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lngiltere ile Sovyet 

Rusya arasındaki 
şüpheler neden 

hala sürüp gidiyor? 

İngilterenin eski Moskova Elçi
si Sir Stafford Cripps, İngiltere, 
Amerika ve Sovyet Rusyanın 

harpten sonraki işbirliği hakkın-

Singapur' da 
şiddetli 

muharebeler 
oluyor 

Adanın garp kısmına 
çıkan Japonlar bir hava 
meydamm İfgal ettiler 

da, üzerinde durulmaya değer Sinıapur 9 CA.A.> - (Reuter>: Rea-
sözler söylemiştir. men bUdlrU110r: Japonlar, Slngapur 

• adasının batı sahlllerine pazar gecefd. 
Sir Cripps, Moskovada oldukça. klllliyetll JmvTetıer c;m.mıııısıamır. 

sılantılı, üzüntülü günler geçir- Muharebe Qevam. etmelı:tedh". 
· · Alın Jobor - Balına g {A.A..) - Bu sabah 

miş bır dıplomattır. anya Slngaput ada8mm. flmall garbl abL- Singapur adasım ve .Japonlann asker çıkardıldan 
dostluğu Rusyada geçer tek poli- tinde karaya. çan Japon birll.klerL Kranjl mıntakasmı gösterir harita 

tıka olduğu devirde, İngiliz Elçi- Domei ajansının ve~ bir habe~ ========================== 
st uzun aylar ne tatlı bir söz işl- göre, Kranli nehri ~ b~bma.n 

. . .. .. .. Inglltz me'97lllerlne dotru stı.rat.e Uer-
tebilm~. ne bir güler yuz gormuş- lemektedlrler. Japon kuvvetleri In-
tü. Bununla beraber, Sir Cripps, gtllz topçu mevzilerine ve lcazamatla
Sovyet Rusyayı iyi tanıyan bir nna §iddıetıe hücum etme4ttedlrler. 
adam sıfatile Sark cephesine çok Takviye kıtalan süratle ateş hattına 

' • scvkedllmeldıedlr. 
güveniyor. Moskovadan aynlına- Dlfer cihetten remıeın blldi.rllditine 
dan önce, Sovyet ilerleyişini kut- göre Slnga.pura yapılan hücwn Çin 

Iamak için Stalinl ziyaret etm~. hA.dlscslnin başlangıcında Japon tJl!I-
. . . .. fert kuvvetlerine kuma.nda. e<len yük.-

o da kenğisıne: ((Harbın bu do· sek harp şurası azasından General 
nüm noktasına - yani Sovyet Tomoyukı Yamea&hlta tar:ı!ından 
ilerleyişine - büyük inan bağla- ldare edllmektedir. . 

tehlikeli olacan-ınıı> söyle- ı.ondra 9 CA.A.> - Reuter aJansı. 
rnamn b tarafından zikrcdllen Japon memba.-
rniş. Sir Cripps Sovyetıere daha ından verilen blr ha.bere göre teclt 
!azla yardım edilmesini istiyor, ve va.ıı:tı Slngapun:ta karaya. çıkan Japon 

b dı olursa Almanların nt- kuvvetleri saat 13,30 da Tenga.h hava 
u yar m . meydanını işgal etmlttlr. Aynt habe-

h ayet gelecek yıl bu mevsımde ye· re göre Japon blrllklerl Slngapura 15 
nileceklerini bildiriyor. millik bir mesafede bulunmaktadırla.r. 

Evlerdeki unlar 
beyannameye tibi 

Kartla ekmek alanlar haftada bir 
gün fırınlardan un alabilecekler 

Ank.&n. g (A.A.) - Müstahsil elin- edilerek tatbltata ıeçllm.esl vllA.yetle
dekl hububa.ta el koyma ka.rnnnda.n re tebllt edllmtetlr. 
IOIU'a. h~ yerinde bir Hiik0met1n 80ll kararla elde etmek 
tedbir olarak pbtr ve k••hııJarda istedi~ netıce, elan.etini n ununu 
oturan ve fınnı.Man kartla ekmek intizamla ve adaletle t8m1n eLt.fl1mlz 
alan va.tandqlarm. da ellerinde v• ev- vatandaşlann ellerindeki thtiyaqtan 
lerlnde ~vcut hmd>a.t ve unlan be- fazla. hul>ube.t.ıil ve unların umumun 

Bu sözler, aynı düşmanla çar- M } p • yannamer• ve el koyma htltmüne tA- ihtiyacına ve menfaatine arzedllmıest-
d t areşa etaın b1 tuttutu blldirllmJft1r. n1 temin etmektedir. Vataridaşlarmu-pışan ve bundan dolayı os ve Bu ~ haldcrıda .Anadolu aJa.n- zın ananevi ve m11ll blr ihtiyat fltrl-

müttefik olan bir memleket hak· mım sordutu bir suale C8'f&P olarak ıe n muanen blr ölçü dahlllnde f!l'l-

kındaki iyi düşünce ve güzel nl· İspanyaya gideceği Tlcaret VeldllmJs apğıdati beyanatı ıertnde hubu'ba.t ve lm bulundurmt.14 
yetıerin anıatınu sayılabilir. Fa,... haberi doğru değil vermtflerdJr: ve blrlktlrmJt olma.lan bug(lne tadar 
kat S ir Cripps'in pannağını bas- •.BWyo~us t1 ~Mün felı1r v~ ita- kanun nu:annda a&a. bir wç tıelüld 

. . 3abalarda haltınuan elanetc ihtiyacı edilemez 
tığı daha duyarlı noktalar var. .V:~by 9 (A.A.) - Mareşal PO-. hö«ftinet ellle temin, tedarik ve tm- Ancak.tartı& etmek ve un teVllliıe 

:Eski M sk El isine öre tası ~ refikuı bu ~ Ce~~ al edllmftte&. Kart ~W:ı tat- bqlalldıktan 80flra bu""""hrtlt.ffiı br-
9 ova ç g • yolu ılo ispanyaya hareket etm.iftir. bUc eıınıdllt bu >** haftada bir fllıtını n.tanda.la teımbı eden hnt-

tngilterenin harpten sonra nasıl Lonclra 9 (A.A.) - Marqal P"- dn aıw eden bitin ·vatan~a.ra metin buld&7 gJbl en eeuıı btr cıda 
davranacağım açıkça bildirmek tain'in, ieneral Fra.nco Oe görüımek ~- kart.lan mubblUn.de tınnıar- madd~ turada bllftda btr thttya.t 
harbi kazanmanın ana yoludur. üzere İspanya'ya gideceği Vichy'de dan un verllmflllll de taraı1aftınltnlf 

d .. yalanlıyor lıpanya'ya marctal de- n buna alt bttuhı haz:arlıklar lkmaı (l>ttamı aahile 2 l6taa 6 da) İngiltere, harpten sonra unyanın ... · . . • _...:,....;..... __ ...;.;.. _________________ _ 

h kkı d Am rik. ile gil, madam Petain ıırf pbıt b1r zı· 
kurulu.şu a n a, , e a yaret iç.ir. gidiyor. Kendisine mare-
konuşmadan bir taahhüde gir- ıalın •ivil b.usuai kalem müdürü refa
memeye karar venniş. Sir Cripps kat edecektir. -----
istiyor ki Amerika - eğer ller~e Y unanistanda askeri 
Avrupa yapısına ortak olmak ıs- . 
tiyorsa _ bu kararını çok gecik- hedefler bombalandı 
t . · çu· k"' bö le bir gecik- Kahire 9 (A.A.) - Orta şark 
ırmes~: n u Y İngiloiz hava kuvvetleri umwnt ka· 

Bütün Valiler ekim 
iŞile meşgul olacak 

Patateı ekenlere dekar batına 2 lira pirim verilecek 
ve bu para geri alınmıyacaktir 

BU S.A.BA-a-gi 

ŞangKayŞek 

Hindistana 
gitti 

Hind kumandani ile 
mühim görüşmeler 

yapacak 

TELGB..A.FL.&a 

Singapur'da 
Japonlar 

ilerliyorlar 
İngiliz tebliğine göre 
İngilizler yeni bir. 

hatta çekildiler 

Lond.ra 10 CAA.> - (B.B.C.) Hlndia- Sİnaapar 10 (A.A.) - Bir,... 
t&n'm merltczt olan Dellıl'den bildi- tebliid• bldiriliyorı Japon bum. 
rlldlline göre mllll Qln btt&neti reı.t DID mırtmu1 &z--. .,.. diitmuı top. 
ve bqkumandanı mareşal Şang Kay ~un kesif at811 Mticet:irwl• ı..-. 
Şek zevcesiyle birlikte dibı hava yollle liz kuvvetleri • IMr ricat Unılmld 
Dellıi'ye ~lmlftlr. Kendtaln& tur- ~ = olmat1ardır 
ma.y heyetlne mensup y(llaıek riltbell Y~l~.A.) _ (Otl) s~ 
subaylar refakat etmektedir. Mare~ ada.sın<!& lf.ddetıı muharebeler devam 
Şang Kay Şek. Hind umuml vallslnlıı ediyor. Japonlar İng1l1z mukavem .. 
m.isaflr1 olarok blrkaç gt1.ıı Delhi'de tını nraraJt cenuba. d~ llcrilem!t
kalaca.k., Hlnd hük0met1 ~nı.. bll- ler ve Tenga.h hava meydanmı ele ıe
hMsa. başkumandanla. Hlnd ve Çtn'l çlrm4lerd1r. Şlmdl felhlrden 25 Jı:Uo
alıika.dar eden meseleleri görQ.fecektlr. metre meafooe bulunuyorlal'. Ja.posı 
Mareşalin Hlnd'll önderlerle göıil.ş.- toplan durmadan ba.raJ ateşl açmalt
mest muh~meldir. tamr. Lorıdm'da m1ldafaa tedbırtert 

Dün gece umuml vali ma.reşalln şe· 
refine bir zlynfct veım1f ve sBylediği 
nutukta dem~tıir ltl: ıBu toplantı 1kt 
büyük milletin silAh aı'kada.şlığıru 
mtihürlüyor. 800 milyondan fazla. in
san, yani yeryüzilndeki insanlann ü~
te blrt blrleşm~lr.• 

Ma.re§al oevabında demiştir 1d: 
coMühlın ve ~ blr mevki işgal edt:n 
kıymetli müttefildmiz önünde and 
içiyoruz kl müşterek d!ifmanı ez.nıek 
için dostıu~muzu ve l.şblrllR'\mW eslr
gemyeceğz.:a 

Unlted Pres.s muhablrl · bu riy:ı.rettn 
mihvere karşı mika.dele J.ç1n blr1Cfm.1t 
olan btlyil.k devletler aramndakl sa
mimi 1n8.ncı 8'Qstel'dltln1. arada an
llLftn&Zlık olduRu hakkında nazı pro
paganda& tarafından çıkanlan ha
berlert yalanladıtmı blld.1mıektcdlr. . . 

Normandie 
·vapuru ·yandı 

Yangın 7 saat sürdü, 
zarar çok büyüktür, 
1 kayıp, 166yaralıvar 

alındığı blldlrtllyor. 
Singapur adasındaki 

İngiliz kuvvetleri 
Tokyo 10 (AA.) - \lapon makam

lan Singapur'da bulunan İngiHs 
Jı:uvveUerlnl 20 bin klfl tahmin edl.,7or. 
Bunlar 18 inci İnglllz, 9 uncu A~ 
rıı.lya tümenleriyle 23 ta.bur muhtelif 
kıtalara mensup askerdir. 

Amerika - Fransa 
Vichy hükômeti dün 

Amerikaya cevap verdi 

J.onclra 10 (A.A.) - CBB.C.) Şln'la11 
PranBız Afı1kasınd.an mlhvcre ta.kvl
ye kuvvetleri gönderlldltl hab\!rt üze
nne Amer1ka'nın aoftluğu suale VlchJ 
hilkfurıetl e!vap veniıltUr. 

