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Hazırlannıak, 

.<uvvetli olmak 
Bulgaristanın 

nesine gerek? 

Kar tipisi dün de 
devam etti 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam'm 
dördüncü yıldönümü 

BU SABAHKİ 

Rusya 
gelecek k~şa 
hazırlanıyor 

TBLGBAPLAB 

M. Murray 
beyanatını 
izah ediyor 

- o - -

Bulgar Başvekilinin bir nutku, 
gazetelerde, hemen: aBulgarfl
tan hazırlanıyor!», ccBulgarlstaD 
harbe girecek!. .» glbl yazı başlık

1 ramvaylar, arızasız işledi 
Belediye vazifesini yaptı 

Doktor Refik Saydam, Baı
velcılliğinin üçüncü yıhru bugün 
bitirmit ve dördüncü yılına gir• 
mit oluyor. 

Dünyanm ıaraılmağa baıladı· 
ğı günlerde hük<lmet mesuliyeti
ni üzerine alan Dr. Refik Say
dam, üç yıldır içeride ve dııar1-
da hin bir zorlukla savaıarak bu 
kasırga ortaaında memleketin re· 
f ahını ve ıelametini temine çah
ııyor. Dr. Refık Saydamın dev· 
let ve memleket iılerindeki bü
yük dikkat ve haNUİyetine inzi
mam eden yük.ek terbiye ve ne• 
zaketi kendi.ini. yanında çalışan· 
lar kr.dar uzaktan ve yakından 
tanıynlara da sevdirrniı ve her
k esin en derin hürm&t ve takdi
r ini kazanmıştır. 

larına meydan verdi. 
BulgarLcıtanın da her memleket 

gibi sıkıntıları var. O da, bütün 
diınya gibi darlık içindedir. Baş· 
vekilın nutkunu görmedik amma, 
ol olsa. yiyecek işlerini yoluna 
ko rrnak için milletten bu zor ah
rnı uygunluk, sıkıcı kanunlara 
Ul ;allık i temı t ir. 

F kat, bw1dan başka, Bulgar 
B kili Bulgaristanın yarın için 
gu lu 01ma<>1, yeni dünya kurulu· 
un yardım etmesi gerektiğini 

de ovıemiş. Bunu pek anlama
dık Bir vanlı lık olduğunu sam
vo:u . Çünkü bizce Bulgaristan 
ne hazırlanmak yolundadır, ne 
güçlenm ek zorunda. 

.Bugiıni.ı göz ônune getirelım . 
Bulgaristanı korkutacak hiç bir 

tehlıke yok. Yunanistan ve Yu
goslavya işgal altında inliyorlar, 
kımıldanacak halleri yok. Roman
ya, Bulgaristanla kapı yoldaşı, 
ayni yolun yolcusu. ayni politika

·~ 

M uhterem Başvekile iş başına 
geç.tiğiıcin bu üçüncü yılını kut
larken kendisine sıhhat ve sürelı::
ti haşarılar dileriz. 

ilkbaharda Alman 
taarruzunu defettikten 

sonra harekete geçecek 

Sözlerinin Naziler 
tarafından tahrif 

edildiğini bildiriyor 

Londra 25 (A.A) - B. B. C.: Va,ington 25 (A.A.) - Reuteı 
Baıka vazife deruhte etmek üzere bildiriyor: Amerika Birleşik d evlet· 
lngilterenin Moskova elçiliğindecı leriınin eski T ürkiye büyük ıclçi.i M. 
çekilen air Crips dün Londraya gel- Murray dün yaptığı b ir d emeçte 

1 miı ve gazeteciler şu beyanatta bu· Türkiyeden donüşünden az müddet 
lunmuştur : ıonra Maltimor Sun gazetesine ver· 

cSovyet Rusyada çetin muhare- diği mulakatın vicdani duygulara 
beler oluyor. Rusların şimdi, çoğu aykırı bir şekılde tahrif edilmiş ol
soğuk havalnra göre teçhiz edilmiş 1 duğunt ve nnzi propagandacılarının 
9 milyon askeri vardır. Bu miktar böyle bir te ebbüslc M;hverc karşı 
harbin iptidasında olduğunun ıki birleşmiş milletler arasında bir ny
mislidir. Birçok da ihtiyatlan bulun- nlık çıkarmak istediklerini öylemiı
maktadır. Ruslar ilkbahard a büyük tir. 
bir A lman taarruzunu b ekliyorlar. Bu mylakatın metni, T urktyeyı 
Bu tarruzu neticesiz bırakacaklnn.,a 8 sonk"~unda t hrif edılmiş bir şe· 
ıvc sonbaharda, ya hut ı.. .. ,.n kendileri kılde önderilm'!i \ e orada bir he-

Rel•sı•cu• • mhu'r taarruza gtçerek Almanlan muhnre- >ecan uyandırmıştır. 
ha rici edeceklerine emin bulunuyor- M. Murray, Baltimor Sun gazete-

İnönü anıiklopediai 
bürosunda çalıtmalar 
hakkında izahat aldı 

lar. > sine gönd erdiği b ir mektupta, e vvel
ki mülakatında 1941 senesinde Ruıı-

Rus l•ıerı• yanın Boğaziçi ve Çanakkale hak
kında Almanya ile Türkiye aleyhine 
olarak bir it iliıf yapmağa çalışmıı 

Ankara 24 (A.A.) _Milli Şef hareketi olduğuna dair Almanyadan gelen 
ve Reiaicümhur lımet İnönü. Dev- haberler Türkiyed e endio;e uyandıl"" 
let konserYatur.rında Cümburreialiii <lığını söylemiş bulunduğunu zikret· 
filarmonik orkettraaının verdiği kon· Londra, cenupta 20 tikten sonra sözlerine şöyle devam 

nın güdücüsü. 
Türkiyeye gelince, k imseye sa

~şmak niyetinde olmadığımızı 

herkes biliyor. Bulgarlstanla ara
mızda eski bir dostluk anlaşması 
da var . Biz sözümüzde duran in· 
sanlanz. Hem Bulgaristana ne 
diye çatalım da o kadar ovündü
~müz sulhseverliğimizl boşuna 

ıeri huzurlaril" ıereAerıdinniıler ve etmişt ir: 
Şehrimizde dünkü kar tipisinden Ud manıara konaervatuard.an ayrıldıktan sonra kilometre ilerilediklerini ~sov.>·et hükumetinin hakikaten 

Kar tipisi dün de biltün gün arasız bası tahsls edilmiştir. Belediye, o.me- lnönü ansiklopedisi bürosuna gide- bildiriyor bu;·olda bir t.eşebbüste bulunm~ş ~l-
devam etmlf, soluk şiddetini muha.- leye yevm.tyelerlnden başka sıcak çor- 1 relc toplantı halinde bulunan heyetin dugunun bc:nım tarafımdan ıddıa 
faza etmlştır. Tramvay ldaresl bu ba da datıtmıfttr. Fakat kar arasız ' çalıımalan hakkında heyetin umu- - ed:ldığin.i nazi basını ve ~adyoları 
det& çok uyanık bulunmq, yolla.tın yatdıtmdan bu gayretlerden tanı mi katibi İstanbul mebuau İbrahim Loadra 25 .<A.A.) - ~· B. <?·= çok gemş ve çok yanllf bır surette 
açık bulundurulması için gece gündüz bir net1ce alınamaımtW'. Bunu ta- Ala tti G" • di ... 'zahl Rus kuvvetlen, Moskova ıle Lenın· her tara fa yaymıştır. Ayni makam· 
çalışmıştır. Bu sa.yede son iki glln blatln. aımıaamda aramak llzımdır. d' -, ~I ov.1adn.ın ~-erd gı 1 I an grad arasında yaptıklan geniı çıkın- la. gaıe ayni tahriflerden istifade 
1 lnd def Ll-d .. fazla ..... _ B d r belaAln ,_ zlf"""-l bn .. k ın emış er, ıım ıye s:a ar yapı mıı r d '- b 1 d d '- 1 ·ı H . . ç e, geçen aıı.uı en QO.. llo.AJ. u e a .. .....,.en ... Tl Ç4U> .. ,a - • I d • b"\s' . • l ld ki tı etra ın a munare e er evam 

1 

e ere.. ngı tere arıcıye Nazırının 

bozalım? 

yatmasına. raRmetı, büt1ln hb.tlarda kin Y'IPmala ~ ta:ydttmelc ~~r daır ı 1 utem1d~a 1 .~n ted erken cenupta ilerliyorlar. Mosk o- son Moskova seya hatinde Rusyaya 
tr&IDBel dlfty!&rd b~~add 

1 
rdenlfl~· ~~defidir. ~ ~ .. tıe11il~yerinblnu de h:yur :"m.~•~unho et bnnı Jla- va radyosuna göre Orel ile Karade- Boğazlar hususunda tBm b ir serbesti 

e ye e ...,._ c e e .. a .... - g.,,. • ........, yaro.auu .,......, , evıe ..,..r ve ey e afAn ar . d :ıc· k d 20 k'I . ld w 'b. l 
nn temlzlenmeslne ltlna etıntştır ve dil:ldıclnlarının öntnü temizleme- dile) erek bürodan ayrılmlflardır nız araaın a ı mınta a a ı 0 • vermıı 0 ugu gı ı. t a men yan lf 

Demek ki Bulgaristan, bugün 
lçin, tam dört başı mamur, başı
na iri bir Devlet kuşu konmuş, 

rahat rahat oturabilir. Hazırla· 

nıp kuvvetlenmeye hiç ihtiyacı 

Kar tipisi şlddetlenlnce, belediye, ildir. Reısicümhurumuza Maarif V~kili metre ilerlemişler, 13 köyü geri a~- bir tezi de ileri sürmüşle~dir.> 
kendi ameleslne lllveten 500 amele Evvelki gecedenberl b~ıyau kaı Hasan Ali Yücel refakat etmiıtir. mııll.ardırb .• ~udsl~~n Mosklovanın hp- M. Murhrady. ~ ~39T~~~~ Rue ;_Al· 
daha tutmuş, bu suretle dün 00 yol- tfplsl, fa.sıla.sız devam ettiğinden , ka- ma ı gar urın eıu taarruz annın e- man mua e eırının urııuyeye .. arp 
larda çalışan amele mlkdarı tkl blnt nn yüksetllti şehl.r clvannda bazı B • 'd defi Leningrad • Ukrayna demiryo· bir hiyanet teşkil ettiği iddiasının da 
bulmuştur. Bir taraftan ana yollar- yerlerde bir metreyı bulm\lftur. ırmanya a ludur. Ruslar tarafından geri alınan muharref bir ıekilde kendisine iaıad 
dan temlzlenen karlar, ya.ya kaldınmı İstanbul elektrlt. tramvay ve Tü- Cholm, bu ıimendifer yolundan 80 edilmit olduğunu söylemif ve haki-

yok. 
Kendisinin de bir tarafa sal

dırmak niyetinde olmadığına iç· 
ten inanıyoruz. Çünkü gidecek 
ne yer var, ne yol. Esasen Bulga

kenarla.nnda öbek öbek yıtılırlı:en dl- nel ifletmelerl umum müdürU B. • t kilometre meaafededir. M01kova katte ise, aadece cbu mualıedenia 
ter taraftan belediyenin Jtamyonlan Hulki Eren dQn valiyi ziyaret ederek vazı ye radyosu geri alınan erazinin I 3 bin bazı Türk mahfilleri nezdinde encli-
ve çöp arabalanna doldurularak deni- tramvay seferlertnın intizamını be· kilometre murahhaı olduğunu bil- ıe doğurmuı> olduğundan ha..._. 
ze mütemadiyen dökülmüştür. mln için lda~e alınan tedbirleri izah dirmektedir. iini tasrih etmiıtir. 

