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F ranıada harp 
mesullerinin 
muhakemeıi 

Fransa'mn askeri kuvveti 
hakkında hayret verici 

rakamlar 

Halkevlerinin yıldönümü 
Bugün yurdun her tarafında 
büyük merasimle kutlanıyor 

BU SABAHKİ 

Ml.Şang Kay 
Şek'in Hind
lilere mesajı 

'.l'ELGB.A.l'LAB 

Uzak Şark'ta 
bir deniz 

muharebesi 
Riom 21 (A.A.) - Gece geç va.itte 

::a~~kl~1:1a:~ı:.en~~:;= "Halkevleri Türk vatanında, Türk cümhuriyetinde 
suçlular birblrlerlle müşavere etmek- ( J fh 1 
te yahut not almakta ve muhakeme ahlak, i im ve an ayıı me um arının tatbik ve izah 

cHindiıtan bugiinldi mu· 
harebede kendisine düıen 

yeri almalıdır• 

Londra, müttefiklerin 
bir muvaffakıyet 

kazandığım bildiriyor 
safhalarını düşünmekte idiler. 

Çok uzun lttihamname mllll seter- edı•Jdı•ai_ kök)eatirilip yerle11tirildigıv • yerlerdı·r,, Loaıdra 22 (A.A.) - B. B. C.ı Loadra 22 (A.A) - B. 8. C.ı berllğln her safhasında notaanlıltla.r &., Y Y iki hafta Hindi.tanda kaldıktan Cava adua yankmında Bali ar .. d-
olduğunu belirtmektedir. Han. ve aonra memleketine dönmek üzere vannda perıembe akpmı büyük bir 
kara ordularına malzemenin nuıl Bucün ll&lbYleriDJD OllUDCll Jtııru- bulwwı Haltev14'1tnln adedi bug(ln DWIUI ntaıu''fl•n. mtıperelc bir olan Çin ~~danı maretal deniz lnubarebesi batlamıttır. Ma
kullanılmaaı lazım gelditl Jüzumıı lut yıld&ıtlmtlntl kdu:rorm. Cümlm- açılan&rla beraber (389) a ft halt halk te~ llıtlklıale bazu1lınM Ş.ntr Kay Şek Hindlilere IUtlıben bir barebe elin devam ediyor. Müttehk-
nlıtbetlnde öğretilmemiştir. Bundan rı- Balk ParUalnln 1931 eeneslnde od.alarmın mlkdan da (211) J'l bul- ga.~ ta.tip ..._t.+t... mesaj netretmittir. Bunda diyor kiı ler Japonlara aiır darbeler indir-
bqta sınai seteıt>erllk hazırla.oma- J~• ... ___,_ • 1 1 k 
m••tır. Silahların klfayetslzllği ve toplanan tlçtlnctl ba,ilc kong!'e8l, mU§ltut. ~- .INbarl& Dl>&- c:Hindistanda. tecavüze karfl mlf er, ruvazör, 1 nakliye ıremi-

.,, -- "'"&'> .... _ gurur .... ,_ . 2 ulıri 4 k k •• 
asker mevcudunun zayıflığı en vahim Ha?tevlertnın lrurulmasma .-... r ver- Halt.evleri, yurdan kültCir, teıt>iye, rarak ~Ju,ebllirlz ki ~lert. Par- ~oymak için büyük bir azim ve me- sı, m p, . • araya çı ma IÇlll 

hataları teşkil etmiştir. Muhakeme mlş, gereken huırhkl&r yapıldıktan birlik ve d1rUk me~lerldlr. Cümhu- tinin kendllertne ç~ oldutu prog- tanet gördüm. Bugün Hind ve Çinin kuJlant.aılar. ce~dı~~ .?ah.?"1 1ılda.r, 4
4 

Jja-
sathalannda aydınlık verecek rakam- sonra 1932 senesinde yu!duıı muhtellf rlyet Halle Partıa, Halkevlertnı kurar- menfaatleri ve mukadderab aynidir. pon yyaresı uıunnuı er ır. a-

t b ı rlnd 3 .... ft __ Hft"'"evl .,,..,_....... 111ml, bugb tadar tail>Uı:: eylemlfler k .... il d""' 2 . ... 
lara göre daha muhasama ın qın- yere e ' ...... ..., .._ -Y........._... ken, mUleıU tuurlu., blıblrlni aniıya.ıı. takdire llJlt bqanlar &ltıennlt- Her iki mülte tecavüze kartı muka- pon ruvazoru e ıger gemı agu 
da Fransız ordusunun dü.şkilnlüğü te- Memleket, dahilinde, Bat.,ylertnln blrblrtnl eeven, mlllt tdeale ballı blr -::rdir. 1 vemet edenlerin yansıda yer alma- hasara uğrab~br. Müttefiklerin 
baruz etmiş bulunmakta idi. Bu dÜf- ve oclalannm açılmasl .seneden seneye halk kitlesi halinde teşkllA.tıa.ndır- lıdır. Şimdiki vaziyette bizim için ~ayıpla? 1 muhnp, 4 avcı, 2 Am': 
kunluk 2/ 9 939 dan 10/ 5/ 940 a kadar artmıt. Türkl1e dahilinde faaliyette mak, .sfyul hayata atılmlf ftJIL atıl- <Denau •hlle 1 llitan ı da) bitaraflık imkansızdır. Bueünkü mil- rik. an pike bombardıman tayyarea-
geçen tevakkuf devresinde daha art- clir 
mıştır. Şubat 940 da Fraosaının elin- c.dele, hürriyetle esaret. lflkla ka- . 
de 110 tümen bulunurken Almanyada B Ed • 8 ı• •• 1 s t ranlık aruındadır. Tecavüze karp Mubar~be perıem~ ~~~ .~ 
120 tümen mevcuttu. 10 mayısta enın er ıne gore uma ranın çarplfAnW, Hindiıtandan bu müca· lamıı •. duf111an gem~J go.rulunoe 
Fransada sllAh altında 115 tümen • delede hissesine dütene tahammül Ame~~ uçan kalel~ ve. pike t~ 
varken, Almanyada 12 si zırhlı olmak Moskovadakı· 2 Rus ordusu tahıı·yesı·ne etmetıini i.tiyorlar.• yrelen hucuma geçmitlerdır. Muba-şartlle 180 tumen bulunuyordu. SUA.h- rebeye 6 Amerikan muhribi ile F .. 
ıanma programı bUyük geclkmelerle D v lemenk kruvazörleri ve muhripleri 
tatbik edilmiştir. go·· ru·· şmeleri k başlandı ogu ve denizalblar iftirak etmittir. 
IttUıarnnamede gösterilen delillere ISmen Amerika Bahriye Nezareti 2 Ja-

gore Fransız ordusu harbin başında h • d pon muhribinin babnldığını ilan et-
alev saçan makinelerden tamamen Tass, Boğazlar ve Baıra ı·mha edı·ıd·ı Müttefikler Cavayı müa- cep esın e mittir. Bunun yukanda bildirilen-
mahrum bulunuyordu. Hava karşı ko··rfezı• hakkındaki tahkem bir kale haline lerden mi, yoksa baıka mı olduğd 
koyma toplannın sayısı ekslkt.l. Ay- belli değildir. 
ni zamanda tank karşı koyma topla- •ayİalan yalanlıyor ıokmağa karar vermitler Ruslar geri aiclıldan Batavia da nqredaen tebliğde bir 
nnda da bu eksiklik görüımettedir. s Rus zayiab 5 bin eıir, J 

Harbin ilA.nı sıra&nda Fransada yerleri yarın apon gemilinin babnldıiı. 1 kruva-
2109 muharebe ara.ba.Sı .tank. var'k.en Moakova 21 <AA.) - Tem ajan&l 27 bin ölü, 187 tank, Batavia 21 (A.A.) - Müttefik· zör, 2 muhribe tam isabet olduğa. 
Almanyada 4200 taııJc bulunuyordu. bll®iyor: Pravda cueteabıln İstan- 615 ler Sumatra adasındaki lmglliz ve bildirecekler karaya çıkmak iatiyen Japonlana 
10 mayısta Fransada 3180 tank var- bul ınuhablrt )'azt)'Ol': toptur Hollanda kıtalannı tabliye ebneie pike tayyareler tarafından bomba-
ken Aimanyada 7 lll a bin tank var- Alınanyanm Türkiye BiYüJt Elçi.il baılamıtlardır. D~a fimdiden Ja- Londra 22 (Radyo 7, 15 ) _ !andığı bildiriliyor. 
dı. Ha.va müdafaa malzemeal pek B. von Papen.B. Eden'ln PQe!l llldtl.- 8-lin 21 (AA) - Alman or- ponlann mlimanaabne maruz kal- . 
noksandı. Orta lrtlfaa kadar lneceit nunda M<lı!ltovadati öriıp:n.elerl hak- dulan baıkumandanlığmın tebliği: madan J O vapur Cava adaaınm en ıCece yarlSl nctredılen Scnyet teb
ta11arele~ karp ko)iıiak için toplar kmd& Ttbtdı9 ~ ......._ Şark eepla..W. merbs ~..-..de ırar'bbade lndanan Herak limamna liii: DG.a ırece Rua kıtalan ileri ba· 
mevcut bulunmasına ralmen ancalt bir mara-.ıta bulanmat&ar. B. YOD zırhlı kUYYetler gedıtral Moclenin -•-•-ti Bu ti talJ" edilen reketine devam ederek baza mald~n 
10 mayısta yükselt irtifada bulunan Papen bu l&'Qfmıeler emanıda B. • • • •V&&IU9 r. aure e ıye • 1 
tayyarelere ateş edecek topl&r teda- Bden'ln So'fJetler BirUllDe ı.tanbul en mfltkül baY& tardan JÇID~e ~ört ~etler ~alembans petrol tea.le- I ,.erleri seri almqlardır. 
rik edilmiştir. Sahra bata.ryalan ile botazmı ve Bura Jtörfeslni vaad*- h~fta .*en muharebeler ~eticemıde nnde talıribat Y•Pınaia muyaffak ı.o.lra 22 (A.A.) - B. B. C.a 
ağır toplann modası geçmlf ve 1914 _ mlş oldul'Una iddia eyı...-ır bır dÜfman orduaunun külli kamı· olan kıtalardır. So bl""I ·nc1 • al 
18 muharebesinden geri kalmış olan Muhabirin al"-. haberle~ ırön. m çember içine alarak tahrip Ye bq- Müttefikler Cava)'I bir kale bali- 1 vyd et ~-=-L~!..ı~~ Le gen m1~:! Y-:r-

,,... k bir d Uhim. kuunla . -%... kar • 1 d" er en DIUUCUlllra;en mem ..... et • 
partiyi teşkil etmekte bulunmuştu. Türklyedekl Japon Bil}'tt Elçlıııl Ja- . ah _:::...:un m nnı nBe ırebrmetl 'Plld" ~~-'~ v~n!uf er alır. mi söylenmiyor. Bunlann. Kızalor-
Müstahtem mevztıeri dövmek lçln ponyanm bu mal\lmata Almanyanın un a ~ .. lf · . • u aur e • anın vllUl"etıı MıVUStr - •• •• 

bUyUk havan toplan yoktu. İstlh- taynaklanndan b&4b taJU&klardm Dütman ~~ .!-"rihen S bm yanın Japonlar tarafından iatillaına d~n~~ kurulmuının 24 u.ncu yıldCS: 
üm için de buna ben1Jer ehliyet&lz- sahip oldutu keyftyeebıhı lll9'8111le esir ve 27 bin oliidur. Bundan bar mani olmak için dayanmak olacak- n~~~~e raıla.yan .. . yannlu pazarte91 
likler vardı. Tüı1c hl1Jtametlne buna t>emer bir ka düıınan 187 tank, 61S top, 1150 br. Bununla beraheT ada aahiJlorinin gunu alan edılecegı anlatılıyor. Sov• 

1/ 9/ 939 tarihinde hava ordusu kur· demeçte bulmımaıta memur edllmit- bomba topu ve makineli tüfek ·ye birçok noktalan Japonlann karaya yetler Feodosya"ya yeniden asker 
may başkanı General VuWemln, tır. mühim mikıtarda aair harp malzeme- çakmalanna müaaittir. çıkannağa teıebbüa etmiflerdir. 

