
Belediyenin yeni sene 
bütçesi bir milyon lira 

fazla olacak 

Sene 24 - No. 8S8'1 - Fiatı her ~rde S lrunıf 

Bu boğuşma 
sırasında Türkiye 
araya girebilir mi? 

Bütün dünya bugünkü savaş
tan acı duyuyor, eziyet çekiyor. 
Boğuşmanın içinde olanlar kadar 
dışında kalanlar burulan ne çı

kacağını, bunun neye varacağını 
kestiremiyorlar. Hiç aldanmadan 

Japonlar 
Rangon'a 25 
kilometrede 

Hindiatanda hava 
hücumlarına karıi 

tedbir alınıyor 

denebilir ki savaşı açanlar, yahut Saygon 26 (A.A.) - Bir JapOJ\ 
savaşa sebep olanlar, bugünkü kaynağmdan bildirildiğine göre, Sit
içinden çıkılmaz durınnu önce~ ~~g nehri üz~rin~e tesis edilen 1~
den tasarlıyabilselerdi ateşe atıl· gilız hattı aııagı ... Bınnan!ada 55 ki· 

.. . .. lomette uzunlugunda bır saha bo· 
madan kırk yıl duşünurlerdi. yunca yc.nlmı~tır. Hatta Japon kıta-
Bugün, yeneceklerine güvenenler jlannm bazı ileri kuvvetleri Rangon'
gibi yenilmekten korkanlar bu un 25 kilometre ötesinde Hledu'ya 
sonsuz kanlı işe girişmiş olmak- varmışlardır. Yeni Delhi radyosu 
tan pişmandırlar. s_~ttang'ın bir noktadan ~şıldığmı 

Bu bitip tükenmez boşuna kan soylemekte bu noktayı tasrıh_. etme-
• ' ? mekle beraber Japonların agır ka-

ak:ıtımını durduımak olmaz mı. yıplar verdiklerini ve bu muvaffaki· 
Bu yıl gelinceye kadar bu dü- yetten istifade edemediklerini ilave 

şünceyi benimseyenler, hatta öne eylemektedir. İngilizler Rangoın'un 
sürenler yok değildi. Hitler bile m1JVaffakiyetle müdafaa edilebile
bir iki kere barış teklifinde bu- ceği kanaatindedirler. 
Iundu. Fakat Japonya ile Ame- Gazeteler!n ver?iği ha~erlere gö-

. . re, T ayland da Ksıengmoı den hare-
nka ışe karıştıktan sonra bu ya- ket eden üçüncü bir kol, Birmanya
nmyamalak umu da suya dii§tü. nın doğu şimal.ine doğru Şan eya
Yaln1z, bu insanca, yüksek dü- letleri üzerine yürümektedir. Bu böl
şüncenin bir tek yılmaz güde11i gede bir çok Çin kıtaları toplan• 

var. O da Ahmet Emin Yalınan- mı~ır. 26 (AA ) _ B hah 
d d d ·· kü' angon . . u sa 
ır. Arka aşımız, un yazısın- Rangon üzerinde yapılan hava sa-

da, önümüzdeki baharın kan ko- vaşlannda 21 Japon tayyaresi tah
kulan getireceğini yanayakıla an· rip edilmiştir. 
]attıktan, savaşın sonunda dün- Hindistanda tedbirler 
yaya gene kimsenin düzen vere- Delhi 26 (A.A.) - Kalkütada 
miyeceğine inandırdıktan sonra 500 büyük b.inaya, hava hücumları
diyor ki. <lBize tarihi bir vazife ~a karşı sığınak gibi kullanılmak 
d" .. B t .... 

1 
uzere el konulmuştur. Sokaklarda 

uşuyor. unu, ya ıra gonu e geniş siperler kazılmaktadır. Bom· 
bakmadan yapmalıyız. Yeni bir bayda da hava hücumlarına kar§ı 
§.lemin, bütün insanların gizli rü- büyük korunma talimleri yapılmak· 
yalarında yaşayan güzel alemin tadır. 
baş mimarı olmak serefi bizim 
ayağımıza kadar gelmiştir. Bu 
vazifeye aşkla, şevkle sarılmalı

Sıvastopol'a 
devamh hava 
akını yapıhyor 

yız. Bu seneki bahar kıyametleri 
kopmadan bizim, tarihin dersle
rini insanlığa hatırlatan sesimiz 
yükselmelidir ... ıı 

