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Singapurun Askeri ve 
lktısadi Eherr"miyeti 
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' M. KARDIÇAU 

Hath üstüvanın 80 mil şimalinde bu- ırka mensup incı;anlar hakim sınıfı teslc.il 
lunan bu cok mühim kale ve ticaret mer- etmektedir. Çinliler burada büyük bir 
kezi buil'Ün Japonların eline ıteçmis bu- ıervete sahiptirler. An!itlosak.aonlan Ta
lunuvor. Bununla Japonya Cin ednizini ponlara tercih etmekle beraber lns:dliz
bir Japon eölü yapmı"' addedi.lebilir. lcrin harp gayretlerine hiç bir !'ck:ilde 

Bövlecc Filipinler. F elcmenk Hind is- istirak etmemişlerdir. 
tanı, Avuıturalva. Hindistan ve hatta Bu~ünkü Sinl{apur echri 1816 de Sir 
Afrika Tauon istila.sına ciddi bir surette Stampord Reffles namında bir İngiliz 
maTuz 'bulunmaktadır. tarafından kun.ılmus yep veni bir eehir-

lmıillzler, Japon harbinden evvel ne dir. Az zaman içinde cok mühim bir sa
baha~ına olursa olsun müdafaa edecek- navi merkezi, ve ln~iltere. Amerika ve 
lerini, Japon harbinden evvel ve sonra Jap?nya Aarsında bir rekabet sahası ol
mülr.erreren ilii.n etmi,ler ve Singapuru mu,tur. Malavada jatihsal edi1en ve dün 
haTbin oonuna itada, ellerinde bulundu- ya teneke istihsalinin % 30 unu teskil 
rahileceklerine inanmıslardı. eden teneke buradan Amerika ve di~er 

Buna raRmen Japonlar hu mühim üs- yerlere sevkedilmekte idi. Buradaki bir 
sü b:.ı kPı.dar az zamanda nasıl ele R'ecir- çok. maden sahaları Amerikan kumpan
'dilf"r) Birle"ik Amerika, kf"ndi sanayii ya.]1'.rına ait bulunuyordu. 
İçin hayati bir ehemmiyeti olan Sinp:a-
purun müdafaa~ına nt"den istirak etme- Diii'er taraftan. Malayanın ikinci bü
dD Filhakika. birle•ik Amerika hemen vük aanayiini teşkil eden kauçuk istih
ht"mf"n bütün kauçuk ve teneke ihtiva- ıali. dünya ihtyacının 1 /3 karınlamak
~ıtıı Sin~apurdn.n getirtmekte idi. Bu tadır. iste hu sayede Singapur az zaman
~nallerin cevabını AnR'1osaksonların ih- da llaYet muazzam bir sınai şehir haline 
millindf"n zivade Japonlann cesaTetinde inkı}B.p et.mis ve her hı:t.kımdan uzak şar
v~ mak~atlarına ula"mak için J?ÖZe al- kın en mühim bir merkezi olmustur. 

r thalit(ılar 
heyeti Anka
radan döndü -·-B. Atıf inan Cuma 
afışamı gelec:elı .. 

İzmirdeki itbaliitçı birliklerini temsi
len Ankaraya giden ithalatçılar heyeti 
ticaret vekruetinde muhtelif itbalat mev
zuları üzerinde konuşmalarda bulunınuş 
ve yeni direktfler almıştır. Konuşmalar 
bilhassa teşkilit etrafında cereyan eyle
miştir. 

İthalat işleri yeni teşkilittan sonra 
daha düzenle yürüyecek ve tevzi, fiat 
işleri daha salim bir surette idare edile
cektir. 

Devlet. yurda muhtelif ticari emtea
nın ithali için türlü kolaylıklar gösterir
ken tüccardan da bazı fedakarlıklar is
temiştir. 

Heyete dahil zevattan bir kısmı dün 
gece Ankaradan şehrimize avdet eyle
miştir. Birlikler umurıU katibi B. Alıl 
İnan cuma akşamı İzmire gelecektir. -----...•-...----
Müessif bir kaza 

dıkları .,.siz fedakarlıklarında aramak Taııonlu, Sinsıaııuru elde etmekle 
ıa:;nm velir. Anelo~aksonlara çok mühim bir darbe Sehrimlzin tanınmıs manifatura tacir-

Bir kac aenedir lnviltere bu mühim indirmis bulunmaktadır. Bunun eok lernden Bay Tahsin Necipoi{lunun keri-

ücciin tahkimine büyük bir ehemmiyet mühim tesirleri a:örülıecektir. meleri yedi vaşlarnıda bnvan Benal dün 
---------------- aksam saat 5 raddelerinde mektepten 

atfetmis, mÜtf"madiYf":n bu kaleye mü- U 
Zak doğuda ., O,.. eve avdet ederken mukabil semtten ge-h;mmat ve silah vai<dırm,.tır. Bütün oa· ,.o _., 

hill,.rini r:n modern ve tesirli toplarla len belediye otobüsüne çarparak kaza-
örmüs. Hintli ve bilhMSa Avustural- (Baştarafı 1 inci Sahidefe) en aihr surette yaralanmıştır. 

M · hr. · d ·1 li Yavrucak derhal Gazi bulvarındaki yahlı:t.rdan mürekkep modern bir ordu osıs ne ı üzerın e ı er 'yen Japon 
tr-kil •imi•. sayısız tank ve tavvare ıı:ön· nakliye vasıta ve mavunalarına mütte· ıai<lık evine kaldırılmıo. ve tedavi altı
dtTml~ ve Sinsrapuru hemen hemen pay- fik kuvvetler tarafından şiddetli bir ate~ na alınmı~tır. Bu müessif kaz~dan dola
ri kahili 7.aot bir hale getirdi~ini i1.in açılmıştır. vı teet:ııürlerimizi bildirir, kazazedeye 
eımisti. Halbuki Jaııonlar buna ehem- General Vavel kararglllıının bir teb- acil sıhhat temenni ederiz. 
miv~t vf"rmeden harekPt ettiler. Bu Ta- ]iği.ne göre Hariken ve Blenhaim tayya- ,.,..,......·~----
pon fedakarlıı<ının yeni bir ••he•eridir. releri bilhassa nehir üzerinde nerıiyen Bir ki'o ekmeği 25 

Sineaı>urun zaphndan evvel Reeen asker yüklü mavunalara hilcum etmi1 
hadj.,•l•Tİ sıözden ı<eçirinek Japonların v~ zayiat verdirilmiştir. kurusa S'ltı vormus! 
ııtırrı kolayca meydana cıkar. Sinsrapu'T- Hava kuvvetlerimiz v..ami bir şekilde ' ) 
da bulunan ordu ve hava kuvv•tleri mü- (clışmışlar ve hatta avcı tayyareleri biı Anafartalar cadde.inde fırıncı Ah-
dafaa lc.uvvetleri idi ve vazifeleri donan gün içinde altı defa havalanmışlar, fa- met, Hüseyin adında birinin deıaletivle 
m'lnın veti:ıımesine kadar miidafaada kat ancak petrolleri kalmadığı zaman ekmeR-in kilosunu kartsız olarak 25 ku-
bulunmaktı. Diier taraftan Sin2'aour hareketten kalrnıslardır. rusa satıp ihtik&r yaptığı iddiaaile tutul-
biitün lnırlliz donanmasının barınabile- HER ŞEY TAHnİP EDİLDİ muotur. 
c•iH büvük bir d•nİz üssü olm~kh b•ra- Evvelki gece Palembang dol:ıyların-
b,.r. kücük bir donanmRva mAlik bulu- daki bütün hayati noktalan tam olarak 
nııvoTdu. Buradaki lnı?iliz donanma91 tahrip ettik. Çlinkü ertesi günü Japon
bir kac lauvazör. torpito ve kiie".ük seri ların geniş ölçüde bir karaya çıkarma 
IO'emilerden mütesekklldi ki bunlann da hareketi yapmalarını tahmin ediyorduk. 
esas vazfeleri keşif yapmaktan ibaretti. Batavya, 16 (A.A) - Tebliğ : Palam
SinP.aourun bir taarruz ü11ü haline der- bangta düşmanın işine yarıyacak her 
h,1 !nkllap edebilmesi !cin ve Süvevo ka· şey tahrip edilmiştir. 
nalından. veya Havay adalarında mü- Batavya radyosu şunları söylemiştir : 
him Amerllı:an fuaü olan Pearl Harbo- • - Palambangın kıymetli petrolün· 
urdan vetı.ebUecelc kuvvetli bir lnlO'lliz den Japonların hiç istifade edemiyecek
veya Amerilcan donanmasının vusulü !eri dtiştintilürse bizim kayıbıımz hafif 
ve bövlece cenubt Pasifiki !atilaya kal· kalır, çünkü bizim başka petrollerimiz 
kan bir orduyu cenahtan müeaair bir ıe- vardır, Japonların ise yoktur.• 
kilde tehdit etmesi llzımdı. JAPONLARA GÖRE 

laııon erkanı harbiyesi bunu nazarı Tokyo, 16 (A.A) - İmparatorluk 
itibara alınış Ve harbin daha ille sıünle- umumi karargahının dünkü tebliği : 
rinde Pearl Ho.rboura vaııtıiı .. sırhcı Japon paraşütc;üleri Palembang tayya
hn•kınla Amerikanın kuvvetli Pasifik re meydanını z.aptetmişlerdir. Paraşüt
donanmasını darbelemiıti. Diiier taraf· çüler dolaylardaki başka stratejik nok
tan lnqilizl~rin en mühim aafh harp ıı:e- taları da ele geçirmişler ve harek&t sa
milerinden RePuhe ve Prince Of Wale- balarını genişletmişlerdir. Japon hava 
sin malum akibeti üzerine. laııonya he- kuvvetleri bu sabah Palembang tayyare 
deline ula,mak için !hım sıelen mer· meydanına yerleşmiş bulunuyorlardı. 
h •lel•rİ aemıs bulunuyordu. Filbalcika, 
bu l'avede Japonlar, ana vatanla muva
aalaları kesilmek tehlikesinden kurtul· 
rnus, ve SjnR'apurun zaptı Japon ordusu 
i~in nisbeten kolay bir ie olmustur. 

Sins;?apur. uzak earkın en mühim ti
caret merkezlerinden biridir. Daha mi
littan bir ıene evvel. Finikeliler Mala
yada fstih,al ettikleri teneke madenleri
ni buradan ihrac edivorlardı; bundan 
bir asır evvel de Cinliler bu mühim ma
den i"letmesini ihya etmisler ve nihayet 
bevaz. ırka mensuo insanlar bu maden
leri"' sahip olmuslardır. 

~infl'aourda cal1san aınıf saTı ırka men 
ın1n İnqanlardır. Bunlann % 75 i Cinli. 
~ 12 isi Malavalı ve % 8 Hintli bulun
maktadır. Nilfusun % 2 uine yakın bir 
ni"'h ... ,. t~calcil t!:dt"n 11000 nüfus bevaz 

İngiltere Mareşal Çan 
Kay eke nisan verdi 
Londra, 16 (A.A) :.. Kral, müttefik 

davasına hizmetlerinden dolayı bir min
nettarlık nişanesi olarak mareşal Çan
Kay-Şeke diz bağı nişanının büyük sa
libinl vermiştir. -·-· - -ÇAN KAY ŞEK 
Amerikaya minnettar 
Vaşington, 16 (A.A) _Mareşal Çan 

Kay-Şek, B. Ruzvelte telgrafında 500 
milyon dolarlık ilcrazdan dolayı minnet
tarlığını ifade etmiş ve Çunkinge dön
dükten sonra bu paranın nasıl kullanı· 
Jacağı hakkında kendisine malumat ve
receğini bildirmiştir. 

-

ı------------·1 
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Alaca Karnlıkta. Ce• 

••• J ••• 
Bu kadının benim hayatımda en bü

yük bir rol oynaması mukaddermiş. İn
san bilirmi ki ... O, bizim evimizin karşı
sında küçük bir köşk satın almıştı. Ben 
henüz küçük bir kızdım. Kim eli bu ka
dın? Bunu öğrenmeğe tabii merak edi
yordum. Karşı komşumuz oluyordu. 
Pençerede bir müddet gözetledikten son
ra kö~kten çıktığını gördüm. O kadar se
vimli bir genç kadındı ki ağzım açık kal· 
dl. Sarışın, dalgalı saçları vardı. Çehre
sinden, yürüyüşünden ve hatta geyini
şinden biraz özensiz, biraz da alaycı, fa. 
kat son derece çekici bir hal sızıyordu. 

O, köşenin dönemecinde gözden kay
bolunca, mutfakta aşçı kadına emirler 
vermekte olan annemin yaruna koştum 
ve büyük bir heyecanla keşfimi bildir
diın: 

- Anne, karşıki köşkü satın alan ba
yanı gördüm. öyle güzel, öyle güzel ki! 
Hani, böyle sevimli bir kadını ömrümde 
görmedim desem yalan değil! 