Borneo'da 
Japonlar Banjermaııin'l 

ele geçirdiler 

Loac1ra 22 (A.A.) - 8. B. C.ı 
Bomeo adaatndaki Japon kuvvetleri 
adanın cenubunda Baniermaain it• 
manını zaptetıniflerclir. Bu limaa 
C.Va' dan 4SO kilometre mesafede
dir. Celebea adasında Macassar et• 
fında muharebeler oluyor. 

Fransız hava filosunun 499 u modem sureti MJlı devletleri sıJacı ai ka,.betmittir Bu ordu ayni za- J nl Bal K ı d • 
o~ma.Jt il2ere HlO tayyareden tefek- ~'!.r..rı. e ~ mtlttıeflldetbı manda düıma~ tebdid albnda bu· apo ar İ adasına ızt or unun gazetesı, _ ~~d~ 
kül ettitinl blldiımektedlr. A.Yn1 ta- mevcut olmayan ya1anlarma inandır- lunan birliklerinin yükünü hafiflet• çıktılar makalede diyor ki: cÖnumuzdea Libya'da harp faaliyeti 
ribte Almanvıııd& 48()0 f1 llJt hat ol- t ._.._.aı.1 0 • • " ")'-b ba d d __ L_ canlanı k üz ·ıö bin tayyare mevccttu. mata ltnaa ~ etme••••••.uuer. mek ıçm ara 11ra yapb11 ıon dere- BataYia 21 (A.A) - İngilizlerin ı ., a r ve yaz a anu ane munare- yor 1:1 a ; tayyareyi ön sal& dlzebl- yalanlar lcl uydwıılmaa tamamlle cede fiddetli hücumlarını geri pU.. anudane mukavemetine raimen Ja- beler olacakbr. hbahar gelmeden Londra 22 (A.A) - B. B. C.ı 
lece~ durumda tdt. 10 mayısta Jl'ran- Hltlercllere aittir. Btııtan bu yalan kürtmilt ve bu muharebelerde dür pon lutalan Bali adaama uker çıkar-I daha ziyade ;lerliyeceiiz ve taarru- Libyada Caz.lenin garbinde genit 
sa 1310 tanesi modern olmak üY.ere uydunnalann HlUer ile hempaları manı ağır kayıplara uiratınııtır. mai• devam etmektedirler. za devam edeceğiz.» bir cephede yeniden faaliyet batla• 
1730 tayyareye sahipti. Halbuki bu tarafından 1şae edilen ve birçok defa Şark cephesinin diğer kesimlerin• -----------·---------------· lllJftır. Temimi• Mekili batb boıyun· 
tarihte Almanyanın 15700 tayyaresi Sovyet ve yabancı b8smta.r tarahn- de mühiır. hava kuvvetlerinin hima• ca bazı noktalarda ketif kolları kar-
vardı. sınai seferberlik iyi hazırlan- dan mahiyeti orta7a YUrulan kaba ve yesinde hareket eden ordu tetkil- ........ ,. !Pf BA <- ı tdaımııtır. Mekili" de büyük Mibv• 
mam,,..ı ldi yalanlann tekrarından b84b bir . • g • kuvveti ..:. · b 1 d " 1 1 ..,~ · . . ft,_,.,.,,.., herk ""'" ıktır Bu len Sovyetleri mınaffakıyıetaız taar• :p~~M ennın u un ugu an aıı ıyor. 

300 den fazla şahit yuk.9ek dıvan fey ~· es "'""" aç . lan esnuında a:..r ka11plara ui- '"'tJAAl"'"""A 
huzuruna gireceklerdir. Bunlıarın yalanlann tahltçl blr mahiyeti bu- ruz •· " , •• ,....,~ İ ·ı· ) • ha 
arasmd& Weygand, Oeorgeı, Amiral lunduğunu anlamak gQıo detfldlr. ratmtfiard~r. . . ngı iZ en rp 
Wlllemin Georces Bonnet Herrıot Cephenın ıiınal ucunda pike tay• ~' ~UBAT 1942 istihaalatına davet 
Sarraut. Laurent Eynac. Paııl Rey~ Gümrü)d• •• erimizd· e yareleri Mumumak demiryolunun <lsı ~o.ao %>" , Loadra 22 (A.A.) - 8. B. C.ı 
naud bulunmaktadır. a.ı.ı.ıtıertn 1·- bazı 1aaamlanna bilyük çapta bom- ~ " · d• L - N Dak d _.. ... Utl:laa ı oarp azan on ün a• 
timaı oldukça süratıe yapılacaktır. 155,000 kilo ~--y vardır balar atmqlardır. RA ce söylediii bir nutukta demittir ide 
Fakat yüksek adalet divanının atus- Y-
toıs başından evvel kararını blldlrmeal Ankara 21 CTelefonJa> - Memleke- lıviçre Y unanistana c:Zaf erin bu aene kazanılmuı içia 
miımkün olmadığı düşünülmektedir tlm.tmeti ça.7 st.oku ırGnden güne aıt- d • -- · her zamandan ziyade çalıımall)'lz. 

ma.ktadır. Bilba.ma 800 zamanlarda süt gön enyor ~~~"~, Almanlar timdi bütün kuvvetlerini 

Ziraat Vekilinin 
Gölcükteki tetkikleri 
fzmit 21 (A.A.) - Ziraat Vekili 

Muhlis Erkmen dün Arifiyeden ıeh· 
rimize gelmiı. Vali ile birlikte Göl
cükte tedkiklerde bulunmuıtur. Ge
ce Belediye tarafından terefine bir 
ziyafet verilmiftir. Veal buırUn öi· 
leden evvel Halkevinde yazlık zira
atin arthralmuı hakkında çifçilerle 
bir konuımada bulunmuf, öğleden 
eonra kağıt fabrikuını gezmittir. 

.. :l.kka•Ier• 

Ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri muallimleri 

Hayat pabaldaiı aöa önünde tu
tularak buauai ve umumi bütçe)•· 
den lllU4 alan memarlann maatla
rma muayyen niabetlercle aam ,.. 
pddL Bu arada resmi mektepler 
muallimleri de zam gördüler. Fakat 
ecnebi ve ekalliyet mektepleri mu
allimlerinin maaşlan olduğu gibi 
duruyor. Acaba onların da bu ye
rinde karardan faydalandanlmalan 
diişiinülüyor mu? Sayın Maarif Ve

. e balleclece-

muhtıelif ecnebi meınletetıerden 1111'- N"181'k 21 (A.A.> - vqlngtondaD ,. l!l l<ıc. harp iıtibsa1ahna buretmiılerd.ir. 
dumuza kiUll"'tli miktarda çay ceı- alman haberleN töre. tsvSıçre hüktl- ~K!lttfl( Onlar biliyorlar ki bu aene muhar .. 
miftlr. Bllen gümrütlertmıme '10.000 mett bir mUJon fnSere franlD ~ beyi kazanamazlarsa hiçbir zamaa 
kilo gümr1lklenmlf Te 815.000 kUo da tinde Yunanlsten& t&lt1m edllm1f stıı kazanamıyacaklardır. Amerikan -
gtlmröklenmemlf çay buJunma.ttad& göndermete mınafalaat etmlfUr. Bit- İngiliz imallbnın gölgeai ıimdid• 
Bu çaylann mevcut at.oltlan. lllveıtıen ıettt Amerttada kurulan YunanJata- 1 1 d k uı1 '--
uzun mtıdde& memlekettn Po1 aıttra- na yardım lromttılll ted1ya.t l9bı d6- ifıa a hn a i aaniı eri ~rartıyor. 
cııu k&rfll&,...,.aı aılbdartarca -. 'f1z natll husumnd& Amerlb maıı- Almanlar 6 ay aürecek huausi ır.,.. 
mın edllmet.:tedir. yeslle mtızatere ~t.r. rete davet edilmiflerdir.» 

Almanya ile yeni mu
kaveleler imzalandı 
Mal mübayaası için Berlin'e giden 

Ticaret ofisi umum müdürü geliyor 

Maretal Petain Amerika 
sefiri ile göriiftü 

Londıa 22 (A. A.) - lmı;r. 
rad,.oaunun bildirdiiine ıröre, ~ 
f&l Petain, dün Amerika sefirini b· 
bul etmiftir. Müllkatta amiral Dar
lan da bulunmuıtur. 

Normandi vapuru çamur
lar içinde yabyor 

Vatinatoa 21 (A.A.) - No~ 
mandi tranaatlantik ıremisi 4 metre 
kalınlığmda bir çamur tabakası üz .. 
rine yahnlf bulunmakta iae de b.a 
gemiyi yüzdürmek kabil olacak.br. 



