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Zam kabul edlldl lngiliz Başvekilinin 
nutkundan 
anladıtımız Maliye Vekili beyanatta bulunarak 

~= ~~·::-: (hizmet erbabı) ndan hususi müessese
:ri:ı::n iş~·;:::; ferde çalışanların da kastedildiğini söyledi 
bu harpte artık tek baf'n& kal-

-·-

==an ...=n~ Şubat aylıkları zamla verilecek 

BU a•••••i 
Singapur 

halkı kısmen 

tahliye edildi 
Japonlar müatahkem 
adadan 80 kilometre 

uzakta hoşnut olmayan insanlar gördü ün lııilaize araoJanaa an il-
ve şaştı. M. Ch~'ln evvelld ~ 2~. (Telefonla) -Büyfik ~ buarlQap ~ Mruet 8omMJ' 29 (AA.)_ Singapur 
gün ParlAmentoda soyledlil nu- Millet~~-~ Doktor~ Kanunun Mecliabae takdim .,.l..ı.tir. ~ radyOIRIDUD hildirdiiine eke. Siınsa· 
tuk, biraz kızgınlık ve kendine Ger::m ;:::::d.:u~1M.i eSBSl&rl da kabul olunan ... tnldfamzoJa.. pur aduının J~or ~~ n.~ 
inanla katışık bu şaşmanın an· C:-vekili 'Tcı-n-e elerek husünkl tak ele pçıea para miktan 100 lira- olan kıy ~evreemdeki .Jaallı: ';Hr .ih!i 
1 ..a.- Y • "-::3 

8 
----L dd .... kadar olan memur muıılarile yat tedbm olarak tahliye eclilnl'Jıtır. 

'l'BL&&•Pl·•R 

Smolensk'e 
doğru Rus 
ilerleyişi 

Lonclraya söre Raalar 
bu tehri iki cenahtan 

tehdid ediyorlar 

LGndra 2t < Radyo aaat 'l ,15 t -
Dün gece yansa MoldmY&'da neşredllea 

Rua teblllt: Kıtaat.ımıs, dun flddeU• 
clöYilferü ve dOpnana atır za)'ld 
yerc:Ureretc tıerUemete deovam etm.lfatıınıuw.. ruznamenın dort numanua ma e- ,_ . ..n-.ı 
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lngllterede harbin Pasifikte- · d u ve miiatahdemlero ve- 1 - 198 Ura,.. kadar ma&f hunlann muadıllerine r ....... e ~. Filo ıvar ımcı gem en Gç apon 
· be"-enme enler çok· :i'ec:ıcm;;lc:lade zam hakkındaki alanlara nrıt ft tekaüt teftlla- 1O1 liradan 170 liraya kadar olan- tayyareei .. düıünnüılerdir. Bir çok Londra 28 < A. A. > - B. B. C : 

ki gidışlni 6 
y . k 1• "h ·· ta 1 ve tak- tı çıktıktan soma 'P mlktan- lara yüzde 20 daha yukanaına da raporlar duıman bombardıman tay- Şark cephesinde Rus kıtaatı şiddeUe 

tur. Bazı ga?:eteler gerekli tedbır- d~nun •>:~ askının~~: :ı~tn t . ve nm yüsde 25 L yüzde 1 S zam yapmak ıuretile iati- yar le,.inin ciddi surete aalr.atlandık- harbederek ve dU§lnaila nR-ır zayia& 

lerdir. 

terin zamanında alınmadığından bımen,_l~fuzka berlesındı.1 e -'~ 1~ ~hıı Z - 101 liradan 170 liraya ka· fadelerini temindir. )arını ve pek muheteml olarak, üa- verdirerek 1~rilemete devam ediyor-
. u teıı. ı a u e 

1 
ercar;. ayı anın dar olanlara Terci ve tek.ait tey- . .. d"ld · · bildi k )ar. Şimalde Staraya Turupa ve ce-açıkça sızlanıyorlar. B~ gibi du- heyeti umumiyeai üzerinde müzake- ldlatı çıldıktsn sonra ita mlkta- MalUınulliniz hizmet erbabının ~:nne donme 1 erını rme te- nupta Zawodnaya'dan Uerll~en Ru. 

şüncelerini ve tenkitlerml uluor- reye geçilmiıtir, nnm J'hde 21 .._ aylıltlannı artbrabilmek için iki yol 1~ondra 
29 

CA.A.> _ B B. c.: Mala- kuvvetlerinin Smolensk'ı tutan Al-
ta estrgemeyen mebusların sayısı Maliye Vekili tekrar kürsüye ge- 3 _ 1'11 liradan tasla olanlara nr. Şunu arzecleyim lı:i lüzmet erba- ya cephesinde İngiliz k.unetlerlnln manlar için bir tehlike teşkil ettıkle-
da biraz arttı. Japon tehlikesi lerek §U beyanatta bulunmuıtur: verd Ye telr.ait tevkllatı çıktık· ha derken yalnız Dnlet tetki}atmı hafit aurette gerlledlklerl, merltezıde rl ve RJef'l tehdit ettikleri blldlrillyor. 
karşısında ölüm korkusu geçir- cArkadaılar, müataceliyetle mü· tan sonra ita mlktannm 1'hde delil Dovlet tctkillb haricinde ka· ağır çarplfffialar deval1' ve batı sahi- Stataya Turupa, Smolensk ten 140 

başlıya Avustralya çığlık zakereaini kabul buyurduğunuz bu 15 L laa lıuauat dairelerdeki mU.talM!em- !inde çetin muharebeler cereyan ed.1- tnometre uzaktadır. Dün akşam Ma&-
meye n layihanın tanzim ve takdimine aaik 4 - Dört Ye daha fasla çocuk· leri de birlikte kudecliyorum. Bun- yor. Japon kuvvetlen Malab. yanma.- kova radyosunun sanldığından bah-
içindedir, yardım isteyip duruyor. münhasıran hayat pahalılığının tevlit la aOelett dlrffnci eecaldan ların aylıkl&nnı arttırabitmek içia daauıı Slngapurdan ayıraza botazdaıı aettitı ve ismini R harfile krettlll 
Hatta, kendi başının çaresine ettiii zarurettir. AVTUpa harbi har sonra çoeok bqma !,5 Ura. mümkün yollardan birincm üzerin- 80 kilometre uzakta bulun1110?'lar. şehrin RJef olduğu mruıedilmeıktedlr. 
bakmak için, başka cephelerde layalıclanberi ithalat CfYUI fiatlerin- 5 - 1511 ve iaha fada nkunlı deki vergilerin azaltılmut, diierle- Japon tayyareleri dün Slngapura Moskovanın garblnde m rk cephe-
dövuşen Avustralyalı askerlerin de tedrici bir tereffü olduğu hepini- Yerlerde otaranlara her 7lhn Dk ri de aylıklara zam yapılmuadır. birb.9 akın yapmıflrdır. Din Ranccn aln~ Ruar 79 koyü geri almışlardır. 

ta korumu kaygısile geri zin mal6mudur. Bu terelfü harp uza- 'ri::~~ '-'= = Vergi azaltalmw ıekli ilk bakıft,a üzerinde altı Japon t.anwem dflftl- Ukraynadatl hareklt hak1tında vazıh 
anava n h hillin sözlerin- -iı'kça ve aenitledikçe daha cicldl. :.... pbealE •-ı ....U.ed dalıa doina. Daha tabii görülür. rWmO.. İngllls tanareıert de Siyamın haber yoktur. Berlin radyosu Rualann çağrıldığını C urc . . daha ıümuUü vaziyet almaia batla- b1*1 ..,._itik Çünkü La kere Devlet tqkil&b ha· meıbıııl Bangkok'a çok mun.ffakıyet- Kursk'u sarmak teşebbüslerıncren ve 
den anlıyoruz. Gene İngıliz Baş· mıı v" bir müddettenberi de hava· \ • I .. d l>ulmaa iiatalad leri de ll bir ilan yaJ)llllflardır. Harkof'un 411rlc ve cenubunda atır 
vekilinin nutkundan öğreniyoruz yici zaruriye fiatle~indeki arbı ni.· • • " _ .. :f'::~ tomul.:;_e W... ed':'. ()jfer v..; 29 CA.A.) _ o. F. i.: Malez- Rus taarruzlanndan bahsediyor. 
ki Meclis koridorlannda ileri geri betleri gelirleri artmıyan hizmet er Bu ~azıyeti goz onunde l>ul~ndu: taraftan lnı versileria Lir lueau _.. yada Japonlar tncıuz mub.Temetlnl Ruı süvarilerinin hücumu 
fikirler ortaya atılıyor, hükume- '.>~hından küçük aylıklı. ~ m~lı r~n Hük&ıet bu ,ba~ıa alı~ilmeaı aen fevkallde m~te olmak iti- kırmıf eörlntlJOrlar. Şlmdt muhare- •• kürtül' d'" 

v =Y• ücreti olanlan ehemmıyetlı su· lazım gelen tedbırlen muhtelif cep· beler Slnppunm Pııallnde vuku bu- pua u 
tin yaptıkları beğenilmiyor. Chur- r;tte tazyik eden bir ı..ı almııtır. helerden tedkik etmit ve nınay« bu- (0.V- ulüfe 2 .atma 2 de) luyor • .laponlar Stnppuftlan 80 kllo- Vichy 29 CA.A) - B B c · notu 
chlll bunlara meydan okuyor: metre uzaktadır. · · · · · 

' ~ cephesinde: Rua kuatlan Almanlan. 
«Bir diyeceğiniz varsa, z. Be- M k 1 L•b t d s t Birmanya'da muharebe hücum etmfflerdtr. IJlddetll blr muha-
herkesln .Jçinde konuşunuzusı. 8 8S8r ı ya a taarruz OVye Saluenin garbinde oluyor rebeden aonra taıaklarptıskürtülmüt· 
nl tcmıyorsanız, rey P asuu •-'-~f . . tür. 

bana ka!'fl kullanınız, rey samanı bogv azı zaferi tevaıuw ta c p. hesinde ya:.ichı:=~u~ ~!Ha~: 
savuşm&JUUS• diyor. Bu son nut- binde ntu bulUJ'Ol'. mıman,.,... ,eaı 
kunun asıl gayesi budur. Milletin Mihver latalarmın tngUts tatvtye Qnetlert p)mfştlr. 
sevgi ve inancım kazandığına Amerikan krpvazörleri Maua' a sirdilderi Almanlar büyük topçu 
emin olan Churchill Meclisten bir Japon kafilesini bildiriliyor kuvvetleri söndennelde 
de tam ve açık itimat reyi istiyor. bozguna uğratmıılar meısul 

Fakat bunu isterken ve bu ha- Kahire 28 (A.A) - Nqredilen 
vayı ha~rlarken ortalığı gül gibi Londra 28 <A.A.> - YorUblre Post bir tebliide dütman kıtalannın M1U· Berlia 28 (A.A.) - K11lak hat· 
penbe göstermek, yahut kabahati guete&lnln a.lkert muban1rl yazıyor: aa girdilderi bildirilmektedir. tının önümüzdeki ilkbaharda yapı 
ba.kalarına yüklemek gibi kil- Amerika truYazörlerlnden mürek- Londn 29 CA.A.l - B. B. C.: Son lacak olan büyük Alman taarruzu 
~ kep bir filo han tunetıerlle itblrllli M saıtıenbert LlbJad& Rommel taar- için ay_i zamanda hareket noktua 

lngiliz - Iran - Rus 
muahedesinin 

ekleri 

Rusyanın 

taksimi planı 
En büyük tarki Aıya 

pl&nına hangi 
memleketler alımyor? 

