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DLO KA Dünyanin En Yüksek Saati 
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Kremleri, losyonları 
kolonyaları, ruj ve pu~
ralorı asri güzeller içindir 

et 
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Singapurdaki 
kanii 

boğuşma 

Japon askerleri ıehrin 
göbeğine doğru 

ilerlemeğe çalıııyor 

Sinıapur 14 CA.A.) - Öitleden son
ra n~redllen Singapur tebHtt: DO.n 
~leden sonra düşman hücumlan. Pa
yalebar bölgesinde ve batıda genLşle
mlştlr. Bu her 1k1 taarruz, ~ole btl
Jülc kuvvetlerle yapılmı§t.ır. 

Bugün düşman tazyikine devam et
mi1 ve çıok büyük ta.yyare teşt1llerl 
yfikselttezı uçaraJı: bombardımanlar 
,-apm.ı.ştır. ou.,m.an topçusu miltıe
macliyen ateş etm~ ve pike bombar· 
duna.n tayyareleri de devamlr suret
te bomb:ı.lar atmışlard.Jr. 
Düşman topçusu, bütün gece ve bu 
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Mq de:nidnt geçerek Hellgoland'a gldm Almaıı ıemtıerinden Qnetwıau arhlul 

· Japon-ya Ticaret ofisinin 
Rusya'ya sal- .f . . I t•ı· 
dıracakmış vazı esı genış e ı ıyor 

BU SABAHKİ 

Singapur 
cehenneme 

benziyor 
Ateşin tiddetinden kilo

metrelerce mesafede 
nefes bile almak 

kabil değil 

'l'ELGBA.PL.4.B 

Alman 
zırhlıları 

nasll kaçtı? 
İngiliz Müıtemlekit 
Nazın B. Emery'nin 

bu bidiıe baklanda 
intibalan 

Londra 15 (AA) - B. B. C.ı Loadra IS (AA.) - B. B. C.ı 
Bu aa.bah neıredilen resmt tcıbliio Alman Drlıhlarına Bre.to limanm
göre, Birmanyada Paan bölgesinde dan kaçarak Almaoyaya gitmderin
VAZ&yet aakinle§llliıtir. den doğan hayal inkilan h&lli denaa 

sa.hah şeruı tıısııaıı surette bombardı- Bu taarruz Almanlarin 
man etmiştir. Britanya, Avcstralya, •

1 
• 

Blnd ve Malezya kıtalan, düşmanın Kafkasya taarruzı e aynı 

Dağıtma ofisi de gıda ve mensucat 
maddelerinin tek elden idaresini 

üzerine almaktadır 

Singapurdan alman son ilaher, dün t>diyor lngiliz gazeteleri böyle bir ih
aabah Singapur radyosundan alın- timale karp İcab eden tedbirlerin 
mııtır. Bu haberlere göre İngiliz vaktinde alınıp alınmadığını sor
kuvvetleri ve tankları, Japonlara makta vo Alman harp gemikrini.ıı 
,iddetle mukavemet ebnektedir. Ja· hep bir arada toplanmalar111dan do
ponlann Singapura en çok ya1t.laştık- ğabilecek tehlikelere nazarı dikkati 
lan nokta, şehrin 6 ltilometre ıimali çekmektedirler. 
garbl•indedir. lngiliz topçmu, Jo• İngiliz Müstemlek.i.t Nazın B. (Devamı sahife 2. sütun 6 da) zamanda olacakmit hor yC1lunu müthif haraj atqi altına Emer dem.işti: ki: 

Sumatra'ya 
karşı hareket 

başlıyor 

Bu adada petrol 
mıntakaıına Japon 
paraşütcüleri indi 

Batavia ıt CA.A.) - Batavla tebll
ilnln blldlrdlğlne göre. Japon para
şütçüleri Sumatra adB6lnda • Palem
banga taarruz etm1şlercUr. 

Bııtavta U <AA.) - Mühim Japon 
hava t8şklllerlnden mllrekkep bOmba 
ve av tayyareleri son günlerde Pa

. ıembang petrol sahasını bombalamif
lardır. 

Batavia H (AA.) - Bu ıabahkl 
tebli~ln bir eklnde, Palembang yakı
nına indirilen par~ütçUler hakkında 
deniliyor kl: 

almıı olduğu cihetk, Japonların cBt. hadi•e, bize ıunu hatırlatır ki 
Londra H (A.A.) - Tul a.jangırun bu yoldan istifade etmeleri imkln· eğer rüzglr ve hava ıeraiti gayri mü-

