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Rusya mı 

Afrika mı Başvekilin nutku Millet Meclisinde 
mebusların sözleri Uzak Şark mı? 

M. Churchill İngiliz 
planını açıkça anlattı 

Kadınların israfından bahsedilerek 
buna bir nihayet verilmesi istendi 

"Türk parasının kıymeti yerindedir, altın 
alanlar aldanacaktır. Evvelki umumi 
harbin misalleri yaşanllmıyacaktır,, 

B. Refik İnce, bir taraftan ihtiklr ve isti~r aleyhinde, diğer 

İngiliz Başvekilinin Parlamen- Başvekil, B. Kazım Nami Duru'nun bazı vekillerin taraftan tasarruf lehinde söz söylerken kendi evlerini şeker,pirln9 
\.. -' 
todaki ilk nutku, mebuslar üze- k ) d ki dd " ve buğday çuvallarile dolduran münevverlerin simalanna riyakArbk 
rtnde sert ve çabuk tesır gözeten şe er top a ı arı i iasını reddetti ve Hangi vekil ne damgası vurulması ıbımgeıdiğini söyledi 

bir politika söyleviydi. İtimat t J k d• • d h ti •• J • • • t • d d• Ankara 30 (A.A.) - Büyük 
reyini sezclikten sonra. söylediği Op amlŞ, en tSın en Sara a e SOY emeSIDI ıs erim" e 1 Millet Mediai bugün Şemsettin Gü· 

lldncl nutuk mebusları ve İngiliz Mı·ııAı Korunma kanunu dün Mecıı·sıe kabul edı.ldı· :!:;.·an reisliğinde jlri cd9e akdet-
e!kanru aydınlatan çok ehem- Birinci celse: Milli Korunma ka-
miyetli bir vaziyet hülasasıdır. nununun bazı m&.ddelerini Cleği~ti-

Bu nutku biraz çözelemek fay- Ankara 3° CA.A.> - Büyük Millet dığımız derslerden tstlade ederek ren kanur:. layihası encümenin tekli· 
Meclisi bugün Şemsettin Günaltaym R • • • • h idareyi temlıı edeceğiz. (Bravo see- f. •. • "ha •. 1 dalı olacaktır sanınz. reisliğinde iki celse akdetmlştlr. e 1s1 c um ur lerD ~ uze-rıne tercı n ve rnustace en 

M. Churchill, Amerikan ordu- Blrlncl celsede: , ~dan evvel herhangi şek.lü suret- müza~ercsine. g~i.~miı.tir. Ka.~unun 
sundan İngiltere adalarına gelen Encümenin teklifi kabul edilerek te açllt kapalı bir kuvvete da.yanmak heyetı umumıycsı uzerınde muzake-

Mllll Korunma Kanununun bazı mıı.d- Dün servet membaı olamaz. Bunun düşün- re cereyan ederken, Refik ince cMa· 
hava ve kara kuvvetlerinin udüş- delerin! değiştiren kanun l'-yiha.sınm .. , Meclisteki çalııma dük ve etıaa yaptık. Benim hükfunet nisu aöz alarak, Milli Korunma ka-
manla mümkün olduğu kadar müstacelen ve tercihan müzakeresine odalarında mef gul oldu re1ai sıtatıle taklp etıtıtım hattı ha.- nununun istiraplardan doğması mel-
sıkı, mümkün olduğu kadar ça- başlanmıştır. Kanunun heyeti umu- • reket ve Ut vcrdiğtm karnn budur. huz olan nizamsız1ıklara meydan 

Başvekil 

Yarın radyoda bir 
konuşma yapacak 

Ankara 30 (AA) 
Başvekil Doktor Refik Saydam 
Şubatın birinci pazar günü aa
at 20, 15 de Ankara radyosun
da bir konuşma yapncaktır. buk temasa gireceğiniı) haber tnlyesi üzerinde cereyan eden mfua.- -- H~r- TiiM vatandqınm başka. türlü vermemek için yapılmıf ve kurulmuş 

vermekle, nereden ve nasıl ola- kereler esnasında Başvekil dok,tor Ankara 30 (Telefonla) - d~mesine de ım~n yoktur. Ha- bir rnüeascş~ olduğunu ve üçüncü 
Retllc Saydamın beyanatından sonra Remcümhur İsmet lnönü, . bu- riçte de olsa böyle dÜfÜllecekUk. Bu- defa tad~: edilen bu kanunun yeni ~-----------.,,,., 

cağı hentiz bllinmiyen bir taar- Tjcaret, Maliye ve İktı&d Ve>klllerl de gün öileden soma, Büyük Mil· rada. d& böyle dilşüniiyoruz. Yalnız ihtiy~çları karşılamak için hükumet- ve Lundan .dolayı hükumetten tedbir 
ruz hazırlığı ihtimalini belirti- sıraslle söz alarak llert sürülen mü- !et M«liıine gelerek geç vakte yaşadığımız gttn 914 değildir. Aradan çe alınacak tedbirleri ve esaslar va- i~temeği bir vazife bileceğini alkır 

mı Z
"'manda Hı·tıerin son taıealar hakkında izahatta bulunm114- kadar Mecliste kalmışlar ve ça- uzun zamanlar geçmiş, bilyük farklar ·~· . - .. 1 • b" f .h . lar arasında söylemi~tir 

yor, aJ .cı. « !ardır. Kanun neticede ta.bul edil- husule gelmlftlr. Pollt.lk joograflk zettıgı:u ıoy enuş, ır tara tan 1 tı- • : 
ümidi, İngiliz adalarını işgalden m~Ur. lılJlla odalannda meıgul olmuı- blrQOk tebeddüller olmuş, Türk mille- kar ve istismar aleyhinde. bir taraf· Altın 1§1 
ibaret kaldığı zaman» Amerika Başvekil doktor Refik Saydam bu lardır. tl kendi hududu dahilinde, kendi hfı.- tan tasamıf lchind~ söz söylerken Emin Sam cEak~chiu altın iP. 
kuvvetlerinin işe yarayacağını, münasebetle qağıdalrl nutku söyle- klmlyetııe tees>üs etml§f,lr. Rejimin- kendi evlerini şeker, pirinç, buğday ni ele almış ve paramızın bütün dün• 

mlştlr: burlyetl hasıl oldu. de de kendi idare.sini ve styasetlnl çuvallarile dolduran münevverlerin yadaki paralara nazaran en sağlam 
ve ıcİngiliz ordusunun talim gör- yürüterek düşündütünil ve kendl.slnln simalarına riyakarlık tarngası vur· olması ıa·zım .-.eıı·rkcn altın fı"atlAn·-

1 
Arkadaşlar, bu kanunun müzakeresi Evvel~ ı,wıu arzedcylm k.1, 29 aydan • ., ~ 

müş ve harbe hazır tümen erine dolnyıslle söz almak niyetinde değll- beri devam eOOn. harp esnasında ilk milli sa.hada yapmağı istediğini tes- rnak lazım geldiğini, feragat v~ fe- nin füzumsuz surette inip çıkmasın· 
daha büyük bir hareket serbes- dlm. Birçok arkadaşlar, mesele üze- günden itibaren htiltumetintzın almış bl: et.mil Te ona göre yürümüştüı. dakarlığın milli i1l,.rde en büyük dan zarar gördüğünü ve bu altın 
ııg·i vcreceğhıJı> bildiriyor. rinde güzel güzel görüştüler. Zaten olduğu karar §Udur: Dunya. vaziyeti de başknla.şmıştır. Bi- düstur olduğuna .:ani bulunduğunu inip çıkmalarının borsaya kabul edil-

.. " nacnaleyh ı9nri cephcstnden, iktısa.dl ·k t • b·Jh · . b · · d w b ı · .. · 
Pasifik harbine gelince, M. Buyuk Millet Mecllsinln en büyük Bu kürsüden birçok defalar heyeti cephesinden doC"rudan doğruya mUic- ~ re ~.ı~ .ı as~_ m ... n~rvre~ taba- ~esını ogru u madıcını ~oylcmış. 

Churchill, bu harp sahasında :~~e~ö~~e =~~:.: de':l~~:ıısa~1:~ celllenize arzettim, bundnn evvelki tin bünyesi cephesinden tn:ldp oluna- .~nın ~zennkeh~.k!gı v~zıbe erkı te a- orudma. kaknudnunun iki aydır encü-
Hal'bl Umuminin misallerini asla ya- cak e.saslar hiçbir 7.aman 914 de dü- ruz .ettır.!re u um~t1~ u ~~unu ~en " .n~ a ar .esaslı. su.r .. ~tt,: ve d·i· 

«SPJorulabilecek kusurlar ve ek- rccck şekilde konuşmaktır. Yine o şatm.ıyacaiız. (Bravo sesleri, alkı.,- şündüklerlmlze ve gördüklerimize tatbık ederken azamı şıddet goster- dme dıdıne tctkık cdıldıgını, etraf-
siklikler yapıldığınııı gene itiraf günü yaşıyorduk, amma. araya bazı lar) · mesi ve Lilhassa n illete nümune ol· tı.ki tcnkitl'Crİın dedikoduların tama-
ediyor, hattA.: tlEldeki bütün kay- hft.dtscler kan.ştı ve söz almak mec- Bundan e~l gördüklerimizden, al- (Devamı sahife 4 sütun t de) mak mevkiinde bulunanlara karşı mile lüzumsuz olduğunu, işin Millt 
naklnn kullanmak suretile daha asla mcrhamtt etmeml'sini rica ede- mücl'aeledeki ruh ne i e ayni ruhla 
açık görüşlü bulunmak müm- Japonlar B. Hı·tıer·ın Rusların rek sözlerine niha:rl't vermiş ve al- tutulması lazım geldiğini söyliyerck 

kı,lı..nmıştır. hükumete muvaffakiyetler tem-nnl 
kündüıı bile demekten çekinmi-
vor. ccFakat, diyor, oralarda her- sı·ngapurdan du··nku·· Doneçte Muhtaç olduğumuz etmiştir. mallar azaldıysa Kadınların israfı 
şey mükemmel surette cereyan Bundan sonra aöz alan Nad Tı-

ct~eydi dahi, çok ağır İngiliz ve 18 k.m.uzakta mu•• h•ım nutku t BCiç Türker cAfyon> söylediği B k d l aarru 1 uzun bir nutukta halkın şiddetle naz c ursa> a ın ardan bahsetmiı 
Amerika kayıpları neticesinde Z arı h ld - il k .1 • israfın menini kadın israfı olarak mu taç o ugu ma ar e ırı mışse, .f .k 
Pasifikte deniz hakimiyeti gene . h d · · d . d. tavsı ettı ten acara kadının koca-- _ tıcarct mua e csı saycsın c ıste ı- h~k· )d • 
elden gidecekti ve bugünkü du- T okyo'ya göre bir Japon «Almanyarun bu harpten B • k . . . . ğimiz malı memleketimize ithal ede- sın \ a ·ım 0 

ugunu, muttasıl §unu 
nım oıacaktı ... ll k I A t I rıanı ve RıJef ıehırlerı ,, bileceğimizi hatta lngilteredcn bir v .. b~nıı istemek -~~r~tile koca.sını 

M. Churchill, Malezya hezime- 0 U VUI ra ya kuvvetli çıkacağına Ruı kıtalarımn çenberi müddet için buğday ve arpa itha- suııstımak sevkettıgmı, kadın ruhu· 
kuvvetlerini kutalmıt eminimıt • • 1 d. "linin kahil olduğunu, hayat pahalılı- n.u~ zayıf ve hassas olması kendilc-

tinin ilk sebebini Japonyanın ıçıne a ın ı ğını teıdit eden mühim bir sebebin rını modanın hakimiyeti altına dü-> 
Hindiçiniyc girmelerinde buluyor - - - - - - -- altın üzerinde spekülasyon olduğunu şürdüğünü, ~~~ının ahlak_! f~z.ileti, 
ve: «Ü zaman Japon saldırışına Tokyo 30 (A.A.) - Dornei B. Churchill'in harbi tahrik Mo&koya 30 (A.A.) - P.erıem· ve buna kar~ı tedbir alınması icap vııtanpe?'verlıgı çoluk ÇOCUitU ıyı ye-
engel olacak halde değildik tek ajansı, Japonların Singapurun 18 ettiğini, B. Roosevelt'Jn kapita- be günü nctredilen hususi bir tcb- ettiğin; vt: şimdi müzakere ettiğimiz tiştirmesi 'ile değil üz.erindeki şeyler-

i !.tal ' J !kilometre ıimalindeki Mulai"yi inal llzm Ue blrl.-.iği'ni v• Yahudi- !iğde deniliyor ki: 19 Sonkin. unda. kanunun millet menfnatin"ı Lorumak ile ve kıyafeıilc ölçüldüğünü ve haa-
bnşımıza A manya, ya ve a- tiki . . M 1 h · d bil "'~" ~ . .1; 

P
onya ile savaşacak kudretimiz -odtı·rı·yoerr.ınJapoane~ıtaalcaerıp .,;C:dnı· ~nga: li~ yokedUeceğini söyledi bah cenup ':e cecı.up cephelerındekı için ikmal edilmiş hir eser olduğunu (Devamı sahife 4 sütun 3 de) 

m; ,,.- btalarınuz ııddetlı savaılardan aon· • 
yoktun diyor. pura doğru akın etmektedirler. Di- Berlin 30 CA..A..) _ Na.syon 

1 
~ _ ra aerlemeie lbaılamıtlardır. Kıtala- ~ u M 

ln,,.iltcre, belki oralara vaktin- ğer bir Japon kolu ıark sahilinde yalt.n partlsln1n lktldar mevki~::- nmız, düımanın ;müıtahke~ ~ttını g 
de d;ha fazla kuvvet ve silah Avustralya kuvvetlerini kuşatmıı 'kıflllın 9 uncu yıldönllmi münuebe- yarmıılar ıve ilerı kuvvetlerınuz 15 2 
gönderebilirdi. Bu yapılmamış ve ve imha etmittir. tUe oansöl~ ıntıer bugün aaat 7 de ISor.lcinundan 27 Sonkinuna kadar n 

. . . Londra 30 (A.A.) - Uzak Şark- blr nutUk söylemiftlr. ön~ Avam vazifelerini hakkile yerine gel';rerek 
Uzak Şark bır derece ıhma_l edıl- tan gelen haberler, tekrar gayrimü- kaınc.rasında cereyan eden müza.ke- 100 kilometred-en fula ilerlemiıler nıııh>nnmnn ........ ı:ı.ı .. ıııımııııırnmmnmn-;:. 
mi15tir. Sebebi? M. Churchıll bu- sait bir mahiy-et gösteriyor. lngiliz relere temas eden Hltıer. parlamen- , : Bo ·orinkovo ıehri ile Lozovaya 
nu ~öyle anlatıyor: «Rusyaya kum-etleri gene ricat halindedir ve tarlzm. ile N~onal Sosyallzm1n ıstt- ~ehrini ittıal etmiılerdir. 400 den 1 
malzeme yardımını kısmadık. Bu Japon kıtalan ~ngapura gid~n ıo- nat etU~ prensipler ~dakl farlcı fazla mcVki kurtarılmııtır. Alınan 

d b
. i . . hi t• senin ancak 50 kılometre uzagında; bellrtıtikten sonra e:ııcümle demlftlr ganimotler tunlardır: 

yar ım, ız m ı~.ın va m ne ıce- ki La • 1 d J ki· gong a varmış ar ır. apon · 608 40 k 
ler vermiş olmakla beraber sanı- tayyareleri mütemadi akınlar yap- ıOhurchill harbi tıahrlk ediyor. ~- ,.. A • top, .. tan v~ zırhlı ara.ha, 
nm ki Meclis ve memleket efkA.· maktadırlar. fakat lngiliz avcılan ~elt kap~llmı ile birleıtmlftlr. m: ~4 _, mıtralyoz, 3312 ~per havan to· 

b
.. .. k kı . di bu ka b. h 1. J tayyareai d'" .. .. dünya harbine sebebiyet veren ayni pu, 6013 kamyon, 513 motosiklet 

nnın uyu smı şım , • ır ay 1 • apon ~ıur~- gizli muzır kuvveUer, lklnct harb!n de 1095 lneiklet, 23 rad 0 c' ' 
ranmızı inanla tasvip eder.)) >:orlar. Bırman>:~da d~r~ hi.aaedı- müsebb1b1d1r. Hatbukl 11114 de Al- 100.000 den fazla Y ı~azı, 

1ngil lır d-erecede degıımemııtir. manyada demokraal ~jlmi vardı. De- • • mayn, talmben 
Rusyaya yardım meselesi • 144 Japon tayyaresi mek oluyor kl diln olduıtu gibi. bugün 1 nulyon fııekl 1 OC kilometre tele-

tetede bazı sızıltılar uyandırmış d" .. "ld'• de harbin sebebl Almanyadakl reJ1- fon lca-b~-~u. _ığtinam edilen daha 
olacak ki M. Churchill, son nut- Uf uru U mtn şekli detlldlr. "baıka kulliyetli harp malzemesi ara-
kunda bu nokta üstünde çok RaatrOOD 30 (A.A.) - İngiliz Hltler, fÖyle devam _etmlfUr: . nda taptlar, 24 harp malzemesi 

M l Singapur hava kuvvetleri tebliğinde, dün 300 aemedenbel'l dunf"8,nın dörtte :cfepoau, 240 araba 2800 b· . 
duruyor. a ezya ve. Rangoon üzerine yapılan akına itti- birini hWmiyett altın& alıı:ruf oWuı ardır. . .ygır 
tehlikede. <ıO halde, dıyor, o ara-1 rak eden 40 Japon tayyaresinden İngllt.ere, A_vrupa71 mütemadi7'!1l tef
lık Rusyaya mühimmat yardımı-! 13 ünün tahrip edildiği bildiriliyor. rlkaya dütünnet• çalıtmlftır. Chut'- (Dnuıu aQİfe 2 sütun 5 de) 

nı kesmeli miydik? Rusyaya gi- Vat~n. 30 .<AA:2. - H-:rb~- ~~~·ı?:ya.::c:: :ı=~ba· =:;==. ======i 
denin bir kısmı bizi Birmanya ve r.e ~~zare~nın ~ır teblıginde hıl~ söyledL Bundan dolayıdır Jd, kıt& 
M l d 

·yete koymasa rıldıgıne ııore Çjn hava kuV'Vetlerıl.oe &!erinde her tai'afta Jren"' ..... ne -::.u-
a ezya a, emnı · ı.. • ,.... A . .__ ·· ··11··1 ...._ -~ . .. .. . ~ki . eti ı~oır ıgı yapar. merı1U1n gonu u ee tikler anyor. Mu&Da.tn İııgWs iaı.pa.. 

bıle - çunku denız h mıy ri B!rmanya kesiminde ıimdiye lca- ratorlultu, Almanyanın sadece Yata 
elden gittikten sonra tam bir em- dar 131 Japon tayyaresi düıünnüı- hakkını almalc için dölıcmete mıec:; 
niyet sanmam ki mümkün olur· !erdir. (Dfturu sahife 2 aiitua 8 da) 

P:l.~.Ja•"*Iers: 
• 1 

Sade l)urwuncular değil, 
dileAC;ler de çoğaldı 

du - hiç olmazsa bizi oralarda 

aahaiyihazırbulundururdu.»Bu Tokatta yangın ... ~~.~~:"'"~~~ı 
sözler Rusyaya yardımı büyüm- . .._ a...ç v• merhamet duy-
seyen İngiliz efkarına mı, yoksa plan lmY"Yedendiii için harp, ~-
İngiliz yardımını küçümseyen H A h b . . JUDCularla cın..Beri çojakır. Alı· 
Sovyet Rusyaya mı hita~iyor, USUSI mu aSe eOID defterleri tama- lak baionund9n ikisi de birdir. V~· ı 
p 0 k belli değil Her ikist d~ ola- d h• b• k guncu)ar aibi dilenciler de ortalığı 
bttirı · • • men yan ı ve ıç ırşey urtarılamadı ~-~~d1• Sok~ı Jardaıydaım-

M. Churchill Avrupa ve Pasi
fik harbin.den soma Libya cephe
sinden bahsediyor. İngiliz Başve
kiline göre Libya hareketi üç se

a7-~ mı geçı me:z o u. 