çüklüklere düşmüyor. Tam tersi- yaparak Mataar bolumda ıotlhlm nmı hail tevattcuftadır. BarfÖtın tctkil edeceii aalabiyetli ukert k~ Oç taraflı muahede 
ne, Pasifikteki durumun ~ok fena bir zafer elde etmlftlr. Japon kafile- llk safbul bltm.lfUr. tncwzier MIUıl - naktan müteaddit defalar söylen- Londra 29 CA.A.) - B. B. C.: Moe-
olduğunu, daha da fena olacağı· lerl Bomeo'" Oelebea adalarına u- Solah flmallnde bir hat iilednde bu- mittir bumin Tahranda kovada çıkan Pravda gazetesi, R~-

ker tqunakta idi. Bu, C&n'ya yapı- ltmUJOr1-.r. , • L e--- tabtml ll d bahseden J 
nı söylemekten çekinmiyor, ve: Iacak haretetın 1lk kademesini~ Vleh7 2t CA.A.> - o. F. t: Lil>JMla Stc>lrbolm 28. (A~~ - O. F. ı imzalanacaktır :::. ıuete1e:Z.e":1en.': ~riyor. •-
«Ortada yanlış yahut eksik yapü· ediyordu. Nakllyeyi himaye eden Ja- muharebe Blngubıin cenubund& ce- ~er~ez ~esıınde !ki hasım taraf Şartı 81b1rya ve Avustralyayı da Jçl-

blr ca rsa bütün yükümü- pon kruvazörleri llk endahtlarla ya- reyan ed11or ıundı Moıaıaktenben cereyan eden ne alan en bü;v\ık IJ&rtl Asyanm pll-mış ~ va ralandıktan sonra derhal açılmıf)a~ · meydan muharebelerinin en tiddet• · LolUlra 29 (A.A.) - B. B. O.: İran nında merlteıd Formou adası olmat 
nü üzerime alıyonmın diyor. ve muharebe etmemişlerdir. İlk defa J •ıt • liaine tutUf111111 bulunduklan için be- parllmenrosu taratmdaD tlııntl> edl- tzere tutnı 8000 tnometrellk bir da-

Gerçekte, harp sahnelerindeki olarak amiral Yamanolıo'nan harp DgI erenin defi Rjev - Viazma yolu olan baro- len tnsıııs - Rus-tran mualıedeısl bu- tıe içinde bulunan ~ketleri lbtl-
vaziyet ne kadar kötü olursa ol- gemileri ciddi bir mukavemete m&rWI • J " b ketlerin cereyanı üzerinde mut!M dn Tahranda tmwıanacaıktlr. va ediyor. 
sun, harbin basındanberi ancak kalmışlar ve bozguna ~rdır. top lm8 8 bir aükOt muhafaza etmektedirler. Muabecle1'8 fa it ele ,.,..,qt.ır: Pravda diyor ki: İlk muvartakıyet-
•lmdı" İngiltere en gu·· venll, en Japonlann gemı kayıbı Bununla 'beraber SoTYet haberleri ı - tran paraca r.aıara utratıımı- ler Japonlarm başlarını dondftrmüş-
Y Senede 30 bin Almanlann mukabil turrur.a ~ ;vacaktır. ıtır. Hentız öldtmmıedlklert &Jlllın 
güçlü günlerine ermiştir. çok ağır tiklerini t8Jit ve dilfman tarahndan 

2 
Sulh ._ __ ..._ __ ..._ İranı postunu pay1.a4ma1a kalkıfQ'Oı1ar. 

i t.. .. a_ topu buldu !L L-Jd··lı..· - """""-.......uua Ye Böyle mtiballlah pl&n]ar, Alman Düşünmeli k geçen yazın ._...,-- New1ork 28 (A.A.) - Batavüa- iatiyat birliklerin haıbe 80&U .._ ... allkadar eden mmelelerln mhüe~ matbuatında da görillmiiştü. Patat aeı 
langıcında bütün hızım ve hın- dan Amerika ajaınalanna bildirili- Lo dra 2t (A.A.) B B. C. tncWz nu zikretmektedir. Binde trana yer verllecelt. tecrübeler Olllan UJalldınnıftır. Ja-
cmı İngiltereyi yere serınc.k için yor: Salehiyetli mahfillerden bildi· Le a:.nı lfuın lciıld---~ ce- Mo.lnwa 28 (AA.) - Mojaiak 

3 
_ tn.zı. inc•UıNı lle Rmruwı mD.- ponlar da bunu anlmahdırtar. ip. 

to l örünen Almanya karşı- ftldiiine söre, Macasaar boiazında ~ aeııe in.gllterede orta 'f9 blJlk salibi general Gcmakof Almanlann naaebette bulunmadıJclan clnıetıerte ıtdal muvaffatıyeUer bir teY ıtade elo-
P ar ~ b na kal- bet gta •üren muharebe aabuında çapta 30.000 top ppıldıtım, mermi durumlanm düzeltmek için ürnitaiz- münaeebatını keılecektlr. mez. Son gillen iyi giller. sında, Inglltere te~ ~~ Japon deniz kuvvetlerine mensup lmalltınm bu ntabette arttılmı. 1943 ce tetebba.lere geçeceklerini '"do-

mıştı. Balkanlar çökmuş, Girit en az 1 · har;, ve 1 7 asker taıı;aa senesinde top lmalltuun "5,000 l bu- iuda imkln niebetinde hir hat tesi- ---------------.... -
blle elden gitmlştl Alman ağır- gı::mi batmlmı• veya hasara uira• lacaJmı. yapılan tankların pruınlll aino •• idameaine çal1pcaldanm 
hğıtun olanca kuvvetile ne za- talmıı ve 13 Japon tayyaresi dütü- Ruqa,. verUmMl TadedUdlttnl .tlf- pater• emareler mevcut bulunda-
man İngiltereye dönecetı bekle- ri:lır.üftiir. • lemlfUr. iu fikrini izhar etmiftir. Almanlar 

_ A7nı kaynak ıunlan illve e~yor: Amerikada tayyare halen ceplaeye aiiratle 1>i7fik topp 
niyor, kıyametin nerede topaca e~ ka,..plar o kadar aiırdır ki. Ja- t h.= b kuvvetlen aönderme1tı. mef1Uld0r-
iı blllnm1yordu. Günün birinde, ponlar cenuh Puifikte iatil& pl&n- Londra 

21 
(~,'~ B B C • ,,,__ ler. 

Mihver ortalı Japonya, daha he- lannd.ı deiifiklik yapmak mecburi- rtt&n mecllalert. • bin b.r; ~ ıo bin -===e::::::==::::ıı:ı-ıoıı::::::=-=-
aaph bir politika ne, Amerikayı yetibi dU711lutlarcLr. Bu. düpnam talim tanarell -- loln ıw•en ... k ·-•• e ... 
bir tarafa blrşkarak sadece tngn-. seri atmak için mütte&klerin m';it- W.hslata kabul etımlfUr. • 
tereye saldırab111rd1. Amerlkan1n ~ek ha_r;.ket b .. lanp;lannın ilk • • Herıeyı 1riiJraınet wayla 
ne yapacalı da henüz beW detU- A ~ribld •--d Japonlar yenı hır Y"Pmaia alqmıyalun 
dl ÇOnkil Rooseveıttn yardım ~e ar ne aa ar b ı_ 
gayretlerln1 baltalamak isteyenler Japon pmiai are«ete Bir ._ ._. Wr MWi ...... 

~. babnnqlar? hazırlanıyor ._ .. ,. • ..... •' • 
Halbuki flnidl. Almanya. ken- v...-.. 28 (A.A) - t i ma- .. • .. - 1 aW .._ ... Pli ..... 

dine denk bir düşman bulmuş, klmat hlmakta olan mabfilierden V"lela7 ~9 C~.A) - (O.F.L)ı lmdahwa hı ·nılır ••" ' a ..a. 
Rusyac:ta didinip yıpranıyor. Sov- bildirildiğine göre, muhaaemabn Cenubt Ç.~ uıhilinde Ha~ açwk- ~· ..._, ............. ,.... 

rdul bqınd.mberi Amerika kuvvetleri. lannc!A yuzlerce Japon nak111e • tliinl .. Wro ...,_, 
yetlerln, bu ~ Alman o arını 18 i harp 33 a diier semiler olmak miai toplanmqm. Luzon aduana J.. Çok tlln: r lllMllltkel' • •• ._ 
durdurması, hatıl gerlletmesl İn· üzere 51 Japon gemiai babrm"lar- ponlar yeni kuTYetler çıkannıtlar ..,. nr. - -- ...... .,_., 
giltereye gelecek yazı da kazan- dır. ve Aır.erilan kUVYetl.rini Bataan ya· eherir ld ....... Mı--. .._ 
dırdı. lnglliz adalarının işgali nmı.duuım en fi.mal ucuna piiakürt- biiliin ihti,www aacalE ..ai bür 
korkusu artık kalniamş gibidir. Bulaariıtanda haftada müılerdir. d~ 1ir11 ı1 • .,e11en a1c1-. 

Japonyanın hareketi, Amerika- bir gün ekmek yerine Japon vapur kafilelerine ~-d=.:.i~ ~~ 
yı Almanya ile de harbe soktu. le: hava hOcumlan te&a.? Simdi ıa.... elmııebia Jralı. 
Yenilmez, yorulmaz, tükenmez • patates yenece Londra 29 (AA) - (B.B.C.): yor mu? 

Yeni Dünya Demokrasisi, İngtl- d~0'':m ~ ~~i)Aldntazı~~r 'ta~!!: f1takassar boğazından geçen Japon Bir millet, ift,imai tıslııiı !9i 
terenin can ve mal ortağı oldu. et e: k:ra vermtştı/e:un!n son- kafilelerine albnca gün de hücum IMvle atinlercle W& ed•. H• m

Necmeddin Sadak ra mBu~garJa~ çarşamba rint rı ek- edilmiıtir. Amerikanın uçan kaleleri tiuım ....,._ ~~ yapmıJ'a 
met yemeleri menedilmlftlr. Ekmet daha bir kaç Japon aemilıini batır• ~ ,,. ~ ~· 

ettir. mııludır. Wr ....,_ mu•• .....-. 

00 o 

- sızın evde gizli mal Y1U'IDJf •• 
- Yoktur barlarl. Allall lbıl JD&ıadlraiD, aaıamoıı fimdi çarfidaclld 



Sahife 2 AKŞAM 

Harp tebliğleri ,!ft!~!!ı (~~~) kam~:::nda lngi::::.liniı 
!•:.: !:':!!.ı.n t=.~.a: ~".:: Asya Avrupa ve Afrı·ka Mladığımız 

.. ...,.,andppblmm teblJll! IDamen "fll\J& bmen uldumu ola- münakaşalar ·ca.. tarafı ı lllCI• , --L!L.....llle) 

Kırımın cen11P l&hlllnde ba;Ja oı- iı;in 1 llll:6anel cWıi bndi ted· ......,.. 
1ıan dlaman nnetJM1DdeD JDO.rek- ldk.Juine bu DOk.tadan 'batlalDJfb. h ı • d d B Ch chill'• ı· t Bu Jtbden., Cenubi Amerikanıı 
a.p bir srap lılıbo sin d..-ı eden Fakat IMıllcei tedkikatta zam yo- cep e erı n e son urum • ur ın mec ıs en büt.. d Ietı ri d muharebeler e8ll&IZDdt. l8r1 ptıatlr- hana gidilmeai ciheti tercih edildi. • • d . al ..., un ev e e müttefikler 
tllmlif. birkaç b&liJ'Ml mtıtt.l& ol- Sebebi, bir kere hizmet ethabmdan ıtima reyı acagı katıldı. Churchill, bütihı iyims 
mak m.e yolc ecftn'IÜ"· abaan nrgilere 

1

müteallik bnunlar- _ muhakbk tabiatına rağmen, geçen yıl İ 
şan cephesinln bası~ Al- da bilhuea k .. ··lt · tihkak bab Üç mıntakada •er yer muharebeler devametmek- •• m .. mllletine bu derece na ... laJ 