Bu ı~ 26 kamyon ve 210 çöp ara.- (0...-.r..ı ulüfe 2 aütun 8 dal Japonlar ileri hareketine · 

ristan da yabancı işgali altında .... ·-~. e ... 
olduğu icin. tek başına ve kendi 
kararile hareket edemez. Alman· 
ya, Bulgar tiimenlerinl geçen ay 
Yugoslavyaya göndermiş. Rusya· 
ya da Bul~ar orduları istiyeceğ'i

ne ihtimal verilemez. Ne bugün· 
kü bozan, ne yarınki düzende Al· 
manya Bulgar yardımına avu~ 

açmıyacaktır. 

Yarını düşünelim. 

Suç olabilir, amma 
adalet yakaaına yapıfir 

Millet Meclisi iki mebuaaa mua· 
niyetini bldırdı. Daha önee, Refah 
meselesinde hiç bir ftipheli ve ka
ranlık nokta kalmum diye, h•keain 
inananı ve aevrıiaini bzannut iki 
eski Vekil hakkmcl• tabln•ata brar 
vermekte de tereddüt etmemitti. 

Bugün kuvvetli desteğe daya
nıp ordusunu bile dağıtacak du- letl&irkiyf~-:~etümbduriyeti ~bir d ad

1
a-

. e ve ~ e ayanan n et 
romda olan Bulgarıstan yaıın kurmak yolundadr. Bun ... kemaline 
için neden hazırlansın? varmak tarihte hiç bir zaman. biç 

Bu harbin sonunda Mihver bir de.Jete nuip ol~ ki biz id
yani Almanya kazanırsa, Bulga~ dia e~~bilelim, .ve Tiirkiy~ Cen-
. net. ıçmdeldlerın hep melaike oldu-

rıstan geniş nefes alacak, aldık· iuna inanalunl içinde ıuç itlenmi- · 
lanna -konacaktır, Bu saadetin yen bir cemiyet, yeryÜzünde henüz 
yann gerçekleşmesi için bugün· sörülmemittir. 
den hiç bir hazırlığa lüzum yok· Hnızlak varsa, vurgunculuk, ıoy
tur. Yeni dünya nizamını kurmak gunculuk v....., adalet bunların her 
içinse, öyle çetin bir işin gerçek- zammı p~e ve pençeai yakum· 

lenmesi Bulgaristaru.n ne ordusu· dNlır. 
Büyiik .uç, itini aördiirmek için 

na bağlıdır, ne fikirce yardımına. L----•-~ ....:-• . unla birlik 1 . ....ııAUK• ...... eyıp, on o an 
Yeni nizamın temeli Bulgarıstan vatand .. m 1açuclur Vatand .. lar ne 
gibi payını almış küçük devlet· ! kadar dürüst ve namualu olurlar, hü
lerin sesini çıkarmadan, hiç işe kamete yardım ederlerse, hnazlak ve 
karışmadan oturup, Büyükler, ya· V1D'pnculuk o kadar ual.a-. 
hut Büyük ne derse yapmaların· ...................................... . 
dan ibaret olacaktır. şu halde altından Bulgaristan kendi gü
Mihverin yengisi, yahut yeni ni· cüyle mi sıynlıp çıkacak? 
:zamın kuruluşu Bulgaristandan Bu diışüncelcrle diyoruz ki 
ne emek ister, ne hazırlık. Bulgaristan, herkes gibi, belki 

Yok, Mihver yenilir de İngilte· herkesten biraz fazla sıkıntı ve 
re kazanırsa, Bulgarlstanın pa· kaygı içinde, kendi halinde - ra
yına ne düşeceğini şimdiden kim- hat bıraktıkları kadar - oturup 
se kestiremez. Fakat bilinen biı I beklemektedir. Derdi büyüktür. 
şey varsa, o da o zaman dahi Bul- 1 Şimdiden ateşe atılmaya hiç ni
garistanın güçlenip hazırlanma- yeti yoktur. Gelen haberler yan
sında gene fayda olmadığıdır. lıştır. Hazırlık Bulgaristanın ne
Bugün Avrupayı tutan direkler sine gerek? 
çatırdayıp yıkılırsa, bu çöküntü: Necmeddin Sadak 

d Sovyet t~bliği Avustralya 
ln..Wlizler bı·r İtalyan evam ediyorlar e• Lonclra 25 (Radyo 7, 15) 
gemiıini yakaladılar Vicby 25 (A.A- _ O. F. l.: Gece yarısı Mosokavda netredilen hu"• ku• metl 

Londra 24 CA.A.) - Bahriye Neza- IBirmanyada Japon ileri harek-eti Sovyet tebliği: Sovyet kıt.alan dün 
retınln tebllğine göre İspanya'nın devam ediyor. Bu aabah yeni haber d~ taı.rruzlar.ına ~evam etmifler ve d " d 
Femandopo müstemlekeslnden meç- l alınamamakla beraber gecele . o- hır.çok yerlerı gen almııla~~ır. Muh- en ışe e 
bul bir gemi taııafından alınan 3 len hah ı_ • J lann yınM Kul telıf mınatakalarda son gunler zar-i er~n, apon o • f d b' '- • 1 _,, . 'l ~ -
mUıver vapuru haktında tahkikat mmı'in ıa lwıd ki d wl tiki • ın a ırçoıı: gammet er eıe geçırı • ı ı •ıt A ik 
yapmak fizel'e o ınıJara giden İngiliz 1 • • r. a . ag an geç erı· miıtir. ngı ere ve mer anın 
gemileri De d'Aolta. adında 8 000 nı ıve ~~ ~vada ılerlemekte olduk- acele yardımda 
tonluk bir İtalyan ıremlslnl yakalamış- ' lannı bıldırıyor. Bır Japon kolu Sa- p } H b b k 1 
lar ve bunu blrBrltanya limanına gô-ıl luen nehrini geçerek Ranaon'a doğ- er ar Or aS l• bulunmalarını İstedi 
türmüşlerdlr. Bu gemi. Almanlann ru ilerlemektedir. hk• . . 
Mdlse hakkında verdOOert haber sa- Japonlar Malezyada jleri hareke- Dl ta ıkatı bıttı Londra 25 (A.A.- - B. 8 · C.ı 
yeslnde yalcalanm14lır. tine devam ~diyorlar. Avustralya Baıvekili B. Cartin ln-
~111111111ıınnııınıınN11t1nn.n111ınıı11 u11•n11•ım11111f111M11111111ımntmıı"""""""ııt''l1nn"'""""11tımmnı111111 Londra 25 (A.A.) _ B. B. C ı ıı.ilcereden, lmpratorluk harp ~a~e-

B. Rooıevelt tarafından. birincika· ı ~nde. ~vuatral~aya yer venl~eain( 
nunun ıyedinci aecesi, Japonların ıstemlflir .. Aynı zamanda lngıltere 
Perl Har bor' a yaptılı:lan buk1n hak- !Ve Amerıkaya bat vurarak Avwr
kında tahkikat icrasına memur edi- tralyanın müdafaasının kuvvetlaı• 

! · 

1 h • '- · 'f · • b ' t' dilrilmesi için yardımda bulunma• en uausı ıı:omuyon vazı eaım ı ır• • 1 h 1 . 
miı ve raporunu vermittir Rapor annı, arp ma zemesı, tayyareler 

A e .,_ p 'f'L d • k ' deniz birlikleri gönder.ilmesini bildir-m nıı:an ası ııı: onanması u· . . 
d · 1 K' 1 il H · mıttir. Avustralyada bütün kuvvet-man anı amıra ımme e awaı I f .. 

kumandanı general Short'u meaul er ~e erber edılıyor. Avustralyanın 
tutmakta ve vazifelerini yapmamak- Vaııngton ıefiri dün Amerika Cüm
la itham etmektedir Bunlann ilcisi- hur reisini ziyatet ederek Avuıtral• 
nin de tahkikat bitm

0

ezden evvel az- Y~ ~§vekilinin bir mektubunu veır-
ledildikleri malUmdur. mııtir. 

