağlup olduğu halde Pasifikte 
mütemzıdiyen etTafını koUavordu. bini durdurdu ve dikkatlı dikkatlı yü- !.1:~~.':ıerhıner rapo~lık m b tasıt ~ pahalılandığı eibi bulunmayan veya zor anlatan Evliya--lehı" cça,... d"'-'-"-lan- Japon donanması üstünlük arzctmektc· 

~....,. e ayvan OG6 za ı nızam. !t= .,.. ~ d' B ··...:1ük· ·ı b·ı '\"-d' st ,_ 
Gazanfer - Kapıyı açtılar... Herif zümc baktıktan sonra: <Bunu neden sind ·· eril hurt k · 1 bulunan madde Te metalar da var. Bu nın ekaerisl iğneci dükkanlandır. Cemi ır, u gu~ ycru se 1 e 'ut ıvo Ol\. 

bağa girdi Biz olduğumuz yerde hiç sordun-> Diye 'beni lstlntak etmğe kal- nam~ dd~ ~östd den IJ}ec desımVer meyanda her evde mutlala lhım olan limanına çıkanlacnk malzeme, tek haUa 
Lıprrdanma.dan L --klem·"c d-·"- ettik. k .,. y~ n bulı ay m an rnUlsterdesrıabuır... e- diyar Rume bu §ehirden nice bin yük gayet uzun bir zamanda nakledilebilir. 
ıııı: oe ~.. ~-~... ·ışmamn mır... teriner unınıyan yer e işler cdiki• fg~nesi> fiatlan da artmag"a de- B ile' b t d 1 k 1 d · 
•A d · l d kl'- · "' iğne gider> dedikten sonra Mudurnunun u ı se ep en o ayı sar yo u a ıc:e 
""'ra, an yırm a. a.a ya geçtı, Y~ g~ç- Fakat ben biç boı bulunur muyum! mahalli belediye ve muhtarhklarca ve vam ediyor. Sebebini aorananız alaca- yarama .. b" h ld di 
medı .... Kapı yenıden açıldı ve ıçcnye Hemen bir mantar savurdu..m: cBu sa- __ , __ ~ı birlikl rd . kı , l i .. k büyük, küçük bütün ahall.sl iğneci oldu- ,. ır n e r. 

• b J h "f k - .. 11:tAer e e ıse ta veterıner er gınız cevap a§ağı yu an malUın ve ba- .. · 1 M d D S ... 3 Akd · bo" 1 l ktren o uzun oy u erı te rar gonın- raydan bir cüce aradıklanru duydum. tarafından lır ait: gu ıç n u urnuya < an uzen - lgne - cnız ve Jaz ar yo u. 
'diJ. Aynl mmand:\ buraya $?irerkt-n boı orada kime müracaat edeyim) Bunu , yapı · . yeri veya tehiri> denildiğini de kay· Akdeniz ve boğazlar yoluna gelince, 
olan elinde!......... nnbmak istiyorum da işte bunun için o Belli maksatlarla munyyen mevsım· - Efendim. iine dıfirıdan getirili- dedlyor. Evllyaçelebiye göre Mudur- Ondokuzuncu asrın mantığına göre bu 

Tayfur - Bu ıefer içi dolu gibi gö- adamın kim olduğunu senden aordum.> lerde yapılması mutat alım ve satım ve yor, TüTldyede yapılmaz ki .. Dıoandan nunun dükkan ve evlerinde l I OO adet tabll yoldur. Fakat buglinkU hava ve de-
i'Üren büylJk bir torba bulunuyordu ve V d·"· b '--- ,_ . . • kesimler için valilere yapılacak mUra- mal getirmek iee ne kadar zor ıimdi bi- ign" e tezgalu ve dolabı vann••, Mudur- niz silAlılarının ortaya çıkardıkları vazi-
bunun içinde. bağdan alınan altınların er ıgun u cevap eıune&çıyı tatmm caat Uzerinc hayvnııın nevi, ırkı, mik· linıinizl. .,, yet deniz kuvvetlerini, hava kuvvetle-

etti. lete bu auretle o uzun boylu heri- nu kadınlan da iğne imal ederlerrnİ§. 
bulunduğuna derhııl kestirmiştik.. Zi- fin kim olduğunu öğyenmeğe muvaffak dan ve kesimin devamı mUddetini bil- Evet. alınacak cevabın manaaı budur Hatt& Mudumunun claz Jğnesb deni- riylc işbirliği etmedikçe muvaffak ol· 
~ar...... oldum. dlrmek şartiyle kesime, alım ve satıma ve öyt.f bir telikki vardır ki Türkiyede maktan mcnetmektedir. Halbuki bugün 

Gazanfer - Batakhaneye dü~irülen mUsaade verm~e Ziraat vekilliği salA.- len nakış iğnesi bütün dünyada m~hur- Akdenizde ve bogv azlarda 19 uncu asır 
T f b'-..ı bir B ·· ~t. iğne yapılamaz. Ne kadar yanlı• bir te-

adamlann evine bir herifin geletek ay ur ııuen e sustu. unu goren hiyetlidir. lakki ı " mu~. şartları ile, yani yalnız donanma baki-
ni ali I d k d ~ t sadrazam yeniden alnlrlenc:li: H ki rk k d -;; EvlJy..-Clebi Mudurnu t~-lerinin . i . tin d k 1 ak •. o ann es n en para opar ıgma a- er yaşta e e ve işi sığır ve B. Abdurrahman Utkum, bize gön· ~ ~·- mıyet ne ıs at e ere yo açm mum• 

mamlyle vakıf bulunuyorduk. Simdi - Nedir ba11maza gelen}.erl BugGn mandalann ve bunların derllerlnln ahm derdiği biT yazıda bu telikkinin ne ka- cnlihneti karına değmez gayet ucun ol· kUn değildir, Akdeniz ortasında Girit 
burada hazır bulunan ueWHı kulunuz de bu cücelerle çattık belayal .. Biri la- ve aabmlan, pazar ve panayırlarda ya- duğunu eöyledikten eonra en 1)-iaiııin on adasının hava kuvvetleri ile işgalinden. 
e'n'elce bunu bize haber vermiJtL... temed.iğimiz halde söyler, öteld sözüne ptlacaktır. Men§e ,ahadetnemeal bulun- dar yanlı§ olduğunu belirtiyor ve cMu- tanesi bir akçe. hare! alemlerinin yirmi- sonra bu deniz seferi üzerinde yapılacak 

COcelerl ilk gördüğü dakikadan iti- devam etmeal lhlm celdfii bir amada mıyan hayvanlann alım ve sahmlan ya- durnu iğneciliği ile tanınır bir beldeydi si bir akçe olduiunu kaydediyor ve nakliye işi namevcut sayılmak iktiza 
baren ..drazamm dudaklannda belire- easar... aakhr. eskiden, bugün bile iğneci ustaıı olan Mudumulull\T için ,öyle diyor: eder. Bu sebepten yardım ancak Basra 
rek derin bir ı.tihza manası ifşa etmeie Behey adem!.. !tin en can alecaiı dedelerimizin torunlarından bu sanatı körfezinden çıkan eşya tran arazisinden 
tlevam eden alaylı tebessümden arbk noktasında böyle birdenbire QeJ'e dur- DERi SATIŞl..ARI yaşatanlar içimizde vardın diyor. cCümle tehir ahali.i anınla cE.lklalp geÇ')rek Rusyaya vanr. 
L L. ,_ K K 1 d "' B herifin kim M..s..- bbe ha Habibullah> diye kefaflanıp dururlaT, 
nlç bir e.er a.auuamJftl. oca öprü Ü unr u 0 .._..._ • Belediye kanununun hükümleri dal- Mudurnu. malGm olduğu üzere Bo- d İttifak hr,rplerlnln icapları ile coğraf· 
gayet ciddi bir taVUI' takınarak: her Yenenel... reainde ılmdiye kadar haYTIUl puan ih- lu viliyetindedir, Boluya 52 kilometre- pirleri hazreti ldrb ve Davud~ u~lan yanın zanıret.i bir araya gelince, İranııı 

- Aman lafı kesmeyin. dedi, hem Tüytıüz ence yıbpk bir tavurla gözle- du etmem.it olan belediyeler, karama- lik düzgGn bir şose ile bağlıdır 1000 bereUtile cenabı izzet bu ıgneeılere imzaladığı İngiliz - Rus muahedesi mey" 
biriniz anlatan. •• lldnlzin biribirlnizln rlnl lurparak: menin yürülüie alrdiii tarihten itibaren kadar evi ve 4 bin kadar nü~ vardır. çok büyük bereklt vcrmif.> dana çıktı 
PeP aTa 9Öylemeal lll uzatıyor .• Hem - Fazlı Pata kmnİll klhyaa Ferhat nihayet hlr ay içinde mulüne tevfikan Ytldınm Bey&ZJdın camil ve hamamı, Görülüyor ki iğne, Türfdyede yapı- İcabında harp zaruretlerine, icabında 
tle bir az ima .3y]eyin. herif bu torba- ağa olduiunu öğrendim, diye cevap ftl'- pazar yerleri açmağa n bunu derhal zl- en dikkate pyan binalanndandır. Ha- lamıyacalt bir §ey değildir n evvelce coğrafya icaplarına karşı koymak lghı 
yı alıp nereye götürdü> eli... raat vekilliifne blldlrmeğe mecburdur- mam. mermerden yap11mıttır, en büyük en iyi iinelu biz.im yurdumuzda yap1- milletlerin yapacakları tek iş kuvvetli 

Fakat c6celer yine bildiklerinden Pf" Ortalıiı birdenbire derin bir I? dzlilc: la tehirlerimizde bile görülmiyen zerafet lıtken ne yazık ki ıimdi bu sanat unu· olmaktır. 
rnaddar. Birisinin batlaclıiı cümleyi dl- Nrdı. Odanın içinde bulunan bet ada- rTüccar, celep ve hayvan alam satımı• ve bGyüklüktedir. fakekler ve kadmlar tulnnqıturl 1-'AZLİ ERTEM 
ieri bldrmeie devam ediyordu. mm bepml de o Oldbda diltflnC9f'e l L b '- 1~ dl için a....., kıaunlan vardır. -----------------------------

Tayfur - Ben arkad8flJll Gazanferi nmıtt gibi g3rünU,.orlardL nı yapan ann &Ha a ve &liymn o &J&- "·· 
onda bırakarak hemen herilin petlne I I rak eıbu veya. bunun .. ticaretiyle tn.ef- B. Abdunahman Utkum, E•liya Çe- tngllte•ede tafJabet 
takJldun. Topkapıdan geçtik. Şehir emi- - B TMED - gul olanlann elinden ugtT ve manda1ar- lehinin de Muduma iğneclllğinden. ballı 

la bunların derilerini toplam-1-- al ve 'bmıu medı ve ıena. ettiğini hattrlab- •••••••••••••••• 
nlnl. Abarayı ~D bap katettikten (•) 111'..:L.!.:S- t•-LLI• ..ı.. •· L _ ---alan ·---Lttr p ~ • r'!iJh l~'--.ann. nihayet Bey&Zlda oradan da ......- --- • ma ve ...... , ,.--. . azar ve pa- yor. rı aııWuı. Mudurnun 17 mahalle, lngiliz doktorları nasıl 

yetiştiriliyorlar? 
~-l:terli"'- -1diJt ' JDek ftl'tD eh-P1er fllılle w._.. a&ynlardan uğır, manda Te deri toplı-
ycu - IS""" ... • • llırch. Vtrdildıai ... ....... ........ L b--L- l __ Lt d -•-ı rln danı olm17an erkek Ye dişi •ıiır ve man

dalarla bunların derilerinin her ne m
retle oluraa ol.un karadan eevkleri de
niz veya demlyollan ile nakilleri mem• 
nu olduiundan poU., belediye, hayvan 
aağhk ubıtaaı, gijmrük muhafaza ve is
kele ve iataqon memurlariyle jandar
ma. lr.öy muhtarlan ve bekçileri. ba ve
sikalan alıncld:ı mükelleftirler. 