IWlll tıtaıan mUftff~ neticeler uçu . ~ er . ı ı ~ r-
wren mnzll taaınlllar Japm.Jflardır. baklmda muhtehf .u.bette maafi· le beraber mühim vaziyette bir değiıildik olmadı Lımdra J8 (AA> - ParilmentıO llP bir vaziyeti müjdeliyemezc:U. 
Zırhlı arabalar toplar ft daha b&z1 retler oldaia tçin banun neticesi ol· partl.sl, bu sabahki lçtlmaında Cbur- Bmıun içindir ki bugün "-
harp malııemesİ. alınmış TeYa :yok malt ÜzeN ba vergiler kaldınldığı chDl taı'afmdaıı ıstenllen Wmad 1118- w . O 
edllm)ftlr. Lenlngrad öınfinde afilh takdirde utl iktisadi prtlardan en Uzak doğuda aekeri Taziyet fÖY• Moulmeine doğru Japon ileri hare- 1hıe btlyük bir~ mtlıahmlt lıgı kara göstermekle berabe 
altında bulunan .s. s ... teşldllerl hii- çok miiteeuir olan küçük ~ le hüli.sa edilebilir: ketini dardunnak içi.o bazı yolları karan vermlftlr. Birkaç muhalitbı rey Pa.rlAment.odan, göğsünü 
eum unsurlarının bir tqebbtlsti esna- tilıkak ed.hı bundan mahdut ııis- Amen1tahlar, Filipin cephesinde havaya uçurmuılardır. Japonlano vermekten çekinmeleri Dıt1mall ftl'- gere itimat reyi istiyor. 
lllllda 58 beton m.tmak ne düşmanın bette istifade edeceltlerdi. Meeela eoıı 7İrmi döıt eaat zarfında durgun- Birmanyacla Moulmeiııe doğru i1eri- dır. M. Churchillin bu itimadı ala 
muharebe menllerinl tahrip e~r- aldığı aylık miktan J 70 liraya ka- luk hüküm sürdüğünü bildirdikleri )emek n Hind Olı:.yanuaunda Ran· Londra 28 (A.) - ~vam kaman.- cağını, gelen telgraflar şimdideı 
cilr. dar olanlarda iktindi buhran ve halde Japonlar, Bataan yarımadası- goonun karp aa:hilinde bulunan bu sında yapılacak ilç günlük mlimke- haber kt 
ıa:;,avı:_~rdus~ollharekct ~: :ıota- müwazene vergisini tamamen kal- nı. Amerikan kuvvoe.tlerinden temi:ı- limanı ele geçirmek iatedikleri anla• reden sonra Başveldl B. ChW'Chlll'in verme edir. 

8ovy t ~ ~~ ~~ er~ere dırmak ve 170 liradan yukarısı jç.in ledilderini rye bugün Filipin adala- §Jlmaktadır. elde ed<!ceğt takrir sureıtı fUlllan Ilı·- İngiliz Ba§vekili kendini sevdi 
~er hnc:ınla;v:a~ıo.~. m es- iktisadi buhran -.ergi.sini tamamen nnda vyaln1% Corrcgidor m\Hıtahkem Rus cephesinde: Moskovadan ge· tıva etmektedir: ~. kendine inandı~ bir dev 
Şlmall Atrlkada mQtekB.bll keşif ve müvazene. vergisin~n yansını kal- adacı~da ~erik~n ~üdaf~a kuY- len haberlere. göı:e Alı:ıanlann. ihti4 Parl!mcnto hükfunete lthnad be- let adamıdır. Bunwı b~lıca sebo 

fanllyctl olmuştur. Al~ muharebe duma~ ~ yaptığımız hesapta vet1~ ~aldıgını id~~. edı~orlar. yat k~vvetlenlc ŞJddetlı mukal:::I ta· ı yan eder ve harbin afddetle devam bi, ilk günden beri doğruyu sö 
b Y) arclert Sirenalktc lnglllz baraka fU neticeyı aldık: Aylık gelirleri 23 Bu ikı ıddıadan lıa.ıgısınm dogru ol- arruzJarda bulunmalanna ragmen etUrllmcsl bakımından kendlslne Aza- lemesi k .. 1 d Yı tamplannı ve motörlü araba toplu- liraya kndar olan müstahdem ve duğunu anlamelt için bir iki gün bek- cepheıDn muhtelif kemnlerinde Rus mt nlsbette milrn.klbı yaniınu :yap- . ' en . ar~ gu~ er ~ bil 
Juklannı bombardıman etmışlerdlr. mütckaidin bundan lüç bir suretle lemek lazımdtT. ilerleyip devam ediyor. Ruslar, ba- malı kabul eyler. mıll~tten hıç bır şeyı gJzleın 
A~ _muharebe tayyareleri gece istifade edemiyordu. Bu mü.tah- Cenu'bt Paafüttt, Amenbn lı:tı1- zı yerler geri aldıltlannı bildirmekle 1 Bqveldlden -.ıra aöc almış olan mesı, ayın zamanda ümidini dı 

'Ye cunduz Malta adasındaki liman demlerin aayısı 16,699 ve umwni vazörlerile mütte61c hava ku~ctle- beraber, isim zikretmediklerine ba· pa.rlAmento itçl mebuslan ll.de:rt B. asla kaybetmemesidir. İngiliı 
teslsdlerlhnc ~n_mık z et.mlşlerdlr. Bilyfik müvazcneden maaJ alan yetimlerin ri Bomeo ile Celebes adaa aruında kılırsa, istirdat edilen yerlerin bir Pettlc Lavrens §Öyle demi4tlr: milleti bu harpte hep onun 
'Ye a n buyu çapta bombalarla d .. 2 761 d" Es • M k b " d J 1 w tak '-- k bal d & • b ' ' ç kaydedilen truıı 1.snbetle bllhassa aayısı a "' ' ır. &!en umumı a asııar ogann a apon ara aga nn .ıtoy ve asa ar o.n an u· Her sınıfa. mensup Büyük Britan- kinmeden anlattıwı t hrk 1 
devlet tezgı\hlannda hasa~lar husule müvnzeneye dahi) bütün mütekait bir claıbe indimütler, bir çok J apon lunduğu istidlal edilebilir. Rus ya halkının etcsertyeti Uzak Şark hA.- ··- . . . g e 

1 

e e getirmi~r. ve yetimlerin sayı5ı 66,5 32 olması· harp ve naldiy.: gemilerini Latırmıo- rnenbalan Almanlarm cepheye sür-
1 

diselerl hakkında end.Lte duymakta- ogrene~ ~~kıldi, fakat onun, ya. 
27 sonkfınun gecesi Alman toprak- na göre "Yngİ tenzilabndan iatifade lar 'Yey& hasara nğratnnılardır. Lon- atle büyük topçu kuvvetleri gönder- dır. İngil!z mllleti, dalma kabahati lansız, durust ve samimi olduau. 

Jan üzerine İng!Uz bombardıman edemiyecek olanlar takriben üçte ' dradan n VaPııgtondan gelen ha- diklerim bildiriyorlar. Bu haber doğ· ilııerlnc alacak adamlar aramıı.kta., fa- na inandığı zafer ümitıerile b 
tayyareleri tarafından yapılan ta.ar- ilci nisberincle olacaktı. Mülhak ve berlere göre bu darbe, Japonlan ru ise, önümüzdeki günlerde ıiddet- kat geçmişin derslerinden ibret ala- çetin yıllara katlandı ve davandı 
nıza karşı koyan bir av tllosu yüzün- hususi bütçelerden maaş alanlar hak- ıcenubt Pasifikte istila planlarını de- li bir Alman mukabil taarrunma şa· ırak bunların tekrarlanmamasını ıste-

1 

M Churchill b tk d d 
~Ü hava muvatraktyetint kazanmıt- lı:mdaki vaziyet dahi tabiatile hunun ğiıtinncğe mecbur bl.ı'akmı~r. hit almamız, ihtimalden uzak değil· mektecllr. ~ .. .. ka k U nu ~ a 

r. aynidir. Umumi müvazencıye dahil Rabaul adumda, Japponlarla dir. Anm kamarasının takriben IOO gunu P r.:anlık gösterlyo 

B 
• "" 'd dairelerle mülhalt ve hususi bütçeli Avustralya kuvvetleri araamda çe- Alman tebliğine göre Kınmm ce· üyesinden mü.ret.kep hususl komite İngilterenfn, elmdeki sayılı ıru,,.; 
1 r m Q n ya a <ıan:ele~ddci "'~ ik~adi teşekküller- tin muharebel.er. ce~eyan edi~orN nup ~~ilinde ikaraya ~ıkanlan bir rets1 muhafazakllr _mebuslardan B. vetıer ve ölçülü vasıtalarla hel 

dekilerın hepaı dabıl olmak üzere da muharebenııı ınkıtaına mebnı, ye- kaç du~an grupu, gen püskürtül- Enrkln Hll, §unları Eoylemlştlr: yere yetişemediğini ve yetişenıi 

muharebeler 
h&len memur adedi 302,072 dir. ni tafsilat almak kabil olamamışbr. müş ve bir kaç bakiyesi mÜltesna, Harp cephelerlndekl n.ziyet hak- yeceğini açıkça anlat Pastı: 
Yapılan zam 41,858,000 liradır. Londradan gelen haberlere göre diğerleri imha edilmi~tir. kında büyük. bir endişe htıküm silr- fikte İ ı·tere il A ' ~yor. 

Ç k --LJ ·ı 1 d hi M·'ttdikl • B - d d·w· Lib h . ı· 1 ·1· l meHedlr. ng ı e merikamn de-

l 
. . - - o ç~ u aı e ere e r teY u e.r:ın orneoya gon er ·ıgı ya cep esme ge ınce, ngı ız er . .. .. .. w .. . . 

ngılızler Mergui limanı- verilm-esi hükumetçe düşünüldü. 3 takıriye kuvvetleri mahalline vann11 hava prtlannın çok fena olmasına B. OhurchW'1n ttJmad takrlrtne nız ustunlugunü kaybettıklerinJ 
nı tahliye ettikle İn• den yukarı çoculdan olanlara sene- ve aalimen karaya çıkmııhr. rağmen tayyarelerile Mihver kuv- karşılık olarak. Avam kamanı.sına 1kl hiç gizlemiyor. Libyada kazanı la 

. . • r 1 vf 30 Jira 'Yerilmesi imkanını göre Malezyada muharebeler Singapur vetlerini ıiddetle hırpaladıklannı bil- tadil teklıtt te-Td! edtlmlfth'. zaferden bile emniyetle bahse 
bıldırıyorlar C:dc bu teklifin de ~u J,600,000 ietikametindc ~kiş~~ .ed.iyor. Vazi· d!r.(yo~lar. ltalyan men~~!a:ı ise in- Bunlardan btrl ltç! partı81ııden çı- miyor. Fakat yarından bekledi-

R 
28 

(AA) B' liradır. Bunun hakkında da bir mad- yette esaslı bır degışıklılt vulrnuna p;ilız rıcahnm devam ettıgını ve zırh· ı kn.n B. 1::1tt tarafından takviye edt- , çoktur 
d ~in . . · · - 1~8?· de takarrür ettirdik. dair yeni bir haber yoktur. lı kuvvetlerinin İngiliz kuvvetlerile len komunlst mebuslardan Galla- ı • 

~abl~~ı İ nf!l~ız :av~ kuırvetlerjn1? Layihanın ihtiva ettiği hükümler- Birmanya cephesine gelince, fngİ · teması muhafaza ettiğini beyan edi- 1 şer'in yaptığı tekliftir. Bu teklif Baş- Kısaca, Sovyetlerln dayanın~ 
Je ıgı: .

1 
n~ı 1~ ~m. a. ~~are en, den biriai de 1500 ve daha yüksek lizler, Moulmeinin cenubunda bulu· yorlar. Alman tebliğinde Libyada 1 vekile büyük bir ltimad göslY•nnekle I sı ve Amerika yolculuğu, Chur 

• ~pon. 1 elı d war~ etı~ 
1 
ur .urm~ rahmlı tepelerde daimi memuriyetle nan ve Tavoy limanının Japonlar keşif faaliyetinden bahıedilmekt~ 1 :e~ u~~~ 1end~Y1 teskin için i chillin cesaretini bir kat dah 

JÇdın şıml a b'ogku ~n .. ~~meme gı- müetahdem bulunan kimselerden -,..e tarafından ifgalinden ~nra tecrif dir. Her halde, bugiinlerde u"byada X:ek~ elstihee;;"l!llkl k,.~E~alsdın~ ~- arttırmı..+-.r Nutuktan anladığı 
en yo un ır esımını ne.vaya uçur· '-·- ) .. h l k _ edil · b. . t k M .• b- .. ,_ '-'- d h b • .sa n m ............ o Ue.U a.a- il' ... • .. 