Duyarlı bir yüreğin çığlığı olan Fransadan cepheye 
bu güzel sözler altında.ki kanalı •• b • 
düşünceyi sezebildikse, arkadaşı- gelen 13 tumenden ır_ 
mız, bahardan önce Türkiyenin kısmı bozguna uğrablmıı 
dünyayı barıştırmasını istiyor. Moskova 26 (A.A.> _ Son.kanunda 
Parlak bir hayal. Türkiye için de, Fransadan Rus cephesine 13 Alınan 
gerçekten dünya tarihinin asla tümeni getirllm~ir. Bu tümenlerin 
unutamıyacağı şerefli bir vazife. bir kısmı daha şimdiden bozguna. uğ-

ratılmıştır. 
Ne yazık ki sadece bir hayal. Moskon 26 CA.A.) _ Mookova rad-

CUMA 2'1ŞUbat1942 
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Mart ayı için ekmek kartı 
almayanlar kart dağıtma 

yerlerine müracaat etsinler 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: HUanet reridun Es - Akşam matbaası 

B. Rauf Orbay bu 
akşam Londraya 
hareket ediyor 

BU S.&.BARKİ 

Rangon 
şehri 

yanıyor 

TELGBAPLAB 

Fil ipinde 
Amerikan 
taarruzu 

Reiıicümhur lamet İnönü, dün, yeni Londra Büyük 
Elçimizi kabul ederek Başvekil, Hariciye Vekili 

ve B. Numan Menemencioğlu ile birlikte 
aktam yemeğine alıkoydu 

Japon öncüleri ıehrin 
kapılarına dayandı 

Vicby 27 (A.A.) - O.F l.: Bimıan
ya'da Ra.ngon muharebesi başlamış-

Japon kuvvetleri birkaç 
kilometre geri 

püskürtüldü 

Ankara 26 (Telefonla.) - Reisi
cümhur tsmet İn&:ıtl; bugün saat 
16 da; yenl Londra büyük elçimiz B . 
Rauf Orbayı kaı'bul etmişler ve bu 
kabulde Başvekil Dt. B. Refik Say
dam; Hariciye Vekill B. Şükrü Sa
raçoğlu; hariciye umumi tatl.bi B. 
Numan Menemıencloğlu da hazır bu
lunmuşlardır. Relslciimhur İsmet 
İnönü; Başveki11; Hariciye Vekilini; 

B. Numan Menemenclollunu ve B. 
Rauf Orbım yemeğe alıko:vmuşlardıı'. 

Ankara 28 (Telefonla) - B. Rauf 
Orbay yann akşam 23,5 da Ankara.

dan hareket edecek Toros ekspresııe 
Adanaya gtdecektlr. Büyük elçi An-
karadaki temaslannı tamamlam.şıtır. 
B. Rauf Orbaym Adana yolile Lon
draya varacağı söylenmektedir. 

tır. J&ponlar, Sitang nehrlnl üç nok- Vatİngton 27 (A.A.) - Ha1'>i
tadan geçmişler ve öncülert şehrin ye Nezaretinin reamt tebliğine göre 
clvanna yakla.şmışlaı~. Rangon şl- Fı1ipinlerde Bataan yanmada.sındakl 
nıendiferl kesilmiştir. Ingillzler petrol Amerikan kuvvetleri Japonlara bir 
tasfiyehaneıe.rine ateş vermişlerdir. baskın taarruzu yaparak birkaç ki· 
Rangon şehri yanmaktadır. lometre gerj sürmüşlerdir. Fakat Ja. 

pon esas mevzileri yarılmamı~tır. 
Luzon' da çete harekatı muvaffakı
yetle devam ediyor. 

B. Refet Olgenin muhakemesi 
Rus tazyiki 

artıyor 

Moskova tebliğine göre 
Sovyet ilerleyişj 

devam ediyor 

Cava' da müdafaa 
hazırlığı 

Dünkü duruşmada Konya, Adana ve Borsadan 
gelen istinabe evrakı okundu ve muhakeme, bazı 

noksanların ikmali için 11 marta bırakıldı Londra 27 (Rasyo saat 7,15 de) 