!:lanııe 2 AKŞAM 

Harp tebliğleri nçh r Hind kıta arı 
Siyam'a tes-

Aiman tebliği Dün Ankarada and içtiler, Ebedi 
~~~-= ordulıın lim mi olu -or Şef'in muvakkat kabrine 

J on ar 
Avust alyayı 

alacaklar mı ? 
şlmall Afrlka.da İngiliz~ un.sur- 1 k k d 1 

lan §&~ Sl.renalkte gert pü.sk11rtü1- Çin kuvvetlerinin Siyam çe en oy u ar İngilizler böyle bir istila 
m~~ fizerlnde Alman muharebe kuvvetlerini tam bir hareketini pek mütkül 

22 Şubat 1942 

Kocamustaf a· 
paşada yangın 

Bir ana kız ateı içinde 
kalarak ağır surette 

yandılar 

yyarelerl laşlalııra ve hnva meydan- mailiibiyete uğrattıkları Ankara 21 (AA.) - Bugün, Bu nutka cevap ve.ran yeni Har- telakki ediyorlar Dün gece Kocamusta.fa~:ı. Ben.-
lan tesı&erine il!labetler lcıyrtetınfş- b •ıd • "] • Anhnı.ya yeni gelen Harp okulunun biyelilerden bir genç. ecdaddan ka- 11 İsmail soknjpnda. beş nunuırolı ev-
ı.tdir. 1 ırı ıyor birinci 11nıf gençleri Ulus meydanın· lan mirasın ebedi varlığını canla, Londra 2 ı (AA.) _ Japonlann de yangın çılqnıştır. Mehmed 1smin-

HU6US1 tebliğde de ka.ydedild.lR! gibi daki Atatürk &.bidesine ve Etnograf- hacla muhafaza eyliyeceklerine and de birhıtn 63.htp ve Muhs1n.1n kire.cı 
Alman denlzaltıla.n Atlantate yen!- D--- Kok 21 (A.A.) _ 'c:-·am .., __ ., Darwine tnarruzu bir çok tefsirlere olduğu bu ev iki kıı.tlı alışıp bir bi-

._.... _, ya müzesinde Ebedi Şefin muvakkat içm!İı ve inıanlık, feyiz, faz;u~t ıve yol açma'-•-dır. Japonların Avut- ruıd A..,,• b!rdenb'- """-t den 102 bin tonltlt 1'1 gemi batırmış- L--kmnandaıılığı tarafından neşre- k brln t" n1 1 '-1 '- !il;.... ır. ~ .,.,. ,. ..... J sarmış 
Jar ve bu suret.le Amerika ah1U açı- ~ . . . • a o are e çe en!ll; er ~oymuı· askerük derelerini aldıklan E:bedi tralyanın en ileri bir hava Gasil ile ~ içeriden yükselen: 
._.da denıi.ıı.ıtılanmız ta.ratınd.an be.- dilen birkı~~~-li! bıöyle d~ektedtl ır:1 }ardır. Genç Harbiyeliler, muntazam Şef Atatlirkle Milli Şef İsmet İnönü- en büyük harp gemilerinin barınabi- ~ Yettşinl .• Yanıyoruz!_. fcryntııı.-
!':,. 1 aded.lni ---e - Hint uua.rı litün t~i.za an e kıtalar halinde Ulua meydanına nün adlarını saygı De anarak s!5zle-......... n vapur ıı.nn .,.....,.... '" ~- ku eıtl . Üm lm k leeeği limanı tahrip etmekten baıka n üzerine konl§ular, kiracıların ntcf 
tonn.ımı 632.900 • ~- ~ ... u vv enne tes 0 a gelmişler ve &bide etrafında yer al- rini bitirmiıtir. ne Kibi bir malcaadla hareket ettik- ~inde kaldıklannı s.nlamışlarsa da 

Ka.raib den1zlnde ba,ela.yan ha.rekA.t için. ıimalt Siyam hududunu geçmek· mıılardır. Evvela herke.in ağızla Alay, Ulus meydanından hare- leri 90rulmaktadır. eve girme~e 1mkfın olmadığını gör-
,erçevest içinde olma.t iUıere den.l.zal- ted.irler. söy}jyerek j,tirak ettiği İıtildll mar~ı ketle Atatürkün muvakkat kabrine Japonlar Darwin' de karaya çık- mO.şlerdlr. 
tılanmız bir! Trln1dad'ın p.ıt>lnde Londra 21 (A.A) - Uzak Şark- çalWtmt§ ve lhideye Harp okUlu gelmiı ve her bölük ve her me.lek- maia ve Avustralya topraklarına 1 İtfaiye gelinceye knda.r koın.şulnr
Parta körfezine si~e muva!fa.k O- ~ ~elen. ilk iyi' haber Çin. kuvvet• (H. O.) rem.lzli büyük bJr çelenk ten birer okurdan mUrekkep bir kıta girmeğe teııebbüa edecek olurlarsa dan bırt büyük bir fcdakflrlık göste
larnk Port of SpaJn İn.gll1z 1lmanmda lennın Çıngmay ı alarak Sıyam kı- konmuştur Banu müteakip ikinci ıı- başta komutanlan olduğu halde Et- seferin baolangıcındanberi halletmek rerek eve girmiş iki kndmı vUcutln-
blr1 petrol gem.ısı olmak Ozere ı.t1 go- talannı tam hir mağlubiyete uğrat• nıftan bir ~kur •enç arltada•larına nog"ra'-·a müzesine ..;derek Eıbedi d k ld ki 1 ] • rının muhtellt yerlerinden yanm~ ol-
mı batınn•.+u; ~, bildt..:.. A B'lin • " •y ...- zorun a a ı arı mese e erın en d ,..,, halde ", .. .,,.. ••M tı 

~· ' + _ _.,._ uıuannı .. ..,or. ynca ı ho• geldiniz d-1- kendilerini teb- Şef AtatUrkün manevt huzurunda 11.L'"l 1 ·1 k l ki d u6 .. ~.ya ÇJ.A.UrmIŞ r. 
11 den 20 ruba.ta kB.dD.r .u.ıgu,q; ha- hrl b ed 'dd l. ... ..........,, mu.tı"u o anı ı e arşı aşaca ar ır. Bunlardan birt Muhsinin karısı tO ya-

n kuvvet.len 38 1 Akdenlz Te f1mall ne oyunca cereyan en f! et ı rik etm.i,, okUl Te subaylrk hayatla- arkadaılan ve okul adına saygı ile Düfmanın Briabane' e ve Sydney' e şmda Hatice diğer! de kızı 19 ya~ın-
Afrlka ftzerinde olmal: üzere 99 taş- muharebeler sonu~da Jap~n .~~rru- rının f8Jl ve ıerefle dolu geççmesini eğilmiıı ve muvakkat kabre bir çe- taarruz için Darvinden bir hava üs- da SCllmedlr~ 
Jıaie taJbetm1şlerd1r. A1n1 mOıddet zun~n durduruldugu d.a bıld~nÜyor. dileımlş ve Ebedt Şefle. Millt Şefin lenk koymuııtur. T8rene bu suretle sü olarak istifade etmesi ihtimaline Ev e.hşo.p olduğundan itfaiyenin 
Sçlnde Alman hava tuvvetletl İngllt&- Sıngapurda esır edılen bliyük adlannı •nı ile anmııtır. son verilmiştir. gelice turasını hatırlatmak kafidir btitün gayretlerine raltmen tamamen 
reye karlı faaliyetlerinde 18 ~ İngiliz generalleri ki bu iki tehir Darwine doiru bir hat yanını., ve yıkılmıştır. Saçları ve 
bybetml§lerdlr. Tolıı;yo 21 (A.A.) _Japon res- Ok il d be e e ilzerfoden mütekabilen 2650 ve yüzleri yanmış olan ana kız Unde vc-

mt teb1iğine söre, Singapurda esir U ar a ırer iZCi 3650 kilometrelik mesafekrde bu- remlyecek ckreccdc ar:ır yaralıdır. A iman edilen yüaek rütbeli İngiliz subay- lunmaktadırlar. Derhal Cerrahp:ı§a hastanesine kal-
lan arasında aşağıdaki generaller Port Darwin sivil dınlmışlar ve tednvt nltıne. nlınmış-

ZR rh hl arı nrdır: v k 1 k halktan tahliye ediliyor la~~gının birdenbire ~!ayıp ve 
Singapur ve Malezyadalr.i İng'iliz oymagı uru aca Camberra 21 (A.A.) - Port • büyümesinden, sobanın gaz veya ben-

kuvv-etler. baıkumandanı general Darwin'de örft idare ilan edilm~ııtir. tinle tutuştunılmak istendiği e.nlnşıl-
Şimali Rusyaya yapılan 
yardımı kesmek için 

denize açıldı 

Percival, on birinci tilmen komutanı Dahiliye nazın M. Collins sivil aha- mnktadır. TahklkaUı. devam edlUyor. 
eeneral Heeth, on sekizinci tilmen 3000 • • b J • f b komutanı tubeneral Smith, sekizin- iZCi U yı zıraat Se er er- liye mucbir bir sebep olmadıkça Duc D' Aoste müzmin 
ti Avustralya komutanı tuğgeaeral }iv • d • f ı k Por~ -. Darwinde kalmamağı tavsiye veremden hasta 
}(zagan V8 birinci tfimen komutanı gın e vazı e a aca etm'Jftır. 

Japon bombalarile ha.sara uğra-
Londra 21 CA.A.) _ stolı:holm re.d· tufgeneral Sinsong. yan demiryolunun 7 kilometrelik 

JOSwıun b1ldlrdl.tıne ıöre, 09 btıyük Singapur ÜSSÜ tahrip Ankara 21 (Telefon1a.) - Geçen 28 oynıağı en az bir lzcl takımından krsmı ıekiz saat içinde tamir edil-
Alman dentz blrlJQ'i. von Tlrp!tz... Ad- edildi b1rlllc1teşrlnde, Oilmhurrelsim1z b- meydana relecek ve her oymalı: ken- miıtir. 
ıntral Schell' ve Adm.lral Bipper su'h· Batavia l 1 (A.A) _ Bir İngiliz met İnönünün ~rmı., oldu~ direk- d1 okulunun adlle anılacaktır. Tale- Port - Darwinde bulU11an Çinlile· 
hlıı.n Şimal dentzlnde Norveç kıyıla- '- _ ı.. 1 uba 1 .. l . ti' tltler dahilinde ~lşth1lmekte olan besi fazla olan okullarda S izci takı- r.in bir kaç gün evvel gitmek emrini 
~. , __ ._. _ _,ır oanr ye s yı fUn an soy emJ§ rı 

nna uvı>• .. çı~....... ızcller1miz1n, memle'ketın blrlnci plA- mı birleşerek bir lze1 Mlüğil meydana aldıklan zannedilmektedir. 
Ayni radyo Stokholm:d& bu ııemi- -400 milyon dolara mal olan Singa- nında yer alacalı: hayırlı ~lerde kul- getırecektır İ7.Cller mhhııtıl gençler A 1 d f k 1" d 

lerln şimali R~ yapıl~ İngU1z _ pur üssü Japonlara terkedilmeden lanılmasını temın maksadJle Maarif den seçllec~ktlr. - vustra ya a ev a a e 
Amerikan malzeme yardnn yollanru evvel tahrip edilrrıiltir. vekAletı yeni bir takım kare.rlar al- Bundan ba.şkıı bu sene yurdun zirai tedbirler alındı 
kesmek emrini aldıklannm ve Brest- Malezyada alınan esirler m~ır. Bu kararlar arasında okul seferberllğl.ndo mühim blr yer alma- Saygon ı ı (A.A.) _ Timor 
ten kaçan tiç Alman zırhllsının • l gençl!tinl sıhhatll. karakterli olarak lannı temin maksadlle Maarif Vekl- adası Port _ Darwine 700 kilometro-
Trondheim'de bultmduklannın sanı!- ve ganımet er yurdun ve cümhurlyetln müdafaasına ıetı ta.ra.ımdan sırf bu ış için yetişti- . . 1 k d B° 
dığını lllive etmektedir. Tokyo 21 (A.A.) Umumt hazırlamak amaçlan ile ve bu ödevin rllmekte olan SOOO lzcbnlz önümüzde- lık hır mesafede bu unma ta ır. ır 

Ruayaya yiyecek ve 1'arargAhın tebliği: Malezya eeff!rl btıtiln ıstıeklerlne alıştınna.ıt iizcre, t1 lınsnd meva1mlnde b\zzat zira.at Japon membaından alınan haberlere 

b ..., d .. d ·ı· esnuında Japon kuvvetleri 73 bin kız n erkek orta okullarla llsıelerde, eeteıt>erllğine iştirak ettlrileceklrr ve göre Japon tayyarelerinin hücumu 
ug ay gon erı ıyor Mir almıılar ve 300 top zaptehniş- tıcaret llselertnde, ~tmen okulla- bunlar, köyle.rlmlzlerde köyllileı1m1zle neticesinde Port - Darwin büyük 

v-,~cm. 21 .CA.A.} ~ So~et· lerdir. Japon kayıplan subay Te er rmda, erkek .sanat ok:ullarlle yapı us- birlikte mahsulün biçllmes1 ve knldı- hasarlara uğraml§, bilhassa Avus
ler Bırlıgı, Bırleşık Amerikanın §ım- olmak Uz:ere 3 bin ~lU ve yaralıdır. ta okullarında, kız enst1tiilerln<:le bir nlması !Şlerlnde vru:Uelendirtlecek- tralya tayyarelerile limanda demirli 
diye kadar aldığı buğday, un ve ıe- izci oymağı kurulacaktır. Blr izci lerdir. bulunan gemiler zarar görmüııtür. 
kerden başka mlihim miktarda kon- 60 000 Avuııtralyada hakim olan kanaate 
aerve halinde et, ıadeyağ, nebatt ' tayyare G • • • • göre, Japonlar karaya asker çıkar-
7ağ, tereyağ vesa.iı gıda maddeleri 1y1 m 1 ş er 1 mağa teşebbüs edeceklerdir. 
hülaaası gönderilmesini iatenri§tir. Başvekil Curtin memleket toprak-
Ödünç ve kira kanunu mucibince Amerikada bu yıl lannın emniyetini temin için fev-
müttefik.ler için gıda maddeleri sa- bukadar tayyare yapma• kalAde tedbirler almııbr. Tam se-
bn almağa memur olan Ziraat ne.uı.- g"' a imkan hasıl olacak İktiıad Vekili, dokumacıların toplanbsına riyaset ferberlik ilan edilmi§tir. Avu:.tral-
retinin memurlan bu maddelerin • d .., } lSO b• 1 "h k • ku yada oturan herkes memlekete fa~ 