1 
Japocıların Yeni Gine'ye yenide1a 

Rapora göre. birincikiınunun ye- aıker çıkanp çıkarmadıklarına dair 
disinden evvel bunlara birkaç defa haber yoktur. Avustralya Harbiye 
ihtarda bulunulmuıtur. 24 birincitet· Naz.n Malezyada vaziyetin karııık 
r.inde Japonların Filipin adalanna ve vahim olduğunu söıylemittir. 
ve Guam adasına ~aarr~ . ~trn~l~ri Amerikan kuvvetlerinin 
muhtemel bulundugu bildırilm1ttir. • • 
2 7 ikincitctrinde Japonya ile müu- bır muvaffakıyeti 
'kerenin ihtimalki sonuna geldiim- Londra 25 (A.A.) - B. B. C. ı 
den ve Japonların her dakika hü- Amerika torpido multripleri Borneo 
cum etmeleri -:ihtimali olduğundan ile Celebe adalan araaındaki Macu
kendileri h ; erdar edilmi§lerdir. Bu- aar boğazında bir Japon vapur ka
na rağmen aralarında görüıüp mü· ı files.ine hücum etmİ§tir. Ablan tor
dafaa için hazırlanmamı§lardır. Bun- pillerle bir büyük dilıman gemili 
ların Perl Har bor' a bir hava akını- havaya uçurulmuş, jkincisi batmıf. 
nı imkansız telakki ettikleri ve -bir üçil;ıcüsü fena halde yana yatmış
baskına uğradıkları anl&§llıyor. Ja- tu. Torpido muhripleri topla da atq 
pon caaua teıkilah her şeyden malu- ede. ek birçok vapurlnn hasara uğ
mat almııtır. Gemileri hasarlarının atmıılardır. Amerik milel'i ha
çbiu tayarelerden atılan torpidola· fif luasara uğramı 
rın netices'id ir. Vicby 25 (A. /\.) - Avuatralya-

- Meyvelerdeki ~ l.a ı.ı :nin pc olduğunu öğrendin:z çocuklarf... Raporda ikinci d erece.de kuman· da 45 yaşına kadar ohan bekarlar ve 
~~tık var ~uvvet.inizle çalıjıp adam 01110, ze~İD olun. bu bilainizdenldanlar auçlu telakki edilmemekte- 35 yaıına kadu evüler ailiJı altına 
11tıf ade edial.. dir. alınacaklardır. 
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
w 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 24 {A.A.) - Alman orduları 

lıaşkumandanlığının tebliği• 

Rzhev şehri 
kuşatlldı 

Londraya göre 100 
kilometre genişlikte 

Alman hatlan yarılmiı 

1,--- - -~ ; • =• • 5'iiAiiii as r aaiiliifiWiiiôrr 'A ....wiiiVı l Haırp va~nyetü ! 
O O V O u ___ u__ ~· A U Z~ 

iz mirde 
kömürsüzlük 

Belediye, havagazinin 
kok kömürlerini 

halka satıyor 

Yapağllar 

Beyanname müddeti 
15 gün daha uzabldı 

Ankara 24 (Radyo gazetesi) -
Pazartesi günU çıkacak yeni bir 
koordinasyon karanna göre, hilkQe 
metçe el konduğu daha evvel bilcli-

Doğu cephesinin merkez kesiminde 
totaıanmız birçok noktalarda mu
vatfakJyctıe neticelenen taarruzlarda 
bulunmuşlar ve dilşma.na hısn.nca. ve 
malzemece aıtır kayıplar verd~- Londra. 2Cı <A.A) _Ruslar. Alman-
Jerdlr. 

Uzak şimalde, Mumı..ansk demlryolu lan Moskova :va.kınlamıdan attıktan 
kısımları bombalarla. tahrip edllmiş ~dl haftadanberl cuma. akşnmı 
ve bir endüstri tesisi clddl ha.sara. utt- Bovyet kuvvetlerinin çok mühim bir 
rntılmıştır. llerl hareteı yaptığını blld1rm.lfler-

Japonlar Birmanyada 
ilerlemeğe başladılar 

Kuşatılmış 20 bin Avustralyalı 
asker kurtuldu, Libyada Mihver 

taarruzu devam ediyor 

lzmir 24 (Telefonla) - Burada rl!en Yf!~ağılnr hakkındaki kara.r 
kömü.t buhranı fidetlenmiıtir. Bu di~er vılayct ıve kazalara da teşmıl 
vaz.b'et kargısında Belediye halkın edilme'·tedır. Yeni karann nqrinden 

k.. u b h 'dd tl · •t. B itibaren 15 gün zarfında ıimdiye 

Sovyetler dUnkil gün 27 tayyare dlr. Ruslar Smolensk ve Lenlngrnd 
kaybetmişlerdir. Buna mukabil ynl- arasında 100 kilometre uzunıuıtundo. 

bir cephede Almruı hatlannı yarmış
nız bir Alınan tn.yynresl kaybolmuş- lar ve Letonya hududundan 160 kl-

orr. r u ranı ıı e enrrnı ır. u 
haıvagazının kok kömürlerini sat- kadar bc~aD11aın-elerlni vermeyen• 
mağa baıılarnıttır Sabılar Belediye lerle, yemden beyannameye tabf 

tak 1 d • 1 alet '-" tutulanlar en yakın Zirant bankalan 
mın a arın a yapı m a ve &.O- • . 

" 'bt" la h __ ,_ Ye nınruılanna ellennde bulunan ya• mure ı ıyacı o n er eve an~ .. • . 
ı_,, k"' - ·1 ckt di • .ıgı rniktnnnı bırer beyanname ile 

tur ıometre mesatede muhtelif noktalarn. 
Büyük Brltanyaya t:n.rşı &av~ ulll§Dlışlnrdır. Rzhev oehrl tama- Uzak Doğudaı dan yeni bir haber alınmamıobr. Fi-

crıar ıınıo omur V'CTI m e r. b'ld' .. b d l B l ırmege mec ur ur ar. u yapa• 

Alman hava kuvvetleri gündüz Gre- men .s:ınlmıştır. Rua ıruvvetıerl, şt- Japonlar, Avustralyaya müstak- lipinlerde Bataan yanmadıuına çe-
at Yarmouth limanındaki 1a§e müesı;eselerl ııe İskoçyada blr tayyare maiden clddl surette tehdit edilen bel hücumlarında, basamak yapmak kilmi§ olan Amerikan l:uvvetlerine 
meydanını bombalnrnışlardıl'. Smolensk elva.nnda blr hatt& kadar için, Yeni Gineye ve Salomon ada- J nponların yaptıkları son ağır taar-
Norv~ sahlll önlerinde bir Alınan varmı§lar, Andreapol ve Toropa. da, lanna asker çıkardıkları esnada, Bir· rnziıır, kendilerine büyük zayiat ver· 

mayn gemisi bombalarla blr düşman ~~dığ:ıen~ef'i:ı~~U: L~~~~ manya~a ve Ma~e~ada ~a taarruz- dirilerek. püskürtülmü§tÜr. 
denizaltısını hasara u~tmıştır. heınmlyetıı ayrılnuı. noktasının 60 !.arını fiddetlendirml§lerdir. . Rus cephesinde: 

Alman denlzaltılan, .Amerika Bir- kilometre yakınına yakla.şmı.şlardır. Tokyodan relen haberlere ınan- Sovyet taarruzu, fiddetli kıoa ve 

Belediye diğer taraftan da fakir 
halka parasız odun kömürll dafıt
maktadır. 

İzmir 2 . (Telefonla} - Kömür 
ve oeker eatıılanndıı ihh'klr yaphk· 
lanndan üç kili mahkemeye veril· 
rni~ir. 

leşlk devletıert ve Kanada .sulannda T k .1 F d Ş k mak lllımgeliree, Japonlar, Siyam • 
g&ıükür gözükmez düşmanın 111.§C a aı er ranaa an ar Birmanya tıududu civarında kain soğuğa rağmen arasız devam ediyor. Alman firmaları Egede 
vapurlarına nğır kayıplar verdlrm4- cephesine gönderiliyor CJıang dağını ap.rak Kawkareik Dünkü Soıvyet tebliiJ, Almanların 
Jcrdlr. Denlzaıtılanrnız düşman sa- . . . . 1 di K __ .A_ ik k elinden geri alınan birkaç ~asaba ia- tütün alıyor 
hlllcrlnin hemen önünde 125,000 to~ ,\ Lo ıdr.a 24 (A.A.) - Daıly Mıror ovası~a ınmıg er r. awıı;.are ' .ar- mini dahr. :rikrediyordu. Londra tel-
nllato tutnnndn 18 ticaret gcm1s1 gnzetesı Franaadak\ münakalltın ıı sahılde ve Rangondan 160 kıl?· graflnnna göre, Ruslar :imdi taar- .. 1zmir. 2-4 (Telef~nla) -:- &blan 
batırmıştır. Ve diğer bir gemJ ile blr ıfıemen hemen tamamen inkıtaa uğ- met~e. uzak!a bulunan Moulmeın ruzlarını Leningrad ile S ok k tutUn mıktan 26 ımlyon kiloya Tar-
destroyerl torpl11emişlerdlr. Bu de~ ramak üzere bulunduğunu haber oehnnın dogusunda bulunuyor. Bun- daki b"l teks'f °:m· Is mıştır. Müstahsil elinde ancak 
nlzaltılardan biri bilhassa kendini vermektedir. Paris taksilerile kam- darı anla§ılıyor ki, Japonlann timdi- nlrOasOınk'I trol~keyb~ ~ --de Alı~ er, buçuk milyon kilo kadar tütUn kal-

,_. h d r..: M 1 • h ld' J ı ome e ı ır cepn<: e man l göstermiş ve tek ba,,ına Nevyork ön- yonlan ve meıgul erazidelci kamyon- .ıı::ı e eu, ou meın şe r ır. apon• hat) I Let h mı§hr. Şimdiye kadar almıynn A -
1 b d ı . bil' l arını yarmı§ ar ve onya u- al 

)erinde 53,000 tonllAto tutn.nnda 8 )arla taksiler, müsadere edilerek to· ar ura.sını a e e geçıre ır erse d d d ht l'f '·t l d 160 man firmaları timdi tütfin sahn • 
ı b tı ,.,.. B l d 1l il Hi d Ok d 'k' 1· 11 u un an mu e ı noıı;. a ar a ğ ba 1 gem a nn ... ~ır. un ar an Ç förlerin ve bilhaşsa kondüktörkrln n yanwıun a ı ı ımanı e e- k"I f 1 d ma a § nmıştır. 