Annem oldukça hırçın tabiaıli idi ve 

NaJıleden : Vç YILDIZ 
hazan bunu belli etmemekte zorluk çe
kerdi. Bana döndü ve endişe verici bir 
sertlikle : 

- Bana bak Meral! dedi. Bu kadınla 
uğraşmanı istemem. Ona dikkat etme! 
Hatta hiç bakma, daha iyi. 

Tuhaf şey! Şaşaladım : 
- Fakat anneciğim, nasıl bakmıya

yım? Burnumuzun dibinde oturuyor. 
Bu cevabım annemin üzerinde tesirini 

gösterdi: 
- Gerçek, pek can sıkıcı bir hal ... İşin 

iyisi buradan başka yere taşınmak ... 
Neyse, eğer bu ... Bu kadın sana bir şey 
söyliyecek olursa, katiyen cevap vermi
yeceksin, anladın mı? Bir şey demeden 
geçer gidersin? 

- Peki amma, niçin? 
- Sana dediğimi yap, ötesine karışına! 

Bu işlere senin aklın ermez. Daha kaç 
yaşındasın ki-.. 

Bir çocuğa : c Sana bunu ileride an
latırım, şimdi pek küçüksün, aklın t>r
mez! > demekten daha tehlikeli bir şey 

TVRK!YE • İTALYA 
Ticaret ve seyrüselain 
anlasması .. 
İtalya Ue aramızda mevcut ticaret ve 

seyrüsefain anlaşmasının bir sene tetn
dit edildiği Ticaret vekaletinden bildi · 
rilmiştir. 

-----... -----
ZABITADA 

Bil' genç ağıl' sul'ette 
;yal'alandı.. 
Namazgah mevkiinde bir hadise ol· 

mu., Ali oi<lu Ahmet 1 7 yasında Yaşar 
adında bir Renci sebepsiz olarak karnın
dan aiır surette yaralayıp kaçmıstır. 
Yaralı memleket hastanesinde tedavi 
alhrıa alınm13tır. 

Kilim sillıel'lıen dit.ıtü.. 
Alıancakta Celik sokai<ında Bn. Cület 

adında bir kadın evin taTacasından kilim 
silkı-rken muvazenesini kaybederek ye
re düsmüt, yaralandığı İçin hastaneye 
kaldınlm~tır. 

ALSANCAKTA 
BİRYANGIN 
Evvellci ıı:ece Devlet demiryolları Al

sancak istasyonunda motör]ü vaRonla
rın arkasına bağlanan ve içinde malze
me ve demir has eşya bulunan 14 ıavllı 
va~onda yanp:ın çıkmış ise de yctisen it
faivece söndürülmüştür. 

J6 YA~INDA ~!R 
C CUGUN İSİ 
Urla kazasının Altıntaş mahallesinde 

1 5 yasında Münevver Kavacı adında bir 
kızı 16 yasında idris Cülcam kacırmıı 
ve tutulmuıtur. 

-
olmaz. Çocuk buna kıı-ılır. Adeta haka
rete uğradığını zanneder ve her şeye 
rağmen verilmiyen izahatı bulmağa ça· 
lışır. 

İşte ben de, biraz heyecan ürpermesi
le, bu esrarlı, bu korkunç kadının kim 
olabileceğini düşünüyordum. öyle ya, 
müthiş bir şey, kim bilir, bellci de bir ca· 
ni olmalıydı. Yoksa, bundan kaçmak için 
annem eovimizi bırakmağı bile aklına ge
tirebilir mi idi? On üç yaşında idim. Ço
cukluğu genç kızlıktan ayıran sıralar ... 
Bu yaşta küçük kızlar, kendi araların
da, ekseriya hakikate uymıyan nice şey
ler fısıldamağa, tahayyül etıneğe başlar
lar ... 

Ana babalar, mürebbiler bu yaştaki 
gençliğe, hayatın bütün önemli mevzu
ları üzerinde, açık, sade, temiz izahat 
vermelidirler. 

Bana karşı kimse böyle hareket etme· 
ği aklına getirmediği. için, kilçücük ya· 
şımda, ekser yaşıtlarımda olduğu gibi, 
delice bir karma karışıklık vardı. Kom
şumuz Semiha Tekbaş ( karşıki köşkün 
yeni sahibi bu idi ) benim gözümde ya· 
saklanmış meyva halini alıyordu. Hal
buki o, bir aralık <alagarson> modasına 
ad veren tipten başka bir şey değildi. 
Müstakil, erkeksiz bir kadındı ve dedi
koduya kulak asmıyarak keyfine göre 
yaşıyordu. Gerçi, ellUemin düşünceleri
ne ehemmiyet vermediğini pek göze çar· 
pacak şekilde belli ediyor, evine olur ol
maz saatlarda istediğini kabul ediyor, 
inanılmıyacak vakitlerde dışarı çıkıyor 

ihracatta ambalaj ihtiyacı 

Çuval ve kanaviçeler 
dışarıya çıkarılmıyacak 
20 şubattan Uibal'en çuval ue lıanauiçe ile amba· 
ıaııı olarafı mal ihrac:ının yegane şelıli, çuval ue 
lıanauiçelel'in hariçten getif'ilntif olmasıdır-

Memleketin çuval ihtiyacı ve çuval 
teminindeki müşkülattan dolayı 20 şu· 
bat tarihine rastlıyan cuma gününden 
itibaren ticaret vekaleti aşağıdaki ted· 
birleri almıştır : 

l - Teminata rapten çuval ve kana· 
viçclerin iadesi şartiyle ihraç usulü kal· 
dırı!mıştır. 

2 - Bundan böyle çuval ve kanaviçe 
ile ambalajlı olarak mal ihracının ye
gane şekli, çuval ve kanaviçelerin ha
riçten getirilmiş olmasıdır. Bu hususta 
çuvalları şahsen alıcının temin etmesine 
mahal yoktur. Mesela Avrupa kara kı
tası memleketlerinin her hangi birisin
den muvakkat muaflık stıretiyle geti
rilmiş ve getirilecek çuval ve kanaviçe
ler ayni memleketlerden her hangi biri· 
ne ambalaj olarak ihraç edilebilecektir. 

Ticaret vekfiletinden bu hususta ala
kadarlara gelen yazıda deniliyor ki : 

•Vekalet alakadar tacirlerimizi şu 
nokta üzerinde ehemmiyetle durmağa 
davet eder : 20 şubattan itibaren bu 

esaslar harfi harfine tatbik edilecektir. 
Tacirlerimiz ona göre hazırlıklı bulun
malı, gerek kendileri ve gerek memle
ket için zararlı olan emrivakilerden iç
tinap etmelidirler. Ticaret vekaleti bu 
esasların tatbikindeki müşkülleri de tet
kik ederek meseleyi en etraflı bir şekil· 
de göz önünde tutmuş, memleketin 
umumi menfaatlerini düşünerek bu ted
birleri almak ihtiyacını duymuştur. Tn· 
cirlerimizden beklenen, harp şartları 
içinde yaşadığunız, kolay tedbiı-lerin 
yerini daha büyük gayretler sarfını is· 
tilzam eden tedbirlerin alındığını göz 
önünde tutarak alınan tedbirlere sürat· 
le intibak imkanlarını bizzat hazırlama· 
!arıdır. 
Şu da bilgi olarak kaydedilir ki, ve· 

kfilet jütten gayri nebati veya sun'i lif
lerden yapılmış çuval ve kanaviçelerin 
jüt çuvallar gibi gümrük resmine tılbi 
tutulınası için bir kanun 18.yibası hazır· 
lıyarak Vekiller heyetine takdim eyle· 
miştir.ı 

Macaristana kuru meyoa gönderilirken 

Kontenjan haddı aşılır
sa para alınanııyacak 

Euueıa Mac:af'istandafıi ithalatçının hiilıiimetin· 
den müsaade alıp a!mad ığını af'aştıf'mafı gel'elı ... 

-------------
Macar milli bankası 3 mayıs 941 ta· 

rihli Türk - Jlılacar ticaret anlaşmasına 
merbut listelerde yazılı kontenjanların 
geçilmesine mani olmak maksadiyle, 
ancak Macar salahiyettar makamların· 
dan önceden ithal müsaadesi istihsal 
edilmiş olan kuru meyvelere ait bedel
lerin kabulüne karar vermiş ve keyfiyet 
Ticaret vekilliğinden 47 sayılı sirkülerle 
şehrimizdeki al&kadarlara bildirilmiştir. 

Bu karara nazaran1 müsaadesi alın~ 
madan Macaristana ithal edilen kuru 
meyvelerin bedelleri sahiplerine öden· 
miyecektir. 

fazla kuru meyve ihraç edilmiş olması 
sebebiyle, Macaristanda alacaklarımızın 
biriktiği ve hala tasfiyesiyle meşgul 
olunduğu malılındur. Bu itibarla Tica
ret vekileti de, ancak kontenjan hadleri 
dairesinde ihraç yapılması için Macaris· 
tanda alınan tedbirleri yerinde görmüş· 
tür. 

Bundan böyle her ihracatçı, kuru 
meyve göndermeden evvel, oradaki it
halatçının hükümetinden lüzumlu ithal 
müsaadesini almış olmasını aramalıdır .. 
Bu tedbire riayet edilmediği takdirde 
hlikümetimiz böyle ihtiyatsız ihracata 

Evvelki senelerde kontenjanlardan müsaade etmlyecektir. 

Tay yaresiz aeniz 
hô.kımıyeti imkansız 

(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

miyetine dayanıyordu. Vahim bir tehli· 
keye maruzuz. Velev geçici bir zaman 
için olsun deniz hakimiyetinin elden 
çıkması imparatorluk için büyük tehli· 
kedir. 

AMERİKA DONANMASININ 
KUDRETİ... 

Vaşington, 16 (A.A) - Baltimor Sun 
gazetesi diyor ki : 

Marşa] ve J ilber adalarına karşı do
nanmamızın yaptığı taarruzlar göster· 
miştir ki Pearl Harbour baskınının inti· 
kamını almak için Amerikan donanma· 
sı düşmana vurmak ve ağır vurmak 
kudretindedir. Başlıca vazifemiz girişti
ğimiz bu muazzam savaşı başarmak için 
cesaretli ve fedakllr olmaktır. 

-

ve kendi eli1e idare ettiği küçlik otomo· 
bili içinde, hazan şafakla beraber İstan
buldan dönüyordu. 

Bizim sessiz ve ağır başlı dış mahal
lemizde herkes birbirini tanır ve bayan· 
lar karşılıklı olarak sevgili arkadaşları
ni yermekten zevk alırlardı. Bu yabancı
nın hal ve tavrı bir rezalet mevzuu ol
muştu. Bizim muhitimizde her şey bir 
zamanki ananelere göre idi : Genç kız· 
!ar bir iş tutmazlar, evlenmek sıralarını 
beklerlerdi. Halbuki şu Semiha Tekbaş 
evlenmemişti. Henüz pek gençti -yirmi 
beşinde ya var, ya yoktu. böyle iken 
tamamen serbest ve müstakil yaşıyor, 
gazetelere verdiği yazılarla bayatını ka· 
zanıyor ve bunun ötesinde, beğendiği 
gibi hoşça vakit geçiriyordu. Çok tutul
muş olan bir romanı ona galiba çokça 
para kazandırmış ve bu bahçeli köşkü 
satın almasına imkin vermişti. Fakat en 
kötü ve en kirli bir kadın olsaydı, bizim 
kibar bayanlarımız belki de o kadar onu 
didiklemiyeceklerdi. Annemi en çok kö
pürten şey de, alıştığı hayat tarzına zıt 
bir yaşayışı bu kadar fütursuzlukla açı· 
ğa vurmasıydı. 

Bu durumu ancak şimdi açıkça ince
leyebiliyor, tarif edebiliyorum. On üç 
yaşımda iken bütün bunlar bana ne ka
dar karışık ve aeaip görünüyordu. An· 
nemin babamı başka yere taşınmağa 
zorlayan sözleri hala kulağımda. O, sü
kilnetle cevap veriyordu : 

-... BİTMEDİ-

Talebe tütün 
içmiyecek 
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

J<&rarları şöylece tebliğ etmiştir : 
1 - Liselerle öğretmen okulu ve tek· 

nik kurslarda ders gören talebenin açık 
ve kapalı yerlerde sigara içmesi yasak
tır. Bu yasağa aykırı hareket edenler 
keyif veren maddeler kullanmış sayıla· 
rak cezalandırılacaklardır. 

2 - Yukarıdaki maddede yazılı okul
ların öğretmen ve hademeleri de mek
tep koridor, bahçe ve dersanelerinde 
Aleni olarak sigara içmiyeceklerdir. 

YÜKSEK OKULLARDA 
3 - Üniversite ve yüksek okullarda 

devamlı ve muvakkat kursların dersane, 
laboratuvar ve mütaliahane gibi ders 
verilen veya ders çalışılan yerlerinde, 
yatakhane, koridor ve teneffüs mahalle
rinde sigara içilmiyecektir. Yasağın hl· 
iafına hareket edenler cezaya çarptırıla· 
caklardır. Bu gibi yüksek okullarda 
kurs talebesine okul binası içinde ilgili 
kurumlar tarafından sigara içmek için 
hususi bir yer veya bina ayrılabilir. 