Lond.n. muhabirt blldlrtyor: Singa.- Ankan. 14 (Telefonla) - Tica• nuıu iat.üıa'deı:ı. Vekili• heyeti kara· sızdır. Şehrin sarnıçtan hlll İngiliz- sait olursağ kısa bir zaman için dar 
purda.t1 dul."Um dola.yıslle fn&U!z ga- ret Veltlleti. daiıtma ofiai projeleri rile faa}jyıete geçebilecektir. lerin elindedir. İnglizlcr timdi yen!i denizlerde haki.mq-eli kaybederiz.. 
zetıelert .Ta.ponla.nn Rusyaya. taamııa üzerinde son deiiıildiği yapmıı bu- T" t fi . bir hat üzerinde harbed.iyorlar. Bu hal, istilanın vo diğer fecayiin 
etmeleri ihtimalinden ~ bah- lunnıakıtadır. Alakalı Vekillerimiz- ıcare O il Singapurdan Hollanda Hindiataıu mümkün olduğunu gösteriyor.> 
~~~all~~~::~~~ :;! den '?ürekke~ olan koordin~syo~ Ankar~ 14 (Telefoala) - ~ adalarına baı:ı yaralılar nakledilmiş· Almanların Dublin'deki sefareti~ 
dlvor· heyetlne buailnlorde sevkedılmeaı sa fe~.nlld• hallerin devamından• tir. Bunlar, Singapuru Cehennem di- rinden aldıkları malUınata müsteni-
Ja.Poruuuı göz(1 Hollanda rund.la- beklerJleı.ı bu proje ile teıkil edile· beri memleketin muhtaç olduiu ye tavaf etmekte ve kilometrelerce d«ı, ahvali havaiycden istifade et

tanmda.dır. Fa.bt Blrmaııyada. 'H cek olu. dağıtma ofısi bel~ ~ılı gı• maddeleri .tok ebnek n bunlan za- mesafeci.• şiddetli atC§ten nefes tikleri anlafılmaktadır. Üç Alman 
bıı.şk& yerlerde nerı' mtıdafaa kara- da ve mensuc .. t maddelerımn tek manınd~ pjyaeaya çıkarazak. halbn almak bile kabil olmadığını söyle- harp gemisine yapılan hücumlara 
kollan testa etmeğe ~caklanna elde" idaresi gibi çok mühim bir sıkıntıya düpneme.inl ~min ebnek mektedirler. 200-30 1 İngiliz bombardıman tay• 
da fQphe yottur. Japoayanın gen1f vuifeyi denıhte edecektir. Projenin gibi çok mühim vazifeler görmekte yare.il ..: 300 den fazla avcı tayyare. 
bir faalJyete reçerek Avmtralya. veya eus'lar çok mahrem tutulmakla beı- olan ticaret: ofiıııinin, gelecek zaman- Felemenk Hindis- miz iştirak etmiştir. Faltat bombar-
HlndJstanın ıatUMı glbt bQyülc btr rabe-. ~ haberlere göre. dağıtma lar~a, vuifoeini daha tilmullendir- d111nn t•yyareleri, sisten dolayı ho-
ölçQde askert ba.rekAta tefebbils et- ofisi pel. muhtemel olarak iaıe mü.- mele mabadile bu ofiıııirı müteduil tanına Amerikan bon.h;..larını atmadan üalerine dön· 
mest ihtimali yok gibtdir. Havalar teıarhiır ~. bağlı bir te,1çilk mahiye· sermayesinin çoğaltılmuına hülW· defle.Tini tayin edemediklerinden. 
<;füııellnce Rusya.ya. bir UL&rruz yapıl- tinde olaCak. iate heyetleri. ithal&t melço karar verilmiıtir. Ötrendiği- k J • • tl" müşlerdir. 
dı~il!l görecettz. Bu taarruz Alman- ve ibra~. birlikleri ile sıkı temu te- miz(; görı. bq milyon lira olAD bu as er eri gI 1 Gelen raporlar, Alman harp gemi-
la.nn baharda Kafkaayaya yapacak- ntin edecektir. Bu te§ldlltm kurul- ıemııı;re koordinuyon heyetince lerine hücum eden İngiliz hava ve 
l~ t~ a.ynt zal!!&?l& raslaya- maa~ lçh. Mecli.ten kanun layihası kal>ul ed.ild.iiı takdirde 1 O milyona Japonlar' Borneonun deniz mürettebatının fevkalade hh· 
caktır. -geçirilmiyeceJc. MiDI korunma Jı:anu- çıkarılac:Utm. cenubunda bir limanını ramar.lığını gösteriyor. ilk olarak Al-

J'aponlar, mtıe~ ffunad etmemekle • , d·aha ele geçı·rdı"ler rr.an z.rhlılanna hücum eden altı in· 
beraber, Almanya.. Rıuyada yenl.ldlti z e f b 1 ·1· 'd . d h' b"ri takdirde Amerika. Ue tngUtere çın ye t • ""' • gı_ ı:ı: to~ı • ~.ayaresın en _ ıç ı 
Ru.sya.nın mQfterek kunetlerlııe kar- ıraa se er er ıgı Lonclra 15 (A.A.) - B. B. C.c don~enuş: murettebat, duşmanın 
şı tek ba.şlanna. uğraşnak zorunda Aıvuetralya., Ameri\::a ve diğer müt- haraJ ılteıınden yt)maksızın saldır-
kalacaklannı blltyorla.r. ~efilt kuvvetlerinin Hotland .. Hindi.s- mıfl.:~~ır. . . 

Genel kurmay 
toplanhsı --

Z• V ki} d• k fi d k tanı adalarında ve Cava.da karaya ngılı:.. muhrıplen, Alman zırhlıla-
ıraal e i, ıre ti erin ne ereceye adar çıktıkknna dair buraya gayri resmi rını takiı emrini aldıkları zaman Şi-

tatbik edildiğini görmek için tetkik haberler gelmiştir. New-Yoık Tımes mal dt'f.izinde bulunuyorlardı. Bun-
ıeyahatine çıkıyor gazetesi de Amerikan kuvvetlerinin lar, korlmusızın düşman mayo 

Cavada bulunduklarını tcyid ediyor. tarldarıı. ı arasından geçmi§ler. 

Gelen raporlara göre. paraşütçüle
rin iştirak ettllı:lerı hücum, avcı tay
yareleri refakatinde 100 den fazla 
tayyare tarafından yapılmıştır. Tay
yareler paraşütçüleri Palembang ci
varında 3 noktaya lndirmlşlerdir. 

Bunlara. karşı şiddetli blr muka~le 
gö.sterllmlş ve onlarca. paraşütçll bl-
dürülmüştür. Singapur durumu ve 

Ankara 1-4 (Telefonla) - ~ Ziraat Velt.üi B. Muhlis Erk.men 
ziraat eeferberliğini yalandan tedkik. etmel "\- .J gerek Baıvekllet, gerek 
Cümhuriyet Halk Partisi genel sekıeterlii:i ve gerekse Ziraat 
VeU.lcti tarafından verilen clirektiflerin no dereceye kadar tatbik 
edilmiı ve edilmeltte olduğunu görmek mala.dil · önümüzdeki baka 
içinde Eslci~ehirden ba,lıyarak ArifiY"'• Sebaııca, Adapazarı. lzmit ve 
havali.ı:ir.de bir tedkik seyahatine çıkacaktır. Vdcilin bu seyahatine 
Toprak mahsulleri ofisi umum müdürü Ahsen Bengü'nün de iıtirak 
edeceği tahmiı. olunmaktadır. Vekil icabetti"1 takdirde ebik. lcalan 
tedbirler içir. mahalünde emirlı!r vermek, malzeme ve tohı.unluk gı"bl 
ıeylerin tedı..rilcindeki müıkülleri süratl<. bertaraf ebnek niyetindedir. 

12 Amerikan bomba tayaresi, Ma- d.üşma ıw ağı toplannın şiddetli ate
kllnar boğazında Japon gemilerine şın:e rı gmen Alman zırıhlılarına 
hücum etmişler ve en az bir büyük 350'J metreye kadar sokulmuşlar ve 
Japon gemisin iısa.bct kaydeylemit- torpillerini ntmı§lardtr. Hatta bun• 
l'°rdir, Gemide yangın çıkımıtır. lard:ın Worster 1500 metre kııd. t Blnnefs Palcnıba.ng U'.hllkeye ma- Mant deniz hadisesi 

nız kalmnmıştır. Parıı.şütçülerln şeh-
re yaklaştıklnnnı, yahut girdiklerini görüşülecek 
gösteren hiçbir belirti yoktur. Kıta- --
1arımız iyi çalışmışlardır. Ve duru- Vat: ..... oa 14 (A.A) _ Genel 
rnun gayri müsait olmadığı tahmin .... . 
edilebilir. Daha başka haberler bek- kurmayların harp stratejisi hakkmda 
lcnlyor. müzakereler yapmak üzere aktettilc· 

Teytd cdllmlyen raporlara. göre leri içtimalar neticellİ olarak Beyaz 
Bornco adasında Banjcrmasln Japon- evde M. Roosevelt'in huzurile yapı
lar tarafından işgal edllml§Llr. Sıra. lan istı,arelere bugün 11 lngiliz ve 
adaların dlıter kısımlarında. olduğu Amerikan askert mütehassısı iştirak 
gibi düşman fnal!yetl tehlikesi yak· etmiıt:ir. 
!aştığı ve müdafaa. lmknnsız telAkkJ l ·1· ·· h l 
edildiği zaman yapılan slstcmll tah· ngı ız mute aası.s an ıwılardır: 
rlbat Japonların işgalinden evvel le- GenerL Si John Dili, GI. Colv:ille, 
ra edllmlş bulunuyordu marepl Arılıur Harria ve amiral Sir 

Charlea Bittie. 

Sir Cripps'in 
nutku 

BirlC§ik Amerika mümessilleri 
ıunlardır: 

Bahriye nazırı Kııox. Harbiyo na
zın Stimıoıı. Genel kurmay baıkanı 
George Marachall, hava orduau na• 
mına G'enel lcunnay bafkanı general 

Türk baıinindaki akisler Henri Arnold, deniz hareketleri bat-

Libya'da yeni 
bir çarpışma 
bekleniyor 

GI. Rommel'e mühim 
takviye kitalan ve 

malzeme gönderilmit 
ı h kkınd T• ,. kanı amiral Harold StaJ'k, Birleıik 

a a ımea ın Amerika donanın ... bqkumandanı 8-n 14 (AA.) - Nuvel1e Ca-
bir makalesi amiral Ern• J. Kina. zette de Zuriclı'in Londra muhabiri-

Londı.: 14 (A.A) - Taa. ajan
sının Londra muhabiri bildiriyor: 
{fimea gazetesi Staff ord Crippsin 
nutkunun Türk basınında uyandır· 
<lığı al':islerden bahsederdc ıöyle eli· 
yor: 

Boyazev' desı bu hUSU9ta biç bir nin hilairdiiine söre, Afrika ıima
hah.!r alınmamtı ise de müzakerekr- lindo baı-p sahaanıda görülen zahirt 
de Sir.ga.pu: d~ru~~nun ı;• ~aıır sükunete rağmen )"C1li bir çarpl§ma• 
tald deru~ hldıscaımn aenıı bır yer nın gecihniyece~ Londrada beklen· 
tutacağı tahmin edilmektedir. mektedir. 

ihtikar . 
mahkemeleri 

Bu muhabirin dediğine göre, Lon
draya ıelen ba!>cırlcTe göre mühim 
takviye kuvvetlerinin vo büyük mik
tard.\ malzemenin Mihver devletleri 
tarafından Afribya gönderildiği an· 
la§ılrn;Jctadır. Diğer taraftan İngiliz 
bA§kumandanı general Auchinlek 
de kend: ordusunun müstacelen tak
viyesini hızlnndınnaktadır. 

cBu nutultta Türkiyenin en ziyade 
alakasın. çeken kısım, Rusya'ya 
avantajlar verilme.sine ve Berliın'fo 
Rus ordulan tarafından İşgal edil· 
mesin'e nid olnn parçndır. Türk umu
mi efkiin, Rusyanın genİ§lemesine 
nid me:selelerdc her zaman büyük 
bi:- hassns.iyet göstermiştir. Türk ga
zetelerin-in ihtiyatlı yazılarında, Staf. 
ford Ctippsin Rusya'ya tnm serbcs· 
tilik istemiş olmasından doğan can 
sık~tısın: okumak mümkündür. 
Böyle bi şeyin, Türkiye de dahil ol
mak üzere bir çok Avrupa memle
ketleri İç-0.ı hayati menfaatlerini Rus
ya'nın eline teslim etmek manasına 
g~lme: ihtimali vardır.> 

Kahire 14 (A.A.) - Orta Şark 

Ankara 15 - Adil Vektılet!. mllll lngiliz umumi karargahının cumar· 
ye t ' tcbliw. D" G 1 ' b 

Şimdilik bet yerde hususi 
mahkemeler kurulacak 