1 d 
~ ay arma mun asır o ma uzere mış ır vazıye te a an cguıyı uyuK uır mey an mu are esi vu- dar arttırılmasını ve yalan blr •tıd m.ız budur 

muş ar ır. B · b" · · d • d ] b ltm 1 İ .,. 1 · d k k 1 h 1 ı. e • Diw 
1 

( B' arcının ınncı crecesm en atın- oıa ış ar, ngırız tayyare en e uu uvvct e mu teme dir. sümtıe zafere ul!l41lmat: için m hn 
dası :~r ~radtank, - .~nnk b~nyl~ yarımı a- cı derecesine kadar olanlara 30, on· rebenln devammın temlnhıt tale; et- Necmeddin Sadak 

vnU un a uçu ır ıman o an d w l l 15 ı· ·1 R ' -
Mergui'nin tahliye edildiği bildiril· .an aşagı o ~n ~.ra_ .. ıra ven me- efab hadisesi Havagazı mektedlr. Evvelce hükfunet taraftnrı 
melet d

. B d ,_. 
1

_ •••• ._ • sı hakkındalci hukumdur. iken muhalefete geçen 1.lberal üyelc-
e ır. ura aıu ıwçuıı; garnızon Mal" V kT d Ankara 28 (Telefonla} - Refah rlnd M r1.s Japonların Tavoy' · ll · ·· ·· ıye e 1 ın en aonra ııöz alan hadisesini tahlcı1ta memur encümea en ° Jones ft Bdgar Gren 

d t 
. dil • ı:_, ışga ~n yuzbun- Ali Süha Delilbaşı, mülhak bütçeli Vll tarnfianndan verilen tadil tckllft. 

en ecnt e m~ı ~r. v~zıyette u· dairelerle belediyelerin zaten müza incelemelerini bitirmek üzeredir.! y baht Ba.§veklle gösterlleoek itimadı tahdld 
lunuyordu. Tablıye ışı hır hafta de- lyeh:.da old ki b"ld" • b Raporun pazartesiye kadar Meclise • • ann aa an etmeğc ve hami şiddetle devam ettır-
vam t . d - ""d h l • u annı 1 ınnış ve un- verilecegwi umuluyor. ıtıbaren ancak muayyen k l 1 e mdı§ vke luşmdanınb~~ a a esı- lara yapılan zarnlan veremedikleri me ç n ~Iln yiıttsek memuri-

Tifüs 
Memleketimiz için 

endite mevcut değildir 
ne mey. an a mda an utun malze- ~.kdirde Hük6metin ne dü•ündügWu-•· Mı"ll"ı Korunın-a-kanunu saatlerde verilecek yetlzln ere parti merurubtyetl g5zctmettsı-
me ve ıaşe ma delerinin kaldınl- - UfhU' " faal ve mtlstald adamlar get.tr-
ması imkanı bulunmuştur. nuMaoal~ V ;__,.. d·w· b Meclise geldi me«tnln arzuya pyan olduıtmu &le Ankara 26 (Telefonla) Bal 

T k 28 (AA } ıye eıu..ıı ver ıgı cevapta u H rfl t tahdlclln sftnnektcdlr - • 
0 .Y0 • • • • . - D. N. B. : kabil dairelere icap eden yardımın Ankara 28 (Telefonla) - Milli avagazı sa ya ının e yn- _ · . kanlan 'Ye Orta Avrupayı tehdit 

J:?omeı a!a~s·~~~ Bı:manya cephe- yap,lacağına bildirrni§ ve demiştir Korunma kanununu değoiştiren layi- ~as:::t1:r~ ~~1:-r: ~ı::~= bg~~~ . Müzakerelere bugünkü ~ rede~ tifüs tehlikesi karf1Sın<la ne g" 
mıden I:ildırdıgıne gore kaçaklar, ki: ha Meclise gelmiştir. Cuma günkü sabahlan saat 7 den (13) "'~ ve ak- günü de devam edllccelctlr. bi tedbirler alındığı hakkında Sıh 
M~~~mcın şe~ri t~pra!'lannda bütün cldarei huausiyelerin bazıları toplantıda müzakere edilmesi muh- şnmlan 19 dan 22 ye lc::ıdar abonele- hiye Vekaletinin en salamyettar ma 
mu ım asken tesı.ıılerın Japon hava müzayaka h 1i d ld w . . temeldir. re cereyan verilecektir. Tahdit kara- J hafilinde yaphğım tahkikatın netice-
hücumlan neticesinde harap olduğu- bu 1 a n e . 

0 
ugu ıçın ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A em dagı"' ndaki · d . nu söylemi ]erdir Moul • . .. zam an verenuyecck. kudret· veneti yapmağı kararlattırdık Önü- nnın yann sabahtan itibaren tatbl- aı şu ur. 

dafaasına lsoo Hintli, 3~;ı;;?rn:: te o1abilec~J~rini teemmül et- mü::deld sene bunların yuıi bÜtçeleri ~~ı~~n =~:n:t~ ~~~ ~~~~= odunlar getiriliyor !ektük vakalara .t~a~ü.f ed.il~e~-
yalı ve 200 İngiliz tahsis edil . tir. tik. Bu sene JÇın za~ret olsa .ol~ tanzim edilecektir. O vak.it bu zam· bat alınmıştır. Belediye tarafından yapılım tedldk- te ~e ~e mem1eket~~'lz. ıçın bır tıfU9 
Bununla beraber Hi ti'! . b' llU§ w son zam, Mayıs ay1ıı;ının tediyeaı lar da naz.arı. itibare alınacaktır Te· ler neticesinde (Alemdatı> nda keslll en:resıbmevcut degıldu. Hudutlan-
fir bn" . n ı enn ır çogu sıruında kendini göıterccelr.tir. Hu- min edilen ltarplıklar konacakbr.> Havaguıııın kemlecetl saatlerde ve İstanbul& eevke hazır 80 bin ~ mı a eynelmilel ahitler dairesin-

ar e ı§tır. ami idare bütçelerinin heJ'!Eine 12 Liyiha müstaceliyet kararile ka borulara hava girmemesi. için çok al- odun bulunduğu anlaşılmıştır. de sari hutalıklara karp tedbirler 
Brezı"lya Mı·hverle aylık tah.i.at .zaten konulmUftur. bul ve kanuniy.et ke9bettiğinden çak tazylklt havaga.zı bırakılacaktır. Belediye odunlann süratıe fehrlml- are1ıknmd1fahoilldduğu gıôi bu hastalığı~ ge-

Ş.,.t, da.rt, Nısan aylıktan zammi Devlet memU& ve müstahdemlerile Fakat cereyan kes!lmJş olduğu m- ze getirtilmesi lçln bu mmtakaya bir . e ve gerehe harıçteki 
münaaebabnı kesiyor le verilecebir. Yalnız Mayıs aylan mütekait ve Eytam ve &amiller, manlarda bu alçak ps yakılıp kulla- çok deniz motöril ye kamyon günder- ~1 

azami dikkatle takip edilmek 
L_ı L 

0 
nıhrsa içine hava Jcanşması lhtJma- -'-+• ted 

Vqinlion 28 (A.A.) - Rio de Ja.- &&1aca..tır. -.akte kadar bunların 1 ıkti.sad: Devlet teşekküllerinde ye llne mebni tehllkdldlr. ~ ... r. Motör ve kamJOD]ann ben- ır. 
nelroda.n blldlrlldlttne göre, Brezilya vaziyeti maliyeleri, bütçeleri neden mülhak bütçeli müesseselerle bele- sin !htlyaçlan Petrol Oflsl taratmda.n ,. .. ,, .. .,.,., ........... .,,,,..,,.., • ., 
mecllst Mihver dnletl~rlle dlplomatUı: ibare=ttir) Dahiliyoe ile temu ederek diyelerde çallfADlar 1 Şubattan iti Bunun için abonelerin hangazı temin olunacaktır. 
mlbıuebetıerln derhal tesıımesınıl•e tedkikat yaparak bunlara müva- haren fevkalade zamlarını alacak- ~:~~lı "::pt~==:a= ..... malusan- Aıemdağından ilk parti odunlann 
kabul ~t.,tlr. zenei umunrlyeden İcap eden mua- lardır. lAzmıdır. ~· birkaç güne kadar şehrtm12ıe gelecetl 

tahmin olunmaktadır. 

irtihal 
İnşaa.t müteahhidi B. Basan Fehmi 

Dağla.r'm valldeıst bayan Ane Dallaıı 
dün gece saat bir buçukta vefat et-

ET KADER! kadar bir para ellerine aıkıttırılmıı d .ği: ıni? .. . mlştlr. cenuesı bugün saat on dörtt.e 
ve ker.dilerine cGörüp c.örecegıW'niz Sö l d ki l den vazgeçmdc luzumunu hiseet- I'a.kslmde Ayaspaşapalas 12 nmıarall 

Aşk 
h b da ib '" - ··ye ·i eriniz, . do.doğru tim. Fakat, Tan1'1 plı.iddir lci, onu, daireden kaldınlaralt ~Sultanca-
ayır ur. n 1 aret~r: Artık b&§l- efendim, fakat hu talaılita .iz ne- meaud görmek ietiyonun. Onun mlt.tde 1ttnd1 na.mazında cenaze na-ve macera romanı n.ızın çaresine kendimz bakmalısı- reden öğrendiniz) aaadetinı· temm" edob.l .L · • h mazı lol .... ~ ş hu.11ı... nız. Si • · k b .. ı m~ JÇJn er muııı.u•n aorıra e ·~ me-

Tefrika No. 154 
Nakleden: (VI • NG) k dz:. pansıyona .. oya~ :Ve_ ugu· v·-: Büyük bir ırönül aCJ11 çekti· C...<iakAr1ığı yapmağa hazınm. zarlıtına defnedilecektir. otlu B. Ha-

ne a a. panaiyon ucrebnı ödeyen gımı evvelce • .öylememiı nüydiın) Utif ÇAVUf a"YUk.at Cndetin acı. san Fehmiye tazıyeı.terimlzl sunar, 

- Anlatayım da görünüz. yemek lst.anıbulda ölmüt. akraba namına adam, artık sizinle meşgul olmıya· - Evet, ıımdi batuladnn. üzüntülü bir -le yapbğı bu yan iti- merhume 1çlıı de Cenabı baktan mal• 
•naaınd4 öteden beriden konutına· kimse tanımıyorlar, anneleri öldüğü cata denmiı. -:-. Karacabey çifliğine av seya- rafı, büyük bir hayretle dinlemif, nret dllerlz. 
ia baıladı..;. iki kız kardeJi ıon de- zr.man MeliN. 3 - -4 yaıında, küçük taıına tiI çW~!· izahahnC:V~u nt.- h-tını de bu gönü! acıaı yüzünden Cevdettel! gönül yaruılllll kapan- 1-------------.. 
ııece b~er:~im. .. lbi .. · de çok aaygdı lazkardefi ise kundakta imiş. Bu • ge ıgı zaman et, ır ya~mııtım. Vehbi P4fA ailesinin es- madığını ıve Melihayı hlla 9evdiği-
ve terL:...eJi. Bil b b e. itaretile sözünü kesti. rari1e m--·I olnı-L du-ıaiinc-m bu n.· a-ılamı•t •• Ub"f r""V11f Cevd....:-~. rr1aıız, en ir insa- h-ıl neı ede Ye hangi tarihte doğduk- -ya- ~ ,,.. -. - Y w- -..-uu 
a.. deg~.d.en fazla kıymet veren- lannı bilmemelerini izah eder sa· - Mabaadini bilirim dedi. acıyı u~utmak ve kendimi avutmak bu eözlt.tinden cesaret alarak coştu: 
lerden degıhm. Eaa.en Rüsuhi beyin mnm. Cevdet bu sözleri le, gönül sırrım lı:aygusıle bu 9eyaLat esnasında - Yeryüzünde bunlardan daha 
o .• ~~ra gösterdiği dostluk, karakter• - Devam ediniz. meydıı.~a vuruyordu. Fakat buna aklıma gelmişti. sevimli, daha namuslu ve himayeye 
len hakkında Ufi bir teminat de· _ Yemekten sonra ebemmıye: ~erm~y~rek çavu§un I - Demek ~önül yaranız, Meliha layık, iki lnz görmediğimi söyler-
ğil .ı) ·ı d h k Mclihka hd~- anlı.bnal.. ıstedıltlennı ıöyle tamam- har.ımdar. gelıyordu. sem yalan eöylememi• olurum 