Tokat 30 (Akşam)' - Bu gece saat birde husus! muhasebe Bir çok yardım teıJW&tunu ve u-

-

:w• 

(Istifçilikle mücadele edllmeseydl .. ) 
beple yapılmışt1r: 

Necmeddin S~ak 

ile polis merkezi karakolunun bulunduğ'u binada yangın çıkmıştır. l.taıms nr. Bu çocukları top~~~
Ateş pek çabuk büyüdüğünden hususl muhasebenin bütün def- lı. muhtaç olanlara bakmalı, otekı· 
terleri yanmış ve hiç bir şey kurtarmak mümkün olamamıştır. '-i, bilbuaa oalan bu ticarette kul· 

lllaan .... babaları cezalandırmalı. 
Bu telgrafımı çektiğim zaman yangın hilA devam ed.irc>rdu. Zarar •- lLl--1 _,_ • •..!- .. 

-ı-O••-• manzara ÇUll. Çll"am, yu· 
Ev aahibi - Ne istiyorsun oğlum} •. 
Bakkal çırağı - Ustam selam söyledi, iki kılo sabun. üç kilo ıe&-. 
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~..EiKB - w g;pas FiMM IQ EWt 

Diin. Geceki ve Ba Sabahki a erler 
·u SABAHKİ - Mi 

"l:'ELGBAFLA.B 

Singapur 
müdafaaya 
hazırlanıyor 

Birmanyada Moul
mein'in şarkında 

harp oluyor 

'i • .... 
c----. a= ~v .. _~ ~ i-~~e ~:CJ B. !1~~i~'i:u~~:kü Rus!::~:~~~~çte 
'\,'8 ':".,~ f" p "-- ~ (0... tarab t inci ,..ı.;fede) (Bq ruah 1 ine; •ahlfede) 

R la t d oldu~ kanın onda birine mal olma.- Ayni müddet zarfında tahrip edi· 
tn us r I' ~ up a a m.ıştır. 1914 ha.rtıl Alman;yanın şan leıı Alman harp malzemesi hakkm-

Kabire SO lA.A.> - Orta. Şark - ' ~'U ve oeref kazandığı aSkerl sahada de- da tafsilat verilmek.ted ir. 
gU:lz umumi lau'argihmm cuma teb-- ğil, yabudi ve markslst unsurlar ta-

lili: . d ğ 28 taarru·za başladılar rarmcıan ya.pııan teşvik netıcesınde1t1 Simolenık tehdid ediliyor Cenuptan Bingazıye o ru 800- aşağılık isyan yüzünden kaybedilmiş- Lo d 
30 

(AA ) ~ k 
kl.nunda. llerliyen düşman kuvvetin.in tir n ra . - ...-r cep· 
her Jt:1st de tanklarla mücetıhez iki mtıer 1918 mütarekesinden bahse- besinden gelen haberler, çok mem· 
kuvvetıll koldan mürekkep olduğu derek, ~Utarekeyi takip eden sulhün nuniyet verici olmakta devam edi· 

§imdi a.nJ.9ıŞ11ıneıktadır. DÜ§man, bu 'apo-lar Borneo'-·--: ı:ıaerhezini tahviue Almanya için s\HIJısızlanma ve büt ün yor. Tebliğle~. son derece muhtasar 
çenede çok üstün aıı.yıda o.Ser kulla- J~ ... ~ ,.. ... ..,i:. T ruü.stemlet:e ımpanitorluğu ile t.op- olmak)_. Leraher yan resmi kaynak-
narak lleFJem.l.ş ve '1 ncl Hhl.tll tugayı J• l l •b J._ h ' ·df b / rok:larının bazılanndan mahrumiyet )ardan gelen haberler, Ruslann he· 
cesaret ve ş1ddetle dö~e mi- Bal:VOr ar • t ıvaau OTeH Ce e - leml: t· 

~...ı- Bt J :T şeklin«e tıe1.a.l1fır ettiğlnl roy ~ ır, men bütün kesimlerde ilerledikleri· 
=._ce~~~ ~~urkuv: kısmına 'intikal. elti Bltıer, arka~a.rlle ve Alman mll- Di bildirmektedir. Valdayi tepele-
veti 28 ao:nkinllllda. Rejlma.ya. vardık- letlle temas n eticesinde eserine de- rinder. başlayıp Ruslan Vd.ikieluJci'. 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

vam etmek için lcap eden kuvveti n . ı_ _ ı_ ,_ d · h"" 
tan sonra gün tmranrken sahil yoluna- . • . imanı bulundufunu ve içtlmat niza- D'Ll ~&. y~ınına &.a ~r getiren u-

Vicby 31 (A.A.) - OFi.: S!nppıur yerlefln1ştir. Son derece üstün sa,yıd.a. Pasi&k cephesiMe Ja?onlu, Ma- tank, mitralyöz ve taııt YaSıta.sı ol- mın derin surette tadil edilmesi za- cum şımd1 cenuba dogru kwrılmak-
şehri müdafaaya bam'lanıyor. Ja.PoD.- olan dü.ş:maaı kuvvetlerinin b':_ ~ ta.: k.a.esar ~~ğa.zmdan nakliye ~purla- mak üzere bir çok malzeme iğtinam ~ tdri.k ettiği.n.1 söylemiş ve ta ve Smolenski tl"hdit etmektedir. 
ı:u-, Ma.Ialı:ada yeni terakk.ller J'8ıPl'.IUlr ralli hücumları netlceslnde dorouncu. rmı g..;mrlerken yedikleri agu dar- etm:i~le:rclir. •iktidar yeni bir millet, yeni bir dev- Düşmamıı bu şehir prkındald bü· 
lardır. Blnt tihnenl mfldafaa etti~ Blııgu1- beye verdikleri büyük zaıyiata ra~- Yine Londradan gelen haberlere let ~ yeni bir nizam yaratmak zaru- tün kuvvetleri Viazmadan öteye ka-

Londra 31 CA.A.) - B.B.C.: Gecele- ııln doğu> ştma.JJne ~r. men Bomeo adasının Hollandalıla- göre Ruslar, merkez cephesinde de retlni tamamile idrak edeblleceok olan dar !hdit altında bulunuyorlar. Do· 
yin, Uzak Şarktan pek az haber gel- Al bl• .., • "nl ait bir yerme asker çıkarm!.§lar ve ilerlemeğe devam ederek Rjes ve bir hareketin eline geçe~ktl.11 demiş- ı::elz bölgesinden gelen Sovyet kıta-
miştir. Japonlar Singapurn 30 kilo- man te lgJ daııın merke.zi olan Pontiak ,dıri- Bı:iaMk şehirlerini ~cnber içine al· tir. kn d · taZ'}'iklerine devam etmekte-
metre yaklaşmışlardır. Slngapura ha.- ni teLdide oaşlamı~lardır. Mak.aasar mışlar, Sınolenek ıehriei de tehdit Führer karşılaştığı güçlükleri w did er. Kursk ve Bielgored adeta ku-
va akınları a.rtnuştır. Bir günde 9 Berliıı 30 <A.M - Alınan ordulan boğazında Japonlann uğrad4dan etınekte bulunmuşlardır. Alman mukavemetleri sa~. Nasyonal sos- şatı1mıştır 
akın yapılm~ır. Japonlar Mala.yada başlaımandaıılııtı tebliA'i: :zayiat "20 000 1cip tahmin edilmek- tebliği ıark cephesin<le muharebe- yallst partisinin 30 sonkimun 933 de · 
ıoo bln-ld.şillk bir kuvvetle taarruz ed1- Şark cephesinde mıınarebeler de- tedir. Do~ei ajansına göre Japon- lerin devam ettiğini kaydediyor. iktidar mevkline gelmeslııe takaddüm Rjef ve Briansk şehirleri 
yarlar. nm etmektedir. l s· t S ._,1 tr • Lı""--a cepheıine gelince, Birrgar:i· eden senelerin btr tarihçesini yapmış b . . d 

Blrmanyada. Moulmelnin şarkında ~roe adala.rmda ve İskoçya.nm do- ~r ın_gapu~n &.Uome e ~a- IUJ ve SÖ'Lüne şöyle df"Vam etmiştir: çen er ıçın e 
...,.,.... linde hır yen alını•lardır ..n İşgal eden Mihver kuvvetleri, do· · muharebeler inkişaf etmektedir. Va- ğu şimal sa.blll üstünde mvaş ~.r • ~ • ~- ~dan ele alan parti, ağır bir mi- :.ondra 30 (AA.) _ Moskova 

ziyetin kontrol altmdn. bulunduğu releri Uman tıes1ıılerini ve iaşe~- Rus cephe81: Ruslar, merkez cep- ğuya doğru ileri yürüyüşlerine de- rası uzerine almıştır. d b ~ b b" 
söylenmektedir. Rangona. 1l'lı.: ha.va. Ierlni bombaJamışlardır. ilesinde bir zamandan'beri, yaptıkla· vam ediyorlar. ltaıyan tebliği. mu· Führer alınan bir ta.kını tedıblrleri ra yo~u. ugun cemı u gar ı cep
hücumunun yapıldı~ 23 lkltftmmdan- inglıterenJn tı&tı cenup sablll açı- n taarruzları, §İmdi cenup hatı yani harebelerin Sirenaik'in cebel kısmı- saydık~ sonra beynelmilel sahaya hesi.nde Rııslann l 50 lcilometre ge• 
beri Rangon üzerinde 110 Japon ta.y- ğında hava ordusu 4000 tonilMıolnk pı:ki Ukrayna cıephesine tCfmİ] et• na intikal ettiğini. İngilizkr üzerine intikal ederek demiştir kl : nişliğinde bir ceph ed e ilerlediklerini 
Ja.reS'i düşürlilmüştiir. bir tu:aret vapurunu be.tımuştır. Hu- ttıişler ve Moskovadan gelen haber- tazyikin devam ettirildiğini bildiri- Biz dalına sulh için çalıştıılc. Fa:kM bildim.ek ted ir. Bı1 ileri hareketin 

susi blr tebliğde blldirlldl~ gllıl .Alınan let-e göre on gün zarfında lOO kilo- yox.. İngiliz kuvvetlerinin çekildiği ho.sımlanmız ne yaptılar? :-' . netz i1avz:asmda yapılm•ş olması 
denizaltı gemJ!eri tlmali Amerika sa- metre ilerleyerek LozOIV'aja şebri da- hat bi}foememekle beraber, iki taraf Hitıer, başlangıçta birkaç yüz k!§.1 k.ovvetle muhtemeldir. Daha bir iki 
hD1 yalanında°" Kanada. sabin cıva- '-~ 1 1c. - Ano 'L" • k•....,.etleri uum.ı- bü~...::ı.. bir mu- tara.tından "9'e bugün mllleUe Alman gün evve1 Hitler"in umumi kararga• Şarkta 

Rus taarruzu 
nnda +.-.'76,_,._ 14,000 .___.,,,_ ..... il ..... t3 RIJ .oma ul!.'CTe .,.,, mesıı;.un yen .... • ua. ,...... rd .. ft_# dan · ı1 t""'~'·Ar 

"".YJv.ıı..uıı 1A1lllill.ııu .-. hm :ıa Alm l rd har~ vulcwu belclenebilir. 0 usu -..-ın yap an .,,,....,..., - bm1 kurduğu Smolenak gitikçe tehli-
tlcaret vapunı batırmışlardır. Korvet gen a ~ r, ana an top. lıklan bel1rtrn4tir. keli bir rvaziyete g irmektedir. Bu şe· 
kaptanı ~ kumandasındaki de- Nutuktan mühim !ür istikametinde kapanan Rus kıs-
nı::/=b~~ı::S:U:it iaşe işleri lngiliz - Rus - Iran parçalar bctn~n şim~I .kol? a?ğu~un ,i?det:i-

Dün de bazı yerler: 
gJbi §imali Afrlkadak1 Alman - İtAl- d ne ragmen •tısnaı hır ruratle ılerl~ 

n1-... 1a-fn• mttahe eSl• alBeizmrlinin 30
1..._.1<daA.A.) -lrliN~-~_?Sln- nıeheiir. Rjev ve Briansk şehirleri 

yan kıtalan Blngaziyl ~..-. y .... ~ r mev ne g'eJ.LU.a>.ı.u. • d. b. '-" .
1 

b .. 
geri alındı Alman sav!M} tayyareleri ve Stukalat Yeni müstetar dünden yıldönümü mü:ruı.<;e'betlle A1ma.n. Dev- şsn 1 emen -"-~~ı en ~n er ıçıne 

Barce civarında ve Sollum şaıtonda 1.tibaren çalı•mag"'a • 1 __ ~. mer••;......: ... de İran ıet Rel.s:l mtıertn bugün söylediği ahrım}§tır. Bu iki şehrın yakında 
keza Slrenaikanın ÇÖl lı:ısmında İn- s- .HllZ --aııa.aa nutkun başlıca ~m hullsosı d1,meai beklenmektedir. 

I.ondra 31 (AA.) - B.B.C.: Şa.M gfilz araba kollarmı dağıtmışlardır. başladı Batvekili hazır bulundu aşağıdadır: 
eepesinde Ruslann ilerle~ dün de Tobrok llmanma yapılan h'a.v~ h1l- YahudJler Almanyanm beşlıca. düş- Ankara ekspresi dün 
devam ~ ve bazı yerler geri &lın· eumlan esnasında. JS!relelere ?e tay- manı olmakta devam edJyor. Yahudi 
Dll§tır. Rus tebliğine ek bir tebllte yare ka~ top mevzilerine Ankara 30 CJ"elefon~) --: ~ • ~va 30 (A.A) _ ... - !~sa h~klı olarak bizden nefret duyuyor. gece geldi 
göre çarşamha günü Brl.a.nskın şi.- bombalar a • iaşe müsteşarhgına tayın edildıgmı aıaınsmm Tahrandan ogrendıgme Biz de onlardan nefret duyuyoruz. Karların ~olu kapaması yuzun· 
malinde SUln1ç1 §ebr.lnde:n a.tıla.n Al- M.a.!ta adamndak1 hava. alanları gee1!! bildirdiğimiz eski Hatay rvalisi Şük- göre diirı Sovyetler Birliği, Büyük Bu harbin sonunda Y9- ya.hudlllk Av- den Ankara e"konresinin dün eahah 
maniann takibine devam edilm.ekf.e. = savaş tayyareleri tarafından rü Sökmensüer, bugün saat 15,30 Britanya "V~ kan araBında bir ittifak rupe.dan. kallcacak yahut Almaııya l nb 

1 1 
~~.... . k 

dir. Almanlar bu muharebede 2,500 ki- anmıştır. d-4 tafe müsteşarlığına giderek., esk.i muaruedesi altıedilmişıir. Muahede yok edilecektir. Blz Almanyamn bu atı. u a ge em ıgmı yazmıştı . 
. mat ı~ı rd1r o im A .k bı· . .. ş fik s 1 b. l!L s l B" 1.!~ fir c_ _ _ , ha ...... "'"' ku....-tu çıkaea"""a. ve mil- loönü civarında kapanan yol d ün Şl za.;r ... vernı..,.,,.e . ana. arasın- merı an te ıgv 1 muste§ar e J oyer e ır1m;te ça- ovyct er ır~ namına se .;JIIDY- •}'V"U .... u 6 '"'-' l o 

da 7 lokom.oti! ile 120 vagon vardır. lı§lTla odalarına çelcilmişler ve B. nof, Büyük Britanya namına sefir letıera.rası. 7ahwtil:lğln h1ç ~bin açı mış ve ekspres gece saat ı 1,2 
Kaluganm şimalinde Mlazla.vest Va--'--.,.on 30 (A.A.) - Hft..a.ıye Ne- Şükrü Sökmensüer, saat on dokuza Sir Rid .. · der'bullaT<l vıe İran nam. ına sene için rol ()fDayamıyacak bir hale de Haydarpaııaya gelmi~r. 

h in. ı l da 450 'J'-U5 • -" H N L d getirileceğine kattyetle emhı bulunu-
§e r m ger a mnuısı es:na.ı:>m zaretı tebli#f, son 24 saat zarfında kadar eski müsteşarla yapılan ve ~~Y~ azın tarann an mı.za 
t:ınıyon zaptedllm1ştır. Luzovoja. şeh- Bataan yarımadasında. pek az muha- yapılaca!:. olan ~r hakkında ma· edıhmştır. yo:;:dan soora sözü Garp cephesine Bursa ve Hatay valilikleri 
rmde ele geçlrilen ganimetler da.ıha ..&.el ld :ıı..- J -•--- Anı ri l" al 1 · · • · çok mühimdir. Çünkü Almanlar bu ft>U er 0 u5 ....,_u, &pouı~uu e - um'lt mıştır. ran Batvekiü Furugı ımza mera· geçiren Hltler şunlan söylem)ştir: Ankara 30 (Teloefonla) - Tah· 
.aı.11 ~o- rkezi ---·~ı ... -. Bum kıa kuvvetlerine lta.rşı 1ent bir ta.ar- siminde hazır bulwunuıtur. Alman kuvvetert Ruslardan dolayı min edilc:üğine göre, eski laııe müst~ 
~· ~ m.e ,,_i"li,.._'"- - rC2& girişmek tiııııere yeni taıkviyeler "4X-ll ............ mtı daıı n-• 38 40 
da 3,000 kamyon aslterl levazmı dolu -·--~-bulun.&..>.•--· blldi:rm.eki;e.,, Talebeler T o (AA) l 1 ~ • e..-.. • .;ra r '"'il'"'&" - şan B. Şefik Soyer Bursa veya Ha-
18 tren ve birçok ermk ele geçiril· ......._dir_ u~ı.ıu abran 3 · · - ngi tere Te bazan 42 dereceye kadar dfu}eın tay valiliklerinden birine tayin edi-
mi§tlr. • v~ Sovyetlerle yapılan muahede, soğuktan dolayı müdafaa. harbine 

1 
kti 

Rus tebliği 
Atlantik beyannamesi prensiplerine geçmiştir. Bu savaşın en önemll n<ık- ece r. 

Libyada lngiliz 
takviyeleri 

b l s t1 s· r tası btıcum.dan üda.faa: eSt .................. ..-................... .. Ni•an yuzugu·· •• "•• takamıya• ~~re ~ .~nm~ır. ovye er ır ı: m ya. geçm -.e 

Moakova 30 (A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği: 29 Sonkanunda kıtala
nmız Alman lata1anna karşı taarruz. 

:ır • • gı ve Büyük Britanya, lrmun arazı bu esnada cepbefl muhafaza edebil- bllmlyorum. Fa.k:ı.t dii§manın , n-ere~ 
caklar "Ye Dl§anlılanle bütünlüğüne hakimiyetine ve siyasi mektir. de Itendbıi gösterirse orada yen1lece-

• ki i:.tik1aline müşttteken ve ayn ayrı Rus cepheslnd«l Alman ukerlerı ~l blliyonmı. Bu yıl yeni btı- r.ıüyük 
gezemıyece er L:!- t ~ V• t ahh-t _ _, 1 va~enin en çeıtin «ısmmı yapmış mter-Ier yılı olacaktır. 