korunma. kanununun :hükümleri esı gı: un aza anın ahsın-
da1rslne giren suçlan muhakeme daki bölgede büyük bir cephe üzc
etmck !~in İstıınbul He Zon- rinde hareket yapan keşif kolları· 
guldakta ıklşe'r. İzmir, Ankara. ve Es- mız hııwı.. kuvvetlerimizin yardımile 
lı.lşchlrde birer hususi mahkeme teşkil . 
cdceektir. Bu mahkemeler tamamly- diı§maut; bazı seyyar kol.~ar~a ~.Ü· 
le lhtikAr suclıuiylc ~ul olacak- cum ctmııılcı ve bu.olan p_uskurtmua-
lO.rdU'. lerdır. 

Japonlar, Bomeo adaamın cenu- solu.lmt . ve en büyük düşman g~ 
bunda Panjermaz limanını İfgal et- misine, mürettebatın beyanına göre. 
miılerdir. Bu liman, Surabaya' nın biri ortasında ıve diğeri kıçında ol• 
tam karıısında bulunuyor. Japonla· mak üze • .: iki topido :isabet etl'irmi2· 
rın Cenubi Sumatrada petrol mer- tir. Pren.1 Öj~. kruvazörüne 3500 
kcz.i olaı. Paknbang civarında para- metre ve daha az bir mesafeden hü· 
şütçülor indirdikleri teeyyüd ebnek· cum oln:uıtur. Netice kati surette 
tedir. Hollandalılar, burada vaziyeti tcsbit edil~~iı ise de ln?ili~. ta)"" 

B Hı"tle · b" nutku müsa.rt surette telmi ediyorlar. Ja- fala.ı torpı~n ısabet ve ınfılakını . rm ır .. b" 1 · "k L pon par .. şütçüleri 3 nolctada toplan· goster~n turuncu ır n evın yu ser-
Berlfn 15 (A..A.) - O.Fi: B, mt- mı....,• J ••t "'~-~- p digwinı gördültlcrini .öylemiclerdir 

~ .,..u. apon paraıu ç~ .. " · 
ler dun Spon Palasta yeni zabitlere len bang ıehrine girdikleme ve yak- Brestı:' e yapılan hava hücmnlan-
hltaben VIU'itelerlne da.lr blr nutut lt..şb:ldanna dair hiçbir emmare ıYOk· na gelince, kaçma planlarının haz.ır
söylem~ tur. lanrr.akta bulunduiu haber alınmı .. 
11111111111111111111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111 fakat İngiliz tayyarelerinin devamb 

K11 devam etae;ydi ••• . 

cumları ile dütman gemilerini ha• 
ura uğra.tmalan, bu planın tatbikini 
mütemadiyen geciktinniıtir. Fakat 
ıon zam<ınlarda Almanlar. Brest' ia 
hava müdafaasını o kadar kuvvot
lendinnitlerdiı ki bu limanı dün,... 
nın en iyi müdafaa edikn yerlerm. 
den b:ri vaziyetine sokmuılardır. İn
giliz hav . bücwnlan güçleıım.if. Al
manla da bundan ilftifade edereli 
gemileri tamir edilehilmistir. 

Libyada durgunluk 
Londra 15 (A.A.) - B.B.C.: IJbn• 

da haretit ıceşıt n det'rlye tollarııwı 
fBaUyet.lne Jnhbar etmı.ştlr. 1n&Wa 
seyyar kuneUert. Elgazale bölvstx>de 
dilşman zırhlı lrolla.r17le temu e,ıe.. 
mlşler ve gert Püskilı1!ntışierdlr. 

Rus tebliği 
Londra 15 (Radyo .ıınat 7,16 de) 

Dün gece Moskovnda. neş-edılon ree
ml Rus tebliği: Kıtaatımız, d~anuı 
§iddetll muka.wmet1ne ro~en ııerı.ı.. 
meğe devam cylem.!§lcrdlr. 

Amerikada 30 bin 
ünivergiteli pilot yazıldi 

Vaşington 14 (A.A.) - 30 b.iıa 
üniversite talebesi pilot yazılmı~tır. 
Ouiven.:iteliler P'ilot yet:işt.irilmeai jçiu 
kendi:erine aid bina ve sah lan bil· 
kUınetin emrine vermişlerdir • 
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1 Harp tebliğleri Memleketin 
ııhhi durumu 1 :.~~~~~~:~. r~~~~:J ge!'i:~i~in 

lngiliz tebliği s ' J SOn hareketi Memnuniyeti mucip ...:-~..=.ıı:: hazırlığı umatra ya apon olduğa neticeaiue 
nm eden dÜIDWl tayyarelmnden J d lnailiz gazeteleri buna varildi 
=tınntı~~ ~~ Ja_:~a=üre~pÜt~tal• par aş.Ü tçü eri in i büyük ehemmiyet An.kara 14 (A.A.) :•Yükaek sıhhat ft· 
bybettlk. Kuynıtu tapan dlter bir veriyorlar ruı Sıhhat ve tçtı.maı Muavenet ve-
tayyarentn de~ mn.ılıyor. meclia toplanıyor k1ll Dr. Ha16sl Alatafm refılllltl altında 

Ka.tanJ'& ve Jılattuba hava mey- s· d. M2 fllbat ~lmaml ya.pm~ bere 12/, 
Un.lan Ue TrablUCa.?'P llmanmda JDgapurda muharebe devam e IY01 • Loadr. .. l 4 (A.A.) - Cazelıeler, 21942 tarlh1nde Sın.hat ve İçtlma1 Mu-
ıangmlar ~rdık. Tolı:Jo 14 <A.A.) - lapon hilktme- CnıeUt.naa ve Sc:hamhont :Alm1111 &ftllet VetAJetlnde profesör Dr. Atil 
Düşmanın Maltaya h6cumlan bazı ti, Büyilt M;Jaıun bftlmall ıthıln e• d h •dd ti d• semileriı:in ~ pçmei• muvaf. Mahtar Ö'llden. Dt. Hasan Ymuf Baş-

Mııarlara Te lrıADCa kayıplar& aebeı> incelenmesi. maksadile B~\·ekll!n Jrmanya 8 arp il e en 1 fak olma.lan 1Pnin varabıileceii neti• tan. profesör Dr. Murad Canknt, Dr. 
eldu. B1r tayyare düşürdük.. Dör- b&ftanlığmda kırt mil~hasmstan celc incelemektedir. Dail7 Teles- Netet ömer, prof~r Dr. Refik Gtl-
dlntl hasara atrattat. Bu hattkeı- mtrftDp bir mecUa Dıda.s edüdltlnl Sumatra ad t.. lem" raph'uı deniz yazıcua. ,anlan yazı- ren, Dr. 8a1m Dllemte, profe~r Dr. 
lllden dört tanaremlz d&lmeml§tlr. bildiren b1r tıebllt netrefım14t1r. u.- Dofa'claı uma taarraza • lf- .,or· Tevfik 1381lam, Sıhhat ve Içtlmnt 

'hkJ• H (A.A.) - HaTa mMafaa- lardır. Son habttlere sCSre Samatra ·Hitl B . d __ 1_ Muavenet VetAletı milste•"n Dr A-

Alman tebliği cu__ • b _L 1 •.ı d l -~L-- 1 p c e.. ntanwa ana yur -- ,_.. • amm bQtOn lbU:yao ye lhtlmallerlnl ~ .. pur da mu ar~e er aevam adasın -ı petro m~ o an a- d I ' T l " fmd al mm Arar, İçtimai muavenet İşleri 
ba&ıba katmak mretlle bugünden iti- ediyor Bu muharebeler batlıca ıeh· lembar.~'a parqütçüler mclirilmit- r.n ~ 118'1 iZ er tara an. ına~ Da1tes1 Relal Dr. Ekrem Tok ve Hıf· 

Berlin H (A.A.) - Alman ot'dulan be.ren Japon Mvlet merkezinde. H rin kenu malıallelerinde ve m de- tir. Cava aduı tiddetli bir mü· t«lbirler .. nafiz olm~k. aure!ıl~ Pası- zumhha Dairesi Reis muavini Dr. Kl
bqkomutanlı~nm teblıR'l: Do~u cep- c11n devam etmek t1sere geniş mlk- polan yakınındadır. Japonlar ıehrin dafaay:ı hazırlanıyor. Son haber- ~~e lngıliz • Amenka dem~ 11birU- mi! İdıl'dan müteldcep olarat toplan
Jııes!nln muhtellf kadm.Jer1nde dilfman ,.. hava bl1ıkoym& &tL, te.llmJerJ kenanr.daki .lngiliz mevzaerinj yar- Jere gÖru adada pce}eri lflk.Jar ğınm tamamlamnu~a manı oJm~k ~ ve gtlnderntnde bulunan adli lh• 
muvaffatlyetsiz taarruzlanna devam 71.pılacaktır. d.lclarmı ve teiıirde ilerlemeie haı- taman:.eı.:-= karartılmakta. genif ıığı- tuavvu~nu mu g{lduyor) Bu ka~ıl· Ubar işlerini tedldk ederek blr kanı.-
etmiştir. Bu taar:na.ıar ptıskiirtlllmi\.ş ladıklanr.ı bildiriyorlar. Su depoları nakla yapılmaktadır. den .uilıere an~ nar.art tekilde ra bağlamış ve memleketin sari has-
ft düşman bllhassa ağır kayıplara MaJ•l•nO civanndakı muharebenin de Japon· Filipinler'de bır derece iılik&ıet cevapla:· verile'bilır.> . talıkla.r vaztyetını göW.en geçirerek 
uğramıştır. B1r kıta.nın lşgal ettlğl lar lehine diSndüiünden bahaedili- vardır. Daily Mail gazetesinin deniz ya- bu durumun memnuniyeti mucip ol-

: :~g\!a~ı:.Uvarlak hesap yor. ~gapur• da 24 aaattenberi Dün gelen haberler milli Çin bv- zıcıaı daha az fıtiyatlı görünüyor ve =~e::~:e~~;~ı:e::k 11~ı:::::: 
Birçok Alman taarruz hateketlerl istihkamları müthit bir topçu mubarebeai oluyor. vetleri kumandanı marqaİ Şanglfunlat yU!jor: . sulle1'1. hattında. bazı fenni knrarlal 

esnasında. dlişman kuvvetlerl gerl a- Muhareb~ Blaking Mati' deki İngiliz Kay Şek'in Hin~İ;St!'1'm fimal bah .. ~lma~lar, pek muh!ernel olaralt, alarak lçtlmama n!ha.}"Ct verm1~. 
tıım~ar Te çember 1çlne alınan mtı- ağır topla.rile Japon bataryalan ara- budud~n sezdıauu, Elgan hudu· Buyuk Bntanyımın denız ve hava 
tıeaddlt d{1şmnn gruptan dar bir sa- · ıındadır. Blaking Mati Singapur dunda Haybeı geçidindeki ka'bile re• mGda!ar.iannm mahiyet w bolluiu-
hada sıkLştınlmışlar ve muvasalalan Mant ve Atlantik adasının cenu'l)un<la küçük bir ada- :iaktit, görüttüiünü bildiriyordu. Bu nu tecrübe ebnek istemiflerdir.> 
l'esllen d~ teşekkülleri tahrlp sahillerine götürülmilf d .r. Bu adada ve civarında1ci daha ziyaretin Hindistan"m fimal l>ah hu- Yazır.ı, bundan ıonra, h&Jen mev-
ed!lml,'J veya eslr edUml,%lr. Büyüt dört b~ küçük. adada lngilizlerin dudundaH müdafaa hazırlıklarile il- cut Alman deniz kuvvetlerinin tak· 
lııava kuvvetleri düşman toph:!uklan- çolc kuvvetli iırtihkamlan vardır. gili olduğu bildiriliyor. ribi hest.bını yapıyor ve bunlann, 
nı cla~tmıı,ıar, ma.beme n iaşe ko!- 8-lm 14 (A.A.) - Aakert bir Denebili ki Singapur istihklmlan- Doğu cepbeeiı ilı:W cep zıml111 olmak tize~. yedi 

Donu ceohesinde 
Katinin kısmında Alman 

taarruzu durmut 
lannı ye Sovyet .sa.hra mev2Uer\nl kaıynaktan bildiriliyor: Son aylar nın cm kuvvetlileri bunlardır. Bu i&- zııfılı. dört air ve daha kiiçük mo• 
müessir surette bombalamışJa.rdır. arfıncia Majirıo hattında.ki malze· - •_ı_ • 
Ayni zamanda demlryoUan hedeficrt meden büyGk bir kmnı ile istibklm· tihkln:.larda denize kartı olan top• Cephenin muhtelif nolttalarınaa delde n veya döıt hafif kruvazörle Moskova 14 (A.A. ) - Alman-
de bombartiımnn edllmlştlr. Mur- ) b l A la "k sahilin tarın timdi Singapur aduına çevril- fiddetl: çarpıfJllalar oluyor. iki ta- saym malOm olmıyan mühim mik- lar, Kalinin cepheeinin bir keaimin
mansk cephesinde av tayyareJert bir- ~· . ~~k~rçalanan tb"lnhti ,_ -1 diği ve Blaldng Mati'den Singapur'- raf el:.. hücumlann piliıkürtüldüiün- tarda muhripten ibaret olabileceiini de teba.,- müdafaaya geçmiflerdir. 