Birde ne bakayım? Henf Dizdanye- L::!;la açtlklan ~ talatadan yacaso ve ......- yer ere _na&J.e eceıso e 
ye adden 80kaia •pıp Fazb papnın ..,_ _,.-. olan çetelel_.. & iade l..wt dilekçe ile vlllyete muracaat ederek 
rayıam kapua önUne gelir gelmez b~ eclrna~.-n mı müsaade alınalım mecburidir. Bu c:lilelc-
denhke duruTennesln mil.. --- çede hangi yaıtaki erkek ve <lifi 91ğrr 

Gazanfer - Bu aarayda Fazlı papnm •""""" ve mandalann, hangi kaza ve pan&Yll'" 
kızı Gevherll hanım oturuyor. Bu- Toprak ollsl uınam mtl• larda ve ne makaatlala ve kaç baı ola-
rada her gece sazlar çalınıyor, kıyamet- d"~-"' ı ... .aı!a etti.. nı& aabn alınacağı ve nerelere aevldle-
ler kopuyoT. içeriye alınan erkeklerin IU",~.N#t ceii tasrih edilmlt olacaktır. Pazar ve 

lngUtere, hasta tedavisi en iyi organize edilmiş 
olan Awapa ıneınlelıetldlr-haddi, hesabı yok.. Tcn>rak ~Jllleri ofW umunı mtidU- panayırlardan toplanan •in' ve manda· 

Saraym pencerelerinden akseden c;algı rU Hulki Alisbab Mtifa etrPil we ittiiası )ar bunlann derlleri veteriner muayene
sealerlyle birlikte burada ollll) biten re- kabul edUmI,tir. Yerine lc:lm.iıı gethile- sine .tabi tutulacaktır. 

Avruııada, hiç bir tnemLıkette taon leri büyük Britanyada çok güzel insani 
ö!ümde1' ölmek 1ngilteredeki kadar gü.ç hissiyatın mevcudiyetile temayüz et 
değildir. zm:ı tngilterede adalannda ya.- mektedir. John Hovvard hapishane 
şayan her hangi bir kim&eda bir hasta.- hayatını islaha baıladı. &ir ticareti 
lık ba§lar bqlama çoJc girift "e inceden lağvedildi. Bütün o dt-vir ciKi zümresi> 
inceye muucızenele1ımi§, iyi organize edil- oltırak tanınmaya ba~lanan kütlenin ha-

uletlerln gürültüsn de lstanbulan her ceği timdilik be111 değildir. Halld AH. SIQIR VE MANDALARIN NAKLİ 
tarafına yayılıyor. hah ziraat bankıwndald eski vazlfeaine 