Amerika b.&rlclye mil.steşa.n B.Well~ı 
bunu haber vermlf. fakat cevabın 
mahlyettnı blldlnnem.l(ltAr. Yalnız ce
vabın deıtıaı tedkllc edileceğini söyle
mııtır. 

Amerika'nın yeni 
Moıkova elçisi 

Londra 10 (A.A.) - B. B. C. ı 
Amerik.anm Moskova elçiliğine sa-

Lonclra 10 (A.A.) - (B.B.C.) Muha- b1k deniz kuvvetleri kumandana 
rebenin 1ptldasın.danbert N~ ll- amiral Stanley tayin edilmişt'fr. 
marunda rıhtım& bağlanmıt duran 
as bin tonluk bİiYÜlt Norm.andle va.pu- Vaıington' da mühim 
runda dün saat 18 da yancın çıkm.ıı-

rne cıİngıltere ile Sovyet Rusya rargihının tebliğiı Cumartesi gecesi 
arasındaki şüpheleri arttırabilir. Yunaniıtanda Salarnin deniz teraa-
0 şüpheler ki tarih! temellerinden nesine de taarruz edilmiJtir. Cepba· 
dolayı henüz tamamen ortadan ne fabrilcalan ve denizaltı tamir 
kalkmış değildir.l> Hatırlardadır atölyeleri üzerinde bombalar infilAk 
ki ln ·ıtere Hariciye Nazın M. etmiftir. Atina civanndald . Meoidi 

tır. Yangın so da.t1b. içinde geztntt bir toplanb 
~. 9 (Radyo ga::zeteai) - Memleletin ekim iltib.a.linl arttır- ~vertelerfne s1ra.yet etmiş ve çok bil- Londra 10 (A.A.) - 8. 8. C.ı 

malt mahadil.J lınk&ne ..... tedbirler alınm.aktadır. EvveUcl ....ltn Cle, N• yumüştür. Yangın çıktığı arada va.- B. Rooıevelt yük.ek lcumandanlan 
gı .. .. . .. hava meydAhı da boml>ardım.an 

Eden de Rusya domı§ünde soyle·. edilmiı ve meydanda yangınlar çı-
diği nutukta, iki memleketin bir- kanlm1ıtır. - - - --
birine karşı şüpheli duruşunu İngilterenin yakın Şar1' 
gtzlemem~ti. HfilA ortadan kaile- • d 
mayan bu şüphe ne gibi şeylerden Nazırı Tahran a 

• doguw yor? Slr Cripps'in sözlerin- Lonclra ıo CA.A.) - CBB.C > Talı-
randan Reuter ajansına blldlrlldttıne 

den bunu sezip anlamak güç de- göre İn4ı1J.teı:fenln Yalı::m. şa~tald 
ğlldir. nazın Llteıton dün aqaın Ka.hlredea 

t li eti l t İ gilt d hav& ~Uyte Tahruıa gekn.lştlr. Nasr 
ngi z P oma 1 n ere e Tahranda. btrka.ç gün kalacaktır. 

acele duygusu eksik.Uğinden şik'· 
yet ediyor: «Biz, işin içinde değil Yunanistan'a yiyecek 
de sanki seylrciymlşiz gibi davra· Vatineton 1 O (AA.)- Yunanı.. 
ruyoruz, diyor. Ben sanmam ki tan' ın V afington elçt.t dOn B. Roo ... 
memleketin topluluğu Rusya ile velt ta~afın,dan. kabul edilm1! n 
ta d tluk . bi 1i ~ 1 1 teX.inde yısıan~tan a yıyecelt ainıdenlm.t 

m os ve ı.ş r g s 6 ımlcanlarını araıtırınııbr. 
çekingen olsun. Fakat içimizde=============-
h~l~ öyleleri var ki meseleyi eski .. :1. k k a • I er~ 
korku fikri bakımından görüyor-
lar. Ya Avrupanın yeniden kuru- Ekip biçme davranifi 
Iu§unda Rusya ile beraber oluruz, H 1_ •• - :_: • • __ ._ 

eraea tl'f'mlD UIUlçeMDe çac- ,.. 
yahut dünyayı gene kargaşalıkla- rine patates elain. öildlnB .._.. . 
ra batınnz... Bana öyle geliyor ler var. 
ki müttefikler harbi kazarurlar- Dar zaınandayıa. darLk a~ 
sa - ki mutlaka kazanacaklar- artaca.lr, nerede ve ne olarsa, bol bOi. 

w • yiyecek Yetİftİnnek iUun. Doir--

·...- ".. purda 1500 kişi bulunuyordu. Blr Jdt1 b' •~ f ~ K C 
}'U\ ~ hafkan1ıX.. albnd.& Parti merkezinde bJr toplantı ya- ~....- 73 ıı.. ,... .__.,, --" _ ır .:on eransa çagınnı~tır. on e· "' _,, • ..,.ır. a 6 .r, .... u ....... 1 .. -. var H -'- · Bah · Na 1 
pdmlfb. dır. Saat 23 de yaııguı.ın Onthıe geçi- ranı~ aruıye, •~ye zır r.n. 

Oirendiiimlzo göre &,vekilimiz. vil&yetlere bir tamım göndererek lebllmJot1r. zarar müb.lmdir. En az Harıcıye Nazır muavmı, Donanma 
bütün valileri ek.im iti ile bizzat meşgul olmaiu dant etmiftir. Bu 5 m~ dolar tahmin ed.lllyor. Vapur kunıandanı. Deniz harekatı resisi. 
tamim.in eea. noktalarını ıöylece büllaa ediyoruzı pek alır has:ı.ra u~. Genelku~ reisi ve Genelkurmay 

Hük:Omet. memldı:etin her yerir.de merdmek, fuulye ve nohut ai· ,Yangının bir uetilec mplealnden lıarp planları daıircsindcn bir gene-
bi ı~ fula olarak ekilmesini tavaiyo etmektedir. Bqvekil yazlık çık.an kıvılcımın ealondaJıi parlayıcı ral bulunaca_lct_u_. _ _ _ 
ekimin en atalı l1ı:i miaUne çıkarılmuın1 valilerden -ve kaymakamlardan m.addelert tututturmamıdan llert gel- So" t bl" .... 
iatemekte<lir. dlltt zannediliyor. vyet e ıgı 

Milli Konuıma eecmayesinden 2 milym Ura aynlmlf ve Zir.at Norm.andie vapuruna. 12 blrtncUtl- Loadra 1 O (Radyo 7, 15) - Ge-
BanJcuı emnn• Yerilmiftir, nun 1941 de Amerika maAramlan el ce ya.rıaı Mo.kovada neıred.ilea 

Yazlık ekim. l>atta mı.ır, olmak üzere, dari ve patateatir. Buıılann koymut, va.purun 1.mı1n.l Lafa,yette•e Sovyet teıbliği: Sovyct kıtalan dün 
tohumlar. çiftd,-e ödiln~ verilecektir. Tobumu kendileri tıedarlk et• çevıil:miftt. Fran.m mürettebatı~ ilerliyerek daha birçok mcsknn yer-
mek i.teyenlere de para l\"Orilecektir. Patates ekenlere deıltar baıma 2 hatt& enel va.pun1an çıDnlmıftı, !eri ele geçirmi~tir. 
Ura pdm wrileoek veba para, rnaheuller, Toprak Ofiai tarafmdan aatın ""---•-•11awwwwuoıwımı-nıa-"""''mınnı_.,,,,,,,_,_,, ____ _ 
alındafl arada pri alınm.ryacakbr. K6yl\b"e pulluk ve uç demiri de t.. 
mJıı edilmektedir. Y uldı: elünin ıonunda gıda. maddelerinde darLk ka!· 
JJUy'acait mubaJdr•ktır, Ba,Telr.:Uin tamimi. idare lhlrlıerine n çl(tWe 
mUMm vaz:il~• •ermektedir. 

Almanyadan 13·00 ton 
ithalat eşyası geliyor 
Son -,,ilnler'c:I• / ngiliz imparatorlr:lğa 
memleketlerinden de birçok ithalat 
ve billtaua manifatura qycui. geldi dır - ne olacagını Atlantik Y8:'.8'- Fakat ıebirlerimisin yam bapnda 

sından daha belli ve kesin soy- o kadar genif ve bot tarlalar var ld Ankara 9 (Telefonla.) -TOrk - Al- geldi~ n 7'8tmd& ~ 11-
lemlerle bildirmek gerektir.» zavallı patatesleri dar bahçelere 11- ma.n t14afet maalıedesinJJ1 ta.tbikatı- receıtt a.nlq;ılmaktadır. 

Bu kısa sözleri şöyle anlıyoruz: lotbrmanın minaamı anlamıyonm. m teflıtt etmek, Oc* mtlhlm. ve muğ- Ankara 1 (Telefonla) _ tııbodenan 
Almanya ancak Şark cephesin- Böyle ,eyt .. i, Benin, Parla aibi top- lAJı: blr ~· olan Alınan ve Türk limanına ve df4eı' cenup ıtmanJan .. 

de yenilebilir Rusya harbi İngil- ralou: yerlerde yapmap mecburi- mallannın sabit tıaı meeeleıtlnl bir mıza. soın (f11nlerde tnııtıts tmpera~ 
. · ' yet var, biz çok ıükür o dununda hal eetılne bat:Jamak 19hı alAkadar luğu memleketlerlnden bıı,,ok mı.e 

tere içın bulunmaz bir fırsattır. değiliz. Vak.Aletıeıı dE'Jlegelerloden mürekkep lAt ve bllham& manita.tur& evuı 
Bu fırsatı kaçırmamak için Rus- Hem: cHerkea eluin, dilain• cı. bir kom1sron BafveUlette çalışma- gelmlştır. Bu gibi m~ ıöt*
yaya çok, pek çok yardım etmeli- melde olmaz. Küme kendiliğinden !:a~d~ eimekted.lr. ~ıt~~~ çe çoğalacalctu .• 
yi.z. İngilterede bazı kimseler Rus- bir ıey ekmez. Böyle ıe,ler t~k:ilit- maıam değildir. m r.aınan Dlğet ta.ratt.an t.nguı. impatatıorııı
yadan şüphe ediyorlar. Bugün, la olw. 4sb inaanlan top1amaJı. el· BUdlrildJlttne göre hususl ş:ı.h.ıslarla .ğu memlıeıtetıerlnln ~en z:tt
Almanyanın taarruzuna uğradığı lerine vasıta vemıeli, hatlarına zira. devlet müeeseselerlll1n Almanyaya. 81- baya.atı d& a.rtm*tadır. Yalnıs ıe 

atçiler koymalı. tehirler civanndakl parlf etttklert 11~ mevadı ktmyevtye, mıntaltasmdan mn h&ttala.r za.ıfmda 
Necmeddin Sadak bot yerleri ddirmelt maklne ve ma.1d.nıe aksamı ve yedek 20 mil1'0D llraya. Jakm mal atm aım.. 

lireti özentilerle btm çiçeldm parçalarından mftreltkep 1300 ton ~- Bunların azMllldt. ~ 
(De.ama sabife 4 aütun 1 de) Olana. htm patatedm tada( t~ llJ'llUWl B1llprlstazıa l't tt1ttln. de bal•pmıelrlıe.._ 

~ 
- Hangi radyo mer•1dıaına ı~m ci ürk musik.iai istiyoruz!> 

diyor!.. 
- ).'eni bir istek delil doıtum. millet onu yıllardu iatiyorl. 