ae.ıu iatıc. auı n ve ı assa &ana _..ı.. d 1...! J L I . . d d"" .. • dirild" _!'!_ d" Dü" .._, k · d k ) · • ııtlerl bir düşman aahra ordug!h!nı eahill . . tak . . d kull ı1 un &CU'Uln a.c apon a.uvvet erının en, UfDUUla agır zayiat ver ı· ;.u&re ıyoı. ım ıın uır esım e uvvet erını 
tahrip etm~lerdlr. 8ovyet hava kUV- ;;:!" vırt•ın elik 1 anhajo- bombı.rd~man edilmesine bql1111dıiı iindeın bahaetmektedir. Ruılar yeni- A,r.i yazıci, l>u mühim filonun. tekrar toplıyabilmek tuavvuru ile 
fttlerfnhı uğradığı tayıplnr diln 39 br. . ır putre e~, çe ev ar, anl~lıyor. den ba.::ı yerleri ele ıeçirdiklerini, İtalyan filoıile itbirliği yaparak Ak- birkaç gün evıvel bir kar11lık taarru• 
tayyareye yükselmlfUr. demır çubuklar, :vidalı. kazıklar ~e İngilizler Singapur'u pahalıya aat· ıbilb&1&a Smolensk keeiminde ileri denizde, yahut denizalb muharebe- za geçm:., bulunuyordu. Harekatın 

12 şubatta Mant kanalının do!u blokhav~ kapıları ea.hıle nakledıl- mal içm' her tedbire b.,.,,,.ruyorlar. hareketinin mühim oldu.:;.., .. u bildiri- · · d t ki k • · Atlan'"''-te -e ba~lanjJıcanda Almanlar biraz ilerlc-... ı....-da deniz d • A lan""''- hi]" b 1000 ...,.. - •- ıım ea e eme ıçın a&. " • 
_ ..... u geçen avaşı NJıasın a mıı ve t wı: sa ı oyunca Bu ,.UZdıen muharebelerin daha bir yorlar. Almanlar her tarafta Ruı yahut d~ münferid bir Japon 6109ile mışlersf'I d., Sovyıet "uvvetlerinin = h~üc::o: v~uhrlpJerl kilometreden fazla mesafeye kadar müdd~ ıürmeei muhtemeldir. Son taarruzlarmm tardedildiiini n mu- birlikk: kullanılabileceiinl 7azdık.- ı~ddetli taarruzla.n ka11mnda hü
mlşl uc; lardan 1k.!s1nl = et- uzanan miida.faa tesiaabnda kulla- haberlere göre ,ebirde bir çok yan• kabil taamızlarda '7i neticeler alın- tan eonu Büyük Britanya için mesai cumların: terketmek mecburiyetin• 
~:. v~r ':ayn gemlsl btı aav~:= nılm11tır. ıınlar çıkmıthr. • dığı.ıı lıaıbe. veriyorlar. • . ıefler tar .. fından bir karar batuınm d.ı kalı.ııılardır. • 
da yeglne Alman kayıbmı teşkil eden Bu mahallerin her zamanki man- Binnar.ya'da muharebeler ııddet- Libya'claı ' öne aürülmeaoine müsaade edilrniye- Ruaya'da ıeferberlık 
Dert karakol gem1mlzln mUrettebatın- zarasında deiıliklik yapılmamuına lenm'iftir. Muharebeler Martaban'ın . , . . ·-- . . cek ıdcilde, bir deniz buhranı çık- Mo.koYa 14 (AA.) - Ne,redi-
dıın 35 ldşlyl kurta~ır. I itina edildttir. Denize doiru tevcih fimalind -, Paan mıntakuındadir. Libya da durgunluk C:levam edı· ması ihhmali olduğunu bildiriyor. len bir kararname t 6 Y&flndan 55 
Denizaltı gemllerbn!z Atlantıkt.e edilen iıı;J,kAmlar n topçu mevzi· lk defa olarak Çin aalcerleri de mu- yor. Muharebe yalıuz kqif müfre· • • • yqına kada. erkek}erle t 6 yaıından 

tafllelere yaptıklan hücumlar esna- leri dü11Danın karaya çıkmak için harebeye airmeie hqlam11lardır. ze:leri hareketinden l»aret Lulanu- Tımeaın makaleaı .fS ~ kadar kadmlan eeferber 
llDda aralannda motörlil btly6k blT yapacağ. her tnrlU t1e1dbbnau daha Hind Felemenk'inde Japonlar yor. Londr 

14 
(A A ) Al d etmektedir, Bu tedbir yalnız ıemr• 

petrol gemlsl buJunan topyeJdUı 25.5oo doğmadan öldürecektir. :. ' · - ınan o- 1 bük hau.ru Bu l 
tonllAto tutannda bet dütman Uearet nanmaaının Man;: denizinden geçe- er ır.a m~. r. "eu~e~ • 
semısue bir konet1 batı.nlUflardır. rek kend: 6ssiine dönmeeinden hah- toplar.uılar ıılahlanma endustr1110-
Dlter dört dÜfDl&D ıemısı ıorpuıerıe Istanbul • Adapa- O O c· - AN seden Timea diyor ki: de çalı,tınlaca1cıardır. 
eSddl !Ul"ette huara uğratılmı.ftır. " cBundan dört asır evvel yenilmez 

Tobrut 4ımallnde denlz çevresfn~e zarı - Ankara tren Annıuta"nın hezimete uiradıiı yer- Singapurdaki Alman savaş tayyareleri kunetle hl- ın 
maye edilen blr tanı eye mmsup • f • H b I " de Alman donanması kumandanı k J b 
ıemilerden tkl ticaret n tkl harp ge- tari eSl alledilmit u macaaı via amiral Cili bugün muvaffak ol- an I OğuŞma 
mlslne bombalarla isabet kaydetmiş- muttm. Bana kim inanırdı. Alman 
Jerdlr. Bir düşnan muhribtr.e ve İstanbuldan ~ Te Adapaza- o o 1' A N amirali filosunu bıir Atlantik lima-
10 btn tonllltoıuk blı' denız tqıtma nııa. a1decdc cıkuyuculanmıza bir ko- 1 b nında: alarak. Manı'tan aeçirmeie 
kaybol.mut nazarlle bakıla.bllir. Tob- JQht olmak llere yeni tren tarUele- ve on·. •~paeağlam bir Alman lima• 
rut limanında t~ bir harp gemin rtnın bu hat2ara ald kısmını hlllbı.· -s --.-

1 
-G 1-0 -R -J A nına ,.,Jmıağa muvaffak olmuıtur. 

elddt hasara uğnunı.ftır. Sa.vaı tay- teiı J'8%110nJZ! 17 nci aıırdanberi anawatan sula· 
:rarelerlmls batı Mannarltada dilşma- Hayd.arpapda.n nvelce l0,25 de tal- - - --- - - rında deniz kuvvetlerimmn ,erefine 
nm birçok tank ve kamyonunu 1m.lta tan 4 numaralı 'l'oroe ebpreal, bu- A N O 1 N ., M 
etmişlerdir. Bu avq tayyarf'Jerlne gtbıden Wbamı evvelce oldulu rlbl bundan dahı.. öldürücü bir darbe 
refakat f'den aT tanarelcrt düşmanın Pmıd1 de )'&lnm pazartesi Ye cuma -- ---- indirilmemiıtir. 
bet av tayyaresini dtlşürmll.şlen:Hr. gtbılıert 8,JO da hareket edecekUJ'. t ı• R j K E T ı• ----

Malta adasında avq Te pike tay- Pazar, ı;marteısı, çarpmba, cuma 9 1 Amerikan eıyaıının 
Jarelerı Valetta Umarun111 yakıt ve ıtmıert saat 12 de bllcan a numa- yabancı memleketlere 
m.al7A!me depolarmda J'llllguılar eı- ralı tatar buglhıden Wba.ren 11.15 de; 
bmııtlanlır. puarteslr-aIJ, peışembe, cumartesı DOCAN S1GORT A ANONiM ŞiRKETi gönderilmesi 

İngllla bom.J:ıudJ.man tay;ntelerl, ııt\nlerl eTTelee 1aat 15 de kal.tan 6 Seımayesl: 111,oee Lira Vqlnpon 14 (A.AJ _ .&mernwı 
dOn gece batı A!mazı.Yada bazı notta- numaralı katar ftmdl 14,30 da, pazar efYUIJllJl yabanet memJebtlne g&ı-
Jara taarruz etmqıer n bu ar:ıda pazartesi, çarpmba, cuma. gftnlerı lıtanbul • Bahçekapi, Tathan üçüncü kat derllmeetnde tncuıs raııatQealne ıtı-
z.en çocuk ha.tta.nealne de isabetler enelce 2a,21 de taltan &tşam 10 nn- KlA telgraf adresi: DOÖANTAŞ zum olmadılmı AmeırtJtan Harlclye 
Yaku bulmU§tur. sıvn halk arasında manlı tatar Pndl 19.30 da hareket Nemretl bU<iJ.nn1şt1r. Yalnuı Amert-
111 Tit yaralı vardır. Bu taanıızlar edecelctlr. Bulmac&iYI o&aenıei arasında. 18 ıubat 1942 pazartesı matı 1UO da. tan ihraç tezıreres.l aranacaktır. 
lılllasmda dilşmanm ıtı bomba tay- Her gün 17,26 de Adapezanna ha- Beyol'lunda İpek .slnemuında, Noter huzunmda. '1u'a oekllecctttr. 
,arest dfttartllmtlfttr. Bundan baf- rebt. eden 12 numaralı tatar buglln- Hmes serbestçe gelebUlr. 
b batıda _.ı altındaki topraklar dıen ltıba.ren 18,20 de, her akşam An- lktiıad Vekili geldi 

(B.t blrah 1 inci ubifede) 
81ngapur fe'hrl göbetfne dotru daha 
fazla Uerteme-t lçln yaptıA"ı bütün 
tefelıl>Oalerl karfılayarak mücadele 
etmektedir. Bfnnefa fC'}ılrde pa.!!lf 
müdafaa servisleri dilpnan topçusllo 
tayyarelerlnl bombardımanl:ın ne
tice.sinde yaralananlarla. ve hasarla~& 
meffU} olmak tçfn bütün gayretlerlnt 
arfedlyorlar. 

Saletar deniz üııünü 
aldılar 

Tokyo H fA.A.> - Slngapur ~e.. 
ahiden Domel ajansına. blldlrllfyort 
Ba sal>ah Baletar deniz tıssfıne gir
meğe başlayan Japon kuvvetleri öl'lt 
vakti buranın tşgallnl tamamlamıt
lardır. 

İngiliz vapurlanna 
taarruz · 

IDJımıda b"1bJfma atetıert Te u bn.)'a 19 4a talka.n elcllpre.s, ıae bu-
tanareıermıız ıaratmdan 11~ dllfmaıı ırtmden lt1baren 18 de hareket ede-._ ________ ,...,..._ ... __ ...... ,...,... __ .................. .. 

Tokyo H fA.AJ - Slngapurdan bll· 
dlrlliYor: Japon h&Ta kuvvetleri sın

Anta.ra trenlle İttlsnd VetUt B. 8ırn gapur önündeki düpnan kafUelerlne 
tanareal daha~- cı*tır. Day fehrlmlze gdınlştlr. tarp :raı>tılt taamızlar esnıwnda 11 

gemi batırmıştır. Gece aynca lJtl düş-

BT KADER! 
man gemlsl batırılmıştır. Japon tay• 

eder. küne koymuı, Ga.lı"beyi de pençesi- onan yar.ına götüreceğim. yarelerlne bJçblr zarar olmam14tır. 
- Si. de mağrurdunuz, bemıire- ne düıünnÜftü. En büyük teıblike bu - Size ıimdi verecejim vaadi Sinppar 14 (A.A.) - Reut.cr ajan-

Aşk 
nizden dahL kuvveili ve cesaretli adamdan ıreliyordu. Fahrinin ken- tut~a dair elinizde bir teminat sının aslı:erl yazıcısı dlyor ti: 

ve macera romanı idiniz. Fakat benim size kurduğum dieile evlenmeğe razı olmadıkça, var mı) cSlngapurdan gelen haberler c;ok 
tuzakt.L.u kurtulabildiniz mi) Esuen Galibeyi iade etmemek hususundaki - Sözünüz bana kafidir. Çünkü fthlmdir. B1iytlt Brltanya km'Vf'tl~ 

lfakleden: (Vl • Na) bi.- genç kızın muhtemel mukavem~ kati azim """ iradesini aörünce. kız· namuslu ye dÜJ'Ü8t bir kızmmz. rl yenldh en 9C!tf1lmiflta~~1· Jsü~nlar 
· · L--'- . · b " k 1 :.nl v _.__ "..a.:.- b" . y . V• -!l ii tut mu arebeye yen &.nye er ruyor-

tinı auu;a& ıçm ırço çare er •ar· g: ııı artıyor, onucıp muuuw u ın- - a sıze -yerecegım muz • Jar Düpna.n flmd1 tehlıden şimal ·e 
Tefrika No. 170 

- Bu dakikada ne yapabilirefnlz) LiT 1e9Je cenp nrdiı dır. Son.• , bemfirenizin gönül arzu• tika.m .almak haklr.ındak,i karan k.uv- mazaaır.) tıç 0

Jcllometre ve batıda 8 kllomet~e 
- Hemfirenizi arza edenem, ı.&- - Hrıyarl Onun auo ortağı deii- aJe ~ olmıyacağını nereden bili- nt buluyordu. Meliha. eai eJ.ile - Niçin •Özünüzü tutmıyacaht- mesafede bulunu,or. Japonlar baş-