P"trol ge 1.'lldlr . d b 1 d ki b ı ometre mesa eye varmış ar ır. 
, m . toplanmalarındaki .Urat imk!n ver• nn e u un uraca ar ve uraaını R h h . t ·ı k t 1 t ---------
Şimali Afrlkada, Alınan - İtalyan di''i nisbette bir hızla Şark ce hesi- Birmanyanın merkezi olan Rangon z ~u ·'e rı amamı e U§a ı mııı ır. 

hızlı teşkllleri tarafından girişilen ve neg go"nderilml•tir p •ehrine kar•ı yapacakları büyük ta- dBu .. ıddıal~ar:n ne dlerecekye .. ka~~r 
savaş tayyare teşklllertnden yardım "' · v .. "' ogru o augunu an ama ıçm rnr 
gören taarruz hn.reketi muvattak.1- arruzda ua olarak kullanacaklardır. kaç gün beklemek lazımdır. Fakat 

Libya' da 
yetle gellşmeğc devam etm~r. sn- lngİIİZ Kralı .. Gene Tokyodan .gelen ~al;>erlere fikrimizce ıimalde Rua taarruzunun 
yük İnglllz kuvvetleri Agedıı.byanın g_o~e,Japonlarıı° Sı~gn~'i:· ıa;~aır.e- timdi hedefi, Smolenak ııebri olsa 
ötesine, doğuya doğru atılmıştır. ~ın d~ taarruz an a ın ışa a ın- gerektir. Doneç cephe.inden ve Kı· 

Mihver ileri hareketinin 
kati neticesi henüz 
tesbit edilemedi Alman hava kuvvetleri Malt.ad.ati Çelik ve betonla e ır. • • nmdan yeni bir habe .. yol:tu?\ 

askert hedefleri bombalamata devam Melbourne dan gelen hır t-elgrafa ' 
etm.Lşlcrdlr. yapılrnıf yeni bir binaya nazaran, Malezyada ku§atılmıı olan Lı°byada: 

B it k
't t•f •• taıımyor Avustralyalı kuvvetler, Japon çen- Mihver mukabil taarruzu devam Berliıı 24 (A.A.) _ Asl:eri a I a I U $ berini :yararak kurtulmağa ve ordu- ediyor. Maamafih ıiki taraf, eaaa or- kaynaklardan bildirildiğine göre, ln-

Londra 24 (A.A.) Reıuter nun kısmı küllisile birlctmeie mu· dulan arasında henüz bir temas vu· T I . 1 Af 'k d A~dabia 

Almanlar doğuda sıhhi 
bir kordon kurdular 

ajansı, lngilterc kral ·ıre kraJi..-.-.;nio vaffak olmuşlardır. Hatırlardadır ki, kubulmamııtır. İngilizler Agedabya• bg~'lız er: dflmMia 'h rıda la I • . •1 • 
y-• J 1 20 000 1. • ·1·'- bl A d " kilm" 1 di T o geaın «: ver ev et erının ı en 15 gür. kadar, payıtahtın batı kıs- apon ar, , ıLlfı ı&. r vus- nın ogu..una çe ış er r. aar- ha k , • .. d • k'I k d' 

mında yeni bir binanın dördiincU tralya kuvvetirrl çenbere aldıklarını ruzun netice9i hakl:ında bir fikir edi- .re etı onun e. g~rı çe •
1 
.me. te ır. 

ı_ t d b' d · t --'-lar bildirmi§lerdi. nebilmek için bir ka,. ..tİıın daha Mihver devletlerırun yenı ılerı hare-
ıLa ın a ır aıreye a§ına~ ını , -w •-· k . . k A • • h .. b't 

AfmaL hududu 24 (A.A.)- Ba14 hllher vermektedir. Bina, modern Yeni Gine do Japon taarruzun- beklemek liznndır. ede~1ınu atEst ~ehcesı enuz t~ ı 
bk memleketlerinde §iddetli bir tifüs bir yapıdır: çelikle •e betonla fnta 1 emez. ır sayısının ve ganımet 
aalgınımn meydana çıkması, hastalı- edilmittir. M •• hh e ı h kk mı'lttannwı her~n v fa~lalaom~kta 
ğın Almanyaya da yayılması endi§C• Bu karann sebebi, ıilah altına utea ıt er a ın- ~ulunmll!lı kayde dege~.bır keyfryet-
.ini dogv urmu .. tur Bu mesele hakkın k v n1 d 1 '' - tır. General Rommel ın kumanda-" · • as er çagı maaı o ayıaJ.Kr •ray l 
da kendisine müracaat edilen Al· müatahdemleri .. yıaınm azalmuıdır. d h k a.ır.da bulunan Alman Ye talyan 
man~a.Sıhhat ifleri ~erviai oefi Dr.IYeni binada daha az adam kullanı- a u·· . u"' metı·n kararı kıtaları, muvaffakıyetli kartı hücum· 
Contı, ı~ga) altındakı memleketlerde Iacakhr. larile, büyük kuvvetlerle yapılan in-
binlerce tifüs musabt varkoen Alman• ' · 1 L li J-l b" ta gjliz taarruzunun Alman kuvvetini 

da 1 126 k k d d
'ld'"' , .ra ve Ara çe ..,n, ınanın or Y~ l Y~ ~ız va a ay e ı ıgını lomunda h11.1wıt bir daire hazırlan- zayıflatmamq olduğunu isbat etmir 

ıoy emıştir. H''k" d la ah cUml ihale tarihinden Sonraki fiat fark- tir 
Al ı d .. d ıhhi b' k d m:ıhr. u um ar ram illi e • 
. man.ar ~gu as ır or on k.ıp111 ile uansör de ayrıdır. larını hu·. ku"' metten ı"stemı"yecekler İngiliz tebliği 

tesıs etmışlerdır. Rusyadan gelen _ • _ 
Lerk~. tifüs hastalığının yayılması Kahire 24 (A.A.) - Orta Şark 
tehlikesini önlemek için biribirim Amerika sahillerinde Ankara 24 {Telefonla) - Dün hü- bulunamıyacaklardır. 1 İngiliz ~~~et~.erl u.?1um1 .kar~~glhı-
müteakip üc; sıhhi muayene geçirmek Mihver denizaltılarının kümetln normal ve anormal şartlarla. Bu kararla stok eıtıklerl ucuz malı ının teblıgı: Dun muteaddid duşman 
aıecburiyetin,. tabi tutulmu~tur faalı\.,.ea.! artan flat farklan dolayıalle devlet bahahya resmi dairelere vermek ıs- kollarile bir tank müfrezesine Age-

,, "-:! mfiesseseıerlle iş yapan tilcca.r ve tlyenlerln bu kabil hareketlerine mA- dabyıt. • Antelat - Baunnu üçgeni 

Rio konferansı 
Peru ve Brezilya 

Mihverle 
münasebetlerini kesti 

Berlin 24 (A.A.) _Alman umu· müteahhltlerlm1z hakkında. bazı ted- nl olunmak istendiğinden bükfunetın içinde mı:teharrik kollarımız taarruz 
m1 kararg&.hının netrettiği hususi birler almak için tcdklkler yapmakta Uerlde haklkabcn ziya.na girecek olan t • ... : p ,_ b" "k b" __ L d 

ı...... bll"'-•-+ı ı...aı..ı,., e mı;ı~r. CK uyu ır sana a ya· 
teblii', Amerika ve Kana<la aulann• oldu& ...... u ....... ~~ m. Bu ~er mUteahhltlerlmlz lçln yeni blr takım . . • 
da hareket yapan Mihver denizaltı hükfunete yapılan tekliflerin muhlk tedbirler alması muhtemeldir palan muharebelerın netıcelerı he-
gemilerlnin topyekıln t 25,000 toni- bir sebebe dayanmadlltını ortayn ' nüz belli değilse de hava kuvvetleri-
lato hacminde ı 3 remi babrdı1dannı koymue ve bu maksa.dla. bugün Res- Giresun civarında bir miz, Agedabya ve dolaylarında düo· 
w bunlann içinde, Nevyottc açığın· mı Gazetede 8/1/942 tarlhll blr ka- manın motörlü taşıt gruplarına al-
da bahnlan 3 petrol gemisinin de rarruıme intişar etmiştir. Bu karar- serseri mayn patladı çaktaıı taarruzlarda bulunmak su
bulunduğunu bildirmektedir. nameye g~rc, devlet dn.lrelerl.nlıı th- Giresun 24 (A.A.) - Dün ıabah retilr büyük bir faaliyet göstermiıtir. 

tıyaçlanna. karfılık alınacak yiyecek, v'la" y t' • · ç kd ' -'-- d ı e ınuzm ıra ere mav"-llll e Rio de laneiro 24 (A.A.) - ~la
ted Press'e göre, Peronun Mihverle 
dlplomatık mfinıı.sebetlertnı teetiğl lzmirde kahve ve çay giyecek ve y~acak eşyalar lçln mü- kayalar arasında yabancı sulardan Ceza kanunu yeni 

teahhitler •.uwe tn.rihlnden .sonra • • .... b t t • d"I" 
rgll ılm gll 

dalgaların sürüklcyıp getırdıgı bir at an anzım e 1 ıyor haber verilmektedir. d• b uk ku 
Rio de Janelro 24 (A.A.) - Assocla- ye 1 UÇ rufa ve ere zam yap ası veya ver er _ ,_ 

ihdas olunması, flatlann ve nakliye mr.yn patlamı§br. infilak yerine ya- Ankara 24 - Türk cem ...... nununun 

iılarn hükGmetçe el konmuştur. 

Temsillerde pul 
Ankara 24 (Telefonla) - Maliye 

Vekaleti, altıkalılara gönderdiği bir 
tamimde, menafii umumiyeye hfı
di.rn cemiyetlerle Halkevleri ve ya 
onlar namına tiyatro gruplan tara
fından verilecek paralı temsillerin 
duhuliye biletlerine tiyatro ve eine
ma pulu yapıştırılması la7ım geldi· 
ğini bildirmiştir. 

Tunç vapuru 
Kurtuluş yerine Yunanİs· 
tana yiyecek götürecek 

Ankara 24 CTelc.fonnU - Batan 
Kurtuluş vapuru yerine Yuna.nlstan'a. 
yiyecek götürmek için Tunç vapuru 
tahsis edilm.Lştır Harlclye VeküleU 
bunu Akdenlzde barp ~mlleri dolaş.
tının devletlere blldlrmlşUr. Muvafa
kat cevabı gcllilce vapur, ihtimal on 
güne kadar hareket edecektlr 

Kar tipisi dün 
devam etti 

(Bq tarafı 1 inci aalıifede) 

de 

et.miftlr. Kar deva.m ettlğl ın.kdlrdo 
belediye yeniden bazı tedbirler ala.· 
cak ve amele mlkdarını arttıracı:tktır 
Bu hu.rusta icap eden tahsl.'mt nynl
JD.lftır. 

Anadoludan ve Triiky~<Ia.n gelen ha· 
berler, oralarda da şiddetli bir kı
şın hüküm sUrdüğücll blldlrlror. 
Trakyad.a. fazla kardan bazı bölgelerde 
münakal~t sekteye uğramıştır. Komşu 
Balkan memleketlerinde de çok §!d· 
detıı bir kış hfiklim sürmektedir. 