IU.Uıue ~, ... egı a u eoer er. b ... __ - ~ 
bareketlerine devam etm.işlerclli. M""ttefikl lr h .. -:_1 .. ta ulunuyo • ....,. . l:CJf duşnanm eo bii- Alınan denizaltııannm s yug ...,...... 

Büyük bir muharebe 
vukuu bekleniyor 

ı' u er, am er .... u anuza ,..-,.. iim.ldidtr. Pakat mı.un bu ftmid -ad _.._,...,,,..__ Bu bü~lr sayıda. 

1 1 hı• ... • Ankara 30 (Telefonla) - ık Ye 1.ka--, her tfulü vaaıta ile müdafaa J ..... gft:ven1ni kı ıc..- Alman ord zu.;, e "'ve. ............. u. :t u.A. 

t t 1 el al iL 1 .,,. n raca!>.... UStı deniwblannm ~ti görülecektir. 
8 yan e Jg 0 !"8- tahsil çağın W bazı .. t •• eoeoin etmeği taahhüt ıey}e~ler. İran kuvvet• · ntm RU8ları ~e utraf.aealı ~ B. Bitler Alma.n milletini, Alman 

Bcma 30 (A.A.) _İtalyan ordui&n nıpnld.k. namı alt:ında .. ~ziik ~- leri, memleket dahilinde nizamı mu· gdecektlr. a2*erlnin Avrupa. ve bütun in.sanlık 
ummnl n.ra.r-cllmun 108 numaralı d~an, ıntanblan ile bnlıkte g:z.~1lc- hafaza ile iktifa edeceklerdir. İran B. Bitler bımdıım. başt:a IQll)an IJÖY- için olan ha.rblni kazıı.nabllm651. !çin 

Lonclıa 31 (AA) - B.B.C. : Bl.nga- tebliği: len ~mi§ ve mahzurlu g~rülen muvasala vasıtalannın, demiryolla- lemifttr: sllwh ve mühimmat yapma.ta dave5 
zlnln ~tu burada :resmen .teıykl Fevkalii.de bir teblllde blJdlrDen talebenın bu hareketleTine nihayet rmın, pt$la telgraf ve telefonun, Harbin bu sene bH;ip ~ğint eıtmitttr. 
edilıniştlı-. ~ommelln llerileyişine ka·- Blngazinin ı.stirdadı esoasmdaıki a- verilmesi münasip a-örülmüştür. aJ !iL ı . . h . 
'1 koyan Ingiliz zirhlı lı:avvetlert •- . r yonun na.. ıran atazJ&ı eyetıı 
atten sa.ate ta..kvbe edihm*t.edlr. ft!larda ~ole l!ISlt ıılımml ve kül- . Maarif Vekaleti MiidürleT encü- U!-lumiyesi dahilinde kullanılması ' 
Hindli kuvvetler Binga.zinin 90 kilo- llyetll malzem.lmake .~a.m."""'b~~ meni. llOD toplantJstnda bu meseleyi Lasuaunda Müttefiklere hudutsuz 

· Bunlar sayı _......,. vo:o ~ ._ üzak ....,;., b d ta b-L-.-! f metre şarkına çekil~lerclir. Mihver mevzie yapılan hücum esn~da bir m . ere e .... ...,, .ve un an ıonra - hak ~er. Müttefikler, randa 
kuvvetleri şl.mdl ~ ~ Hintli VJ>unı kıtalamnnıa. tıesıim ol- l~enın, talc~elik ~~f~~ tqıdıklan 

1 

fuyclalı gördükleri bütün kuvvetleri 1 
dald sahil yolu uzerinde bul~ Dlll§tur. İtalyan _ Alman kuvvetleri, mücldetçe IUfllD yuzugu takmaları- bulunduralrilirler. Bu kuvvetlerin 
lal'. MSU3 mınta.kasmda. mihven::ile:I:\ yatmur ve kum fırtınalarile uğra.§ımak mn v::: nitanlılan ile birlikte gezme- ınevcudiyet.i muahedenin tasrih ettİ· 
yenl bir terakki kaydememiştlr. Bft- mecburiyetinde kaJ:maJanna -ıı....en lerinin yasak edilme.ine karar "Ver- .... ·· k • b" · ı ah" • ..na.. bir .. ı..-..--s.... ~.ı.-.~ • ...,..kl ;.,.,... ._... gıne gore .. erı ır :ışga m ıyetı 
.T...,_ mu.ı ... ı"l.1'> YUA .... IJÇ envvr. arkası çevr.ile:n ~ t;Klp edilemk hıa- mişlir Bu karar bugünlerde alaka• ' lele ' k d" 
Düşmanın yüzlerce ta.ptı bava hü- va kuVTetlert tarafından dövülen düş- darla~ tebüğ edaecekfu. ~~~yacakk vde. kamun l etınil "den 1 

eumlanmız neticesinde tahrip edil- man fuıertndek:i tazylkl~rloi devam ıQAJ"eeı Te en ı nun an e '1 ame 
mlş ve yahut hasara. u~tıl~. ettirmektedirler. Büyük b1rl1klerlm1- edilecek normal hayatına kabil ol· 

1 
z1n tayyare karşı.'.koyme topçuıan, 2 T; caret Vekaleti duğu kadar halel verınemeğe ça.lışa- j 

Beynelmilel tek para İngiliz tayyaresi düşürmüşlerdir. Uy· caktır. Kıtalar muhasamatın tatilin-
guruıuz hava şartlarına rağmen Mlh- den en çok 6 ay sonra lram tahliye I 

Vichy 31 CA.AJ - O.F.İ.: Birleşik ver bomba tayyal-elerl faallyetler1nc Müsteıarlıg"' a B. Cahid edeecklerdir. Taraflar, bu muahed~ 1 
Amerika hüktimetı, beynelınllel tek devam etmişler ve denJz tayyaresi 11- il t l"ii kabil l hed ı 
bir para. 1hıdaQnı düşünmektedir. Bu ma.nlarma hücum etml.şler, yeme blr Zamangil'in tayini e , e 1 0 mayan mua e er 
para ilk defa olarak Amerika kıta.sın- o<* tayyareyi ha.sara. uğratmışlardır. ı:ıet:memeği taahhüt eylerler. Sov- 1 
da. tedavüle çıka.nlaca.ktır. muhtemeldir yetler Birliği ve İngiltere, lrana ik.ti· 

Ke demeli? 
Ulus gazetesinde, Toplu fine. 

Ardahandaki bir okuyucuaun<lan 
aldığı mektup üzerine, yazı 
Türkçesine şu ~ teklif 
ediyor: 

Arkayıncılık - Emniyet. 
- Yollar naaldır} Soygun

culuk var mıdır} 
- Bir ııey yok.. Arkayıncılı.k-

br. 

Ark&.yın kelimesi yalnız Ar
dahaı:da değil, bütün Azeri 
Türltçesim kullananlar arasında 
yayılmıştır. Fakat yukanki mi
sal uymuyor. (Yollar emniyet
tir) denemiyeceğine göre, (Yol
lar arkayıncılıktır) da d-en~e
m esi iktiza eder. 

Amerik~u kumandani 
ı teslim teklifini reddetti 

aadi yardımda bulllllmağı vadeder
ler. Muahede, derhal meriy-ete gire· 

Ankara 30 (Telefonla) - Tica· cek ıve Rus İngiliz kuTVet.lerinin lra-
ret Vekaleti, Dııı Taca.ret dairesi reisi ~- '- ı.:... ] • hd · 1 _ 

Vieby sı (A.A.) - O.Fi: Flliptn Nazminm 1'Crine Ticaret Vekaleti j~,.e erıne ar merryeıtte J[a-
adalannctn mukavenet eden Amcr1- müstqazlıima ?ekilet &bneğe har • 
kan kanetleri t.umaodıe.nı renenl lamııbr. Muabedeye bağlı bu notada. Sov-
=:~=:m teslim olmek Mezk\ir Vekalet mahfillerinde yeder Birliğ: l~wher hangi bir sallı 

118yl..mdiğine göre, Cahkl ~1 lı:onfer~da d;ğeı- ~~'kler~~ 
616 Fin rocugu" Tıcanıt Vekaleti mWıteprltiıoa ge· milsavı derecede tıemail ettinnegı 

; • .tirilecıeık, yerine de Dış İicaret dai- tuıhlaüt eyler. 
Vapurda yıyecekaız ır<. .i rcıi. mue.-rizıi Süreyya Anamuron lk:inci bir notaıc:Ia Sovıvetkr Blltği. I 

kaldı ~ Vkh,- h.ükhıeti nezdmdekl Müttelik dnletlerin ber hangi bir 
S&aklıoJm 30 CA..A.) - İki gün evvel atqe kommeniyalimıiz buhu:um. ~ devleM: kartı yapılacak hareketlere 

Stokholma ç:ıkarma.Jt fizere yüklediği mal ZİT<ı tayin edilecdrtir. lran ordımımm .iıtiraki için i...arda 1 

816 FlnH çocutu hAmllen Abodan ha- ulwımıyacaklerına dair lrana teıni-
re'ket eden Helmdall vapuru, 24 saat- E t Mih 'l -•- · L-.. fuı-
tenberi Abo ara adalarında buzla.r QUa eur 1 Ver e nat vermcdedir. ıııgınere tara. 
a.rasına sıkJşlp ~- Gernlde aiyaai münasebetlerini dım da buna benzer bazı teminat 
me~ut ylyece'".t ve su tükenmell;e baş- kesti ....mlmelı:teclir. İran Hariciye Nazın 
~ır. Stokholmdan bir bnz kı- lteza muahedeye beğh bh notada 

(Yollar 'emindir) 
(Yollar .:ırkayındır) 

ran vapuru hareket etmlstir. Gemiyi Quito 30 (A.AJ - Harlcfye Nazı.i'1 lramn tarafla.iclan biri yeya diğeri, 
manasına kurtaracak olan bu Ya.pur bug"in öğ- Ekuatör hükftmeıtile Mthveor hatdı- ile harp halinde bulanım devletlerle 

leyin kaza mah alline varmadı!!ı tak- metleri arasında diplomatik mftnase- . 

demeli! dlrde Finlandiya çocuklarına yardım bet.Iertn Jresilm.iş bulunduğunu Al- dipl?~atü: münasebetler idame e~ 
komitesi tayyarelerle erzak gönder - ınıınya . İtalya ve J8'>QI1 mi\ıne56ille- mesını bu muahedeye ~kın telakkı 

J mek lçlıı tertibat alacaktır. irine blldlrm.iıftlı:. ettiKini eö::vlecnek.tedir. 

D O G A NJ 
I 10 

A 'o 1 1 
I 1 1 

E 

Bu bnJma.ca.yı doğru çözenler arasında Noter önünde 
:ttıra çekilecek 

DOÔAN 
. 

KamNU:l1ara arzularına gOre hediye olarn.lt 

16 sene müddet1i Ya btr tahsil sigortası. 
• » • Ya bir cihaz sigortası 
l • , Ya 1:d.r ihtiyarlık sigorta.il 

2,000 lira k 

1,600 liralık 

1.,000 Jtra1ık 

Dördüncüye 500 liralık 

Sigorta sennayesl temin edecektir. 

Cevaplar 10/ 2/ 1942 ye ka ar İstanbul: Bilmece (399) 

Posta kutu o;una gönderilınelidir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kasabalının 
"nası sınız,, ı 

(~_*_~_ş_m_a __ ı_a __ a_ a __ •_•_n __ L_m_ a __ ı_~)~~:~~. 
Belediye memurla-! Tiyatro alemimizde tezatlar: Açıkköz «iki sene mektep tatili .. » 

Büyük tehir, daha aiyad• canı· 
..ıuşa1. a yakında'. 

KJUabı. ve köy ise cmilli• dir. 
Onun için. en iyi muhafaza edil-, 

mit idetlerimizi mümkün mertebe 
modemlettirmcmiş memleket bölge
lerinde araJ'IP bulmanus gerekir • 

rına yapılacak zam dolandırıcı 1 JüJ Vem'm bir ri.!y2 s1 daha b~t.·. 

Şad
• h kat oldu. Vakıa onun hay&l diye oo-1 m er u m taya albiı pek çok ,eylerin bir nıüd-

Bütçeyi 1,200,000 lira Onniğin 850 liraamı det so •• r.ı gerceklC$c:-ck ha,,·.::.z· ı 

k b "' d girdiğini çok gördük. 
a artacagın an vuran Fevzi yakalandı 1 y· · b. f ah d · • Tışıa.tıo ınevzuun1111 ~ aııha1 bir ytııe sahnede~ çareleri aran- Mese a c ırmı m ers eı:t•" 

Belediye yeni varidat nottuma b!.r dokonula bin ah du- m.adı? t.nda seyahat •• » romanında macera-
anyor yutuyor. Hem ide, en incesinden en Qilnk1l a,ym VAll Nurettin gü- Hicazlı F-evzi adında biri dün do· lannı okuduğumuz kaptan Nemo'· 

İngilid•: cmerhabaıt kar,tlıiınd., kalmm& tadar, tıeadın bMftııı perde- Eel 'bir yazıcnı1a 1faret edllditl gibi Jnndmcılık suçundan yakalanmıştır. r .lll esrarengiz teknesi, bay::ıHe ye··-
••• 

ilk selim teldi olarak. cnudsma?• lcrln1 temsil etmek suretlle çıkan Şadi tekrar sahneye çıktıtı zaman iddiaya nazaran Fevzi Gider sahte b'IDlf ilk denizaltı gemi.;idi::-•.. 
diyorlar. Acaba onların modaa do- Memur maqlanna yapılacak mu- ahlar!... umdutu muvaf!~l elde etmeml.ft1. bir 5;Ümrük beyannamesi yaparak Bu aefer. son dünya ha:-bi içinde 
layısile mi. anlıyamadım, Türkçe- ayyesı ni•betlerdoeki zamlara aid b.- Memum Ş&d1 hQ1rmda yazılan :Y&- Şadi tiyatrom.uza dair açılan bir an- ·· .. ._ b · k hem b d suretti !Ut keCıe Veırd.lit cevapla mıh gurr.ru11. aşmemurunun 'lmzasını ta • v ·ya en yanı atın a yqı~. :ı 
mizde, türlü türlü. upzun ve dini nun henüz Vilayete teb~ olunma· 7.tlan mial olarak almak e - da t&kit ..._,_.lr. Söd. e~ aayncaynen lit ettiği gibi, bir de sahte mühür İrı:ıanlar methur romancının ccİki ~ 
_,elimün aJe...L::-•ı., ve aJe..ı.::._ mı,br. Büyük Milllet Meclisinde ka· rhnl 1zah edeTım. Bil' tlratro mil- ... ........,.. •ILY '- -'- ·ti ad d • • · · :7•_.. ,...... 

11
,.'l:l:tdfmtz: cŞadl t...t.. Tiidtl}"eflin en alıyorum: cAla.ylı aktöı1e bundan son- bnsmıı ve Kadıköyünde Onni&. ne mcatep tati • uı a;u esenn• 

miillelim'lar, yahut Hacıvadvari nunun J ıubattan itibaren tatbikine ._....._._ "'\".... ıı d d b. · · d. k d bu k•ta• · ·• ' · büyük ııan'atkln sıfatmı tereddüd et- ra tlyatro;yu yürütmete 1mtAn yok- ~ amparsumyaa a ın a ınne: 1 n ıye a ar ı o:n silllhe. 
aabaaahı terifler bayırlı obun'lar, karar verilmif olduğundan tchrimiz· ıneden kulla.nınm. Tllı1t sahnesi Şadi tur. Tl;yatro mektebi elumdlr. Çünkü - Gümrük anbarlarında bulunan a umda kalnus ola.. o hayal ailemini 
Fransızca ıbonjur'lar yerine naaadaa· aeki memurların ıubat maaılannın kl'ı.bına erlfeceGc bir sana.'tkAr yetl§- tiyatro kfilttır ıster. Kfiltürstız kim- satrlık efYa için beyanname aldım. en küçük teferrüatına kad:ır, lam bir 
naz?• aelinuna rağbet ebnek yol~ zamlı olarak verilmesi lizım gelmek- titmemJştılr.• diyor. s&zünü 1sbat için senin amk tl;yatrod& 1ff yoktur.• Bu beyananme ile anbardaki eşyayı hakikat haline soktular. 
tuttuk. tedir. ele: .. Merhum Şadi üstadı sanı rolün- Bu sözlerln~n ckhnsenin talebesi çıkarttıracağım. Ucuzca satılacak 1942 yılında ıda bir harp ekono· 

Bunun bir de acı mizah tarafına Diğer taraftan İstanbul Belediye- de sa.hneye atılmasUe rolU kavra:rnası olmamuı hüsranı. kolaylıkla okunan olan bu malları senin namına satın a:ili içinde yaşayan yeryüzü İn:;nn· 
'dikkat ederek. l'eçell sene, bir fık- si zam kanununun Belediye bütçesi bir oldu. Artık ortada ne üstadı Şadinln aktör olmak isted!Af, fakat alacğım. laMDın hali Jül Ve.--n'in dki sene 
ramda töyle yazmıfbm: üzerinde yapacağı akisleri teclkik et• sanı. ne Şe.dl kalmıştı. Karşımızda bir aktör olmak içln katlanılması Diye kandırıp 850 lira almış ve m~tep tatili» romanındaki çocu!tla-