Sürü halinde aığır ve mandaların her 
ne vasıta ile olursa olsun bir yerden di
ğer bir yere aevk ve nakllleri, bölge SÜ• 
rek talimatnamelerindeki esaslar dahi
linde belli güzergahlardan yapılacaktır. Köprülü Mehmet pap. fimdiyc kadar döneceltth. 

~~~~-.,...:~~::::.<::::.<::><:::><:::><:::ı.<::><::><::><::><::><;:::ı-<:::ı-<:~~~~ 

Büyük Gece 
~RUS tNKILlBINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 

••• 7 ---
Madam J:i şüphelenmeden gttıi, biz de bir lıaç 

zaman daha emniyet aJtmdayız demefrffp 
- Allaha ısmarladık mösyöler, ma· 

damlar Allahıı 11mıırladık 1 Diyerek çık· 
tı, gitti! 

Aıağıdaki kapı kapanınca, Anton bü
yük bir yükten kurtulmuş gibi: 

- Ofl Dedi, bir kere daha yakamızı 
Çarın polisinin pençesinden kurtardık. 

Fakat pasaport tam ''aktinde geldi. 
Eğer bu pasaport elimizde olmasaydı, 
İ§ on rublelik bir banknot ile hal edile
mezdi. Ah, ah.... Emniyet memurlan 
değil ... Bunlar bir sürü haydut. bir aürii 
hırsızı ..... . 

Vasili, çiçek saksısını usulüne göre 
yine pencerenin içine yerleıtlrerek: 

- Evet, dedi, fakat, madem ki hiç 
bir ıeyden ıüphelenmeden gitti, biz de 
,urada bir kaç zaman dah" emniyt>t al
tındayız demektirl 

BiR ZiNDAN MAHKOMUNUN 
ISTIRAPLARI 

V uilinin bu aözleri henüz bitmit idi 
ki Sofya. T antah kohuiuna almıt odaya 
getirdi. Bütün gözler ha adamm üzerlDe 
hayret ve takdirle döndü. 

Bv adam, zayıf, ufak tefek, kendisine 
bir Yllf tahmini imkinılZ bir adamcaktı. 
Çok yıpranmlf, he.ata olduiu da bdll 
idi. içine çökmiif göğaü, ekaeriyetle 
rastlanan bir yahudi tipini yap.yan bu 
adam, eeğer her ,eyi gören. garip bir 
parlakllkla parlıyan, dört tarafa hnl h
nl bakan gö:tleri olrnaaaydı. bir ahmak. 
sefil bir budala addedilecekti! Benzi 
sapsan, çıplak başında da bir kaç uzan 
Jtıl ve çenesinde kırçıl aakah var idi 

Salonun tek koltuğuna kendialni ab
veren bu ad~ ku~tli ve keıik ke
ıik-eelen bir öüirük bir IQiiciclot prtt1, 

Veteriner aağlık raporu ve sürek cüz· 

mi§ bir tedavi &istemi faaliyete ba§lar. yat şeraitini düzeltmek için en şiddeti 
bayır, tamamiyle hırpaladı. MiN.firin den baıka bir §eY düıünmez- * cehdin sarf olunduğu bir zamandır. 
atakasında duran Sof,.&: ainizl Ekser defalar, zındancılardan bi- 150 seneden az bir zaman evveline ka- Bugün için yapılması biT emri tabit 

- Va.ıli, •izin ayenizde 0..Yit Ka- riai gelir, sizi uzun ve yaş bir iple bağ- dar BUyU.k Britanyada, dünyanın mUte- gibi beklenilen musluklardan temiz ve 
ben, Kiyefli Karl Dantov oldu. Fakat lıyarak hııtintak dairesine götürür. Ha- baki kısmı gibi, hemen hiç bir slhhat berrak suyun akması ve bu suyun itina 
bereket versin ki muhterem Tantal ara- kinı mevkiinde olan Çann bir celladı, servisine malik delildi. Halle sıhhati ile yüzlerce mil mesafeden borular için· 
mızdL Dedi. &Tkadaılarınızdan filan veya filamn her rnevzuun.da içtlmat dil§Uncelerin ba~la- de getirilmeıi ve her gün tahilil edll-

Ancak duyulabilen bir sesle Tantal: ıeyi itiraf ettikleri iç.in niabeten hafif ması gerıye, ta ondokuzwıcu asnn bil§· • . . ..:ıı •• 
1 

. 
1 

dd 
- Te§ekkiir ederim. dedi 'Ye elini cezalara çarpıldıklarını, ve ekseriya suç langıçlannda BUy{lk Britanyada zuhur lmrlesı, au~~~ntu eı:n .tbo.p anml asıı, c:ı1 e

Vaelliye uzatb. Vaaili, ihtililci muhi- ortaklannızın her §eyi itiraf etmlt olma- eden ısmat inkilAbı ile doğan ve bu in- e n temız.1enmeaı gı 1 ıey er ngı tero
tinde çok muhterem aa-1-n bu kuru eli lan dolayıaile inkarda bir mana kalma- ki1Abı takl ed k ıklık ve sefalet- d .. 0 .zaman baılamış bulunmaktadır. Ve 
8-'-tı: rua d·x.. - 1 y ld 1 d h h i p en arışeml k butün bunlar halk aıhhatı noktai naza-

ur. ı.ıs•ru aoy er. o q ar an er ang lere kadar dayanır. M e ette ağır sa- d h . ti h . d' 
- Hakikat, dedi, buraya puaport- birialnin enanmw vermig olması ıstıra- nayi için k~mUr ve demir gibi iptidai nn an e emmıye aız ır. 

8UZ gelmek tam bir deliliktir! bıru düıününüz bir kerel Bu kadar mu- maddeleri haiz bulunan merkezler mu- * 
Vaailinin .özlerinde. tazirden ziya- hddes bir davaya ihanet nasıl girer) hitine doğru iptidai fabrikalarını imtidat Büyük Brtanyada aıhhatı umumiycnin 

de takdir Ye hayret vardı. Ve bir gÜn ele cellidın yeniden höcreleri ettiren fabrikatörlerin adedi arttıkça, hüsnü muhafazasında icrai tesir eden 
ölen bir adamın ıon ıözlerl kadar za- dolqtığı ve ayni arkad&§ln idam için köylerden, mecrasız kulubelere, harap grup, eilbbadır. Onlar hastalıkla aJA

yıf .... hafif olarak aöylcnen Tantalın alınıp götürüldüğü görülür. Bu aziz yol- meskenlere dolru işçilerin milz.mahil bir kadar mevzu ve işlerde ilk ve en büyük 
eözlerinin bir lr.:elimeaini bile kaybetme- da§ln, mefkQre yolcusunun ayaklannı akını görUlUr. Onlar çlftliklerfnf, tarla- mesuliyeti haizdirler. lngiliz doktorlan 
mek kaygusiyle etrafını aldılar; Tantal sürüyerek ölüme gittiğini görmek ne ka- lannı yUksek Ucretler için terk etmiş- hemen hemen diğer bütün Britan;a me" 
maceratnnı anlatmaia bqlad1: dar hazindir bilseniz! Ve, bu az.iz yol- kr ve fakat mukabilinde çok defa hu-

- Yoldaılar beni lc:açınrak arabaya daşın sıımimiyetinden ıüphe ettiğiniz talıla ve HlUme mah1dlm kalmışlardır. 
attıklan zaman ancak elhlae deiiıtiTecelc için kalbinizin en ağır bir ıstırapla bur· Halkın .slhhatı için ~ tasa~rlar ol
lı:adar bir vatik bulabildilc. Pasaportu kulduğunu hissederseniz, affını istihsal dukça baılt idi. O e\inlcrin mUtehayyır 
dii,Unmeğe Yakit olmadı. - Cebinden edememek te ebedi bir elem ve ıstırap ':e. mer~ezleıtlrll~e~i§ olan idareleri, 
bir tabanca çıkararak - zaten pasaport- tqkil eder. Hele, yoldaglanna, bütün ışçilerinin sıhhati ıçm plrşcr yapmnk.:Vke 
tan i,yi verecek ıeylerlm vardı!. Çünkü mefkGre ve hürriyet yolculanna son bir yahut her hangl bir epıdemı tesirlte yu -
tekrar oraya, menfa ve zındana dönmek ed ....:ı.ı •. 

1 
.. h.. 1 . k'. ··1t, selen fabrikalanmn kapanmalan ııkkın

artılı.: benim için imltaruızdı. Siz oraaını v a ...... goz e!ını oere erın .... uçu dan birini kabul etmek mecburiyetinde 
görmediniz ve ne olduğunu bir tüdü bi- fakat kahn demır parmaklıklı, orumcek kalını§lardır. Bu sebeple küçük ,,.e ter
lemezainlz, ben de anlatamam, hiç bir ailariyle örülmüt pencerelerine bakar- tipalz bir au yolu, turada l>urada lağım 
kiıme de anlat:maia muvaffak olamaz. ken, göm gözünüze ilirJirse ... • Tantal hastahane teahilltının tanzim ve tertibi 
Oradaki fecaatı ve dehteti ancak orada o feci ınal\%.Arayı yeniden görecekmiı ve ve klfl miktarda elverifli ıu teaieatı tet
yqayanlar bilir! H~r gün bitifik höc- görmemek istiyor gibi gözlerini kapa- killtı vücude getirmekle iktifa etmlıler-
relerden birinde bir yoldattn öldüğünU yarak sözlerine devam etti • ah bu göz- dlı. · 
duyduğunuz zaman, eadece ebe- ler, ah bu bakıtlarl On aekizinei •nn aon bir kaç ıcnelc-
nim sıram ne vakit gelecek 1 :.- , ,.,__ B 1 TM E D İ MNıl ri ve on dokunzuncu aarın ilk on sene· 

zulnrı jibi muayyen bir anane ve itiya
da, oekll ve muamele tarzına maliktir· 
ler. Dokt'orlar ehliyet ibraz ettikleri u· 
man bile, iki bin seneden daha eski 
olan Hipporkrat yemini ile tahlif olu· 
nurlar. Gucen Spuare'ın sakin bir bina· 
ıında Lndranın merkezinde, elleri· 
ni yukan kaldırarak yemin <.-der
ler cthtiyar edeceğim her bir mu
amele ve hareket, kudretimln ve 
muhakcmcmin imlcllnı derecesinde lıas· 

talarımın lehipi ve menfnntini istihdaf 
edeceği gibi onlann zararlarına ve her 
hangi bir fenalıklarına matuf olınıya
caktır. Gideceğim her bir eve blitün ha· 

( Sonu Sahife 4, Sihm 5 te ) 
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OTUZ YBDDICt DERS

No 
Not 
Never 
None 
Nothing 
Nobocly 
Weren't - were not 
lm't - ı. aot 
~'t-arenot 
Wam't-wuaot 
Hawn't - have not 
8-'\. hM not 
11..m't - had not 
Döo't - do not 
Didn't - did not 
Can 't - c:mnot 

(alu) 
(not) 
(nevı) 
(nan) 
(nMin(c) 
(noubıcll) 
(WMDt) 
(izlat) 
(ltat) 
(U&mat) 
(bevnt) 
(heznt) 
(hednt) 
(döunt) 
(didnt) 
(kAnt) 

~.10k 
Dell1 
Asla 
Hiç. Hiç 'biri 
Hiç 
Hiç kimse 
Detillerdi 
Dejil - dir 

Değil - siniz 
Değil - idi 

Malik - değil 
Malik değildi 
Değil - yapma 
Yapmadı 
Bilemez) 

tktldart 
Couldn't - could not (kudnt) Bilemedi) 
Won't - wlD not (u8wıt) Olmıyacak 
Wouldn't - would not (uudnt) Olmıyaeaktı 
Sbmı't - shall not < slnt) Olmıyacak 
QUESTİONS: SUALLD 

Is be here" O burada mı? 
Yes. Evet.. No. 
Wben we aak a question like thia, we expect elther answer. 

--·-·-· 

Hayır. 

Böyle 1* ...ı ...ıatumuz aman, cevaplardan birini istimal ederiz 
Be la here, lsn't be? Yes. 
o buradadır, değil ııü? Evet. 
Wben we aska questlon Jike this we expect the answer to be ıYesı 
Böyle bir sual 80rdulumuz vakit cevabt •Yes• evet (Mllsbet) bekleriz 
He lsn't here, il he? No. 
O 1lunda delddlr, delll mi?. Hayır .. 
When we aska q\..tlaa llke this we expect the answer ıNo•. 
Böyle bir sual sordulumuz zaman cevabi •Hayırı olarak bekleriz 
la be cwntnı? 
O~nnı? 
y es. (Y es) Evet. 
Yes, h" . (yea hJy iz) Evet, QCfur. 
No (nHu) ~. 
No. he İ8ll t (DÖU hly bnt) Hayır o delddlr .. 
Sometimes an answer which we do not expect may be given. 
Baan ~ bir cevap beklemey~ 
•Be did want th.ls to be done. didn't he~ ~ 
•We tbought be did, but he didn'h 
O bunun yapılmasını istedi, değil mı? 
Zannedersek lstedl, fakat o yapmadı. 
•Re did not know tbat, dfd he?• 
~he dld although we did not expect that he would.• 

Can 
bilmedi, maamafih bileceğini bek1emiyorduk. 

abe 8Wim? No, ahe can't 
O Yilzebillr mi? (Kadın) Hayır, o yüzemez. 
~ be1'Peak11'.nıJlım'! No, he can't 

ıJlzce konutabdtr mi?.. Hayır, konuşamaz. 
Had YOU the book?. No, I hadn't 
~bınız var mı idi? Hayır, yoktu. 
o:re they their tlckets? No, they haven't 
Be arın biletler._.. mı? Hayır, yoktur. 

DWer oamea ı... but l don't know wby he doesn't. 
O buraya ula gelmiyor, fakat bilmem niçin gelmlyor? 

Topnk ........._.Ofisi tzml• ... e11Nl1• : 
TA&Un YE TAIDdL ıtt SB8Dtl'll&St 

Hububat un Ye kepeklerin vaıondan tahlb-elerlle anbara ıwlııttlrae " 