Haliç, Boğaziçi ve 
Kadıköy seferleri 

Dünkü hava yüzünden Hallç vn
purlanndn. blr &ks-ıkhk olmamıştır. 
Şlrketlhnyrlyenln Boğazlçl vnpurlan 
da ~lem.lşUr. Kadıköy ve Ada sefer
leri de teohhi.ırle yapılmı~tır. 
Diğer tarafkın dün b!r taka. Zeytln

bumundn. karaya düşmüşse de kur• 
tarılmıştır. Nüfu~çn. knyıbı Yoktur. 

Ankarada kış 
Ankara 24 (Telefonln.) - Kış An• 

ta.raya. tekrnr gelml.§tıir. Dündcnbeı"l 
kesif bir knr tabakası ortnlığı kapla
mıştır. Bugün öğle üurl başlayan 
tıpı fasılasız bir halde akşama kndn!l 
devam etmiş vo bütün caddeleri kar 
Itapl~ır. Soğuğun şiddeti vasatı 
olarak sıfır altında ., yi bulmaktadır. 
Şlmdlye kndar gerek mülhakatt.a, 

gerek demlryollannda blr intiznmBız
lık olma.dığı öğrenllmlFtlr. 

lzmirde kar ted ~in bildirdiğine göre, B. Rn.n- İzmir 24 (Telefonla) - Biltiln 
ba, Brezilya. ile Milıver devletleıi ara.-1 kahvehanelerde kahv~ vo çay bu
IIIldaki münasebetlerin bllkuvvo k.e-.-1 günden ftı"baren "I buçuk kurup aa· 

ücretlerinin artına.~ glbl 8ebeplere kın bir kaç binada bazı camlar kı- yenlbnştan tnnzlml muvafık görlll-
1 

1 
ki 

1 1 
N mü~ür. Hazırlanmakta olan projenin İzmir 24 (Telefonla) _ Bugün 

lstinat ederek fazla. para verilmesi rı mış, çat a ık ar 0 muştur. ü- 3110 maddesi yazılmıştır. A:r. za.ma.n 1 · · fa ı k .. 
ılldlA'lnl basına 80ylemlştır. tılmaktadır. veya müddetin uzatılması talebinde fusça zayı"at yoktur. ı ı in&! l:\""ha blttrllccektlr. znur~ ve c~var~na z a ar yagmıt-ç ,. tır. Şıddetlı •oguk vardır. 

ET 
Aşk 

Tetrlka No. 150 

KADB-R! teoebbüsünü tekrarlam11 ise de mü• Bir an evvel eve dönmek, kara dü-lzır bulununuz.. Sizi gezmeie götüre
bet bir oevap almağa muvaffak ola- ıüıncclcrine dalmak !İstiyordu. Birkaç ceğim. Hürmetler ... 
mamıt. ricaları, yalvarmaları, mani• adım daha yürüdükten sonra Gali· İmza: Rüsuhi 
dar bak11ları neticesiz kalmııtı. beye döndü: 

Meliha, Cevdetiın kend~ni gör- - Arhlt evimize dönsek, fena ol· Bir saat sonra iki hem§İr• yatmıo-
Nakleden: (VA .. NQ) memesini kudi bir harekete atfebnİJ maz; fazla yorgunluk aana yaramaz; lardı. GaJ.ibe çabucak ~kuya daldı. 

ve macera - romanı 

ve ıon ümidi de kırılarak derin bir dedi. Meliha ı.e gözleri açık., yatağı için· 

Akpmlan, Galibe Melihayı, Be- ta. Cevdet, Melihayı görmemJıtl. ümidaizliğe düflXlÜO, maamafih bü- DönÜ}te Galibe, keyifli keyifli ko- de: 
.O:taıta karıılllJrYoı, iki hemtire Çi- Eğer ~nf kız, Cevdetle göz göze yük bir gayret .arfederek bu ruhi ouıuyorduı - Artık beni sevmiyor; ~ yap· 
rağan sarayına kadar düz caddede ret.eydi. muhakkak bağıracak, ken- mücadeleaini Galibeye ıezdirme· sam yarabbi! ... ıözlerini mınldanı· 
Ye deniz kı:,·ı.sındı.. biraz dolaıtıktan disini faytonun jçine atacakb. Meli· n:.i§ti. - Yarın güzel bir gün geçirecc• yordu. 
aonra Güzelbahçe ıokağındakl n- ha, Cevdetin dalgınlıkla kendisini 1 Galibe, fayton uzaklqtıktan son· ğiz. Rü:ıuhi bey bizdo olacak, dedi Ertesi sabah aaat sekizde Meliha 
letlııe dönüyorlardı. aönnemesinj. görmek iatememeaine ra büyük konağı elile kardefine gÖa· ve hemıı;reainin kulağına eğilerek ile Galibe, henüz yataklannda bu· 

Bir cumarteai günU öğ)eden ıonra atfederek. kalbinden TUnıldu ve zih. terdi~ ilavıe etti: lunduklan aırada kapıya hafif hafif 
iki homıire, Ni§anta§ma kadar uzan• nin<lenı _ Melihacığım biHyor musun; bu- - Rüsuhi bey, bize bir sürpriz ha- vurulduğunu duydular. Meliha, der-
mıtlardı. Rüatem pqan111 konağı - Beni tanıyamamazhlı:tan geldi. ra.aı Rüsuhi beyin arkadqı Cevdet zırlıyor. Çünkü bu ayın gerek bizim hal yatağından fırlıyarak oturma 
;- ünden geçerlerken aıuızın konak Beni artık lleVmiyor ve belki de nef- beyin konağıdır. ve gerek kendisi için mesud geçtiği- odasına ko~tu; acele acele giyinitken 
kapısı açılarak. mükeJlef bir fayton ret ediyor; düıünceaini geçirerek Meliha: rü ıöylüyor. kapının arkasından, Rüsuhinin seai 

Emil Ludvig' e göre 
B. Hitler nasıl düıecek 
Nevyork 24 (A.A.) - Maruf Alman 

muharriri EmlJ Ludvlg, blr görüşm• 
esnasında. şunlan söyJemJştır: 
Hltıerfn dilşmeslne Alm.ruıyada Çt• 

kacak bir isyan deıttı. işgal aJtmdaJd 
memleketlerde ve İtalyada patıa,acd 
lhtilMler sebep olacaktır. 

Maltada bir gÜnde 
14 alarm 

Vale&ta M <A.A.l - Dün Maltada 
a defa hava tehlikesi lfarctl ftrll• 
mlştlr. 

RGSmen blldirlldlttne göre bom'bar-> 
dımanlar az h83ar 7apm11 ve teıefa.
t& sebep olmamı~tır. 

araban dışarı fırladı. Cinı w beygi- teeeaüründen ağlıyacak pôi oldu. - Ya. öyle: mH •. aözlerini kekeli· - Doğrusu hallı Tar. yükaeldi: 
r' k_oıulu bulunduğu faytonun ilci Meliha, büyük bir gayretle acı hicran yebildi. - Cebi lir~arla dolu olduğunu - Sizi tenbeller sizi. hala kalk- ~=====::::=::-=-:.-=-===:;;. 
hem§ıreye çarprnuna az kalml§tı. duyııuaunu kalbine gömdü. Zavalh - Bu Cevdet bey, böı,vle muhte· söyliyerek bizi gezdirmek istiyor. maMdın!z mı) , l ra CJ ır---.A......_ ı 

ılı: . k '- d '- L'I L b' k k d İki hem .. ire, yarım saat aonra evle- e. lıha, aakın bir eea e cevap L..J' '----' t "'I 
ı ı . .ııtar et .ıı::enara çe.U ir&.en, kız, Galib~ Cevdet1e münaaebeti· fClI1 ır ona ta otur uğuna göre, .,.. d 

Meliha. faytonun içme bir ıöz attı nl hiçbir zaman ifıa etmemİ§ Cali- ıon derece zengin olmak llzımdır. rine dönmüşlerdi; bakkladan aldır· ver ı: . ile 

beraber olunca 
L- b zül -'- d d b• ' B" } k ak f la d dıkları dört yumurtayı ••handa pi•ı'· - Kalktık efendım. .. ve a.oıeye Ü • ere& erin Ugün- e do ablaama Fahrinin kendisine iz· ıraz evve on tan ayton ışarı - ""'I S d k d h b 1 

eelere dalını§ olan Cevdetf gördU. divaç teklif etmiş olduğunu söyleme- çıkan kendisi olaa gerek. reııck akp.m yemeğini yediler. Kapı- - ant 
0 

uz a azır u unmagı 
M lih k i

L, • _ı __ ı. k G cı kadın yukan çıkarak, Ru'"suh•~in unutmayınız. 
e anın a m yennCJ'C'Il .ıı::opaca mişti alibt. Fahri ile göriifmeaini Meliha, helll§iruinin bu sözüne hir .... B 

ib• h 1 h 1 " 1: 1 d bl "' bir mektubunu Galı'beye u~"ttı. Mek- - aş üstüne! 
ıı ı ız ı ız ı çarpmara lŞ a ı ve a asınn anlatmağa lüzı.nn görme- cevap vermedi, güzel gözlerinden ..... H k ) B k 

d
.. k k kak tup •öyle yazılmı•tı •• - aıva ço güze . ugün er en· 

yere U§meme için onağın eo mİ§ti. Çünkil Fahrinin izdivaç tekJi· yanaklarına ıüzülcn ikj damla göz- "' .,, den gezmcğe gideceğiz. 
d vanna dayandL fine hiç ehemmiyet vermemioti. yaşını, Galibeye hissettirmeden men- Bu alqam dışarı çıkmağa mecbw Rüsuhinin sesi oer. ve takrak idi. 

Kendine geldiği zaman fayton Fahri, Calibeyi Şahinin dükkanın· dilile ıildi. olduğumdan sızı göremiyecegım. Mel&haya da bu nc"e sirayet etti. 
klSıeyJ dönmüı. ıözden kaybolmur da. dah"' birkaç defa ıörmüı. ye llk Bu gezintj, Meihaya zeıhlr olmuıtu. Fakat )'&rlD ıahab saat dokuzda ha· (Arkası var) 

Felaketten 

K o f' k m a y ı n ı z. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Hacı Mirza Ali Rıza 
gelmedi! 