Sovyetlere gönderileceğini söylemi1- ettı ve agıb an . ın e. ~ezga ının te tip maş dah olacak her işi, her servisi yap· 
lerdir. İngiltere ise Sovyetlere bu NevyOl'k 21 (AA.) - Birkıik yapmak hususunda teşkılatlandırılmasını istedi mak lizere hükumetin emirlerini 
sene takriben 2 milyon 500 bin ton Amerikanın tayyare imalatının timdi beklemektedir. 
huğday v .. un ve f milyon tona ya- Almanlannlôm geçtiğini sö-teren Timorun İ•galinden 

]ta t d ]")J ]ta d v-..ı. Ankara 21 (Telefonla) - Bu;;ün m~li memleket giyim ihtiyacı temin :'ı:' 
kın ~er vermeği taahhnd etmi,tir. t e ı er rşısın a, -naton 1 k __ .._ 1 f k 1 d'l b 1 dolayı Tokyoya protesto 

Kanada Rusyaya buğday gön• askeri makamlan 19-42 de 60 bin meme etin muııte i mınta a ann- e ı e i ir.> 
t!ereıcektir. 840 bin ton Küba §ekerf taıyyare imaline imkan basıl olacağı dıın gelen el tezg&h dokumacılan Vekil bundan sonra ipl-ik buhrn· Lizbon 21 (AA) - Bn§vckil 

ı.. _uı_ d • t "-t -"--t _ı, mümessillerinden mUrekkep heyet · • _ı_ ku M c.- _ 1 b ı·..:..de ile muhtelif miktarlarda Hawal ve ooıo~m a emnıye ı~ enncz ewr- nınn ışaret etmif ve tcı tip ma§ · .:m..ıazar me usan mec ı~ .... 
Av~ralya ıekeri Sovyetlere ayn)- ler. M. Rooıevelt son günlerde kon• KBızılkay . aalonlaı;nda edtoplanlkmı~tıd yapmak husuaunda bu 150 bin tez- Timor adasının Japon kuvvetleri 
1ru§tır. greye hitaben rönderdiği mesajda u . ?mısyona nya!ct en t~ gahın te§kilatlandınlmasını miimes- tarafından işgılline karıı protesto 

bu ciheti teyid etmif bulunmaktadır. Vekili Sırr~ Day memle~et~. d~.gıtl· sillerden talep etmi~r. teşkil eden bir demeçte b~unmur 
Hindistan yoliyle Çine Elde mevcut fabrikalar genifletile- lan el tezgahlannın bugunku dunya M .. • . tur. Murııaileyh ezcümle foyle de-

_,_ _r1. _ _. d ,_ __ ,_tır durumu kar,.uında yurdumuza ya- cnsucat hayatımu:da muhı!11 bır ·r:· . •• d ·ı k h Oc.11; ve ycsı.uc:n e açıuıCA!l . " d"" .. k k·ı . mı r. gon erı ece arp Vatin&ton 21 (AA.) _ Beyaz pacakları giyim hizmetl~i bi~ bir onum no tnsı te§ ı etmesı ~ok ngiliz _ Hollanda inali ile Por-
malzemesİ aara,ydan bildirildiğine göre, reis anlatmı§ ve ez:cüml-e demııtir kı: mu~temel bul11rtan bu toplantı nihn- tekiz hükümranlığına yapılan tecn• 

Yeni Delbi 21 (AA.) - Hüld\· Rooa~lt derhal tatbik edilmek cBugün bütün yurda dağıtılmı~ yetındt.: gelen mümes8illerden Uç vüz Japoıı askeri hareketini hiç bir 
met, müdafaa malz:emeainin gilmrük ilzere federal hnJdımet dahilindeki olan el tezgahlarmın adedi 15 O bini k~misyon teşki~ . cd~lmitı~ir. ~u le.~- zaman haklı gösteremez. Bu itibarla 
reml'İne tlbi tutulmadan Hidiatan- bGtiln ıivlllerin harp hali fealiyetine bulmaktadır. Bu tezgahlar mükem• mısyonlar Vek1lın dırektıflen dahı- Lizbon hükUmeti tarafından Tokyo
Clan Çine reçirilebileceiini bfldir· getirilmelerini bildiren bir emima- mel bir tekilde faaliyete geçtiği tak- linde bir mesn:i programı hazırlama- ya bu mahiyette kati bir protesto 
1nirtir. mo fmzalamlfbr. dirdo Kayseri kômbinalannın 1 O ğa çalı§acaklardır. tevdi edilmiştir. 
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lstanbulda vefat etmiş. Bu ilci kızın - Çünkü haydut dediğiniz kah- kuvvetini 2 - 3 misli arttınnı§tı. 
r.ıtlan bizim aradığımız Perihan ha- ya Hafız Celal, evleniyor, dedi ve Delikanlı, Melihayı tekrar görmek 
lll1ll1D kız:lannm yaşına uyuyor, ad· mektupta yazılı olan düğün tarihini arZUlile yanıp tutu;ıuyordu. Naza-
lan da aynidir. tedkik ederek, ilave etti: rında milyonların hiç değeri yoktu. 

- Ali 1 - Dalamana varacağınız gÜn, C~et. doğma, büyüme zengin 
Nakleden: (VA • Nd) - Bu iki öksüz kızı Erenköyde düiünün yapılacağı güne rulıyor. olan bahtiyar flnilerden biri olma-

bir panaiyona kapatımı olan ve bü- Bu teudüf yüzooden, eeyahati 2 - 3 eına rağmen, parayı bu dünyada hti-
Noter, hayretle sorduı da. Cevdet:in latediği mal<lmab ko- yük kız 18 yqına buınca onları ao- gün aonraya bıraksanız daha iyi ol- kimi mutlak olarak telakkl edenler-
- Şaka mı ediyonun )' lay)ıkla bularak arkadaısıa göster- kak ortasına at.Mı haydudun izleri maz mı} den Ye ona lüzumundan fazla kıy-
- Vallahi değil, arkadqnn LA.tif eli. Cevdet, noterin gl>sterdiği imıi ii%'erlndc yürlzyoruL Şimdi bu hay- - Aala. met verenlerden değildi. İçinden 

f&VUfun d~l~lcti sayesinde. son ~n· o.k~ o~umaz. yüzü kı!'~ ke- dudu aöyl~~ğe. ~deceğiz? - Hafıza cürmünü itiraf mı etti- yükıelen bir s~, kend~n~: 
lerdc çok ~ neticeler elde ettik. aldi. Çunk<l Meliha ımıını oku· - Bu ıerın bilıyor muaunuz} receksiniz} - Her ııeyı. her ıeyı ogrenecek-
1.0tfen Vehbi paf& dosyasını retirin mQJtu. . - Siz: de onu pek iyi tanıyonu- _ Belki... Her halde bize mukni ıin; cliyordu. • 
de gözden geçire~. . , Cevdet, y~da ae99ız duran U- nuz. . izahat vermesi lazımdır. Kendisine getireceği bu servet ve 

Noter, yanındakı ka.sadaıı koca hır tif çavu1& dön<IU: - Adı nedir bakayım? C d . h 1 ta d W• •• refaha mukabil Meliha'dUl da ay-
Closya çıkardı: fimdiye kadar yüz: - Hallın var, azizim, tahminle- - Hafız Celali Ak e~ eb~ah a. ":b. :ı ~fı~~rı· nlma faciasını~ eararlı noktaİarını 
defa olcum-ı olduiu cihetle, ldeta rinde aldanmamıpın; Perihan hanı- - Dalaman çifliğinin kahyası r aka~ı d.w'? gı ı, mab~ ckısnu uz aydnlatmasını .istiyecekti Bir.nre Me-

uh • b rd biü d b ... _-:L '-·- d Mel"'-- · · etme ıste ıgı esrann ır mını · r-
ID tevıy.ıı.tını e:r: e en yor u; mın u,. .... .1LU1tun a ı ın.a ıımıı. mı? 0w . ti Es d .. büab.. liha, boo bir gururu siper ittihaz: ede-
dosyayı açarak Cevdete sordu: dedi, ve arkaaındım da sevinç ve - Ta kendisi! t.~renkml11d . krar P~lr esını du- rek sükutu ihtiyar edeceğine, kendi-

ö w ek is d·w• d. · h 1 On .. x. • -ld k . un n ırma ıuzusı e yanıyor u. 
- grcnm te ıgın ne ır, azı- eycean a: - u gonnetie nu iP ece sı- F k t C d • k id d disine hakikati söylemeci, kabahati 

-'-? K" ··k k n d Galibed" • ? a a ev etı, ıev ve are e en, 
~uu - uçu ızını a ı ır, nız arkada ı Fahri ibj kötülük varsa itiraf etmesi lazımgelirdi. 

- Perihan hanımın kızlarının ad- dedi. - Bir dakika bili! kaybetmeden 1 k ll V hb" gı ' yap- Ce d t d r ~ti'f l 
lar . . . ma ve e ı paşanın muazzam v e , yanın a ı...a çavuş o -

ını.P k k ) b. Noternd, Cevdb~ bu se~nçli h;~- - Bugün mü hareket edı.yorsu· seıVetine konmak hırsı değil, ıeııe- duğu halde, noterin elini sıkarak ya-
- e o ay ır ııey. kırt§ları an ır mana çı arma ıgı nuz:} lerdenberi.sefalet ve mahrumiyetler zıhaneden ayrıldı; evine uğrıyarak 
- Doğum tnrihleri dosyada var dbetle, merakla sordu: - Birkaç saate kadar. içinde kıvranan Rüsuhi ile Meliha küçük bir valiz aldıktan sonra Hay-

mı} - Bunda ne fevkaluddik görü- Noter Danif bey, evrak sepeti ve Galibeyi servete ve belki de sa- darpaııaya geçerek Sökeye gitmek 
- Var, az:iziml Selef.im, doe.ya- yorsunuz:, anlıyamıyorum} içinden bir mektup aldı. adete kavuşturmak arzusu !di. Ken· 'üzere Afyonkarahisar trenine bindi. 

Nalrobi 21 CA.A.) - Resmen blldi
rlldlğlne göre İtalyan lşgali esnasın
da Habeşlsta.nda. Kral naibi olan Duc 
D'Aoste mii?min veremden rahastsız 
bulunduğundan bir sanıı.toryoma ya
tınlm~ır. Muma1leyhtn Mlen sıhhi 
durumunun endişe verdiği ll~ve edll
mektedlr. 

Halk evleri 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Medeniyetin en bUyük 63Cr1 cemı
yettir. En büyük kuvvet de cemiyet
ten gelir. En şcrenı bir tar1h ve m:ı.
zl sahlbl olan Türk m1lletl, Z"...kAsı, 1s
tlda.dı, şuunı, fcd:ı.klirlığı, Pek az mıı
letıere nasip olan dürüstlüğii, terbi
yesi ve yüksek vası!lnrlyle bütün dün
ya mllleUerine örnek olmuştur. Halk
cvlerlnin en bilyÜk hedeflerinden blrl 
de bir tıarartan inkıliibızımın yüksek 
ideallerini yayıp sağlamlaştırnınk, di
ğer taraftan da mnıetlm1zln yuko.nda. 
birer birer saydığımız eşsiz vasıflarını, 
daha ziyade belirtmektir. 

Büyük MUlt Şefimiz İsmet İnönU, 
22 şub:ıt 1934 senesinde. Ankara Halk
evinde, söylediği nutukta Halkevlcrl
n!n gayesini, şu beliğ cümlelerle an
latmıştı: 

tHalkev1, yeni Türkiye hayatının 
başlı bıı.şma blr unsuru, başlı ~ına 
bir remzidir. Yeni nesli, açlk hava
da, spor meydanında. ve dam nltındn. 
Halkcv!nde toplanıyor. Ancak böyle 
bir nesildir kJ, beden kuvveti, fikir 
kuvveti ve ıman kuvvetiyle yeni Tür
klyenln lstlk:ballni kuruyor, yeni za
mnnm bütün sert dllekerine cevıı.p 
vermeğe hazırlanıyor. Halkevleri, ku
rulan bütün medeniyetlerin üstüne 
geçmek iddiasında bulunan Türkiye 
cümhuriyetinin hayatı için aziz bir 
toplannııı. yerl, bütün kablllyetıerl in
kl§af ettıren bir mllırak royılm:ı.hdır. 

Hıı.lkevlerl bizim kendi anlay19unı
za göre Türk vatanında, Türk cfun
hurlyetinde, nhlfik, ll1m ve anla~ 
mefhumlarının tatbik edildiği, izah 
olunduğu, gcnlşletlldlği ,.e kokleştirt
llp yerleştlrlldlğl yerlerdir. Hnlkevle
rlnln bilhassa karakter ve nhlfik md
humlannda oynıraca.ğı role, bilyük 
role bugün şu anda bütün Halkevle
rhıde toplanan vntandn.c'lnnmın dik
katledni celbetmek isterim.-. 

Hallrevlerinln gaye ve hedeflerini 
Milli Şetıml.zln bu vecız sözıerinden 
daha beliğ bir surette ifade edecek 
saz bulmak knbU de~dlr. 

Ife demeli? 
Gazetelerde bir füare: 
d~alık tutum ve satıaı inhian

ra alınmıyacak. > 
cTutum>, «tutumlu>. •• Bun

lar, ctasarrub ve <tasarrufa ria
yetkar> manasında kullanılan 
öz Türkçe kelimelerdir. Her laf
zın net aekilde bir mefhuma 
karıılık olması için, yeni ikelime
leri çeşit çeıit mônalarla kullan
mamalı. 

cBalık tutum ve satı§ı> 

dememeli, 
cBalık tutuı ve satııı> JWl tanzimi i§ine bu noktadan baııla- - Utif çavuıla arkadaıı. ım Rüsu- - Çok tuhaf 1 Pek münasebetsiz d~inden ayrılmış olduğu halde, Me-1 Arvukatla arkadaıı. Söke istasyo-

nııştı. hiıün tanıdıklan iki l>ksüz kız kar-· bir zamanda Dalaman çifliğine gidi- lihay1 mesud ve müreffeh görmek nuna vardıkları zaman, çiflikte ce-
NotCT, on beı senedenberi, dos- deı vardı• kJ, anneleri Lutfiye Ra-ıyorsuunuz~ arzl1su, Cevdetin bu muammayı çöz- reyan, eden hadiseler malumdur. L .J 

)"aya konulmus olan kôğıtlar arasın· mJz namile Umumt harbin socıunda - Niçin) mek üzere yapacağı son hamle için J (Arkut var) l ,__, ____________ _, 
demeli! 



Sahife 3 