• kartar.Oillrim. • lim. Yalmz brduğu tuzağı bildiğim yorsuıı'lZ') Bütiln kadınlar sizin gibi Fahrinin omzuna dokunarak aor- nu) Jıca n ııaztneıerıne taarruz etmekı.. 
- Doin. mu .CSylüyoramuz) Mlde., mani obnak i9temedim. Çüo- iı adcı ve dik kafalı değiHer ki... du: - Çünkü aize vereceiim .özü ta- oldukli.rmı bUdJrlyorlar. Demek olu-

Sözlerimllı doirqJafundan kil aizi t.lde edebilmek için ıon ça- Melih.. bu .özlere hiç cevap ver- ·- Katt lcararınız bu mu) iyi dü- tamam. JOr ki mukavemet artık mun stlrem!-
flplıe mi edi,.onuau.z) reyi bunda görüyordum. medi. K&.lb J'erinden kopacalcmlf fi:nünüz, sonra pi§man olursunuz. - Benden o kadar çok mu nef· Jecettlr. Qtınktı Slngapur sa Hıtlya. 

Fahri. sözlerini. dUYarda uılı - Demek beni tehdit ile ele ıre· gibi bız1ı hızlı çarpıyordu. Fahri, - SL iyi düıündünüz mü ki) ... ret ediyorsunuz) cmı bu su hazinelerinden tedarik et• 
4ılman eaat. k.alchrdı: tefıadet par- cümek iltiyorsunuz) bir defa daha elile saati göıterdi. Pitman olacak biri varsa, ben değil, _ Tasavvur ve tahmin ettiğiniz- mettedlr.» 
maiiJe akrepleri göeterereit dedi ki: - Sil• vurduğum vasıtanın ebem• Bal:.- <!aha a:iyade hızlandı. Or- IİzsinİA. f.Ieliha hannnl den çok fazla. , ____________ ...,. 

- Saatler geçiyor. Biz, burada miyeti yok. Benim için haizi ebem- kestra 'muttasıl çalıyordu. Arasıra - Yı..ptığınız çok çirldı:ı, çok iğ· _ Bundan pqman olacak aizai- ı Re 
4lurdukçı., kıymetli dakikalar heder miyet olan nokta, gayeme varmak· tektül: çiftler bu küç""k aal u ka- renç bir harekettir. Ben ile hemıi· niz demeli? 
oluyor. Biraz daha beklersek kor- br. p.sındı.. ıörü~üyorlar~ içe;i;e n bir rem, fakir Te öksüz iki kız olduğu- Meliha Fahrinin kulağına eğile-
~ lci, İf itten geçmif olacak. - Bar.a hiç acımadınız mı, hali- göz attıktan sonra ıeviıen bir "ft di- muz için, bu tecavüz ve hakaretlere rek titrel bir ıeıle: 1 9/ 2 gecesi aaat 7,30 aerviain-

Meliha heyecanla sordu: me merhamet etmediniz mi) y ... --likl~ ettikleri Meliha ileçFı ahri- uğTnmı:.mız, revl.yı bak mıdır> _· G l"b . t hl"k . da, ıpiker, ıu iki kelimeyi cana-
G lib • tuza" d" - ""ld"""•• s· b d icala.n- ·~ s a 1 eyı e 1 e:ı:e koyan ıiz· nevi>, ctelaki> ıuretinde telif-

~bTa ı enın ~a UfUJ'U ugu - i'" ana la.acı ın~ ~ r nin mL.fır.veresine mani olmamak - izı· vereceğim tek bir cevap siniz, dedi. 1 fuz etti. (Gerçi telaki di~ de 
p.rı 1 ıyor musunuz ma, ya varma nma u a altınız için eesaizc l uzaklaııp gidiyorlardı. var. - Ben mi> bir kelime vardır, amma başka-

- Eve~! w nu) . . Melihaı.m, heınfİresine kurulan tu- - 8~.cevap nedir ba~ayım> - Evet, sizi Sizin ibi ha dutlar dır., 
- Belk2 de bu tuzagı hazırlıyan - De:nek oluyor ki Galıbc bu v L -ki,,-~ - . ı ·· - Sızı çıldırasıya •evıyorum. g y 

lllzsiniz. • . • zagı~ c..a ı~ murettip ve mesu u · ~· . . . . pek az bulunur. 
dak1kı.dı. tehlıkedel Fahn oldugunda artık ıüphesi kal- - D.:mek ıevdıgınız ıçın bana ı§- , Ö 1 . d" ) 

- ~ç.in b~ za~d~ bul.unuyorsu- - Evet, hemıireniz, bu dakika- mamıı.1. Hakiki mücrim, önünde ke::ır.c ediyorsunuz) - .ye :n• ~~n~ ~):orsunuz.. . 
auz> Sut hakihtı soyledim ya da bir g .. nç kızıcı batına gelobilecek t k dUıini d 1 s· . J'I k b I d" - Bıze \ aktıı e ınl'ıkal edec~ k mı!-

. . . . .. ..;- . o. uruyor, • en -e. gene e e ge· - ıze mıs ı e mu a e e e ıyo- ·onluk servetten bahscdi ordunuz 
- H~ olmazsa, hemııremı tuza· eıı bu:ıu tehlıkeye maruzdur. çmnel: istıyordu. Melihanın karıaa- rum. Benimle evleneceğinize söz ve-ı ~ Y • 

la düıüren aefiün auç ortağınnızl - Galib ... mağrurdur, namuslu-ı tince, llA hızağı, en ince teferruatına riniz, derhal hemıirenizi size tesl im - Dediğim çok doğru 1 
Fahr.i. bapnı ealhyarak Ye eoiuk dur. muhakkak kendiaini müdafaa kadar Fı.hri hazırlamı1o tatbik mev- ecleceiiim. Birkaç dakika içinde ıizi (Arkuı var) 

cAnunevj>, cteliki> ı 

dememeli, 
cAı: e.nevİ>, «telakki> 

demeli! 
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c Yağ yakana yağ verir ı. 
mum yakana mum Hrir• [~$~E~B~i~· ~&~&~•~•~~R~ı~·JısıNOAPUR KORSANLARlf 

Tren ithalat Türk Hava Bir tMarraf fikridir ahp JGriid&. 
Adeta ı-ket birtiril• ~ar. Ba 
--.da mnami mlı11eaıeler de Mre
lııete seldiı 

- ilk nparlan. eon nparlari 
blcLrabm. 

- Sut Jirm1 lcten aoana elek· 
tııld.-i eöDdDnılim. 

- Şana lmJlannuyaJım. baqu imi• 

tarifeleri 
Bqiinden itibaren yeni 

tarife tatbik ediliyor 

eşyası 

.Teli elden dağıblmaıi 
tedkik ediliyor 

Kurumu 
.. On sekizinci yıldünü· 

münü kutluyor 

Tefrika No. SO :Yazan; İSKEl\"DER F. SERTELLi 

tt.a ta.ta çıktllor. Ham pel'del1 blr sı a.çllırsa t.endi mevkllnın tehlikeye 
tapı. . .tadın perdeyi açtı. O-., gade ~ blllyordu. 
~m1f bir odanın at lı:ıenanncla O a.kşam. Ka.va - Mum, İn8filz vall-
JWde bir yatak aerU.1yd1. ~tncuı t.s- stne Yanındanın selAmını ıret1r<tl: 
tnnde t:ızımızı, an. mavi rentıerle ~ - Barı Korsan alzden lcır.ını ı.tı
lımmlt ç196kil b1.ı: ıı:arlf Grttl vardı. )'Or, dedi, ;vanna tadıır mühlet verd.1. 
Yatakta ~teıı genç blr tcıs 7'&tı- Yarın bu saate ta.dar Takako bu~ 
J'Ordu. lunmazsa Blngapuru yakacak ... 

Çtol1 taclr bu kızın. ratıı tarzını n tnguıZ Tallsi btmu duyunca omuz-
lıııımnrphm... md JIOna'lmlü VeklleU Devlet dem!r· ~ 1thall.t eoya.sının. m.uııtell! Türk Hava Kurumu dthı on J'9(Uncl tı.stil:ndet1 Ortüler1 eörünce: lannı kaldırarak gfil.dfi: 

Dün7amn c1npklık pman • :JOllan umı:tm mMlh'ltlttl bugtlnden kan•tıaı1a dağıtıl<blı ınAlftmdur. Tev- Jl}mı bitırerek on "'*1ı'n.cl JJ}Mntı- - Namuslu b~ BOk:ı.kt& bOJ1e l.C· - Yama.danın kızını arn.tıyorum, 
MDn ele. ierafbm .ı .cekm-nb. ta· ~ tatl>a ~ girecek bit aıatan berbsJn Jlyıkı ftOhDıt hla8e- mtmn tu~. Bu mtm:ısetıetıe. ren9 bb:: mahlcı:tun ne işi n.r7 tnıldumıata çalı§acaA'ım. Falcnt, bu· 
wnıfa riayet etmem.ıs elbet llmn· tarife ha.t:ır1a.m.ı§t. Bu tarifeye gO- aıııı llahllmesinl ~ ~ tevztatm XQ:M Hava Kurumu t.ta.nbı.:ı bOJces1 Diye batırdı. SOnra Hamduna dön- lunma733, bunda benim ve masum 
a. Fakat bir ldS7'B nnmt. idare re 70lcu trenln1n1n ftr2I ft taUcıt badem& ta elden yapılması hususu dlrektörü B. Rıza On.an. Kurumun b1r dil: S1ngapurlulann ne suçu vat? Yama-
ebmı diye u tobmn eken:nit. Tabi· a&t.lert fU mretle tesblt edllm~tll': tedJdl:: edilmektedir. yıllık faaı.cyet.1 hattında fU lzahat: - İşte b1r gayfa. O dn a.nuı gih1 d& nesine güveniyor da. bent tehdld 
lllile maluul de o Uhette uahnmt. ~dan her ri1n 10 d& blb.n Tıcaret vett.ıett. ~ al.l- vermlştlr: suratını boyamış.. ~kll n renk.11 ediyor? Onun altında ve kumandwnn-
Bir baldq siJ'm Mmiyeyi:m dam firen, bundan eoınra 18,12 de b.lkacak tada.rlara ~ bir emirle b- - H&va Kurumunun on ıııekJzlncl timonolar giymJ.f. da bir gemi varsa, benim emrimde de 
• bu"day tanelinden mahnnn ka- ft erteB1 l&baJı 010 da İBtanl:>ula va- tanbulda pıevcud tt.halAt eaasmın JJ}dönü:mQ m1hııı8'!1>etlyle İ!tanbul Kadın, Çlnll tacirin ayaklarına lca· donanma, top ve asker var. 
lınmJ racalttır. Puartest, per,embe sıınıerı m1kdar n clnslerlnJn. stıo1ı: n.ziyetıe- ballcınm bu mllll yardım. tq~tı- pandı: Kava - Mura san scmınu töylcdlti 
F~ pyretketlik ,.tblbıdm: 'J,12 de Anb.radan kalkan tren o ak- r1nln. malların neı:elerde bulundtı#U~ mü:ze kal'Gl gösterdikleri alAltayı be- - Bu kızımı ben ~ senedir ıör- Sç1n ba.şka bir şey söy~eden vallnta 

cAma harcamı alıml Anı.an p.m 21,27 de İ.sta.nbula varacaktır. nun blld1r1lmamı.t btem1ştl IJ:steleı Urt.nıelı: 1ç1n bölgcm.lzln bir eene zar- miı,ordum. Berı1 ve onu a.ttedeceğl- yanından aynldı ve gemlyc dönerek, 
L- :,.:UU -•-! ~· . Pazıı.rtıem, salı, ~ ve cumartesi. hazırlanarak ve-ttıete gl5nderllml§tir. tında.ki tuaıJyctı şöyle htlldsn. edllebl- nlzden eminim. Eğer haklkatJ .!l>yler- valJnln verdiği ccyntı aynen Yamn-
llJl'lllDU ~r,..-. • • 11emıs aa· ııtıııııerl Anb.r&dan 10.55 de kalkacak Ur: Tnl'Jı: Hava Kurumu genç ı:esllde sem, bana ve ona acıyncalaıınızl dedi. da.ya blldlrdi. 
ima bu neticeyi •enneam. Mesele blrer tren, ertesi gilııft 12,ts de Hay- havacılık bllg1s1n1 uyandırmak ıçın Kızım, üç sene önce Japon prcnsı Yamada. hiddetinden ateş püsl:Hrll-
lıarcamamakta delil. barcadlimdan darpapyıı. varacaktır. PazartesJ, çar- Ticaret gerekli teştflAtı yapmış ve bugüne ta- Nahl taralmdan 1ı:a~ınlm~b. Herkes Yordu. o, gerçekten Slnga.puru ateş-
fazla iatibsal edebilmektedir. pmba, cuma. ve pazar ailnlctl Anka- dar 380 okulda hı\va.cılık demUlerl onu ôldll bllly0rdu. Kızımın orada lemeğe karar venntştı : 

Nureddin Hoc:uun: cTam açlıia tadan 15,20 de lcalkacalt tren ertesi kumı.uştur. 762ff talebemiz §lı:nıdtre ÇOk mesud ve rahııt ya~ığını duyun- - Yann at.,ama. kadar Taknko;-u 
ıahtımftı. Sınrii Tela etmedi!• SÖZÜ· aab&h 8,10 da İ.st.anbula ıreI~ktir. Oda 1 arı ta.dar Kurumumuzun yardımcı lzaU- ca ben de susmuştttm. Fakat. prans bulup teslim etmezleme, gece Jümbn-
.U unutınıyalmı. Anka.nı.dan Atyona pu.a.rt..est, çar- ima g1rmlflerdlr. Bundan başka fab- artık ondnn bıkmış .. ve bu sab:ıh kız- lan söndürup limandan çıkncn~mı ve 