( ŞEBiR B.&BBRLERi) 1 SiNOAPUR KORSANLARI j 
1939 da bqlada. 1940 ve 1941 r 

doldurdu. 1942 den ıüriiyor. 
Neden bahaettiğimiz maltim. Şu 

yerebatası dünya harbinden. 
Birçok iflerimiz varı KimJ 8zel, 

kimi genel. 
- Ah fU melôn bitse de, ortalık 

nonnallatse de ... Bir adamalolh pa,.o 
caian ııvasak... - diye bekleşip du• 
ranlanm.ız dikkate çarpıyor. 

Fakat o nazenin sulh, nazlandıkça 
nailanıyor. Bir türlü didarını sröster· 
miyor. 

Gelmiyor, gelemiyor. 
•:f.:fo 

Ekmek Şişli Halkevinin çok 
kartlar. güzel bir teşebbüsü 

Dünden itibaren evler~ 
dağıtılmağa baılandı 

Şubat 1ç1nde kuUa.ııılaca.k: e.t:ma: 
kartla.n diln evlere ~P bal· 
lanmıştır. Her gün 1.ç1n t\zerlnde W..

Her gün bir fakire sıeak yemek 
ve 4 ton kömür dağıtacak 

Bir hikaye ~ittim: 

r1h1 yazılı günlÜk kuponlar tlcl parça.- (U§l1 Halkevı, kand1 mu!l!t1ndek1 İçlerinde defa.ten 71bı liraya. tadar 
dan ibarettlr. Bu auretle lokantada fakirlere esaslı btr ;vardun olmıa.k tl- teberrll eden blrçok bam!y.ıtll n.
ö~le yeme~ :vtYenler bir parçasını ırıere çok ıerfnde bir io1 l:ııapnnah tanda.atar bu :rardımı -ahval 41.rı&-

, lı:ıesip vermeJıı &llretlyliJ gUnIWc elt- muva.ffalk olm.U§tur. l1nceye tadar- her ay tekrar edo-
mek:lerln1n yansını alablleceklerdlr. Ş1şll Haikev:l, ellııde I06Y&1 11U'dlm ceklerint ta.a.b.hilt etmf.§lerdlr. 

· · ..... · .. · .. · ······ ·· .. " ... makbul··········b. Kartlann yurdun lrer tara!ında. :bfi~sinden lı:almA b1r pamya 1lft.ve Şişli Hal~i idare heyeti ll1J8Üil 
Kasabanın birinde pe~ . ır muteber olduğuna, gilnilııde ktılla.nıl- etmek ilzere 61şll ve clvarında.kl Oileden sonra reı. B. Ha.lld Ya.p.r~

aa~ vanmş. Adı .Hacı~ Ali~ mıyan kuponların geçemtyeceğine ve zengin ha.Den semah&t te §efkatle- lunun relsl1ği altında toplatı.anll: bu 
imiş. O derece ıtibarlı. iktidarlı. nu· kuponlar keslldlktıen. son.re. kalacak tine milraca.at ~ "Ye ba muhitin ~ aynen mi ,m:sa. plşlrllerek 
fuzlu imiş ki. kendisini iıtirak ettir- kısmın gerl verilmesi suretl;yte gele- fakl.rleır.tne· ya:rdmılarıJıı teın1n ~ mı da~tılması ooha muvafık olaca-
sneksizio iş görmenin bir türlü kabil cek aya ald kartların alınab.l.lece~e ın~tir. ğma. dair bir karar verecektir. 
oJamıyacağuu sanır~. dair izahat da mevcuddur. Elde edllen pal'& lle döı:t tan m.an- Şe.yet en:a~ ~rthnek auretlle 

Günün birinde bayram gelip . çat- ge.1 Jdmıürll Ue ırağı, ee.lça.sı,. l!IOlan daRı.tılmaııı muvafık gôrlllüm& Şl..§11 
tnış. Ebali camiye i4üımüu saf ıal v ve tuza hariç olmak ilzere e.ltı ton Halkevt blnasındakı mutfakta pl.otrl-
Jm beki • . - Çay dagıtımı erzak satın alın.mlştır. lecek, yemek her gQn muntazaman 

o ~· e$ınnq. Yapılan hesaplara. göre bu altı ton dıı.!Ptılacaktıl'. Satın a.Ims.n dôrfı t.on 
Gözler saatte. erzakla tıç a.y her gQn 'bln t:işlye sı· kôrntırUn de hemen da~tılm.Mıına 
Tıpabp zaman. cak yemek datıtmak mOmklbı ola..- ba~lanacaktır. 
İmam, kapıya doğru bir nazar Yarın maruf ticarethane• caıktır. Ancak bu yardım. 1lı9 aya ş1.şu Halkevini bu bayıtlı ~tl-

abp, teessüfle: ler vasıtasile yapılacak inhisar etm1yecektlr. stınden dolayı toorlk edenz. 
- Haji Mirza Ali Riza kelmedi! 

• demiş. 
Cemaat de tasdik etmiş: 

• - Hacı Mirza Ali Rıza gelmedi t 
Bir iki dakika daha yiiksek sesle 

tekbir ve için için lahavle çekip bek~ 
feınişler. 

Gene biribirlerinin yijzüne bak· 
lbJllar: 

- Gelmedi ... 
- Kel.medi ••• 
Tesbihe sarılıp birkaç 99 luk: 

Bir müddettenberl beklenen çay 
tevziatına yann başlanacaktır. Tev
zlata atd hazırlıklar, bölge iaşe mü
dürlüğünce ikmal edllmlşt1r. Ş1md1ye 
kadar kahve ve çay tevziatı, laııhve, 
çay ithaIAfı birliği tarafından yapıl
makta idi. Bölge ~ müdürlüğÜ ku
rulduktan sonra evvelA kahve tev
ziatı. onu takiben de çay tewiatı mü
dürlüğe verUmlştlr. 

Hamlet davalar1 
iki davadan biri karara, diğeri 

müdafaasını 
kaldı 

Peyami Safa'nın 
dini emeğe 

Tefrika No. 18 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

- Ou. herJ!in Jrurtulma&lllt 1.stemi- yarın büyük bir Jş görebllece(;rJ.ne 
yorum. Talca.kol Kô§1D8"de (karası.- inandırmak mı istiyorsun? 
nek)!n ısırdığı blr adam ölümden - Vay, sen babll1tlll büyük bir 1ş 
lmrtu.lup ye.şama, ona y.ırlller (meşum görebileceğine ve yürfu:lüğü yolun 
hl.san> derler. Hamdun 1B43.S8. da kuclstyetlne hıanmıyor musun? 
blzl.m Jıç1n dalına tehlikeli olacaktır. - Düne kadar inanıyordum. Fakat 

- Babam onun kurtulm.a.sını 1.stl- bugünden itibaren inanmıyorum. Bu 
)'Ol'~ btttiin denJzcller onun iylleşme- gidiş, baştankara. bir g!dlşilr. Günün 
lhıe dua. ediyorlar. birinde ya !blr kayaya. bind1rlp mahva-

- Ya sen?.. lacağız .. yahut da içimizden vurulup 
Talca.ko öniine 'bak.arak cevap verdl: gideceğiz. 
- Ben de.. - Sen bugün çok hlddetıls!n, Kaval 
Kava - Mum g&Ierini açarak: Sonra konuşuruz &eninle .• 
- Ben de mi? diye bağ'ırdı. Sen dıe Kava - Mura sol elini sallıyar:ık tç1-

mı onım kurtu.lmtı.sı.nı ve ara.m.ızda. n1 ccktl: 
merum bir adam gibi dolaşmasını 15- - İnsan benim yaşımda iken bl.1\ 
tfyonrun? kolunu .kaybeder.se, buna se-beb!yet 

- Onun ölümden kurtulması lA.zıın, veren bir adam:ı. ktı.rşı nasıl muhab
Kava. - Murat Baba.m nasılsa bir kere bet ve itlmad besllye-bilir? 
onun alnından öptü. Onu heplm1z - Sol elini kayıbettl~ine hepimiz 
koruma.ya. mecburuz. Ben çok Jyi bi- müte~irlz, Kava! Fakat, biz de 
llrsin ki, babam tükl\rdüğünü yalıyan v:ı.zUemlzi yaptık. Hele d~ün bir 
bir adam değildir. kere .. küçüklügümdenberi boynumda 

- Of bu babandan da usandım ar- sakladığım ve en çok sevdiğim 1ncl!e
tık. Her şeyde Jaı.rşımıza çıkıyor. Bu rlm1 senin kurtulman için verdim .. 
gidişle onunla da. çatı.şacajpz .. artık - Neye yarar? Sultan Mi.islim on
bu derece boyun e~eıere tahammü- lan: cBlr avuç boncuk» dlye yere atı
lüm kaimndı. verdi. Ve dava sahibi: «Altın 1sterl,mıı 

- Ne diyorsun, Kava.? Günün birin- diye ısrar etti. Baban ıncl yerine yüz 
de babama başkaldırmak niyetinde altın gönderseydi neyi ekslllrdl? Hem 
olan bir Asi gibi konuşuyorsun? senin bu fcdak1\rlıltı göstermene ne 

Kava - Mura korsanın kızına cevap lüzum vardı? 
"rermedl Kollarını geminin iplerine - Babamın altın parası yoksa ... 
dayadı .. körfezin garp kıyılarında.ki - Yok olamazdı! Onun malik ol-
taŞıklara bakarak kendi kendine SÖY- duğu altınlann sayısını ben senden lyl 
lendi: b1Urlm, Takako! Babanın, yaşı 1lert-

- Preru; Hito (1) <•Hürriyet iste- ledikçe, altına ve debdebeye karşı ih
rtml• dediği için Sl~onlar onu tlrası da artıyor. Hele bir bak .. cıokl
hapsettller. Şimdi anladım k1 chürri- den btrllkte yemek yerdıı·.. birlikte 
yet. lıısanlan saadete ulaştıran bir Sake içerdik. ı;ilmdi kamarasıııd.'.ın 
yoldur. Yaşasın Hito.. kahrolsun dışarıya çıkmıyor. Sakcslnl yalnız 1çlp 
hürriyet duşrnanlan.. yatıyor .. ve tekbaşuıa yemek ylyor. 

- Ya Sahur... Ya Sabm" .•• •da-
laa.. 

İ~e müdürlüğü, ls:ı!ıetll bir kararla., 
kahvede olduğu gilıl çayda da.. çayın 
doğrudan doğruya. müstehl1ke va.rm.e.-
1'11 esasını takip etmektedir. Bunun 
için çay, doğrudan doğruya halka çay 
satmakla manıf ma~ ve müesse
selere verilecektir. İaşe mildilrlil~ 
bunla.rm llsteslni hazırla.m}ftır. Tev
ziat, ay esas tızerlne ya.pılma.ktadır. 
Yani, her ay piyasaya çay verilecektir 
Bu ay tevzi edilecek çay mlkdan 1058 
sandık, yanı 12 bln kilodur. Çaycıla
rm verdiği malQmata göre normal za.
maınl9.l"da İstıanbulde. hel" ay 24 bin 
kilo çay satılmakta. ldl. 