- iLie bir maddi ve menfaat- mektedir. Yapılan hesablara naza· ı~oııere'iın tanzir edilmedik ruhunu icap ~en zaruretlere boyun el'tne- ı_ b im On ·v· ·· • b bna k d b t \.iTi - dlM an]a••,_ ..... tadır . ..,. __ .. n Şadlnin ıı: •• DY .o uştur.. mgın muracaatı nn aya ne a ar na ıp uyuyor. 
Per-t dun·· ya o..a--mda 1--'d-1- ka,0 ran Belediye memurlarına yapılacak göril)'Orduk.• hükmünü 11Ave ediyor. 6 ' ""'J"U'Aıı.. ~ F b f d to • kt tatil' .... ..... ııuu 111. tiyatro anla'""ı .., ..... ,. idi. V"',.. Nu- uzenne evzı za ıta tara ın an ya· cuu sene me ep 1» eserının 
kimse kimsenin encamile =•-"1-nmi· zamlar Belediye bütçesnde bir mil· Şadiyi aynı rolü Mü1lt Ratıple oy- .,.., ..,_,'Aü .,.... k I • kah amanI 1 d 

uguc narken ben de go~nnn•tüm. Cidden rettin bakınız bu noktayı da ne gü- c; ananı• adliyeye verilmiş, Sultan- r an ayrı ayrı yar ar a ço-
vor. İstersen kederinden kahorl, so- yon ikı yüz bin liralık bir yükselme- "'il h d :._ · · · hı_ · d cukl d T till • • k. • b" d " her iklsl de ...r. ..... 1 ovnam .. ıardı. Çun- zel ifada ediyor: •Onun meyli daha a me uırıncı ceza ma &.emesın e ar ır. a erınm zev mı ır c· 
kak ortaamda eeber. Fakat-.., .. her yi icab ettirmektedir. Belediye bu 6 '""' .,.. _. ı 1 I d ,_.f d·ı · ah ti1 f zJ-'' t k · t• • •"" kü mektep tesirt henüz üııerlerlııde z yade göreneğe doğru idi. Ertu2rul yapı an sorgu sonun a tevıı:ı e ı - mz sey a e a ıuaş ırma 11 ıyo:.--
r .. l2d·=-·· ıize birinci derecede varidahn temin ıekilleri etrafında Mühsl ı.se aahn i ı-..ı · · 1 b. • bi · 1 -•-._....., olan bu iki gmıç ellerlnde'kt metnin n em ze garp me .,..unu mıştır. ar, ve ar gemıye nıp yo a ç111ö1· 
merbutmut gıôi, gözlerinizin içine tedkikler yapmaktadır. şiirini kanamışlar ve onu btitün mev- koymak ı.stedl. Kendinde şeflik kud- yorlar. 
bakıyor ve aülümaüyor: «Naadsınız, Diğer taraftan dünya harbinin cudlyetıerlle l!adeye ça!LŞIIllŞlardı. retini gören Şadi bu nrkadaşına biat Ç k E . K Fakat müthit bir deniz kazası ••• 
dostwn?» diye riya ile soruyor. Bu doğurduğu iktisadi tesirler yüzün- Fakat arkalarından Behzat u~ Ra- etmedl.11 OCU sırgeme urumu Vapur bahyor ... Hep birlikte med.e
ahbabm sualine kapılmayın ıakm. den Belediye varidatı normal sene· şıt yet~tı. Onlar da. n;111 rolü oyna-1 Çünkü Şadi. bana itiraf ettiği gibı, Balosu tekrar tehir edildi ni i:ıwn ayağı bumamlf bir adaya 
Sakm, cevap venneğe k&lkmayın! llere nazaran bir azalış ve masarifatı dılar. Hem de Moliere'ln ve Ahmet en parlak devrinde bile zannediyordu Ç, E. K. İstanbul Merkezinden: düşüyorlar ... 
cT~dtlcür ederim. Siz nuılsuuz ?» yükseliş göstermektedir. Bu vaziyet Vefik paşanın ruhlarını şM edecek ki o-Çoluk çocuk bir piyes prova eder- Bu akşam Taksim Belediye gazino- Tabii burada ne ot vardır, ne de 
deyin ve ne dediğini dinlemeluizin karşuın<:la Belediye bütçesinin teva- bir kudretle oynadılar. Ve llk defa ler, kendisi gibi b~lıca rolü oynıya:- sunda verilmesi mukarrer Çocuk Esir- ocak'·· Ne fabrika giiriiltiisü. ne de 
dosdoiru yohmuza gidİıb Aksi tak- zünii için yeni varidat menbalan olarak bize sahnede o-tiyatro sesi .. ni cnklann provnya ihtiyacı yoktur. Bır geme Kurumu balosu havanın nıüsa- ta.·lalardaki ekinlerin hışırtı.sı! ..• 
dirde, ıoruyu ciddiye alarak: cNuıl araştırılmaktadır. duyurdular. O zamana kadar kulalc-! iki defa onlara katılması ile 111 halle- it olmaması hasebUe tekrar tehir c- Kazaya uğrıvanlar tamam iki uzun 

.. o·-•- b-'- ok • • V '' B 1 d' · · d k L" f' ıanmızda ne "'rkin akisler vardı. dlllr.• nuyun ! ııue -· param y , lflln· au ve e e ıye reısı o tor ut ı .,... dilmek mecburiyeti hasıl olmuştur. sene adadaki ber nevi mahrumiyete. 
den çıkarıldım. kanm buta ••. • dive 

1 

Kırdar aon gu··nJerde bu mesele üze· Şadiye yalnız bir paye verml.ş ol-j İşte bu zihniyete malik olduğundan Balo geeesl ayrıca llAn edilecektir. L- t•• J • ki v k tedb. 1 al 
., mak için bu Ud kudrctll san'atk~rı- Ş:ıdi hlç blr zaman klibına erfşllemez ucr ur J yo uga artı ır er •-

mun uzadıya tafsilat vermeğe kal- rinde ehemmiyeti~ durmaktadır. mmn hakkını yemek do!';ru olur mu? ı ir aktör mertebesine yükselemedi ve yorlar ve bulamadıldan teYlerin yer• 
kanaıuz. karşınızdaki: cl>eli mi oldu Yeni ıvaridat menbalarının halkı Diğer bir kalem sahibi: •Yalnız yükselemezdi. Bu husus bütün hak!- e•ır dava terine yenilerini ve akla ge!miyecek 
bu herif? Kim sordu ondan bunla- mümkü.ı olduğu kadar az tazyik Bican Efendi bile Şadinln ne büyukj katler glbl acı, fakat b!Ilnmesl !Azım IW takım maddelerden vaptıklarau 
n!ıt diye diitUnür; ve: cPardon va• eder mahiyette olmasına dikkat edil- bir aktör oldujtımu gösterir. çüııkü gelen bir hakikattir. koyuyorlar. 
punı kaçıracaiun ••.• diysektea eli- mektedir. ancak sahnede ya.şıyabllen 1Ubari bir 1 Meşrutiyet seneleri tlyatro tarihimi- • • • Mueli ~ iimid edilmiyecek fe7• 
ni sizden kurtarır. Adeta kaç.rcaama fQhslyett halk diline soka.bilmek her zl çok yatından aIAkadar eden bir Şark tımendıferlerı lerle ka••datıyorlar. ~ ıeliyor, or-
gider. Bir daha sefer, yolda raaladı- Zavallı bekçı• a.ktıörün elinden gelir ı.ş değildir .• dl- ço~ t.eşebbüsler, hldlselerıe doludur. memurları eaki ıirketten talak buz RiJN ••• Fakat bmılann ço-
iı saman. tr .. ElWl yakalanmamak yerek görü.tilnü i!bata kalkıyor. Çunkü bizde bir tiyatro kurma te- 1 tunun elbiselerinin düimelf!l'i kop-
• • b • • Bkan Efendi .ıtu....rı bir -"'"iye•~ febb.üslerl başlangıçta hep onu mllll- tazminat iıtiyor ar k bolm 1 Ad d • ..~ açın aşmı çevınr... .-..- _..... .... 

1 
llHQ. ay Uf···· a a bar dug· 

•o İbrahimin elinden taban• olsaydı ne sa.hnede yn.şar ne de hnlk leıtırme amılartle bir ikte uyanmış- m~ bubranıd1r ıridiyor ••• Ve küçük 

ı aıtzına düşerdi Bican Efendi milli tır. Şadinln llne 11tı1ıfı bu muhtcll1' 
Ne yazık. stanbuldaki cNualsı· cayı almak isterken bünyemizin, blİtıass& 

0 
devır için, çoit mmi hare:ıı:euerden blrldlr. Şark ıimendiferlerinin Devlet ta· I odun parçalarını diiime yerine aca· 

mz?» lar bu kabil. •. Eskiden deiil- canlı bir Upl idi. Her gün, her yerde Yalnız unutulmamalıdır ki bl~ mil- rafı:ıdan aatın alınması üzerine ti- yip bir tanda kullanıyorlar. Ve bun-
di ••• Şimdi öyle oldu... vurularak öldü onun bir örneğine rastgrllnmek kabil-ı ıet her şubede binlerce rert yetı.ttirlr, rr.e.ıd:: :- memurlan, tasfiyeye uğra· dan ıolU'a •yokluk» denilen f8Ye 

...,.. dl. o tipin hüviyetin! yaratan da lb- fakat yüzlerce bile artist yetitUre- yan eski ıirketin kendilerine tazmi· karu daima ayni tarzda mücadel• 
Tevekkeli delil, l'Uf'bet tarkdan Beyoğlunda bir apartımanda ka· nürre!ik Ahmet Nurt bey oldu. Şadi mez. Tıpkı an kovanındakl kraliçeler nat verme&İ lazım gelirken bunu ver- haslı)or ••• Mesela aaban mu 7ok'r.. 

hazin ••. İman. bayatmda ne dereçe pıcılık yapan Ali dün 25 yqındald 0 tipe bir ıekll verdi. Onu halkın ağ- gibi san'atUrlann da.ima &ayısı az- mediğ~ ileri sürerek ııirket aleyhi· Onun yerine b .. ka bir madde! •• Ya 
tecrübe geçİrmit, ~e "-:dar çifte kav-, oğlu lbrııhiml~ ~onu~rken bir .iı bu· zına düşürmek yalnn Şadlnln Urı ek- dır. Onlara vereceğimiz kıyıneU ,ll- ne bir dava açmışlardı. Tazminat !yemek meselesi? ••• O da batlı batma 
rulmut olsa, kendı ıebrinden ayn dü· lup çalı§Jllası ıçın nasihat etmış ve 

1 
tlldi. yıklle ta.kd1r edelim ki tiyatro san at- istiyen merr.urlar bin· kiııidir ve iste· bir alem. .. Yemeğe alqbldan .-Yl..m 

tüne~. bir manevi ya]nızlıkbr dı.tJU- it bulmazsa kendisine para veremi-ı Tiyatrom\122 bir müddet tVöd.Ct• kalanmız derece crerece yet\şsin. dikler~ tazminatın yekllnu da yarım hiçbiri yok .•• Fakat onlar, bu ohm-
yor. Üçüncü ve dördüncü l'öbek in· ı yeceğini ıöıylemiıtir. usulün ile sapınışaa da bugiin doğru Aynı zamanda biz tiyatro muhar- milyon lira tutmaktadır. yan feyleriıı yerine de batbJanm 
sanlan. dürbünle ff71'8dercesine. ,.a. Bu yüzden baba ile oiul arasında y0la avdet etm1f bulwımaktadır. Bu- r1r1 yett.ıtimıek lll~burlyetindeytz. Bu D·· 1· b. · · · t ah'- koymak ııçin ça)lflp duruyorlar. Co-

'- B nJ 1 1 hususlarda ne ypamamız llzan gel- u·. as ıye ırmcı ticare m 11.e· • . -
kail....- prü,.or. Onlara acalmek kavsa çı11.mıttır. u ann gürü tü e· ıüp tıyatrocl< en büyük muvaffakı- dt.ı.ını. takat ne yaptıl!ınıızı .u.-.. bir rı esinde :.u davaya bakılmıştır. Me· raplar ~itti! •• Ne yapalan? Çorap.-
ibtiyacmı rubunda du-or. rini duyan ve akrabalanndan olan yeUer ltollektıf ça.!ı.şmalar sayeshıde ~ """&"• 1 b ·dd" l ·· · d ed da -ilir ,,_, ld edil ektedir ünf 1 ya7.ı mevzuu olarak Uk fınıattıa ele mur ~nn u ı ıa arı uzerm e t - -:- . ··• 

Gülümsi1erek, bakıyorlar. Saf bir mahalle bekçi.i Mevlöd da yanları· e e m . l!.l erıt adam arın alacatım. ltikat yaparak bir rapor hazırlamak Şimdi batta Avrupa lutaa olmak 
t -L---!'--'e ıelam" v•..ivorlar·. na oı"tmiıtir. İbrahim, ba.kuımn ya· mntuvaffakıyetl bir tiyatronun seviye&!- 1 d .tt..- h h bü.tün. d.. a ~unu -·.r .. • takaeltem B1r temsW Selhn Nibbe& Gerçek üzee evıve ce mahkeme tarafın an .._...e fllllea emen m:ay 

- Nuılauuz? nında ba'basının kendisine a•';ır aöz ü y --•11 rlnez. piyesin _._ seç:trr.·1 olan ehli vukuf h-eti rapo• clki sene mektep tatili• bayab yap-

ı ı . d b. t ,_ 1 k m m.,,.,... e mecmuuna, e.!llerln -·-, -, cL~•-· Jiil V bu •• 
Siz, stanbulluaunuz.. Şebriniade .öyıem~ın env asa ıye e ~apı ara neye konulma t.arzına göre ölçüleblllr. runu mahkerr.eye vermit ve dünkil yor • .,....., . em eaenm roman 

a1qm149um itte... cebinde taşıdıgı ta~cayı çı~a~IŞ· Her hangl bir rolün oynanışına göre 1 Karileri mizi n ct:l: ede okunmu9tur. teklinde detil de tiyatro olarak yu-
- Eyvallah... Eksik olmayın. •• tır. Bunu gören bekçı Mevlud uze- değil. k 1 E:Ji ıkuf heyeti, raporunda ıir- ılDlf·:· ve yeryüzün~ iki milyara.,.,. 

Siz nuıbmız? .•• - deyip ~e ••• rine ablmış ve lbrahimin ~olu~d~n şad! tilh:ıklka. tiyatromuza pek bü- me tup an ket nizamnamesi mucibince bu ida km amam bu aca.,.., n merakla pa-
Fak:at aıı.kanlık neticesi. böylece- tutarak tabancayı almak ıstemıştır. yük bir hizmet yapmı§tır. cYenil --- rede beı seneden fazla hizmeti ge· Yed~i m;---z.zam bir kadro ile hıalail 

vap verseniz bile, kaaabalmm ıizi Bu tırada tabanca kazaen patlamlJ., Adam• ın da 1şaret ettiği gibi: cıŞa- 1 L L· • ıyor .... 
M 1 d k ti t yeni poata pulları çen memur arın ner nızmet eenesı y aln radaki oculd iki 

deşmek İ(in usulleri var. ç:kan l:urıun ev u un arnına aap• dinln tiyatromuza hizmeti meşru ye 1 için tahsisatile beaber aldığı maa· likız o --L-~: etlar .. _. ..... ~ 
Bir ıelim daha çakıyor: lanarak barsaklarını parçalamııtır. yıllarında kıendlnl sahne hayatı~a 1 k d .k . .1 · sene lam 11111Un1UUY e a_,_ .,.. 
_ E ••• Daha daha n•eaılamz L-•--- Mev!Ud derhal Beyoğlu butahane- vermiş ilk değerli insanlardan hıri 1 tın yansı a ar 1 ramıye verı meaı · _,_. • · d - dele 

-·----- _. Son günlerde hülcümetimls bir lizım geldiğini bildiriyord~ ~~ s~~ •aunibı .n* aç~ ':...:ı_~ .... -
lan ?... •i .t: kaldırlmıpa da biraz soara öl· belki baılıcası. olU§Udur. seri Tayyare pulu bastınnıf ve B .. . d h 

1 
OR&Oyor .... ve ayet ıı;ar "uu Ullla-

- L.. müıtür. Adliye doktoru B. Hikmet Meşrutiyet UAnından evvelkl .. sı:nc-
1 

piyasaya çıkarmıştır. Fak&t pul- unun uzer.ıne, a a e~e. rap~· bir p,emi! •• Evet bir ııemi! .• Onları 
Evvo~ buna fafAl>ilİyonmıuız, Tümer tarafından yapılan muayene ]erde tiyatro son derece hor gorüleu Iarın satıpdan ancak pul spe- ru ~1tk~ C~lff olan esr•. !ırketıi alıp eski sahillere götürüyor! ••• Simdi 

bunu bir nevi gevezelik ve iptidailik 1 d:-: cesedin gömülmesine ruhsat ve· bir san'attı. Şadı atıesi gibi hakkında 1 külılsyonculanndan b~ kimse ve 1 en mu a aa name e~ı ya~ı ı bütün imanlık da. ba clki sene mek
aayabiliyonunuz. Fakat sonra, anlı· 

1 

rilmiştir. İbrahim yakalanarak ölü- bbütliln tsbtai nbu11ıca derli nl birtlyahütrmcro.,! 1 haberdar ol:ma.mıftu'. Sert&l 45 l larak mahken:ıey~ verım:!lerdır. tep tatili» romanmm hakilô sünlsi-
• . d es enen r a e genen n ,,_ Menıurlann velcillen bu mudafaa- • •-•k _.L._,_, __ L-L- O da 

yonun .. : ki: bu, cUtanma. 7ahu, me ~ebebıyet suçundan hakkın a iltihakı blr hf\dlse oldu. Tiyatro der- kuruıa olan bu P.ullar timdi ae- . dk.it ed k 1 m Y ~ en un1a111ra .,...yor ••. 
tanm H 1 d d t Lk k t ı. - 1 t rlsl 500 .... _,... satümaktadır. nhameyl ı tel ı . . ere h kcevapbarınık b1r· r-: L-'-liyor ••• Kendma· • __ ,_. -· u a... e e ne er m vana ar. ı a a oaı, anmıı ır. hal bir de"'er ka7Aildı. .. ... ...,.. .......... ,gca _. .... 

- 6 Pul meraklılan bu pullal'da.n ~zır ama an ıçın mu a eme aı a fah aahil1erine götürecek olan ıulb 
IÖyle!• demektir. Havagazı tahdidab Bütün kıyliikallere rağmen halk mı.a edinmek ıçın blzzarure 1.htlklr gune bırakılmııtır. • • • .. H..!- • ıı· .... 

- Bu ak•am azıcık batım ain- • • tiyatronun .... lh.G ... at11mama.sı lazım . in ıenutıru ......... ao o sremı. ıç gonm-
yor •••• diyonımuz. yarın tatbık edılecek gelen bir sı:;.;t~lduğunu ve tiyatro k;r:a;:ıu=!t~U::-~nN~~? hlç müyor ••• 

- YL •• Vah vah... lstanbul Belediyesinin görülen lü- ne memlekete birçok hizmetler yap- bir suretle baberda.r edilmemiştir. Üsküdarda bir kömür 
Hayret .•• Kaçmıyor!... Size yele- zum üzerine havagazı tahd-idatını nıanın mümkün bul~~~~u a~dı. Pulcular posta ldaresl Ue daimıı. ıtoku bulundu 

"inin cebinden aapırm çıkararaık d~.l • bir kaç gün tehir ettiğini dün Şadı. de bu hareket_ e ya rom un yakında.n temasta oldukla.nndan Fiat mürak&be komisyonu Üskü· 
uzaby E ili --:::.1-•- • yurnışbk. Dün Belediyede yapılan bugün elde ettlğ'i yüksek mevkii elde pulların ne zaman satışa çıkan- dar ıub-ı·, Üs'-" _ıarda m-uı.un· mı·'--or... v cı .._..... venyor. . etıneSlne ilk ve bilyük h!zmetı yapan- lacaiında.n h berda ~.. 11.uo n ~ 
Hatta belki kendinizden ziyade bu toplantıdı.. tahdıdabn 1 ıubat pazar bt i l -~ "fl i ha.ldtettl. a r olnıaltta ve tarda bir mangal kömürü stoku 

.. .. b h d . "ha b"k" k lardan r om-. fer .. n satıp. çıku çıkmaz derhal ltülli-
ajnnızla ilgilenerek «Acaba ıebebi gju aa t ın aTıthd·~en tat 1b~k·a· Bu yerden göğe kadar Şadiye yetecek yen biltiln sertlere vazıyed et,.. meydana çıkarmııtır. Kömürcü, 
ne olsa gerek?• diye ıoranlar zuhur rar aıhn mıştır. a 1

• atın t~t ı ·~- bir ifttbar payıdır. mektedlrler. Bu suretle de ser- bu kömürleri gizli olarak kilosu 1 O 
ediyor. de>ı ev\ el. ~avagazı ıırketlerı tahdı· Eğer Şadi idd.la olunduğu veçh.Ue en bes seri>ee speküllsyona lmkln kuru9tan aatarken yakalanmııtır. 