~!'' ı'r 2 A~ŞAM ıo Şubat 194.2 
. ,;;;;;;;;;~;;;;;.. ___________________________________________ .... __________________ , 
1 Diba Geceki ve Da Sabahki Daberl~r 
''------------------------------------------------~ 1 Harp tebliğleri Cava'ya H a r P va z ı v---;-tftl Kar~urunda Evlerdeki 1ı11tla~ 

yaanameye tif 
lngiliz tebliği ~8~!- - -"- %-- . ·~h __ "!!..--il!!!S!'."b~/i f ecı kaza 

ıc.bire9(A.A) - Ol'la,...k ıtaZlı;nQI İ1n-""pur mu are esi CivamadeniamelMindeö~~~ve 
ı..,ınz kınvotleri am11mt bntrı&Lı- .lapcm tayyareleri 8.,. biri öldü, üçü ağır, maşat:* ~ıetı aımaa DnMS 
anı pazartesi tebliği: Dün amumi landi Bb bi* ft fidbll illDdıtQiiFw ._ 
nziyette bir deiifiklik. ohnemıftD'· Batavyayi bombudıimen o-L- Felemenk Hindistanında da yara tımd8f}anL •ut ectildikten ~ 
D--!..-1erimiz Mddli - Tenceder ettiler 11-181" ti ellDdıe malı o1i!l$ı bfL1&i !lmi'ııi 
~ ~~ b ı 1 • . . Jemetı: - 8Z.Mı!ıllı m,at1ırrd9ft R81 tevreainde faaliTCt göstermiılerdir. taarruz sa asını creniQ etti er mmr 9 (Telefuala) - .Kaneo- eıClneın* bir .q tııfldl eder. 
Seyyar kollarmw:daı biri Caza- ......._ 9 (A.A) - F.,f!!!D9Db e Y nm kuasmda Cwa madıeainde ~ v~ tmmie memat 

lıuım 19 ldlometre be.tmnd.a kıyıya r tıeııd ~ bıldiri,.or: }lıpon1 lı,.n ameled. Ragıp .. 3-4 ,... ~ ibtlJar «flidtmne göre ~ 
yakın hlr mevzide düpnanm topçu. led &. ~ ~tuia ...- oi- ~ duiııııdıM tavie. ve cnanna da ilk dcf.a olarak tında Şiikrii $madeni paıplamııııılt med.flleti bu ted1:iidere ~ eldıkli 
n piyade kuvntl-1ne taam&% ede!'- laaZmz etnü,lıercli:r. Ba ......_ hava a&ını yapılmışbr. Japonların 6.zere açt:Jiı Jiimıa dmm:nit ko ı:ı ra,rdimct durum bizlfır 1c:ln c 
ken hava kuvveıtttrimiz de ileri kol- ta beŞJca mıalftmat ,.oktur. Japonla- 'z• r-r ndaarebcsi ha,ladı ... Cava aduana kartı da t.aamıza geç· fakat vaktinden o.ve} peıftadığı lıçia den cesuet ve fimid nyıiatı ohnnJ 
lanmızı de8tekleyerek harekete geç.- Bahkpapan cenabandaki snevzii ~ lünü bütün gün Sin- meleri bekleniyor. Londra radyo- za.....Uı amelo hawaya a;arak ~ tad:ır.• 
..;, n düpnan mUTuala hatlan üze-~ drram etmektedir. Bu- ppar adaımnı fima.l ..ı.ılini çok sunda ukeri Taziyeti tedldk eden laanut ve ölmü,tür. Halea Zcy&ıir:. Vilayetin tebliği 
sine y.pbğı hii<:umlara dwam ~ ltüçük .Jçon den-iyeleri oeoup ;iı:1dedi bir top ateoi altma almı§lnr- mütchaaıa dün: cFelemenk Hindia- Ha!il Te İsmail adında iç amele da VlliıyeUen td>llt edllnılft.lr: 
miotir. i 1Q metinde Ü~te Ye gölıiııü- dır. j.apon b<ımbardunammn 1939 tanı tdıl!b:,.e giri;yor. Ba tehlike ıııiır .arette yamlannuP-dır. Y.w- 1 _ Fınnla1'de.n ekmcf1 Icartla 

Al bl•..,. ae söre& ... yolandlıa Banjernwine danôeri Ha m111lmebe:nin en ,iddetti &ahaliuk edene Anutralyaru.n vaz.i- War 1zmir Memleket ı...a f:iarı~ flüfün vatandaşlar eller.inde ve evl man te tgl ala,ınağa çahımakıadır. "'>PÇG atqi c;fCJuiu söyleniyor. Ayoj yeti güçleşecektir> elemiştir. getmhni~r. rlnde bUlunan buğday, ~ 
Geçen c:umartıeG Sara.baya ilaeı:i- !umanda Japon '\anrarderi de bu Bomer adasında Balık Papan li- 4tıt ve ımmia bu neviden llJllan 

Berlbı 9 (.A.A.) - Alman o!ldulan ne ppılan Japon U.a akını eR)a- lmıntah Gicrinde UQArak mütema- manınu. çıkDll§ olan Japon bıvvet· L d Halk • !15Q55A15'7 gn,ytlı karama.menin ve 
~utanıı~ teblJA:i: Dotuda.. llDda b:rp koyma toplanınız: ld ...el'diy-. bombalar atmıv}~ıTdır. Cchen- leri dün &njennaein'e doğru iler- on ra evı 11".ııalllılycte mimoniden 10l2/942.cil 
~ır mı:ar~ ~~ b.atm üç d tlqyareai dilfür· nemi l>ombardm:aan aqun fiMri bi- lcmeğe betlamıp. Banjeımasiıı :d ~tı!/~ b 
Ur ~etz ccpheshıdekl sa~ at6tlerdir. .lsPonlar P.alembeq ei- I zaz baiiflemiş. fakat ...t dokl13& Borneo adaeıoın caaubunda mühim yük ac filkJ:ye lmlı1n b1 bey en 
dnŞman ıs gün zarfında. yalnız bit wınnda alaDfD!l tıebar ta&nQz doğru yeniden 900 derece fiddetlcn- · limımdır. Adanın cenuba prki Reialiğe Ankar.dan 8. Be b~eğe mccb:ro:rıar. ımn 
piya.de iamenı t:arf!S1Dda2d t.ealmde eıtmigleıdir. H&Ta .ı.nı bomba ve mildr. Bombardıman bu tiddetle v.ilayetiınin meı-1teaılir. Liman el- Nusret Köy,men % _ Ancak a.şatJ&ı. bİldtrilen 
bhıden z:iyude esır Yennlş, b1nleırce ölü ~yörı .ıe,ine ~. M iki .-t aürmü§tii:r. Saat on bire doi- ıw, akın. demir, karabiber ticare- .,_ ...... -d!.1....1! p.z borana t!.bl değildir: 1"wtm 
~ ve 17 tank, 52 top, 8'1 mit· teBkl in ~ ;rıııılı:tur . .sum.tnL ru Japonlar adımın flınaJi garoi .a- tile meolıurdur. Bar- Cava. adası- -.,_."' Hal na ınr k:llo buğday ve bunun mnkaı 
ralyöz ve bomba tıopu ka,.t>etmıftir. ~ dlitmanm hıaftf koı;if M· ı!bli:Dc çılan1§}ardır. Sant bire doi:'nl 'nln Ye Sara'baya a..llnün ka.rtısında, buı un, çavdar, mahlfit ve mısır&1 

Afrika §imalinde düşmanın yapiığı ~eri dewımn etmdttedir. ikinci bir knfi!c yine bu ciTarda ha,- v1td.n 280 - 300 mil mesafede- ADbra 
9 

{Tıclefonla) _ l J Şp- ve beh1!r nilfoo l:ıaiınn. bir kllo hu!;u• 
blr\X>k keşif hareket.ıeT'i pilsUrliDmQ§- Avustra.ly.ade. endİfe b hir noktaya çdanıftır. JaponlaT Gir. Japonlar Banjemıasin'i ele ge- hatta Lmdrada 1m ~ brf ve bunun multab"1 tstr kilo 

:~~~dV: Q:~a;:nnıeı: Sydney 9 (AA) _ H'arhiye Na- bütün gece aslcer çıkarmakta dfn m çirirlenıe buradan CDIRl ada.ama ko- açdacaiı yazihmştı. Ôğıtcon~e olifuğuT tebllğkoltmfi~r.. ebl • ..,. 
dağıtmı§lardır. Bu çevrede Y®ılruı zm M. Forde. ord..,.. aeyym bir etmifle:r ve tanklar da çı~r!lardır. 1~~12: tmunız edebileceklerdir. ,g&e, bu Halke:riııe '.Anbradan 'bir opra o sın t ıgı 
ha.va sa.va.şlru'ında av tayyarert b1ç btr h..tahzıııc bed.\Te eden ~1eTe 1111 hi· DGııı aabah Japon ve ~ kuv· Filipın. adalannde. muharebe dm· rcıU:in tayini b.rMlaştırdmıı Te ~ Ankara 9 (A.A.) - Topnık Mah· 
zarara u~a.ksuım düşmanın on av ~e butaamuştur: votlcı:i ~~a muharebe~ aıuş gibidir. • ret KByınen'• ba vaxi~ kabUI edip sullcrl. Ofisi Müdürlüğünden bU(Hrlı. 
~eresini düşümılişle:rdir. 411?'.ier Japonlar A....tral,Ya71 ~ tır. Ooı:neı a1ane Japon znılılı l>Ulilıf.: Doiu ~: etmiyecei:-i aonılmuıtur N.aret Kö~ ~lr. 
Batıda tşgnl altındaki topraklar a._ .... 'L'- ~·-L--. ~A. .__ d !erinin to~u aıq; himayeatde siiı- ..,__ bu -...:L-: ı:~--' -~ -::.:...' 10/21942 tarlh1ııc kadar Ankara 

İn...tu .. ha ku - W ~' cuu~ .....a'YVmWt a L'!ll~ t_""'-1- ıo __ L-~1 • • d me:za ID 'AWOU'CT& ganw caeCC~ vilAyeflne VCrlJecek beyannnmeJer rafında ve Norveç'de t>....., va v- t.eMr F lemtenlc Hindisto. yanı- ntJ.e ~lediğitti onaıriyor. ıngı.ÜLııcr ~ lUl'T~ erımn taarruzu cvam bildirmem Gzeriıı k d' · · b 
87 

" 
'Yetlert dft.n beş tayyare~ aa ~ac medcezine yapı;:::n hG- çıkan kuVYetlerin çok okluğunu ve · r. Ruslar Almanlara büyük za- kad ~: hu gorc Oflsim1zc .sevkX>lunmnsı t;tenen 
Jcrdlr. c.mılan artı:n:nalan icap eder Bu ıarka doğru bir mfktar Ueded.ilded- • t verdirerek muhtelif yerleri geri ~~-- w. ~-1--'-~- ı_ • ~okllklanhub~"~~l larlrdanblr ykoo. 