Takako genç kaptanın yanma. Yak- Bütün bunlar prenslerin, derebeylerin, 
!aştı, bfr ellni delikanlının omuzuna Siyogonlann Metıerlcilr. Hıınlya ba
attt: ban bunları yıkmağa and içmişti? 

- Neler söylüyorsun, Kava. - Mura? Sevmediği, nefret ettlğı ~eyleri şimdi 
Hamlet dedikodusunda.ıı çık.an nar ra.fmda tonuştukl~, Peyami Sa- Babam hiç bir zaman hürriyet düş- kendıstneden y:ı.pıyor 

rlyat davalanna. dfuı aısliye blr1nc1 ce- fanın, Şehir Tiyatrosunun müt.ekAmll manı bir adam değildir. Biz Nippon 
za m.abkemeslnde ba1ol.mıştır. bir müessese olmadı~ ve tekAm.Ul adalarından buralara nlçin geldik? Gene herkes birihirine: 

- Hacı Mirza Ali Rıza gelmedi t 
Omuz kaldırap, kq oyııabp, hay· 

ret ve perişa.nldda: 
- Gelmedi! .•• 
Birkaç defa da ı 
- Uıbir. feinnallahe maa.ssabi· 

Türk Tiyatro.su meemuasında. n~- de edem1yeceğin1, /bu müesseseden Onu bunu soymak, şurada. burada 
dllen (İbret) başlıklı yazıda kend.Jsi- m'fltekA.mil bir aktö11 yet~mlyeoe~l vurgunlar yapmak tçin mı .. ? Elbette 
ne ba.karet ed.lldlğl lddl.a.slyle mu- lllÖyledl~lnl. yazısında TaIAtı k:asied1p hayır. Bin kere hayır. Ba-ba.m Ja
harrir Peyami Safa ta.rafından Neyyi- etmediği bakkmd&ld ma.Une karşı ponya;yı Siyogonların ve müstebit de
re Ertuğrul V9 Zeki Coşkun aleyhte- da, bu hususta şahıslan kasdet.medi- rebeylerlnin tahakkümünden kurtar
rine açılan davada, evvelce Hamlet itlııl blldJrcUğlnl söylıemlft1r. mak, birleşik bir Japonya. kurmak 
davası tçin seçtlen ehUvukuf heyet.ı Bunun ftzer1ne davacı Tallt, ph1d istiyor. Bunu sen de pekAIA. bll1r.sln!. 

Takako, Kava'nın bu kadar kötü 
şeyler düşündüğüne ilk defa ş:ıhid 
oluyordu. Fazla konuşmadı.. genç 
kaptanı yalnız bıraktı ve uzaklaştı. 
Korsanın kızı şimdi Hamdunun iyi

leşmesini esklsinden fazla istiyordu. 
Hamdun muhakkak kl Kava. - Mura
dan daha meni ve sadık bir e.damdı. 
Takako, ancak babasına candan bağlı 
kalacak bir adama gönlünü verebi
lecekti. Hele bJr kere ertesi sabahı 
beklesin .. bakalım Hamdtın dlr1Up 
kalkaıbilecek miydi? 

lfn! 
İmam davranır gıÖİ 0Jm111. 
cNe yapıyonun yahu!ıt minaıına, 

cmu yerine oturmaia davet etmit· 
ler: 

- Hacı Mirza Ali Rir.a gelmedi 
plıu ••• 

O d.ı. naçarı 

Şehir tiyatrosunun 
komedi lwmı 

- Kelmedi!.. • diye boynunu ,. 
l»ükmü.t... İstanbul beledlyes~ Şeh1r tıyat-

Azasından profesör B. Sıddık Banu Avni lle dargm olduğunu, bu y(jmen - Böyle bir Japonyayı ancak da
dün mütalA.asmı ooyllyerek. o zam.an mahkemede hakikati eöylemediğl.nl, marlannda halis Jawn kanı tqıyan 
Peyami Satanın tıalebl üzerine (jur- halbuki evvelce Neyyire Ertuğrul lle Japonlar kurabilir. HaBmlı:i baban 
nalcı) ve (lurnalcılık.) kellmelerl Uze- blr konuşmalarında. bu yazıda. aktör aramıza yabancıları da alıyor. Bu 
rinde yaptıklan tedk!kat netice«Jnde TalAtm kastedildiğinbl btı:ı:at Pey9.m.l adamlarla hedeflmlze naSJJ varabm
bu ke~lerl hald.katen menfur ve Safa. ta.rafından söylendi~ bUdJr.. rlz? Bunlar bizi zayıf bulduklan gün 
!hakaret m~B.$Jnl tazammun eder d1k1nl llerl aiirnı~ür yere vurmakta tereddüd etmezler. 
mahiyette olduğu Jtanaattne vardık- Müddelumuml mua.v1nt, dava. ~v- Hele §11 Hamdun adlı deniz aygınnın 
lannı ve bunu raporlarında bildircllk- zuu olan yazının mahkemede «*un- himaye edilişine eaşı.yorum doğrusu. 
lerinl, (modem Jurnal) kelimesi ilze- ın.asını ve şabid Avnlnln bu huısuetakl ve yumruk.la.nnı a:ıkarak llAve etti: 
rinde hlç bir miitalb. beyan etmedlk- miltalAası sorulmasını 1stem)f, malı- - Yalnız şa.şma.k değil, bunu dil-

(Arkası var) 

(1) Bociinkü Japonyayı kuran «Bii
yiik Mikado• l\lotso - Hito o tarihte on 
sekir, yirmi yaşlarında idi. Balk ara
sında. (hirriyet L\şıtı prens) diye Ml
nınmış n ıevtlmJşti. 

Bükmüf amma, vakitler de seçip ·rOllU komedi kısmını, Istan'bul tıara
duruyor. Artık Allah baldo için ~· =•~.akletmeği düşündüğünü yarz:- lerini ve yazıyı okumadllmı, 11Aye keme bu talebi red.detml§tir. fihıdiitçe hiddetimden çatlıyacağım .. 

edecek başka. m'llbalA.ası olmadığını Dl~er şahJd &Jttör Sami ise, b1r gece _ cGfuıeş• onu bl7.e ya.rd.ımcı ola-
kul~ kartumda da fazla beldemege Belediye, İstanbul tarafında tiyatro 
imkan yok. ola.bilecek bütün binaları tedklJc et-

söyleml§tlr. soyunma. odasında Avni ~le beraber rak göndercU;yse, yann 811.ıba.h lylleştp 
Mahkeme, bu davanın asa.sı üzerin- bulunduklan .sırada. Avnlıım, Peyami kalkmasına. hJç de ~ama.lıyız. Ma

de kararını vemıek üzere mllhakıeme- sata lle g~ril.ştütün'll ve yazıda Ta.- budlann lfttfuna nankörlükle muko.
yt ayın 28 inci gilniine b'ı.ra.ımıı.ftır. !Atın 'bsted.lldiğini Peyaml Satadıuı bele edersek her gihı blr sem.avı fe-

(2) J'aponyada. bir kısmı halk: uCe
bennemln atzı Borneo adasındadır!• 
der ve adaya ayakbasmak istemez. Bu 
prlp inanışın Çinlilerden intikal et. 
tlt1 l!IÖylenlr. Halbuki, Melıii'ler bu 
ltıkaclda detucUr. Onlara göre Bor
neo altın ~denleriyle, priroUerJyle) 
zengin ormanlarlyle mruıuaın bir ser. 
vet kaynatıdır. Bomeo adasını ted· 

Bir c~d.et ıı:östen:re~:. • m.1.ş, fakat komedi kısmının ihtiyacına 
- Janı uter keldi. ıanı ister kel· cevap verecek münasip blr bina bu

tnedi. .• Allahu elı:ber !... - diye nama· Jamamıştır. Bu itibarla belediye şl.ın- Tasvlri EfkA.r gazetesınde neşredl- ö~ndiğinl söylediğini blldlrm.iştir. la.ketle t~aşınz. Bele Bo?'M<>nun 
len bir yazıdan dolayı a.kt.ör Talat Bwıun ilzoertne iki §8.hld m1ivacehe cenup kıyılan çok netamelldir ... cGll.
Artemel tarafından muharrir Peyami edilmtıJierdlr. Aktör Avni bu defa. da, neş11 blzl. buralarda. daha kolay tedip 

sa bll$1amı.ş... d1llk tiyatroyu i:smnbul tarafına. 

Safa. aleyhine açıla.n davaya da. dün s.~mtntn sözlerinin ~ olduıtunu eder. (2) 
ba~ır. Bu celsede, Peyami Sa- soylemıştlr. 

**• na.kletmekt;en vazıgeçmlştlr. 
İktisadi hayat da bpkı omm aibi ı 

İhraç edilecek fanın bu yazıyı, aktör Talat Artemell Bundan sonra. söz alan davacı ve-

1 ka.sdederek yazdığını 1sbat için da- klll davayı uzun uzadıya izah ederek 

........................................ - Haydi canım, &en de yavaş yavaş kik ederken, Japon efkan umwniyesi
Sumatra'lı slhlı'bazlar glbl konuşna- 1 nJ ve inamşlannı ayn, Japon siyasctl
ğa başladın. Bu suretle bent babanın nl de ayrı mütalia. etmek gerektir. 

Evet ... Bütün ıtözler, çevrilmİf, 
lzzetlu, iböarlô. iktidarlô sulh haz
retlerinin l~ifiııi bekliyor. 