~~~il~[ . 
Harplerin -ti llmrlf ŞBBıR B.&llBRLERi ] Bil Sah alıpmı 5 U M E R Shıeması 
- ... daha........,.......... Kok kömUrU U . Al HOLLlwOOD'un 

....... ..a&mettir. n tevzıatına tın ihtikarı en blyük yı)dnlan. •• Bütün lrii-
Ba .a. JWYiisWe p Jmıldlborı 7ük Radyo merkeslerL .. \'e en 

C-....a.~ ~-=:: &ti Bank, kl>mGrctllere yarın başlanıyor 30 •uçlu asliye ceza mali- ıneşlıur Orkestraıann lştiraklle 
• 1111 :rarm da 1000 ton bmeainde muhakeme JeDI (DEANNA DURBİN) 
.. ~~:...::"..: k8m8r vvreeek YllV•t bu liuauıta reımi edilecek GLORİA JEAN 
,_ br ,..ım.dJiı .. bom laan· bir tebliğ nefretti tarahndan emsalsiz 'bir 
._ _... ambekhk .... ecblı a B&nD '*1'lmls lr&Dtl' ~ Biaıdllert ıe&blt ettlklert altın fJa.t- tanda yarablan 

............ adiyea ....... " ....... omı ....,.,,emaıc mak•dlJll ~· ~ lllütıan tt.1tıaren pı1ırim1Bde lGtnl rumı borsa tlatl libl ,&tereret YASASIN SAADHT elma aı uu:dr ..ı...tellm. .... btl!nde. ha1D •lm'* ._. 8Jrnlr- .- ldlll. nMndef]Al', baftada bir IPlttllA.syon Japmak eıuretıyıe men-

.-C- yabalıt h•• ıtiııı• sa. Mn&M olllı't DO bı lr* lem_. dalıtR- sibı tbı* brtı mukabWnde an faat teıninhıe bl~tan maznun 
lllblnn. ........... poıJl'U Wte- tmı,....,.... ötı- .mt• - ~. 1'Ulyet bu hU5Uılt& 10 t1f1 haklannda evrac tans1m. olu-
_._ llt:İİ bir ._ L--'--'-- a !Ilı* Jllllll ba ile J'll11den 1000 blttın tırınltı.ra. ~ gelen teblll1 narak geçen llntmUAntnın 111 ıncı lhlltewem arfkamıi taıkdlm edecektir. Dlaer sahn ark:ı~n 
-. ~ -..T-· .. tan ..aaıtlr tlbAI ~r. Bil Jc&.. ~. dntl Ullye bethıe1 cesa mahtem.eelnıe DLJGENE PALLEITE NA 
O ....,,.., -.ı IWlet ...ı.n ..-. mlrler, , •• atmd m141lrlOll l'1rmCll8ı mı teınlat.mdır. za.nırl t6- TerUnıl§lerolr. Be§!nci ceza mahte- .c. • N GREY 
• .,.,_..,.., • .. , ..-. ~ tlnfmdaıı '8ılblt ohlDm ~nrctue111 rtUen .... diJdm' tedarik edeme- m~ı bu davanın r117et1nl •llhtyetı ~- ve ku .. çu .. k BUTCH ve BUDDY 
.. limlıl ~ dolru ..-. aça· ~ ft baJb, !la* mQn.Dbe lD- alertndıen uıı ünü lltl.yeruerln, haricinde röreret mftddelmnumtıtte _ _..,. 
-... aalıılQDu taraftDd&D ~ 1111un Jrmulacalı lıAlıdı ~ kabı be- Termi3Ur. 

Keka... udı berlnıdllı -~. raberlerfnde göt1lrmeled ltıırarl~- Maznunlar dün adlJyeye getlrllm4-
Anıda .ada, ... eddlde eann- K8mt1rctlllR dll#M k&ntırlerdm llUftır. Bu h~,.Ulyetten gönde- ler, aorgulan yapı.lınlftır. ı.tAcn.pta ,--••••••••••••••••••••1ııı. 

... oluyor: btr Ilı~ •lbtntn lltltN'Mı1 te- rUen ttemıt ıebUl1 netredlyoruz: maznunlardan bir kanı euçu tama.-
- Yahu. bu ...,. .. tok ..... , mln .. .......,.. ~erin ,... Vilayetin tebliği mı11e fnklr, bir tıanı da tevll etmtt-
Kötil hW ~ _... ..,. Ollı penllr4e aQf1um Mimi blddi Jtaft UılUltmiln tatbllt edlldlğl felı1r lerdfr. Tahkikat evrakı blrlncl aor-

--.ler de dikkate ....... --, llO kilo o1anılc t&bdlt edllmlfttr. n he"'larda balkın un ihtiyacının ~ .. h~e nnlmlftfr. İlk tahkl-
..- ..... - - ilLIIuı.l edildikten amıra evrat u-

- Trablm harbi ld ,.la ........ '8mln114&ğıda olduğu şekilde karar- ll:ye ceza malıkenH!Slne verllec*U.r 
-.mıtb. Balkan harbi ö,.ı.. Gecm Maldne.i bozulan motör JqtınJsnı§tır: ÇUnkQ Tftrt parasını koruma kanunu~ 
Ummnl •fff d&t eene denm ede- kartan)cli 1 - Ekmek yerine un ~ latı- na muhalif hareket edenler, bu rnaa-
lıildi. t.tikW mlcadelemis o bdar ,enler her hatta pazartesi gün&ıe temede muhakeme edlJcyorlar 
• ür • ti Hariçtıeld mluall.S ~ lldmda bir ~r eneaı altı ekmek kuponlan mukablltnııe ve M hkii d"l "k" 
';~ H bet barb" IW ~ odun 1'*11l olarak yalnız o günkü ıstlhkaklanna kal'f1lık a m e ı en ı ı 

t6a 1 L--bl br:i =_, a __ -1_ k 1·: ntıtııma ceııımı <'•<*hı •~tl&nnda aşalhda blldlr!IdlRi fe)tlldc un alabile- muhtekir 
S..,anyo ....- ... 7ul ~ ap 1 maldnMl bomlmut.,. .ulMm atıntı- ceklerdlr 
pn blc&eler ..• Gsçi Çin • Japon sma ~ Kanhc& rıhtımına 2 - 7SO gram ekmeğe mukabil &al. Cağaloğlunda bakkıallıt yapan Mua
b•ıruı epeyce uzadı amma, batka ~. O llrada ~ ta.ptaru 3'75 gram ekm~e mukabll 265 gram :ara, :eyanname vermeden f"ker sak
Mdiaelerle ihtillt etti de omm için ••• rıorlu.tla dJfanya ~ıkımıl n telefonla tm verllecektır. ama suçundan mahkemeye verllm1f-

C: A R K Zevkle seyredilen. .. Eğ1endireıı. .• 
... • :Ve bütün muva!fakıyetlertn 

Sıneması f1lmin1 gösteriyor ... 