TÜTÜNLE MÜCADELE 
4 - Öğretmen ve idareciler her okul

da tütünün zararı hakkında talebeye 
konferanslar vererek gençlerin bu za. 
rarlı içkiden kurtarılması için her vesi· 
leden istifade edecek ve gayret göstere
ceklerdir. 

Vekil bu mühim meseleyi milli bir 
dllva olarak ortaya atmış bulunduğunu 
söylemiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir : 

• - Bizzat tütün içen gençler, okul· 
!arın başlarında bulunanlar! Birbirimi
ze yardım ederek zararın mühim kısmı· 
nı ortadan kaldırabilir. Buna inanıyo· 
:r:um .. 

Çünkü size inanıyorum. Sizin mütte
hit millet va kuvvetli millet olmanın ne 
demek olduğunu bildiğinize inanıyo

rum.• -------
MERAKLIŞEYLER 

···-··········· 
İngiliz orta melıteple· 
f'inde l'üf'fı~e 
öğf'etilec:efı •• 
İngiliz maarif nezaretinin k.arariyle 

lnıı:ilterede orta melcteıılerde şark Ji. 
sanları öiretilecektir. Bu lisanların biri
si de Tüıtçedir. 

Çörçilin 
Son nutku 

---·---
(Baştarafı 1 inci Sahidefc) 

Fransa harbi kaybedildikten soıı"' 
İngiltereye ve imparatorluğuna kayb<JI· 
muş nazariyle bakanlar sadece mihv•d 
ciler değildi. Dünya efkBnnın kan•• 
hemen hemen bu merkezde idi.. yüct 
bir enerji ve yaşamak azmiyle BritanY9' 
War kendilerini topladılar. KuvvetleP· 
diler. Bazı ceplıelerde müdafaadan tee•· 
vüze bile geçtiler. Vaziyetin nisbl'I~ 
iyiliğe doğru gitmesi, hele Rusya }tarbı· 
nin İngiltere üzerindeki tehlikeyi bU· 
yük ölçiide azaltnuş olması yukorıd• 
işaret ettiğimiz yenmek azminin en yiil<' 
sek hadde çıkarılmasına belki mani ol• 
mnştur. Bazı İngiliz şahsiyetleri zaııı~ 
zaman bir gevşemeden şikayet etnt•I' 
!erdir. Şimdi Çörçil, tehlikelerin tered· 
diide yer bırakm.ıyan genişliğini ort•Y~ 
koymu.~tur. Ve anlatmak istemi~tir J<l 
tehlikeye düşen bütün bir imparator
luktur. Britanya adalan gibi imparator· 
luğu da kurtarmak İ(in, şimdiye kad8' 
yapılan Iedakilrlıklardan kat kat üstiiP 
fedakarlıklara ihtiyaç vardır. ,. 

Çörçil, İngiliz milletinin tarih ve bu· 
tün insanlık milvacche<indeki vazifele
rinden bahsetmiştir. Davetinin işiti1« 
ceğinden ve beklediği tesiri yapacağıP' 
don emin olarak konıışmustur. 

Bu harp birbirine zincirlenmis olaı·· 
!arla doludur. Uzak doğuda olup biteıı: 
ferin Yakın Şarkta tesiri görülmeın«1 

kabil değildir. Bunun gibi Rusların d~· 
lıa elverişli bir duruma girmeleri, fngı· 
!izlerin hazırlıyacaklan yeni darbeleri 
tatbik mevkiine koymaları Uzak Doğıl' 
da tesirler yapmaktan kurtulamaz. Buıt' 
dan dolayı Çörçil, İngiliz milletinin, fıı• 
giliz i.~çisinin canından kıymetli tuttuğı' 
hürriyetini kaybetmek tehlikesi kııt!i1" 
smda canım hmaklanna takarak SOD 
hızla çalışmasını ve harp istihsalini aııı· 
mi seviyeye çıkarmasını istemiştir. 
Şu halde şimdi harbin bir döniim no~· 

tasmdayız: 
Amerika hazırlanıyor. 
Büyük Britanya bazırlıklannı arttırı• 

yor. 
Mihvere gelince zaman ve me.al• 

mefiıumunu yene yene son zaferi kJı• 
zanmaktan ibaret olan asıl hedefine sii• 
ratle varmağa çalt~ıyor. 

Bu handikap koşusunu kim kazana' 
cak? 

İngilizler ve Amerikalılar neticedeD 
şüphemiz yoktur, diyorlar. Yalnız ıstı· 
rap sınırlarının geni~lernesinden mütc"' 
essirdirler. 

Almanya, Japonya ve ortakları da 
neticeden şüphe elıniyorlar. Bu sonuıı· 
cuların biricik kaygısı hedefe geç kaİ' 
ınnk ihtimalidir. 

İşte bir muadele ki ne suretle hali•· 
dileceğini yine zaman gösterecek. .• 

ŞEVKE!' BILGllf 
accc::c=:cı:::=:c:ıccı:: :c:: :::cet 

Milli Şefimizle Mısır 
Kl'aJı arıuında.. 

Ankara, 16 (A.A) - Mısır kralı 
haşmetlu birinci Farukun doğum yıl
dönümü münasebetiyle reisicümhur 
İsmet İnönü ile haşmetlu kral ara· 
sında tebrik ve teşekkür telgrafları 
alınmış ve verilmiştir. 
::cı:c:cca=::ccı=cıcı:::cıcı::::==· 

MANAVGAl'l'A 
YENİKÖPRVLER 
Antalya, 16 (A.A) - Manavgat kaza· 

sının karpuz suyu mevkiinde yeni köp
rünün yapılmıısı bitmiş ve diğer iki yer
de de 50 ve 45 metre uzunluğunda i1'I 
köprünün yapılmasına başlanmıştıx. 

JOOO YUNAN ÇOCUOU 
GEi' İRİLİYOR. .. 
Ankara, 1 6 (Yeni Asır) - Kızıla)' 

cemiyeti 12 • 16 ya~larında bin kadat 
Yunan çocuiunun memleketimize geti .. 
rilmesine ve burada bakılmasına karat 
vermiştir. Resmi muameleler biter bit'"' 
mez hu çocuklar getirilmeie başlan2l"' 
cakbr. 

Yunan makamları. bu yüksele kalıılY 
Jile karımnda minnetlerini kızılaya bil· 
dirmielerdir. --------KVLl'VFJJARK 

Ve Fua,. müdüf'lüğü 
Kültürpark ve fuar müdürlüS(üne mi

mar B. F eruh Örel tayin edilmisUr. 

-----~--------~-
Ki.SACA 
• ••••••• 

ŞEKER... 
YAZAN : Eczacı Kemal K. Aktaş 

Serde eczacılık olduğundan mıdır bil· 
mem, ne vakit şeker kelimesini işitse!ll 
baklava, lokum veya cinas, nükte aklı· 
ma gelmez. Şekeri, çok köklü alkol bün' 
yeleriyle aldehit, gah asetondan toplan· 
mış kimya formülleri içinde görürüm. 
Şekerin tarihi meyvenin tarihine bal!: 

!andığına göre tarihten evvel, Türk gibi 
şeker de vardı demektir. Şekerle Tür' 
kün tarihini tarihten evvellerde aramal< 
ne kadar tatlıdır. 
Şekeri tadından olacak, iyi, mUJlİS. 

hattA güzel manasına da söyleriz, şeket 
gibi adam dediğimiz çoktur. 

Bugünlerde adı çok geçen şekere diJ<• 
kat ediyorum. ne kadar tatlı sohbetler<' 
sebep oluyor. •Tatlı yeyip te tatlı söyle
melio ne güzel, ne beliğ, ne tatlı bir söı• 
dür .. 

Allah Türk milletinin ağzının tadıJIJ 
bozınasın Amin .• 
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~ ~ (,..öı çılın nutku 
ltiy ..:.._ •• k 

•-nızı orumak mevkiinde edik. 
. A.erika tarafsızdı. Ruslar alır ka

Yıı>lar verivorlardı. O snindenberl va
~vht nasıldır? YMamak ümitlerimi7. 

al a mı lcuvvetlesmiıtir? Bunları ııcılcca •n ıı .. 1 rrıaea ca ı!lmalıvız. 
OLAYLARIN F.~J 
ÖNJ:'Mt ıcı 

) Obvların ,.n mühimi birlesik devlet
Brln harote bizm yanımızda olmasıdır. 
c:.il"rn ne kadar uzun sürerse sürsün. fa
ol arlJ\ domırdui?u ıstıraplar ne olursa 
'a ~n Amerikanın bizim yanımızda ol-

ıııru dü!liinc"'cıinden daha mühim bh 
tevDnıl""'"7 Ru bir olaydır. 

uE.R BiR OLAY 
ald~cr bir olav da Rusların ezilmemis 
kit ~dur. Hitler ordulan Rusvada fe-
9& etı;re uihamıslardır. Milyonlarca in-
1-rıla avbetmislerdir. Usanc verici ıstı-1.: 1ı: rla lcarsılasmıslardır ve simdi Rus
dU ;rsı hücumlarla vazivetlerini c;ok 

;~~İ'llerdir. 
"'rvrf'J'U V A7..IYET 

ALENİ TEŞEKK"OR 
Çok genç yqta vefat ederek bizleri 

sönmez ateş içinde bırakan kıymetli 
kardeşimin cenazesine bizzat iştirak 
eden telgraf veya mektupla taziyede bu
lunan akraba ve dostlarımıza ayn ayn 
teşekküre teesmirümüz mani olduğun
dan muhterem gazetenizle teşekkürleri
mizin iblagını rica ederim. 

lnhisarlar tütün fabrikası muhasip 
mesulU ve idare işleri amiri 

Nevres Gô'kçe 

~;;s ~~;;~ ;;;,;~- "f 

A yvah k zeytin yağı ı' 
Tenek~ ile satış 

1 
Taşçılar caddesinde eski Kcrcsteci-ı 

lerde 46 numarada Hamdi Akyiirek 
ve ortaktan m:ığazasında-

(H. 3) (288) 
<·· - -·-·-·-····-·- -···~~<· ~ KARANLIK TARAF 

lca u naha bicllmez ümitli vaziyetin ox::ıoc::ıoc::ıoc::ıoı::a~CIO!:IODOOOOOO~ 
,1;.anlı'k tarafı Japonvanın harbe ıdnne- SA 'J'ILJK ARSA 
'd.f" lnt>iltere valnız baeına Pasifiki mü-

aa edemezdi. 
lr ~heeiatanda, Eritrede, Filiatinde, 

anua v 1 k . . ~· e ra ta emnıvet ve nızamı te- ~ 
(f ı~ ettik. Orta sarka insan ve malzeme 
~ 0 

Remiler yolladık. Rusyaya karsı 
_aat~rimizi verine 2etirememezlik ecle
•11C\'i2. 

JAPON 7..AFf.RI VE SONU 

Şehitler caddesi iizerinde caddenin 
deniz tarafında 4265 metre kare eb
adında ve istikbali çok parlak bir 
arsa 18/2/1942 çarşamba günü saat 
16 da İmıirde Ankarapalasta birinci 
kat salonunda hususi mÜ7.ayede ile 
satılacaktır. Talipler şeraitini o gün 
satış mahallinde görebilirler. 

Borsa 
"OZCM 

461 Hakkı Elbirliği 
375 M. j. Taranto 
181 M. H. Nazlı 

82 H. Nazıni O. 
68 S. Paterson 
64 B. S. Alazraki 
60 İnan Şirketi 
45 Rabeno Kohen 
32 M. Portakal 
29 H. Alanyalı 
9 M. Uslu 

1406 Yekfın 
144480 Eski yekfuı 
145886 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

44 
43 50 
44 
47 
46 75 
48 
47 
36 
50 
47 50 
43 

519 Siyah İnhisarlar 33 75 
İNCİR 

317 Balcı Yerli ürün1er 16 
211 Öztürk Şirketi 22 50 
528 Eski yekO.n 

133193 Umuınl yekOn 
44300 kilo Zeytinya~ 

ZAHİRE 
65 Ton Susam 

29 Balya Pamuk 

80 

46 
46 
47 
49 
47 
49 
49 50 
48 50 
50 
47 50 
48 

43 50 
44 50 
46 
47 
50 
33 75 

28 
22 50 

93 25 

51 
75 

KAYIP BİR 'l'ALEBE 
ARANIYOR •• 

tı Janon tecavüz hareketleri, Japonya
~ hainane indirdiii darbe birlesik 
_. !etlerin yanımızda yer almasını te
... ın Ctrnistir. 