_ Oteld •.. ••tt•• .. _.___ datr. t&tbikınden sonra havagazının bil "k a.ktörümilz idiyse onun neden bulmak•-..ı·-Iar. Bu ltlbarla 'l'VW.. 

e nu u,u unu YutYa.•· '- 11 ki. tr fı d halk ·zah t yu gö ··ıd ·' .-.ı.u- .,....-
Canım i7i u&tnuyorlardır... Size bir, ru anı,! .şe ı oe a n a a ı a sahneden aynlması tabii rul :.· ta tdazoeınl.zln müteyakkız da.vnı- Şeker kaçakçuı 

Hikmet Feridun Ea 

Beton direk yıkılınca 
iki iıçi yaralandı 

Y edikulede Kazlıçeşme civannda 
bir kösele fabrikasında çalııan Sü
leyman ve Nuri adlarında iki ifÇI 
dün motör kayııını takarlarken mo
törün yanında bulunan beton direk 
birdenbire yıkılmıftır. Süleyman ve 

yorgan göndereyim... Hatta kabuljv.ırece..t.ır. Aksini temln için neden her hane r naralc bundan böyle çık&racatı 
ecl81'14111b bendeh bu1Ql'Ull. Beledıye tarafından yapılan ted- harekete glrifllmedl? yeni pul serilerlnln 88.tlf gtlntlntl 
Her ne kad h~e l ık .. ıkiklere nazaran haıvagazı tahdidab, ibntın-eflJc Ahmet Nurinln ölümü- gazetelerhnlzle U1n etmesı umu-

ar ra a ... ız o aca_unıa . ._ 1 . kö .. fi d .. d ~•d--ü --'1--''e ı:ı. ... u mı · 1ır11.et erın rnur ıar yahn a yuz e nün onuncu , .. uuıam v-·..,..... _.... men!aat lktızasıdır. z. E. 
(Vl - Nu) 1,-irmi bet niabetinde bir tasarruf te· Ankarada cısekldncb plyeetnde tek-

Fiat mürakabe konıisyonu rne- Nuri direğin altında kalml§lar, bun
murlar. Mahmudpap.da bir mai•- lardan Nurinin kolu parçalacım11o 
zada 124,S kilo kaçak teker mey• Süleyman da karnından tehlikeli su
dana çıkannıılardır. Kaçakçı adli· rette yaralanmı9lardır. iki yaralı 

( Devama sahife 4 sütun 4 de) min edecektir. rar .ırahneye çıktılı zaman neden onu yeye vıerilrniftir. butahı..neyıe kaldınlD1Jftır. 

Bay Amcaya göre_ 

- Alıfvcr~ blr kültür işidir dlyor- ."Bir tarihte B. kasabasında bir Z&t •.• Atzından on btn4en, Jb blııden - ıeJcelıel.lm cimzam &ti• decllklerll ·" Yahut da pannatını buı,Jordu! .. 
wn bay Amca amma ben nlce ahf- tanıdım. oranuı un Icralıfmıfl.. atalı W GJılmU1ordul.. saman ble9D• delil. mlihrüne daTr&- Bunun kültür neresinde?. 

_ .___ ______ JCJwı..,!Mlimı.ıL.Kördüm ki kara cahildir... m.JW- • 

B. A. - Orasını bilmem, fa.u.t bu
rada aldanmadan al.ıfVerlf için nam 
tıatıerhı1; hiç detllae mürabbe bil
rolarınm teıeıon. numaralannı bllmek 



Sahife 4 AKŞAM 

(Baş lar8fı 1 inci sahifed e) alarak bu vesikasını diğer şehirlere 
._ __ ft k ir ka da u~-· voe kasabalara satmak suretiyle bir 
ı=uz.cmiyece t . Buna rşı ı=.uu. ~-'- .1--1 -d k dil 

l "'ctl 1 - e'-'- o•---u uııım vatan~ nrın a eta en e-
meb 

ec e 
s arın sözleri 

ge en ""' er e m uc ru~ez .ı,u,....u • • • • • d v 

icap ediyordu. nne ıverg:ı "er:11esı vazıyet;ı oga-

('Bat tarafı 1 inci sahifede) Aletlerden bir kısmı e~ idi, caktır. Bu malum olunc..l bundan çe
bir kı.sml yoktu. Onları da ya.pmağa k.ii:ıd.ik ve Sata zam yaptık; tuvip 
~tık. Arzettiğim gibi harp .sa.hası ettiniz. Ayni zamanda fakir ailelerin talığın ruhu bu olduğunu, kendisinin 
içerisinde her gün biraz daha. fvJa. sütteki çocuklan için lazım gelen bile evinde aciz olduğunu açıkça 
bu es..·ı .. slar dairesinde çalışıp bu işleri tertı'bah almak üzereyiz. Binaena• söyliyeceğini kaydetmiş ve bu söz· 
yürütmcğe uğraşıyoruz. l~yh ~eker bu tuzda olmuştur. LJi. leri ıiddetle alkışlamıştır. 

Milli Korun~ Kanunımun ilk yani :z.ım gelen te:f, bu memlekette aran- Buna Erzurum mebusu Nakiye El-

söylemek JAzım geldiğini, bugünkü 
Türk rej1mlnin temizlik, fedakarlık ve 
feragatin mücessem bir timsali oldu
ğlm.u, mebuslann da vekillerin de ge
ce, gündüz didinen ve çalışan in
sa.nlar olduklannı ve Türk milletinin 
bu gibi sefil dedikoduları katlyen ka
bul etmiyeceğint söylemiş ve a.lklşlaın940 senesi blrıncl ayın~ _~bul bu- dığı uman her maddenin bulunma- gün cevap vererek, Naci Tınaz'm 

yurduğumuz şekillerde gorfilur ki, bu _..ı_ B' l h I" b b" ·• ·· ıA ·· ı · ·. · k ~ ..... ftk. ··,.;;.,
1 

-'-Jz .... ft 

11 11 1 
_ muır. ınaena ey uzumsuz 7ere u• uti.in muta aa ve soz enne !ıştıra • 

,..US1...,ı.u ı go. ~euuı ı...w.Y er c al b' f . 'f t • fak T" k k d b 1 • • 
mlştir. Encümenlerde de arıJettiğim nu ıp ır ~ar_a a ~tı e u ~e ve· ~~1§ ve .. at, • ur a ınm.ın . u aşe ışı 

mıştır. 

gibl bu llerleme bundan sonra da ya he: hangı bır ıekilde herk:sm, ar• ihtik&.- mucadelesınde, bu iktısat Ondan sonra Ras:i.h Kaplan (Antal-
daha ııerliyecek ve daha ba.şka Jmrar- zu ettiği gibi onu kullanarak stokun mücaddesinde herkesin göstereceği ya), söz almış, memleketimizin aerve
lar ve tedbirler almağa bizl mecbur bitmesine müsaade etmiyeceği.z. fevkaledeüktm ayrılacağına kimse- t1, İngilterenin ve Amerikan servetile 
edecektir. Çünkü dünya vaziyeti o cAlkışlar> nin inanmamasını istediğini ve kü- mukayese edildiği takdirde ne kadar 
Jstikamettedlr. Ona uymağa ve onu Münakasada o yunlar çille 'b: · zümreye inhisar ed~n müsrif dun olduğunun meydana çıka.cağını, 
her gün tak.ip etmeğe mecbunız. Na . T k d b kadınlan.. millet kürsüsünden yük- bunun da sebebi memleketin ancak 

Refik İnce arka;ı•,.·1m11111 guze-1 hlta- cı ınaz ar a aşımızın eya- l b l k - d b' dah virmi senede kendi iktısadiyatına 
~ d k' b' k k "mi se en u ces er arşı"ın a ır a J~-· 

belert arasında bir ufak Jtıelime farkı natı arasın a ı ır te ısa cu c 1 . . ki . 1 hakim bulunması olduğunu, bmnm .. • d d v D'v fi 1 o yo a gıtmıyece enne on arın na• 
var, onu tashih edeceğim.. Bu ke- uzenn e uracagım. ıger tara arı- 1 .. k k M 1. . h d için israfı bırakarak serveti arttırmak 

. . -· alAh' . h .. d .. .. mın,ı yu ·se ec ısın uzurun a ldix-ı~· zl lç . i lime değil, mılletln egoizmi degil ıu a ~ ıyetun arıcın e goruyorum. t 1 f 1 . .,. . .. 1 . • rn.zım ge ı;uıl, yememi,. memız 
bazı lns::mların hodblnllğidir. Bu kür~ Münakasa1arda oyun oynanması .;e <:. elt lkettıgınhkiı s?'ky emışbr. l . giymemizi tanzim sayesinde buna 
sücten, umlJ,rna teşmil etmemiştim. keyfiyetinden bahsettiler. Bundan ta at esas 1 varabileceğlm1zi ileri gelen büyük ai-
Yanlış. blr telakkiye uğramamak için benim çıkardığım mana, bu müna- yapılmalıdır lelerin bu hususta her zaman örnek 
bu kelımeyl t::ı.shlh ecll.rorum. cBlz de kasaya i~irak eden adamlar arasın- Ab.d' olacağını, millet bütçesinden geçln-
böyle anlamış.tık, talıii tabii sesıerb. dakı oy~.dan ibarettir. Ben bu ma- 1 1 ın Binkaya_ ~K.astamonu~ mek için verilen pa.ra.yı israfa klmse-

Ar::.da şunu da arretnıJştim ki Vekil k d B" l . arkadaşlarının kendı fıknne de ter~ nin hakkı olmadıttını söylemiş, iaşe 
_ . nayı çı ar nn. oy e ıse tamamen ld ki b b 1 arl:adaşlarım salalyetlen hududu b b . I ceman o u annı ve u se eo e işinin Umumi 1-!arpte hiç iyi bir hfı.tı-

dahillne giren işler için bu hususta era erım._ . uzun söylemesine mahal kalma'' ğı- ra btrak:madığmı, Büyük MUlet Mec-
1cap eden izahatı vC"TCceklerdir. Ben- .?J. N~cı ~ma~ cBursa>. hır kaç na rve yalnız bir noktaya işaret et- lisinln hükiimetle beraber bu köfl 
ckn z buradn. "mumi "ekilde martı"'"t muteahhit! bırleşıyorlar. Maksadım k . t d·v· . .. l' k b 'd hatırayı bırakan i"""' ı"lnl yeniden ... ~ ...., - d me ıs e ıgını soy ıyere · aZl ı are -r- "':i 

ta bulunoc:ı~ım. o lli'. amirleriyle görüştüğü vakit mahke- diriltmek istemedl~t. ne mebusun 
Altın alanlar Tek tip elbise meleri bahane bulduklarım ve muh- ne vekilin böyle bir fırsat veremlye-

B k l D k k Sa d 
ceğini, bu sebeple bugünkü iaşe işin-

aldanacaklar
-Lr aşve i o tor Refi y am, teldr suçlul<.n mahkemeye tevdi et-en de b:ın esn:ıfm, bazı me.murlann kö-

2-rmla: tikleri vakit hU11lardan çogu" nun be-
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Sinemasında 

K Baştanbaşa renkli ... Heyecanlı ... 
Muazzam ve harikulade cahneler
Ie dolu Büyük macera §aheseri 

• SEViMLi HAYDUT'un 
KAM 1 

,, 

NT • 
1 

• 
1 

( 

Baş Rollerde: 

HENRi FONDA -JACKiE COOPER 
Seanslar: 1 • 2.30 • 4.30 - 6.30 ve 9 da 

Pazar 11 de tenzilatlı matine. 

Durunuz ... Geni§ bir nefes a1ınız . .• Sonsu:: bir cesaret toplayınız ... 

A 
Çünkü 

Bugün L A L E de gör ceğiniz 
Paulette Godard - Bob Hope'nin 

ırarattığı 

PERiLi KöŞ~~ 
Bütün İstanbulu korkuclaı:ı yükselen çıidıklar, Neş' e ile !'Üsleten kah
k.ahalarla dolduracak ..• Gülmek, :ıey~an duymak isteyenler 

LALE' ye ko§Sun 

... 

Maliye Vekili arkadaşımın altın 
hakkında ne söyliyeceğini biliyorum. 
cG·.lü~melen Yalnız benim söy)i
yecc~·tnı bir eöz vardır. Bunu Türk 
milletini. bılmesi lazımdır. Bir Türk 
altını Lin kağıda dahi almak istese
ler hic bir kıymeti yoktur. Arkadaş
L: r, Türk parasının kıymeti daima 
yerindedir. Alanlar· aldanacaktır. 
tBravo sesleri> Altın alanlar alda
nır. Atmakla ne kazanmış oluyor. 
Yedi gr&m altını bilmem otuz bu 
kadara 'llıyor. Nihayet bir ziynet ve 
süsten ibaret kalacak olan bir şeyin 
kıymc. : y.oktur. Biz buna hiç kıy
met vermiyoruz. Geçen1erde gazete
ler Lir havadia çıkardılar ve yalan 
oldu~ unu yine kendileri yalanladı· 
lar: Merkeı: Bankası altın çıkaracak-

Yerlerinizi lütfen evvelden k~patın z. Te!: 43595 

Bugün ı;aat 1 de tenzilatlı matine. 
tülükleri vars..ı. hükümetln bunların 1 

Diğer taraftan Tınaz arkadaşım raatla neticelendiğini söylediklerini, hepsinin yakalarından tutacağını ·-
elbise için 1!ip me.s~lesini :ileri sürdü. ha.kimlerin mütalaasına müracaat ilave etımi.ştir. ;•ı-~··~;~4i:la~~--••••••mii:>•"lllllE*'r:mil!fl:l?:::lflmBWllRl!l:;;..H!Ji:~.;;::.::;ı, .. Lm~W!al'lll 
Bu benim için çok kolaydır. Fak&t t"c1ildiği vakit hazırlık tahkikatının Meclis müzak~mtmdan Ticaret, ı ~ n re V/ ~ iN.. T 1 
memleketin iktisadi vaziyetini, fab- memurlar tarafından e'aslı surette Maliye, İktısacl Vekillerinin nutukları U ~ ~ ~ A A K A ~ 
rikt 'arın istihsal durumunu ve saire- yapılmadığına i!)aret ettiklerini söy- ile ruznamede mevcut di!!;er kanun [JlT 
sil'.i ,.,·.;z önünde bulundurmak la- lemiş, bilhassa bu son noktanın çok layihalanna alt müzakereler vak.tin l l Şu/batL94K2 Çar§8.InbKa akQşanNAr.5!ı::z.raEda YReni/S.inNemaJ"da 
zımdır. Zannediyorum ki zaman, mühim olduğı.. üzerinde durmuştur. olması hasebtlc yann verilecektir. 

bütün arkadaşlarımıza bunu yaph- Kıyafet birliği 
r caktır. Biliyorsunuz köylere eltez• . . . . AKSAMDAN A K SAMA • z gahı tevzi ediyoruz. Buna iki sene Dokto. Saım Ah Dılemre cMam- verecektir. engin ve seçme b ir Progı. 

1 b 1 d ı D k k . h"k• sa>, küçük V'-' büyük rütbedeki su- , 
evvc a~ a ı ;. eme , u umet b l k' lb. l . . k k b K b [ 

'-t' 1 b k 'ki'"• .. .. t" G aya. es 1 e ıse ennı asara a a asa a arının B u 
v uÇ. ıy e u e sı ıgı gormuş ur. e-,b. lb' . d'kl . 'b' b' l . d u g n - .. b' ı· lık b ır e ıs~ gıy ı en g• ı ız erın e «Nasılsınız" ı 2 Haftadanb~ri on 
çen se .. e uç yuz ın ıra , u seıne . k'ld h k · IA ,, 
600 b. 1. lk I .h t . d' aynı şe ı e are et elm~mız azım M E L E K uı ıra 1 e tezga ı evzı e ı- ld";.. . 1 . . h . binlerce l<ı· r.ı"n1·n 
yonız. Eğer gelecek sene biraz da- ge l'ıgbı?ı, pka·rıa mld~e esıbn~n Te .. ekmmk;- (D-- tarafı 3 .. .. bifed ) ~ 
1 · k. dah·ı· d .. b'l' ek d yet ı ıı şe ı a ıgı·::u, ır ur a· ~ uncu sa e ıaım an ıın egore ıırs , a- ., .. d K bakın N sı"nemaS nda H J d"' h f 1 it Ah . d V• gıdının altın para U'f kuruş otuz pa- ı a... usma azsınız... e varsa 1 1 R.aKIŞ a ıgı 
b~. ;::ek~irekf,\~1{~ndiem:c~i~l:: ~~;ab daşktiık'ğünü 1halbb":ki

1 
bbi~ ek

1
mek lonun1a idare ederiz. R E B E K A 

• d k' )At · · .. l .., ucu uruş tıcsa ıy e ır atının - ••• 
nrı e ı nıamu a l'1 cınsıne gore e - • I •V• • b Al d., daha d w b' mış. b. . . k d' . . . • . 14 lira etmesi lazım ge dıgım ve u· ıııma ıguuz, ognısu, ır 

:)evletin se1mayesi kendi elinde~ U:.ea~.~ en} ı!.l yapıı: gıym~skı edıçı~ na rağmen 34 liraya gittiğini söyle-1 nesildir unuttui(unuz sözler ... 
d ic lv.erkez Bankasında <lurur. ls- mum ·.m 0 anı yapmaga teşvı ı- mişl'ir. 1 Hem de kuru l:Cr değil ... Sürükıer-
ta.ıbulda bir kaç sp• kilatörün heve- yonız. Sırn İçöz «Yozgat>, kıyafet lesbit cesine ısrar ediyorlar... 

1 

ııir ... kurban giderek niçin devletin Hangi Vekil ne edilmedikçe bu lüksün önüne geçil- - Nasılsınız? .•• - d iye ertesi sa-
sermnyes:ni cıkaralım) Bir taraf al- toplamış? 1?ek kabil .olmadığını, şehirli :"e kör- h ah gen e 11-:)~yo,.rlar. - · . . 