Cava'da İngiliz, Amerİ· 
kan ve Avustralya asker• 

leri de var 

Ankara 26 (Telefonla) - Urfa me
busu Refet üıgenle ye~nl Zeki Ül
gen haklarındaki dava.ya bugün saat 
onda ağır cezada devam edilmi.ştir. 
Konya; Adana ve Bursadan gelen is
tinabe evrakı okunduktan sonra Zeki 
Ülgene ait safhaya geçilmiştir. Geçen 
muhakemede; Zeki Ülgenin zimmeti
ne para geçirmediği hakkındaki id
diası üzerine; Maarif Cemiyetine ya
zılan tezkereye gelen cevap okunmuş 
ve bu cevapta Zek1 Ülgenin talebe
den aldılP paralan yanlış fasıllara 
kaydettiği; ailesine göndermek üzere 
kasadan çektiği 600 liraya mukabil 
kendLsinin alacaklı bulunmadığı bU
dirllınlşt1r. Mahkeme reisliğine; Zeki 
üııren hakkında; Urfada.n gelen bir 
ihbar mektubu okunmuştur. Bu 
mektupta; Zeki Ülgenln evvelce ih
tllAstan mahküm olduğu yazılıydı. 

Zeki Ülgen veroı~ cevapta 1937 den 
39 senesine kada.r Urfa. inhisarlar 
idaresinde dördüncü şube müdürlüğü 
yaptığını; ihtll!s yapan bir memur 
yüzünden muvakkaten lştıen el çek
tirilerek mahkemeye verllmlşse de 
beraet ederek lnhiBarlar umum mü
dürlüğünden 2200 Ura tazminat al
dığını söylemiştir. 

Bu izahattan sonra: iddia maka
mını işgal eden Kemal Bora; Refet 
thgen.Ln henüz ma.suniyetl teşrilyesi 
refedilmeden evvel Cümhurlyet müd
deiumumiliğine verildiği zaman; bü
yük bir sanıimlyıetle; dosyada mev
cut satılmıyan bilet llstlert altında.iti 
yazı ve işaretlerle hendesi şek.illerin 

Dün gece yıı.rı..--ı Moskovada ne:ıredl-
kendJst tarafından yapıldığını itiraf len resmi Sovyet tebliği: Kıta.atımız Londra 27 (A.A.} - B.B.C.: Flele
cttığinl halbuki şimdi bu ltiraiından dün de düşmanın mukavemetini kıra- menk Hindlstanındak:I. Hollanda. kuv
rücu ettiğini ve blnaenaleY'h o zaman rak llerilemeğe devam etmişler ve vetıeri başkumandanı, şimdi Cavad& 
yanlarında bulunan Ankara Cümhu- bll'QOk meskun yerleri geri alnu.şlar- birkaç bin İngiliz, Amerikan ve 
riyet müddelumuınlsi Cemil Altayın dır. Avustralya. askeri bulunduğunu 1!~ 
amme şahidi olarak dlrılenmestnin Londı-a 27 (A.A.} - B.B.C. : Ruslar, etmiş ve demiştir ki: 
karar altına alınmasını istedi. Stara.ya Russada çevrilmiş olan on al- - Vaziyetin ciddi olmasına rağmen 
Hfı.klm bir buçuk saatlik yemek tıncı Alman ordusuna karşı ta2'JYikle- bedbin olmak için sebep yoktur. D~

tatilinden sonra saat 14 ~te tekrar rint arttırıyorlar. Elde edllen ~sika- ma.n, uzun irtibat yollannın son ucun
mahkemeyl boplamış ve bazı ıstlna.be lara göre bu ordunun kuvveti 96,000 da. erzak ve petrol arıyor Japon
evra.kının postadan çıktığını söyllye- kişiden mürekkep imiş. Bu omu, 12,000 lar, aradıkl:arını bulam~ışlardır. 
rek bunları okutmuştur. Bu evrakta kadar z.aylat verdikten sonra küçük Şimdi tüten hara.beler arasında a.Q, 

Nimet ve Sabahat adında 1ld baya- gruplara ayrılmış ve Stara.ya RUS8a'- bUlaç savaşıyorlar. 