14 - 16 - 17 (352) 
~>oı::.O.:XMXJC:JıOl~:ıoı~~cıO:;c~~=cY.· Cuma günün

den beri evlerin
tzMm DÖRDüNCü tCRA MEMUR- den kac.an Asım 

~ Jaı:ıonlar uzak clo~uda muzaffer ol-
LUOUNDAN: Arkar oğlu Nejnt 

h.~slardır. Co"kunluklannİ bu aham 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek Arkann nerede 

Uti.in d" ·1· d" 1 B' 
gayri menkul olduğunu bilenler 

ta unyaya ı an e ıyor ar. ız Jstı-

t'h~tinde, haval kırıklığı icindeyiz. Ta
~1 bu tecavüzü ç~ınca bir cinayet aa
c a:ı-~ı ~ünler 2elecektir. Bu dünva mü
? a clcaınde biz.im kuvvetlerimiz bir ke
o el 'tel.isti mi bütün zayıf sebepleri zaiJ 

İzmir Kahramanlar mahalJcsi 1415 nci insaniyet nnmı-

acalctır. 

sokakta kam 215 kütük 244 pafta 1904 na Yeni Manifa
ada 15 parselde kayıtlı 70 metre murab- turacılarda Sebat 
balık 7 taj numaralı 1100 lira muham- Lokantası sahibi 
men kıymetli ev açık arttırma ile sat·- Asım Arkara bil
lığa çıkarıldı. dirmeleri rictı 

~t!iz~ hic; bir zaman kolay şeyler vaat 
8.ın edım. Simdi de vaat etmiycceğim. 
J•tı .u .haber vermeliyim ki bir cok tah· ıriı:ililcler, icimw elcrnl~ dolduracak 
t· ır çok ltavıplar ve utırnı>lar bizi bck-

1 nci arttırma 10/3/942 günü saat 11 olunur. 
ila 12 arasında 4 ncü icrada yar,ılacak- 1 - 2 (364) 
tır. Bu arttırmada teklif olunan muham- ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IY0r. 1940 i a-eclnnemize imkan veren 
:eaut vasifler bu defa da bizi hedefimi