. • ~l _.r_ ~ ..ıdildamu bildi :..~-- Almanlar ...... ~cgı wmm~ır. ~~ o lUlwl' ......_, e ne " 
• • • ) takdirde knıstrnlyaya karşı yapı- nı -...,.o • . r..,.~. iiaylık olmak t19orc bulı.mduklan yer 

Trenlerde (gıdı§ • gelıı &an tdıclit 80Jl derece ~. Sinppurda ~ um:hareb.- 11e So-yyct taarrazlımmn her tarafta llerae Oflslmlz1n alAkadnr mcmurı 
b"I ti ·ı . ek Felemenk. Hindistanı dayancliğı :ııiıı çetjrı aaffud.r geçireceği - dedildiğini ve Rm!arm. b-yük za. Cu''rüm ,. Qley n•er- .tsmtmdan tesellüm v~ ~Heri de 1 e ven mıyec mOddetçc AYUStTalyayı bütün m.üt- • Fak.at bir lrıere adaya ayak-: 1iata ağraddclanna haber Teriyorlar. Y t :ıtandilerlne tcdl;yo olanncattır. He 

Ankara 9 (Telefonla) - Devlet De- teRkler f~ U. haline getirecek _.. O..-. Ye tank! ela çıkaran Japon- Bu bi:ribirim: ır:ıd haher~den bir tıeY .semtte mevcut mall&nn ha.ngt 

ırılryolla.n idaresi ;,dcu ta.rı.fes:lr.de ~nnız olac:alctır. Fak.at zaman J.nrı h1ic:ntmannm dmdarulmtım ~ enlaoıJıyor ki o da tuddetli muhnre- Sicillerin tutulmaai ~?'de tesellUın dıUnncaltı ~mn bll 
y~nl bir d~kllk ya.pauştar. Bu de- d.ııd.r. Hup Wı9alimm aon der- JrA.. ~ ha. güç yor. clduğudar. Bir tehir icü bil- --.alındaki L- -ı-•..: dlrileeektJr. 
lişikliie nazaran bu &fil\ 12 ti1!nd:ftl. __ ...__ japoa1ar Siıııgapa,. ka.q:a h6cııma diıilmediğine göre cephede esaslı bir ~ ~r IK -----

l~aren banl1yö hariç hlçblr J&lka- ee ~·~17.o> befteilir.er. Felemenk Hindiırtanını c:ki~lik olmadı:ima bükmedile- ikmal edilmek üzere Mezbaha resminin 
mettektl<gidişA :!=llf)bub~:121!ı:e::!: Hitler g~Jik müfettİfİ teP5J edem bÜlfta adalar& havadan bı1iT. 
,.ece r. y • ...._ "'"a.: • ok P:ld li · ı d. Lib d artbrılması bugün 
kinden enel alınmış olan lldfp gel- Romaya gıtti ç et taemıza gcçmıf er ır. 1 ya a: Ankara 

9 
(~onln.) _.Adliye ve- •.•• "l ek 

me büctıert de temdit ~- Roma 9 (A.A) - Hitlet' s-ç- Ba dıtfa 'bqhca •edef ôn-a ad8.$ı- WeU, adli !lelllerin 11ıtulnuısı ~ . goruıu ec 
Herhangi bir lst1bmete t.=e=~k lik müfetap Virnadan Roma;ra ~':. ı;ı~a t.ahm~~ si!>'~ m.:::eti~~et ;.::: hazzrbklannı ikmal etmek üzeredir. Mezbaha remılnto a.rttınlmas:ı lçJn 
tsti~nler giderken ayn e • ~ ve iM.aqonda Kont Ciano ta- uuu d -tte .._ , __ ımBan ._..., '"'T" HaEırlmınn yeni l!.]dba m:erlyete gtrer belOdJye rlya.set1 U'lnum1 Meclise yeni 
ayrı bilet alacaklardır. :ı:afmdan ~~tır. ~or. A amn m• ... czl o-... a- lerlnin çahpn~an :ibarettir. ghmez m!lıbkemo knlemlerlnd.eki kad- bir teklifte bulunmuştur. Meclls1n bu 

ızmı.rde ...... kiz ayda K-!J _ ~ -1L!a'da bö . ....::1.. rola.r g~eWecel: 'VC drfim lfllyc:ı- gfmkü toplauUsm<b ~esl 
~ r..ı~ YYn. R~sı·cu·· mhur D . kı· ah terin kiinyclerl ta.fsMtı ile ve resim· muhtemel olan ıokl1fin em:ım muci-

11,352,890 lira verö bir yangın ıvı enız na ıy le~kte m:;=a: bu ta- =: =~fn = =:~ 
t h "l d 0 ldi Filıa~ 9 (A.A:.) - Bus:ada .mmun mcrlyetmden eır9elt1 ınficrlm- 1ıa.yWle me'JJbeJıa ftrldatmda 100 bin 
a 

81 
e 

1 ~ bit76X lsir yangm, ııTalarmda Dün Anlrarada yaya Amerikada yeni bir. ıerm atenıertnı totm&.nın zorlutu nr,.. lira. kadar. b1r nokmnlık görüklüğünü 
fmıJr 9 <Telefonla.) - &ın sıekiE q diild!nlar ..-. apartJmanlar bulapan ol ak bir . . - :pımda Vekl\Jet, c!aha. zt)ıode yeniden bydetınektıxllr Mezbaha va?1datınm 

sarfında deft.enfarllk teşlilAtı 1Ul- 20 ~ ~ yak:mq n diğml ar gezıntı yapb idare tesİa edildi d1'.r!hn. işilyen!Mtn lletlled De mqgUl hiç olmazsa :ınamtfı ~bUecek 
ıaslle v11Ayet1mbıde muhtelif yetgt ve SO mu uhrip ed~ büyüle baeara oıı.:aırtır. btr nlsbette atttınlması zar..ıreti tar-
l'e6lmlerden 11,352,890 llr& talı.silAt cila t:Nfbr. Lıııar, bir milyon do· ........ ___ 9 (T-'-L 1 ) - R • • V • 9 (AA) - R • Malı::nbillne tAmll olmıyacnk olazı. 1JSlllda belediye riynsetl meD>aııın :res-
-pılm•-+•r. Bu geçen aenetılıı çnl · ek • ~ .,_.on a euı- -.maton · · 0 °"e mln1.n ~38 senesindeki h~dle ıka 1' 
;Uddetiçlnde yapılan tahıdJAbndsı.n lardıım 'azl.: ~ ~ tedir. _ !Gl1mhur lanet İnÖDti bugin maiyet- velt tarafından bugün nqrodilerı bir bu bntın, sten~ alfabet:k masını istemektedir. re ç n -
1,178,833 Ura fazladır. Bu 8e!ll!lk1 faz" FiJad~lGa_ da fİmdiY'e kadm IO"' leriodell:i zenıt ile birlikte tdırimiz- hrarname Üe bir harp deniz nakli- blr eas:ı cbı.791 &mu tmmı etmS. 

ııı.ııJc bazı ~rgı.,. ttelmlen anı,.. ıGberaı.t ~li&te 0~ bu.,_.,.. de yaya olamık !ııir 1r=zinti :rapmı.şn.. idaresi tesis edihm~. İdare tedtr. Üvey kızının vüc_udunu 
pılmış olmasından Dert gebektedfi'. • S0,000 lcili ıeyrefa:ıittir. ~ denmı ettiği müddetçe bütün 

Kahraman eFlerimize Sofyada bir Japon • uet vapurlannm ıefeTlerini kon- Deprem m&f ile yakımı 
İzmirde yeniden ticari kitlık hediye Bulgar firketi ol edecektir. Fatihte Atikalip~ ınalıalles1nde o-

t kili kur l k n.... t ) X'Bhnınwı erte- Sofya 9 (AA) _ D. )ıl. B.: Ba-o Demz komi&yonu reiC amiral Ankara 9 (.A.A) - Da aabah turan Şerl!e adında bir kadm fwey 
et er u aca CA.A. - _. '-'-- J ·n 1 __ ...!ı • L-_ Und'iın idaresinde bUlunacak olan aıaat '4/30 ı. S/30 anmıdıa ~ :tızı ~yaşlarında Znrif8J1 dövmek dmil9 ~ hec!lye eJmmalt Qrııre l"llQft DU apoa - u~ ~ .. etı ~ .. • 

İunlr 9 <Telefonla) - 11cd'et "t'e-~ nahfyel!l1 mopenı.tm DO ı:m..,tw. $ııiet xia}jğiıa.e lr'Deral tıt,Jı:iı&t Amerikan bayyaimı ta- Akfmar, Salilııü, M. Komalpefft. Si- 11e kızgın maşa lle viicudünü )'BkmM 
t!leti ~:W.tıandnma umum miklfi-~ mmtat:ı:ım köyleri m,'2, Radt'f '1"e ikinci Niııliiine Salya Be- n bütün aeıuiaiD kiralama. IJU1T. Emed, Sa.urluk. Danunber. snr.etile tUıalık hislerlle telif edllemi-
ra B. Avni Saıtmen budn 'bm'a1a JDOl9 n.e.hf1a1 ctA:amaeılar 1:ıoopen.t1- ~ reMi M. l.anof ptjrihmJler- müsadere ve kullanma itlerini koll"' Bandumn, Kütahyada. 12.2'4 de yecek huekett.e buhınmatt suç:und:ın 
~~lr"..-nUtmbazı.um ~~·.!!1!.~ ~~ ıı IOO, ,.....,..~. -=-atı!J. 500, Jtale dı"r. trol edeoektir. Zarada n 12.20 de de Gümü,hane- adliyeye ~ uliyc e.Itmcı cam 
flü"""41A J ~ wcan .._..... ... -- v~ ~ nvı.bkemedm:te muh&kemeldne haf• 

tnıdA in ı ıeı caktır Hıd)ıol:aaı ~ 'Tel'l,38, Ntknr-tıım- Lan'da iki Alman de )"Ol' aaramtılan olinUfhn'. Ha-.r In.nınışt.ır. 
ra ce ~ 18Pl · CllltMl lıü7'eıt •.oı. ıtarag!)l mmta- .ır lekenderiyeye hava akini yoktm. Maznun kndm :mahkemede suçunu 

Davaslı bir vatandatin :ı: ~~ ~ ajanı yakalandı Kahire 9 (AA) - Mmr Dahi- Tarlada bir erkek :U::n~.:!molarakn.ka dJnl~~ 
Mih • bir haftalık T-.. 9 (AA) - Müttefik liye Nezaretinin tebliii: an IW1 

yardım severliği verm la+ nds 1-aa ırir<Jikleri zaman. Dünkü pazar ..baht İakeD<leriye ölüsü bulundu =e ~~:~ra.~1 :f!uk~: 
Davaa 9 (AA) - Kazan:uzin. hava kaydıı laçmaia maıvafıfô olan m Alman ÇtWreai üzerill'e yapılan hava akını t.mJr. g <'lleletooıa.) - Torbalı ta.- ça~ bir komşu evine mğmdıentı ve 

Medet köyünden Şerif Dede Kmlaya Londrı. 9 (A.A)- Revter jan- ajanı yw.kalammııtJT. Bunlar mitral- esnasında hir kaç bomba atılmıştır. :m.ana bağlı Qatııtıeyll ttıı,vftnden ıs üvey annesinin ltendlsfn1 maşa ne 
500, Ttirk Hıwva Kurumana 250, w ~ m8ahir.i. Miıveriıı seçen yözle mukHcm.t söstcnmperdir. Telefat Te hasar yoktur. Bu taarruz Yaf2Dda Slileyman ar.lada &ii olarak yaktığından §lkAyet ettiğini söylc
Çocuk Eairgeme Kurumwıa 250 Ji. ca..fta bütün cephelerde 222 ~ İ~leriıı~ aırtomolojiet Ebendorfer 6 Jlkkl!ıınundanberi yapılan ilk baıva bıılmmıu.ştur. Zsbıta mtıldlrat :rapı.- mlşlcrdlr. 
a tebcnii etmiftjr. ~ni 1'UfYOI'. •aldıiı yuaclaa 31mtiftiir. ..budu. JOr. Zarife ile diğer §ahhJerin dlnlcn-
r mesl için muha-lfeme ~ güne bı

rakılm~ır. 
'11!'11 ..,. K A D E R' edecejim ve e!Unden geldiği kadar 7._aa genç lt.ıza mı ait olduğuını an- döuıek: ----.--
.... A llia • aİ%İn1e megul *cağım. Şamn bC7. lamalt kabil değildi. - U§ılklara a<Syle, P:)ip bir ara· Hırsız fenerıle gezen 

Aşk aiz:i mediıec:le ede bitiremedi. Ymır Şahin ile Nuran, ~ hzı iltifat O.. bulsunlar; emrini verdi. fÜpheli iki kiti yakalandı 
ve macera romanı nuıdıa bbte 1Pi5ateucek bir eeerimiz VQ takdirl~e boğularlten, kahya Artık Galibe için itiraz edecek bir p ı·~ d vrl ı ri lki 

_,_ L _ _ı • • • di ih~ '--im ,...., y ,_ _, o~ c ~ e evve gece yan-
7~ 111t1:> ..aam JÇCnYe ID' ve: c c• ~ am.,,~. emes;; 1Rl10nona sından sonra Gn1atad Yn~:ı.pan '-