Baş Rollerde: 

LAU RENCE O LiViER -
JOAN F O NTAiNE 

J, •masın. Diğer tarnf da aldatıyor- Kazım Nô.mi ark:ı.dasuruzın sözle- lı.. byr.fetının ayrı ayn tesbıt edıl- Bu lderkı ıelam degildı.r. Haki-! 
sa onu yakala,·ıp mahkemeye ver- rinden iki noktaya temas edeceğim. mesi lamı geldiğini, bütün memuri- katen ev sahibi sizi merak etmiştir. 1 Seanslar: 1.30 • 4 • 6.30 vı.: 9 da 
~irler. Dava bundan ib~rettir. Buna Türk milletinin, Türk cami.asının dn nym bir resmi elb;se giymesi la- «Nasılsınız?» . hakiki manasına so- ~Qlawo•::WIB!ll•B•• Pazar saat 11 de tenzilatlı maline.•~!m!IE'l'!lll~i!I 
:.a ~ı n'ın;:ıcak yeni tedbirler hakkın- kendi ananesi vardır. Bütün bulzım geldiğini söylemi!! ve buna b~z.ı ruyor. .,-----------------------"'---
d Maliye Vekili arkadaşım lazım ananesine müstenit onun btr ~lakjmebu~ı ... tarafından herkesin ycr;-ı - Bir keten tohumu lapası yaph·j ~ ,,,. 2 Btl~tlx FİLM BİRDEN ---
c ' n iza' verirler. tel:ikkisl vardır. mr:ıvo seslen, al- den elbise yapamıyacağı tarzında ral•m mı? •• İ(;rrenn:ezseniz kendi hır- ,.,.-

1 lakikaten Emin Sazak arkadaşı- 1 n,IarL Hükümct bu ah!iıka karışmaz 'itiraz edilmiştir. ı b.T.ı Vel"eyİm ... Ancak. ben müsaa· Y A Y L A D İ L B E R 
m zın elediği gibi kolaylıklar varken ammn. bir hudut da.bilinde k~. Ş k l l dccizle biraz kaybolacağını. .. Kom· ·· .. 
b' .. 11 1 .. "d"l. .b. b. Eğer bundan biraz inhiraf görürse\ e er top ayan ar d C"'na" d N 1 Kafkas yaylalarının guzelllğl ıçın® geçen, merak ve heyecan veren 

u guç ) o arcıan yuru u .... ~- ı. ır gerek mesuliyeti omuzunda ta..şıyan Bundan sonra Kazım Duru «Ma- ş1:1 a ~-· -e vannıt a... amazma netfs açk, ihtiras filmi. Sovyet filmin bir şaheseri 
n'. :a~a hasıl olrr:a~kn.A Meseıa ıda- insanlar ve gerek sız o ananenin 1>9- nisa>, mebus arkadaşlarının hüku- gıdecegım:.. • • • Yıldızlar: A. GİRENAH - MORDİN01'' - NİKOVA - ÇORNİYO 
reı orfı} yapar, 1stıklal mahkeme• zulmaması \"in Inzım gelen tedbiri ı b k d .. d d ., Evde bu haz:.rlık dikkatmızı cel- C Q Ş K U N Ç 1 R A K 
1 · b 1 b' k k ,.. · metten u anunun ogru a1;1 og- b d' . en yapar u surete ır ço arar- almak hususunda biran tereddüt et- . h .. ··1 e ıyor · 
1 1 b ... d k l l . d l • ruya ıcrasına alır ve gonu tanımı- B' tabi k h I F "'"""k . 1 ~ a , ıı. ı.ır , . ayır aı.ıta aş ar, +rreylz. (Bre.vo sesleri, alkı.'}lar>. k • 

1 
'k d'l . . ır a yeme azır anmış... e- "u.ı· çe soz u - Çapanoğlunun emsal.siz maceram. Fev'kalade neşell 

1 lu ,•imetimixi- Türk milletinin ke- Hann-1 Vekil ne toplamış, bunu ken- ~ara · nkyndı su:et.te kt~l >ı e 1 mesım Iaketzede komşuyı:\ gönderiliyor... gülünçlü film. 

l. · · d d B dile lnd h te iste · (At,,... ısteyere -emıştır ı: *~"' ELHAMRA Sı"nemasında ma '" ~ ılıma , -var ır. c ravo ses- r en sara a n nm. ~- .. A . v • • 

l ri ve alkı~~~n ve onu sizin gibi 1 lar>. Hukumetın yapaın~r~cagı .ışletiat: Sevgili Türk adetleri, kasabaları- Bugün seaınslar: 12,30 dan itibaren başlar. 12.30 da tenzil:ltlı matine 

w+« JM ew~<Ms•±sasl d~ :jnür, onun her hangi bir surette Arkada~ar, hepim.izl.n gözü önünde ~ras.na soktular. Hu;-umetı al 1 mızın şurasında, burasında henüz ya- ' 
ve t<ırzdı.. üzülmesine ve zora maruz avuç l<:i kadar Ankarada. biz hepimiz ışlero karı§tırdılar: Kadın.,1arın mo- şama.ktadırlar .•• Ah büsbütün mah· 

k'llm3sın~ taraftar değild:r. Her şey icap ettiği gibi ne kadar imkftn da- d~s~nal ~arışıve.rd~l~r .. Makgazalarcld~· ıvolmasalar... Cinsi tükenınit marn- QLG A T C H ECHQWA 
b·ı , h 1 t ki 1 k hllinde ise kuvvetı.rnın 7C kudretimiz vıtnn erın tanzımı tŞ'me arışı•ver ı· mutla.r -!L: du" .. .. d kalk &dl••• ~D•._ 

ı ere~. esnp n ve m<'n ı a o aca • Ev .. h I ah kk k KUM nya yuzun en - r~ 
tır. Mümkün olduğu kadar bu yol· ne ltad~rayü:et~orso.h~a~~:.~~ l~. g~r ı:u. ~u?a a .e . t ~ du 1 masalar... 1 A ~ n tF.::!. re n a DA' iN.. 1 
dr.n ayrılmamak hük\unetin en bü- ruz:h. ~ rl ,.._ r şe ukle "' k e . ersek 1.ş Hrımlbı kı~mhe.~ımkA ıze a alr ı Sevgili hakilci «Nasdsınız ?-,. lar... U ~ ~ ~ lb::. O lf"- A 

"k 'b'd' H k' . ma a e n IR:ID ÇOC an ve om- gırece tır. a u 1 u uınet anca( ev· NU) 
:~ P~~~.sıkı ır.) er vad~~.a~zetu- şuları gibiyiz, karşı karşıyayız. He- hukuki ve idari işlerle uğraşır. Ne a - CGt.?NAHSJZ KADIN> 
l>'m t \ an~. a~ı ;.er ~ız ~~- phn!z!n evine ne ~riYor, ne (:ıkzyor elini. ne de ahlaki işlerle uğraşamaz. ÖLÜM Mevsim.in en güzel Aşk filminde 
rr:an urı arın ıçın e ızedvası sda• hepimiz blllrlz. Binaenaleyh böyle Memlekette ucuz mal almak. ucuz iş Ş A R K S • N E M A s J J 
hıyetler veıen maddeler e var ır. bir şey varsa. lütfen söylesinler ve k h k b'ld' N' . Şürayı Devlet azalığından Emekli 1 
Bu mı:ıddeleri biz mutlaka tatbik et· meydana çıksın. (Tabil, tabll sasler) . ybapml a er zaman d a h1 ır. . ıçın Bay Haydar Yücebaşın torunu, Eren-
meyiz. Bir çokları yevmi iş1erlmiz IDçblr vakit bir hükfımet uzvuna un an yap:nıyonız a . er feyı y~- köy nahiye müdürü Ba.y Talft.t Yüce- Seyircilerini gaşyetmelcte devam edlyor. Bugün saat 1 de retıznatıı matine 
içindir. Bu hususta hükum"!tin elin- bu şe'kilde müphem Lsnatlar ya.ytı.rak pan devl~ttır 0 yapsın _?iyoruz. Hu- ba~ minimin! o~lu ve İstanbul Elek-
d t ı·h·· f b he al kul- boe:guncu bir ruh doğmasına meydan kumet dıne karışmadıgı halde ne• trik idaresi lfı.boratuvan baş ayar me-

l
e mevcu sbt. a. ıye. 1

• e lmk .. veremem den ah1aka karışsın. Ahlak bizim muru Bay Fatin Yücebaşın ve Kadı-
~nması mec urıyetını muta a goz · l d h'·k- . l d v'ldir lcdi t .. . d L'' 1 k 1 ma ınıız ır, u umetm ma ı egı . köy be ye muhasebecisi Bay Saffe 

or.un "' tutmayız. uzum o ursa u - E . . d k 1 1 1 . Yücebaşın yeğeni (Toman) m dün 
k.nır, lüzum olmazsa kullanmayız. ŞEHİR TiYATROStJ Teıruımeri ~ınud z c §e. er. top ad~amka ıyız. f1- vefat ettiğini tcesınirle haber aldık.. 
Bu kanunları teklif ederken de bu Tepebnşı Dram ıosnıında mız e on, yımu ~n ı.ıı; ıe er topa

yanlar bu1undugunu ben dışardan Kederli ailesine baıJ sağlığı d.ileıiz. 
fikirle here.ket ederek sizin ve bizim 
düşüncli.ığümüz ile aynı şekil, aynı 
fo ri tatbik etmek için kaideler an· 
yoruz. B-.Jluyoruz, tedvin ediyoruz. 
Üst tarafı lazım gelirse, yine huzu• 
runuza gelir açıkça görüşür, her şe
yi aynı suretle beraberce tıeshit ede-

Gece saat 20,30 da işittim. Ec..nn söy]eyeın meseleyi bak.-

tiz. 
Şeker fiatine zammın 

izahı 

YAŞADIGIMIZ DEVİR kallardan öğrendiğini ilave etmiştir. 
İstiklal caddesi Komedi kısmında. İçimizde bunları yapanlar var, hatta 

Gündüz saat 14 de Vekil arkadaşlarımız da bu meyan• 
ÇOClJK OYUNU dadır. Filanın evine §U kadar §eker 
Gece sa:ıt 20,30 da. taşınm~. filan mebus şunu almış di-1 
İ S C İ K 1 Z ye her tarafta eöyleniyor. Bu sözle-

, rin halk dilinde fena intişan rejmı 

BAYAN KOMŞUM~1 
için .b~r zaaftır. ~ü:nhu~e~ Halk 
Partısı ve on .... , hükumetı b u takım 

Parisin en şu'h ha.yatı iyi usullere ve insani prensiplere is-
RB PEPESCO _ tinat eder. Tarihi büyük. mücadele-

ADRE LEFAURt JI 1-er yapm.ış bir fırkanı~ erkanı böy· 

Sinemasında gösterlmekte olan 
mevsimin en hlssl fllml 

DO!!!R!~ ~~,!Dl 1 
görünüz. Baş Rollerde: 

CAMİLLA HORN 
ı\1ARIA A NDERGAST 

B ugün 
7 A K S 1 M SJNEMASıNDA. 

BU:yük bir senet sar.file vücuda. gelen film... En büyük ve en ihtir~h 
sergüzeşt ve maceralar ... Korkunç ve müheyyiş sahnelerle dolu bir film ... 

ÖLDÜREN ORMAN 
BAŞ R Ol..LERDE: 

RICHARD ARLEN ve ANDY D1V 1NE 
ve umumi talep ilzerlne haftanın muvaffakiyetı 

KIZIL SiLAHŞÖR 
Emsalsiz film ilAveten gösterilecektir, 

2 BttYtlK FİLM BİR DEFADA 
Yarın saat 1 de tenzilatlı matine. 

Me,ela arada ufak baZl ııui tefeh
hümler old:.ı, nııüsaade buyrulursa 
bu l.anun vesilesiyle buradan arze
d eyim, ınesela şeker fiatine zam 
meselesi ... 

Arkadaşlar, memlekette mecvut 
ıeker stokunun hükfunet hesabını 
yaptı. Bunun sene nihayetine kadar 
yani doğrudan doğruya gelecek 
kampaııyaya kadar memlekete kafi 
gelmesi için bunu ya tevzi usulüne 
bağ!amağ_, yahut fiat.i yükselterek, 
aatışı tahdit ederek, bir şekle raptet
meğe mecbı:riyet hissettik. Memle
kette yapılan istatistiklere göre adam 
başına şeker istihlaki 6-7 kilo ka
dardır. Fakat bunun bir köy ve şe
hir yeyişi vardır. Eğer bütün mem· 
h:ket 18.000'.000 na vesika tevzi 
edecek olur ak ekmek gibi omojen 
bir nıc..rlde olmadığı için bir kısım 1 

E v, Aparbman 
kiralamak için 

le §eylenn yapılmadıgını ve yapıl
mıyacağını herkese göstermesi la
zımdır, demi;1 ve bu nutuk mebus
ların cböylc şeyler yok> ~sleri ve 

nu u maz uyu m enn § ne yı ızı 3UGttN saat 1 de tenzilatlı matine rM: U t ı b" "k Fil 1 · aha ld 

'bawwpwMS aa , MARLENE DiETRMCH 

«Akşam" ın Küçük 
llanları en süratli ve 

e n ucuz vasıtadır. 

1 gürült\Aler arasında bitmiştir. 

1 

Kazım Duru' ya bir cevap 
Bundan sonra Ahmed Ya?Jgan CUr-

1 
fa), yapılan kumaşların. kundurala-
nn birkaç tipinin inhis:ın halinde 
kolay çıkacağını ve ucuza mal olaca
ğını soylemiş, Feridun Fikri (Bingöl) 
Kazım Nami Duruya. cevap vererek 
kendlsln,ln temiz duygularla söyle
mekle bera.ber hariçte dolaşan mana
sız, esassız şayial:ın bu kürsüye çı
karmakla bir yanlışlık yapmış cldu
ğunu, adi dedikoduların bu kürsüde 
yeri olmıy~cağını. herhangi b'r mebus 
veya vekil hakkında böyle bir idd:a. 

Matinelerden itibaren 
KADIKÖY 

O PER A 
Sinemasında 

· Selahattini Eyyubi 
(Tiirkçe sözlü) 

ŞARKILAR: 

MÜNİR NUREDDiN 

MOZE~'!:a~!fa:ENAR t~ 

MiS HAUER ve JOHN W A YNE 
ile birlikte 

•• 
7 6U 

fevkalade bir tarzd::. 

A 

HK 
yarattığı 

L 
Filminde bütün güzelliğini, bütündehayı san'atkaranesini g1)ste.~cektir. 

Bu Sall aksam SUMER SİD'm Stnda 



IST ANBUI.: HAYA Ti 

'-_ f,js~~;~::_ı;:=-.-:::.~;;.:::-Evlenmenin lf3P"} ~ ~y , '\ 

Heyecan! 
Son yıllardaki tercüme neşriya

tmıızm maşallahı var. Gün geç· 
m.İyor 1ci gazetelerde sinema rek
limlarmı andıran kiatp ilanlan 
aörülmesin. 

mezi.n değerini ne du«.eya kadar 
baıırlarlar bilmeyiz: fakat bu yazt
nııı çıktığı günün ertesi günü aıv-~ 
bi ~azetenin bir aütuuunda (Pek· 
mez) in ( Pıetmez) yazıldığına ba
bhrsa, kalem sahipleri arasında 
böyle bir kadir bilene raslanamı
Jlacağı anlaphyorl 