2 Zarafet kraliçesi 
HILDE HILDEBRAND - LENi 

MARENBACH ve HANK SÔHNKER 

ISTEDIGIM KADIN SENSiN 
2 saat Zevk ve Neş'e 

Buıün ... ı 11 4e tenslllth matine Harplıerin tabii ömrü, ...ati beaap· Jlmandıan tmdat ~ftlr. Deıtıaı 3 - VllAyetlmlzde 23/ 2/ 942 tarUıln- ;:ı,11~1~~~= ceza ~~de 
la. &ç yıl l'örilnfJyor. Çin • Japon ~imdat motörlert, Bereket mo- den ltlbaren bu karanın tatbUdne nm dilkkA.nınm ~~d ~odada&· 
.............. Zaro ala ıribi iıatiana tet- ~11 batmak i!Rre iken turtamuf- t>&,,Ianacaktır. Karann tata>lklnl P· bodrumda 260 k e ve ~--••••••••••••••••••••' 
WJ etil. .. imdi. 1939, 1940. 1941, lardu. KUida r.aytat olmam~. clktlrmıemek içln flnıd11!k bu tevzi&tm bit olmuftur. M~:::~ ıa- "11••••••••••••••••••----.. 
1942L .. Eh. ..... ilri de eli laılaim- fınnlarca yapılmaa muvafık görill- ra cezası Memesine, d1lkkAnın: Pb'i; • 

• olmM lban. •• Ha bitti. ... bite- feci bir ölüm m~ttırliaıu. ~kınet kuponları muta- !:":ı~~~~asına 'Ve 2'0 kllo ose- Bu hafta SBS sinemasında 
~ ~~~~~~~~~~~=~w~ 

- Fakat öyle mi söriilüyor? da bir lfı:hıtn blr buçuk Jafllldak1 ot- nreceklert unlar için fırmC!lann flm· elan mahkem~ veril~ ~::ı; HANS SOHNKER ve WlNlE MARK US 
-1918 de, M..n.r A.....- cep- ıu J'lkret odada O)'D&Jbn ırwıpla diden hazırlıkta buhmmaıan teblll ıttncı ceza mahkemestnde nbe'"Nae 

... ç&ııllılıı:• siW mi s&-ilib01.ıla7 ~. v..,,.ım tbıertnıde bJ- olunur. edllmlş, Veznecllen:lekl dZ:kırAnmm tarafından yarablmı Fr•mız:ca efSzlü 

• da - Wr ,...._ ....... ""' mıuı te:ncen d9rrOmll. -- - Pik- Mart ekmek kartlannın k1ra bedellnf arttırdıtı .-blt oldulun- KA D 1 N ve PARA rir, at.ı çorap .aldiii siW .W-·- ıw&ln tr.eıtne cMlktlleıft Tlcudtı )'all- t •• L--1 dı dan 144 Ura para cezuı lldemete 
.... bas6nkl ırersinliie ........ .• lllJltu'. xevarr l'a:ret butane,e bl- evzune ..., an mahkt\m edtlmftttr. 

dırı1null& da b1ru mnra 6lm8ft,tlr. Maı1 ayı ekmek bl.rtlannın tıeov-
G8'Çi. ........... e, ~ Ad1J19 doktoru B. llnffl' JCaraıı ceeedl dine bugünden itibaren bqlanmıttır. Kin. 1Atinııe .. ,,.... F1lmini stirtinüz. 

lıoppnalann 3 - 4 MDe içinde neti• mu,ene -- IOOıtumesinıe rahat TeYZlat fQbat &1JIUD 28 neı pertembe Sarhoş tacı·r I!' ..,. beil•ncltfs söriiJmektıedirı fa- 1"8mliltlr. 111n11 akfamına ta.dar tamamlana- .-a.u •• barahb-• eebobiyet Terotı macerapereat kadınlann hayatını 
bt tarihte 30 sme, batti 100 1ene caktır. Tu-rir eden çok hiut ve mfieamolduiu kadar ihıtir•lı bir &imdir . 
..ı.....beleri de yOk mu? latavrit Vlllyet tan.tından görülen lürıum T b •1 Basün wıt 11 de t•üitlı matine 

......,. bir baLlmr. bmarit de Ham kauçuğa 112ıertne mart 1111 emıek mrtıannın a anca ı e okuyucu ka- -------------------
~e. Amma, iltamt •e izmarit u:- lsme muharrer olmuı karartaştınl- dınları oynatmak iatiyen ...,.••••••••••••••-•••••••._ 
-.J .. oLlaia sibi. harp azmanlan el kondu DUftır. su ekmek tartıan aynca Ah d 6 I • 
4a ~ danek... btr sıra nmnaramu da ihtiva ede~ me a tı ay 

Bir samaalar, .....,., cÇarlu Dev- 1.tantıuı Tillyetı hudutlan dahllln- cettır. hapis yatacak 
ranıt m dine aeldiiini lanmJt. Fuzuli de mevcut bam tauçt*lan. el mı- Mart ayı içhıde, ekmek ka.rt.lnnnı 
--.h• tercii he.dinde evwılce Felek mu.otur. Ellertnde ham buçuk bu· kaybedenlere yalnız o aya mahsus ol-
clrifir leli uı:-a mi-el ......_ d lmıdUl'*Dlar, 21 tub&t ••mına bdar malt tarWe verilecek kartlar, hu- Aııadoluıdan mal almalt iizere t.-

• -..7a '"" •· bir beyanname ile maballln en ~ ausl bir tekilde tabolmımqtur. n- t&nbula ıeldJtfnt ~ Ahlmd 
Nedim de, iblimal ODdma milbem m11t119 memuruna bQdlrecetıerdlr. mt* ta~ bJbedenıeıe, ,eni aduıda blı1 pce Beyollanda bir sut

olarak. K_..'ma. Cen'in ftlldarma Mm! MildafM. Veöleıtıne betlı blrllt tartlar yapılacak o<* esaslı blr talı- naya gldel"ek rakı Jçlp aıtq oldm-
Wtap edip ta nmralan 187'-ı .e tıeptktlllerte DeYln dem1ryollan kllcattan aonra ~. t&n mnra sulıwtıun tasmmı toerldm 

tdarelerl "ueam oft8' beJa,nname lcllltleml§ ve tabancamıı ~p: 

Taktlnlate çarh amennl k1blıman1d1 nmıekten tlltlma edDmlışlerdtr. Ver emle mu"ca - Saz çala.n kadınlar soyunup --
mııı dfl mürun 1d1 endahu bt ~ o~. J'Ota beıımllll 

ııa;,aruna ...uflrilrüm. dele 

Bugün 5 U M E R Sinemasında 
IRENE'in Büyijk Y ıldw 

ANNA NEAGLE • RONALD YOUNG 
ile ....._, Y...tbia • sevimli Te •ten ve net'eli 

llmd1 un.ına ~rdir ma.ıman- Ecnebi ve ekalliyet mek- k • Diye tehdide talkıfmıştır. Baıtıot 
'dır tamam teplen• muallun• lennın• • onoresı Ahmed zorlukla :vat•''"'P pollee tıes- ()p.-et filmini mutlaka aörüniız. Nefiıs ___ ..:ı_! p• .... aları"le -=---

Um edUmlı ve asliye altıncı ceza ma.h- • ınuauu - .... •-1 keme&lnd .-kılar dinliyecek Ye hllt döndürücU damlar görecekainis. 
Felella ~o Jıl" 100. 711 Mrple- maaı anna zam .. - - mıttır. e muhüıeme lltma. alin- Burin u..ı 11 de tenzilitlı matine 

m 100 ıılnde cbl anan• olup timııli lıınua lılaartt Vedlet1, huıswıl okullarla. ec- B. Süle~an Çakır Yapılan muhn..__ •••••••lil••lliııılliıiımıiilliliiiiiililıiiim••-••i 
pldijini, fazla e1mı1Jı iW Dlb1 1'9 tlıaJDıet okullannda TO.rk- • 1• J k be _.,.ue IODUDda Abme-

• ek ,_ wvı ::.:cu; oe n ktllttr dersleri ntretmenıert bm ıra ı te rru din.~ lle ~ euçu 8llıA& 16- 1A••••••••••••••••••••••ma.. 
~-... clirıı11·t11.l'a';l!ta*;.m...,. ....,. ~':~ ~ alkıılarla karııla ~~:raı~~e karar n- EL H A.M R A 

unu 
dı 

Bir biklye ltittimı dJr. MaIOm oldutu Omre Büyük MU-
Padirhm ..,W. ı.tahlı lnaııh için 18' Meclla1 tara.tından, devlet ye İatanbul verem mücaöelem ce:ınlye-

6tleden W ---' bW at eatm almaf. Para- beledlJe memurlan maqlanna Ja- t1n.tn yıllık kongresi. dün. 
.., ..:rcfaldan eonra,. ha,... eaki pıJaıı fevtaıade mm.laıttan ~ebl 'le 90Ilra Etıbba odasında top!~ 
..ıübine eonnut: etal11yet metteplerhıd~ otretmenleır Koogreyl cemlyet re1el 

tır. 

profesör 
ı.tU&de ldemeınlllerdlr. Maarif ve- do1ı:tor general Tevfik Bağlam 

- Bir huyu filin Tana. 18yle de tlletinln ba h'OSU3ta yeni bir tarar· kongre rtya.sethıe doktor B. 
- a&e davnnaJDD. ımne hazırlamuı ~eniyor. Tah.s1n ret1rllmlşttr. 

açıma. 

Orhan 

- Vanhr. Bundan sonra idare heyetl 81.hht ve 
- Ne? Adart mürakipler rapol:ın ok 
- Y mıini ywip ukumd• ..- Bira tahdid edilmedi blr ara • alan doktor gene 

..un ld çifte ..Uar. DQn btr ~ blra ıstılh1A.t1n1n tık Bağlam. e-ıı:limle dem.iştir 

unmUIJ, 
ra1 Tev-
kl: 
tebşirlm - Aman. Bl&rlm yahu... t.hdld edfldfltnf yannJff;ır. Yaptılı- •- Kongreye mühlm blr 

- Ölaen de aldumu. .. bd dp - Wık..._ san bu, dotrıı detll· vardır. ~çen sene Beykoz dispanS 
lıallar... dil'. eeıırtn her tarafJnda bol mtk· rlnln tesisi i91n teberruda bul 

e-
unuldU· 
191ıe de itte Felek de paclipbm ab sıDi dula bira llalunıdutu ıtbl beiYUere tunu haber veftttllm clbl bu 

,...wwwdm maaleeef... Dart harp bla ffrlJmutıedlr. nlnm, ld&re, ar- Eren.köy eanatorymıuna 60 
)'lh dolmat ald dört daha pa mahsull ahnmea:ra bdar mata bir pavlyon tnşuı lç1n 100 b 
..O. ~ ~•-L mala IDlll&l bı.nbuyacak tedblrlert 11- blr teberrua mazhar olduk. Bu 

yat.aklı 
1n Uralık 

bQyilk 
ıöste-·- __........ • IDJllbr lnsanlyetpenull11 ICskleehlrln 

TOlacaldarmıt. s- aldama, dört · rlfi sevmlyen miltffazl baJUWeVe rle-
ımif-.... eaallar .•• Y1be kadu yola ftl', Kim _!_I • 1__.,___ rtnden B. Stııeyman Çüır c&sfıe 

lllllali ...... aeaı&1en auruaruıa ve tır. İfln en 1ttlbar edllecelt tarafı B. ,,.. 