E • nım ı e a a uzun ocıuştum en ı· 1 d . ' v • ~ ve., evet; nca ederim devam ainden bi~ rnk rnalu" at td' M a ı: - Eveti Bilhassa büyüğü, feragatin ve feda· 
edınız ,,... m a ım. c- P . d k 1 On 1 k .. 1 w .. . . M . seleye gösterdiğim aliikn ve eh - ansıyon an ÇJ arı. dıkları za- - un 11. nasıl tanı§tınız) ar .gtn numuneın sayılabt1ır. 
kO:: u elıha h~nım!a.öteden beridı:_n miyet d e bundan ıonrn haıı:%~ ma Meliha 16, kızkard~oıi Calibe _ Melihayı, çall§tığı mağazanın Cevdet, kar§lSında oturan Utif 
d ki 1 rlccb aı.~elenm, nerede dog· Kızcağızdaı.. öğrendiğime göre hü- ~e 1_5 y~şınd~ bul~nuyormu§. Ga- 'Vitrinlerin ~ bakarken bir gÜn teea· çavup sordu: 
d ukl annı, tdı une lcadar nasıl yaşa- vİyetin gizli tutan bir p.hıs kendi- ~ıbe?'1:· bt.n~csı nahif ve cılız oldu- düfen görmüştüm. Güzelliği taraveti - Şimdi ne yapacağız> 

ı cınnı or um. · ı k k d . . E gu ıçın Melıha kızka d · · ) h · · O ' B Ce d . • . . sı. e ız ar eşın ı renköy civannda k . • : .r eşının .ça ış- oş.uma ~tb. nu tekrar görmek ar- - u ailenin başına gelen fela-

h 
v
1 

et netıceyı anlamak lç.ın sa- hır pnnsiyona vermiş. mb a s .. retıle sıhhabru daha zıyadc zusılc, hır çok defalar, mağazanın ketin . n büyük mesul 'Ye mücrimi, 
ırsız anıyordu: l . ozma.ınm. razı olmamış ve tele ba- - ·· d · G k kal. h fı C 1·1 ld - • . . - k ı kızkardeşi. pansiyona ko· ına alı k . . . onun ~· geçtim. enç ızın. bun• ,, a a z e a o ugunu bıraz 
- Rıch edenm, çavuş çnbuk yan şahıs hüviyetini mi saklaml!ı} ş . b ç .. şarkaa d kendısıle kızkardeşı· d uı hıç bir haberi yoktu. Bu bir evvel bana söylememİf miydiniz> 1 

eöyıeıy· · ' ~ m ugune ar ge · d. · b 1 ' ınız. .. - Evet efendim, iki kızkardeş, mcksatla Be owlund;ınRımı!ş, .u sen'- ~_:vve ... ~ereya_n e~mişti. Meliha- - Bu kanaal'İm, iman teklini al-
-. Evvela şu noktnyı lı:aydcdi- hı. fok irnnc pansiyonda 15 sene tuhaf w y g ecaı beyın nın guzeTiıgı, cazııbesı, bende sabit dı. Noter Daniı beyin eeılelerden· 

Bu bulrna.cayı ç{Debillr· 
misiniz? 

çözenlere 

m 

Li . iki kızka.,.dcıı nerede ve hangi kalmışlar ve 3 sene evvel oradan rak ı~~rm":'ag~r~ v~zned~r .o~- oir fikir haline girdi. 0.,u çıldıra- ı beri yaptığı ara§hrmalann akim kal
tarihe doğdukln~~• 'hiJmiyorlnr. kapıdışım edilmişlerdir Bucılnra otura ~hti ıt, b" a ı e e e.. erm e sıya sevmeğe başladnn. Derken, ımaııının bqbca eıebebi, o menhue 
Annelerı. harbi umumi eonunda pansiyondan çıkanluk; 100 r . n d ~a~ ır _;essbmdan bc~~a !bir cür. bazı ahval ve şerait altında h-:riftir. 1 n ıra ı resım eraı maaıa atluuf. ~ıe l . kız lıakk ... da ~lediğim lıi.t-- (Arbıu nr) ._ ___________ _, 



:6. B I A JI. 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Yaratan eller (şE&iR RA.BBRLBRi)' Yalova Kaplıcaları 
Maban&t eden dm.tlerin -.ret

lldmi -- boJana. koekocaman 
propqand• mecmaalanndaa biri 

Et satışı 
.u.n. seçti. Sahlfıel.i ewiırdim. Po 'V ni ta· 1 • tna 
Udim. Hülhaı cŞöyle yM:ıyono. l" e dJJma me. 

1 
Karla 

mücadele 
w;,.ı. ,w:.yonıa, a.,t. mım .... ha· diinden ib1>a.ren 
rap ~-· • meriyete sirdi Belediye Ye tramyq 

Ba aaal propapndadlr. biline- 1 lerl 
_" ki. 1manm lcine lalbilD ,akttirii- idareıi ame e 

Hamlet davalan 
Neyyire Ertuğrul lle Zeki 
~otkmıun beraetine 

karar verildi 

OTEL TERMAL 
ve 

BANYOLARI 
Btıtün kıt mmdmfnde açıktır. Vapur: 
prO.den. Yalova iskelesinde otobQ.s ftl'dı:r. 

Her sabah 8,30 da 
,(818) 

JW c.Eyyah. •• • dedirtlJ'or. • ~ J'la- )lmüabe ~unUD bir Wftllan tem.İzliyorlar Dfm uJ17e b1rtnc1 oe.u ma.bkem.&-
._d• h · a.ı.. h- hJrlllde mu,. mtddd 8"91 lwmSldılJ .. •ut t&- ,_ tinde, RamJet dedikocta.nmdan pkan ~---------------------D' 9' ıy-. _. LI... nmatnunm dtmıden. ~ ~ Dı1 davaya bakılmıştır . 
.... p.yretle yaptap ne ~ ":c JDn'tilne ~ ~ Jmkteıı bol mıkt&ıd& Tl1JS Tiya.trosu Mecauısmnda Del· ,, ____ YARIN llATİNELDDD tTiBAREX --··-· 

kaç~ urfulcla yme beteriY~ Blllndflt ID:ıl ba •nm.tmmo ll&- .rı&lan tamı kı!mtenmesl • btle- redilen (İbret) başlı.tJı yazın. mı- T A K S . M s·ınemasında tıopyekim• · ~ alete T.....- mtandııktan IOm'& vaJlıdn ~ , tım:ıızııt fflerl mMGrıotl mı-- cnstne hakaret ed1Jd1l1n1 nm. stıre- 1 
JOr. ldll. ~or.» • • armtunmuttu. TIJtmatneme. • l&tlt- kete pçmletır. rek muııarm .Peya.m1 Safa. ~-

Bütün bu botsotçu ..-..ı-. °"'" Jarmda ta1ur& -.ro:na mecbu:d t:ıı- OM!en ınzum ~ .mıut dan &91laıı dan. .ona ~. Mah
taamcla. aonlarıa doinı. miita•ua btr matıadır. Tan1 hft' pezüenmıci et Jtlerl ameleslnden b8fka. ıtınd~e teme, dan.cmm kldta ettlli '*1lde 
kötede. cYaratuı .Uen bqbiı al- atın a1ıınn fatura da alacalttır. antele tutulmuş ff bunlar tıamV&J ba J'UllUil hAflyesl:nde hıı.karet ma
tmd• 6ç beş fotoiral aöriiu&yordu: Pmıbndeoi baplar. ıı.t.endit1 nlit gQsergAhla.n ne ana caddıelerln &Çll- h1yet1nde blr bllme görmedlRt gibi, 

Aizmda pipo, mtında pmlek, bu faturaıan a&termek m~- ma& ~e ıevk.olunmuştur. Tram~ jomaleılık gtzll yaıpılablleceğt. pze
mtistnri ..kallı aenç bir sanatkar, dedirler. Bö1iellkle, toptancı taaaplar, tdare.!1 ta.ratmdan tutulan b1r ~ te neşrl:ya.tııe Jurnac.ılık ola.mlyaeağı 
.ıinde demir kaıem. minimini bir perakendec1ye naıılı ha.r1c1 et •tafm- amele de tenrlzleııne lşlerlne ~d cihetle (modem lurnal) kellmesl 
cCarmıhta İsa> heykelini yontuyor. )'8C&klan cD>t pera.kendec~ uam1 etmektedir. mahkemece (Ami gazete) ~~ruwn-

lkind · Gözlüklü, barutuk 8'1,11 kurııf olarak et n.ıı.ıtıınm. ftsttln- Belediye, bllhasıa tramvç JOlla.- da görülmn., ve haka.retl muta.zammın 
resım. • • 1 de ııat ıstemıyeceklerdlr. rma bol m1ktarda kayıı. tum d~k- addedllmemlştlr (C~öz Recai) ro-

,.üzlü, faka• sdd aözlü br ihtiyar, ı J'aturalar ıösterllmeden meztıall&- mektedlr. Yent yağan kar, alınan manı da muh~rrlr Peyami Sa.fanın 
ince bir boruyla bir cam ~uruna dan et çıkanlmıyacaktır. tedbirler sayesinde tramvay müna.- eseri olduğundan yazıda bundan 
lflijyor. Püf noktasını bildiği '" • • • kalD.tında hiçbir intizamsızlık tevl1d bahsedllmesJ. de hakaret mahiyetinde 
parmaklarile nerelere, nereı ... do- Fatıh cınayetı edeme~tır. glkülmem1§tlr. Ma.blceme, bu suçlar-
bnmamu becerdiii için, önümüzde Belediye kann miktarı clya.dele§ti· dan dolayı Neyyire Ertuğrul ile Zekl 

d rtif tekiller belirclijini gô- R'i takdirde ana. caddelerde Bursa.da Coşkunun beraetlerl~ 'karar ~ 

öldüren 
Orman 
BAŞ ROLLERDE: 

Ricluırd Arlen • 
Andy Divine 

:bıamlara ka.rfı ta.biat... Ba.k.lr oı:manda. m?ku ve detı.,et ... Herkesi 
ha~tte bırakae&k bir film. .• 

:;;,:,:; a Nişanlııile arkadatini beğenilmiş bulunan kar ma'kln.esinı tır. ' 
Oçiincü re&imı Cam.ura batmı$ eli- öld.. Ali Rı a 30 kullanacaktır. Şehir tıyatrosu a.ktörlertnden Ta- .._ _________________ , ____ • 

ı- eller çömlek ve vazolara ,ekil uren z ' ıu Artemel ta.rafından muha.rrlr Pe- ••••••ammmmm••••••••••••~lııı. 
ftriyorl:... sene hapse mahkUm oldu S?.hir ıı·yatrosu yam1 Safa aleyhine açılan da.vaya. 