Şöyle de bir atalar sözü TVs p.mba., cum& ve paznr rftnlerl 13,25 de rlt:a ~ lmalAt.ha.nelerde çalışan 24060 ca~ hnstA olarak bana. gönder- kundak sap:ınlannı doldurup ~1'.ıi 
cYai yakana Yal verir, lmBll ya· kalkacak mm UO da Afyona, Afyon- ışçı vat:ında.ş kendlllklerlnden Kuru· mtş. ~e, §il çocuğun cblr yabancı ateşe vereceğl:m. 

a___ • dan a.ıı, ~.cumartesi ve pa- Mintaka ticaret oClalari mu.muza yardımcı Aza tııydolunm111- gördilm• dtye söylediği. kadın budur.. - Onlıır da kaleden top atarlan:n? • 
.-ua mam venr.• • mrte.!1 gilnlert geee ya.nsından sonra lardır. Ticaret ert>abmdan 2T71 ~ prens hem kızımın namusunu kirlet- - ~e kanuılığıuda ntncaklan 

Y aD1, cCmabt hak. hakeaın im- -.at ı de k:allcacn.k tren 1U'2 de An- kurulacak her ay Kurumumuza muayyen olan m~. hem de onu bay:ı.~ı bl.r gnyş:ı. gtilleler bl7.e 1sabeb edemez. 
metini ibtiyacma, aarfİyabna röre taraya va.rac&ktır. taa.bhüdlerlnl Mc:ınekto olan asll Aza- gfbl giydJrlp g6ndermlş. Benim bir - Bu işi tatlılıklıı h:ılledellm, Yn-
...,i.;-b demektir. Bütün T'ürk n- Her a.qam 19 da İstanbuldan An- İstanbul ticaret ve aanayt oduı. ye- mır.dandır. Aynca y{lk'.sck .rerm.ayel! 6Uçum yok bu l.şte. Biz, b1ltiln ma- mada! Şiddetle hareket edersek, Ta· 
tandqları ampul yakmanın. bava· tara.ya 'kallmn tren bugünden ıtıba· n1 .ene b~tçesl tud1lı: edilerek IElhrl- Ucaret mn~selert al"ft.5Uldıı. da 28629 hallell fe}ıııdet eder ki, kumaş do- kakoyu büsbütün kay'betınış oluruz. 
rım kuDaıımaıun yoluna baJanahc:hr. ren Haydarpafadan 18 d& hareket m.12ld81 &1Ak.ada1'ara ıöndet~. ;yardımcı Azamız vardır. Asll \'8 yar- kuyarak, rızkımızı namuslu 1nsıınlar Yamada. çok hlddetJlydl. Slngapur
BmJau lmllanmak aiiçıe.ino. yapı· edecektir. Bu katar, Anb.ray3. 0,40 da Ayni zamanda ticaret odalıı.n için dnncı AzamlZlil verdWerl para ye- gibi çalışmakla temtn eden bir ıılle- da böye blr hfu:Use ile karşıla~ak ıs. 
lacak te'Y. petrol l&mbaauıa., oradan varacaktır. Pazartesi, Ç&rŞamba, cu- bir tallma.tname Do bir de ntznmna.m.e lcOnu 110,000 Uraya. btı.lı~ oluyor. 9il y1z. Blzlm hakkımızd::ı. fena. hüküm- temlyordu. O prensten kardeşlnln 
da cıraya sukut ebnek, hatta daha ma ve p:ımr gQnler1 11,UI de Haydar- hazırlanmaktadır. Bu a.ra<b. bazı mall yılı içinde bunlardD.n elde edlleı: ler vermeyin.. yazık olur, blz'ıc. Ötekl ıntıkanunı alacak ve Stngapma. sıRı
da kötül .. ip gurupla yatmak, tafak- ~dan ~re birer tren, pa.- !ldnc1 derecedeki tıcaret odalan llı?ve- varidat 400.000 lirayı bulmu~tur. lcızla.nm duyarsa. Jlc1s1de barsaklnrı- narak bilyiik Japonynnın kuru!mnsına 
la kalkmak delildir. Zorluklar zarte&I, salı, perşembe ve cumartesi dllerf.Qc yerine mmtn.ka od:alan kUru· Muhtelif teşekküller tara!mdan ya- nı deoip size ~lerbıl açına.ta kalkışır- engel olan bir takım ,Tapon nsllz:ıde-

_.,__.:ıı k la __ ,. '--'- b. gilnlert de 8,45 d& Esı1d.fehlrden 1s- l aktır pılan bu yardımlardan maa.d:ı. hami- lar.. yalvannm size, benim b~ıma lerbıln vücudilnU ortadan knldırmağ:ı 
~~·-- °F-~~~ tesıb ~. 0~- ız.e tanbula bl.rer tren tahrik olunacaktır. ac · yetı1 " yurclsever haltmıızdan gör- böyle bir felftket getirmeyin! Biz, lkl çalışacaktı. O, Slngııpum boşycre ge!-7:----· a&a~ u ıoz •~ yı· 11,15 de Haydaa>~adan l!lütşehlre İstanbul tıcarct odasının :reni büt- dllğUmtiz Ug1 ve sevgi de her to.rttl haraklı1 kurbanı vermiş tal!hstz ve memlşU. Onun - bunlnrdan baş-
7ici1ik» e leıtYik olmaktan çok uzak- kalkacak U-en E~ 21 48 de ~dıen. evvelce 1'tvedllen muame- takdlrln fC'Vklndedir. Blr sene zar- mabemll bir alley1z.. ka - S!nga.purda görülecek pek çolr 
lrı cAda..':'l een det Alıştıimuzdan Eski.şehirden 8'.45 de :t:a.ıd.ınlac~k tre~ lAt m11d11rıtlğüntlıı ,.enlden 1hdaa edil- tında titre, tuman derlsl ve snlre gibi Ku?1a., tacir:! . Hamdunun :ytlzfino illeri vardı . 
._ ne pahasına olW"Sa ohan ayni- de Haydarpap.ya 18,30 da varacaktır. dtğf de lStrenllm1§t1r. bağışla.nınlann yekfuıu 80 bin lirayı baktı. - Ke§kl Takakonun çıkmasına mü-
mayıa:, m&n.asma ı:relmez .•• Bilakis, Pazart.esi, cuma g1hılerl sa.balı bulmaktadır. 28629 yardımcı azanın - Çocuğıın dediği ynlıın detll yan- ııaade etmeseydim. şimdi onun yU.-

Mnı maddesini bulamıyacaksak, 8,30 da Haydarpaşadan kalkacak tren, Tuğla fabr' ·ka d aenellk ba~amalan Kurumumuza lış hnLI. Bu kız, üç yıldır evinden zünden blltün plfmlanın altüst olıı.-
GD\Rl yerine enab'mı da yaratarm- 23.3' de, pazartesi, sah. per§eı:nbe ve ' s 1 n a IS,000 liralık bir gellr temin et.'U!şttr uzak ya.ş:ınu.,. Bu s:ıb:ıh tekrar evine cak, Ya vatanı leda etmell ya onu. 
yoraak (kafa patlabyor, henüz ya- cıımarte.!1. g11nler1 tıı.lkaca.1ı: ~r de Netice 1tıbartyle 941 yılı mart. ~yı dönmtlş. Fnkat, bura.ya. gellş1mtzle ye- Diyerek, gQminin güvertcslnde aşağı 
ratarmyonak) ille bnu bulmak faa· ertaı aa.bah 8,55 de Anbraya vara- tptidrunndan bugüne knd.ar geçen oc nl bir hakikat öğrendik: Prens Na.hl yukan dolaşıyordu. 
&yetini kesmemekle beraber, mu- cattır. Kendini çarhin kayiıina bir buçUk aylık müddet mrtında •Yln hattında çok feyier söylerlerdi. o, * 

İstanbul hallo TüM:: Hava. Kurumuna gadda.nn btrtdlr, derlerdl. İnanmaz- İngiliz valisi o gün, muav1n!ni prens 
n.kkaten aarfiyab kuma yoluna ait~ Ek k . kapbran bir iıçi aldü '131\,000 lira arm.ıı.~ etın13ttr. dık. DotruYmuş. Şimdi me bütün Nahln1n p.tosuna önderdi. Ve Takn-
meliy·. elbette. Fakat. ınunkka· me ven ne un Bu kadar ver1mll blr bUAnç-o !le ge- kuvvetimle yardım edece~m. Böyl~ koyu 1st~U. 
ten ... Mm:ı yakmaktan yağ yakmak çen yılın hesaplannı lmpat.ın Türk na.mruı düşmanı bir adamla müca- Prens Na.hl, İngiliz memurunu bü-
IM'9İyesir..o irunemeli. Bu harp dene- DQn Bakırkö~ fecl bir kaza. ol- Hava Kurumu İstanbul §Ubeııl hami- dele etmek, buradaki bllU1n Çinliler yü]t bir lltl!atla kabuJ &ttı: 
elnde bile. mum yakmaktan ampul Y ann verileceği mupır. Hameda,x: ç1fltltı clvarındn ::vetıı ~ tandaşl b için mukaddes bir vıız!fe olacaktır. - i.stersentz ev1m1 gezhılz. Her 
,..Janağa doğru brmanmanm fmkln· dogr"' U deg"' il blr t1Jlla f&brllaı..'Slll<h. .~:ıll§an ı,çı All .r:ıe n~e tekrar-:~~ ve g~~d~ -== Çlnlller ht'p blr ağızdrul, tactrtn q.. deIJ.ti, her Jı:ll§eyi arayınız. B~~ Jı:o:--
luuu araym hulmalıyu. dihı kamen tolunu büyük bir çarh ka- fe]ckürü bl 'Zlf blllr lcrlnl doğruladılar: san :t::ızın.ı evimde kapatacak kadar 

Bütün yükıelmeler. billıaua llkı· Bazı ;uetelel', )'al'Ult1puartl!lt1(1- Jlllll& kaptınru.ştır. Çarhlar ~k hıdı r va e '' - Şbnd.l biz de lnnndık kl, korsanın diifük ruhlu tılr adam değilim. Taka-
~ uruanlarda olar. Kedi, bir kC>te- ntl ,ehrlm.bde lıkmek ta.melen mu- döııdCl1lııden AU kendlnl ktırt.aram.a- İa§e itleri hakkinda :tızuıı o knçırmıştıt. Fakat, onmı evi· mdan ~ deıha gibel cariyel<'rlm va.r 
- lmbnlmca. kendinden büyilk bblllnde un vertleoeğln1 yumJflardır. DlliJ" kayışın ailratıyle yerinden fır- ı:ıı a.rattırmağa ımkAn YQktur. Bunu benim. Sözüme inanınız.. ve korsa.-
~-- üzerine salar. lmuı :meki Ta.bklkntımmı. göre bu haber, dcl'ru lıyara.k ev1"el4 fabrika. ta.varıma, llOD.ra bir toplantı ancak 61ngapur nl1sl yapabfilr. nm kızını Çinli mahalleleı1nde arayı-
u............ dAMldl wna-• da duvar& çarpıp yere dü.Jmllştür. Ya.nn vUD..yıette Vııll ve neı-t..e Tacir hiddetle merdivenlerden ın- nızt 
" iraıde.i de ö•ledir. Biz de, kendi ..... r. •MA,1"'~, ekmek karnesi mu- nı- •-'er ,..+ı..ip maktnelerı durdu- '-'.T ıneğe ~dı: " ~-.. ••-d b-- .. --tı _,__ ~"eu• ""h.. .;vW9" Rel:s1 doktor LOt!t Kırdann reJaUM 
L!-:....1en bö-'c hamlelerin sahuru- a.ay.ı.uu e A&AUı n., o .. n e un ....,...:ı.- runea;ya kadar Allnhı. kemtkleri par- altında + ...... __ ._ul ı~PA mildürü ve Aı"e•r· - O halde boş yere vakit ıeç1nnl-

<Arkası var) 
~ ~· tını ~or İlk olarak, unun da .ıswıı;u ~ ~ ellm •- .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... belderi:. Bolluktan rabavet do- · • çala.nmıştır. Yaralı All derha.l Gure- aJAJrndarlann 1şt1ra.ktle b1r t.opla.ntı Y " Yamadarun kwnı .wglltz va-
lablir. Fakat darLktaki rahavel, =1

• de=cro:~utulacak ba buta.neslne lraldınlmışsa. da blra.z yapılacaktır. Toplanbda §ehrbı iaşe lls1nden 1st1yellm. Bu yüzden btltibı AÇIK TEŞEKKÜR 
lldsdir. teslimiyettir. Bize yalnpnas.. yeı'J.erd: .satqa ~ d~~ 80nra Olmüştür. ~eri ~ alınacıık yeni tedbirler ko- Çlnlller töhmet altında ltala.maz. Va- SevgU1 ~ ve babamız B. .FERİT 

ltt... arlbrmanm careaini bal•hm ... mllştilr. JdaamatUı., bu hususta ted- Adliye doktoru B. Enver Karan ta- nuşulacaktır. Aynca. F1nt Murakabe Uye: •Onu prensin şatosundan ancak ŞERBETÇİ'nln cenazesinde bulunan 
~mı:a lrademls ... memleketimi· tıklez' yapılmaktad.ır 750 rramhk ek- ta.tından ya.pıln.n muayenıe aonund:ı Komlsycmu l.a.§e Jllftdiirl~ ve beledi- e1z alablllrslntzı. diyelim. Teya sonradan gerek bizzat ve gerekse 
sin tabii pmarlan bana klfi .... va· met t&rneıd mu'tabÜınde 638, yanın cesedin römülmes!ne ru'hsat veril- ~ 1.ktfsad mUdllrlilğü arasında ~e ••• telgraf, mektup ve sair suretle acılan-