Bitin htaabuJ sizelllttnden llahsedlyor. Menbnln en büyik fJ1mL 

Ali BABA ve KIRK HARAMiLER 
Tütün parası yüzünden 

yaralama 
Tahtakalede Ahmed adında blıt 0 

civarda t1ltünctl YUBUftan '9'8!'e61ye fiil. '1"llm sazının, Türkçe ıarkıların, Türkçe fllmln şahe.serl. ~steler: 
tQn alDUf. ı>arasını -.etmemlft!r. DGn AlllDD YA'l'MAN - Ok11JS111ar;. NEV7..AD ALTINOK - SUZAN • 
Y~ gene dllkkAnm &ıünden geç- OVvEN • GttziN AB.KIN • SEMİHA • NUMAN İÇLİSES. 
meıcte ol:ı.n Ahmedden parasını 1*- FUmln 14 kısmı birden gö.sterlleceA'!nden seans zamanı bulunulması 

ml§, bu YÜZden aralannda. kavga ÇJık:- •••ı1c•a-ol•un•u•r•. •Bulİgiııünılıııiieeansllılliilıiiiarİİ:ıııİIİİO.iiı30İılll· İılm-llİ3İii.3İlıO•·llİ81i-lıı8İİİ,3mOIİdmal.••~ 
Dllftır. Bu kavgada Ahmed bıçakla 

Yusufu muhtelit yerlerinden tehlikeli ... ----------------------~ .surette yaftlılanuştır. Yusuf hastane- • 
1fl kaldınlDUf, Ahmed yakalanarat 
adliyeye tesllm edilmiştir. 

Şüpheli bir ölüm 
ıturtuıuota oturan vasıı adında fh

t.IJ'ar bir adam d1ln evinde ölil olarak 
balunmUftur. Adllye ııoJı:toru B. Bn
ftr Karan taıafından yapılan m 
nede ölQm ftlPhell görüldü~de:':: 
..s morsa bldınlmlftır. 

Ea L-.... m.. --Ll--
llftQ-~ muııttaran. •• 

F.n korkunç cinayetlere yol acaa. .• 
F.n birik beyecanJu yaratan... 

Pırlantah Kadın 
ISA MIRMIDA - GEORGES BRENT'in 

Y9'attıiı - IOD ...... Fasla njld.inJik .-..... allmell- it bulma yurdu Süleyman Çalcınn, oemJyeUmbd 
A. m '+ , ı.... k dini t:mdaıı ve uzun usad.ıya tıedk1k 
- laıpbftnemalıı .. Dalına ...... ID:!ln&ıl JlaJlcnl, ~ ten m, J'&Pılma.sını arm ıııiwııuwıZııaiıkiAAiinnunımnmuımııoı*fi 
.._ 1111111 .... lıAIW cl .... ı • m.m bfnMDM'a Hm Mm turlar· bayırm en tıemJz b1r tekilde J8P T eıekkür 

etUt-
ettJll 
ııaca-

H.,.eamdaa lmdnt alm • atbı11 filmldlr. 
A 

Bagünı L A L E Sinema.ında fwclce milhqe oaa .... - " il bulma 1llıdU nunmda bir tına kanaat getfnn1f olmuıdır ..... ,_. .......... 
" .. 11lftt ...,.. Çlıt MtıMdDde Paı4I mf3'etlmJz1n en ~ tW1 _____., onulmaz 181'& bınb-

ce-
• btr ta-

(Ak,amcı) w BaDMI aöııı lıahmm~. t:ım 1darl Te fuzul1 masraflardan rat &rammdan ııeno 11fta ~ 
'had ........,. IO taalJlt J&taJCbaııe, J11t b1r Ut1z11k.1e kaçınmak n et1m. tJzımıa Beblne Borban•ı.n .., Prosrw Dan ol.alır 1942 ...-' in .................. 
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ve büyük NEW • YORK 



Sahife 4 A.llŞAll 

am 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

1 Günlük Borsa 1 
İstanbul Horsasuım 2l/2/94! :'Flatları 

L. K 
Londrıı üzerine ı sterlin 

• Mevyork üzerine 100 dolar 
Madrld ilzcrtne 100 pezeta 
Stok.holm üzerine 100 kuron 

ESIL~'lveTAHVİLı\T 

5.22 
132.20 

12.69 
30.72 

3 7 1/ 2 933 Türle borcu t.~ 1 23.65 

a 

OTO~tO.r.tL VE MAK..tNisT OKULU 
Bomontl Tramvay dural! karşısı - Telefon: 80259 
11 Mart 942 de açılacak yeni devreye J.şt1rlı;k ediniz. Bu 
devreden sonra okul, hazirandan 6,YHUe kadar yaz tatlll 
yapacaktır. Bu makine devrinde mat.ör bllgtslne ve 
otom.obU kullanmnsına yabancı kalm.11.yµnz. Henüz bir 
mesleık tutmadınızsa; C>lxmobUcl.ll.kten daha çabuk el
de edilenlnl bulama?.StnlZ. Vak1t kaybet.rneyin.tz. Ta.11-
matna.memızı isteyiniz. Adresiniz& göcderellm. 

.,;. 7 934 Sıvas - Erzurum 2-7 20 05 K U Ş T oy Ü N DE N 
'!1a 7 941 Demiryolu 19:95 ""-- . =========================== ~ 

.:~:~;~~;::~~::::::~ ~:.~;·füR'i"USTüfümYASiiK"2 "LiRAoıR ı 
yldonümiı şere!lne salonumuzda ya- Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmn.kçılar, San- 1 
pılııcak toplantıların programı aşa~ı- dalyacılar sokak, Ömer Bali otla Kuş tüyil FabrikMı. Telefon: 2302'7. 