Evvelki aahifelerle ne tezad !... v dtın bakılmış, müddetumuı:nl iddia-
M uanu sekreteri. glıya bq ta- na.mes1n1 tekrarlayarak suç 18.blt ol-

ec..n:. hnterd bunal d Bir müddet lk:endisU& nişanlı dur d• la b" - - duğundan matbuat ka:nununun 2'1 
~ :~ en -~ek•. 0 

duktan sonra aynlıp başkaslle evlen- Kome ı smı ınasını ncı maddesi deIAietlle ceza. :ta.nunu-
tah~~!ıimVahkefaret:iııivah1 E-~..'i1 Ar; mek 1st1yen n1f.'ıı:1"1 H~ytiinntsa nine hususi e§haı inıa edecek nun 484 ve 482/ 2 maddelerine tevfl-
ttıDUŞ IC".uı; « P.... onun aı'k:a.de.ŞJ. Şükranı Fatihte ev tan Peyami Safa. Cihad Baban ve 
lsep bunlar mı 7 Başka 'ey yok mu 7» avlusunda ta.banca ne öldüren poll.s Zeyyad Ebüzzlyan~ c8'Zalandınlmala.-
dedirtmemek İl;İn olacak. muska ne- MI Rwanın mu.ba.kemeıst <tiln blrtncl İstanbul beled:lyesl.ntn, Şeııiı< ti.yat- rmı ıstemJştlr. Maznunlar müdafa.a-
mden, siperi saika kabilinden bun· a.Rır ceza mahkemesinde bltı.rnmiş- rosu lcomedl kısmı için Şehzadeba- lannı yazılı olarak vermişlerdir. 
lan oracıia koyuvermiş. tir. §1I1da yeni blr tiyatro binası ya.ptır- Bu arada Peyami Safa Hamlet e· akınh yıkıntı '"k- tü Muhakeme neticesinde, Ali Rızanın mağa. tarar verdiğini yazmıştık. Be- • 

m Y Y8: • • • Ya. ço un • vc.ka. günil Ha.yrilnntsayı !>ldfumek ledl e 1n at mtişküHl.tmı naz:ı.n piyesinin Avrupada temsili esnasında 
J'e ~ılak!. ~ ibdacıklar 1... lıçtn Fatlıhtekl evine g1tt1!ıj sırada tttb!~ al~k binanın hususi eşhas blr münekkidin artıstler hakkında 
Şeytaıım dun~ yuzunde talufturdu- avluda rasladıfı Şükranı. Hayrünnisa ta.rafından ya tınlarak belediyeye yazdığı yazıyı neşreden blr de mec
lu o azametli yangından kaçınJırca- zaınnne ta.banca ne lUdQ.niütıl ve bu k1r rtı e~ı dah afık ö muayı mahkemeye vermiştir. Evnı.k 
ana kurtarılan ufak tefekler, öteberi, yanlı:şlıR'ı anlayınca blra2ı sonra oda- ın~r:t. ve m a muv g r- tıedkik edilerek karar verilmek o.zere 
caııak ~mlekler... dan çıkan Bayrü:nnlsayı da vurup öl- ~tı yapacaklara. moaat için mulıakeme başka gilne bıra'kıltnlŞtır. 

... dilrdüğU sabit görüldQliinden Tilrk Şehzadebqmda İbrahim pqa haıl'la-

Sabahleyin kalkarsınız. Bir de ba- ceza kanununun 450 1nci maddesine mı clvannda tesbl.t edilen bir beledi- Bir muhtekirin sürgüne 
lıars ki k kar yağmış Daha da tevfikan idamına karar verllmlştlr. ye arsası çok ucuz rıatıa. ve taksitle 1..l-~-. t• t dik 

w mız ço .. • • Anca.it, Alt Rızanın Hayrünntsnyı faz- satılacaktır. maDKUIDlye ı as 
~~!11···· ~ oyle zannk;!• lıa 1ıevmest ~ Hayriinnisanın da. ni- Bu arsada. 1000 kişilik bit tiyatro edildi 
lir ki. tabıat bel) böyle beyu • §8ll1 b<rzup kendlsinden ayrılması ce- blnuı yapmak tçkı dün beledlyeye 
lerle örtülu kalacaktır. ayı hafi!letlcl sebep mahiyetinde bam. mftracaatlar yapılmıştu Balıkpazarında toptan yağ tlca.reti 

Fakat aldabeı bist görülerek idam cemısı., otuz aene aR"ır · yapan Yani Devleto~lu, buzhanede 
Kara toprağın albnda minimini to- hapis cezasına tndlrllm1ştlr. Ali Rı- * "ttsktldarda Gül!em h:ı.tun ma.bal- 263 teneke Trabzon yağı bulunduğu 

bumlar gayet ehemmiyetsiz ıeyler- za.. Hayrünntsa. ııe Şükra.nın ailelerine 1 sl d tur Hll.!ey1.ntn ild d _ halde ihtlkA.r mak:sadlle bunları mtı-
miş aib~ yabyon:lur. Er geç kar çöz.ü- de biner lira tazminat ödeyecektir. ~ ~1; Özı~ dün odada :,k:n oa çıkarmadı~dan asllye 11t1ncl ee-

• • za. mahkemesinde yapılan muhakeme 
lecektir. G~ ortalık çok çam~, * Şişlide oturan Nihad adında. btrl sobaya çarpnuş, tlzE>rinde bulunf.Il sonunda üq sene milddetle Sıvasa. 
çok batak bır bal alacak. Fakat HU- dC:n bir tramvayın basamağına uııa- ~cereyi devırmtştır. Ka.yn.8.l' sular s1lııgün edllmeslne bln lira para ce
llef. - bir hakikat ihtitamile - or- rak Galatadan geçerken Yol ltena- öztürkün üzerine dökülerek vticudü ze..sı ödemesine ve' yağlann milsade-
talıw-ı aydınlatacak; o tobmndan fe- nnda. duran 4109 nU'lllaralı ka.nl3"Cmla yanmıştır. resine karar verllın1ştl. 
yiz bereket. ıaadet y~erecek. Bam· tramvayın amsı.na. sıkışmıştır. Tram- ,~---•••••••ı• 
L-~ka bir manzara basıl olacak küre- vayın camı lcnlmış. Nllıad ~ su- . Yani Devletıoğlu haıkkındaki bu ta.-
":"' d b kef __ ,.__.,.,,. rette yaralanmıştır Senenin en btlyük sanat eseri rar temyiz mahkemesi tarafından 
nm ıubn an u en sı,..,..........,._._. · tasdik edllmlş ve evrak İstanbul ad-
Gelin nıbalan gibi bahar çiçekleri herkesin alkı.şlı:ı.d® fllm. Uyesine gelmiştir. Sürgün hükmtl 1n-

açacak. ASKERLİK iŞLERi RE BEKA faz edlleeektlr. 
Bu yaratan eller. ifle öylece, bir Birinci P. T"üın Askerlik Dairesin- ~-------!lllllıl 

köteye atılıverı:m.. adeta unatuluver- den: 
mit tobwnlar inb"baım veriyor. htik· 1 - 338 doğumlulann ilk ve Baştan nlhayete kada.r heyecan 
haldeki bayabn. saadetin tohmnları. ıon yoıklt..malanna 29 / ı /94 2 gü- kaynağı... Müthiş T8 muazz.am 

«- insanı insan yapan. ö~ür baY'" nünden bı"'baren baılanaca.k n Şu- btaııbulda görlllmezn1o bir renkli sabiıeler~ 
nnlar içinde telerrüd ~ .. ne:: bat nihayetinde: bu yoldamalara ıon muvaffaldyetıle yalnız 
diri'» Sualin..ı. kar,dık türlil .~lu Yerili!cektir. 337 doğumlularla mu· M E L E K 
eevaplar verilır. ~unlard.ua bira ..-e ameleye t:Ahl tutularak ertesi •eneye 
• makulü de cEI. ~ msan yap• terkedilcınler de 338 doğumlular 
tı!» hükmüdür c- P~, maymun? birlikte muamele yaphrac.aklardır. 
onun iki deiil dört. elı var! B~ ~ 2 - Bqiktaş, Fatih. Beyoğlu, devam~. Beanslar: l.ıtO -' -
saba söre ~izden b~e .daha büyük E.ır._ıö~i" Tak.sim. Şehremini, f.vüp, 
biı. varlık gostennelıydı.» ..• c - Fa- tuhıden mıntakalannda ikamet eden ••••llliltl'iiıSOİlll-ı!91idia••••ıi 
bt onunkiler tam manasil• ite ya- yaıbancılar, poli.ten alacak.lan ib.-
nr el değil. Zira. alet kullanamıyor- met senedi ile. Beyoğlu •emtinde IEBİR TİYATROSU TemslJlert 
lar!.,.Bat parm.akJan. insanmki ... 11'bi, oturanlar Yabancı BeyoA"lu ıubesine Tepeba§l Dram kısmmd& 
diğer parm.aklannın ucuna degnıe- l..tanbuI tarafında oturanlar da Ya- Gece saat 20,30 da. 
mektedir.,, :bancı Em.inanü ıubestne müracaat YAŞADIÖJMIZ DEVİR 

••• edeeuJderdir. İltlkl.ll caddesi KOJMdi Jnsmında 
Ey m ki. ey ben ki. ey ~ ~ 3 - Bakırkay ve Sanyer rubeleri Gece aaai 20,SO d& 

Sinemasında 

Sevimli· Havdud'un 
iNTiKAMI 

BAŞ ROLLERDE: 

HENRi FO'ND 
Jackie Cooper 

BUGtiN MATiNKLml>B: 

1 PEK Sinomaamda 
tmıda" ki, elhamdülillah, bepunızın mmtakalanndald yerli rnı Yltchancıla- 1 S C 1 K 1 Z 
ilôşer laL.J elimiz var. Ve bunlar rm da bu ıubelere mUraca.at etmeleri wmı•!P!ftBuıoı.ı1111111111atı.111111111JJ1ıı•ı•w=ı•ııııtt11111ıımuHmıımwılllllıı11111Uıwıııııı11111tW111WD119 
hep beşer medeniyetini. ı,e.er ~- llzımuır. , BUG1JN llATİNELERDEN triBAREN " 

detini yaratan tobumcuklar g1'bıd.~: -4 - Bu müddet zarfında yokta.. E L H A M R A sı·nemasında 
Fakat her tohummı filiz nnnechgı nuı,ya gelmeyenler hakkında Asker-
de meydandL Kimini, kara kara 1Ml kanu;.unun ceza maddesi tıı.t:bilı: Y A Y L A O 1 L B E R i 
hayvanla.·, yer. yutar. siler. ıilpü- edilecektir. 
r6r. Vah onlara... S - İthu il&nın tıehJii maluım .. 

Elile l-:r istibaal iti görebilen. bir kalın olduğu lllo olunur. 
heykel yontabilen. bir çönılek. bir 1t•11"'"'''" .. '"'"""'"'"''''''''ıw11111UHU1ım-. .... 11 

ıcanas yaylala.nru;ia geçen ,.. wanı m~rak ~ heyecan io!nde bıratan 
qk ve thtiru film1. HlQblr fllmde ıörülm.1yen nefis " canlı blr mewJL 

J'ıldızlım A. G:IRENAB • MORDİNOF - NİKOVA • ÇORNİYO 
ftSO bir elbise. bir kitap cildi. bü- Oniarn. anamda olmqı lstenelc 
Usa f aydah bir it yapabilene ne 1 de kafi deiil Yolunda bahmmah. 
mutlu... j Elinden fa:rdah Lir it aelen 'Y1lf.ut- Çapanoğlunun emak!w IOMftası. J'eVkallde nq'ell, ctllilll9Hl mm. 

Bu harabeler ortasından yeni me-
1
&.. en fft'eflİ imanlar aafmdadll'. ~ AYRICA: Cambazlar (TORKÇEl Moskova Tt Lenlngrad"m en b11y& 

COŞKUN Ç 1 R AK TORxçgaozı.12 

clenivetle ~atacaklar onlardır. (Vl • NG) ..,. ca.mbaztıanest. 

Bay Amcaya göre-· 

- Adalılar çiçeği a!oroo et.m~er .. Bu yaz Ad.I, ~ 8Ql Jıt-
rtm qıpe .. 

Dünyada herkesi korkudan ~ıldlı'tan.M Her evi tıl.nl>lr esrarla dolduran ... 
Hayaletler var mıdır? 