e vaklastıracaktır. 
HoKOMETiN VAZiYETi 

1t~ Harbin talihsizlikleri ve hataları hü
uıı.etc lca~ı bir ailih olarak kullanıl
~~~ hükümet is ı::örehlime'k için fay

"rr ır temele dayanmalıdır.> 
1 r.HUKELER AZALN!ADI 

] ~rcil nutkunun sonunda ıunlım söy
ernııtir: 

' Bu aksam lnsı:ilterede bulunan 
~ bütün Britanya dünvasında bu
hulu aizlere. Hindistanda, Birmanvada 
'Ruay na; ~dık ve vefakar doatlanmıza. 
Cle-.] tl alcı hlÜttefiklerimize ve birlesik 
~ e erdeki kardetlerimize hitap edi
a ~"-ı: Heı,w.. -ticeleri itibariyle 
~r. mUlım l>lr ukert venilginin tesiri 

ahnıda hitap ediyorum. 
Ba, bir lnglliz ve İmparatorluk yenü

İtiaidir. 
Sinsı:apur teslim olmuıtur. 

• Bütün Malezya yanm ada11 istila edil
~ l>ulunuyor. O taraflarda etrafımız
Cll,. ham tehlikeler Yliılmaktadır. Sim-

e ltadar burada ve turada muvaffaka
~!'- lcarıılaşbğımız tehlikelerin hiç bi-

men kıymetin en az yüzde 75 şini bul
madığı ve arttırma payla,.c;tırma masraf
larını tecavüz ve rüçhanlı alacaklar mec
muundan :fazlaya çıkmadığı takdirde en 
çok arttıranın teahhiidü baki kalmak 
şartile arttırma 10 gtin daha uzatılarak 
ikinci arttırma 20/ 3/ 942 cuma günü saat 
11 ila 12 arasında yapılacaktır. Bu art
tırma da birinci arttırmada.ki miktarları 
tecavüz etmek şartilc gayri menkul en 
çok arttırana ihale ve aksi takdirde sa
tış 2280 numaralı kanun mucibince geri 
bırakılacaktır. Bu gal•ri menkul Uzerin
de her hanği bir iddia ve hak talebinde 
bulunanlar ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde evrakı milsbitelerile birlik
te dairemize müracaat etmelidirler. Ak
si halde haklan tapu sicillerile sabit ol
madıkca satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Satış peşin para iledir. 
Yilzde 2,5 deJlfıliye ve tapu harcı müşte
riye aittir. Şartname 2512/942 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi için 
dairemizde açıktır. Artttrmıya iştirak 
edeceklerin gayri menkulün bedelinin 
yüzde 7,5 nisbetirule pey akçesi veya 
milli bir banka mektubu vennsi lhım
dır. Daha fazla malumat almak istiyen
ler dairemizin 939/262 numaralı dosya
sına müracaatlan lüzumu i18n olunur. 

855 (366) 

b de her harud hlT aurette azalmamıs-
r. tZMtR DöRD'ONCO tCRA M.EMUR-

DA y ANMAK MUVV AFF AKIYETIN LUOUNDAN: 
ANAHTARIDIR Açık artbrma ile paraya çevrilecek 

le Bu da1dka, lruriliz milletin.in kendi gayri menkul 
'dıylı:~etini ve dehlsını sı:österebileceiH İzmirde Kahramanlar mahallesi 1411 
ti 8 ııı:alardan bhidiT. Bu dakika feltke- nei sokakta 1dlıin 47 kDtnk 445 pafta 1899 
Y n. derinliklerinden zafere ulastıran ha- ada 9 par.rede byıth 120 metre murab
'd atı h~melenin alınabileceiH dakikalar- balık 74 taj num?ralı ve (360) lira m_u-

aıı bıridir. Daha srecenlerde bizi biz- hammen kıymetli arsa açık arttırma ıle 
a.t ilüınün kollarından kurtaran vüluek sahlığa ç.ıkanldı. 
~e dolu aükWı ,. muvaz eyi .. Birinci arttırması 10/3/942 gtinü saat 
~le ti lm • . e U en.h. ~od., 11 ili 12 arasında 4 ncil icra dairesinde 
ın aaa Re ••lir· zun tarı ımız e • edil ekti B rttırmad t klif 

&l\taffaluyetaizlruere kuvvetlerimizi ıcra ec r. u a . a e .. 
?'erıiliyerek vck l tah ül d bil olunan muhammen kıymetin en az yuz-
di~irni .. ; ç k d afralara .~mt m . elde}· de yetm~ beşini bulmadığı arttırma ve 

... o e ı;toe ermıs o ugu· 1 fi .. rn\12 tarzda h _,_ t tm . . • b pav aştırma masra annı tecavu.z ve 
nl 'l ar~e e emız ıc;ın u ye- -ıı:ı.. 1 1 kl d f ı •lr h tt A k l 1 d .. cu-r•an ı a aca ar mecmuun an az. aya 
lı lıa rsa ır. rtı va ruz 0 ma ıgımı- çıkmadığı takdirde en çok arttırarun te-
ora.ıaıtırlama11?.z. Büvük bir cemaatin ahhüdü baki kalmak sartile arltınna 10 
~~da vuruvoruz. ..:ı dah t 1 le "k" • rlt 20/ Ll\JNY ANIN ISTfKBALf "'un a uza ı ara ı ıncı a ırma 
1'ese • . 3/ 942 cuma gUnü saat 11 illi 12 arasında 

~"l\herny~ı~ dörtte üc~ s~di .~!_zimle dairemizde yapılacaktır. Bu arttırmada 
t'H, . yuruvor. Jnsanıyelin butün is- da birinci arttırmadaki miktarlan teca
ta ::ılı belki de hareketimize ve hareket vilz etmek sartife ~ayri menkul en cok 
lı:ar~~ıza ba~lı .bulunacaktır. Simdi;e arttırana ihale ve aksi takdirde satış 2280 
Jı~e u .. bu mesaımizde muvaffa~ıvetsız- numaralı kanun mucibince geri bırakı
tın"ı:J '"";l'madık. Hep beraber azımle fır- lacaktır. Bu ~yri menkul Uzerinde ber
lilll. a ıJ,.rlivelim ve bu fırtınayı sı:ec;e- hangi bir iddia ve hak talebinde bulu-

.zAl:'rn . nanlar ilAn tarihinden itibaren 15 gün 
lo • c::..nE lTIMAT içinde evrakı mUsbitelerile birlikte da-

h ndra. f 6 (A.A) - Cörc;il dün ak- iremize mUracaat etmelidirler. Abi hal
hrn radyoda son altı av zarfında cere- de haklan taou sicillerile sabit olmadık
e2 ~. eden hAdiııeleri gözden sı:ec;irerek ça satış bedelinin paylaşmasından haric 
~lE de~!11tir ki: . . kalırlar satıs neşin para iledir. Yüzde 

let) . n mühim olaylar Bırleşık dev- iki buçuk dellAliye ve taou harcı müste
l'e e~n harpte sonuna kadar yanımızd& riye aittir. Şartname 25/21942 tarihin
Ye 1 8 rnası: di~eri de Ruslann yenilmi- den itibaren herkesin görebilmesi için 
iı,.!~k m~ml"ketlerinde muzafferane dairemizde açıktır. Arttırmaya iştirak 
~ ~"lerıdir. edeceklerin gavri menkulün muhamm~n 

Aln, uııll\f. Hitler efsane1ini Ythnıslar. bedelinin yilzde yedi buçuk nisbetinde 
lnİ•l a~~ra milvonlarca zayiat verdir- ney akçesi veya rnilU bir banka mektu-

~ er ır. bu vermesi lazımdır. Daha fazla ma1u-
dii ~ iki bÜyük ve esaslı olav aonunda mat almak istiymler dairemizin 940/ 
rl n':~ v~vetine haklın olacak ve zafe- 4467 numaralı dosyasına milraeaatlan 

R~ımlcün kılacaktır. lüzumu ilAn olunur. 855 (365) 
d.. ,ıze ferah verecek diiter bir hadise 
aar~ Don.lan ~aval sukutuna uITT-atarek imtihanı da ~eçirmemize imkan vere
lrnıl: n Cın mılletinin dört bucuk vıllık cı-l:tir bir hata, zaferi lnailiz milletini" 
dıt i~~~ınetidir. Cinlı1er bunu her alan- ve müttı-filderinin elinrlen alabilir. Bü
lardı un olan ıailahlarıt karın basarmıt- vük ittifak, f nailiz millı-tinin sebatı ve 

r. i · d d v Ye · dh azm savt-sın e o~mustur. 

ni l:ü ~ Utnıanımız Japonlann kuvveti Cavemizden ve ittifaktan avnlmak 
İcin .,,cujesememeliviz. Ancak hürrlvet öldürücü bir cinayet olur. Bunu irtikap 
}.~im •DıEhn bu clünva mücadt>lesinde edeceklerin bovnuna taş ba~lıyarak de
Jı-;nce b~ .~mızdalci ezici kuvvetler RC- nize atmamız lazımdır. 
t.aJ etın ~tun isleri uzun bir P'"'lecek icin Pusva uilradıilı ailır dıubelerden mil 

ltıze jğ~ muktedir olacaktır. 1i birliefoi muhafaza ettiili ve cesaretle 
"""~1tt bir vazındaki müthis tt'!hlikeyij davancf,;;, icln fevkalAde bir lcalkınmP 

Mlrette Rec:irten vasıflar yenl vaı>ahlldi. > 

GOZEL HAVA KULOBONDEN : 
Kulübümüzün senelik heyeti umumi

ye içtimaı 21 şubat 942 cumartesi s::ünü 
saat l 7 de kulübün Bucada kain pav
yonunda akdedilece~inden savın azala
rın bulunmaları Tica olunur. 832 (369) 

tZMiR StC1L1 TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Muammel' F..ğıibo~u ticaret unvani
le tzmirde Kaznnp:ışa caddesinde 28 nu
marada deri boynm:ı ticaretile i~tignl 
eden Muammer Eğribozlunun isbu üea
ret unvanı tican:t kanunu htikümlerine 
göre sicilin 4206 numarasına kayt vp tes-
cil edi1diği ilao olunur. 850 (375) 

ERLER TüRK ANONtM ~lRKE
TtNDEN: 

Ticaret kanununun 361 ci maddesi Ue 
şirket esas mukavelenamesi hükümleri
ne tevfikan ERL~ TORK ANONİM 
ŞlRKE'I't hissedarlar heyeti umumlycsi 
aşagıda yazılı ruzname mucibince mü
zakerede bulunmak üzere 9 mart 19.12 
pazartesi günü saat onbeşte tzrnirde İs
met paşa bulvarı üzerinde 26 nu111aralı 
bina dahilindeki merkez.inde adi surette 
içtima edeceğinden hissedaranm ha!11ıl 
oldukları hisse senetlerini ticaret kanu
nunun 371 ci ve esas mukavelenamemi
zin 55 ci maddesi mucı"bince içtima gü
nilnden en az bir hafta evvel ıirket idare 
merkezine tevdi ederek birer duhuliye 
kartı almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - 1941 yılı idare heyeti ve mürakıp 

raporlarının okunması, müzakere ve ka
rara baglanması 

2 -1941 yılı bilanço, kAr ve urar ve 
mevcudat hesaplarının tasdikile ~dare 
heyetinin ibrası 

3 - Ticaret Vekaleti iç ticaret umum 
mildilrlüğilniln 23/12/1941 tarih 4 '9522 
sayılı yazılarına da esas mukavelename
mize ilavesi bildirilen maddelerin ilave-
sine karar verilmesi 831 (::!67) 

FOÇA C. MüDDEtUMUMtLlCtN
DEN: 

Fazla iiatla ihlamur satmak suretile 
ihtikar yapmaktan suçlu Eski Foçanm 
Yeni Foça nahiyesinde oturan ve orada 
bakkallık eden Ali oğlu 30 yaşında Mus· 
tafa Albay hakkında Foça Asliye ceza 
mahkemesinde yapılan duruşma sonun
da : Suçlunun fazla fiatla ıhlamur sattı
ğı ve bu suretle ihüklr yaptığı anlaşıl
dığından 3780 numaralı kanunun 32 nci 
maddesi del.aletile 59/3 ncü maddesi mu
cibince 25 lira ağır para cezasile ınahkil
miyetine ve yedi gün milddetle dlikkll
nının kapatılmasına ve bu mahkômiye
tinin gazete ile ilan ettirilerek ilan be
delinin de kendisinden alınmasına 26/ 
12/941 tarihinde karar verilerek hük
mUn katilcştiği ilnn olunur. 

832 (370) 

tzMtR AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
HUKUK BAŞKATf PLtc";İNDEN: 

!zmirde Giizelyalıda Gfineş 24 numa
ı11lı sokakta yeni 41/43 numaralı ve 407 
metre murabbamda ve yanında eski 37 
ve 206 metre murabbaında ve her iki ar
sanın beher metresi 125 kuruş değerin
de bulunan iki arsanın iştirak hal;nde 
mutasamfı olan kilçUk Ayşe Orhan ve 
Hüseyin Adnanın hisseleri açık arttır
ma suretile 12 mart 942 perşembe saat 
10 da satılacaktır. Bu arttırmada yüzde 
yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikinci 
arttırması 23 mart 942 pazartesi günU 
saat 3 e talik olunacaktır. Talip olanlar 
yüzde yedi buçuk pey akçesi1e birlikte 
gelmeleri ve buna ait şartnamesini her 
gün görmeleri için mahkeme başkAtibine 
müracaat ederek görme-leri ve okumala-
n ilAn olunur. 843 (373) 

T. C. tzM1R VlLA YETt HUKUK 
tŞLERt M'ODüRL'OöO 3983/1 

!LM'OHABER 

- DtlNK"O SAYIDAN DEVAM -
E - Satış kooperatifleri ve birliği da

hili talimatnameleri mucibince memur 
ve milstahdemler hakkında tatbik edi
lecek kıstelyevm suretiyle maaş kesme 
cezalıln.ndan teraküm ederek yardım 
sandığına verilecek paralar. 

F - "O'yelikten çıkan memur ve miis
tnhdemler veya mirasçıları tarafından 
ayrılış tarihinden itibaren 10 sene içinde 
alınmayan alat'aklar. 

G - Yardım sandığına yapılacak her 
nevi teberrüler. 

H - "O'yelerden birinin vefatı halinde 
sağ kalan Uyelerin maaşlarının gayri sa
fi mikdan üzerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere kesilecek % birler. 

İ - Üyelerden birinin hastalık, malil
liyet ve buna benzer sebeplerle nihat 
yarduna muhtaç bir duruma gelmesi ha
linde diğer üyelerin maaşlarının gayri 
safi mikdan üzerinden bir defaya mah
sus olmak üzere kesilecek % yarımlar. 

J - Her beş senede bir 58 ncl madde 
mucibince ikinci yedek akçadan nakle
dilecek paralar. 

2 - İkinci yedek akça kaynakları 
şunlardır: 

A - Sandık mütedavil sermayesiyle 
yedek akçalarının bu statü hükümleri 
dairesinde temniyesinden elde edilecek 
müsbet neticelerden sandığın idare mas
raflariyle 21 ncl maddenin J Merası mu
cibince üyelere risturn edilecek hisseler
den artacak paralar. 

B - Sigorta primlerinden alınacak 
komisyonlar, 

C - Nakliyat risturnlarından yüzde 
10 nisbetinde ayrılacak yardım sandığı 
hisseleri, 

D - Tarım Satış kooperatifleri birli
ği tarafından yardım sandığı nam ve he
sabına yaptırılacak işlerin müspet neti
ce1el'i. 

Madde: 23 - Sandık idare komitesi 
her üye namına bir cari hesap açar her 
üyenin mütedavil sermaye üzerindeki 
hissesi bu cari hesabına geçirilir. "O'ye1e
rin muhtelif suretlerle cari hesap}anna 
kaydedilecek paralar da kendilerine ve
rilecek cüzdanlara 'yazılarak hususi sü
tunu komitenin reisi ile sandık mesul 
direktörü tarafından imza edilir. 

Madde: 24 - "O'yelik sıfat ve hukuku 