Tefrika No. 1"5 Katleden: (VA • N6) - Va.• efemclim. Saftin beySı ba- -- Yemek hazır, hey.fendi. docli. geçtüeT Mükellef bir 90fra kurul- Tannda etrafı tont.ro~ ederlcrkc~ ~ı 
~ olduğa iri tabloma kop- Sahin. riyakarlıkla: mafta. Türlü türJa aalatalar. iftah klşln1n karanlık sokaklnrda şüphell 

- Tahmirıinıe ııöre 18 ,..aMJır - Bcııııııb& mi oturuyorsunuz~ elen... - Daha erkeD deiil mi;> diye açacak çerezler. çok Mlci p.raplar vaziyette dolaştıklarını görmil§ler v~ 
,an. - Bir l!Sl &ile bin1ııirimizden ~- Şıdtin, bu. mnıhavere eenaamda 80rdu, ıonra masanın 6.zerinde du- ı an dikkati çekiyordu. Yemeğe lk:islni de yakalamışlardır. B\mlardıın 

- Tahmin ne C!cmıeld sa~ ıuiıırww: yıımQlflllk bk kıoltlııiun içine ~müle-- ran aaate bal.arak: başladılar. Nuran. &uvvet vereceğin- blrinhı yizfinde bir de ma..'lke olduğu 
.&en bir m&na çıkaramıyonm. - ~ o bdar çok mu rel: 8eD( lem ~e aılzilJor, Nu- - Saat ıelcize geldi de biz farkı- den bdısile mütemadiyen Gal~nin l!'Öl'Ü].m\iştür. Ellerinde ucu sivri de• 

- Tahminim• 1röre •w'lllD; ~) ran'a da: na n.rmadık d~i ve: bardağ .. ·· türlü türlü şaraplarla dol- mir pa~ala:rlle.dolaşan bu iki ltl.şklen 
flnkü doğum tufJmj bilmiyonm. - Evet efendimi - Sizi .alde4tıı. mı) Gı6.el deiil - Gaühe hanımı, yemek. yeme- duruyordu. Yemek dokuz buçvp maskells1n1n Ismo.11, diğminln de 

- imanın laaWO doimn tulüai - Söy~ l».i ~ mı· mi~ mh.a.ma adecek nazarlar atı- den gönderemeyiz ••• aözlerini il!ve kadar ıürdü. Sofradan kalkılacağı !:,~et a~~~lbl Jrilanoi~ğuatll nnlntıl-
...__ • kaclar -- flir ım; -.e edi da. · Nur ~ ş h. • bu - .. - ,_ .. h lm Ba --w•ır. -=>Ae o .a.c.ru n cebın-
f111Dle9 o •- fer :,-or. or etti. an oa a. mm aozunu te-- zaman .:ızcagu: aar Of o uştu. - de bir bıçakla bl d h !c c 

1 
b • 

. - ~ d~il umna, he. Mted• Naraca. sene k.u:d~ bam~~ Ba defa Şahin .ö~ k~~:. • • etti: f1 dönüyor, aya~ta duramıyo~du; lunmu.ştur. Bu:ıa~ 1;cze ~11~, l~k ~dupmw bihı4'oıam Jri._ • aLnca. ~11 wal ~~ edecıeonı - Kınm kopyden getirdiniz mı) - Tabii efendim, küçük hanım eofnldan. kalhnaga tqcbbfia edmce yapmak ı~ın dolaşt:ıitlnn ruıln~ldığın-
-:- Çok tal.af doin-al Aınaeen:, aa.&nda n foıl: dermnden yapı~ - Getirdim efendim. izimle beraber yemek yemeği red- sendeledi ve: dan tahkikat ya.pılıyor. 

5-JMnız ao .c;,.ı.....ıt,ıer mi) el 'iMp.nı açarak. içinden küçük Mebrure a.lomm bir Jcöıesi d detmezler •nınm. - Allahrrn barıa ne oldu;> diye 
- ~ Jcfmdir biJım.iyoram; not ddterim çıkardı ve fU mtırlan ~Mııta cm;arak muha:vercy:i SC:s~ Galibe, geç kalacağından ve hem· Juı,,.k.ırarak isk-emlesin_e !11cıhverdi. Hamburgda tifüs 

,._em »e bew \!adakta ... .tdere yazdı~ . Haiz takip ediyordu. Gali>eye, re- firesinin endişeye düşeceğinden bah· Nuran. derhal Galıberun yanına Londra 9 (A.A.) _ Britıınova: 
İmıllr, ..,J.müt. c:Melibıı -.. Gaübe hempreler. eıimlmt 'Ye kop)"ltl-.i :ihtiva eden pa- ıedcrck itiraz etti; fakat hu itirazları ko,nrnk sordu: Sonkiınun ayında Hamburgda tifii~ 

- Ş.•lacak terl Demek ~ Bunlarla mıetPJ. olmak IM:ım.> keti açmak için yardım etti. Genç hop gitti. Şahin, Galibenin eon iti- - Sann ne oldu kmm) ten 900 ki§i ölmü~tür. Bu hootalıca 
.ta yapJTJna kaldımd Nı.ran. dcfteriııe ba aotu yazdJk.. lı:ız, yaptığı kopyeJeri Şahi.ne uzat- zını da fU aözlerle ortadan knl- - Ben de bilmiyorum. Başım dö- tutulanların tedavisi için Almanya• 

- I la:y1r. bir bemfireoı wır. eoma ~ bza tekrar eordu: Şiıhin, kopyelcıi asıllan1c karşı- dndı: nüyor. midem bulanıyor, gözlerimi 1 da brr çok ::ıtel~~~e el kon._ulmuştu~. 
- SiacleD ~....nL mü> - Nerede otun:ooawwwm:) J ... tırd. Ntırann da ~ •• -..r Nur~ s· · . . -tü- k b. nçam1yorum. Jsp.ınyadn an tıfus hastalıc-:1 tehdıt . ·uuy.... ~ • "'~., .t.""nU. ..a•• - ızı evınıze go rece ır nra- . . • .. • •. 
- Biıbç )'af cWwı. b&ylk fllea- - B~ Gttalbahre d:a- kopydc:ri, uzun uzun inceledikten L b J - '- • • • d. ki · Nuran ile Mebrure Galib,.vi kal- edıcı nısbetJer~ yukselJlll" ır. "' oa u m ...... ıçın şım ı uşa ara cmır • -v 

dan. a 23 tmmarah ~ nr , ağzından: vereceğim. Araba gelinciye kadar dırnr- ': bitişik ocladnk.i geniş divanın --~•T 
- Hemfireniz .. At ~) A.dreaf de 41eftere kaydettikten - EnfeJ şeyler, doğrusu l sö<!l ri ı bizimle sofraya oturursunuz. Mebru- iiz~:r. ,. } tırdılar. Biçare kız. bir söz Muhnkknk Beğenecek nl;" 
- Itır çam~ aim Wd=!;!!tr 8CJmla: döküldü. ıre h:ımm, ai7.İ bizzat evinize götürüp hile ıöyliycıneden kendinden geçti. GÖZEN PUDRASINI T cr\ibc cdınl&. 

ela ÇMlflyor. ,- - 4Ja. ilk fKaat~ Gııi zquet Kadının bu takdiri resimlere mi, bırakacak dedi ve !tabya kadına da (Arkaeı var) j Beğeneceksinl;ıl 
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10 Şubat 1H2 AllOAM 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Hayvanlara muhabbet ( ŞE&iR BABBRLl:Ri) 
iman yüz melN ileriye alzleriDi 

-.yarlana. on mtılN ,..ıa- - f~ 
toirafçılıkta Au c1mdiii .eldlde -
balamk aör&r. 

Belediye 
varidatı 

Ben de pçea sin djldretinli bar 
nnlar itwine ~.... Dil- . 
mncutlar, nuanmda damanlanı- ~eni kanunlar olmadıliça 
...,.di v. aridat arthr'ılamiyor ••• 

Dün koyun eti kesildi 
Fiat mürakabe komisyonu fiatleri 
istihsal mıntakalanndan soracak 

Minimini eocaldar. ellerinde ... 
pan, ~J avmdalar. Aiadara ök· Beled1,pe ftrlda.t.1nm normt.l .-ıa- Fıat Mürakabe komi.tyonu, diln, miktar ,dırin .Dıtiyacına kafi ıelme-
eel kuytuluklara tuzaklar kurul· ı.. namrau as olmasın memur ma- 8Alcd• ıonra Vali muavini Ahmed diiinden bir 90k yerlerde dlin de et 

er.Eti • bati 
7 
nLl"-::ı qlar:ına yapıla.n fevlcallde amiaıın Kmık'm rdıliii altında toplanmlfbl'. l:>ulunamamıJtır. 

Sahife 3 

Bu akşam SUMER sinemasında 
BtJYUıl " I.t10t}KLERt EÖLENDİRECEK BiR FİLM". % SAATLİK 

gARJUBA ft 8t1RPRİZLD-

DtmJanın en ~ yıldızı ı yqında 

BABYSANDY 
BÜYÜK iŞLER PEŞiNDE 

Una Merkel • Stuart f rwin IDDf •• • en ae, an ne ..,....._.... bel-- bQtıc:ıMtne ~ b1r mali Dünldl toplantıda ko ... >.von. bllhaua 
.........,... ..~J Bu sabah et meeeleaini btt tddl· 

nıuyor. 70ık ~ dola.yısl.lıe Vall ve Be- et itiYle menu1 olmuıtur. Bilindiği de hallebnek maksadile Vali ve Be- -.."'4l 
Evli.d.lanmıza, kutlan M'Ylllıllk, led.l;pe Re1s1 ~ Lttn Kırdarm sibi toptancı ?e celepler, ibugün'kU '" ft NevyW.ltun büttln Wa.iye ."""i"WO.tı. •• Bu m1nlmlnl taratmd:ı.n heye-

onlarla arkadq olmak terbiyeeini bfttıçeye yen! T&rldat Wm1n1 lmlin- narhın !idare ebnediğin.i iddia ebnck· }~ye . r~si ~ok~?r ı..u~fi Kırd~m cana ulratılan. blltün lfh!r ... Bu ıı.koam lçln yerlertnız1 OYVClden aldırınız 
~emenıitiz. Bası memldtederde J&rı etrafında tıed.ldkler yaptıtuu tedirler. Komisyon, bu iddialann ey:-'ctiöw tın di~w • ır. top.~nt;,.~~~- ~--••••••••lll!l••••••••••••lliııS//I 

1 • ıkla aklatbldarm J'&ZD).1ltık. d w l l d >:.. ö- ek ca tır. gren gınl'.lze gore oc "'""e 
9CrÇC ~~ d çoc:s-.: ~ tısı emı:~ Bu tedldkler netlceelnde. İstanbul . ~grufi ~1 ~- c:_.r:;""_ 1

1.,.nı ~~~m riyaseti celepler Fiat Mürakabe ko- 11•••••••••••••••••••••••••• 
avuç sçm en m y ıbeledjye r1ya.9et.1 ile Umumi Mecllal- JÇtn auc=n .unsa mmtaMı arın· • esi,· . . hlar d 
laini, zirıı ora ktq1anmn nesiller ve n1n ~ d.ıı.h1Unde yenlj T&ti- dan &0rulmasına karar vermİ§tir. ~oınunun t ıt ettiği nar. •-
nesillerdft- benibeterden fenalık 1rör- dat t«Jılnlnln ımkA.nım old.ul'u ta- latanbul Belediyesinin Uleplerle ~taknde. aabş yap?1akta~ ~ekındikle· 
miye görmiye Adem oiullarmı naatlne vatıımıştır. Beled.f.ye '" vl- toptancı kasaplar arasındaki ihtilô.fa n dırde Beledıye, Mıllı Korunma 
kendilerine hakiki dost aaydıklarmı, llyet b1Uçes1ne yenl varidat tem1n1 tavasaut etmesi üzerine dUn ıehri- kanunu hükümlerine dayanarak cc
bu dostluğun da pek keyifli 'bir ,ey ancak Büyük MWet Mecllsinden çı- mizde bir miktar hayvan lcesilmi§ leplerfo elletindeki koyunlara vaz'ı-
olduğunu telkin etmemişiz. bnlnca:k )'1cn1 b.nunla.rla mftmkün ve bunla: •Üratle kasaplara dağıtıl- yed edecek ve bunlan tchrin ihtiya· 