Bu aksam L a o e Sinemasında 
GÖRECEÖİNİZ 

P AULETTE GODARD - BOB HOPE'in 
Yarattlğı 

Perili Köşk 
Bu korlruno esrarı çCfııecek, bütün blblere heyecan, bütün gönfillere 

se?k verecektir. Senenin bu mtlstesna tllmtnı altı§lnmaP. hazırla

nınız. Lt.tfen yerlertn(zl evvelden kapatınız. Telefon: t3595 

Bir ha..ftada.nbert büyük muva.!!a
:tıyet.ıerle !rae edthnekte olan mev

s1m1n en heyecanlı A4k dramı 

OLGA TCHECHOWA' 
nın en son harikası 

(Günahsız Kadın) 

~ Qörülm~ ~et, 1zdllırun ve 
vukubulan umumt 1stel: Te arzu 

ttrerlne 

Ş A R K Sinemasmda 
Bir hafta daha gösterilecektir 

Bu aksam S A R A Y sinemasında 

GALA 

,,!itim İıtaııbul balkının 'bekleditl ?e 

Tyrone Power'in 
UNDA DARNELL ve 
BASIL RA THBONE 
ile bsaber fe'V~alA<!ıe bir tarı.da 

Jaratt:ıl'ı 

ZORO'nun 
iŞARETi 

.tımsa.ım fUmlnln Dk 1raal eeretıne 

MÜSAMERESi 
ı:n gbel maceraJ.ann.ı ve N8J1J perestiş ~ıtlal'ln ııımı. 



Sa.hile 4 

1 Günlük Borsa 1 
%8 iklncikıinun 19-IJ 

1rt '1,S 933 Türk borcu ı. n. m. 
• 5 1938 UÜıımlyell 
• 5 1933 lkramJyell Erpm 
• 'I 19H sıvu-Erıurum ı 
, • 1934 Slvu-Eriurum 2-1 , 
• 7 1941 Demlryolu ı.sttmm 
• ı 1932 Hazine bonoları 
• • 1935 Hazine banolan 
, • 1938 hazine bonolan 

L. it. 
23.JO 
20.85 
2UO 
li.'10 
ıuo 
19.80 
5G.50 
lS.50 
2'1,25 
50.-
4Ui 
'8.-
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2g KA.nunusani 1942 
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.·~tt;-.c~1~ Galatasaray Köşe aparfİman Tel: 490JO iı..;~ 
.. . .. . .. ••. '. "' .~ ....... ı.~· 

IımlAJc al.m.dc veya satmak lstJyenlere kolaylıklaıı göateren yegAne bil
yülı: mtıe.ssesedtr. Her nen aatılık emlAt, apartırruınla.r ve arsalar vardır. 
EMLAKIŞ'in bu haftaki atıı llstesınl mutlaka tedklk edln1z._ 

Belediyeler Tekaüt sandığından: 
Belediyeden maaı alan Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekaletine mensup mütekait, dul ve yetim

lerin nazarı dikkatine A. Demlryolu tahTU1 I - lI 
A. DemleyoUan tahvili m 
A. DemJ.ryolu milmessU aen~ 
T.C. Merkez bıınkası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İ4 bankası Chamlle atı ) 
T. İş bankası mümessll his. 

ıu..

lZ.bO Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

Elyevm Bele~lerden tekaüt, dul ve yetim JlWlfı almakta ola.n tababet 
ve ıue.batı san'atlert mensuplannın bu nıaa.şlan 4035 sayılı kanunun muvak
kat 3 tlncü maddem mucibince 1 haziran 1942 tarİlılnden itibaren Ankarada 
cBeled1yeler Tekaüt Sandıtl• tarafından tediye edllıooğe başlanacaktır. 
Mezkftr tarihten itibaren her hangi blr teehhura meydan verilmeden nıa-13.- . . . . . ... . . . . 

• • • ·~·--...,. .. J.. ..... - " - • - • 1 ~ .' \.- • Jo...: • ~-. 

A.. Demtryollan şirketi <,;, 60) 
A. Dcmlryolları şirketi ( % 100) 
Esklhlsar çimento 
Kredi Fonstye 1903 

• • 1911 
• • Amorti 

• Kupon 
Tıirk altını 

16'1.-
26.7~ 
44.50 
11.90 
13~.-
138.-
60.-
1.251 

38.60 
5.45 
3,10 
5.22 

D 
YANIK, ÇATLAK, EKZEJ!ılA ve 
CİLD YARALARINA feykalide 
IJI Celir Derinin ta'lelenmeslne 
ve yenllenmeslne hhmet eder. 

Her Eczanede bulunur. 

Külçe altın blr gramı 
Osmanlı bank.ası (banknot> 
Londra üzerine 1 sterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

129.5273 
12.89 

30.8875 

IRADYOI 

ZaJI - Sümer Bank Yerli Mallar 
Pazarı İstanbul II\llğazasından 866 ka
yıt numaralı Bilecik Kı5Prü nahiyesi 
Ibrnhlm Kalam.:uı'a n.ld eşya alma.ta 
mahsus cüzd.anı kaybettim, yenls1n1 
alacağımdan e.sklslnln hükmü yoktur. 

Bugiinkü program 
İbrahim Kal::ı.man 

12.30 Program, 12.33 Huzza.m nuı
kamından şarkılar, l.?.45 Ajans ha.
berlcri, 13.00 Şarkı ve türküler, 13,30 
Müzik CPU, 18.03 Fasıl heyeti, 19 00 
Konumın. 10.15 Dans müziği (Pi.) , 
19.30 Ajans haberleri, 19.45 Halkevler! 
Folklor sa:ıti, 20.10 Radyo gazete .. ı, 
20.45 Saz eserleri, 21.00 Zlrn:ıt Takvi
m!, 21.10 Nihavent rnak..'\mından şnr
kılar, 21.30 Konu.,ma, 21.45 Senfoni 
orkestrası, 22.30 Ajans haberlcrl ve 

Dokuma ustası 
ve 

• • 
ıyı tesviyeci 

aranıyor. 

Taliplerin Kazlı - Çeımedo 

Mensucat Santral Ltd. 
Şirketin . müracaat etsinler. borsalar. 22 45 Dans muzi.ğl (Pl.). ı 

Yarın sabahki program tiiER'!::ZIEi•ıa;::mmm••manii 
7.30 Program, 7.33 Hafif parçalar ı 

CPU, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Sen
fonik parçalar <Pi.), 8,15 E\'ln saati. 
8.30 Müzik (Pl.l. 

Teşekkür 
Ç. f: .. K. ı;minönü kazasından: 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Tü.rki7e 

1400 ku~ 
750 • 
400 il 

150 .. 

2700 ku~ 
1450 • 
800 • 

il 

Senelik müs:ı.nıcremlzln herkesi 
memnun edecek tarzda mtlkemmel ol-! 
nınsına yardım eden ve bizzat çnlı
mn, Istnnbul ve Beyoğlu Halkevlerl 
hevcskii.rlarlle sevgili rnekteplf çocuk-1 
lanmıza, İbrahim Öz.güt· ve arkadaş-

1 
l:ı.rmn, Şehir Tıyatrosu :ırtlstlerlnc, Posta ıttlhndına. dahil olmıyan 
bay Vahrnm Oesaryn'na, do.veUilerln ecnebi memlekeUer: Seneliği: 
huzur ve rahatlık Jle av~tıerinl temin 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 
eden Tramvay idaresi müdürlyetııe ı 1000 kuruştur. 
Seyrüsefer müdtlrlyetlne Kurumumuz 1--------------1 
ve ~ıx:uklnnmız namına arzı şükran Teldonlarımu Başmuharrir: 20565 

lz Yan işleri: 20765 - İdare: :?0681 
e-:ıer . 
• Müdür: 2049'1 Ç. E. K. Eminönü kazası reisi 
_____ D_r_. İhsan Sami Garan 1 Muharrem 12 _ Kasmı 83 

Zayi - İstanbul emniyet müdürlü- B. İm. Ofi. Öi. İki At. Yat. 
ğunden almış olduğum 31/1116 sayılı E. 12,10 1,53 7,06 9,44 12,00 1,3-i 
ikamet vesikasını kaybet.Um, yenisini Va. 5,31 7.14 12.27 15.05 17,2118,55 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. İdarehane Babıtlll civan 

Beyoglu Macar sokak No. 1 Acımusluk sokak No. 13 
Fotlnl Calicatzarnkl 

1 
ill••iıııll•••••••••• 

ILDIZ 
Sinema. San' at. Gü.zellik ve 

Gençlik Mecmuası 

77 nci Sayısı bugün çıktı 
YILDIZ'ın Bu Say11ında: 

Deanna Durbin - Willy Frit8eh ve 
karısı • Beyaz Perdenin korkunç 
11evgilis: - Zorima Buz gibi - Hangi 
artistlerin gözleri güzeldir • Sine
ma Sinema oluncaya lcadar - Per
denin yer:.~ Kraliçesi • Behice Ha
fız:· Artist olmasalardı ne olacaklar
dı • Hollywoodun erkek mabudu -
Hollywood' da Moda - Ayrıca bir 

L.===~,~ Film hikayeai - Bir Film Romanı -
Cok güzel bir hikaye - Dert ort<tğı - Okuyucularıma cevaplar • 
Ekspres Biografiler. 

HER YERDE 15 KURUŞ. 

MAHDUT MES'ÜLiYETLi 

GARP LifJYiTLERi iSLETMESiNDEN: 

., 

19 / I /942 tarihinde kapalı zarf uaulile ihalesinin icra olunacaiı 
!..ildirilen HURDA 1EL HALAn..ARIN tclclif mektuplarm.da 
verilen fiatlar haddi llyıkında eörülmediğinden rnilzayodeniıı 
16/2/942 aaat 14 do itletmemizin TAVŞANLI MERKEZlNDE 
y~mar ı açık arttırma uaulile yaoılacağı il&n olunur. 

KULAGAI 
PUDRASl EN iNCE 
KREM ENYüKSElt 
ALLIGI. EN MAKBUL 
LOftYONU EN MUTENA 

, ZtVX SAHatRıll lliTABEDfR. .... 
fOPrA• SAJIS : GÔZEll MÜfSSESHI BÜ'l'Üıt POSlRNEClD.lltS ~IJH 

Yapı i~Jeri ilanı 

Ankara Arkeoloii Müzqsi Müdürlüğünden: 
Ankara'da. Eti Müzesi ltt.lhaz edilen Mahmut Paşa Bedesteni kubbeleri

nin kurşunla kaplanması 1şl 2/2/942 pazartesi günti A. ve Müzeler MüdQrıü
ğü binasında eksiltmeye konulncaktır. Keşi! bedell (18725.02) liradır. 

İsteklllertn yüzde yedi buçuk muvakkat teminatı Defterdarlık Muhasebe 
veznesine yatırarak temin edeceklcrt ehliyet vesikaları lle adı geçen yerde 
toplanacak komisyona. müracaatları. Keşif ve şartname her gün Arkeoloji 
Müzesinde göruleblllr, tastlkll sureti edinilebilir. (530) 

-~u 
Ankarada doğruluğu sayesinde kazandığı ııöhretc müsteniden 

Beyoğlunda açtığı şubesinde gerek Ankarada -ve gerekse İstanbu
lun her semtinde emlAk almak ve satmak iatiyenlere dürüst şekilde 
ve aon aüratle hizmet etmeği vazife bilir vo aa},n müşteTilerinin 
teşriflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki. (Ankara emlak simsarı) 
Merkezi: Ankara Anafarlalar caddesi Zafer sokak No. 5/7 
Telefon: 2406, ŞUBE: Beyoğlu İst.iklfıl caddesi No. 98, Kat: 1, 

Tel: 41571. --ml--l!ll!lllDl~llııii 

BeklenmeJde Olan 

POKER 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DlKKATı POKER TRAŞ 

BIÇAKLARI 

P~:en.:.ir.:t~~-= 5 K U R U Ş T A N 
f ula aatılmıyacaktır. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Etibank Umum Müdürlüğünden: 
Tahmil, Tahliye ve Nakliye Münakaıası 
Bankamu:a. bağlı 1fletme ve müessooat& aJ4 malumenJn İstanbul 

limanında tahmil, to.hllye ve nakllyee.t mQnaJcaaaya. konmuştur. 
MOna.ka.saya tştlrtk etmek isteyenlerin İ.stanbulda. Valde Hanında 

Etı Bank Büroouna. Ank&rada Umum Müdürltıte mü.nı.caat ederek bu 
tşe ald p.rtname ve diğer Ulzumlu evrakı almalan ve teklltlerin en geç 
mtlnakasa tarihi olan 9/2/942 pazartesi gilntl aat 9 d& Et4 Bank Umum 
Müdürlüğünde bulunacak şekilde postalanmaaa lüzumu bUdlrlllr. 