Fakat o zab terif de teşrif buyur
nıuyorlar İşte ••• 

fındık arın evsafı vacmın gösterdiği 1k1 şahld dinlen- Peyamı Sa.fanın :va.zınında müekk111 
Ticaret VekAletl, bundan ronra lıh- mlştir. Bunlardan aktör Avnl ifa- TaHl.tm kaste6lldiği delillerle sabit ol- Jl•••••••••••••••••••••••••••ıııı .. 

raç olunacak iç ve kabuklu naturel desinde, bu fıkranın lııtlşarmdan bir- duğunu ileri sürmü.,"ltiür. Peyaml sa
fındıklann standardizasyonu vasıf- ka~ gün sonra bir kıraathanede Pe- fanın müdafaasını hazırlaması için 
lan ve muayeneleri hakkında yeni yamı Safa. Ue tanıştığını, bu yazı et- muhakeme başka güne bırakılmıştır. Cemaat, Hacı Mirza Ali Rızasız 

namaz kılınmaz, bayrama girilemeı 
san1nll1$ ... İmam Y aradanma ltğınıp 
cAllahu ekber» i basınca pekala 
namaz kılınabileceği, bayrama gİri• 
lec~ aııb$ıhmt ••• 

Ekseriyet de, ıulhsuz genİf itler 
ppdamaz umvona, öylesine de bir 
yaınlır ki ... Ve yapmaktan da batka 
6yle çare yok ki, muhakkak Yarada
Da sığmmalı .•. 

(Va • NQ) 

esasJar kabul etıml.ştlr. Buna göre, ------------------------___:_ 
kontrol edilecek naturel iç ve kabuk-
lu fındıklarda u!ak fındık nisbetle
rtyle alelftmum özilrli.l fmdıklann ve
recekleri tolerans etraflyle teOOit 
olunacaktır. Bu suretle her fındık 
mıntakasımn mahsul evsaf ve to~
rans dereceleri anlaı;ılacaktır. 

Fırıncıların 

müracaatı 

Havagazında 
tasarruf 

AI k .. .. d h Ekmeğe bir az zam Belediye salıdan itibaren , 
aca yuzun en cer 1 hd"d b!L d 1 

Aksa.rayda oturan Malun.ud ve Hü- yapılmasını ve fırın arın ta ı atı tat IK e ecek 

ŞARK 
Sinemasında 

Büyük AşıklaTın 
Fevkalade Yıldızı 

EsraMGgİz gözlü kadm 

OLGA TCHECHOWA 
Sihir ve füsunile 

ANGELiKA 
GÜNAHSIZ KADIN 

~································ 
seylıı Aksu adlarında. lki kişi dün tahdidini istemişler 
blr alacak meselesinden kavga etmf§
lerdlr. MahmU'd keser ile HUseyinl 

Esnaf cemiyetlerinin ba.şmdan tehillrell surette ya.ralam~- Fırıncılar cemlyetl reisi B. Ahmed 
aenelı"k topJantıJan tır. Hüseyin Wı: söyllyemiyecek bir Rıza dün belediye ikt!sa.d müdürlüğü-

Filminde san'at barikalan yaratmaktadır. Sükôtu. qk ve kinin 
sebep olduiu bir cinaydi ..ıdıyan atıraph mahpm. 

İstanbul belediyesi. salı saıbahından l 
Jtibaren hava.gazı tahdidatmın ba§la-
masına karar vermiştir. Gazların te- "1111 ______ _ Bugün aaat 11 dıe tenzilatlı matine 

@ halde <:errahpaşa. hastane.sine kaldı- ne müre.caat ederek ekmek fiatlerine 
fstanibul esnaf cemiyetlerinin he- rılrnış, Mahmud yakal841.ıp adliyeye b1r mikdar zam yapılmasını ıstemi§-

silmesi saatlerinin temlt11şi lle bele- 111•••••••••••••••••••••••••' 
diye makine şubesi müdürlüğü meş

7eti unnımJye 1çtlmalanna ba.şl~ verilm!.ştlr. tir. 
1a da içtimalarda akserlyet temin •• •• Fınncılar cemlycti relsinin 1~-
edilmemektedlr. Çünkil, binlerle aza.- Kıskançlık yuzunden na nazaran Şilede son günlerde odun. 
11 olan Esnaf Cemlyetıerl var - k 1 d flatıerlnln müra.Bmbe komiayonunun 
dır. Bu kadar AZ83'I bir araya. topla.- arısını yara a 1 kararlyle yiikseltıımesı ekmek ıi.atıe-
mak mümkün olsa. btıe bunlan içine Karagüınrükte oturan Mustafa. lle rlne bir mi.kdar zam yapı.Jmamıı u.-
alacak bl\yiik bir aaJon bulma.k ha.yll kansı Cemile dün evde kıskançlık yü- rurl kılmaktadır. 
gügtür. Geçen seneler de, bu glbl se- zllnden kavga e~lerdir. x.a.v~a. Fırıncılar cemiyet! reisl belediye ik
beplerden dolayı 1klnc1 içthnalar, MW1tafa bıcakla Cemileyi yüzünün tisad müdürlüğünden şehr1mi2Jde bu
seıenıer kAfl görülerek yapılına.kta 1dl. dört yerinden ve sağ kolundan ağır lunan fınnlann tahdidini de istemek
Bu sene, mıntaka ticaret mftd11rltlğil, :vıara.Ja..mı.ştır. cemile ~lu hasta- ted!r. Bugttn İstanbul belediyesi hu
esna.f cıemlyetıertnJn umumJ heyet nesine kaldınlml.§, Mustafa ya.kalana.- dudlan da.bilinde 194 fınn fa.allyette 
toplantılarının arzu edlldJğt glbl ol- ra.k adliyeye teslim edilmlştlr. !bulunmaktadır. Cemiyet kame usu-
ma.sı için tedbirler almıştır. • lünün tatbikinden sonra bu tadar 

• Petrol tevzıatı fırını fazla. bulına.kta. ve ıınn m.lkda.-
ılSO tondan yukan denız ~ müdürlüğü, §elı.lrde petrolle nnm 80 e 1ndlr11mesin1 istemektedir. 

ta§ıtlarmın seferleri çalışan motör ve makinelerle petrole Belediye lkt1s3.d müdürlüğü ıınncı-
150 tondan yukan den.12 nakil ihtiyacı olan ısa.nayt milesse&elerine lar cemiyeti re1sinin bu talebini t.ed

n.sıtalannın ııeferlerlnin tanz.lın1 petrol dağıtma.ttadır. Aynca, Jmyma- kik edecektir. Maamafl:h belild1ye ek
n.....ı ........ 11an umum müd11rlilR'flne ve- kamlıklar emrine de petrol verllm.1ş.. mek fia.tlertne mevcud şartlar içinde 

....................................... 

~~.rv tir. Bunlar, köylerde ve kazala.nla zam ya.p~ı ve fırınlann tahdidi 
rllmlştl. Karamaıme al!lkadarla.ra elektrik bulunmıya.n semtlerdeki. hal- için de hiç bir sebep gömıemektedir. 
Wbllğ' edllm1ştfr. ka dağıtılacaktır. Fınnlann tahdidi değil, çoğalWm.ası 

halkın lehine bir tedbirdir. Bu itlbar-
SEBiR TİYATROSU TemslDert Kardan kayarak la belediyenin tınncııann taleplerini 

Tepebaşı Dram kısmında d .. t •• l c:b reddetmesı çok doğrudw-. 

gul olmaktadır. 

Makine şubesi müdürü B. Ertuıruı 
dün, vali ve belediye re1s1 dokt.or B. 
Ldttl Kırdar tarafından kabul olun
mU§, gaz sarfiyatının ta.hdldatı hak-
kında şimdiye kadar yapılan hazırlık
lar hakkında ma1ümat vermiştir. öt
rencliğimlze göre şehre verilen gazın 
öğleden sonra aqamla.rı tesblt edile
cek bir saate kadar asllmesl tan.r
la.ştınlnuştır. 

Bu husustaırl katı karar pa.
zartesı günü verilecek: ve vaziyet hal
ka il~ edilecektir. 

ÇEMBERLiT AŞ 
SİNEMASINDA 

Zarah Leander'in 
yarattığı 

Kadın Sevince Gündüz saat 15,30 da Uf u ve yara an 
Gece saat 20.so da ttskiidarda Kısıklı civarında oturan Mühim miktarda kakao Ayrıcaı 

.... Ke2Jban adında bir genç kız Yolda l" BEBL.JIDE Y AŞADit.IMJZ DEVm giderten kardan ayağı kayıp dtişı:ntt.ş, ge ıyor 1 
tsti.kıa.ı cad.desl Komedi tısmuıda başından "' vfteudUn1in muhtell! yer- Uzak Şarktan Basraya miih.lm mik- BIB G ECJB 

Gündüz saat U,30 da lerlnden tehlikeli surette ya.ralanuuş- darda. kakao geldiği haber alınmıştır. 

1 

T .&KSiM Sinemas1nda 
Muhte§em. mizanseni, fmal&do tem1ili. heyecanlı mevzuu ile an' at 
~eraklılannın gözlerini katna§tıracak olan, .inıemanın en ırübek 

zaferi ... Film dünyaamm en bllyilk beyecaıı kaynağı: 

Kızll SilAhşor 
(Türkçe) 

Kanlı ilıtiraalar. Harikulade aeraüzettl• ... 
Tarihin enlriblu•d~a bir uhifed.. 

Atk sahneleriyle ka,.myan Şatolann lçyW. .. , 
Şövalyelik devrinin en pulak cmab•lik d•tani. ... 

Herkesin göreceği, ıeveceii ve candan aJ.lr.qlıyacağs azamet Te lı
tipmjyle b&§ları döndü~. kanlı macera. heyecan Ye qk dolu eab

neleriyle kalbleri titreten eımalaiz bir eser. 
L Basün saat 11 de tenzilitlı matine 

Bugiia ELHAMRA SlnemasmcJa 

Benenhı en neş'ell t1lml. - 1 saat kahka.ba. Qa.panoğlunun eıMalsfz 
macerası, tekrar tekrar görülecek nefis film. 

COŞKUN ÇIRAK 
Parlsin en meşhur komedi artıstıert 

TÖ'RKÇE 
BÖZLO' 

DUVALLES - FLORELLE - ALERME - MONA GOYA 
AYRICA: Cambazlar - Moskova "Ye Leningrad'ın yüzlerce camtıaz

lardan ve muhtelJ! hayvanlardan mürekkeı> meşhur cambazhanesi. Oece saat 20,30 da tır. Kezban N1lıo:tune hastane6ine bJ- Bu malların, memleketimize silrntle Büyijk müzikal varyete filmi 
----~--~ ... 1~L"~l"'L-.lt.__,11"'....._. ıL....1!7:._~ _ __.ıudumnuJmnııaatı.u:ır. itball lçfn tedbirler alınmıştır. illll••••••••••••ilı •••• <TÖRKÇE). Bugün saat 11 dıe tenzllAtlı matine. , 