B" 1 kas balanmızd •• • olabllecekttr. Bu ltıba.rt& belediye ri- mı~tır Dün kesilen hayvanlann mik- cı nis"..>etinde mez:bahıı.de. kestire· 

1 
• u-çobilt • sanla '--~ ~~-~et· ya.seti ~dllUc va.zlyet.ı1 as.dece hn.kil- um İ 600 den fazladır. Fakat bu cektir. 

enn m ara ...-r•• ua.-e& mete arzetmeğe kar.ı.r vctmlştlr. 
lam bqk.a. İstanballular, Bı-atılar, Dl~eı ta.raftan memur ma~anne. 
'bu kuşlar. kayırıp onlara el dokun· yapılan fevb.lAde m.mııı.r, belediye KÜÇÜK HABERLER \ 
durmadakları için. ora güvercinleri, b1l~e senede bir milyon !Jd 

Beşiktaş cinayeti 
muhakemesi 

bir admı yaklaşmcıya kadar kaçma- yüz bin llralık: bir fedaklrlığı iea.p * Üniversiteye bir milyon Ura te
yıp meydanları, sokakları ıüaler. Fa· ettirmektedir. Bu bliyük ına.smfı kar- berrü e<lıen doktor Z!.yn GünU.n beledi- ' Ötede beride ruey!hinde söyleme
kat bazı yerlerde ıoknk 'batından fl}a.yaıbllecek varidat menibalanndan :ye tar:ı1ından blr heykeli yaptınlaca.- s1nden hiddetlenerek gece Bcşiktaştn. 
ada.-n go1gesi. bele çocuk hayaleti mahrum bulunan belediye, bu husus- tını yazmıştık. Heykel, tn.runmış sa- bir sinemanın fuıünde arka.dnşı Ha-

.• •· .. .. C 1 d takl ka.nunıı tstınaden hMtQmetten na.tltArlarımızda.n B Kenan taratın- sanı çakı ile muhtelif yerlerinden ra-l'orunmeyegoraun. anavar ar an · _,.,.., ö,,.,.~ öm in uh k .. th. • • • • L.,a.11- k ya.rdlm 1sttyecek.Ur. , dan hazırlanmıştır. .._..,,.p "'1w1:n er m a eme-
en mu aşını ıeçmışçesıne, o\uuu a· MalQm olduğu üzere fevlmlA.de zn.m Çok yakın bir. r.amanda. Certahpnşa sine dün 1klncl ağır~ ınahteme-
natlılar pırrrr... tammunun blr ma.ddesl.nde hükü- hnst:ıneslnde tesbtt olunacak bir ye- 81nde ~lanmıştır. Ömer mnhkeme-

. · · · · · · · · · · · · • • · • · ·• · · • • · · · · · •· ••· · · ·.. met zamlann ted1yes1nde müşkülMa re dlklleeekUr. de: 
Hayvanb:- pek de cıhayvan,, de- uğrayacak belediye ve hususi lda.113- * K&ra8ümrük clvannda oturan _ Ben gece sinemanın önünde ç:ı-

fil. Anlayışlı şeyler. Jere yardımda bulunmayı taahhüt et- Büleymanın karısı Zehra yedi aylık tı ne knlem yontu.yordum. Hasnn 
Bir ,oför şöyle anlatıyordu: mektedlr. bir çocuk dol'!;unnuş, btrnz sonrn ço- yanında btr nrkn.dQ.§1 Ue ya.nımıı so-
- . Koyu:ı sürüsünün tabiat.ini bi- Ziraat seferberligı" • cuk ölm~tür. Adliye ooktoru tam- kuldu ve kavga çıkararak Ozerinıe 

lip 
_.. k . tından yapılan muayenede 900uğun atıldı. beni dövme~e b:ı.şladı. Elin-
nıre sıyonu ona göre kullanmalı. hazırlıgı"' ölümü şüpheU görüldü~den cesedi 

Motör yahut komenio sesini işitip morga knldınlmllJtır. den kurtulamıyordum. Kendlml mtı-
Orken hayvanlar, yo]un behemehal İstanbul ziraat mUdürlüğ'Q, Başve- * Mecldlyeköyünde oturan Ahmed dP..fnn etmek istedim. Fakat onu TUr-
çoban bulunan tarafına doinı ka- kll doktor Refik Saydamın yilksek adında ıs yaşl::ınnda bir çocuk Ka- mıı.dım. Boıtuşnuı. anısında ne oldu-

dlrekttnerl da.hllinde ziraat sefer- :ıı...~ bUml -n-- dn .. çarlar. Çünkü insanın kendileri için rnköy nhtımmda denl.7Je bakarken t> ..... u yorum. ~n yere --
hami olduğunu anlamışlarda. bcrltği hazırlılclanna geniş m1kyastn müvnzenes1n1 kaybederek ®nlze düş- tü. Herhalde elimdeki ça!n ka.men 

devam etmektedir. VllAyet ve bele- m~tür. Etmftnn yeti.şen sandnlcı- saplanmış. Bunda benJm kabahatim 
diye tJ.da.nlıklannda halka d~ıtılmıı.k lar Ahnıedi bo~ Uzere iken yoktur. 
üzere bu sene, normal senelere n1s-

Ne mütehassis edici rnütalıede. 

Senenin en büyük Filmi 

Ali BABA ve 
. Kırk Haramiler 

Türkçe sözıa ve Musikili 
...... 

Franıız edebiyatının ve dilnyn sinemacı1ıfının 

ÖLMEZ ESERi 

DEMi~ MA ~~E 
Ba~ Rollerde: 

JOAN BENETT - LOUIS HA YW ARD 
3 SILAHŞÖRLER ve D,ART AGNAN 

Muazzam maceralarle. dolu neiis bir filmi 
TÜRKÇE Nilshnsı ORİJİNAL Nüshn.!ı 

iPEK • MELEK 
ıılnemnlannda birden aösteriliyor. 

Bugün ıscanale.r: 2.30 • 4 .30 - 6.30 ve 9 dn 

1 

Zavallı ~lar da. 'bunun akaine, İn· 
sanı en yaman düşman sayıyor. 
Uzun tecriibelerile, yaman insiyak
larilo hunu anlamışlar. 

betle bir m.lsll fazla flde yetıştl.rlle- kurtarmışlardır. Ahmed hastaneye Demlştır. Şahltıerln dinlenmesi 
kaldınlmışttır. lçln muhakeme b~ güne bırakıl- 1'••••••••••••••••••••••••• .. ~I cektlr. * Tepeb~ı civarında Meznrlık so- mıştır. • 

Ekmek karnelerinin ...................................... 
Fenı. not. kontroluna batlanıyor 
Hele zavalh köpekler... imanla- " tatanbuı vilayeti ek.met k.amelerl

nn. göçebelik zamanmdanber~ ma• nln kontrolüne ·bu sabahtan 1Ubareu 
iı:ra devrindenberi en aadJk dost· bqlayacaktır. Vllayet kontrollerin 
lan ... Biz de bunu anla)'lp, 'bu aada· .stlra.tle ve gayet doğru olarak yapıla
kati istihfaf ve tahkir min.anna bile bilmesi için J'f)n.1 bir fC'k!l bulmuştur. 
1m1· ak k.. ek "b • altakl Bu yeni şektı. tnrne sahtekrtrlığı ya-

ınnm • « ~P" •• ~ •• • •• Y .. ~- pa.ıı1ann muta.bil tedbir almnm.ala.rı 
J'OI"» demek kuçüklugunu soatennı· tçin g1zll tutulmaktadır. Kontroller 
tiz. neticesinde ta.melerinde tahrifat ya.-

Hayat kavgası yahut da isteneniz panlar veya. fazla kame alanlar ya.
cürüm arkadaşnms hakkmda, taİr- talandığı takdirde ha.kla.nnda Millt 
lerimiz: Korunma Kanunu hül..'ilmlerl dahl-
Köpekrir ve~k alan ıayyadı biinaafa llnde tatıb&t yapılacaktır. 

Demit 
hizmetten 1500 ton sömikok geldi 

Bir köpek «Ördibn: Belinden -.a· 
im, kim bilir yediği banal salim 
darbenin tesirile kötürüm!~. İki 
sd ayağım aürterek yürüyor. Bütün 
6bür köpekler de, hınız 11'bi. ka· 
cakcı 1P'bi. ıokak baelannda ortalığl 
kolaçan ettikten sonra duvar diple
rlnda. tıedbirJi, korkak ilerliyorlar. 

Atlar kara aaplanmışb. Arabacı, 
kotum1arı çözmefe U.eniyor. Habir• 
çalı.kamçı. 

B.J- öküzün yvuı vardL Daha 
mılieair bw ct4!4Vik» ot.un için. ıU· 
ı6cü. ÖYetıdireyi ille o noktaya 'ba· 
im.yor. 

••• 
Bir ırün bir miinenr•e, muhabbet· 

la hayvanlardan bab.aediyordam. 
ı.aı_~ydlikle ommı ıilkti: 

- Adam. ... de... 8- b-.y
ftlllan eevmem. •• Hele biz, d.aha 
ince inaanlara merhamet etmenin 
J"Ohma bakalım. •• - dedi. 

Fakat btt.ı ba fikirde defilim. 
NeteJdcı. soma bir sün. o mil· 

mnverin mü~ 'bir cananrbiı 
ID8)'dan . çskb. Ha.,iehaneye sfrdi. 
Olrmü de hayvanlara kaqa delil, 
lılea.nJar_ Jw,ıydı. 

(Vl - Nt\) 

Dlllı, Zongulda.ktan limanımıza. ıe
len bir vapurla 1500 ton aıömlkok gel
m1ft;ir. Havalar mllsa.1t gtttlğ11çln. bu 
gQnJ.erde yeniden Zonguldal:ta.n ma
den kömürQ gelmesi beklenrnekt.edlr. .. 

SARAY 
SİNEMASINDA 

MÜNiR 
NUREDDiN 

KONSERi 
Yarın akşam 

t B. Ka:ı8emı.tuar Konserleri 
Bu &qam saat 21 de 

8eb1r Tiyatrosu Komedi t:ımnında 
4 

Cl:MAL RBSİD 
ptyano reslt.aıı 

Pqramd.t.: Bach, Beetboven, L1aııt. 
Cemal Repi. 

PllİR TİYATROSU Temsilleri 

Tepebqı Dram bsmmda 
Cffiıe aat 20,ao da 

attzoAa B8İNCJB 
Pelı: yalanda (PARA) 

ka~da işkembeci Yorginin dükkA.
nmdan yangın çık:mı.ş. dükkAnın bir 
kısmı ~dıktnn sonnı. oondürlllm~
tür. Yangının, ocak bacasının temiz- , 
lenmemceinden çıktl!P nalaşılmıştır. 1 * Devlet Dcnlzyollan idaresi. ev
velce Karadeniz vapur seferlerini ikt- · 
den bire hldlnnl..ştl. Şlmdl idııre bu 
sercrleri yeniden lldye çıkarmıştır. 

Halkevi baloıu 
Cümhurlyetı Halk Partisi I.stanbull 1 

teşklIA.tı tarafından Halkevlerlmlzln 
onuncu yıldönümü münnsebet!le 21/ 
Şubnt/942 cumartesl günü akşamı 
Taksim gazinosu salonlarında tertip 
edilen balonun hazırlıklan bitmek ü
zeredir. 

Menfaat! Halkevlerlne ta.hs19 edli
mlf olan bu toplantı, İstnnbuhm en 
ne'Lih ve ldl>ar eğlencelerinden birlnl 
teşkil edecc-k;;:..t;;..;lr;..;.. ----

Haydarpaşa liıeıi 
mezunları cemiyetinin 

senelik çayı 

ŞARK 
Sinemasında. 