Maarif 
Tahımlnl flaU 

2 pUıDJıo an~rUn 
8 • • 
8 - 12 - 11 - 18 - IO - U 
tadtata tadar 12 a 
• - 12 - ıs - 2() bdr&W. 
kadar 24 lak 
8 - 11 - ıt - 20 bdrat& 
S8 1ılc 
a - ıs • t8 - 2Q b4rat& 
48 111 

160 
1D 

161 

lGO 

111 

100 

matbaasından 
Ki1oeu Tutan " 7 .5 pey at.çea1 

80 120 Ura 
80 1111 • 

150 ~15 • 81 GG 

100 160 • 

100 ıto • 

100 1IO • 

aşla.rın eehabına ödenebilmesi için bu kabU maaş alanların aşağıda zikro
lunan hususntı ehemmiyetle nazarı dikkate almaları llizımdır: 

1 - Bu ka.bll maa,, sshiplert 15 oubat 942 tarihine kadar: 
A - Maaş almakta bulundukları Belediyelere müracaatla alncaklıı.n 

yoklama Umühaberlerlnl cusulen tasdik ettlrereb 
B - Maaf resml senedlerinl, 
C - Nüfus hüviyet cil2ıdanı suretlerini, cNütus dairesinden tasdikli olo.

calt.t 
D - 6 X ol eb'adında üçer fotoğraflarını clO yaşından kiiçük çocuklar 

için lüzum yoktur.• 
E - Maaşlarını nerelerden almak ist~rinl bildiren sandık müdür

lüğüne hitaben yazılmış bi~ istidayı cBu lstldalarda sarih adresler bulu
nacaktır.• Sandığa gönderilmek üzere maaş aldıkları Belediyelere tevd1 
etmeli veya teahhütıü bir mektupla ııAnkarnda Belediyeler Bankasında 
Beledlyeler Tekaüt Sandı~ mfidürl\lğfi• adresine göndermelidirler. 

2 - Bu mütekait, yetım ve dullnnn mn.rt ayında son üç aylık mnaşla
rın ıda Belcdlyelerden aldıktan sonra 11Sandığın yeni cüzdanlnrlle değlş
tlrllml'li: üzere. ellerindeki maaş cüzdanlarını Sandığımıza. gönderUmelı: 
üzere Belediyelere bırakmalan şarttır. 

Yukanda zikrolunan hususata riayet etmeyenlerin maaş tediyelerinden 
vukun gelebilecek gecikmelerden dolayı Sandık hlç bir mesullyet kabul 
etmez. (492) (667) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Hava müsteşarlığının lüzum göstereceği yerlerde istihdam edilmek llze. 

re İngilizce lisanına hnkklle vakıf c16t on nltı İngUlzce tercümanı alına
caktır 

Bu tercümanlardan her birine verilecek aylık ücret mlkdan imtihanda 
gösterecekleri bu lisana. olan vukuf ~ bilgilerine göre 150 liradan 210 llra
yn knöardır. 

İmtihan yert Ankarad& Hnva Müsteşarlığındadır. Ve imtihan 10/Şu
bat/942 salı günü saat. on dörttedlr. 

Taliplerin bu tarih ve saatte yedlerinde mevcut ve ibrazı IAzım gelen 
veslkalan ile birlikte şa.hso..n Ankarada Milll Müdafaa Veklı.Ietlnde mı.va 
Müsteşarlığı üçüncü şubeye müracaatıan. c603• c'17511 

Karar hülisasıdır 
Sulh 1941/15092 
Mllll koruma ka.nunuruı. muhalefetten Orta.köyde Şekerci soG\,nlt 31 

numarada kömür tlcaretlle meşgul Yasef oğlu Meno.hem Nor hakkında 
Beyoğlu 1 inci sulh ceza ma.hkemeslnde cereyan eden muhakemesi netice
sinde suçlunun flll sabit olduğundan Milli koruma. IJmnununun 31.59 nuı.d· 
deLert mucibince yi.rmJ. ~ lira para cezası ödemesine ve ~ gün müd
detle de dükkıinının kapatılmasına ve büküm knt'ileştlğlnde UcreU suçlu
ya ald olmak üzere karar hillO.sasının Aqam gazetıeslnde neşredllm.es.1U 
29/11/941 tarihinde karar verUdl. c:B4911 

Karar hül8sasıdır 
Sulh 941/15094 
Mllll koruma kanwıuna. mulıalefetten Ortak.öyde Aktar soluıtında ı 

numarada kömür tlcaretue me§8ul Avram oğlu Mlhael hakkında Beyoğlı 
1 inci sulh ceza mahkemesinde cereyan eden muhakemesi neticesinde 6U9-
lwıun flll so.blt olduğundan mnıı koruma kanununun 31 - 59 matk1eleıt 
mucibince yirmi ~ lira para cezası ödemesine ve yedi gün müddetle de 
dükkanının kapatılmasına ve hüküm k.atlleştiğinde ücreU suçluya alt oı
ınak üzere kara~ hillasasının Akşam gazetesinde neşredilmesine 29/lUDü 
tarihinde karar verildi. <848) 

Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Müstahdemini 
Yardım Cemiyeti Riyasetinden: 

Senelik kongremiz 1942 şubatının 8 ncı cwna günü saat 19 da n.ktedıl
leceğinden ftzalanmızın hiivtyet vara.kalan veya son ayın makbuzu 11• 
Beyoğlu Meşrutiyet cadde&. İngUJ-z sefarethanesi sırasında Şeker Apartıma.
nınm tklncl katmdakl Merkezimizde bulunmalanru dileriz. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 - Senelik İdare He:y'etlnln raporunwı 
okunma.sı. 2 - 1941 hesabatının tetkik ve tascttld.. 3 - 1942 bütçesJnln taa
d~kl. 4 - Asll İdare Hey'etinln tebdili veya ibkası. 5 - Münhal yedek tı.za
l:ınn yerine yenllerinhı intihabı. 8 - Yardım talimatnamesinin bazı maıi
delerlnln tobdlll.. 'I - Dilekler. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve Ek
siltme Komisyonundan: 

Nevi Numarası Mile. Mu. bedel Pazarlık güntı 
-------------------------------ç m pençe siyah > 

videla iskarpin 36 - 83 8 13,55 > 2/2/P-42 paza.rteeıl 
,. » 39 - 45 184 H,60 ) saat H 
İstanbul Bölge Sanat mekteblnln parasız yatılı talebesi t~ln 190 çift. 

çitt pen~ siyah vldela 1*&.rpln pazarlık suretdyle tedarllt edllecf"kUr. İstck
ınertn numaralan ve puarlı.k günü yukanda gasterllm~Ur. 

Pazarlık Cal'aloğlunda Yükaek Mektepler MuhasebecUltinde yapılaea.k-
tır. iıA.n olunur. (818) 

Devlet Demiryotları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 3580 Ura. olan tOO kilo vermlyon tos boya 1312/942 cu
ma rtıntı saat 14 on dörtte Haydarpapd& gar blııuı d&bJllndeki kom15)'on 
tarafmd&n açık eblltme UIUllle satın alınacaktır. 

911 Bu J;e glmı.ek Lstıeyenlerlıı 268 Ur& GO k\lrU4luk muvakb.t tem.ınat ve Jc.t.-
Yub.nda cini" mıktan ,.,:alı im.rufa• &O* ~ l!onmuttur. ntm\Ul taJin ettılt ""8J.kle birlikte etslltme ıOntı au.tln• kadar kom.layooa 

Bblltme S0/1/lKI tarthfu teeadat ~ owna ıono. ... ll cı. Ud>aa müracaatlan llt:ımd.ır. 
MüdOrltıll blnum.da 7lıPllııcalmdan Lltekllletin mua;ntn lib:l " 1&attıe Bu ıoe att p.rtnameler t.omısyondan param; olarak d$tılmaık.tad.ır. !P----------------------•I pey aqelerlle mikeıcaatı.an. eanoame Mftd~ panm olal'llt: tıedart.t (820) edllebUlr. (182) * 

Şark Kromlan işletmesinden: 

DOKTOR ARANIYOR 
Mı:den Culemandald işletmemiz Merkezinde iatihdaın edilmek 

üzer.,. bir Doktora ihtiyaç vardır. Operatör olanlar ve aakerlilde 
alıikn_ı olmıyanlar tercih olunacaktır, 300 l..ira,.a kadar mut 
verilecektir. isteklilerin lüzumlu evraklarile (Şark KTomlan ııl• 
me i. Maden - Gulernan adresine müracaatlan. 

Türk Hava kurumu Akçakoca ıubesinden 
Şubemizde mevcut cl32• tane kuru ve tuzlu koyun ve k~ dena!J.e ıllb 

tane snlamuııı halinde sığır der131 açıt: arttı.rnıaya konuhnWJ(.ar. IhaJıell 
'7/Şubat/942 cuma günü sa.at H de yapılacakm. t.Retllleıin &1111 gb. " 
tnrlhte mezkür şubeye müracaattan Ulıı. olunur. c82b 

1 lnbiıarlar U. MüdürlOğündenı 1 
Muhammen becrell (25'78) Ura (50) kut'lıf olan muhtelif fekil ve eb'atta 

2624 adet turu pil (18/2/1942) pazartesi gtlntı saat (14) on dörtbe Baydarpa.
§ada Gar binası. dahlllnd*1 komisyon tarafından açık eksiltme usullle 153.tın 

1 - Şartname ft nQmunesl muıelblno. H0.000 mı1U. "'kmıaıl OUbUIU alınacaktır. 
milteahhtd.l nam· hesaıbınt. puarlıtla -.ım aJmaoıktır. Bu l§e girmek isteyenlerl.n (193) Ura (24) kuruşluk muvakkat ~u 

n _ Pazaı1ı1ı: 10/1/94.2 gibıtl saat 9,40 da Keba.tq :ı.nam btnuNSa vo kanunun tayin ettlğt ve:sıaiklo birlikte eksiltme günü saatine ka.dat ko-
mtıte4fttn merke11 mm>a.yu.t kcmıi8yonuııda yapılaea.ktır, misyona müracaattan lazım.dır. 

m _ NllmUD9,.. p.rtııame .aeıı geçen ftd>ede ~ Bu işe alt §D.rtruımeler komisyondan parasız olarak dıığıtılmal-t:ıdır. 
IV - İstıe'klllertn pamrlık için tıaytn ~en stm ve aaattıe ~edecek- <873> 

lel'l na& Ozerinden ,nroe Jed1 buçuk temııuı.-~ blrllkte mezkQr m-
m13yaoa mil.racaat.la.n. ( 8'18) 

Üniversite A.E.P. Komisyonundan 
Radyoloji emtiblbtine ya.ptınlacaJı: ~ Ura muhammen bedelli t.ht& 

ewa a/2/M2 perpm.be KOntl saü 18 d• rektörltlöl aoılı: etSlta:w ile Shale 
edUecekt1r. t.lsWJ.Te ?tnmm ~ ~ ' cntb 

İstanbul fiat mürakabe komisyonundan 
Görülen lüzum üzerine komisyonun 14/1/942 t:ı.rlh ve 142 sayılı llft.nı §11 

tekilde tavzih edllm1ştlr. 
750 gramlık adedine 12,SO k.ur\14 narh tayin edilmiş bulunan ekmeğin 

rutubet derecesi bamt " "° olaıb!lecettndcn htıA.fına hareket edenler hak-
kında takibat yapııacatı ehemmiyetle llAn olwıur. <CSS> 