sahsidir. Yardım sandığı her cari hesap 
için bir sahip tanır. Vefat vukuunda ölen 
üyenin mirascılnrı birlik nczclindeki ala
caklarının tasfiyesi için sandığa karşı bir 
tek mümessil göstermeğe mecburdurlar. 
Mndd~: 25 - ölen üyelerin mirasçı

ları arasında 9 uncu maddede yazılı şart
ları haiz olr.nJcır var~ bu gibi memur ve 
mlistahdemler diğer mirasçılar,ın y.azı 
ile muvafakatlarmı almnk şartile ölen 
üyenin cari hesabındaki alacakları ve 
mirascılarına statü hükümleri dairesin
de yapılacak nihai yardımlar yeni üye
nin cari hesabına gecirilebilir 

Madde: 26 - Sandık üyeleri, cari he
saplarında yazılı naraları ve sandık nez
dinde statü hükümlerine tevfikan ta
hakkuk edecek sair alacaklannı ilçilncil 
şahıs ve müesseselere devir ve temlik 
edemezler. Bütiin bu alacaklar üyelerin 
sandıktan gördiiklerl ve ~örecekleri mu- ı 
vakkat yardımların ve diğer üyelere ke-
faletten doğan borç ve mükellefiyetleri- ! 
nin teminatı olarak birliğe merhun hük
münclı>dir. 

Madde: 27 - "O'yelerin birinci yedek 
akce üzerinde hic bir hakları mı>vcut de
ğildir. tkinci yedek akçeden 4 iincü fa
sıldaki esaslar dairesinde faydalanabi
lirler. Birinci yedek akçe 60 ıncı madde 
mucibince tasfiye edilir. 

'OC'ONCü FASIL 
J - Organlar : 
Madde: 28 - Yardım sandığının or-

ganları sunlardır : 
A - Umu mi heyet 
B - İdare komitesi 
C - Miirakabe komitesi. 
D - Direktörlük 
B - Hakem heyeti 
A - Umumi heyet: 
Madde: 29 - Yardım sandıjının bü

tün üyelerini temsil eden en yüksek or
~anı umumi heyettir. Her üye sandığın 
bütün işleri ve dunımu hakkındaki re
yini umumi heyette 1cııl1anır Umumi he
vet, İzmir İncir ve 'Üzüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği daimi kaclrosun
daki memurlarla mezkOr birliğe bağlı 
T. S. kooneratifleri memur]annın satış 
kooperatifleri birliği daimi kadrolarında 
calısan üveler arasından her sene sece
cekleri delegelerden terekküp eder. Ma
haza kooperatif memurları arzu ettik
leri takdirde yardım sandığından mas
raf istemeksizin toplantıda bizzat hazır 
bu lıınıı bilirler. 

Madde: 30 - Her üyenin umumi he
yette bir tek reyi vardır. Mesru mazere
tine mfısteniden tonlantıda hazır bulu
namıyacak üyelPr hazır bulunacak ar
kada!;lan vasımsile kendilerini temsil 
ettirebilirler. Temsil salAhiyeti umu
mi heyet başkanlığına hitap eden bir 
mektupla verilmesi lizımdır. Bir tiye 
kendi reyinden başka en çok iki üyeye 
Vl'klllet etmek suretile rey kullanabilir. 
"O'veler münhasıran kendi şahıslarını 
alakadar eden bir i§ görüşülürken mü
zakerata ve bunun tabii neticesi olarak 
reye istirak edemezler. 

cwsz:a:: 

Pazla flatle foıeap satışında lldllıb yapan 
Osman Göltelı mahJıant oldu 

lzmir C. Müddeiumumiliiinden: 
Fazla fiatla çorap aatmak suretile ihtikar yapmaktan suçlu lzmir Karııya

kada Nazlı sokak 6 numarab evde oturan ve odun pazarında 2 numaralı ma
ğ~ad~ tuhafiyecilik yapan Sabri oğlu Selanikli Osman Göbeğin lzmir asliye 
bırıncı ceza mahkemesinde yapılan duruşması neticesinde: 

Suçu aahit görüldüğünden milli korunma kanunun 31 / t, 2 ve 59 /3 ve 
63 ncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para cezasile mahkumiyet.ine ve 7 
gün müddetle dükkanının kapatılmasına elde edilen çoraplann müsaderesine 
karar verilerek hükmün katllcttiii ilan olunur. 82 7 ( 3 71) 

Elinde her ~eııt yapalı w yün IJaJananlaPJll 
Nazarı dllılıatlne 

'l'. C. ZIRAA'l' BANKASIHDAH : 
Milli korunma kanunu mucibince elinde her çeıit yün ve yapağı bulunan 

her phsın T. C. Ziraat bankasına ve banka bulunmayan yerlerde kaymakam
lıklara 9/2/942 tarihine kadar müracaat etmeleri ilan edilmiftir. Bu tarih
ten itibaren beyanname verme müddeti 15 gün daha temdit edildiği ilin 
olunur. 849 (374) 

:····················································································: 

s Devlet lJemır Yollarından s 
..........•....••.•................................................•.......•..••..... : 

780 ADET ÇAM TREVERS ALINACAK 
D. D. YOLLARI 8 NCi tŞLETME KOMtsYONUNDAN : 
Mecmuu (2659.80) Ura muhammen bedelli ( 780) adet çam trevers Eiir

dir istasyonunda vagonda teslim prtlle mübayaa edilecektir. 
Açık eksiltmesi 6/3/942 cuma günü saat 15 te Alsancakta itletme bina

sında komisyonınnuzca yapılacağından isteklilerin muayyen valdtte (l99.49) 
liralık muvakkat teminat makbuzlarile komisyonumuza gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 17 20 24 28 851 (376) 

İzmir inhlsarlaP BaşmüdüPlüğünden: 
inhisar idaresi izmir ba, müdürlüğünce fzmir - ŞehitlCT - Darağac.ı mev

kiinde kô.in şarap fabrikasında yapılacak olan yeni inşaat ve tesisat için tefrik 
edilen yerlerin istimlak kararname!Iİ hükümlerine tevfikan teıkil olunan ko
misyonca: 

1 - Zehra KcSkinoğlu ve Nemide namı diğeri Nedime İsfendiyaroğluna 
ait 1443 adanın 3 parselinden ifrazen iatimlakı mukarrer sahanın beher 
metre murabbaının 20 kuruş olduğuna ve arazi içinde bulunan evin de 1600 
lira kıymetinde bulunduğuna, 

2 - Süleyman kızı Mediha Dirhemsiz.e ait 1443 adanın 1 O parselinden 
ifrazen istimlakı mukarrer sahanın içinde bulunan etcari da nazara alınarak 
beher metre murabbaının 30 kuruş kıymetinde olduğuna, 

3 - Sahibi polis mütekaidi Ahmet Niyazi Refikası Behiye olan 29 \ nolu 
paftanın 3 parselinin istimlakı muakarrer kısmının da içinde bulunan meyve 
ağaçlarile bağ kütükleri nazara alınarak beher metre murabaaının 50 kun.ıı 
kıymetinde olduklarını karar verilmiştir. 

işbu kıymetler adı geçen yerlerin vaziyeti hazıralan ve enuallerinin ahm 
satım fintları nazan dikkate alınaTak takdir edilmiş olduğundan keyfiyet i.
tim1ak kararnamesinin 8 nci ve 1 O ncu maddeleri hükümleri dahilinde ilin 
ve a1akalılann itirazları varsa 8 gün zarhnda belediyeye müracaatları ilave 
olunur. 848 ( 368) 

sane ve Prostat iltihabı, Sisüt ve Koli Sistitlere.. Böbrek rahatsızlıklarına 
karşı en mükemmel b!r ilaç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kullananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur 
Satış Deposu : Sami Aksu Bahçckapı iş Bankası arkasında Rahvancılar 

Sokak No. 5... 

Nalıa Vekaletinden: 
EKSİLTMEYE KONULAN İŞ: 

1 - Manisa su işleri üçüncü ıube müdürlüğü mıntakaaı dahilinc:le Marma
ra gölü aeddeai ile Gediz nehri ve Besleme kanalile Botaltmı.. kanalı arum
da takriben 13500 on üç hin hct yüz hektar eeniııliğinde.ki arazinin nireqi 
ıebekesine müstenit tesviye münhanili haritası ile ıimal versanından aulanm 
bu araziye akıtan Kemer, Çerkes, Poyraz, iki Kofalı, Çapaklı ve Adala de
relerinin şeritvari haritalannın alınması iti muahmmen kctif bedeli vahidi 
fiat esası üzerinden ( 40500) liradır . 

2 - Eksiltme 2/3/942 tarihine rastlayan pazartesi aünü aaat 15 te An
karada su iıleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komiayonu odum
da kapalı zarf u1Ulile yapılacaktır. 

3 - latekliler, ekisltme prtnamesi, mukavele projesi bayındırlak itleri 
genel ıartnameai, umumi .u itleri fenni prtnameaile huııu.i ve fennt prtname
leri ve projeleri ( 2) lira (O 3) kW'Uf mukabilinde su iıleri rcialiiinden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ateklilerin (3037) lira (50) kurutluk 
muvakkat teminat vermesi ve eluiltmenin yapılacağı ~nden en az üç IJÜn 
evvel ellerinde bulunan ve en ax 5000 hektarlık bir arazinin Takeometrik 
harita.aını muvaffakıyetle yapmıı olduiuna dair ve.ika ile birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekiletine müracaat ederek bu ite mahaua olmak üzere veaika aJ.. 
malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri p.rttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iıtirak ede
mezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı eaatten bir ... t 
evveline kadar au itleri reialiiine makbuz mukabilinde vermeleri limndtt. 

IPostada olan gecikmeler kabul edilmez. (820) 
7 12 17 23 670 (290) 

'l'elgraf mullalJere IJUglsl olan Dlı ıneldep,,... 
zuna memur alınacalı-

P . r . r . Umumi Müdürlüğünden : 
1 - idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf muhabere bilıri

sine vakıf olmak üzere alınacak maaelı veya ücretli memurlar için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği yerlerde me
muriyet ltabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 aayılı kanun hükmüne KÖre 10 
lira maaf veya SO lira ücret verilecek.tir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat baıbakıcı, baş müvez
zi. bakıcı ve müvezzilerin 30 ya11ndan evvel idareye intisap etmit olmalan tBrt
tır. 

5 - İdare haricinden müaba1caya Rirmek istiyenlerle halen idare dahilinde 
bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 768 sayılı memu
Yin kanununun 4 ncü maddesindeki şartlan haiz olmalan ve devlet hizmetine 
ilk defa alınacaklann 30 yaşını geçmemiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Halen idarede mü.tahdem olanlardan müsabakaya girmek istiyenler 
25 ıubat 942 çarpmba günü akf&mına kadar yalnız bir dileltc;e ile ve idare 
haricinden girmek istiyenler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbitelerile birlikte imtihanm icra edileceği P. T. T. merkez müdür
lüklerine müracaat edeceklCTdir. 

1 - Müsabaka vilayet P. T. T. merkez müdürlüklerinde muhabereden 26 
şubat 942 perşembe ff\inü saat 1 O da ve umumi bilgilerden 2 7 şubat 942 cu
ma günü saat 1 O dayapılacalcbr. 
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Madde: 31 _ Umumi heyetin vazife 
ve salahiyetleri şunlardır : 

pt* •- 7 NEZLE DEYİP GEÇMEYİNİZ - n~~ 

1 - Senelik muamelat ve hesabat ile 
idare ve mürakabe komiteleri tarafın
dan hazırlanacak raporların tetkik ve 
tasdiki, 

2 - Yardım sandı~ının yeni sene fa
aliyetleri hakkında idare komitesi tara

1 
Verem, Bronıtı, zatürree, GPlp Nezleden gelir 1 

G O MENTAL 
Nezleden korur 'ft nezleyi kökftnden keser 

&, Eczaqelerden ISl'lll'la G O M E N T !~ L arayum.. , 

fından yapılacak teklifleri tetkik ve ka- nırt idare masrafiannı k~layacak aza- 8 - Tanın Satı§ kooperatifleri birlill 
umum mildilrlüğil tarafından yaptın.ı.. 
cak teftişlere ait raporlann tetkik ft 
müzakere edilerek karara bağlaıımuı. 

rara raodetmek, mi hadlerin tayini, 
3 - İdare komitesinin sa1Ahiyet ve va- 6 - 'Oyelikten çıkarılanlar hakkında 

zifelerini tesbit eylemek, idare komitesi tarafından verilen karar-
4 - tdare ve murakabe komite1erini ların ve bu kararlara vaki itirazlann tet

ve hakem heyeti üyelerini seçmek, işten kiki, 
uzaklaştırmak ve ibra etmek, 7 - StatUniln tadili ve yeni hükümler 
5- Yardım sandığının bir senelik za- ilAvesi hakkında karar lWhazı, 

9 - En az ylnni üye tarafmdan yam 
lle yapılacak müracaat vtt flklyetln 
hakkında tetkikat icrası, 

- SONU YAIUN -
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ı:,ı yası uazı yet Alrık::ı ve Altdenrzde 
---·--- --------.fa po n 1 ar A vus- iniriliz keşif kol-

Amerikoda İnfaat 
aür' atle ilerlı yor 

---·---
3 5 bin tonluk turalvavı kan

dırmaia ça
lışıvorlar -·--Radyo gazetesine göre Singapurun 

clüsdüğünü artık İngilizler de resmen 
bildirmislerdir. Japonların bu şehri düş
müş gibi gösterdikleri günle gerçekten 
düstüğü zaman arasında beş gün fark 
vardır. Japon kaynaklarının haberlerine 
göre şehir. dört düşman subayının müra
c::atı ve bunun üzerine başlıyan mUzake 
reler neticesinde kayıt.c:;ız ve şartsız ola
rak teslim olmuştur. Teslim şartları şu 
üç maddeden ibarettir : 

1 - Britanya kuvvetleri pazar akşamı 
saat 22 de ateş kesceklerdir; 

2 - Britanya kuvvetleri derhal silah
larından tecrid edilecektir; 

3 - Şehrin asayişini muhafaza için 
1000 silahlı polis kalacaktır. 

Singapurun düştüğünü İngilizlere biz
zat Çörçil haber vermiştir. Gerçi Londra 
radyosu daha evvel bu haberi vermiştir. 
Fakat dün Türkiye saatile 10 da B. Çör
ç.il uzunca bir nutukla Singapurun düş
tüğünü kesin olarak bildirmiştir. 

ÇöRÇtLtN NUTKU 