HANS MOSER 
THEO LINGEN 

7 SENE BEDBAHT 
filmine seyircileri 

KAHKAHA nJFANlNA 
Boğmaktada. 

&nenin en ten filmi .•• 

Bütlin lstanbul 

Barını K~ın~nın 
da toplanıyor. 

EL VİRE POPE.sKO 
- ANDRE LAFAUR 

Büyük Fransız filmi 

-

Haydn.rpalja l1sesl. mezunlAn cemı
yetlııln .enıellk çıa.yı &ıüıntımeld cu
martest günü Taksim Belediye gazi
nosunda verilecektir. Her sene ook 
ratbet alken bu aile toplantı.sının bu 
sene de muvatfak1yetll olına.sı lç!n 
tıerUp heyeti biç bir fcda.kArlıktan çe
k1nmem1ştır. 

ELHAMRA'da 
Bu akoam Şehzadcba?l 

T U R A N Sinema Tiyatrosunda 

Sanatkar N A Ş 1 T ve arkadq]an 

G Ô NÜ L TA C J Komedi,per<le 

~------ Büyük. ve yeni varyete numaralan. -----·'' 

Yarın matinelerdm itibaren 
Şdızadeba,ı T U R A N Sinemasında 

Şarkın ıea kraliçeaıi kıymetli aan'atkar 
ABDOL VEHAB'm en son çeyirdiği muazzam filmi 

MESUT GÜNLER 

Amerika tarihinin en büyük vak'nsı ... Tekmil Amerika ordusunun 
yıllarla muharebesJ- Senenfn en lıüyük harp ve aşk fllmL.. 

Türkçe 

Dağl3r Kralı JERo 11Mo 
Preston F orıter • Elen Drew - Ralph Morgan 

DİKE.AT: İlk de.fa ola.ra.k hak1k1 yerıtlerle çevrilen muazzam f'.llm. 
10 binlerce asker ... Yib binlerce llra. He yaratılan 

Şaheser 
..... 

Bu Perıembe akıamı LALE Sinemasında 

Ameriknlı ka.dınm gürel.l.1ğ1 ile 1!tlhar eden b(lyük 'bl.r filin ... Mllyoncr
lerln ıh~ hayata... zart! kadmlnnn çılgınlığı... Güzel olmak \~e 
ım1lmek 1ç!n bir Jaı.dm.nı yapabileceği... İşte böyle bir gilzel ve 

!hareketli bir mevzuda. olan ve 

LANA TURNER - LEW A YRES 
lle HOLL YWOOD'un en güzel kadınlıı.n tarafından :varatllan 

ASRİ GÜZELLER 
Filmi bu perşembe akşamından itibaren 

SARA V Sinemasında 

MADELEiNE CAROLL 
DOUG.LAS F AİRBANKS Jr. n TIJu.Jo CARMlNATl 

aibi 3 b\bük yıldızın büyük. muvaffaldyetle yarattık1an 

KARA Vllb.DDZlbAR 
Bu peqem.be ıon matineane kadar 

lALE SiNEMASINDA 
Türkçe .aalü n Arapça tarkılı -----•'P ,,_ _______ _ Devam edecektir. 

Bay Amcaya göre ... 

- B2sSm mi\.r&bbe ~1l fen - KAfl:fleı' Jl}la.rdanbe1'1 bilmemi "' Fo.b.t bulcıut:ın.rı feY, ekserlya,l ·-Halbuki mürakabe kom1Iij'9Ull biri ·- 10,000 teneke peynir kefı:!edip or · ı B. A. - Evet, ya alimler işi bu yola 
.sanı.ıans:u röl&ede bıt'aktı J:ıal'. Aınoto.H baDl1 butalılm mıt:robunu. bDmeal aıu Kelmlnı! ~~ ipucu<iıı_rl. ~a 2a.o® f,e;ıeb Jai- ta,a ~nyorı. dökseler; ya komisyon fenni ke~er1 

bMllP metın lltl'Olll.uma ~ • de üstüne a.ls3 I .. 
....,,dmwıw... 



Sahlle' 

Günlük Borsa JI 
9 6abat lMI 

lngiltere ile Sovyet ı 
Rusya arasındaki · 
şüpheler neden 

hala sürüp gidiyor? 
" 7,5 P33 Türk ~orcu 1. n In. 

a ı 1938 1kramlyell 
a ı 1933 tkramlye11 Ercanı 
• '1 1934 Siva.s-Errurum I 
• • 1934 Blvu-Erzurum 2-1 
• 1 1941Demlryolu1st1krazı 

• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonol&n 
11 > 1938 hazine bonol&n 

BULMACAMIZ 
ı 1 1 ' 1 • ' •• 11 

11 

, I ı 
• , rı , r 

(Baş tarafı 1 inci aahifede) 

tçln blı:imle beraber olan Sovyet
lerin, yarın tekrar İngiltere düş· 
manı olmasından ürküyoı1ar ve 
Almanyayı yenecek bir Sovyet 
Rusyanın A vrupada hakinı olun
ca neler yapacağından hA.lA kor
kuyorlar. Fakat Sovyetıerde de 
İngiltereye karşı şüpheler var. 
Bu harbin bütün ağ'ırlıE;'lD.1 yük
lenen Sovyet Rusya, Almanya yere 
serilince İngiltere ile Amerikanın 
kendisinde!l yüz çevirip hakkım 
ödemekten vazgeçeceklerini dü
şünüyor. Rusya, bunca fedakar
lıkla Almanyayı yenerse Anupa· 
nm yeniden yapıl.ışında söz sahi· 
bi olmak istiyor. Bunda da haklı
dır. İngiltere, harpten ısonra Av
rupa yapısını Rusya ile birlikte 
kurmalıdır. Fakat biz, Amerika· 
ya söz vermişiz, onun fikri alın
madıkça yeni Avrupa kuruluşu 

hakkında hiç bir taahhüde giri
şemiyoruz. Bu ytizden Sovyet 
Rusyayı da gelecek sulh şartlan 
hakkında memnun edemedik. 
Amerika çabuk olup fikrini bil· 
dirsin, zira Ruslar daha fazla 

A. Dem.Jryolu tahvlll I - D 
A. Demlryollan tahvlU m 
A. Demlryolu milmeasll senet 
T.C. Merkez bankası 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı 
T. İş bankası nama muharrer 
T. ı., bankası (hamile alt ) 
T. iş bankası mümeSSil b!a. 

icabında günCle 3 kaıe alınabilir. Her yerCle Pullu kutulari ısrarla isteyiniz. 

şüphe ediyorlar. Churchill 
Rooscvelt'in Atlantik sulh beyan
namesi Rusları tatmin etmemiş
tir. Bunu daha açık şekilde yaz
malı, tnnıamlamahdır ... 

Bu anlayış tarzımızda eksik, 
;aııut fazla noktalar olabilir, fa. 
kat her halde bu görü§ ahv(\lin 
gidişine çok aykın olmasa gerek
tir. İngiltere ile Sovyet !Rusya ara
sında harp bakımından askeri iş
birliği tamdır. Gelecek sulh ve 
siyaset bakımından henüz bera. 
berlik olmuşa benzemiyor. M. 
Eden, bunu nutkunda açıkça söy· 
lemişti, şimdi Sir Cripps, lngilte-
re - Sovyet münasebetlerini ya. 
kından bilen bir adam sıratile bu 
meseleyi tekrar deşiyor. 

Sovyet Rusyanın, Alman taar· 
ruzuna uğrayıncaya kadar güt· 1 

tüğü politika, yaptığı şeyler, ileri 
sürdüğü istekler İngilterede hAla 
unutulmamış. İngilterenin, Po
lonya ve Baltık devletlerine kadar 

A. Dem.Jryollan şirketi <" 60) 
A. Demlryollan şirketi (~ 100l 
Esklhlsar çimento 
Kredi Fonstye 1903 

• il 1911 
11 11 Amortl 
» 11 Kupon 

Osmanlı banltası (banknot> 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dol&r 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 

Üsküdar Askerlik şubesinden! 
Yedek sub:ı.y hakkını k.azanm14 olup askerliği.ne kamı' verilen askeri tam 

ehllyetlilerin Mart / 942 devresine sevkecillece~rlnden sevk muhtıralannı ::ıl
mak üzere 2512/ 942 gününde şubede bulunmaları UAn olunur. c2074ıı 12134• 

·Şakir Zümre Türk Sanayü Harbiye ve 
Madeniye F abrikaamdan: 

Z.'a.brl.ka.m.ız Anba.r muhasebesinde ı;allftırılmn.k iU.ere dzamt 30 -
35 ya.şiarında tecrübeli bir muhaslbe ihtiyaç vardır. Tallplerln evvelce 

bu gibi l.şleroe çıılı.ştıklannı gösterlr vesaik ve bonaenl&lerlle fabrlknır
mız mildürlyetlne mliraraatlan. 

Emlak ADıcı ve 
~@l ucçuU©Jrrnlfl1@l MlUıj©l®a 

Ar.karada doğruluğu sayesinde kazandığı ıöhretc ~üıtcniden 
Beyoğlunda açtığı ıubeıindc gerek Ankarada ve gerekıe lıtanbu
lun her semtinde emla.k almak ve satmak istiycnlere dürüst ıekilde 
ve son ıüratle hizmet etmtği vazife bilir ve sayın müıterÜerinin 
teşriflerini rica eder. 

her memlekete toprak bütünlüğü NEŞ'ET ŞEREN ve Şki.(Ankara emlak aimıari) 
ve istiklal adayan sulh siyaseti Merkezi: Ankara Anafartaıar caddesi Zafer sokak No. 5/'1 1 
Rtv;yada belki pek beğenilmemiş. ~elefon: 2406, ŞUBE: Beyoğlu İstiklil caddesi No. 98, Kat: 1, 

Karşılıklı şüphelerin ve siyasi ı iııl••••••••- Tel: 41571. •••••••••• 
anlaşmazlığın - yahut eksik an-

laşmanın diyelim - temeu, fik- , ETı· BANK'tan·. ·---il! rimizce, budur. '1111111••••• 
Dileriz ki iki müttefik memle- 1 I 

ket, birbirlerine gizli emelleri ol
madan, mertçe düşünüş ve açık 
yürekle şimdiden gerçek bir an

20 - 30 Beygir kuvvetinde 

Buhar makinesine ihtiyaç vardır 
Et.ı Bank - Ankara adresine mufassal malümatıa. müracaat olunmıısı. 

laşma yolunu bulsun. Daha .. ••••••••••••••••••-•-••ıııl 
doğrusu, imzaıann, sözıerin, poli- Türkiye demir ve çelik fabrikaları 
tika gösterilerinin hiç değeri ol- • 
ınactığı bu devirde -.- iki yıldır müessesesi müdürlüğünden: 
neler görmedik, neler duymadık! Barem hariol İııgll12ıce, Almanca ve Fnuı.sız.ca bllen mütercim ve dak-
-birbirlerfnin içini iyi anlasınlar. tııo alınacalttır. 
Çünkü, ayni düşmana karşı sa-
vaşırken birlik, zoraki ve kolay
dır. Güç olan şey, kötü günler ge· 
çip herkesin cıBunu başaran, ka
nımı akıtan bendim,, diyerek pay 

istemeden yerliyerine çekilmesi 
gerektlğ'i zaman beraberliği yürü
tüp sürdürmektir. O zaman ayn· 
lık başlarsa, Sir Cripps'in dediği 
gibi, Avrupa yeni di.lzene kavuş
maz, bugünkü harpten beter ye-
ni bir bozgunu uğrar. 

Necmeddin Sadak 

ı - Verilecek ücret: 

A - Müterelmlere ta.hsll vazlyetlerlle ehllyetıeıine n kadro ml1nhalltı
na göre 260 llraya kadar. 

B - Daktllolara yapılacak ehllyet lmtih.a.nınd.a Usan bl.lglslle yazıdaki 
sürntlne ve kadro münhalO.tına göre 170 llııaya kadar ilcret ve.ı;tıes:ekt.lr. 