nakllye vaatalanna tahmil lfl U/1/942 g&nil .aat 15 te oe.lınk Mn......Lı 
~ ebUtme ile iMie eclilecei:'Men lateklllerin prtnameyl ıörmelı: w .... 
lfte~e IRtlt"k ic-ln SOO Iha lir. temlub t"dl etmek here oftalmlze nılracaat-
ları 8 9 10 11 12 U 78 (56) 

E.IEif&BDI l'AYYAU FABJUKUI Dtm• 
rou.oooıma: 

tiJı.FaJorib için biri.ad ve ikiacl auuf teni7eci. torua. &naıcl. eleklriWo ıa.-
taıntrcı.ı. eaatça ve makine runmı aleecUtb•. Vedlecek sa..delilr tlcnlt 
~ imtlhuda aa.terecekı.t manlfüı7et w bWu,.dM _... 500 Jm. 
'1lla kadar J'UbeleJ,Uecekdr. ı.teklileda imtlhnda muwffM olmelan, se1ma 
~.zol ....a.nte l»Bumam zaıart mwaflanma kendlleriae ait ol.ti .. 
nua lllllQa.e.l erektk 
.. l".'"!'11Jerin :.. ... ·~azalı vesaiki hamilen dilekçe ile &ıhrika Renel dirM-

torlüiüne nı&racaat etmeleri. 
I - Nlı.. ~ cllz:ftm 
~ - Aalcerllk ....... 
4 - ~et mUdürlQiinden tasdikli büaniillal kliMfı 
5 - Olna1 talıadetname.i 

- Vana bon.ent. 
14 16 18 2; 29 10 12 14. SH9 (2S80) 

:.:.;;: =-: ~ooı:aoa-• 

1 
DOKTOR 

SalAhetaa TBKAlm 
ÇOCUK llABT4L11D.Aıu 

MOTEx:l.."nsı 
Hastalarını her gün atledaı IOllla 

Numaa zade sokak s DlllDUadald :::.-S DlUQenehanesinde b1nd 

TELEFON : 3453 
EV : 3459 

1 -13 (51) 

DOKl'OR 
KRIULlf. T.l 1 AZ 

oOOU!ıl VB KABIN BASTALIK· 
LABI M()TEHASSISl 

8lrlnd ee,Jer Sabk L Tılı '• .. 

avı: x...-... KlfdL 
Berat ap. 1" TEL. 3888 

~ ....... . 
tsJllR UlfB YB AllAU llAKJLUDrlMJf 1 . 
~-W.. ~ No. lan ..-... dm ,..Jı ola ht.e.larlanamz W. 

.wleıa mlltevelllt lııarç ~ öclemekten imtina _........._ 4llmıcWd 
blaeler MU mubftlenemenlzln 11 tacl maddesi hillanUne l&re fmnhut kma
.._ eo.-11-da ......... ft iptal olunm~. 

Satın alanlara yeni hlae Rnetleri ftrileeeldk. 
D'ONKO Ntl'SllADAN MABAT 

Sıra HiSie Makbm İsim " Adresi 
No. adet No. 

9031 
9032 
9024 
9034 
9040 
905' 
9056 
9058 
9059 
9060 
9061 
9063 
9068 
9069 
9010 
9071 
9072 
9073 
9074 
9075 
9076 
9077 
9078 
9079 
9081 
9083 
90.84 
9085 
9086 
9088 
9089 
9090 
9091 
9092 
9096 
9097 
9098 
9099 
9100 
9101 
9103 
9104 
9105 
9106 
9108 
9110 
9112 
9121 
9125 
9126 
9127 
9128 
9129 
9133 
9134 
9135 
9138 
9139 
9140 
9141 
9142 
9143 
914' 
9145 
9148 
9147 
9141 
9149 
9150 
9151 
915.1 
9155 
9158 
9151 
9158 
9159 
9180 
9181 
ııa 
na 
91M 
9165 
9166 
9UW 
91'13 
91'15 
9178 
917'1 
9178 
91'19 

9181 
9181 
9182 
91D 
9184 
9185 
9188 
1187 
9198 
911t .. 
9201 
9202 
920S 
9204 

..9205 
9208 
9209 
9210 
9212 
9213 
9214 
9215 
9218 
921T 
9218 
9219 
9220 
9221 
9222 
9223 
9224 
9225 
9226 
9227 
9228 
9!29 
9239 
9231 
9232 
9233 

2 9608 • Bakkal Basri • 
2 9609 Temessüt zade A. Bmıdi ı 
2 9683/_. Telgraf memuru Mehmet otlu Halil • 
2 9612 Zürradan eskici Salih • 
2 9618 İzmirli Mehmet • 
2 9809/5522/5523 Mu.tala otlu Osman • 
2 963'1 Bayrakçı Osman • 
2 7412/1413 Ramnan ollu Bll8eyin • 
1 7422 Ertuğrul mahal Nurl ollu Hu.,ID • 
1 6415 • maha. Mehmet o. Ahmet ..,, •• 
1 7419 Tepeköyde Tayyare muhalbl Zl)'a • 
1 6421 • Recep oilu Salih • 
1 '1428 Tayyare muhMlbl Ziya • 
1 6429 ı Ahmet ollu Ra.n • 
1 7431 Ertulrul mahal. HU8eyln O. lbnbta • 
1 7430 • • mahal. MazlQm o. Ntali • 
ı 7432 Tware muhulbl Ziya • 
1 '1433 IamaU ollu Mustafa a. 
1 '143'1 TayyarO muhasibi Ziya "' 
1 7435 Selim olla İbnhlm • 
1 7434 Tayyare muhasibi Ziya • 
1 7436 Hasan ollu thnhım • 
1 7442 Ala ollu İbnhlm • 
1 7441 Arif Ça"' olfu Mehmet • 
1 7438 Kara Ali otlu Mehmet 1 

2 9658/U'142/157430 Osman bey ol)u Ymuf • 
1 7443 Tayyare muhulbl Ziya • 
1 7446 Fehmi oğlu Ali Rize • 
1 7445 Ramaun ollu Abbas • 
1 7444 Mustafa ollu Abdi • 
2 9659 Süleyman oğlu Kadir • 
1 '1441 t'brahım oğlu Halli • 
1 7451 Ramazan oilu Ali • 
2 7449/'1450 Kıbnslı Mustafa Torbü 
1 7 452 Muhacir Kurt Ali • 
1 '145' Babaean $Cllaü • 
1 7W Arap RamMaa • 
1 7458 H.an ollu Hacı Ali • 
1 7'67 Tanare muha•bi Zlp • 
1 '1456 P.mir Alt ollu tbftbbn • 
1 7456 l...n o11u Mehmet l'8rit .-
2 9664 Mustma oğlu Bedevi • 
2 9663 Recep ollu A. Hamdi. • 
1 5559 İzrnlrd8 Tepeldiyltı Muatafa O. Olma • 
1 5600 • • Tepekıtylil Mustafa O. o.ama • 
1 7463 Kasabah olWJanndmı Ahmet o . ..,._. 
2 '1465 Bamidı,e karye. Feyzullah O. Bu.,ln • 
1 7468 KUIÇUbunw • Veli O. Hamdi t11W1 • 
1 7475 DoiancıJm' • Yavq O. llebmet O. AB• 
1 7476 • • Hum o. Halim • 
1 7477 • • Qalık o. Ahmet • 
1 7478 ıı • A11 O. llehmet • 
1 7479 • • Ali o. Sallh • 
2 7390/'1181 Tratça • Mustafa O. B. M tw ._ 
1 7315 Dirmll • Hasan o. Mahmut ili 

2 '1306 ı • Muhtar Hamit ~ 
2 6310 Hortuna • Pehlivan All • 
2 6311 • • Ymuf O. İsmail • 
2 6312 • • Recep DaJ1 • 
2 6313 ı • Yusuf O. Şevket • 
2 6315 • • İştipli Halil • 
2 6315 • lWll o. tllliWı • 
2 8.118 it • s.lih KlhJoa • 
2 8317 it it İmam o. 0...- • 
2 8.118 • • Jhmaun ~ • 
2 63U • • ~O.Aa. • 
2 8320 • • Dinarlı ıaam 
a m1 • • All o. 11Um1n • 
2 6322 it • H. All o. Pala • 
a 8323 • it MoDa ım.e,m • 
2 8325 • • Mehmet o. Balda .: 
2 9'115 Kankuyu • H. 2'A,Jbek Mu ' ' p 'W 

2 9'11T • • Abcltıl O. Mumt • 
2 9718 • • Abdurnılam • 
2 1711 • • J:>.ilı Bdaa .. 
2 9720 • karye. İzmirli NmdlD M ' et • 
2 9181 BortuDa • Ahmet • ... • 
2 9188 • • AJI ol1u o... • 
2 9'119 • • Cemal Ç&VUf o. s.lıll • 
2 mo • • KanhilleJID o. u.m • 
.z mı • • s.uı o. Dnut • 
2 9'1'12 • • t...o o. Ahmılt • 
2 9'1'11 ı • Hu..,ta ollu Y..- • 
1 5311111111 Yllllklfden • Tqçı ollu Ahmet • 
1 7551171U • • Halil ... Pli.- il-. • 
1 '1558/ITU • • KUri tDall O. 1111111ıfa • 
1 '118t/1'11 • • Mehmet o. 1Caftk .._ • 
2 '1381trm • • Bu.,tn O.Çoba ı..mı • 
ı 7S8S • • Arap Ka.- O. Mwılfa • 
2 DM/lftt • • Kır Alt Abdutlah O. ... 

1 ..,. 
2 6121 
a 112'1 
2 6328 
2 8329 
2 83.10 
2 8331 
ı em 
2 ...,. 
1 Gtl 
2 acı 
2 6341 
2 6344 
2 636'1 
2 6388 
2 6369 z 937, 
2 9375 
2 9316 
2 9378 
2 9379 
2 9180 
2 mı 
2 9'1la 
2 9713 
2 9784 
2 9785 
1 9786 
2 9'18'1 
2 9788 
2 9789 
2 9'1t5 
2 9797 
2 9798 
2 9799 
2 9800 
2 9702, 9'103 
2 B'IOf, ms 
2 8706, sm 
1 8708 
1 1781 

Hamı 
Tllı' '1 • A Necati O. S8le,rmm • 
:s.e.ma • Beis ftem•rn • 

• • ~kmekMulblf& • 
• • GtbeI H8lllD '» 

• • t.a Molla • 
• • YHr6Jc StlJeJmmı • 
• • Hamza .. 1bnılıılm • 
• • Mehmet J.Uhp • 

Kankuru K. R All otla Mehmet Tadlllı 
• Ömer ef. zade 11.umı • 
• Molla Mehmet otlu Mehmet • 
• Mehmet otlu Hasmı • 
• Mehmet ollu Htbeytn • 
it Bardü:çs Enılıı • 
• Harem upll Mehmet • 
• H. Hu.e,tn oğlu Abdflrnhfm • 

Hartama K. Tahsin • 
• İbrahim • 
1 Hacı Ali • 
• Ahmet ollu Salim • 
• K~ Mehmet ı 
• Yusuf o11u Ratlt 1 

• Halil otlu Alnın • 
• ICtref lluatafa • 
• Necip ollu Hi.laeyln • 
• Yaşar ollu Ahmet ı 
• Hasan ~u İbra1Um • 
• Kahveci İbrahim • 
• HaUp ollu Mehmet • 
• Paşa otlu Salih • 
• Ahmet Cavut • 
• Muhtar Ahmet • 
• Dettebm HüseJin 1 

• Aşça Ali • 
• Arifin Osman • 
• Abdurrahman • 

Karaca dal K. Sijleyman • 
• KilWıo~uSUleyman • 
• Y""Uf oilu Mehmet • 
• Huvarcla ol1u Mahmut ı 
• Yakup ol1a MUltafa • 

-·= S"81PB1 
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Kalp hastalıkları ••• 
İman, ha.vatuun bilhassa iki c1evrincle M...ıa o nıaada kalbiıı kendi kea-

kelblDi dO§QnQr: biri kalbine tatlı ÇU'• clioe P11Yah&Jea 'bir URY oldula ),Oln
puıtaJaıt 'VS8D l'DQlk c1ftd, titlld evi- mezdi. Şimcll kalbin hayatında bilha.a 
Din merdivenlerini çıkarken nefes al- g8ze ÇU'p9la cihet riciattan Qn}dıktan 
mamıı ~ y.,ı.Jak Mvri.. sonra da kendi kendine itleyel>Umeal-

Abdullah fmnsl)91e mektup göndere- dir. Ha)'Talı}ann bazı clulerinde kalp 
rek bunda kalbe Mir yazı1ar görmek ıöidedea ~ 80Dl'a aaatlarca 
inecftlJnı WJdiren muhterem akuıuau· günlerce kendi kendine Ymm&kta de
mumn 1-aGz pek aıenç ~u tahmlıı vam etmesi o cimleTe mah.ua .,..ı.. bl
ediJwum. Buna mlaep te mektubunda le. hutahktan tiden hlr iman ya~ 
•AktGalltıe, memJe1mt1erin. Udtmine nun kalbi. çocujun öliiinündeıı otwr _. 
renklere w saç1ua dair )'8Zllardan ~ at aonra aöideafndea ~ Ya ye
hat için Wlfade tablatiJte az oluyor. dl- Diden kencll kendine J,lemeye batlam ... 
,. Y'"""m. Yafh olsaydı, ahbat 1ç1n m. Sarada kalbin keneli bncllae ltle
nıı utn ba}'bca faydalı oldulunu keııcll meal. vilcuddaa Qn olarak demektir, 
ba7atmdül teartıbeJerbr)e wnlamıı bu- ricuddan a.11'1 olarak demektir. ~ 
lunur w bu .atıımc1ald ~ maba- kalp ayn yapdmiı Takitten de onu 1>.. 
dı okuyanlar bira el1endlnnele 'n? bu lemek tabii llzundır. 
mrada biraz da Misi "Vetawle çalışmak itin ehemmiyeti de atiideden a,-nl-
oldulmm takdir ederdi. ~ kalbin bealenme taamdan Çlbr, 

Bu muhterem at blhe dair yua1ar O kalbe mah ... bir lletle ba verWr.I 
için bJr de onun tal,it aıclua temba eddmlı 01-. 
tedlll ..,.ı:=... ~ U. fakat kan yerine ea iclnde bam_.._.. 
larmchr• 1raMNlnce ~ anuıa: ler •erillne bip sene blbla nomuıl 
yerine ptirmek putectlik vazifesinden halde lfleme.ı ı• de o llMfdenler 11-
olmakla beraber, 0 programı tatbik et- zumludur. Kalp alideden 9ynldılt ~ 
mele • maala?lf • fm1ıc1n ~ kit o maldenler balnnma)'lftCa PllJIP 
Bir kene pzete ilmOlemraz kitabı d • madıiı gihl aö•denln ~de de ltledlll 
mek dell1cllr, bip haatUklan babs.:i zaman o maidenler lcamn terkibi..._ 
uratmca, WAıırek hutahJdarmı CSlren bulunmam kalp ltlemlyecek maldw 
melı: üt17en t.p:a o1cuyueuı.nıı 1 • lerin mlktan, nlabed bozulana 1calMsl 
kılır Sonra da hu genç oku:yueumçi Si• lılemesl de bozulacak demektir. 
,..dıtı program bip hastalıklarmın1i: Bu blJalnln neticesi ne baar meMm 
ldmlikte -L eski haline ___ çl IJmt oldutunu ile tahmin edeniniz. ...._ 

,._... a--= z ~ kalbi ıayıflamq, )'Ol'IUDluldan, mW9 
tir. Bu amanda o pvsram tlserlne ya· bozulduAundan, .mır hutalıtmdan de
a Yum. ""tblarmdan 6nce, kendl rtz. Bunlann hepsi mitmldln. fakat blıo 
bndime gflhnete mecbur olurum. bin muntazam iflemesi lçill bndlslne • 

Ytts ID kadar yıl oluyor, meşhur bir zumlu olan mAdenlerln, bJbl ~ 
bekim •Kalp haata1ddan bahsi hemen olan khnlenln gıda1armda bulmuıp -. 
hemen tamand.nm•fbr• dl7e yazDU.fta.. lunmacblmı da clUfflnmek hatıra lfl. 
Genç okuyucumuz, pllha o .nal itltmlf. mellcllr. 