ne zorluğu var? .. 

~~~ı-:: Son harplerde karay 
sdatbnP yer açb: 

Ancak kitapçılar, yalnız eserkı 
muharririnin isimlerini ilan etmek· 
ten pek fayda ummuyorlar ki 
bastıkları lcitaplann ya sahife t\J'" 
tannı, ya fiatlerirü, yahut da 
cF alanca kitap çıktı. baştan başa 
heyecan!. .. > gibi dikkat çekici, 
merak uyandıncı ilanlarla kitap
lanru okutmaya çalışıyorlar. 

~~ı:==er~=asker cıkartma mesele 
J)elikanlı dudak büktü: 

• 
l 

Bu kitaplar gerc;ekten baştan 
ba;a heyecan mıdır, bilmiyoruz 
amma bu kağıt kıtlığında yüzlerce 
&'1hifelik kitaplar basıp yüz şu ka
dar kuruş fiatlerle satışa çıkarma
nın oldukça heyecanlı bir iş oldu
ğuna şüphe etmiyoruz!.. 

Pekmez 
Harp zamanımın üç kabğından 

bahseden Refik Halid, taNinle 
pekmez gibi bazı besinlerin ucuz
latılmasını isliyor 1'e cBugünün 
yetişmijf nesli, i§ başındakilerin 
büyük kısmı, en gençleri geç.en 
harp devrinin tahin helvası, Siliv
ri yoğurdu ve bulama ile beslenmiş 
çocuklandır, hayatlarını biraz da 
bu yiyeceklere borçlu oldukları 
içir. meseleyi ciddiye alacakların
dan ve ellerinden geleni yapacak
lanndan şüphe etmiyorum> dt-
yor. 

Bu besinlerle yetişmiş neslin 
iş lı<!şında olanları tahinle pek· 

Sıkınh 
Bö.r lokanta ilanı ~yle l:ıi1!iyor: 
c ..• Lokantamızda demek a

kıntısı yoktur.> 
Vakıa ekmek aıkıntısı yalnız 

ba lokantada deği1, yurdun hiçbir 
yerinde yok şükürl... HCTke.a 
elindeki karneye göre nzknu alıp 
karnım doyurabiliyor. Fakat bir 
lokanta, 'böyle mefnız bir aıktnb· 
ya çare bulabildiyse, bunu. haki
katen ekmek sıkıntısı çıeken ec• 
ne'bi memleketlerine haber ver
mesi jnsaniyete büyük ibi:r h!zmet 
olur sanırız. 

Keşifler 
Her gün yeni bir keşif halleri 

alıyoruz: 
cFalan yerde ıu kadar bin ilrn

tu kıôrit, filan yerde şu kadar yüz 
teneke yağ, şurada bu kadar bin 
l:ilo kömür, burada şu kadar bin 
kilo odun kıeşfedildi .. > gı"bi. Bu 
keşif haberleri ilim ve fen laho
ratuarlandan değil de çarş1, pa• 
zarlardan geldikleri halde; ihti
i ·:... ha.s .... hğının mikroplarını mey
dana çıkardıkları için, onlar ka
dar ,.-ararlıdırlar. 

Hastalık, ancak mikroplarınm 
keşfinden sonra onarılabiJ.ir. 

- Hiç... İmmbula 1reçiyormn. , 
Söyle biraz d~ Karaya asker çıkartma işi harp ha-

- Yaaaa... De::~e. bu alqaın K&> reketlerinin en zorlulanndandır. Yazan: 

M. Şevki Yazman De BeyoRfu eğlencelerine dalacak- Çünkü bu harekette •aldmuı deciz 
ıım? •• aatbı gibi, hiç ııiz}eııme imkanı\ ver

- Yok canım. Eilenceye dalmak miyeıı bir zemin üstündedir'"' lııendi yardımlan gördükleri kabul edilemi· 
İçİa para ~erede~.. Can adıantısmı silahını kullanmak~ mevzi almak yıeceği gibi, karşılaştıkları logiliz, 
defetmek mere bıraz dolaşacağım. imkan111dan da mahrumdur. Ya ka· Amerika ve Hollanda kuvve!terinin 

- Demek. camn ıJkılı:yor?- ~ın içerisine aıkı sıkıya doldu-
- Bu zamanda canı adalmıyan rulmuştur, yahut da aahile kadar su· 

insan var mı?.. ya girmek ve yüzmek medburiyetin• 
Şişman zat birdenbire yerinde dedir. 

doğnılup dikleşti: Buna karşılık müdafaadaki taraf 

çok inadh mukavemetler göeıterdik· 
!eri muhakkaktır. Buna rağmen, ay
D!İ genif hareket kabiliyetini muhafa
za.., her ıeyden eıvTel Japon askeTi· 
nin saydığımız bu manevi meziyetle-

- Elbette. çoook. •. Meseli., işte evvıelden hesaplarını ~apmış, düş-
ben. •• Hamdolsun bir aıkıntuo yok. marun nereye çıkacağını tasarlamış· rin ve iyi yetişmenin netioesidir. Ke-
MalUnı ya, maaşlara zam yapıldı. tır. Düşman hiçbir vakit boş, ehem- za Japonların ada balkı olması ve 
Şimdi. büyilk oğlanı baylazlıktan miyetsiz bir yere çıkmaz, (böyle bir yüzücülük kabiliyeti de ibu İş :için ka
kurtarsam; üç senedir Anadoluda hareket kuvvet israfı demektir). fi derecede mütehassıs birlikler VÜ· 

öf'rebnenlik yap~ ortanca ~· Ehemmiyetli, can alacak noktalan cuda getirmelerine imkan vermi~r. 
İstanbula naklettirip yanuna alabil· arar. Halbuki buralar müdafi tara-
sem. yahut bir kısmeti (:ık.sa da baş fınclan evvelden tahkim edilmiş, ına- Almanyayı mağlup etmek Te bu-
göz ebem; hele, karımın kum sancı· ninlar vücude getirilmiştir. Hulasa 
smı da tedavi ettirebilsem hiç üz.ün. saldıranın zayıflığına karşılık müdafi 
tüm kalmaz. Küçük oğlan da pek kuvvetlidir. 
haylaz. Mahallede her gÜn bir kaç Tayyarelerin mevcud olmadığı es
evixı. camım. komşu tavuklannın ba- k.i harplerde deniz kuvvetleri bu çı
caklarmı kırıyor. kedilerin ayakları- kartmeyı himaye ederdi. Şimdi hava 
na ceviz kabuiundan takunya geçi- kuvvetlerinin faaliyeti, karaya çıkan 
rio damlara salıveriyor. akşam üze- kuvvetleri bundan da mahrum bı
ri bir sürü fİkiyetçi yolumu kesiyor. rakmaktadır. Bilakis bizzat karaya 
Bu sene de sınıfta. kalırsa mektep- çıkartılan birliklerin hindikleri gemi
ten kovacaklar. Eh, ne yaparsın? ler dahi hareketsiz durmamak için 
Evlat h Sokağa ablmaz ki ... Der- çıkartmayı müteakip bu yerlerden 
dine belasına katlanacağız... uzaklaşmak zorundadır. Bu se!beple Son yağan kBTlann sahaları oyna· 

Bir sİgara yakıp gözlüğünü bumu· karaya asker çıkartma hareketi son namıyacak vaziyete getirmesi Ü:l)Cri-

~ ~~~~ ~~~wl 
Dun ucuna yerlC$tirdikten sonra de- harple,.:le büsbütün güçleşmiştir. Bu· ne yann yapılacak olan lig maçları 

,. O likanlıya biraz daha sokuldu: na rağmen Japonlar gün geçmiyor ki tekrar tehir edilmiştir. Futbol ajan• 
~ J5L:\ o o o o _ Sen fU İnatçalığı btrak azizim. şu rv:!yc:. bu noktaya asker çıkarma- lığı dün sabah stadlan tedkik et-

·~------------------..;..;;;;;;..;;;.;;;;_..;;,....;;;;;;;;;;....;;;_.;;...;;;;..;;.;;..;;., Gmp tozmakla can sıkınbsı geç· sınlar. m.iş ve maçların yapılmasına imkan 

Kadınlar niçin yanıyorıar? 
mez. Bunun ça."'eSİ hemen evlen· Uzak Şarkta Japonların elde ettik- olmadığını görerek tehir karannı 
meldir. Sen hic durma. ev]en. len i1.ı.va ve deniz üstünlüğü dolayı- bölgeye bildirmiştir. Bu SUTetle ge-

- iv< amma böyle ortalıgınw d•• sile, hu işin kolay olacağı ileri sürü~ çen hafta oynanamıyan Galat.asa• 
Ameriltada. bÜ'..,.;;:ı,. sigorta. e 1•.k.etle- ğa fazla. solaılınas:ı., to ~lan .T - • .... 1 Li]• F B 'kt d b 

;r..... ~· dantelli ise elbiselerinin tut zamanında, her ,ey ateş pahasına e';) ır. _·a~a.t ~unun her ye~d~ böyle ray • eşı aş maçın :ın sonra u 
r1nin tubt.uklan ısta.tistiklere göte, ...ı• ~ Şura31 da art~ çıktığı bir devirde... olma?ıgı aşıkardır. Msela Hong· haftak~ Galatasaray • Fener bahçe 
Birleşik Amerl:ıtada sen~de 16 yaşn- ~ayet · g ·ı.n- · • , koag da Japonların bu hareketi maçı da liglerin sonuna kalmıştır. 
dan yukarı 1,600 kadın ev ışlerlyle rlkalarda çalışan kadınlar arasında - Susss... Yme bm dereden su ı hk' ..ı!ı . ' Li ı · ··h · w k 

t t,.....,..,ı,+.,.,.. .:ı~x...- ··ıüml· -•"'-~ten . w bal D lıktan ı uzun sene er ta ım ecu mış ve suları g enn en mu ım ve aşagı yu an 
uğra.ş-ırken tutuşarak yanıyorlar. Va- u .._.......,.. ........ """6aJ..l o er ..........,...,..,. getirmege şama... ar sa- 1 . b' h k 1 · · d k ah" o. amır Bu __ ,.._ da fabrlklardakl it'- l l .bi . . d mayn enmış ır sa aya arşı yapı ı- şıunpıyonunu tayın e ece m ıyet-
kla kadın elbiseleri, kendilerine b - · =-ua. na ne? Avrupa ı ar l?1 'ıştin e d h b k h d te olan maçlıırının .-riye kalması 
yük bir çeviklik: temin ediyoı:m da falye teşkil!tmın mükemınellyetinden .. _ - ? •• •. •• yor u ve unu aşarml\ er şey en .. ~ 
çabucak tutuştuklan için tehlikeli bir ve derhal müdahale etmelerinden ne- d~ aya ~~yor musun· Sozumu evvel çok güzel yetiştirilmiş ve çok bir bakıma iyi olmuştur. Çünkü lig-
ma.h1yet a~Ja.rdtr. Bir kadının ocs.- :rd ırellyor. ~~e. Evlilik r~atJıktır. Alqamları fedakar kıtalar istiyordu. Keza Fili- lerin n'İhayetinc kadar şampiyon 

-------·----- ifinde v çıkınca böyle sokaklarda do- pin.lerde, Malaya' da birçok sahalar belli olmıyacak ve müsabakalar son 
lasc.caguıa, evd~ yol_unu bekleyen <.vv'C!Jen Japonların saldınmlan ve karşılaşmaya kadar heyecanını mu· 
karmu. vanma gidersın. Sıc0cı.k oda· ık k k tın l d "" ·· .. 1 hafaza edecektir Hindistanda ne kadar fakir var? 

edlhn.işlerdir. Bunlar ellerinde bir 
cımbız tutarlar. Bu cımbız, gliya. ha
bis ruhlan tutup vücudla.nndan uza.k
laştırmağa mahsustur. 

d ' k~ı karşıya oturup sohbete dal- ı akrayahk~s erd~lı ~ . a aJn uşlunube- . 
.. .. .. re ta ım e ı muıti ve apon ar u- M k • • " } "" 

dm mı. ne sıkmta kalır. ne uzuııtü. 1 da d h .k l"d f d kA 1 kl er ez ıstışare aza ıgı 
Her evin intizaına • er ra ar • a arı u a e e a ar ı ar T . . k . . 

' gJr • • pahasına cabuk ve mühim muvaffa- Beden erbıyesJ mer ez ıstışare 
Sigarasını üstüste çekip dumaıııl~ı kıyetler elde et tik r. Bu sebeple bu heyotinde aza bulunan Amiral Fahri 

ötekinin yüzüne üfleyerek devam harekatın bellihaşlılarından bazı mi- Engin.ia Münakalat Vekilliğine ta
etti: saller verıneği faydalı bulduk: yini üzerine açılan azalığa Başvekil-

- Arasıra kavga giirültü olsa bi- Hongkon,,."a hücum esnasuıda lctçe Afyon mebusu B. Hamza Üs· 

ntm için de Avrupa karasına mühim 
çıbrtmalıu yapmak zorunda olan 
demokratlıınn bu ihraç hareketlerini 
göz önünde tutmo.lan lazımgelecek
tir. Vaha onlar daha mühim teknik 
vasıtalara malik olacaklar vıe çıkart· 
ma yapacakları yerlerde hava ve de
n.iz üatüalüğünü geniş mikyasta elle
rinde bulunduracaklardır. Buna rağ
men. taarruzun en güç safhaııını bu 
ÇJkartmanm teşkil edeceği muhak· 
kaktır. Başta Manş sahilleri olmak 
üzere, Belçika, Hollanda, Fransa 
garp sahüleTinde Almanlarca geniş 

tahkimat ve çıkarıtmayı önliyen ma
rıiler ıvc tesisler yapılmasına daha 
1940 yazında başlanmıştı. Onun için 
önümüzdeki narp safhalarında bu 
çelin mücadeldere şahid olacağız. 

re 28 Şubatta bir teşvik müsabaka
sı yapılacaktIT. 

Y arm serbes güreş 
müsabakaları yapılacak 
İstanbul Güreş Ajanlığı tarafın· 

dan tertip edilen senelik faaliyet 
programına dahil bulunan tecrübeli 
güreşçiler arasındaki seıbes güre~ 
müsabakaları yarın Güreş klübünl.in 
Kum.kapı şubesinde yapılacaktır. 
Saat 1 1 den 1 2 ye kadar Tartı ya• 
pılacak ve müsabakalara 14 <le baş
lanacaktır. Tol-erans 2 kilodur. Bu 
karşıla§malara tanınmış güreşç;!e· ·:
mizin iştirak edeceği tahmin edil
mektedir. 

Kayak miisabakaları 
Beden Terbiyesi kayakçılık fede

rasyonu tarafından Şubat sonların· 
da Uludağcla yapılmak üzer e t:;yü~ 
bir kayalE müsabaka-ı tertip edil
miştir. Bu müsabakalarn m em' ' ·e· 
tin her tarafından kayal.çıl ar i .irak 
edeceğinden bütün bölgelerd seç 
meler yapılmaktnd ı r. 

Hindistanda yapılan son sayım n&
tıeesindc bu geniş ülkede beş milyon 
fa.kir ya.şadı!;;'lllı meydana çıkarnuştır. 
Fakir, Hlndistandn. yaşıyan bir sınıf 
halka verilen .isim olup bizim anla
dığımız yoksul mAnasıns. gelme2. Soo 
zamanlara kadar çıplak gezmeyi Adet 
edinmiş olan bu adamlar, şimdi 

kısa bir pantalon giymeğe mecbur 

Diğer bam fa.kirler ise, menınulyet,e 
rağmen çıplak gezmekt.e ve habis ruh
larla ha.~eratı uzaklaştırmak için vü
cudlannı kül içine gömmektedirler. 
Bunların en belll başlı gcçhn sanatları 
slhtrtıazlık yapmaktır , 

le. bunun da başka bir zevki vardır. karşı sahild:ki ilk köprübaşını ku- man Erkan !KÇilmiştir. 
Hele. çocuk da olursa, ooob •• . Gel ranlar bir kilometre genişliğind oki B. llamza O sman senelik mutad Askerlik İ§leı-İ 
keyfim gel... Hayahn zevkine do- denizi yüzerek gecen Japon piya desi içtimaını yapmakta olan isti§are he- Falih As. Şonc i B:l l "nlığından: 
yulma.z... idi.Lyemunt körfezine çıkan bu oi- yetinin toplantılarına d ünden itiba· 1 - 338 doğıı.mlulaı 1 ilk ve son 

Fok bairklanna mektep - Çocuk büyütmek kolay mı ba· yadeler eVV'Cla tüfek kursunlnrıile ren İşt:rake başlamıştır. Eski sporcu· yoklamalarına ba 11 tır. 
yun?. körfezdeki maynleri patlatmak zo- k..rdan olan B. Hamza Osmana yeni 2 - 337 doğumlu! ~ ile muameleye 

B. l . Anı -'·•·--'- 3 - .. bin dolar m··•·-.... ·Utn"'- ""t''...,o". - . Canım, h.ep. böyle aksi tarafla· runda kalmıslardı. Ancak ondan vazifesinde muvaf.fakiyetler dileriz tabi tutulup da erte l seneye terl~edl-ır e;l.k e .. -.......... Ncw - York vi- .,. ·""""""" ~ .,.. l.U,1' • Az kad d b lenler de 336 doğJımlular llc b lıkte 
Jtı.yeti dahllinoo K!ngston şehrinde Mektebin mUdürü Maron Holeng. fok ra sapma. • ızon; ~ eV' e ?' sonra sandallar içe riS':nde diğer piya- İnönü koşusu muamele y:ıptıracaklardır. 
fok b~lanna m.ahsm bir okul açıl- balığının serkeş ve hırçın tablatlne lr..ahrsa ge:ııp tozm~. eglcnmek ~- deler körfeze girebildiler ve ilk çı- 3 - Yoklıunaya gelec~k miıkellefle-
mı.ştır. Mektıetıln (inva.nı Fok ftniver- bihakkln va.kı!f.ır. Mektep müdürüne ter. Onu oyalamak ıçın çocuk la· kanlan takviye ettiler. Bu zamana P. .... r 9ene ~yni tarihte tekrarlan· rın nüfus cüzdmılan ve ikl kıta 
sitesi oldu. Çok geniş hangarında. bir- va.zifeslnde blıçdk mıınlllmler, beden zımdı1:;. Soka~ sokak dol841p ~raf kadar yarı çıplak ilk müfreze yalııız makta olan İnönü koşusunun bölge- fotcğratlnrı ile birlikte aşağıda gö.s
çok fen A.IetJ.eri mevcuddur. Bu mek- terbiyecllerl, m1lz:l.'lyenler n aktörler odeceguıe, evinde oturup çocugunu tüfeklerile kendiluini müdafaa zo- !eri teş~ ve sporcuları atletizme terilen tarihlerde sabah saat 9 d::ın 
ıepte fok balıklarına. camba.ziık, mü- yardım ediyorlar. Seneden seıwye bu büyütür. runda kalmıştı. al_ıııtırma ~ gayesile badema her sene 12 ye kadar şubeye müracaatl"n. 
_..._ ve a,....;ı.rl;•~ 

0
--tllmek:..,, ... '-. Bu !Ok balı.klan, imtihan edllmekt.e ye Delikanlı yüzünü bunqturdu: 5· h d d h hır bölgede yapılması düııünülmü~ 4 - Müddeti muayenesi içlndc yok-

.,... ~..., '46. 6'" ı.ır;;u..u ;;.,..._..,.,,.,., ri ......... _ ... _ . ıyam u u unun emen cenu- 1 • 
g~..., .......... e ~ göre aınıf eeç-- _ Bayuu! Bu ifler hep para ile b daki K B h k . d v-e '-'u aenekı koşunun 24 Mart cu·· lamaya gelmiyenıcr hakkında nsker-

m~l bitiren fok bnlıklan, 1!11Ittlere ıne...._ ....... ,_l_ un ota - a ru çı artması a t · ·· ·· E k" h. d ı Jlk kantınunun cez" m dd"rl •-tb"k "'~ ..... o1ur Ev geçindirmek kolay mı? b d k l I Ç k tın mar ea.: gunu .s ışe ır e omasına '~ a '""' "'' · ı ----------- • ;,A·~ • uk. o•• ünd" ••w .. • •• u~ dan l o~! o mam.ışlır .. k l ar d~ karar verilmiştir, edilecektir, 

S 1 
. - uaw çoc •• uş ugmı fe- yenn e ngilızler genış JTl'J yasta ı- T·· '-= b" · ·ı·· · h" · d Fatih mt>rkez nahiyesi. ile Kunı.ka"' 

U n Çin Şlrlld'yor bak el A ı. • ek d · . A • • I eh urıuye ırıncı 1gı ma ıye~n e ya.o ,_ 
, ye h e... yo geçınm edı- !.:enlı tel manii vücuda getırmış er ; 1 k l b k b-ı l . l\lnballit~ 

•• d ed. 1 E ' · ..ı_ ıl Isa b. d b d · l" b p: ..ıca 0 an u oşuya 0 o-e erırı Tarih Gu"n gm e n ır vınızıoıe nas o ır bun an aşka evvelden emır ı e- ık k l ,.... "'ı 
Su, akalt:en ~ıldar, bu ş.lrlltı ne- mütemadiyen lbe..va kabarcdtla.n bar soba yamyor. Annenle beraber ye- tonla yapılmış kuvvetli 'Ve modern, ·ır oşu a .. pro.gramın~ tam~ ~ya~ 2/2/942 Pazartesi 

den Ueri geliyor? AmertkaJnun blri, sıI olmakta ,.. bunlar suyun sa.t.hına. mek pifirip yiyol'SUiluz. İki kişilik bir istihkam da vardı. Vakit gece ve T~ı ~ g:;1pta ıe~ :aflec~k bınncı· 3/2/942 S:ilı 
buna merak sannl4 ve yaptığı uzun vanr varmaz patlamaktadır. Akan su- yemekle üç kişi de doyar. Karının ay aydınlığı vardı. Kıtalar sabaha er .._ .. erece a. . 0 an SO ~· ı 412/942 Çarşamba 
tedkikler neticesinde ıu neticeye var- yun mlkdanna Te ruıva ka.ba.rcığmın ekmek karnesini aldın mı. mesele karşı kayıkla sahile yanaşmağa baş- yakın bolge takımı ıştırak edecektir 5/ ?/ 942 Pe~embe 
nuştır: Suyun şınltısı, bir sürü lnfi- çokluk "-1.ıo.-" ·· ...... 1 1~~- l A k İ b 6/ 2/942 Cum:ı Ul.klardan ileri geliyo S ka.rJt ve ~ ....... gore ~ .... tı, haflf kalmaz. Yalak işine ~e~e; evde se- ladılar ve sahilden ş-iddet i ateıı yedi- n arll.i - atan ul güreş Pazartesi. 

r. u a en ve ya.but şiddetll oluyor. nin yatbğm bi.r karyola yok ma?.. lcr. H~men arkadan tayyare hücu- •• b k 9121942 

1111111111111111111111111111111111111•11111111111111111111••••••••11••••••••nsı Tab·~ v "___ alnız d b 1 d musa a ası ıo12;942 Sah - u... ar. ~·... y mu a aş a ı. 11/ 2/ 942 Çarşamba 

KÜÇÜK HABERLER Bir zevce katili mahkôm bunlarla... Evvela ikişer üçer, soı;- da b~r ali:e~r~r!;;:::ı:.0n7:ı1se~~~n~: 12/2/9~ Pertcmbc 