2 - Anuı.ılan şartlar: 

Mütercimlerin : 
A - Devlet lisan 1mtllıanında muvaffak olmut bulunma.ıait.
B - Lise derccesl.nde tahsU görm~ olmalan, 
C - Fllll askerlik himıetlerlnt ıta etmlf olma.lan. 
D - 40 yaşından yukan sinde bulunmalan. 
Daktiloların: 
A - Orta derecede ta.h&ll görmüş bulunm.a.la.n, 
B - 35 yaşından yukan sinde olmamalan. 

şarttır. 
Taliplerin Anka.rada Sümer Bank umumt mildllrlfttll ll&, tsta.nbulda 

Sümer Bank İstanbul şubesine. tzm.lrde yeril mallar pe.zann.a, ve Karabtiıkte 
müessese müdürlüğüne müracaatla tedarik edobileceıt.lert 1f taıepnameleriıı.0 
~ğıda yazılı vesalld baa'ta.yarnk en iCÇ 28/ 2/942 tarihtne kadar Karo.bükte 

Müdlrtsi: Bayan Papa~an 
Haftada dört gün laı.dınlara, 

günde üçer saat Fransız usulü ile 
biçki dikiş dersi tedrls edilir ve 
4 ayda Maarifçe musaddak dip
loma verilir. Ferik.öy Tepeilstn 
116 No. Papazyan Apartmanı 

Maruf bir aileye alt 

Yirmi Kıratlık 
Bir çift nadide tekta1 

Pırlanta Küpe, 
Belediye Sandal Bedesteninde 
teşhir olunmaktadır. Şubatın 
on ikinci pe.rşembe günü saat 
14 de Mezat salonunda satıla
caktır. 

Zayi mühür - T. c. Ziraa.t Bank.ası 
İstanbul ~deki 18778 No. ıu ta
sarruf hesabımda kullanmakta. oldu
ğwn NefL9e lsimll mührü z:ı.yt ettim. 
yenisini kazıdıraca(tımdan eski miih
nin hükmü kalmadığını ııln l'dcrlm. 

338 doğumluların ilk ve 
son yoklamaları 

Eyüp askerlik ~ubesinden: 
ı - 5 Şubat 94! perşembe günün

den ltlbaren 339 doğumluları."\ Ulr. ve 
son yok.lamalanna b~llllll§tır. 

2 - 337 doğumlularla muameleye 
tabi tutulup ertesi seneye terk.edllen· 
ler de 338 doğumlularla birlikte mua
mele yaptıracaklardır. 

3 - Yoklama.ya gelecek mükellefle
rin nlifus cüzdanları, polisten musad
dlllc ikametgAh senedi ve 3 a.det fo
tografiarile birlikte şubeye cumartesi 
ve pazardan maada. 27 şubat 942 gü
nüne kadar behemehal milracaatıan. 

4 - Kazamıza bnğlı mahallata ka
yıtlı mükelleflerin müddeti muayye
n~l içinde yoklamaya gelmeyenl~r 
hakkında a.skerllk kanununun ceza 
maddesi tatbik edllecett 116.n olunur. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye r 

Aktam'm KOCOK tLA.N. 
LARf DJ dikkatle okursanız 
kendinize en elveriıli yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

Türk Mekteplerinde a'lrum\lf, llee 
bltirm1f, Fransızca bllen 

ki kız aranıyor 
Talipler Kazlı ~de Mensucat 
Santral Ltd. Ştl. ne müracaat 

etmeleri. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkly• Ecnebi 

IRADYOI müessese mUdürlUğ'üne posta ııe ve blxzat rnüracaa.t etmeleri Uln olunur. Senelllc 1400 klll'Uf 2700 ktıruf 
1 - Tah.sll vesikası. 6 Aylık 750 • 1450 • 

Bugünkü progıam 2 - Nilfll.! kAğldı c941 asker!Lk ihtiyat yoklamasını havh 3 Aylı.it 400 a 800 a 
12 30 Program, l!! .33 Tiirkçe plAkb r , 3 - Polis 1yl hııl k:A~ı l Aylık 150 • • 

12 45 AJans habe 11"' ı 13 oo Tü' k 4 - 3656 ve 3659 nu:mar:ılı kt'.nunlara tabi mileesesatta _,, .... nlann · r " r • · r çe "~ Posta ıttlhadına da.b.U olmı,,.,.. 
Pı~ klar 13.30 Müzik (Pl ı ıs 03 h:ılen bulunduk.lan daireden nlacakaln tahriri muva.fakatname. J~ a • · • · Salon ecnebl memleketler: Seneııır.ı ·• 
Orlr."strası 19 00 ""'-ı h ti ın "O 5 - 3 boy 8 vesik:ıltk: roto~rar. (2111) ıa.ı. ~ • · ... ~· eye • ..... 3600, altı ayiıRı 1900, tıo ayI.ıtı 
AJnns haberleri, 19.45 Konuşma, 19.55 1000 ıru~. 
Fasıl heyeti, 20. 15 Radyo gazetccl, ı l b l B } d • • ·ı"' } ... 1 
20.45 Çignn romans ve dıınslan CPl.l, stan U e e ıyeıı ı an arı Teletonlannuz Bapnuharrlr: 20565 
21.00 Zlrnat Tnkvlml, 2110 Şan so- ._ ________________________ .. Yazı işleri: 20765 - İdare: 20681 

lı>'lan , 21.30 Konuşma, 21.45 Klı\slk Karaağaç müc~t1 buz fa.brikası ve qwc ha.va. teıs:ıaa.tı için lüzumu Müdiir: 20497 
Türk müziği , 22.30 Ajans ha.berlert ve olan 1500 kilo CN. H 3> mayi amonyak kıı.p:W zart usul1lıe eksilt.meye konul- 1------------_. 
borsalar, 22.45 Dans müziği (Pl.>. muştur. Mecnıuunwı to.lımin bedell 10500 lira ve ilk temlnatı 787 J.Jra 50 ku- s. ~~ 6~. İ:tı. Kas~;_ 95 Yat 

Yarın sabahki pro ... ram r~ur. Şartname Zo.bıt ve Muam.elAt Mlld!lrlllğü ita.leminde görülebilir. B 11 ... 1 _ 6 .,, 9 0 Ihalo 13;2/9 ~ cwno. günü 6'.at 16 de D:ı1nll Encümende yapılacaktır. Tallble- · ·- .- ·- ,fl 12•00 1.32 
7 30 Program, 7.33 Hafif parçala~ rtn llk temliiat mnkbuz veya mektuplan ve 941 yılma a.tt ticaret odam vesi- Va. 5,21 7,01 12.28 15,17 17,36 Hl.08 

<Pl ) , 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Hafif k:ılan ve knnunen lbrazı ldzım gelen dJter vesaik 11• 2490 numaralı ka- ' İdarehane Ba.bıAll civan 
parçalar (Pl.), 8.15 Evin saatl 8 ZO nunun tarlfa.tı çevroainde hnzırla.yacaklan tekllt mektuplarını 1hale illi111 "Acı.musluk · sotalc "No. 13 
Milzlk : Son kısmı (PU. • sa.at 14 e kadar Daimi Encüımene vermeleri llzımdır. (880) ••••••••••••• 

AN RGiSi 
8 · 15 Mart 1942 

Mümessili: K. A. Müller ve Şeriki 
Minerva Han Galata Tel: 40090 

il Devlet Demiryollari ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlari 

'' İşletmemiz lhtlyncı için kapalı z:ı.rf usuıue iki yüz bin tane m:ıklne tu~
Ia.sı satın alınacaktır 

Beher bin tuğlanın Haydarpafada teslim muhammen fiyatı 35 liradır. 
Eksiltme 12/ 2/ 942 perşembe günü sa:ıt 11 de Haydarpaşada birinci işlet

me komisyonunda. yapılacaktır. 
Tekllflert ve kanuni teminatı havi mektupların eksiltme günd eaa.t 

ona kadar ve teslim edilecek tuğlalardaR üç adedinin nümune olarak eksllt.
medcn 2 gün evveline kadar komisyona vermi§ olmaları lazımdır. 

Fazla izahat ve şartname işletme kaleminden alınabillr. c783• 

Almanca mütercimi Aranıyor 
Maliye Vekaletinden: 
Mali Tetkik Hey'etl için Almancaya layıkle vakıf ve Türkçesi. kuvvcUl 

bir mütercim imtihanla. alınacaktır. Kadro ücreti olan c210 lira tallplertn 
imtihanda gösterecekleri Uya.kat derecesine göre blroen veya. tedricen veri
lecektir. İmtihana gireceklerin en az llse mezunu olma.sl ve askerllkle all
kalı bulunmaması şarttır. Yüksek ta.hslll olanlar tercih edUlr, !sUyenlertn 
mü.~lt evrakı ve i;yl hizmet vesikalarile birJlk.te 2/Mart/194~ a~a. ll
dar İstanbulda Defterdarlıkta Maliye Müfettişllğ'ine müracaatıan. 

c59i. c773• 

T. H. K. Genel Merkez Batkanlığından: 

inşaat ve Tadilat yaptırılacak 
EUmesut tayyare ta.brl.kamızda yaptırılacak 18608 Ura 50 kuruşluk. tadll!ti 

~i kapıılı zarf usulUe eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 1395 lira 64 ku
ruş olan bu işin eksutmesı 16/2/942 pa1.artesl günll saat 15 de yapılacatın
dan istekliler o gün saat H e kadar U8ulüne göre kapatıl~ kapalı zart
lannı T. H. K. Merkez Satınalma. komisyonuna vermelidirler. Bu işe alt ve
saik Ankara T. H. K. Genel merkezinden ve İstanbul T. H. K. tubesl bat· 
kanlıtuıdan 75 kurut bedel mukablllnde verilir. c93611 

• 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları .. . 

mueaaeaeıı 

müdürlüğünden: 
20 metre ml.kAbı kayın, 217,940 met.re mlklbı köknar ve 281,180 met.re 

m1ktbı çıralı ça.m kereste kapalı za.rf usu.Ille eltsUtmeye kx>nulmUftu,r. 
I - Sahamızda tesıım kayın lcere$elerln muhammen bedeli 1200 Ura. 

köknarın· 14166,10 Ura ve çamın 19682,60 Ura.dır. 
n - Eksiltme 2/ 3/l!K2 tarlhlne mü.sa.dit paze.rteei gtlnU. sa.at 11 te 

müemesemi7ıde yapılacaktır. 
m - İstekl11erln eDUtmeye glrel>llmelert 1çin teklif mektuplarllı blr

likte muhammen bedelin ~ 7,5 u n18betlnde muvakkat teminat mektupla
rını nihayet elc:slltme saatuıden bir saat evvl.lslne kadar mlleaıe3emı.t 
tevdi etınJş olmalan lAzı.md.ı.r. 

Postada vuku bulacalc teahhürler muteber ayılmas. 
IV - Kerestelere ait oartnameler taliplerine İstanbu1da. stımer Ba.nlt 

şubesinden, Ankarada. Sümer Bari.le umumi mQ.dilrtt\ğünden, Karat>Ukte m1l-
esseeemlzden bUA bedel ~lr. .2008) 

Ttlrki,.a Otlmhariyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul\lf tarthl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk llra.sı Şube " 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticaıt her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor.• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıtlbarsız tasarruf hesaplarında en 
.. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a mı atnRıda.k.1 

plA.na göre ikramiye daQ'ıtılacnktır. 
4 .ıtdet 1.000 liralık 4.000 lira 
' • 500 » 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 adet 50 liralık 5.000 Ura 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar blr sene içinde 60 liradan aeatı 
dilfnl.iyenlcre ikramiye çıktııtı takdime 4Jliı 20 razıe.sııe verııecektır. 

Kwıılar senede 4 defp. 11 eyldl, 11 brrinclkanun. 11 mart " 
11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