ya çıkanlmışt.ır. Bu muııu bayramı- .. ••••••••••••••••••••••••••ili 
mıza işt!rfı.k etmek lstiyenlerin Büro-

~~~~~~ d:ıvetıyeıerını nımaıan rlca Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
22 2/1042 paz:ır guniı saat 04.30)- BAŞ, DiŞ, 

VE BUTUN 
da: l - Evimiz Müze ve Tıırih şubesi
nin tertip ettiği <istanbuldıı kıymetll 
Türk anıt nümunelerl> sctgtsi açıla
caktır. 

::? - Törene b:ışlnma saat (14.50> de: 
a> Istiklô.l marşı: Halltevi orkestrası. 
b) Saat tnm Cl5lde Anknradan rad-

yo ile verilecek C. H. P. Genel Başkan 
veklll ve Bışvekll sayın Dr. Refik s:ıy
dıımın nutkunun dlnlenmcsı. 

c) Söz: Halkevi rcisl Dr. Yavuz 
Abadan. 

ç) Halk tuı1dilerl: Halk şalrl Ati 
İzzet Özknn ve Hamdi. 

d) Temsil <Değişen adam): Halkcvi 
temsll ~ubesl. 

22 12/1942 pazar günü akşamı saat 
(20) de: 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 39/171 
Ölen ve terekesine hA.klmllf,rtm~e el konulan ölli Galip p:ı.şa kızı ırret 

Bıled:ı.nın 4,5 kırat sıkletinde 7000 Ura kıymetli tek taş pırlanta yüzüğü ile 
diğer kıymetli mücevherleri ve el yazısı altın yaldızlı Kuranıkerlmi Belediye 
müzayede salonunda teşhir ed.ilm.ekteldir. 

26 Şubat 942 perşembe günü satılacağı illn olunur. (2648) 

Sıhhiye Vekil etinin 

s a t m e r a k l ı 1 a r ı n a: 
YAXIK, ÇATWU(, EKZDJA ve 
CİLD YARALARINA fevkalade 
iyi g-elir Derinin tazelenmesine 
ve yenllenmesine bimıet eder. 

Her Enanede bulunur. 

•• Asrımızda saatler o kadar terakki etmift:ir ki, tahayyül edil
mez derecede ufacık oık saatler bile imal edilmektedir. 

al IsUklal marşı: Halkevl orkestrası. 

b) Söz: Halkevı reisi Dr. Yavuz h••••••••••••• 
Emaali olmıyan ve zarafeti ayannd J yurdumuzda henüz 

bir misli bulunmıyan bu mini mini Bayl!lll, saatlerind-en az 
miltarda getirilmiştir. Bu harikulade SINGER Bayart saatle
rinden birine malilc olan bir Bayan bundan büyük. bir zevk ve 
guru. duyar. 

Ab:ıdan. 
cı Konser: Hulke\"I ork strası. 
23/2/1!142 pıız:ırtest t\kşı>.mı saat. 

C20 de : 
a> İstlkHU marşı. 
b) Konferans: Halkevl relbl Dr. Ya

vuz Abadan. 
e) Temsil (Artezyen): Halkevl tem

sil ljubes!. 

* Fatih Hıılkevlnden: Hallrevlerl.nln 
onuncu açılış yıldönümü bayramı mü
nascbetile Evimiz tarafından hazır
lanan kutlama programı aşağıdadır: 
Bu toplantılara gelmek lstlyenler da
vetl.yelerini Evimiz büroslllldan ıııa-

1 bilirler. 

i'tloda Uf'nls K ulübünden: 

Satıhk Kotra 
Kulübumüziın malt olan 

RÜYA KOTRASI 
Hali hazıJ"ile bulunduğu yerde 

satılıktır. İsteklilerin kesin tek
ıınerlııl nihayet 28 Şubat 194.2 
cumartesi günü saat 16 ya. ka
dar Moda Deniz Kulübüne yazı 
ile bildlrmelert 111n olunur. Faz
la. taf.sUAt ve kotrayı görmek 
için kulübe mUraca.at edilmesi 
Telefon: 60052 1 - 22121942 pazar günü saat ıo da: J 

Hallte-vl binası önünden başlamak ill••••••••••••I 
üzere (Fatih Hıılkevl ikinci sokak ko-
şusu). Bu kOŞ'UYU herkes gelebilir. Ko- -------------
şunun hitamında. muhtelit hediyeler. 

2 - 22/2/942 pazar giınü saat 15 de 
Ev kurağında: l - Istlkl~t marşı <Ev 
ban<losu ı, 2 - C, H. P. Genel başkanı 
vekili sayın BaşvekJt Refik Sayda
mın nutkunun radyo lle dinlenmesi. 
3 - Halkevi reisinin konuşması. 4 -
Konser. 

3 - 22/21942 paz:ır günü sant ı 

CILD GÜZELLlCt 
Bütün Güzelliklerin 

tlSTUNDEDİR. 

BELFAM 
Sizi yii.ksck mert.ebeye eıi4tJ.-

20 den 24 e kadar danslı a.Ue topl:ın- rir. J.\.ta.kyaJınızı :yapmadan ev-
tm. veı bu krernı kullanınız. Çehre-* nize hııynt, n~·e sıhhat ve * Snnyer Halkevlnden: 1 - Spor şu-, letafet verir. 
bemlır.ce seri hallnde tert.lp edilen mu- illm•ıııilllliııiıiııliı•••••••ıl 
kıı.vemet koşula.nnın 4000 metre olan - -------- ---
iklnclsl 22 şubat 942 p:ı.zıır günü saat 
10.30 da yapılacaktır. 

2 - Koşu sahası Büyük<lere Uc Ta
rabya arosındakl asfalt yoldur. 

3 - Derece alanlara madalya ve 
mükfıro.t verilecek.Ur. 

Ş AR K D E R İ 
Türk Anonim Şirketinden: 

MV7AKimAT RUZNA..'\IESİ: 
ı - İdare mecllst ve mürakip ra

porlarının okuıunıısı, idare mec.llsl ve 

Bunlan gönnok jçin sayın mü~terilcriınizin bir kero ma

ğazamızı şreflendirmelerini rica ederik Çünkü bundan kendi
leri haz duyacaklan gibi, biz de bunları göstennekle ıerefele
ne~Li arzederiz. 

SINGER Saat Ticarethanesi - latan.bul EminönG 8 

İstanbul Liseler Arttırma ve Eksiltme Komisyo· 
nu Reisliğinden : 

Komisyonumuza bağlı 8 yatılı llaenin 1942 M.aıyı.s sonuna. lca.da.r thtlya..ç-
1 lan olan ı\za.mt 19000 kilo sığır ve 17000 kilo lı:araman etlert beher kilolan 

85 kuruş tahmlıı bedelle kapalı zarf usullle eblltme;ve kx>nm~ur. EJc
sllbM 10/Mart/1"2 salı gtlnü saat 15.30 dıa. İsta.nbuld& IJ.aler Batıın Alına 
Komlsyonu binasında. yapılacaktır. İlk temınatı 2295 Uta.dır, İstek1Uer1n 
2490 sayılı Arttınna Ek.slltme konununun tarllatı dairesinde hazırla.;uca.kla.n 
kapalı zarfiarını belli gün ve sa.a.t.ten bir sa.at evveline kadar SÖ'ZÜ geçen 
Koı&lsyon Retsııttne makbuz mukabilinde vermeleri. Ş:ırtname Oıı.latnsara.y 
11.seslndedir, Ve bedeli 153 kuruştur. (2244> 

Ttlrkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk llraıı Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlra muaınelelerl 

Para blriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

AKŞAM 
müra.k.lplerin ibrası. 1 

2 - KAnn tevz.11 ha.kkıncla karar 1 

Abone bedeli 
Türkiye Ecnebi 

Senellk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kurut 
750 > 
400 > 
150 > 

2'700 klll'UI 
1460 • 
800 • 

> 

Posta lttlhadma dahll olmlyan 
ecnebi memleketler: senellğl: 
3600, altı aylığı 1900, Qç aylığı 

ıooo kuruştur. 

Telefonlarımız Başmuhaniı': 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare: 20881 

Müdür: %049'1 

Safer 6 - Kasım 101 
S. İm. Ofi. Öğ. İki. Ak. 

E. 11.17 12.57 6.38 9,38 12,00 
Va. 6.45 12,28 15,29 17,51 19,21 

İdarehane Babıl'ıll elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

Yat 
1,31 
5.07 

ltuı. 
3 - İdare nıecLlsi A.zalılmdan çı

kan A.zanın yerlerine Aza lntı.habı ve 
huzur haJdarını.n tayini. 

4 - 942 senesi lcin mürakip aeçll-
meaı. ve ücretlerinin tesbltl. 

5 - Dahlll nlzamname muclbJnce 
ha.mll olduktan hisSelerln bedeU flr
ıret semıayes1nln en az dörtte blrlne 
va.ran hissedarlar tarafından içtima 
gününden nihayet on gibı evv~ vu
ku 'bUlacak teklıneor. 

6 - Mıntaka. Ticaret Müdürlüt\i
n ün 7/1/942 tarUıJı ve 100 numaralı 
mnumt tebUğt mucLblnce Ticaret ve-

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarını tasarruf hesapl&nnd& en 
az ISO Urası bulunanlara senede f defa çek11ecet kur'a & aşağıdaki 

pllna göre ikramiye dafltılacaktır. 
4 ıuteı 1.000 lirahk 4.000 Ura 100 adet 50 liralık S.000 Ura 
' • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
' ~ 250 • 1.000 .. 160 • 20 • 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesa.planndald paralar bir sene iç.inde liO liradan atalı 

dÜ§mlyenlere tkramlye çıktığı takdirde " 20 fazlasile verUecetttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylftl, 11 b!.rlncikinun, 11 mart ve 

11 hazil'an tarihlerinde çekilecektir. 

kAletince tensip ed.llen mevaddın lç ~--••••••••••••••••••••••mj' 
nlzamnamemlze lllvest hakkında ta-
rar verilmesi. Dr. İHSAN SAMI -

BAKTERİYOLOJİ 
L.lBORA nJARJ 

Umumi tan tahlllA.tı, frengt 
nolı:tal nazanndan <Wasserman 

ve Kahn tea.m.1lllert) kan kürey 
vatı aayılmuı. Tifo ve sıtm 
hastalıldan te§hlsl, idrar, ce-

ASKERLiK İŞLERi 
Taksim askerlik Ş. başkanlıtmdaıu 
338 dotmnlula.nn ve bu dotumlula.r

la. muameleye tabi olanların yotıama
lnn bu hafta sonımda. b1tecettnden 
aU\Jaı.darlarm cezalı kal.m.a.malan 1ç1n 
hemen şubeye mtlr.ı.cıı.o.tlan. 

22 Şubat 1942 

v · 
EZLE, GRiP, R 
GRILA 1 D 

ŞUBESiNDEN: 
1 - 313 ll~ 333 dahll lhtlya.t eratın yoklam:ısına başlanmıştır. 
Bu doğumlularuı ha.ng1 gün yokla.maya. geleceklert aşığıda yazılıdır, 

Yciklamaya geleceıc 1htlya.t ernt nüfus cllzda.nlan, terhJs voolkası ve Jhtisul 
olanlar lhtlsn.s veslkalannı ve tkamet~~hlanru iösterir veslkalartle birlikte 
nıüracaat edeceklerdir. 

2 - Yoklama. gürıleı1.ı 
Günler 

23 Şubat 942 pazarte.st 
24 Şubat 942 salı 
25 Şubat 942 çarşamba 
26 Şubat 942 perşembe 
2'1 Şubat 942 cuma. 
28 Şubat 942 cumar+.est 

Doğumlar 

113 ilA 318 
S17 11! 320 
321 110. 324 
325 ilı\ 328 
329 llA 331 
332 llı\333 

(2518) 

BEYKOZ ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 
1 - Yedek sübay ve nsltert memurların yoklamalarına b~lanlnJ4tıt. 

Yoklama 10f3f942 gününe kadar devam edecektir. 
2 - Her gün öğleden evvel şubeye mürncaa~ edenlerin yotıam.aa yapı

lacaktır. Yoklamayn gelecek subayların nüfus cüzdanı, ikamet kAtıdJ, me
muriyet ve ihtisasına ait vesal~ birlikte müracaatlan lA.zımdır. 

3 - Yoklııma,.,ıru yaptırmayanlar hakkında kanunl muamele yapılaca-
ğından vaktinde yoklamaya gelmeleri lldn olunur. c2503t 

Devlet Orman işletmesi Pos 
Revir amirliğinden 

Satılık çam, Adana çeıidi, Lata ve 
Travers Kerestesi 

l - 9U senesi hnalAtındıı.n ormanda Tıra.Jt SuYU boywı.dakl rampalar
da aşağı.da. yazılı 110200• metre küp ve c598• desimetre kftpe denk c8833h 
adet kereste açık arttırma Ue satılığa. çıkanl.mıştır .• 

HACİM Muhammen kıym&t Temlnat 
Llrn. Kurut Parti No. 

1 
2 
3 

" 5 
il 
7 
8 

• 10 

Yek On 

l\l 3 .Dıs 3 Adet Lira Ku~ 
1691 019 l-Mi91 30 08 
1559 578 13514 30 .os 
1271 591 11053 30 '18 

817 945 7111 30 '3 
730 972 6286 30 1,)8 

804 652 6972 30 08 
940 408 8132 30 08 
354 82-' 3073 30 08 
563 051 4862 30 08 

1466 558 12637 30 Ol 

10200 598 88331 

3814 9" 
3518 41 
2868 71 
1845 28.50 
1649 0'1 
1815 29,50 
2121 56 
800 48.50 
1270 24 

3308 55.50 

23012 55 

2 - Arttırma 6. 3 9U t.tırlhine :rastlayan cuma gün.il saat 14 te Adtuıa 
Revir &mlrUğl blna.sında toplanacak olan komlsYon huzurunda. olaco..kt.ır. 

3 - Bunn alt parti muhtevlyaUa.rını kereste, nevi ve çaplanru gösterlr 
liste, ~rtnıı.me ve mukavele, Ankara Omı.an Umum müdürlüğünde, Ankara. 
IstanbuJ. İzmlr, Diynnbakır, Ada.na ve Memn Orman çevirge mQ.dQ.rlü'kle
rlle Pos revtr CımJrllğinde mevcut satı.o dosyasındadır. 

" - Kerestenin muhammen c30• lira 08 kuru~ bedel fi2ıcrlnden 'J(, 7.5 tan 
teminat mlktı:ı.n e:23012-. lira c55ı kuruştur. 

5 - IstekJllerln muvakkat temlnat ve tartnamede yazılı aranılan şnrı.. 
lar dahilinde ihııle gününde Revir Amirliğine müracaat etmelerl UAıı Uu.-
nu?'. (2431) 

Haydarpaıa Lisesi Müdürlüğünden: 
Paralı yatılı talebeımlzln üçüncü t:ı.ks1t zamanı 1 Mart 942 dlr. Ta.1a1t. 

lerln ona. göre yatınlınış olmn..•;ı lAzımdır. (243'7) 

Üniversite A. E. P. 

Yapllacak t.şler 
Gurebada nl.wJye pavyonunda ve 
tad11lt. 

komisyonundan: 
Muhammen bedelleri 

L1rt. Ku.."'Uf 
antllerde tarnimt ve 5992 93 

Blrlncl cerrahi kliniği dam tamlrl 3T10 18 
Yukarda yazılı 1'.ld il 2/IlI/942 pazartes1 eunft aaa.t 15 de rektörUl'tw 

anı ayn açık eksiltme llc ihale edilecektir. Keoif ve IJQ.l'tDameleri ttktör-
lfttte görlUQ.r. C222U 

Zonguldak Kömür Havzası Sağlık Komisyonu 
Başkanlığından 

Doktor ve Eczacı aranıyor 
7.a)i mühür - Tatbik mührümü 

kaybet.t.lm. Yenisini çıtamca#ımdan 
eskls1nln hükmü yoktur. 

Şlrkethnlz senelik MI lçtımaını 
26 Mart 942 pe~mbe gün O. mat on 
dörtte §irketıııı idare meıitezı olan 1 
Sirkecide Köprfiltl handa. 36 numarnh 
odada yapacaktır. Dah1Il nizamna
menin 26 net maddesi mucibince içti
madan en az on gün evveline kn.dar 
hfsoo senetıert hamillerinin senet.ıerl
nl ya şirket veznesine. yahut her 
dair. \braz edecekleri makbuz muka
hangt bir bankaya teslim ettiklerine 
bilinde duhuliye varakası almabn lA-

' rahat. balgam, kazurat ve su 
tahlllA.t.ı, tııtra mlkroskopt. hu
sust atılar 1sWızarl, kanda üre, 
şeker. Klorilr, Kollestertn mlk
tarlannm tayini. 

Zayi - Retnlliye niltu3 memurlu
ğund.a.n aldığım nllfu.s te7.kerem1 
kaybettim. Ye'llls1n.l alacağımdan es- Zonguldakta sağlık ~A.tı hMtAhaneslnde 300 Ura Ocretı. b1r cl.ldJ.7' 
klsln1n hükmft Yoktur. ooğlı Bartın, Ere~li ve Gelik cUspanserleri 1ç1n 160 eer lir& ücretle no ecr.aa 

zınıdır. Meclıst !dan 1 BekUl Qakııl>cn D1vanyola No. ııs. Tet: 20981 

.Erzincan vllA.yet.l Görelek köyünden mütehassısı, 300 Ura ücretle bir röntıren mütehassısı. yine sa.Rlık teşk11A.tına 
AJactı.ha.n mahnllesblda alıruıca.ktlr. Taliplerin 2'1/2/ 942 ta.rlh1ne kadaıo z~ Hava Bat-

Kuım otlu Htweyııı K Ulmar heklmllğlne mürncaatlan 1lAıı olunur. (28H> 