Halbuki o vakitten beri bip haata1ddan Mldenlerin aıdalanmaa arumııla -
bahai o bdar .............. ki bu za- ziyade sebzelerle yemlflerde baldutu-ıı 
manda J9lll beı'achlma 16 httkmedile. m blllnriniz. Miden de, blp _..... 
mez. CC1nktl ıtJmde bir behla genlşle. lanndan korunmak tçbı az et yeme)'l ta.. 
dikçe bl1lmnlyen yerleri daha ziyade 81"" siye ederler ve b1bJn Msta1er.ma • 
tar. Omm tçn PmdJ. bJr JX'Oll'8ID ilzerl. etin kanı zeJılrlemeıdae atfaderieı& 
ne kalbe dair yazılar yazmak pek güç- Etin bir çok kabakatlerl o1abWr, anCllW 
tilr. ette delil, kalbe lüzumlu mlden1erl w-

Methm heklmJn o eözü yazdıiı za- recek olan sebzelme yemişlerden q ,. 
manda &irenllmlt olan bllgUer bq(ln mektedlr. 
de makhuldürler. Fakat o zamandanbe- Kalbin muntazam iflemesi yalnr& ma. 
d 6lrenllenler bip hutahklannm teı- denlerle v~ onlan vel'el1 gıdalula oı.,.. 
lda '" tedaYi tanlannı haybca deilftlr- dı iş pek basit olurdu. Halbuki kaibm 
dikten baflta en zl7ade kalp hutalılı:la- muntazam işlemek için daha 'befka 1b6o 
nnclan korunmak taızlanma deiftme- yaçlan da vardır. Genç okuyueummtl 
aine .1"tp olmuttur. Çlnkl bir unu ve onun gibi kalp .lfieriııe meraklı o1mo 
lautalunnaktan konınmak için ilkin o- lan memnun etmek ftzeft, b1bie blıf1ı:a 
nan normal halinde )'af&Yll tarzlannı ihtiyaçlannı da anlatmıya çalıpraln& 
l»ilmek Jbundır. G. A.. 

9234 
923T .. .. 
9240 
Dil 
9141 
920 
nM 
92'5 
9248 
IMT .. 
9149 
9250 
mı .. .. 
1151 -o. .. 
92'11 
12'1' 
9271 
92'18 
1277 
tı8' 
9211 
9287 .. 
9293 
92N 
IZ9I 
9291 
929'1 
9298 
9300 
mı 
9302 
9303 
9305 
9306 
930'7 
9308 
9309 
9310 
9311 
9312 
93U 
931, 
9315 
9311 
9S1T 
9318 
9319 
9320 
mı 
9321 
932S 
932' 
9325 
n28 
932'1 
9338 
9329 
9330 
9331 
9331 
tlSI ... 

1 8'110 
1 '152'1 
1 .,. 'IİM 
1 'IDT, ftll 
2 , .. 'INO 
a na. 'iKi 
1 'lla, '11'4 
2 'iMi,.,.. 
2 15\T, 'iNi 
2 75'9, .,. 
2 Tl51, flll 
1 .,. TiM 
1 .,.,.. 

1 ""·,.. 1 ,....,.. 
1 na..,.. 
1 ,... "" 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
s 
1 
1 
a 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
ı 
ı 

ı Huvarda oğlu lılebmet • 
Yeni.köy K. Ali oilu Mustafa • 
Bortuna E. Anıp .Ahmet • 

• Haca Abmeılla Veli • 
• Ali ef. • 
• Klrlmba llustaf.a • 
• ıc.dlrln 11...,.,,. • 
• Fes'Zi oilu İbrahim • 
• tsmall ollu Cemal • 
' Kahftel &ait AJl • 
• Dr' pm J'.mıt • 
• Ahmet ... Tabiin il 
• Ali otlu s.lil • 
• Bakkal Cemal • 
• llolJa Mehmet ollu AWll • 
• Şehlıll Ali • 
1t Muhtar Ahmet • 

""' llmn usta ~· • braı9 
ıc..p B8CI Coat ef. • 
... .ele 'Mustafa • 
B8CI ROstem • 

Kutucu Z. Kem.a. • 
Jılolla Yusuf ollu kunduracı l'sit • 

Bezeg Dam be)' ol1u ~ • 
llaranp Ahmet Şaban • 

BGseytn bey Z. Etem • 
Dnmah Papuççu Arif usta • 

'Nıılıfbıecd Ekrem • 
Balrb1 Mehmet ojlu Halil • 
8- ve tuhafiyeci Ali Rlu • 

Belnl K. Nuri bey • 
• Mehmet ef. • 
• Kayserili Hamit • 
• Kupınarlı Ahmet • 
• Kuyuncu)!! Halil • 
• Osman c. Damadı Hamit • 
• Koca Mustafa O. At • 
' Ali Şeh ıc..-- ball 
• Adil Mehmet ı 
• S6leyrnan • 
• Hacı İbrahim ı 
• Halil Ala • 
• Kazpmarh İbrahim • 
• K•apnarh Huan O. Ahmet • 
• Bekir o. Hamsa • 
• Molla Bekir o. Mehmet .. 
ı u.m. Q. )19l111Mıl 1 

• Budur İsa olha H1llıeyin • 
• Arif ef. • 
• ~IUH..- • 
• Halkalı Durmuş • 

1'aıhu iti. Ham Ali • 
• HalUl ... o. t.mail • 
• Alp ollu lmaal1 • 
• Alp ollu llehnıM • 
• Kara AlmaM olha o.m- • 
ı Canbu Ahmet K .... d= ..._ 

Cafwll IC& Dayı oilu Mustafa • 
ı Osman onbqa ollu Abdullah • 
• ~ o. lıhhmet • 
ı Hacı Sül8'JD8D O. M. Alt • 

t.ıam Sanla M. Molla Mehmet , 
• Kacla s... o. il. Ali ' 

()111uu•tıe it. Çelebi O. A11 • 
()ıpnantp Mah. Boldunotlu Mehmet • 

BaJatclOl1u Hüseyin ı 
DaWtlar Mab. Koııyah Ahmet ol- Durmut 1 

fs1am pnlı malı. Dalyancı Ahmet ottu Ahınet ı 
Berber Buaıı ollu Mehmet ı 
atrlt1t İsmail <>11u Ali • 

fs1lm flDh Mah. ltoyuncu Muhatfem ollu • 
Mehmet 

- SOKU 1'.QIN -
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/tal yanlar ha•ta! Rüıyeda : •i per harbı teni harp vasıtala
rına ihti yac var 

' ---·--- H b d
• • başlıyabilir mi? 

a eş ekı ltal- •-
Ta nklara karşı 
· hususi küc;ük 

tayyareler 
vapılmalı 

yanlar arasın- ftalyanlara ~öre 
da şeker sal- bu harp v:eçen 

-·-Yazım : Şakir Hazım ERGÖKMEN 

H. rptc .ııuv..-ıffak olmanın müh"m sır
ı. rından biri de harp icaplarına uygtın 
n alwme yaratmayı bilmektir. Bu mal
:ı:rme his şiiphe yok ki ihtiyaçlardıın 
t;oğnıak1 a ve mcın1ı.?ketlerin ''ıulltelif 
tahalardaki vaziyet ve takati ile c:ckil
Jt nmekf Pdir. 

Tank. tanka ka~ı silah, bombardıman 
t Vj arc.si, av tayyareleri v. s. hC'p harpte 
muvaffak olmak için meydana getiril
m~s vasıtalar olarak kıymetlendirilmck 
icap eder. Tanklarla zırhlı kuvvetler, ka
r. ordu.sunun harplerinde başlı ba~ına 
bir rol oynamaya başlatlıklan günden
beri bu kuvvetlere karş1 koyma vasıta 

2.'IDI var -·-AMERİKALILAR iLAÇ GÖN· 
DERtP YARDIM EDİYOR 

l lahire,. ı 1 (AA) - Amerika kızıl 
haçına men!lup Tems Faley pek vakında 
tayJ are ile. Adısabahnya giderek Hahe
şist:ında oturan İtalyanlar arasında şid
detle k""ndini gösteren şeker hastalığına 
kar!>ı 1 00 ı;işe lnsalin götürecektir. •Mı
sırdaki Ameı ika kızılhaı:ı bundan başka 
Habeşistandaki İtalyanlara elbise, yi
yecek, toz halinde süt ve mühim mik
tarda ilaç göndermi§tir. 

~~-~-~~--~-

/n gı l i zJ ere göre 
ve çarelerinin itina ile tetkik ve teminine' (B<ışfarafı 1 inci Salıifede) 
c;alıı;ıluıasını, bu mevzuda tipik bir örnek HOLLANDALILAR l\.IUKAVEJ\tET 
ol~~~kbgöstekrıne1k nıüklmkünclkür. 1 

1 EDİYOR.. 
ı uçu yı a .. ~~ aşına ta o an bu Singapur, 11 (A.A} _ Japonlar Hol-

harpte, gercek, butun Genelkurmayları, lan<l H. a·.-.. · t·ı~ b 1 
t kl t~ ı·· k tl d d a ın l;:.ıanınm ıs ı agına aş ıya-
• n a mo or u ·uvvc eı· en mey ana k B · 1 b .1 1 

1 l k t 1 b·ı · t" .. k k . ra - orneonun sıma atısınua petro gt' en 1are e rn ı ıye ı yu se yem k . 1 T · ak · · 
ordunun di.işünccye sevk~ttiğini kabul meı: ezı ? aı~ ar ana v_~ Çelebm şı-
ctmek lazımdır. Karada manialar vapa- mahndekı Mınokadanm uç noktasına 
rcık, havadan tayyarelerle saldırar~k ve ask;r çıkannışl?ı·dır .. _ .. .. 
sayısız denecek kndar çok miktarlarda Ne~olun~n hır teblige g~ı-c kruvazor
top ku11anarak bu taarruz orousunun l?r hımayesınd~ b~Iı::ıan hır Japon taşıt 
yaratması melhuz tehlikeyi önlemei{e fılosu cumartesı gunu Tara~ana yaklaş
çalısılınaktadır. mış ve gece asker çıkarnuıga başlamış. 

Bununla beraber, ne vakit ve nereden tır. 
gdcceği tahmin edilmek kabil olmıvan Hollanda ganıizonu düşnıann şiddetli 
hu hareket ordusuna karşı koyma.nın bir mulrn.vemet ıfÖsternıiştir. 
imkansız olmasa bile. kolay olmRdığını RESMi TF..BLIG 
r;~~ylemek ll\zımdır. Singapur, 11 (A.A) - Tebliğ : 

En çetin tank durdurucu hatların pike l\llalezyada cepheler.İndeki durumda 
bombardıman tayyareleriyle altını üstü- bildirilecek bir şey olmrunı~tır. Düşman 
lll': getirdikten sonra burada ansızın ileri tayyareleri dün Malezyada bazı hedef
ı:.tılacak bir hareket ordusunu durdura- lcre hücum etmiştir. Tebong flemiryolu 
bilmek için, durdurucu hattın gerisinde bombalanmış ve muvakkat bir hasara 
•avar top veya saldıran kuvvetler taka- uğr::ıtılmıştır. 7 ölü ve 20 yaralı vardır. 
tında tank ve motorize kuvvete malik Bu sabah Muar bombalanmıştır .. İn
olınak ~artını her zaman tahakkuk ettir- sanca kayıplar ve hasarlar hakkında 
n1enin imkansızhğı harpte muvaffa:kiyeti tafsilat alınmamıştır. 
şiddetl(' tehlikeye dU.sürmektedir. Lonclra, 11 (A.A) - Royterin askeri 

* Memlekete huzursuzluk getiren ve 
süratle yer değiştirebilen bir çeteyi imha 
etmek isin nasıl memleketin h~r tarafın
da bu için nasıl memleketin her tarnfın
kuvvetler bulundurmak Iazımgelirse işte 
bu tank, zırhlı ve uotorize kuvvetlere 
:karşı emniyette bulunmak için de daim;:ı 
hasımdan daha kuvvetli olmak gayeyi 
teşkil etmektedir. Bu gnye endüstri 
memleketleri arasında korkunç bir yarı
fa yol açmış bulunuyor. Bundan do1ayı
C:lır ki uzak tarihlerde de olsa v11kuunu 
brklediğirniz bu büyük harbin ııon saf
halarında 5, 1 O bin tankın değil. mesela 
100 bin tankın harbini görmeyi bekle
mek bana doğru görünmektedir. 
Adına kısaca «hareket ordusu~ dedi

ğim hu seyyar ve seyyal kuvvetin işte 
bu yarınki dunımu, bu günden herkesi 
ÖüşündürmeğC' ve hazırlanmaya zoda
maktndır. 

Bizim kanaatimizce. harpte bu kadar 
miihiın bir rol oynıyan hareket ord'l!lları
nn knr~ı. hususi bir tayyarecilik meyda
na getirmekte zaruret vardır. Bin. iki bin 
beygir kuvvetinde pahalı tayyare ve tay
yareci istiyen,hazırlanması kadar beslen
mesi ve kullanılması da güç bir tayyare
dkle değil küçük takatte bir motörü 
olan, her yere inip kalkabilen, elli :ı1tmı~ 
ısaatlık uçuşu olan ve teknik malumatı 
bulunmasına ihtiyaç bile olmıyan insan
lar tarafından kullanılabilen tayyare
lerle• tanklara ve diişman piyadelerine 
1'< ltlırmak ve muvaffak olmak mi.lmki.in
C'iir. 

Kısaca ~ekiMendirdiğimiz bu tayyare
J,~rin av tayyareleri tarafından düşürü
lı ceği gibi bir itiraza da yer olmadiğını 
bu aracl::ı bilhassa tebarüz ettirmek iste-
rim. 

Çünkü bizim iddiamıza dü;man tay
yarcciliğine karşı çalışılacak otan av tay
yarecili~ini lüzumsuz göstermek değil, 
tanklara karşı çalıştıralacak ve umumi
yc:tle av tayyare.sinden başka bir şey 
cılıın, pahalı tayyare ve tayyareci yerine 
ucuz tayyare ve bol tayyareci ikame 
C'lmek esası htıkim olmaktadır. 

Cephenin gerisinde, adına meydan de
r.eıniyccek kadar küçük ve basit bir ta
lmn diiılüklere dağıtılacak olan bu tank 
Eavar tayyarelerin benzin sarfiyatı az 
olaca~ını. kanatları kapanabilir tertipte 
y&pılabilcceğini1 kamyonlar tarafından 
kolayca çekilip götürebileceğini de he
saba kabrak bu fikir üzerinde durmak 
gr•rektir. Bu fihi hakkile değerlendir
m('k için bu biçimdeki binlerce tayyare
nin muhareb,.. sahasında birdenbire gö
rüni.ip kısa zamanda binlerce t..ın1u ber
t.: raf edebilmesindeki kuvvetli ihtimali 
ri'zönüne getinnck ve 5-6 milyon liraya 
bi>ylc- (1000) fayyare elde edebileceğini 
<le diişün:nek l.tıfidir. 