Amerika • Vichy 
nm Refet Ülgene uıııs:ktan akraba. nın etra!ındakl köylere ~ ormanla.
olduklan; fakat her ik1sinin de Refet rıı. sığınml§tır. Rus tayyareled ve 
Ulgenden bllet almadığı; maai'il ce- tayyar& sa.var ba.taryali.n, ~la
miyetinln tertip ettiği piyango bilet- nn hava yoUyle bu orduya levazım. münasebatı hakkında 
!erinden daima satın aldıklan; bir yetı.,ttrmek gayretlerini bol& Çıkan- Lond 27 (AA) B B c 
defasında Nimete 500; Sabaha.te ise yorlar. Bir Alman tüınenlnJn yardım .. ra • • · -. - . · · ·' 
2000 lira d;;.~··~ü -~ı. d 8 1 tıeşebbüısü de pfuıkürtillmn-.ıır. Bugun Va§lngtonCla Bırleşık Ame-

....,.uı:. ,...,~Yor u. ~ u -· "k v· b .. b ı . h kk 
sanılanlar; bu istinabe evra.kı hak.kın- . Almanların Staraya Rwısa'nın gar- u a • ıc ! munase et en a ın-
da hiç blr söyllyeceklerl olmadıklannı bınde yapmak istediklıerl hareıt!t, da resmt hır demeçte bulunulma51 

blldlrm!şler<iir. Bundan sonra reb Rus çetelerinin faaliyeti yilzünden muhtemeldir. Amerikan Hariciye 
Sabri Yoldaş mahkemenin kararını akim kalmıştır. müsteşan B. W elles, dün geceki 
bildhınlştlr. Bu karara göre; iddia Ruslar, Cenubu ga.r'btde de ııerlle- matbuat konferansında bu hususta 
m~kamının talebi veçhile; Ankara meğe devam ediyorlar. Billwm. bir beyanatta bulunmuştur. 
Cümhurtyet müddelumumlsl Cemil Rumen tümenine ağır zayiat verdirU-
Altay Amme şa.hl.dl olarak dinlene- nıl.ştir. 
cek; cevabı gelmeyen talimatlar için -----------
teldd Y8zılaeak; Refet thgenin mu- y • J b •• t • 
hasebect LQtfiyt ~den çıka.rmalan enJ YJ U çesı 
için cemiyet tdare heyetine mllracaat 
~ip etmediği tahkik edilecek; zeki 
Ulgenln de Urfada blr mahkfuntyetl 
olup olmadıR"ı. sotıılacaktır. 

Bu işlerin tekemmfilil lçln de mu
hakeme 11 mart çarşamba gtinU saat 
ıı e bırakılmıştır. 

Vekiller Heyetinde görü
tülmeğe batlandi 

Birmanyada 27 Japon 
tayyaresi düşürüldü 

Dünya savaşı o döneme gelmiş, yosunun bugün öğleden sonra bildir
öyle kızışmıştır ki bunu söndür- dlğine göre Sovyet gruplan şubat 
meye yeltenmek, tam anlamında, ayında Staraya Russa. bölgesinde bir 

kaç gün içinde 147 mesk:lin mahalli 
yangına körükle gitmeye benzer. geri almışlardır. N 

Birbirine girişen devletler, eski ~erlin 26 (A.A.) - D. N. B. nin sa- Vaşington da orveç'e 
zamanlarda olduğu gibi elle tu- l~hıye!Ji kaynaktan öğrendJğine göre, 

Ankara 26 (Telefonla) - Sala
hiyetli makamlardan öğrendiğimize 
göre, 1942 mali eenesi bütçe hazır
lıktan tamamlanmııı ve Devlet dai-

Londra 27 (A.A.l - B.B.C.: Mütt.e
fik hava kuvvetleri, Japonlara kaJ:'SI 
büyük bir hava muvaffakıyet! ıc.i'
zanmışlar ve Rangon üzerindeki hava. 
muharebelerinde 27 Japon tayyare
sini. düşürmüşlerdir. Bir gün evvel 
.Japonlar, 30 tayyare kaybetımişlerdl. 
Japon.Iar Sitangın gerisine çekilı:nşt 
olan Ingillz kuv~tlerlne taarruz için 
yeni kuvvetler getirtiyorlar. 

'. Alman Stuka tayyareleri, 24 şubatta., • • t• k . 
tulur, ortası ?.u~~nmr basıt anlaş- Sıv~t?pol ~~ma.nında bir Sovyet kru- tehlıke ışare 1 arşı ışgal te• 
mazlıklar yuzundcn tutuşmuş vazorune hucum etmişlerdir. 
olsalardı, birinin isteklerini azalt.. Büyük hava. teşkilleri, Sıvatopol • • 