İngiliz başvekili sözlerine 1940 yazile 

bugünkü durum arasında bir mukayese 
ile başlamış ve Fransanm çökmesile İn
gilizlerin yalnız başına dövüştüğünü ve 
çok ağır ve kara günlerin geçirildiğini 
anlatmıştır. 1940 yazına nisbetle 1941 ya
n daha elverişli idi. Çünki Almanya 
Rusyaya taarruz etti; İngiltere yalnızlık
tan kurtuldu. 1941 kışında vaziyt daha 
düzeldi. Çörçil bundan sonra bugünkü 
vaziyeti açık olarak izah etmiştir. 

İngiliz başvkili en çok uzak doğu har
bı üzerinde durmuş ve durumun ağırlı
ğını gizlememistir. İngiltere ve Amerika
nın deniz kuvvetleri Japon istila teşeb
büslerine bir engel teşkil ediyordu. Fa
kat bir baskın ile deniz hakimiyetini ele 
aldıktan sonra JaPQn kuvvtleri sanki su 
bentleri yıkılmış gibi her tarafa yayıl
mıc:tır. 

Buna rağmen Çörçil bozgunculuğa 
düşmemek lüzumunu ve neticede zafe
rin elde edileceğini de söylemiştir. 

Singapurun düşmesi lngil(erede ağır 
bir tesir yapmıştır. Fakat gazeteler bu 
olaylar önünde azmin arttırılması için 
§iddetli bir şekilde propaganda yapmak
tadırlar. 

MtHVERDE SEV!NÇ 
Mihver, Singapurun düşmesi hasebi

le tekrar bayram yapıyor; birinci bay
ram bundan beş gün evvel yapılmıştı. 
Bu husustaki neşriyat henüz bitmemiş 
iken şimdi tazelenmejte bac:lamıştır. 

JAPON BAŞVEKtLtNtN 
BEYANATI 
Japon başvekili Tojoda, Singapurun 

düşceği gUn frad edeceği nutku söyle
miştir. Japon başvekili bu olayın ehem
miyetini belirttikten sonra bunun hede
fe doğru ancak bir merhale olduğunu da 
belirtmiştir. 

Japonyanm hedefi, japonyanm neza
reti altında yeni bir doğu nizamı kur
maktır; bu nizamda her millet 1.Ayık ol
duğu mevkü alacaktır. Fakat bunun için 
gerek İngiltere ve gerek Amerikanın yı
kılması lazımdır. 

Tojo, İngiltere ile Avusturalya ve 
Amerikanın arasını da açmak istemiş
tir. Tojoya göre A vusturalya Japonya
nın iyi niyetlerini anlarsa, dostça mua
mele görecektir. Aksi takdirde ezilecek
tir. Hedefler arasında Birmanya ve Hin
distan da vardır. 

Japon başvekili Amrikalılara da iyi 
bir anlayış tavsiye etmiştir. Fakat en 
sonda japonlann hızla hareketleri lüzu
munu da bildirmiştir. 

A VUSTURALY ANIN V AZ1YET1 
Bu nutkun Avusturalyada ne gibi yan

kılar uyandıracağı belli olmamakla be
raber, Avusturalya başvekili Singapu
.run düşmesi üzerine artık harbın Avus
turalya kapılarına gelmiş olduğunu bil
dirmiştir. Japonyanın harba girmesine 
kadar A vusturalya ancak medeniyet 
uğruna harp ediyordu; fakat şimdi Avus 
turalyanın kendi topraklan için harp et
tiğini söylemiştir. 

Bu sözler, Tojonun nutkundan biraz 
evvel söylenmiş olmakla beraber, Japon 
başvekilinin nutkuna bir cevap teşkil 
etmiştir. 
Japonyanın Çin ile ayrı bir sulh için 

yaptığı teşebbüs netice vermediği için 
Tojo nutkunda Çinle sulhten bahsetme
miş, Çan-Kay-Şekin yıkılması lizıın ge
leceğini söylemiştir. Belki de bu sözle
rin sebebi Çan-Kay-Şekin Hindistan se
yahatidir. 

--~~-...._ . ...._,~-----
Askeri vaziyet 

(Baştarafı l inci Sahidele) 

dirmişlcr ve buraya denizden de asker 
çıkarmışlardır. 

İndirilen 700 Japon paraşiltçüsünün 
imhası hakkındaki haberi şimdilik ihti
yatla telakki ıazımdır. 

Japonların adadan adaya atlamalan 
ihtimal içindedir. Mukavemetler kırıl
dıkça hedeflere de birer birer ulaşılabi
lir. Muvaffakıyetlere büyük Amil olan 
Japon hava üstünlüğünün kısa bir za
manda önlenmesi pek kolay olamaz. 

Uzak doğu harekAtı esasen bir bütün 
te~kil eder. Ve müttefiklerin Japonları 
yalnız havada değil, her yerde esaslı su
rette karşılamağa girişmeleri gerektir .. 
Japonlar alanı serbest buldukça hedef
lerine daha kolay ulaşmaktadır. Japon
lar tatnamiyle akili. müttefikler ise pa
sif durumdadır. 
Lıôya cephesinde yalnız keşif faali-

yeti olmus faka 

ları faaliyet 
~österdi -·-lngUlz tayyareleri muit· 

hir zırhlı de
nize indirildi -·-telif yerlere hücumlar 

yaptı. Bir ingifirz gemi 
Jıafilesi taarruza 

uğradı.. 
Kahire, 16 (A.A} - Resmi tebliğ : 
Algazalenin batısında sahile doğru 60 

kilometrelik cephede düşman zırhlı ara
balariy le temas halinde isek te hiç bir 
çarpışma olmamıştır. 

Kal1ire, 16 (A.A) - Bugün neşrolu
nan resmi tebliğde Gazalada ve Ga7.a · 
ladan 65 kilometre kadar mesafe
de olan geniş bir cephede Britan
ya keşif kuvvetlerinin faaliyette bulun
duğu ve bazı yerlerde topçu faaliyetıne 
rağmen henüz temas temin edilemediği 
bildirilmiştir. 

Ayni tebliğde hava kuvvetlerinin düır 
manın taş:t kollarına ve motörlü kıtala
rına muvaffakıyetle hücum ettiği zik
rediliyor. 
İNGİLİZ HA VA HÜCUMLARI 
Kahire, 16 (A.A) - Tebliğ : İngiliz 

A vusturalya hava kuvvetleri Akroma
da düşman tayyareleriyle muvaffakı
yetli bir hava muharebesi yapmışlardır .. 
18 av uçağımız hiç kayıpsız 20 düşman 
uçağını düşürmüştür. Uçak savar top
lar da iki uçak düşürmüşlerdir. 

Donanma uçaklanmız orta Akdenizde 
düşmanın bir ticaret gemisine hücum 
etmişlerdir. Gemiden kara dumanlar 
çıkmıştır. 
SİCİLYA VE GİRİTTE 
Sicilyadaki tayyare meydanlarını da 

bombaladık. Yangınlar ve infilfıklar ol
muştur. 

Tayyarelerimiz Giritte Kandiye tay
yare meydanına taarruz etmişlerdir. Bu
radaki tesisat tesirli surette bombalan
mıştır. 

İTALYAN TEBLİÔİ 
Roma, 16 (A.A) - İtalyan resmi teb

liği : Mihver hava ve deniz kuvvetleri 
İskendcriyeden M:altaya giden himayeli 
bir İngiliz gemi kafilesine hücum ede
rek vapurların bir kısmını batırmış, dP
ğerlerini geri dönmçk zorunda bırak
mıştır. l3 şubattan 15 .şubata kadar de
vam eden bu hareketlerde yedi İngıliz 
vapuru ile bir destroyer ve küçük bir 
himaye gemisi batırılmış, 8 vapurla beş 
kruvazör hasara uğratılmıştır. 12 düş
man tayyaresi de bu arada tahrip edil
miştir. Tayyarelerimiz Maltadak:i hedef
lere mutat taarruzlarını yapmışlardır. 
Denizaltılanmızdan biri üssüne dön

memiştir. Düşman tayyareleri Trabaus, 
Bingazi, Siraküza, Avgusta ve Floryaya 
taarruz etmişler, binalarda ehemmiyet
siz hasarlara sebebiyet vermişlerdir. Bu 
taarruzlarda halktan bir kaç kişi ölmüş 
ve bir kaç kişi de yaralanmıştır. 

ALMAN TEBLİCiİ 
Berlin, 16 (A.A) - Alman tebliği : 
Maltada düşmanın askeri tesisleri 

bombardıman edilmiş, ehemmiyetli ha
sarlar yapılmıştır. Düşmanın üç deposu 
tahrip edilmiş, bir benzin deposuna ateş 
verilmiştir. Hava muharebelerinde 13 
düşman tayyaresi düşürdük. 

Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor : Britanya bahriye nazırlığı 
Akdenizde ikisi bUyilk, ikisi orta dört 
mihver vapurunun batınldığmı bildir
mişti. Bu iddia hakikate uygun değil
dir. Hakikat şudur ki 200 İngiliz esi
rinden başka yükü olmıyan bir İtalyan 
şilebi batırılmıştır. ----------------
L ondra l. alkevi 

açı'ıvor -·-19 şubatta Londra rad-
yosu açılış talsilatını 

verecek.. 
Londra, 16 (A.A) - Londra halk 

evinin açılış töreni 19 eubatta yapılacak 
ve bu törende hük:ümet dairelerinin bü
tün sefleri ve mümeuilleri dahil oldui[u 
halde 400 kişi hazır bulunacaktır. Açılış 
dolayuiyle Türkiye büyük elcisi Rüetü 
Aras, lnRiltere hariciye nazın B. Eden, 
Britiş konsil reisi Sir Malkolm Rober-
son ve general Sir Vilyanu Gid birer 
nutuk ıövlivecekl,.Tdir. Generalirı nutku 
Türkçe olacaktır. Bundan sonra Türkiye 
büvük ele.isi halkevini resmen acacaktır. 
Tören filme alınacak ve radyo da veri
lecek tir. 

19 Subatta Türkive saatiyle t 8.45 te 
Londra ndyosu Türkçe neşriyatında 
acılış tafsilatını verecek ve 21 eubatta 
saat 14.45 nesTİvatına da bu münasebet
le bir ilave yapılacaktır. 

artmıştır, 

Dün İngilizler hava kuvvetlerinin ka
yıpsız olarak yirmi Alman tayyaresi 
düsUrdilklerini bildirmişlerdir. 

Romel kuvvetlerinin bugiinlerde bir 
harekete geçmesi beklenebilir. Londra 
radyosunun verdiği bir haberde mihver 
kuvvetlerinin on saatten beri Maltayı 
bombardıman ettikleri bildirilmiştir .. 
Bunun bir indirme ile ve yahut deniz
den yapılan büyük bir nakliyatın ko
runmasiyle ilgisi olabilir. 

Maltaya havadan bir indirme hareke
ti yapılır ve Romel de ayni zamanda ha
rekete geçerse İngilizler fena bir duru-

4S bin tonluk bir zırhlı 
inşasma başlandı.. 

Vaşington, 16 (A.A) - 35 bin tonluk 
yeni Alapama zırhlısının denize indiril
me töreni Norfolkta yapılmıştır. 

Bu münasebetle Norfolka gelmiş bu
lunan Amerika bahriye nazırı Albay 
Knoks, göst~rilen faaliyeti takdir etmiş, 
Amerikan donanmasının vazifesine de
vam edeceğine işaretle demiştir ki : 

• - Vaziyet gerek deniz üstünde, ge
rek deniz nltında ve gerek denizde kabil 
olduğu kadar fazla gayretimizi icap et
tiriyor. Bu yeni gemi bahriyemizin mil
hlın bir kuvvetidir, tasarlanan müddet
ten dokuz ay evvel yapılmıştır. Bir kaç 
ay geçmeden de ilk harbini yapacağı 
muhakkaktır.» 
YENİ ZIRHLININ EVSAFI 
Alapama zırhlısının yapımı iki yıl ön

ce baslamıştı. 
Alabama 1923 ten beri denize indiri

len zırhlıların altıncısıdır. Silrati saatte 
29 mildir. Gemi 16 pusluk toplarla ve 
en son model uçaksa\·ar toplariyle teç
hiz edilmiş bulunacaktır. 

45 BİN TONLUK BİR ZIRHLI DAHA 
Nevvork, 16 (A.A) - 45 bin tonila

toluk Kentuçki zırhlısının inşasınada bir 
kaç haftadan beri Norfolkta başlandığı 
bildirilmektedir. 

--~~~...._.a~-------

J a p o ıı askerler? 
dün sabah Sin
ı:;apura 2irdi 

--------
lngiltere Doğu As ya 

dan kesin olarak 
kovuldu di yorıar -·-Singapur, 16 (A.A) - Önlerinde oto-

mobil ve tanklar olduğu halde Japon kı
taları bu sabah (Dün sabah) 8 de Sin
gapura girmişlerdir. 
Şehrin ehemmiyetli binalarında Japon 

bayrağı dalgalanıyor .. 
JAPONLAR VE KARŞI CEPHE 
Tokyo, 16 (AA) - Japon askeri kay

naklarında denildiğine göre Singapur ve 
Sumatra Japonyanın askeri ve siyasi 
idaresi albna geçtikten sonra Japonyaya 
karşı hazırlanan cephe artık yıkılmıştır. 
Bu suretle Japonya Hindistan denizinin 
de kontrolünü almış ve İngiltereye kar
şı ileride yapılacak hareketler için muh
temel bir üssü elde etmiştir. 

Tokyo, 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor : Maruf Japon amirallerinden 
Suet Şuhu neşrettiği bir makalede diyor 
ki: 

- Yakında Avusturalyanın Port Dar
vin müstahkem üssü ile Cavanın en 
mühim üssünü teşkil eden Surabayanın 
mukadderatı taayyün edecektir. Singa
purun elimize geçmesinin manası İngil
terenin doğu Asyadan kesin olarak ko
vulması olmakla kalmıyacak, Avustu
ralya, Hollanda Hindistanı ve Yeni Ze
landa Japon nüfuzu altına gireceklerdir. 

DÜNYA TARİHİNDE DÖNÜM 
NOKTASI.. 
Tokyo, 16 (A.A) - Bütün gazeteler 

Singapurun ~pbnı kutlıyor ve 15 şuba
tı dünya tarihinde döniim noktası ola
rak vasıflandırıyorlar. 

Asahi Şimbun diyor ki : 
ıBüyilk Britanya imparatorluğunun 

doğu Asyada birden bire fillen sona er
miş olduğu düşünülürse Singapur Mdi
sesinin kıymeti bir kat daha göze çar
par. 

Singapurun düşmesiyle Japonyaya ve 
doğu Asyaya karşı her türlü tehlike or
tadan kalkmış ve A vusturalyanın, Hol
landa Hindistanının ve Birmanyanın 
dayandığı müdafaa sistemi yıkılmıştır. 

İngiltere ve Birleşik Amerikaya karşı 
harbin devamınca Singapur Japonyanın 
en kuvvetli üslerinden biri olacaktır.• 
İMPARATORUN TEBRİKLERİ 
Tokyo, 16 (AA) - İmparator bu sa

bah ordunun ve donanmanın genel kur-
may subaylarını sarayda kabul etmiştir. 
İmparator bu münasebetle cenup Pa

sifik ordulan başkumandanı general 
Keraohi ile donanma başkumandanı 
amiral Yamamotoyu tebrik için aşağıda
ki emirnameyi neşretmiştir : 

•Ordu ve donanma tam bir işbirliğiy
le MaJezyada bir çok nakliye güçlükle
rine rağmen çıkarma hareketlerini mu
vaffakıyetle başarmıştır. 

Bundan başka Japon kuvvetleri en 
b:.ınaltıcı sıcaklara rağmen muhtelif ke
si:'lllerde dilc:;man kuvvetlerini yok et
miş ve büyük süratle Singapuru tc.•lim 
ol·nak zorunda bırakmışlardır. Bu su
retle İngilterenin uzak şarktaki başl.ca 
Üs!'Ü ortadan kaldırılmıştır. Bu muvaf
fakıyetlerden dolayı en derin memnuni
yetimizi bildiririz .. • 

JAPONYADA ŞE!'lLİKLER 
Tokyo, 16 (A.A) - Japon resmi söz

cüsü şunları söylemiştir : 