~~~~.._...a.....w~~~~ 

.4.Lman yada kaynaJ-
ma var mı? 

C Ba~t&rarı 1 inci Snhifede) 
ğı h<ıkk.nda yabancı memleketlerde 
dolaşan lmbeı·leı· münasebetiyle şunları 
ilave edi~ orlar : 

Ordu erkanı arasında yapılan değiş
n1eleri qelisi güzel haber vermenin düş
mana ve düşman propagandasına fayda 
•crec~ği a~ikardır. 
Başkumandanlıktaki tebeddülat hiç 

bir generalin Führere sadakat yeminini 
bozduğunu manasına gelemez. 

mütalfıacısı yazıyor : Orta Malezyadaki 
insafsızca savaşlardan bahseden telgraf· 
lar Japonların uğradıkları inanılmıya
cak derecede ağır telefatı bildiriyor. 

Bu bölgede İngilizler yarını a.da üze
rindeki mevzilcı·in en kuvvetiilerinclen 
birini lutmaktadırlar. Cephenin. darlığı 
hUcum edenlere ağır zayiat verdirmeğe 
pek müsaittir. 

Japonların İngiliz hatlarına kadar gö
rünmeden sarkmağa muvaffak olmaları 
askerler arasında sinirletici bir tesir hu
sule getiriyor. 

TAYYARE İHTİYACI 
Bu bölgede tayyare ihtiyacı hissedili

yor. Hele garp tarafında Japonlar çok 
büyük bir hava üstünlüğüne maliktir-
ler. • 
ÇİN ZAFERLERİ 
Çinlilerin bazı bölgelerde elde ettik

leri zaferler Japonların Kanton demir· 
yolunu kullanmnlanna mi'ıni olmuştur .. 
Müttefikler bu muvaffakıyetlerden çok 
faydalanını."?lardır. Japonların Çindeki 
tank ve tayyarelerinden mühim bir kıs
mını Malezya cephesine taşımağa mec
bur olmaları Çin muhariplerinin biraz 
geniş nefes almasını temin etmiştir. 
~-~~~~~-~~-

Arjantin Is pan y a ya 
buğ.:iay göti d eri yor ---·---Madrit. l 1 (AA) - Arjantin hü-

kümetinin Madrit elçisi İspanyol hükü
metine verdiği bir notada iki hükümet 
arasında yapılan anlaşma mucibince is-
panyaya 1 7 l bin ton buğday gönderi
leceğini bildirmiııtir. Bu suretle bir yıl
dan az bir müddet zarfında İspanyaya 
yapılan buğday sevkiyalı .550 bin tonu 
bulacaktır. 

-~~~~41NoMf~---

J apon l ara göre 
(Baştarah ı inci Sahifede) 

gelen haberlere göre Japonların 7 soıı 
kanunda Lin nehrinde vuku bulan ha
rekatı sayesinde Malezyanın batı sabili 
üzeı·indeki düşman ana kuvvetleri ve 
ikinci ordunun bazı kısımlan kesin bir 
§ekllde mağlup edilmiştir. 

Bu düşman kuvvetleri topyekun 30 
bin kişiden ibarettir. 

Dokuz saat süren bir muharebeden 
sonra Japon zırhlı birlikleri düşmanın 
20 kilometre derinliğincleki mevzilerini 
yarmış ve cenuba doğru ilerlemiştir. 
Düşman mulı:ırebe meydanınd·a bir· çok 
ölii bırakmıştır. Bunların arasında 28 
inci tuğay kumandanı da vardır. 

Vaşington, 11 (A.A) - Pcrtinaks ya
z1yor : 

Pravda gazetesi 31 ilkkanun yazısında 
Manillanın açık şehir ilfuı edilmiş ol
ması dolayısiyle şiddetli tenkitlerde bu
lunmuş ve Amerikan kumandanlığını 
burada Rus 1al)yasını takip ederek her 
şeyi imha ve tahrip ebne<liğindcn dolayı 
tenkit etmişti. 

Yan resmi hir tebliğ bu neşriyattan 
mütevellit mesuliyetin yalnız bu yazıyı 
yazana ait olduğunu bildirmiştir. 