fldir. elanek kameet mu1ta.blllnde de 2118 m~ taza ebra!ında tahkik.ata başlan- vaziyetinin tanzım.ı lıçlıı kuı-ulacalt ~ «Kızımi bulmazsaniz, mm paylaşnak ıutrunda. bulunan 

(Vl • Nil) ııram. mı. verilmesi d6ftlntllmektecfü. lnllbr. · birll.g1.n1n esaslan hazırlanacaktır. S tıymeW dostlarımıza ıük:nı.n ve mln-
-====::::ıııazo:oı:::::===== Qocuı: karnelerine ka.rfl}.ık un veril- •H•H•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İngapuru yakarim .. !» net borcumuzu ayn ayn 1b1Ağa tees-

Ziraat seferberliği mesinden ~eçtlm1şt1r. Ç. E. K. Dispanseri Menfaatine O gihı Han~un. Çlnll tacirle, akş:l- stlr ve elemlmiz ;mAnl olduğ'wıctan bu 

B• D ma kadar Blngnpurdn Takakoyu ara- hususta aaym gazıetenlz!n tav~tu-
ır rüıvet iddiasl A N S L O ~ A y dl. Btr yandan da Yama.daya gönde- nu rlca ederiz. 

o.Iatada ömer Nanı hanında. bit ~ rtlen haber im?rlne korsanlann blr- E§I, çocuklan 

latanbulun 40 zirai böl
ıeye ayrılması muhtemel 

ma1aza.ya sıcıe:re:ıt satışa çıkanıan I BRA H 1• M ÖZG u· · R ve 9()ğu tehre Ç~. kol tol, ~t semt ----------
mab.ralardat11pllkler1D ndksın ol- da~. Yamada ayni nmanda §Elda riYATROSU Temsilleri 
dutunu. bu yQzden haklarında. rabıt ATEŞ BÖCEKLERi'nı"n Kava - Mura,yı, İlıg1llz val.Lsfne gön- Tepebaşı Dram kısmında 
tutacaklarını n tıendllerlne para ve-

1 
dererek kızının buldunılmumı iste- Glhıdüz saat 15 30 da 

zıra.at .efeı:t>eruat 1ç1n pe!'fe'Dlbe rBd11i takd.J.rde bu işi b;>atncaklan-
1 

ı,tirakile BUGON •aat l j te Beyazıtta miftl Gece saat 20,30 da 
ıtmtı '111Jette vali ve beledlrt reisl m I07Uyers 1110 Ura ~t a.Jmaktan MARMARA SiNEMASI alt salonunda yu8==bu~=~Tak.alto- :a tJ z GAR E 8 t N c E 
doktor LOttı Kırdann rei!l\I' altın· mazı:um Osman Aydın adında." bir m- • • .:ıı_ •--•ili +__.,.._ ~lls1. ,,_...., Nnhln'- bu c..+e +- Pek yakında (PARA) 
._ ya.pılan toplantıda alınan b- bıta memuru ne Hakkı "" Süha ad- Duhuliye Sinema nesmucn temin edilebilir. .ı..ugWlll ~· ~.... •ıı ~ ~tıklu caddesi Komedi kısmında 
tarları tatbik etmek lızere vllAyet zı. 1azmda Hd t1t1 yakalanarak adllyeye ı>armalı olduğunu anlama.mı.ı değildi. Gündüz saat 15.30 da. 

ver1lm1ftıtr Fa.ta.t, V'l.Il, prens Nahlyl fazle. m:tmat Gece sa.at 20.30 da 
aıaa~-u!ıftg11 :=!a~~k- Bultanahmoo tıçünctı sulh cesa BU SAU AKŞAMI ıstenıl)'Or, dalı& ~su mı.unla ara- .iti R ALIK o DALAR 
llm1 hu.IUSU?ld& l:ıuırlanma.ın tarar- ma2ı'lrem.es1nde maznunların sorgulan s u M ER 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

)aftırılan raporun bir an evve'I V"iı· :raı pılm~. t19tı de kendilerine fsnat o- Menimin - ı.u...l:L' filmı' 
ta. unan 6Uçu 1nt4r eh1rl4lene de mev- .... ~ ~--

ada gettr1lmest 1ç1n muayyen mm • out dellliere dayanarak mahkeme S t N E M A S 1 ELHAMRA Sı.NEMASJNDA 
b.lardakl ziraat lstasy0nlan tıed- bmdllertnt tntif etmfft,tr BGtiln dünyayı cezp ve teshir ~t· 
tttler yapmaktadır. · m4 Ş.rkılan lıer1ı::csin aizında 

Vlllyn straa.t mtıdlh'lütil bıta.nbu.. Belediye, Artbrma ve dola,m11 olan mevaimin en neı'eli 
lan 40 z1.ra1 bôlceYe aynlmaa 1lzmı 
,eld.1ğt nnant1nded1t. eksiltme kanununda ve en fazla mu!likili 

Bu hususta euma cnna vlllyette değiıiklik yapılmaııni 
Japılacak ıklnc1 toplantıda ta.ti b-
ıv 11erllecetUr. istiyor 

İıııtan.bul belediyesi arttiftn& ve et
Çöpler auni gübre olarak lfltme mnananda bul anırt tadl-

kullanılacak llt ,.apı.lm.uı Jç1n Da.h1llJo vewettne 
Beledi.ye~ çıkan eOJ>letin mtracaat etın.lfUr. Beled1yenin not-

mn.t sm>re ola.rat kullarulmuı ıçm tat nazar.ına cOre harp dıola:rWyle de- 9peret filmini takdim edecektir. BAŞ ROI.l.E.RDEı 
tedkltler ya.pıyor. Bu hususta tıemts- ~ ~~ ~- ANMA NEAGLE " IRENE•i . Dilher Yıldm · 
n fflert mMilrltıtn ne 't11AJet ıı:tra.w a.tmı :vapılmasını mkıırl ~~ R O L A N D Y O U N G ve 
&& mtıdnrttıR11 aramıda. temula.r ya- Da.hlllye Vetııet1n1n, beledlyenın b~ M-.har Rm ClwazB TAMA R A t 
pıl~,.!':.,m _..._ -""'-top· tel:ll!kıt mUT&bk görerek Btıyük Mil- ._ ___ CORDEL VHİTE'in BALET •--•ı" ., .... ......,...... ....... .,.,.. ....... ~... ıet Meclls1n.e arttırma ve *811tıne ta- ~ ... 
Ja.nan çöplerin mahhn bir t:ımıı Ye- nununun tad1ll hakkında bir kanun 
tlJlı:Oy - B~Oy anısındaki Aya- 1A.)'1hası tet1I! edeceli tlıbm1n olmı
maına dereısl atzına döktllerek ve msktadır. 
fQrtltillerek bunlu ..m>nı ııaıtne re
ttrllecektir. Ol!>reler Uk olarak tee
ım>e malı1yetlnde olmak bere Yeşll
~Y tohum ıslah 1'1ta.syonu tarafmd&n 
tuııanıla.cak ve muvafık neUce alın
dılı ta.kdlrde b1lt11n tehre tepU olu
nacaktır. 

Konferans 

Mektepler araainda 
dünkü futbol maçlari 
İstanbul Maa.rlt M'Mthttığ11 Wa.

tmidaıı mektepler aru:mda tıert.ıp e
dflen futbol maçla.1'ma dQn Fenerbab
oe atadyomunda devam ed.llm.lş ye 
Tab1m llsıesl. t.sta.nbul hestıı1 J-() 

~lu Hnllrev1nden: 19/21942 ı>tt· maRtOp etmifttr. 

Bugün SOM ER Sinemasında 
2 IMl:7tlk ft ıUael Fibı hlrdm: 

-t-

BABY SANDY 

BUYUK iSLER 
PEŞiNDE 

-2-
MARLENE 

DlETRlCH 

1 Günahkarlar f'&Jl.be ailnü rı:ıat 18 de Halkıtvtmb:in Otiniln mQh1m ~ Ha.Y?i1e ile 
Tepebquıdak1 mel"kez binasında Prof. ~faka llı!ul arumd& 03'tlanm.ıt 
Dr. Muzaf!er Şeovk1 Yener tarabnd.an Te Dk d~ ı-ı bere.bedltle bt~ 
.ı"azl& besleıun.entn sararlaru mn- tatunıar a:ınoı den'ede b11ttbı callf-
ınnında milhlm b11 konfe~ 'Hrile- malarma ra&men bu beftbe:rt111 boa- 91ı••••• .-ur. Hmes gelebllir. ~ • ......,b ı-ı blt:mtPlr. ... ..,., .... 11 cı. tıemllth ....... 

, 

Rvmaıu her memlekette okwımuı en· büyük ıark macera.aı •Saray
ların azameti • Dekorlarm haf?neti Rallaıder 

Ali BABA wa KIRK HARAMiLER 
Türkçe aözlü ve ıarkılı 

Hindin en bdretli rı]dızlan: 
GULAM MOHAMMED • SERDAR AKTAR - VAHİD.AN 

Memleketimizin muailci u.tadlanı 8-ıteUr :Almıed Yatman 
OGvuculus NEVZAT ALTINOK - SUZAN GÜVEN· GÜZİN 

ARKIN - SFMIHA. IHSAN - NUMAN &c;ı..tifS ·HASAN 
DRAMALI 

Buaün eeanslar. 1 O, 30 • 1 - J. 30 • "G - 8. 30 Cia 

He: ilmi l>lr ... • olaa ŞARK 
Sinemaamda , . WILL Y FORST 

Vboanayı altilst eden • he,ecabli SkHdalı canlandıran filml 
takdJm ediyor 

öLDüREN RESiMLER 
WlLL Y FORST • TRUDE MARLEN 

1ki varlıklı adam... Melek mi? 
Esrar ıehri PRAG 
Buglln aat ıı de tenzilatlı matıne. 

//ritmi? 



Sahl!e 4 

KÜÇÜK HABERLER 
* Suadlye civarında bir blııa lnfa

'atında çalışan Kanı.budnk n Cemal 
adlnnnda 1k1 işçi dün çalışma m.eee-
lıtsinden ka.vg& etm~lenllr. Kavaa
da bunlarda.n Kara.budak: bir demtr 
kürekle Cem.ali boynunda.n ve vilcu
dllnün birçok yerlerinden aRtr yıı.n.
llı.ml;tır. Cemal Nümune hasts.neslne 
'.lcaldınl~. Karabudak ya.kalanarq 
tahkikata başJ.nrunıştır. 

A~ŞAM 15 Şubat 1942 

IRADYOf 
Burünki prorram nedir? 

1uo Program, 12,33 MOzlk: Hüz:mm Gaselliiin • büyük aundır. 

ya ~ maka.m.la.nn<1a şarkılar. ----------· 12.46 AJ&n4 haterlert. 13.00 Mtiza: 
Şam ve tüı1ciller, lUO Mflzlk: ~ za71 - Oelenbert ort.a okuludan 938 
salon orkestruı. 18.03 Mil.zllı::: Rad,o aeneatnde a1m.ıf oldutunı 862 ayılı 
dan3 orlrestrası 18.40 Mllzık: ıra.sıı h•- diplomamı ka.1t>ettım. Yeo1&1ni alaca.
yetı. lUO Memleket saat ayan " lımdan flllds!ntıı htltm11 'olmadıtuu 
aJane haberleri, 19.45 Seıt>e8 10 da- UA.ıı e,1edm.. 
lı:Ika. 19.55 Mllztk: Meşhur vtolonaeıı.t 559 No. Mehmet otıu Musto.fa Oöltau 
ler (Pl.) , 20.15 KonU§m& (Ta.Dlat Ana>, ' 

Aparhman sahipleri! ·' , , , r 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yertle Pullu kutulari i.,-arla iıteyi• 

* Geeelert tslrelelcrde balh bulu
.nan gemilere ve motörle~ g~erelı: * 
ya çalmak ıruretlle korsanlık yapan 
,Server ve Yalrup adlarında fkl gtınç 
dün yalaılanaratt adliyeye verllml.şttr. 
suıt.nnahmed blrlnel sulh ceza. mah
kemesinde sorguya çek.ilen hırsız ço
cuklar su~lannın bir ~ısmını ltll1l! 
ct.mlsierdir. Mahkeme ikislnl de tev
kil ctmL~tlr. 

20.30 Müzik: Kal1fllc pr1cı ve tilı1dl
Iıer. 21.00 Konuşm. CZiI'aat saati), 
21.10 Müzik: Şarla ve türkiller, 21.-0 
Müzik: Dans mfiz!ği (Pl.), 22.30 AJ:ın.s 
haberleri, 22.45 Anııdolu ajansmın 
spor servısı. 

Bot daireleıioize iyi kiracı 
bulmak için cA K .Ş A M> m 
KOÇUK iLANLARI ndan ia-
tifade ediniz ~· .'• . , 1 

I . · . 

*Aksu vapurunun avarya. hesapla
rının tedkiki sırasında bu işe memur 
edllenlere fazla ücret vermek ve ha
vuzlar idaresi işinde yolsnzluklnra se
bebiyet vermek suçlarından maznun 
eskl Denizbank umum müdüril Yu
suf Ziya Önl§ ile diğer on klşln!n 
mU'hakemelerlne dün birinci .ağır ce
za mahkemesinde bakılnuştır. Bu 
~elsede bnzı evrak okuııaralt maznun
lardan malılmat alınmıştır. Şahltle
rın dinlenmesi için muhakeme başka 
gune bırakılmıştır. '* Bakırköyünde karısı Melllıay! 
tabanca He öldüren Mehmed All 
dördüncü sorgu ht\klmllğt tatafınd:ı.'l 
liOrguya çeklllllİf ve mevkufiyet ha
linin devamı kararlQ4tınlarak evrakı 
ikinci a!;ır ceza mahkemesine veril
miştir. * Bir çorap ta:brlkasında evvel::<: 
düzinesi 17 liraya satılan bir cins 
1pekll kadın çorabmın düzine fiatı 
22 Jlmya çıkanldığından murakabe 
memurlan cürmü meşhut t tıp et
mişlerdir. Suçlu, ndliycye vcr!lccek
tır. 

Kadın hekimleri aylık 
toplantısı 