- Singapurun zaptı münasebetiyle 

büyUk şenlik törenleri Singapurda oldu
ğu gibi diğer şehirlerde de yapılacaktır. 
Bu törenlerin en milhimmine başvekil 

:s: 

s o N H .A~iis ... --E R 
. .. • ;~ .. .. : r 

Uzak aotuda vaziyet 
---·---

.. Japonlar Bir-
L. anyada da Ucuz aatıf merkezleri açılacalr 

ilerl_iv:_ılar.. Halka ucuz yiyecek gi• 
Malezyamn doğusunda- k t • } k 
lıl BlaJıangmal adaları yece emJD 0 llDaCa 
.Japonlara geçtL JJ miit· s*"<------

tefiJı denizaltısı Ankara. 16 (Yeni Asır) - Yeniden giyilecek maddeler devlet tarafındaO 
batırılmış.. kurulacak tevziat ofisine ait kararname tevzi ofisi vasıtasiyle en ucuz şekild• 

Rangoon, 16 (AA) - Salveen nehri- bugünlerde Vekiller heyeti tarafından hulka verilecektir. Bu maksatla muhlr 
ni Paangta geçtikten sonra Japonlar Pa- tasdik olunacak ve tatbik edilecektir. lif satış merkezleri kurulmak üzere tetı-
singi hedef tutmaktadırlar. Bura~ neh- kiklerde bulunulmaktadır. 

Tevziat ofisi, el konulan maddelerlıı İk k"1 f brik ı d '-ı'L""-H"" rin 40 kilometre batısında mühim bir tısat ve aıeti, a · a ar a ~ 
yol ve demiryolu kavuşağıdır. tevzii işini görecektir. Ayni zamanda, azamı hadde çıkarılması için lazım geleD 

Japon hazırlığı, uğradıkları ağır ka- piyasada azlığı hissolunan yenilecek ve tC:-dbirleri almaktadır. 
yı p l ara rağmen, vaziyetlerini sağlamla· 
dıklarını gösterir. Küçük düşman grup
ları Dokambo cenubunda sızmağa başla. 
mışlardır. J aponlnrın sağ vanımw tehdit 
için kıyıya asker çıkardıkları ihtimali 
varsa da İngiliz komutanlığı bu ihtimali 
hesaba katmıştır. Böyle bir manevra ba
tı Malezyada tatbik edilmişti. Pasingin 
cenubunda ve Paangın garbindeki böl
gelerde durum kararsızdır. Japonlar bu~ 
ralarda esaslı bir cephe kurmuşlardır. 

MALEZYANIN DOÔUSUNDA 
Tokyo, 16 (A.A) - Malezyanın do

ğusunda Blakangmal adaları işgal edil
miştir. 

~""-y..::y.;,::>.ç;:>-<..;:><;;:><;;:><.,;>c;;:><;;:><:::><:::>"

2ıraat aef erberlitınde çalış rnal ar 

Alınan esaslı tedbirlerin 
tatbiki başladı 

Ankara, 16 (A.A) - Aldıimnz 
malumata göre yazlık ekimlerin ve di
ieer hububat isdhsallnin arttırılması için 
her tarafta esaslı kararlar alınmıs ve der
hal bunlann tatbikine geçilmiştir. Köy
lülerimiz bu sahada hükümetin çiftçile
re büyiik yardımından dolayı minnet ve 

şükran duymakta ve Üzerlerine düşen 

ödeve seve seve sarılmaktadır. 
Rize ve Antalyada valilerin rcisliiin

de çiftçilerin istirak:ivle toplantılar ya

pılmıe ve gerekli kararlar alınarak faa-
livete Reçilmiştir. 

Tokyo, 16 (A.A) - Bahriye naZln 
Amiral Şimaho parlAmentoda, İngilte
re ve Amerikaya karşı harbin başlama· 
sından beri 33 düşman denizaltısının ba
tınldığını söylemiştir1 Nazır, ıSingapu-
run düşmesinden sonra, denizlerde hA- Sınaapurun ka yıbı Sıngapurun •uhutu 
kimiyetimizi Hint Okyanusuna da gö- e · 
türebneceğiz· demiştir. karıısında Jngılızler ve Avuaturai ya 

Kambera, 16 (A.A) - Yeni Gine ve (Baştarafı ı inci Sahifede) (Baştarah ı inci Sahidefe) 
Ambuan taraflarındaki Avusturalya kı-
talarından hiç bir haber alınamamıştır. mfştir. Aralarında Amerikan ve Avus- HARBİYE NAZIRININ BEYANATI 
Vaşington, 16 (A.A) _ Harbiye na· turalya kıtalan bulun~ müttefik k';1v- Sidney, 16 (A.A) -Avusturalya har-

zırlığının tebliği : Filipinlerde son 24 vetler ~ava adası garnız?n~u takviye biye nazırı Ford general Vavelden Sin· 
saat zarfında Bataan yanm adasında şid- etmek uzere Hollanda Hindistanına var- gapurun düştüğüne dair bir telgraf al· 

1 dır B d etecek kadar av tay dığını, Avusturalya kıtalannın" Ak.ibeti detli topçu faaliyeti olmuştur. Diğer mış ~ . • ura a Y v - hakkında tafsilit beklediğini. bil~:-: ... 
kesimlerde piyade muharebesi olınıı§- yaresı ile orta ve agır bombardıman u.u.u~ 
tur tayyareleri varsa, Japonların yarmağa tir. Nazır demiştir ki : 

· -ta- t~şebbüs ettikleri adalar zincirini müda- - Singapurun düşmesinin acı ve çe-

l • faa etmek mümkündür. Japon ileri na- tin bir darbe olduğunu milletten gizlt!4 
Rus va harp erı reketini durdurmak için her ne bahası- meğe çalışmamalıdır. Hükümet bunun 

(Baştarah t ind Sahifede) na olursa olsun mücadele etmek lazun- neti<'esi olarak durumun vahimleştiğini 
dır. Başka yerlerde de tehlikeli ihtimal- halktan saklıyacak değildir. Pasifik ve 

SOVYET TEBLtöl Ier karşısındayız. Bu gibi durumlarda Hint okyanusu harbinin stratejik şart· 
Moskova, 16 (A.A) - Sovyet teb- cesur milletler ve askerler, azimle ha- ları aleyhimize değişmiştir. Avustural: 

liği: 15 eubatta kıtalarımız taarruzlarına reket ederek kuvvetli kalabilirler. ya da dahil olduğu halde, vaziyetlerı 
devam etmielerdir. Düşman muharebe EN BÜYÜK DONANMA tehlikeden uzak görünen mUdafaa böl· 
hatt.ına ihtiya.tlann~ J?Ö~dermiştir. Cep- ıDeyli Ekspres• diyor ki : Singapu- geleri doğrudan doğruya tehdit tehlikt!4 
henın muhteiıf kesımlerınde Almanlar run düşmesi Alman zırhlılarının bizi si altına girmiştir. Şaşkınlığa kapılın8· 
karıı hücumlarda bulunmuslana da aitır küçük dü.şu.ı'.en kaçış hareketleriyle ay- malıyız. Zaten şaşkınlık için kaybedil~ 
kayıplar verdirilerek püskürtülmüşler- ni güne tesadüf etmiştir. Bunun karşı- cek vaktimiz yoktur. 
dir. . . sında hiddet fayda vermez. Mukabil ha- En mühim mesele mesuliyetlerin ki-

1 4 Subatta hava kuvvetlen?'ız 7 rekete hazırlanmamız gerektir. Donan- me ait olduğunu araştırmak deill, '1m
düşman tavvar~si düşürdüler. Bız beş mamız hala dünyanın en büyük donan- di ne yapmak gerektiğini kararlaştır-
tavvare kaybettık. masıdır ve imparatorluğumuz da insan- maktır. 

11 Subatta Moskova vakınlarında 1arın kurabildiği en büyük teşkilattır. Hükürnet Pasifik durumwıa blkird 
Üç düşman tayyaresi düsürülmütıtür. Al- * olunabileceği .kanaatindedir. Millet hti-
manlar 1 subattan 14 subata kadar 269 TESLİM VF.SİKASININ İMZASI kümetin memleket için her şeyi yaptı-
tavvare kaybetmislerdir. Ayni müd.det Tokyo 16 (A.A) _ Domei ajansı Sin- ğına emin olmalıdır .. 
içi.,de bizim kavıbımız 13 tayyared~r.. gapurruu'ı bildiriyor : Sidney~ 16. ( A.A ) - Avusturalya 

Moskova, 16 (A.A) - Sovyet teblı~ı: Malezyadaki Japon kuvvetleri başku- harp kabmesı tarafından bu hafta alm-
Merk~z cephes~de bir miktar mesk!ın mandani general Yamaşita ve ayni ha- ması muhtemel kararlardan aonra AVl.1.9-
yerlerı daha gen aldık. ~manlann kar- k t lanındaki İngiliz kuvvetleri baş- turalya müttefikler için bir hareket U,.. 
şı hUcumlan zayiatla akım bırakılmıt- ~andaru general Persval bugün ma- sü olacaktır. 
tır. halli saatle saat 19.50 de Malezyadaki _____ ,,,,,,,,._, ___ _ 

ALMAN TEBLlôl muhasamata son veren vesikalan imza- M k. e 
Berlin, 16 CA.A) - Alman tebliii: lamışlardır. İmzalanan vesikalar gere- 8 JDev 

Doiu cephesinin merkez kesiminde cev- ğince bütün Malezya cephesinde muha- ,,,en•ıı•rken 
rilen bir diişman tesekkülü volt edilmi.- samat saat 22 de durmuştur. 
tir. 1800 eair ve 42 top elimize Reçm~ Vesikalar Bukattinmah tepesi yama-
tir. cmdaki Ford motör fabrikasının önünde 

Cephenin diier keaimlerinde dütman imzalanmıştır. 
teeebbüslerl a~r kayıplarla püskürtül- MÜDAFİLER.DEN SON HABER 

~ingapurcın •okuta 
etrafında mütıtür. 46 düsman tavvareal düşürdük. Londra 16 (A.A) _ Singapur lruv-

Biz iki tayyare kaybettik. vetleri kt'.unandanı general Persevaldan Londra, 16 (A.A) - Salahiyetli bir 
-----.~·~ alınan en son haber mumaileyhin cenu- kaynaktan bildirildiğine göre Singapur-

1lJ~•hve • Lava• bu garbı Pasifik ba'.şkumandanı general d~ ~ir tab1;iY~. ~litikası ta~bik edilm~ llll rJD I~ Vavele gönderdiği mesajdır. miştir. Genış olçude bir tahliye yap~ 
Bunda ağır zayiat, su yiyecek ve pet- olduğu intibamı vermek yanlış olur. Sm )arda kaybı rolün tükenmesinden dolayı müdafaaya gapurdaki ~giliz teşkiller11?-in ilk mev• 

daha ziyade devam edilemiyeceği bildi- cudu muavın kuvvetler hariç olmak üze 
rilrniştir. re takriben 55000 kişiden ibaretti. Mu· -·.Japonlar şimdiye kadar 

H661n tayyare 
kaybettiler .. 

Londra, 16 (A.A) - Geçen hafta, 
uzak doieu hariç, cephelerde 1 00 mih
ver uçaiı tahrip edilmiştir. Uzak doiu 
harbinin basındanberi, rakamlar tam ol
mamakla beraber, 661 Japon tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 

~----~·oıww----
8. Çörçilin nutku et· 

rafında akisler 

Anlaşıldığına göre Singapurda bir hareben~n son safhasında garnİz:?n~ .ne 
tahliye siyaseti güdülmemiştir.. Çünkü kadar bır ~ev~udu .k~ ol~ugu bilm· 
müstahkem mevkiin sonuna kadar mü- memektedır, Öğrenıldıgıne gore malzt!4 
dafaası düşünülüyordu. me ve mühimmat itibarile kayıplar ağır 

DAR BİR SAHADA BİR olmuştur. Yaralılardan bir kısmı kadın 
MİL YON İNSAN ve çocukların da. muh~mel _ol~a~ he-
Cumartesi günü Singapur umum va- men hemen hepsı tahliye e~l~. 

lisi tarafından gönderilmiş olan bir tel- Tokyo, ~6 (A.A~ -: Domeı .. ~Jansınıll 
grafa göre beş kilometre kutra malik bir J~~n -~~nız _ı;nahfill~~ınden ogrenere~ 
daire içinde bir milyon insan toplanmış, bıldird.igıne gore İn_gıliz ~e Japon su?.-Y 
su sıkıntısı ancak 24 saatlik su kalmak l~ı arasında ak~edilen hır 8;1'1a~a uze
d · d baş göstermiştir Bununla rıne Japon denız kuvvetlen Sıngapuru 
beerebeces~tfaie "ye mensuplarını~ ve tele- müdafaa eden bütün İngiliz deniz Us~e-

ra r ı · · · al ~m;.,l di Do f • Sın 
fonctı1.kızların hala vazifelerine devam rını ı.şg_ e~~ er r. me aJ~ • 
tt.ği bild" ·1 ·şı· gapur lımanında kalmış olan İngilız harp 

e ı ırı mı ır. .1 . J nlar 1 k -·'--;.;...-·-
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 2 BİN KİŞİ BOMBAYDA genu erın~ apo . ~ e on~uu 

Bom bay, 16 (A.A) _ Singapurdan kararla~bg~nı da. bildırmektedir. Ancak 
- Cörçilin nutku •on zaferin muhak-

kak elde edilece2inin bir ifadesidir. 
tNGIUZ GAZETELE.RlNIN 
MOTALAALARI 
Londra, 16 (A.A) - Gazeteler bae

vekil Cörcilin nutku üzerinde duruyor
lar. cDevli Meyl> diyor ki: Nutuk va
him, fakat kuvvet vericidir. Bu nutkun 
ruhu Dünkerekten sonra ve düşman 
bombaları altında azmimizi kamcılıvan 
ruhtur. Cörçilin cesareti daima parlak 
bir ısık oforak kalmııktadır. 

HARP KABiNESI LAZIM 
Fakat ayni gazete harbin Cörçil tara

fından yürütülmesi ve güdiilmesi hak
kında bazı kavıtlar ilave ediyor: Ger
çekten, bu kadar ezici .mesuliyetleri bir 
tek kisinin omuzları kaldıramaz. Üzer 
lerirıde idari vazife olmıyan beş altı 
k.işiilk bir harp kabinesi daha az hata 
yapar. 

cOeyli Herald:t 
volun önüne 

zafere ulattıracak 

bo itilim 2000 ki i buraya çıkmıştır. bu gemıl~rın nevı v~ adları hakkında taf 
şa ş silat verilmemektedır. ---SERBEST IRLANDA 
Kıyılannda yabancı 
tayyareler •• 
Dublin, 16 (A.A) - Resmen bildi

rildii!ine sröre hnne:i milletten olduğu 
tesbit edilemiyen tayyareler dün lrlan
danın kıyı bölgelerinde uçmU!ılardır. 
Uçak savar bataryaları ateş açmışlardır. 

idaresi vazifesini üzerine alacak bir 
harp komitesi teskilini, her sahada har
bin ortaya çıkardıiı büyük meseleleri 
müzakereye ve karar vermdte elverieli 
bir kabine kurulmasını istiyor. 

CöRC1LE ITJMAT 
cMancester Goardiyan> diyor ki: Cör

çilin ıözleri lnailiz azim ve sükununun 
akielemi ihtiva ediyor. Cörçil, kendiai-

ÇÖRÇİL DEMEÇTE BULUNACAK 
Londra, 16 (A.A) - Royterin parl~ 

mento muhabiri bildiriyor : Çörçil 
Avam Kamarasının önümüzdeki top
lantısında harp vaeyeti hakkında bir 
demeç yapacaktır. Bu demeç üzerine 
iki gUn sürecek müzakereler yapılması 
mümükündür. İki günlük müzakere için 
sarih bir talep vardır fakat bu talebin 
kabul olunacağı henüz kati değildir. Çün 
ki hükümet bazı harp sahnelerinden ba
zı malumatın alınmasını beklemeyi ter
cih eylemektedir. M. Çörçilin Avam Ka
marası önündeki demeçinde vaziyetin 
bir çok safhaları hakkında dün akşam 
radyoda söylediği nutukta olduğundan 
daha geniş tafsilAt vereceği tahmin edil
mektedir. Bazı par)emento azası uzak 
şarktaki vaziyetin gUçlilklerini kUçUın-