ıd - Dinle uizim ... Alacaiın kızca- altışar tayyareden müre ep dalga- Ankara _ İstanbtJ güreş müsabaka Fener nahiyesi ile Aksaray * Sirkecide Güzel handa oturan O U ğız o yata.im bir k~esinde yatanıaz lar halinde hücumlar yapıyorlardı. Pi l\Inhallat: 

B h. dı d b d G-enlerde Kadıköyu:""nde 1--~·ı ma? x....ıe. elmanın .. ÖpÜ var, ·---- yadeler kndallar içinde bannamıya- lan l 5 Şubat pazar günü şehrimiz- 13/2/ 942 Cuma 
e lr a n a iri Ün taş kömürü """ ııı;au.. vy ... ... • ._ d I h de yapılacaktır. Müsabakalar serbes 16/2/ 942 Pazartesi 

yakbğı maltızı oda.sına koyup otur- Halimeyi sokakta tabanca ve bı· dun ıapı var deme. Derhal evlenme- ca.klarını anla ı ar, ır kısım elbise- ek I k ik" f .. Salı 
muş v. biraz sonra kömürden zehir- çak]a varalayıp öldüren oofür mu- lisin. İtte. her şeyi hesapladık. Az. lerini V'e ayak.kabılannı çıkararak. tü· vıe ~r oromden. 

0 
aedra.,_ ık•.ını Fgu-

17121942 
· · s "d A,. Ö uh d -~ • l - _.:ıı ekl il .ı_d·' re§Çı arasın a ıcra ırcce tır. az• 18/2/942 Çarşamba 

lc..ııniştir. Behir ifade veremiyıecek avını aı u zün m akemesi t ~ enennıenm zor ugu n~e? •• f ey e ııuya Alill uar ve asıl hare- I .. . . . _ı_ .. b" .. 19121942 Perşembe 

b h ld h d .. "ki · - _ ı. ı_ • d d-1!'---' k'° t k b" h li d d a gureşçı yetııt:ınno:a. uzere ır mu· 
ır a e astaıaeıye kaldınlmıjftır. un ı ncı agır ceza man..ıtemın e Bu defa cmuuııı kahkahayı sah- .. t mın a as~~ ır ay· ışın a bak · ti k eden bir aprocu di· 20/ 2/942 Cuma * Cümhuriyet Halk Partisi Bey• bitirilmiştiı-. Mqbud auç kanununa verdi: karaya çıkabılcliler. Bütün gün yalı- ~ b~ya ~ rba k · · itti" T~JelJc udileri: 

k halk d b .. t fik uhak. d Said D w •• ı·· k :bu ta 1 --1-1 ,_ dik l" ger ır musa a ay<t. gırenuyece r. oz o' ası, ugun aaat on beş- ev an m eıne sonun a. - ogru soy uyonun bayım aın· naya § ı. ...,_.. lı;; ve ·en ı era- K lqmalar Beyoğlu H lkevi sa• 2312/942 Pazartesi 
te avcılık şubesini merasimle aça- Alinaı tabanca He Halimeyi yarala- ma; m&aade ed-- ben de smıa zicle hareket yaptılar Çok çecin ve J a~ı d I ktı a 24/2/942 Salı 

k 
d ktan ,..ı, b --t..l '-"'-!:1- b• -........ . . dl ld l d d L· ln onun a yapı aca r. ca tır. ı sonra (Yallına gKDp ı~ a KU.,.--. 1r llUal aorll3'1JD,. Simdi. aenm ına ı ıa ımn ar an sonra ır &.ı. • 25/219•2 Çarşamba. * Koneervatuvarın üçüncü talebe ela vurmak suretile öldürdüğü mah- anlattıiuı gibi boğuı tokluiuna im- gilizle.r istihkamı bırakıp geri çekil- Boks çalışmalan 2612/942 Perşembe 

konser: bugün saat 17 de Fransız k~mece sabit görüldüğünden 22 ae- caya varacak kadın nerede?.. diler. Ankara il-e İs.tanbul 1--<>k.sörleri 27/2/942 Cuma 
tiyatrosunda verilecektir. ne ~ğı. ?apse konul~ın~ kar.ar Şİşman zat yut.lamarak homUI"" Filipin adalan üzerinde Amerika- arasında geçenlerde yapılan müsa• Faüb As. Şnw::den~ * lstanbul konservatuvarı yaz verılrruştı. · Ancak, Halımenın başka d• .. dı· lılar, Japonların yalnız l...iııgayan ve bakalarda pek iyi bir vaziyette ol· 

k ki 1 .... • Ba Şubeye davet: 
devresi içir. talebe kabulüne başla· er e ere. münasebet peyda ederek _Zamane ocukları değil misi· tangas koylarına çıkartma yapabi- ma<lıklan görülen İstanbul boksör• P. Teğm. Necip oğlu Turgut öz 
mıştır. Konservatuvara girmek üzere kocasını ~e~te bu~a~~ .. ağır niz? •• Size W ~etittirilemes ki... Ie:eklerinj kabul e~şler ve buna !erini _esaslı ~r çall§~a~a .. t~i tut• (51538), P. Teğın. M. Salabnddin oğlu 
yapılan müracaatler, koruıervatu- tdhrik ~~ıyeıtınd<C go~uldugunden Cemal R fik gore hazırhk ve tahkıma.t yapmışlar- mak uzere bolge mudurlugu tara• Sezai (51741). 
vann alacağı talebe miktarını çok Said Al.irı.ın cezası Y~ sene dört ................................. : ..... , dı. Halbuki Japonlar daha ilk günde fmdan bazı tedbirler alınmıştır. Bok- * 
aştığından talipler arasında bir mü- ay ağır hapse indirilmi~. hu iki noktaya muvaffakıyetle çı• sörlıeı- kıdemli ve müptedi olmak Beyoğlu yabancı As. Ş. Başknniıı;•n-
t1abaka imtihanı açılması kararlaştı- Basın Birliği istihlak kartma yaptıkları gibi. diğer üç nok- ~ere i1ri sınıfa ayrılmış ve haftada dan: 

rılmıştır. imtihan 4 şubatta yapıla- 5 vagon manga. l kömürü kooperatifinin toplanbsı taya da çıkartma yapmağa ve bura- üç gün kıdemliler ve iki gün müp- 1 - 338 doğumlu olup bu do wn.-
caktır. ld lannı ellerine geçinneğe muvaffak tedilerin çalı~aaı için bölge b ina· lularla muameleye tAbl ynbanr.ı erler-

- -- ge 1 Baaın istihlak Kooperatifi Şirketi olmuşlardı. mdaki idman aalonunda hazırlık den Beyoğlu vo ~-ın., stenıtle~lnldel 
Okul macları Dün şehrimize Sinekliden l>- va- Baaın Birliği Merkezin<le mutad •e- B h ek ı d - ı B kt- ı · 1 k oturanların şubat nyının ek gun er 

! 
'"Y • • u ar et er e goı:e çarpan en yJ.pı mıştır. o or en ça ıştırrna -ğl kııd "f s cüxdanlan ve lkt 

stanbul Okullar Futbol Lig Heye- gon mangal kömürü gelmiştir. Alem neli~ umumt .ıçtimaını ~ün yapml§ mühim nokta. Japon piyadesinin üzere meşhur boksörlerden Yorgo ~cle7rot()ğr~l~~~unduklan cmniyet-
tınden · 31 / 1/ 1942 tarihinde Şeref dağında mevcut bulunan 80 bin çe· V.:? idare medid Ü>ra edılmiftir.. gösterdiği fed.alclrlık. ablganhk ve muallim olarak tayin ~dilmiştir. İd· çe tnnzlm edllecek ikamet sencdıle 
ve F~nerhahçe stadyomunda yapı- ki odunun ilk partisinin de bugün- Gece de Beyoğlunda Lala lok.an- aa.bırdır. Bir anda haçok yerlere ya- manlar akşamlan saat beşten seki:z:e birlikte Ş1tbeyc gelm leri il!\n olu ur . 
lacak ok1ıl maçlan havanın muhale- lerde şehrimize ae~u ~eıımck· ta.auıcla ortaklu eer&fin.e Qİr zbalot yılnıak meobariyeti duyan Japonla- kadar dcıvam etmektedir. Ayrıca / 2 - İşbu llll.n tebliğ makamına 
feti dolayısile tehir edilmiş.tir. tedir. verilmiftU.. rm her .aha.da geniş deniz ve lwlva iboksörle.riı>. vaziyetini anlamak üze- kaimdir. 
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1 BAŞ, DIŞ, 
KAŞELERi 

NEZLE, GRJP.; ROMATİZMA 
• 

Ve bütün ağrilaii il er hal keser. 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diıl~rinizi fırçalayınız Sıhhiye Vek!Ietinln ruhsatını halzdlr. İcabında günde 3 O,,. almab1llr. 

ErrrnDAk ADoco ve 
Satocnlarona Mü]de! 

Ankarada doğruluğu ıayesinde·kazandığı şöhrete müsteniden 
Beyoğ)unda açtığı fllbesinde gerek An.karad a ıve gerehe lstanbu
lun h er semtinde emlalc almak ve satmak istiyenlere dürüst şekilde 
ve son süratle hizmet etmeği vazife bilir v e sayın müşterilerinin 
te~riflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki. (Ankara emlak simsarı) 
Merkezi: Ankara Anafartalar caddesi Zafer sokak No. 5/ "I 
Telefon: 2406, ŞUBE: Beyoğlu İstiklal caddesi No. 98, Kat: 1, 

Tel: 41571. --------il 
Beklenmekte olan 

POKER 
Iraş Bıçakları 
~elm;ştir. 

DİKKAT: POKER TRAS 
BIÇAKLARI 

Pe..·aken~c olarak 5 K LJ R LJ Ş T A N 
bütün Tür kiyede 

lı- -wWITTN fazla 

. -
Şark Kromlan işletmesinden: 

DOKTOR ARANIYOR 
M< den Gulemandaki işletmemiz Merkezinde istihdam edilmek 

üzer~ bir Doktora ihtiyaç vardır. Operatör ~anlar ve asker1ikle 
alak-ı olmıyanlar t~rcih olunacaktır. 30C Liraya kadar maaş 
verilecekt:r. İsteklilerin lüzumlu evraklarile (Şark Kromları i~let-
reesi. aden - Guleman ) adresint: müracaatları. · 

idrar yolları lltlhabı, yenı ve eski BELSOÖUKLUGU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koll Slstltlere. Böbrek rahatsızlıkla
rına karşı en mükemmel bir lliiç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec
zanelerde bulunur. satış deposu: Samı Aksu Bahçekapı h Bankası 

••••••••arkasında Rahvancılar sokak No. 5. ••••••••ili 
M. M. V. Hava Müsteşarlığından 

Hava müsteşarlığının lüzum göster~~! yerlerde istihdam edilmek ıize · 
re İngilizce lisanına hakk.He vakıf t l6• on altı İngilizce tercümanı alına-
cr.ktır 1 

Bu tercümanlardan her birine verilecek aylık ücret m1kdarı imtıh:.ında j 
gösterecekleri bu lisana olan vukuf ve bllgilerlne göre 150 liradan 210 lira
ya kadardır. 

İmtihan yeri Ankarada Hava Müsteşarlığındadır. Ve imtihan 10/Şu
bat/9~ salı günü saat on dörttedlr. 

Taliplerin bu tarih ve saatte yedlerlnde mevcut ve ibrazı lazım gelrn 
1 

vesikaları ile birlikte şahsan Ankarada Milli Müdafaa Vekflletlnde Hııva 
Müsteşarlığı üçüncü şubeye müracaattan. c603• •775• 

OJE 
YANIK, ÇATLAK, EKZEMA .e 
CİLD YARALARINA fevkalide 
iyi gelir Derinin ta2elenmeslne 
ve yenHenmesfne hlzmet eder. j 

Her Ecunede bulunur. l 
Zayi - 31/3479 numaralı ilaımet 

tezkeremi zayi ettiğimden ve yenls1ni 
çıkaracağımdan eskicılnln hiç bir hük
mü kalmadığını llln ederim. 

Ad. Kadıköy Kurb:ığalıdere 6 ncı 

sokak No. 22 Rıza Serv<>r 

l~okman Hekim 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Divbllyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ~Ü. 2,5 - 5 T el : 22398 ... ___________ .. UMU. DEP O SU• 

6.ALATA- A&io """ 14/ r'' 
TELGlAfılLOHICa • nllR>llı-f 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direkt örlüğü nden 

Yatılı ve parasız olan Zonguldakta açılmı.ş bulunan Maden Tek
nisyen Mektebinin Mart 1942 de başlıyacak devresi 1ç1n seçme sına·· 
vile talebe alınacaktır. . .. . .. 

Bu teknik mektebin blri nazari diğeri amclı olmak uzere iki so-
mestre a.ynlmış dört seneUk tahsili vardır . 

Maari! Vekftlctlnce tasvib ve kabul edildiği ür.ere bu mektebe en 
az orta. okul tahsilini bitirmiş olanlar alındığına ve ıookteb!n ta.hı>iı 
müddeti dört yıl olduğuna göre ınezunl:ırı 3656 sayılı kanunun 3 üncü 
maddeı;tnin D. fıkrası hiıkmünden istifade edeeek derecede tahs1.l gör
m~ sayılacaklar ve lise mezunlarından bir sene !azla okuyanların hak
larına sahip olacaklardır. 

Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin nihayet 23/2/1942 akşamı
na kadar Zonguldakt:> ki sozü edilen mektep müdürlüğüne vesik:ılarUe 
bizzat müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
2 - Doğruluk J:ô.ğıdı göstermek «1940 - 1941 ders yılı mezunların

dan bu belge aranmaz• 
3 - Bulaşıcı hastalıl•larla malul olmamak, bünyesi maden ocak

larında ameli çalışmağa müsait bulunmak •Sağlık muayenesi Zongul-
dakta yapılacaktır•. · 

4 - En az liseye girme ltakkını veren orta mektep yahut orta de-
recede sanat mektebi diploma. veya vesikasını gö:;termek, 

5 - En :ız 16 en çok 25 yaşını bitirmiş bulunmak. 
6 - Dört adet v~sika fotoğrafı vermek 
Bu şartlan haiz olan isteltli1er 25 şubat 1942 de hesap, hendese, ce

bir ve Türkçeden yazılı imtihana tabi tutulacaklar ve muvaffak olan-
lar mektebe kayıt ve kabul edileceklerdir. (5421 (740l 

M A K S i M' de 

s A 
Her a.l:şaw 

F i y 
ve 20 kişilik SAZ HEYETİ 

ısT ANsutyYı'toiğzel~iliiEvôilsoNo 
.... A rzu ve talep üzerine birkaç gün dab. d evam edecektir . --• 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp fakültesinde hayati kiıı~y:ı, birinci Şirurji, ikiı~ci Şirurji, blrincl iç 1 

hastalıkları, ikinci iç hastnhkları. göz. kadın hastalıkları, derl ve fren~i. 1 

Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 
KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
1942 İKRAMİYELERİ 

ı ~ t\det 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 )) 1000 » - 3000.- )) ı 

2 )) '750 • == 1500.- • 
3 » 500 • s:: 1500.- » 

10 )) 250 • - 2500.- • 
40 )) 100 • = 4000.- lt 

50 )) 50 • s:: 2500.- lt 

MAHDUT MES'ÜLiYETLi -
GARP LiNYiTLERi iSLETMESiNOEN: 

19/ 1 /942 tarihinde kapalı zarf usulüe ihclesinin icra olunacağı 
ildirilen HURDA TEL HALA lLARIN teklif m ektuplarmda 

Genel Fizyoloji, Anatomi, Histoloji, Hijyen. Fen Fakültesinde Galenık !00 » 25 it = 5000.- lt 

200 )) 10 )) - 2000.- lt 1 sınai kimya, Hukuk fakültesinde ~.~edeni Hukuk, Hukuk rnahkemelcri usu-ı 
lü, Amme Hukuku, Hususi Hukuk, .Ik~isat !ak~ltesinde ~lelme __ ııüisadi, Sos- ~ 
yolojl ve sosyal siya...~t. iktisat ve ıktı~t .1eorısl, Edebiyat fakulteslnde Sos-ı •,••••••••••••••••••••••••••-111"1 
yoloji, Anglistik, Pedagoji, Türkiye Tarını doçentliklerl açıktır. Namzetleı'ln ı :P.-i:===========================~ verilen fintlar haddi layıkında görülmediğinden müzayed enin 

16/2/ 94 2 saat 14 de işletmemizin TAVŞANLI MERKEZiNDE 
y.rricr . açık arttırma usulile ya.,,ılacağ. ilan olunur. 

------NEZLE DIYlP GEÇMEYlNtZ ... ----
V erenı. Bron..,it. Zatürre, Grip, Nezleden Gelir 

G O EN T. A L 
Nezleden korur ve n ez:eyi kökünden keser. 

•••••• Eczanelerden ısrarla GOMENT AL arayınız. 

işçi ahnacak 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletme

leri umum müdürlüğünden: 
İdaremiz Si~U tamirhanesine imtihanda göstereceği ehliyete göre sn:ıtte 

30 ilii 40 kuruşa kadar ücret \"E!rllmek suretlle 4 tornacı, 5 te.ı;viyecl, 3 plan
yacı, 5 marangoz ile 5 revizyoncuya ihtiyaç vardır. 

Askerlikle alakası bulunmayan isteklllerln dUekçe, nüfus hüviyet cüzda
nı. hüsnühal kağıdı, sağlık raporu, !ki fotağraf ve şimdiye kadar çahştıkları 
müesseselerden almış oldukları hizmet müddeti vesikaları ile birlikte 2/21942 
tarihinde sa:ıt 14 de idarenin Metro han zr:m!n katındaki zat i~lerl ve slc!l 
müdürlüğüne müracaatları lüzumu blldlıillr. a927ıı 

Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Mües
sesesi Defterdar Fabrikasından: 

30/IlI/l942 pnzartesi günü saot 9 da yabancı dil imtihanları yapılacak vr. 11 D l O • il L" ) l J 
13/Nisan/1942 p:ızartesi günü esas imtihanlarına ba~l:ınac:!:ktır. N:ımzeUiklcri ev et emıryo arı ve iman arı Ş etme 
kabul edilenlerin _yazılı tezleri 10/IV /1942 tarihinden evvel -!.üri Hey'Ptln~ ve- Umum idaresi ilanları 
rllmiş ,)lacaktır. isteklilerin sıhhat raporu, beş totoğraf, nufus tezkcresı su- ===============================ı 
reti ve ilmi hüviyetini gösteren fişleri ile «fişi-er tedris işlerl kaleminden is
tenecektir• 28 Mart 1942 nl'..ş:ımına kadar Rektörlü~d b:ışvurmalan. a927• 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

inşaat ve Tadil at yaptırılacak 
Etimesut tayyare fabrikamızda yaptırılacak 18608 lira 50 kunışluk Ladılat 

ı.,ı kapalı 7.arf usulile eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 1395 lira 64 ku
ruş olan bu işin eksiltmesi 1612/042 pazartesi günü saat 15 de yapılacağın
dan istekliler o gün saat 14 e kadar usulüne göre kap:ıtılınış kapalı zarf
larını T. H. K. Merkez Satınalma komisycnuna vermelidirler. Bu ~e ait ve
saik Ankara. T. H. K. Genel merkezinden ve İstanbul T. H. K. şubesi baş-
kar.lı~ından 75 kuruş bedel mukabilinde vedlir. «936• 

İstanbul Fiat Mürakahe Komisyonundan : 
143 No. lu Uan: 
Kesme ve toz şekerin toı>l.an ve perakende azami satlJi fiyatlan aşağıda 

gösterildiği şekilde tcsblt edilmL5tir. Hilafına satış yapanlar hakkında milli 
korunma kanununa göre takibat yapılr.cağı ilan olunur. (u962.e 

Kesme şeker Toz şeker 
Kuruş Kuruş San. 

m: 
115 

91 75 
95 

Toptan «Çuvalsız• 
Perakende 

T. H. K. Bal ubesin den: 

.Muhammen bedeli 3580 lira olan 400 kilo vermiyon toz boya 13/2/942 cu
ma günü sa'.at 14 on dörtta Hayd:ırpaşada gar binası dahilindeki komlsyo 
tarafından açık elcs.Lltme usuıııe satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek isteyenlerin 268 Ura 50 kuruşluk muvakkat teminat ve .k.a.
m.nun tayin ettiği vesaik!e birlikte eksiltme güaü sa:ı.tine kadar komisyona. 
mfaacaatlan rn.zıındır. 

Bu Jşe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma!cW.dır. 
• (820) 

* :Muhammen bedeli (41001 lira olan 5000 ş~e Telgraf milrekk.ebi (9121: 
H'42) pazartesi günıi saat (11 ı on birde Haydarpaısada Gar bınası dahilin 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulllc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (307) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat: 
ve kanunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar lro 
misyona müracaatlan lazımdır. 

Bu lşe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
{717) 

Etibank Umum Müdürlüğünden: 
Tahmil, Tahliye ve Nakliye Münakasası 
Bankamıza bağlı ~letme ' müesscsata aid malze'l11enin İstanbul 

Hmanında tahmil, tahliye ve naklıyesı münakasaya konmuştur. 
Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin İı;taııbulda Valde Hrı.nmda 

Eti Bank Büı"O.Suna, Ankarada Umum Müdtirlüğe müracaat ederek bu 