Türk Oinekologl kurumu bu nyın 
toplantısını Dr. Asım Onur'un başkan
lığı nltuıda yaptı, bu celsede: Dr. Asım 
Onur - Rahim içinden çıkarılan ya.
hancı cisimler hakkında tebliğde bu
lunınu, ve bunu rnüte:ı.lı:lp iki ilml 
filim gösterilmiştir. 

Askerlik işleri 
* Şehremini nskerlik fUbesl baı

kanlığından: 1 - Şehremlnl askerlik 
•ubcsinde kayıtlı ye~k subayların 
15 şubat 942 tarihinde b:ı.şlamak ve 
15 mart 942 de nihayet bulmak Uzere 
yoklamalarına b:ı.şl:ınncaktır. 

2 - Yoklama giinlcn cumartesı gü
nü hariç haftanın dlğ'Cr günlerinde 
saat 9 dan saat 17 ye kadar 8"S!;tda 
ynzılı vesikalarla şubeye müracaat 
edeceklerdir: 
Aı Nüfus huvlyet cüzdanının tu

dikli sureti. 

Yann sabahki proçam 

7.30 Program, 7.33 Müzlk: Hatlf 
parçalar (Pl.), 7 .45 AJa.n.s haberlerl. 
8.00 Müzik: Hafll parçalar ı;.rogramı
nın devamı (Pl.), 8.15 Evin saati, 
&.45 Müzik programının son k::mııı 
(PU. 

BULMACAMIZ 
1 2 s 4 5 • 1 8 9 10 

Soldan sala ve yukandan ~tı: 
1 - Bl.r.bl.rlne zıd iki cihet. 
2 - Iyllerek. 
3 - Bir ltllonun milyonda birL 
4 - Bir kadın 1sm1 - Söze. 
5 - Ibrigtn arkııdqı - Entortnln alt 

kenan. 
a - Somma cO• gelirse senedi b~

kasına devretme olur - Başına. cN• 
gelirse sonuçtur., 

7 - Vllı\yctln büyütil - So..-ıuna. ,ç. 
gc-1.irse m.:ıçuna dem.ektir. 

8 - Tersl meyva.larda bulunan ha.
yatı madde - ısı.m. 

9 - Sonuna cU• ıeu.rse bilyllk 
olur - Ft"C1. blr surette. 

10 - Toptan değil. 

Geçen bulmacamu 
Soldan ııata Te yukarıdan aşatı: 

1 - Yanmada, 2 - A41ka.nesöz, 3 -
Rızası.yok, 4 - Ika.ç, Liret, 5 - Mu, 
Sır. Na.. 6 - Anılırmı. 1 - Deylrmencl 
8 - A.sor. Iğnak. 9 - Öken, Caba. 
10 - Az. Tarikat. 

B> Yedek subay dlploına.sı. 
C) Her hangi bir len şubes!nde ttıu- Mükafatlı kır kotusu 

sa.'> ynpnı14 ise dlplom:ısı. 
Dl Sıhhi subayların diploma ve 1h- Sarıyer Halkevinden: 

tlsa.s vesikası. 1 - 1.5/2/1942 pazar günü saat 
E) iki adet 6X5 ebadında vesikalık 10,30 da başlamak üzere 3 Jcilomet· 

lotograf. relik bir mukavemet koşusu t<!rtİp 
3 - Istanbuldan hnriç memleket- edilmiştir. 

lerde bulunanlar, yukarda yazllı vesi- 2 - Ko~u Kireçburnu ile Büyük.· 
kalann birer suretini bulunduklnrı d d la L 

memleket askerlik şubesine mUracaat ere arasın a yapı ca.dır. 
ederek tasdik ettirerek taahhütlü bit 3 - Her ay bir kilometre fazla· 
mektupla şubemize bildirmek uıecbu- sile dört defa tekrar edilecek olaıı 
rlyetlndedlrler. bu lw:ularda derece alanlara ma-

4 - Şubeye ınfirncaat etmeyenler ile dalya ve mükafat tevzi edileceği gi· 
hariçte olup ta yuknnclı blldlrlleı bi, koşuların sonunda en çok puanJ 
hususları ynpm:ıynnlar hakkında. 1076 alan l'tlete ayrıca hir de kupa hecli
numaralı ~u~un nhktımu cezai- ye cdilecehir. 
yesinln tntbık edıleceğı Udn olunur 4 t · • ._ d '- t1 ı · · - ştıraıı; e eceıı; a et erm 

••• S?c.r ~ubem:z:e müracatlan . 

AKŞAM 
Abone bedeli 

l'!cnebl 

Üsküdar Askerlik Şubesi aıkanlığından: 
l - Şıibemizde kartlı bulunan emekli ve yadek subny ve askerl memur

larm senelik yoklamn.an 16/2/942 tnrihtn.de b39layarak 15/3/942 tarlhlnde 
bıtcccktır. 

2 - Yokla.maya. gelecek subay \'e nskert memurların hex: sene mutad ol
du:tu n .... cre icap oden vesa.lkl ve nüfus cüzdanlarllo cuınartesı günündl!n 
m:ıaci::ı. her gün saat 13,5 den 17 ye kadar müracaat ederek Yokla.malanm 
yaptırııcakl:ı.rdır. 

3 - Yokla.m:ı.nın ynpıl~ olduğu bir ay zarfında şube mıntakasındt\n 
hariç ınıntakada bulunanlar şubede kayıtlı bulundug,ı defter sırasUc suuı 
vo rutbe ve kayıt numaralan yazılmak suretne muvazzaıı künyestnı havı 
taahhüUü bir mektupla. şubey6 blldfmıe~e mecburdurlar. 

4 - İşbu blr ay müddet zarfında yoklnma için müracaatı etme~er 
hakkında. 1076 sayılı kanunun ceza a!ıkt4mının tatbik edileceği 111.n olunur. 

<2H.2 - 2320) 

'l'tt.rkiye Cttmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tal'ihl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedl: 265 
Zirai ve ticarl her nevi banlrn muameleleri 

Para birfktirtulere 28,800 lil'a ikramiye veriyor. 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesapların.da en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile aşajpdakl 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Jtdet 1.000 llrabk 4.000 lira 100 aılet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 • 2.000 ,. 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 250 • 1.000 • 160 • 20 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

' 

DllUtAT: Hesaplanndnkl paralar bir sene 1çlnde 50 liradan aşa~ı 
diifmlyenl~re llı:ramlye çıktığı tnkdlrde % 20 fazlaslle vertıecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylUI, 11 bi.rincikinun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması baklanda ilin 

, 

Esti nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelli blr kuru.şluklarlt. bronz 
on parahlclar darp ve piyasaya kUi miktarda çıkarılmıt olduitundan eski 
nikel 5, 10 Ye 20 paralıklann 30/6194:! tarlhlnden .sonra: tedavülden kaldınl
nıası kararlaetınlmıotır. 

MezkQr ufa.k paralar 1 Temmuz 942 tarlhlnden Ulbaren artık t.edavfil 
etmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız Malsan
dıklarlle Cllmhurlyet Merkez bankası şubelerine ve Cümhurlyet Merkez 
banka.sı oubesi olmıyan yerlerde Ziraat bankası şubeleri tarafından kabul 
edllebllecektır. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunıınlann bunlan Mal.sandıklarile 
Cümhurlyct Merkez bankası ve Ziraat bankası ~ubelerlne tebdil ettirmeleri 
llAn olunur. (5605) 

T. H. K. Genel Merkez Batkanlığından: 

inşaat ve Tadilat yaptırılacak 
Etlmesut tayyare fabrikamızda yaptırılacak 18608 Ura 50 kuru~uk tadillt 

lşl kapalı r:arf ustillle eksiltmeye konulmuştur. İlk temlnatı 13~ Ura 6' ku
ruş olan bu lşl.n ekslltmesi 1612/ 942 pazartesi günii saat 15 de yapılacaıtm
dan lstelclller o gün saat 14 e kadar usulüne göre kapatılmıf kapalı zarf
larını T. H. K. Merkez Satuıalma komisyonuna vermelldlrler. Bu işe alt ve
saik Ankara T. H. K. Genel merlı:ezlnden ve Istanbul T. H. K. şubesi b~-
kar.lığından 75 kuruş bedel mukabilinde verlllr. 1936• 

Bastırılacak bir milyon adet "A,, 
fişi ilanı 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
K1fldı tarafınıızdan verilmek suretlle açık pa:r.arlı.k.la. bir milyon adeL 

cAı ~1 bastırılacaktır. Şartnn.mesl ücretsiz olarak ıubenı.lzln levazım servi
sinden vertıınektedlr. Pazarlık 17 Şubat 1942 salı günü saat H de ~.ıbemlz.
de yapılacaktır. İsteklilerin Sirkecide liman hanında dOrdtınctı ta.ttald d&!-
remızo mü.raca.atlan HAn olunur. (2255> 

Hukuk fakültesi dekanlığından 
Fnldlltemlzde 1k1s1 hususi ve bırt Amme hukuku rurtlbun& a.ıt olmak 

U7.ere l\q as1stanlı.k vardır. İsteklilerin 19/ W942 tarthlne kadar hukuk de
kruılığuıa müracaa.t ederek ~rtlan Oğrenmelert n gün1l aynca tesbtt edi· 
lecek imtlluı.nl.ara. hazırlanmalnn lbımdır. 

Asistanlık imtilınn mevzulnn şunlardırt 
1 - Bir yabancı dll bllgtsl 
2 - Hukukt veya BO.">-yolojUt bir mevzu fizerlnd& kompozisyon. <21150) 

İstanbul kambiyo müdiirlüğündenı 
Amerikan lthala.tına alt dövlıı müsaadeleri 21'150 numaraya. tadar lntao 

edJ.lınlft.tr. Vaktlnde aldı.nlmaın. aJaıA takdirde peımller1fı ~ tem
dit edllm9J90e11nt btlıd1ı1.rt& 

Bronşitlere · KATRAN HAKKI EKREM 

PO 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DlKKATr POKER TR.AŞ 

BlÇAKLARI 

~-::-;:,~;:: 5 K U R U Ş T A N 
fazla eatılmıyacaktır. 

• 1$ 
Küçük · tasarruf hesapları 1942 ikramiye plônl 

KEŞİDELER: 2 Şubat. 4. Mayıs, 3 Ağustoı 
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2 İklnciteşrin tarihlerinde yapılır. 
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1942 İKRAMİYELERİ 
2000 Liralık = 2000.- Lira 
1000 » = 3000.- • 
758 
500 
250 
IO«t 

50 
25 
18 

• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 

= 1500.- • 
= 1500.- • 
= 2500.- • 
= 4000.- • 
= 2500.- • 
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= 2000.- • 

Belgrat Devlet Orman lıletmesi 
Revir Amirliğinden 

l - İşletmemlzi.n Kurtkemert deposunda. mevcut 130 M3 251 o M3 mu
ad2.11 2080 adet m\lhtellf eb'a.tta m~ traverst açık arttırmaya çıkarılmıştır 

2 - Beher metre ml.kAbın muhammen rıatı 40 lira.dır. 
1 - Muvak.t&t 3 7,5 ilzerlnden 390 lira. 75 kuruş olup arttırmayı mtlte

altip teminat '9 15 e lblAt edlleeektlr . 
.__. 4 - Arttırma 19/,2/ 942 perşembe ailnll saat 15 de Bftyükderede .Rıev1ı 
.tUn;flllt blnasındadır. 

:ı - Şa.rtno.me ve eb'ad eedvell revir tunlrliğlnde ve İsta.n.bul orman çe-
vlrge mll<iilrlüğimde traversler Kurtkemert deposunda görllleblllr. 1817• 

Sipahi Ocağı idare Heyeti Reisliğinden ı 
Ocn~ımızın 18/ 1/942 ta.r1hlnde içtimaı mukarrer yıllık kongrcsı eksert

yet olmadığınAan, 15/ 2/942 tnrihlne talik olunmuştur. 
Sayın D.za.lanmızın mezkür tarJhe 1ıesıı.dUf eden pazar günil saat 18 ete 

Klübil te§rlfier1n1 :rl.ca ede.rtz. (2220) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Paralı talebemiz1n llı;ü.ncll Uı.kslt r;amaoı 1/Mart/942 d.lr. Ta.ksltlerln b1I 

Wlhı tadar :va~ ol.m.ul IAzım~ (2151) 