Pravdada bu yazının neşrinden mak
sat başka memleketlerin siyaseti hak
kında Rus muhanirleriııin serbestçe 
yazı yazmak istediklerini göstermekten 
ibaret değildiı·. 
Asıl•sebep Japon taarruzundan duyu

lan kaygulardır. 

seferkine ben-
• 
zıvemez 

. -·-Rus kışının esasen siper 
ltazmağa miisait olma

dığını sö;yliyorlar •• 
R?ma, 1 r (AA) - Popo D'italya

nın ~usyaclaki harp muhabiri yazıyor: 
Şipıdi cephenin muhtelif kesimlerin

de yapılan ~frzeltm.elerin geçen haTpte
ki siper sistemiyle hiç bir münasebeti 
yoktur. Bugün böyle bir müdafaa siste
mi dü!)Üniilemez ve bu Alman baş ku
mandanlığının planına uymaz. Geçen 
harple tatbik edilen yarı daim~ mevziler 
sistminin bugünkü harpte tatbik edil
mesi imküna•zdır. Soğuklar toprakları 
büyük derinHklere kadar taş haUn ge
tirdiğinden piyadeler için siper kazı1n
mı:ror. Harp şartlarındaki değişiklikler 
kumanda vaziyetlerinde olduğu gibi 
kuvvetlerin vaziyetinde de değişiklikler 
\•ücude getirmiştir. -----·-----Rio De Janeiro kon-

feransına doğru 
(Oaştarah 1 inci Sahifede) 

tondan ay nlı.rken hariciye nazırı Kor
dcl Hu! ve Swnner Veble gör~üştür. 
Kelombiyanın Vaşington elçisi de Ri

yo de Janeiroya gitmiştir. 
Elçi Ko]ombiya murahhaslarına riya

set edecektir. Bolivya ve Honduras el
ı;ilc l'i de Riyo de Janeiroya gitnuşlerdir. 

JAPON TEHDİTLERİ 
Tokyo, 11 (A.A) - Japon sözcüsü 

Tormokaso Hari, Riyo de Janeiro kon
feransında Amerikanın, cenup Ameı·ika 
memleketlerinin siyasetlerini karıştır
mak için ontrikalar çevirmeğe hazırlan
dığını söylemiş ve şunları i1ave etmiştir: 

- Şimali Amerikanın •Amerika• 
Amerikalılarındır politikası ıı şimdi ce
nup Amerika milletlerini harbe sürük
leıneğe çalışan bir dolar politikasıdır. 

Japonyanın düşmanları Anglo Sak
son memlekctleridfr, fakat Japonya bun
ların telkinlerine boyun eğen memle
ketlere kar..-ı tedbir alın::ığa m~ur ola
caktır. Cenup Amerika milletleri hak
kında fena hiç bir niyet beslemediğimi
zi temine lüzum görmekteyim. Son Va
şington konferansına iştirak eden mil
letlerin bir1e&ik bir cephe kurdukları 
intibaı hasıl olmuştur. Fakat s1yasi aki
deler birbirin<lm başka başka olan mil
letler ayni politikayı nasıl yi.irütebilir
ler?ıı 
BİR JAPON İDDİASI DAHA 
Sözcü İngiltere ve Amerikanın haı·bin 

sevk "'e idaı·esine ait hususlarda anlaşa
madıklarını iddia ederek diyor ki : 

• - Amcı·ika Sovyctleri Japonyaya 
karşı harbe Se\•k etnıl'ğı:! çalışıyoı'. Hal· 
buki İngiltere Sovyetleı· birliğinin bü
tün kuvvetleı·ini Almanya aleyhindeki 
mücadelede toplamasım teşvik ediyor. 
bu tezat iki ınemfoket arusınclaki birli
ğin zaif oldui:,'tlnu anlatır.» 

RUSYA VE ANGLO $AKSONLAR 
Vaşington, 11 (A.A) - Perlinaks ya

ZJyor : 
Anglo Sakson hüküınetleri Rusyanın 

Japonya aleyhinde harbe girmiyerek bü
tün kuvvetlerini müşterek dava uğrun
da Avrupada toplamasında ittihat etmiş
lerdir. 

~~~~.-.-....-----~~~~ 
M'ERAKLI ŞEYLER ~ 
·· · ·········· · -

insan hisleri ve elma s .... 
İnSanların yaradılışında ekseriyet iti

bariyle başkaları tarafından büyük gö
rülmek, zengin görülmek, hili'mete ve 
muhabbete. hatta korkuya şayan görül
mek his ve ihtİı'ası vardır. Ehnasa veri
len kıymet te bu his ve ihtirastan ileri
ye gelmiştir. Elmas hakikatte hiç te 
kıymetli bir şey değHdir. Çünkü kıymet 
fayda ile ölçülür. Elmasın ic;e hemen he
men ziyayı aksettirmekten ve kalın ob
jektifler yapılmasına yaramaktan başka 
bir faydası yoktur. 

Elmas kıymetli değildir de neden pa
halıdır diyeceksiniz. Buna ekmek neden 
ucuzdur da rakı pahalıdır sualiyle ce~ 
vap vermek mümkündür. Ekmek elbet
te faydalı, ı·akı ise elbette zararlıdır. 
Elmasın pahalı olmaı:ı, azlığından, in

sanların his ve ihtiraslarına cevap ve
recek kadar çok olmamasındandır. 

Elması takıp takıştırmaıun ekseriyet
le gayesi ve manası ise, insanın kendisi
ni zengin göstermek istemesidir. 

KVLAKLAGOZ 
Arasındaki müna sebet 
İnsanların bir şey dinleTken gözleri

ni kapahkları taktirde bunu daha ıyı 
işttiklcrine ve dinledikleri şeyin zevkini 
daha iyi aldıklarına dikkat edilmiı:tir. 
Bunun sebebi gayet basittir. Gözlerimiz 
açıkken biz farkında olmadan alakamız 
başka yerlere de tevcih edebiliyor. Hal
buki gözlerimizi kapayınca harcialemle 
bütün alakamız kesiliyor ve dikkatimiz 
yalnız dinlediğimiz şeye inhisar ediyor. 
Böylece de dinlediğimizi daha jyi anlı
yoruz, zevkine daha çok varıyoruz. 

Böcefılerin Jıocamanı 
Böcek deyince ilk evvel aklımıza $11-

ta kurusu veya kara Fatma büyüklü
ğünde mahhlklar gelir. Böceklerin ek
seriyeti de böyle küçük çaptadır. Fakat 

P e°fte müzakereleri -----·---
Macarlar bahar-

da Rusyaya 
kuvvet ~ön
derecekler -·-ALMAN HARtCIYE NAZiRi 

ROMANYA YA DA GiDECEK -·-Berlin. 11 (.ı\.A) - Noye Zuriher 
Çaytung gazetesi, Fon Ribbentropun 
Macaristan seyahati esnasinda bilhassa 
Macaristan tarafından iktıı;:adi sahada 
yapılacak teslihat ile önümüzdeki ilk 
bahara Rusyaya gönderilecek kuvvet 
meseleleri konuşulduğunu yazıyor. 

Tahmin olunduğuna göre .Alman bari· 
ciye nazırı pek yakında Romanyaya gi
decektir. 

B. RİBBENTROP BERLİNDE 

Ekmekte kart usulü 
______________ -....;._"""""'~~-------------

Bugün Ankarada kart 
tcvziiıie başlanılıyor 

EJımeıı tevziatının ne zaman Jıarııa yapdnıaj 
başlanacağı ayrıca ilôn ol11nac111ı .... 

Ankara ... 11 (Hususi) - Ekmek kar- lecek memurlara bunları gösterm 
nelerinin tevziine yarın . (bugün) başla~ ve büyük, küçük herkese verilen kaı 
nacaktır. 

Ankara valiğinjn ne~rettiği biı teb
liğde işin süratle başarılmaııt içn Anka
ra halkından bütün hüviyet cüzdanları
nı toplu bir halde tutarak kapılanna ge-

lngiliz doktorları na-

leTin iyice muhafazası rica olunmak 

chr. Bu karneler mulı:.abilinde yapıla 
elı:mek tevziatının tarihi ayrıca Han e 
lecektir. 

Beriin, ıı (A.A) - Budapeşteden dö- şı/ yetiıtiriliyor? 
Son ln1?iliz v 
Alman tayya r 

hücumları 

nen Alman hariciye naZ11·1 Fon Ribbent- · ----
rop dün akşam Berline gelmiş ve istas- - BAŞTARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE -
yonda Macar maslahatgüzarı t~afından talı ve mütefessih işlerden ihtiraz ve 
karşılanmıstıı·. içtinap ederek hastamın menfaati için 

gireceğim. Hasta olarak tedavim altın- · ---
~. ~ da bulunan insanların hayatı ile alöah in ın· 1 v=-• 1 h Harp .son ve en tehli- olarak göı·eceğim . ve duyacağım şeyleri g z er ~·e ms a 

mukaddes birer sır addederek sü"tu len ile Em d ene ve bir 
keli •al hasına girdi ihtiyar edeceğim.• vapur kafilesine hticu 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) * . ettiler .. 
v Genç bir doktor bu yemini etmeden 

ugradığıınız ve bundan sonra da uğrıya- evvel asgari beş senelik bir tahsil dev- - • --
bileceğimiz muvaHakıyetsizliklere rağ- resi geçirmeğe mecburdur. Tababeti Londra, 11 (AA) - İngiliz hava 
men neticeden korkmak için hiç bir se- k .l: • 1 k larak h ...... Jıbın'" tebli.ıı.:. ·. 
hep yoktur.• enwsıne mes e o in ti ap etmeğe ....... b- &L 

İKİ KONSEY LAZIM DİYORLAR karar veren genç bir İngiliz, .Britanya- Vilhelmshafen deniz üs:ıüne ve 
Londr 11 (A A) _ S d T . da te~kilat bakımından bir üniversiteye dene dün akşam şiddetle hücum 

a, · un ay aymıs bağlı fakülte hastanelerinden bir veya -~ ... ir. Bn.,1•ca hedefi Vilhe1mshafcn t 
gazetesi harbin idaresine ve müttefikle- ·~· ~ 
rin iaşe işlerine dair bir yazısında diyor diğerine devam eder. Tababet için kabul kil etmiştir. 
ki: ~ş pr~gı-a_m, tale~~i his~ek: Sahil servisine bağlı tayyareler H 
• Strateji meseleleri ve iaşe maddeleri- sızın, yekdığerıne tedahül eden bır serı landa sahili açıklarında kuvvetli bir 
nin dağıtılması gibi işlerden daha mü- devr~~er zarfın~a, toplanaı;ı bilgis~ ve maye altında giden bir düşman kafil 
h tezayut eden huner ve müınaresesı sa- .. . . . . 

in1 meselelerle uğraşacak bir mU.tte- yesinde Diploma imtihanına girmeğe ha- ne hucum etn:riştir. Küçük bir sar 
!i.kler arası konseyi kurulınasını lüzum· zırlar. Britanya tıp talim he'-·eti, tale- gemisi ile bir büyük ia~e vapuruna bo 
lu gösteren bir çok ısebepler vardır. J 

Rusya, Japonya ile harp halinde olma- belerin beş senelik tahsil müddetinde balar isabet etmiştir. 
dığı gibi Çin ve Hollanda Hindistanı da geçirdikleri muhtelif devrelerdeki ilmi Bu harekat neticesinde altı bom 
Almanya ile doğrudan doğruya harp tebeyyün sathı ve muhtasar bir öğreniş tayyaremiz üslerine dönmemiştir. 
edecek bir durumda bulunmıyorlar. En mahiyetinde olmamasında daima musir- :ALMAN HÜCUMU 

dir. Talim sistemi, müzikteki senfonik ' 
iyi şekil iki ayn konsey kurmaktır. şekil (tarzı) gibi muntazam surette tan- Berlin, 11 (ı\A) - Alman tebliği 

Bunlardan biri .Almanyaya karşı · ~..ı:1_: aml l1 Son kfuıun gecesi Britanya ad 
harp eden devletlerden, digy eri de Ja- zım t:W.UwŞ ve tam anmamış ve ya-

hut hmal .l!l~" hi b" t k"' ül safh da askeri ehemmiyeti hAiz bir lima pon"a ile harp eden hükümetlerden mü- ew~ ç ır e am a-"' sı geri bırakılmamıştır. tesisleri bombalanm.1ştır. 
teşekkil olmalıdır. ~·MOW----

Malezyada strateji yanbşlıklan oldu- * A /ı L 
ğu açıktır. Tam ve kat'i ~afer bizim ol- İngilterede doktorlann içtimai mev- merİ ada J llTUVQ 
malıdır. kileri iyidir. Küçük bir kasabada umu-

-----•- mt tababetle iştigal eden bir doktor bile 
F R A N S A D A nıuhitinde kendisini itibar mevkiinde 

tutmağa kifayet edecek derecede kaza
nır ve doktor olduktan sonra. mütehassıs 
olmak gayesiyle muhtelif Jıastanelere 
bir kaç sene daha aylıksız olarak devam 
eden ve muhtelif hastalıklar üzerinde 
ihtisas tetkikleri yapmış olan doktorlar 

Zararların tazmini 
~in istilıraz-
Vişi, 11 (AA) - Fransa devleti 1939 

ve 1940 yıllarındaki harp zararlarını taz.. 
min için kredi Nasyonali 300 milyon 
Frankhlc bir istikraz yapmağa memur 
etmi~ir. 

~k para kazanır1ar. 

. * 
lngiliz tıp tedrisatı usulünde yapılan 

en kayde 3ayan tadilattan biri de tatbi-

%Ör denize indirildi 
--...---••-....... --

Nevyork, 11 (A.A) - Amerik 
donanmasmın en sürat1i bir kruvazö 
nGn yapılması bitmi§tir. 

~~---MıfW·~-~--
. i TAL YADA 
Sınai maddeler imali
ne ~alJŞılıyor •• 

iKİ FRAN&IZ 
GEMiSJ KAYlP 

kat hastanelerine birlik sisteminin tat- Roma, 11 (A.A) - Musso · · 
bik edilmesidir. Bu sistem büyük bir başkanlığında Otarşi komitesi top] 
hastaneyi, tatbikat maksadiyle, başlı ha- ve 50 milyon liretlik yeni sanayi tesi 

v;".' ", 11 (A.A) - 5 bin tonluk Jiınu- şına büttin te~hizatı ihtiva eden beş ve-..,... ı b B ı 1 tı kredisini kabul etmiştir. Bu tah · yet yiik vapurundan cuma akşamından ya atı şu eye ayırır. u surete, ta e- ile 'i k uk dah b 
beri haber alınamamıştır. Şimalt Afrika- be hastalıkların şaşırtıcı adedi ile kar- İtalysu: a~ç . ve dd 1un:ı m 1 1 
dan Marsilyaya gehnekte olan Jimuyet şılaşmakla vakit geçireceğjııe, vazifesini rak a a ~~~~~fa k e e~ :it~ 0 

son günlerde ne olduğu bilnmiyen ge- intizam dahilinde iki veya üç koğuşa yapa a rı ar uru a ır. 
milerin ikincisidir. ayr~ bulur. Ve kendisi, artık şaşır- -·~----
----Mıllıl'W·~ tıcı bir tenevvü arzeden hocaların pe-

s l 
şinde koğuşları dolaşmağa mecbur kal-

OV)'ef er e göre maz, çUnkü onun klinik şubesi, daimt 
(Baştarafı ı inci Sahücde) bir direktörle üç veya dört asistam ih-

tiva edecek surette teşkilatlandınlmış
merkeıleştirilmiş kuvvetlerle ve tank- ta. Şubeye altmış veya yetmiş yatak 
larm yardımı ile yaptığı bir çok hücum- tahsis olunur. Şubenin kendi ·ıaboratu
ları püskürtmüş ve düşmana insanca ve Yarı ve bir de günlük hastalara mahsus 
malzemece çok· kayıplar verdirıniıtir. dispanseri vaı·dır. 

Hava kuvvetlerimiz Tcodosya lima- ·* 
nındaki ve Karadcnizin şark sahili üze- Tıp mesleğinin Ingiltercde devlet ile 
rindeki tes.isleTi bombalamış ve doğu hiç bir alakası yoktur. Doktorların ken
cephesinin diğer kesimlerinde kara mu- dilerine mahsus bir idare heyetleri var
harebelcrine muvaffakıyetle iştirak et- dır. Genel sıhhat şilrası denilen bu mec-
miştir. lise karşı, her hangi meseledeki bir ha-

LENiNGRAD BOMBARDIMAN tadan dolayı yalry.z Büyilk Britanyada-
Belin, 11 (A.A) _ Askeri mahfil- ki doktorla~ _değil~ fakat bütiin i~para

lcrde bildirildiğine göre Alman batar- to~~~ dahılındekı doktorlar dahı me-
yalan muhasara altında Leningrad oeh- su ~:. . . 
rinin mühim askeri hedeflerini yeniden ~uyuk hastanel~r de tan:~~yle müs-

YUNAN KRAl..l lfl lf 
ZİY AREr LERI ... 
Londra, 11 (AA) - Yunan 

Jorj ve Prens Piyer deniz aşın ınem 
ketler birliği müessesesini ziyaret 
miştir. Kral burada müttefiklere m 
sup şahı-~etler 1arafından kal'Şllanm1 
ta. 

-----
OL1MP1YA2' 
Komitesi reisi öldü.. 
Brilksel, 11 (A.A) - D. N. B. aj 

bildiriyor : ' 
Milletler arası olimpiyat komitesi 

isi Belçikada ölmüş ve cenue t 
Brükselde yapılmıştır. 

bombardıman etmi~tir. takıl olup. dev~ete bağlı değildı~:l~r .. Bu 
hastanelerın hır çoğu çok eskıdır, me-

DONEÇTE sela Londrada bUyUk fakülte hastanesi Yeni pike bombarclr-
Berlin: l t (A.A) - D. N. B. ajan- St. Bartholomew, ayni mahallin hastala- / 

111: "Doğu cephesinde dünkü harekat ke- rına hemen hemen bin seneye yakın bir mon tayyare eri 
şif ve deyriye faaliyeti olmu§tur. Bir zamandan beı:i sıhhat bahşetmektedir. İki büyük Amerikan fabrikası İn 
Sovyet ileri devTiyesi karakollarımıza Bu gibi hastanelerin geliri kiralardan, ha k tl . d . . 
yaklaomış ve 50 ~ 60 ki§ilik bir kuvvet ernlAkten, vasiyetle bırakılan hibe ve . va uvve erı ve onanması ı<~ın Y. 
Doneçi geçmiş ve yine şehrin öte tara- şahsi teberrüattan temin edilmektedir. tipte pike ~mbardıman tayyareleri 
hna atılınıııhr. Mesela oı·ta çağda yaşıyan bir çiftçi,, şa etmektedir. . . . 

r~ 1 ı · .VATERLO 
§ KÖPRÜSU § 
§ - WATERLOO BRlDGE - § 
~ SENENlN EN BOYOK VE § 
~ EN GOZEL FiLMi . • • ~ 
§ TORKÇE SöZLO ~ 
ı~..,,.. ..................... ~~.r...ıO"'J".r~J"..co!s 
kocaman uenilecek olanları da vru·dır .. 
Mesela Amerikanın Brezilya kısmında 
ve Guamalarda bir ne"'i böcek vardır ki 
boyu 20 - 25 santimdir, yani bir meb'c
nin döı·tte 1>iı"i k 

veya tüccarın şifa bulmuş olmasına kar- Brewster Bennude ısını verilen 
şı minnettarlığını ifade etmek için bı- yeni tayyare giz]i olarak imal edilme 
rakmış olduğu küçük bir toprak parça- tedir. 
sı, asırlarca sonra kıymet kesbetınistir. Bununla beraber tayyarenin saat 

İngiltercdeki büyük hastanelerin ba- 500 kilomeh'eye yakın bir sürati oldu w 

zılarmın t<!rihçcleri, bizzat İngilteı·enin biliniyor. Arkasında bir kulesi olan b 
içtimai .hayatının tarihccleridir. Binaen- tayyarcleı· pek çok mikdarda bomba 
aleyh, lngiliz tıp ta)ebesi. zengin bir şıyabi1mektedir. 
ananeye malik olarak, iyilPşmekte olan - ·-----
hastaların manzarasından cesaret aJa- A / f · 
rak ve en ziyade, tedavinin meccani o1· man tav.yare erı 
ınası diğcrgam prensibi ile ın~ı:;bu bulu- J / 
narak şifa sunma mcsle~ine başlar. ta yada 
-~~~--·N1ı1W-~~~ 

Bofıs aflır silllet Şampi· 
yonu yine g a lip .•• 
Vaşington, 11 (A.A) - Boks dünya 

ağır siklet şampiyonu Joe Lui Kalifor
niya şampiyonu Bak Benzi birint·i ra-

Londra<lan bildirildiğine göre so 
günler içinde İtalyaya göndeı·ilen AP. 
man bomba tayyarelerinin bir kısın: 
muvakkaten Romanın güneyindeki yen 
hava meydanlarının hangarlarında bek· 
lemektedir. Başka bombardıman tayya· 
releri Sardunyaya, SicHyaya ve Yuna· 