••te . • . . şehri ve limanına, biribirini takip verıldı şebbüsü mü? ması, o kının bu-az fazla verın- eden dalgalar halinde ece ve .. düz 
tisi sayesinde konuşmanın ve ko- hücumlar yapmışlar ;e bomb~rını 
nuşturmanın oluruna belki van- ~keri .liman, tezgdhlar ve liman te-

l ...:ı. B .. k' . ki d . sısıerı uzerlne atmışlarou-. Deniz tezgahlarının Stokholm, İngiltere ve 
ıı uı. ugun ırnın m en ne ıs- Al l 
tediği belli mi? Daha doğrusu, m~n ar 16 ncı o~d.unun bulunduğu Hampton'da Amerikamn böyle bir 
birinin istediğini, ötekine «Ver!» ımhası haberını da tehlike işareti verildi teşebbüsünü bildiriyor 
demeyi hangi babayiğitin gozu yalanlıyorlar -
alır? Herhalde biz, tarihi, çok ta- . Berlln 26 (A.A.) - Salahiyetli mah- Vaşington 26 (A.A.> - Vaşington- Aınkara 26 (Radyo gazetesi) _ 
rih.i bir vazife yapmak pahasına !iller, ~ 6 ncı Alman ordusunun imha da saat 1;32 de verilen ha.va. tehlikesi Stokholmd~n gelen b b 1 d N 

d h
. b b . ~. edlldlğıni bUdiren Sovyet teblijtlnin iş · 3 kika .. üştür Deniz a er er e, or-

a ı o a ayıgıtıercıen olamayız, ı sonkanun ne 20 şubat 1942 arasında aretı ı da sud~· cvır· g1nıe> veçe kar§ı bir Amerikan • tngı·liz . 
.. kü · in lık k ldı i s tl · tezgft.hlarının bulun u5.. ıı-

ç~n ış pazar a nr h ç ovye ere verdirilen ağır ka.y:ıplar Hampton Ra.as'da da. tehlike işareti gal teşebbüsü ile Almanlan l 
bır tarafı yoktur hakkında.ki Alman teblı~inin yaptığı · ı izahat ·· · d n sveç 

.. · . tesiri, heyecan verici bir haberi& ve~miştir. Bu husust.a resm uzerın en asket geçinneğe teıehbüs 
Bugun artık Rm~ya ıle Alman- aza.Itmağa matuf olduğu mütalil.asın- verilmemiştir. edecekleri bildirilmeltedir l 

yayı, Almanya ile İngiltereyi, Ja- dadır. Nevyork 26 (.A.A.) - Amerika kıtası bir takım ask 1 • ,. · sveç~e 
. ponya ile Amerikayı uzlaştırıp Rus tebliği, Moskova. propaganda&- üzerinde yapıldığı haber veril~.'1.. ~ rılmı§ ma er. y sıla\ al1tına çag. 

ban tı . nm tipik bir m.1salld1r. Adı geçen ke- hava. hücumu bir esrarla örtüludur. ' nevra ara ao anmışhr. 
ş ~ya ırnka.n kalmış mı- simde şiddetli sava.,ıar cereyan etmiş Batı kum.andan.lığı ta.rafından San Alman donanmasının Brestten ay

dır? Dovuşenlere «Barışınızıı de- lse de Sovyetler muvaffakıyet kazana- Fra.ooisko'da neşre.dUen resmt blr de- rılmıo olması ilkbahar taa 
diğimiz zaman, bunlardan herbiri mamışlardır. • meçte şöyle aıenfilyor: aHaberler te- İsveçi do alAkadar edeceği~':~: 
sözümüzü ciddiye alıp şartlarını Rus kayıpları zatııdır ve olayları meydana çıkamıaık mektedir Al ı N g ahil 

· için bütün gayretler sarfedilmekte- l • man ar, orveç • ~ 
bize bildirse, biz bu şartları öteki- . Berlın .26 <.A~.) - Askeri kayna.k- d'r . erinde tahkimat yapmışlardır. 
1 iddi di .. . . ıardan bildirildığlne göre· Alman kı ı ·• 
ere, c ye gosterebilır mi- talan İlmen go··ı·· ·· ' -. · unun cenup doğusun- Uçan balon mu? GI. Wavell yız? Esasen buna ne hacet? Her da.ki kesimde dört küsür hafta süren 

devletin başındaki insanlar, banş bir mücadelede tesirli karşı hücum.
şartlarını zaman zaman ortaya 1a:1a .. sov~etıerin 387 hücumunu geri 

d 
.. kü. d piiskurtmuşlerdir. SovyeUer milhlm 
o P uruyorlar. sayıda silah ve harp malzemesi kay-
Türkiye, bu savaşın en üzün- betmiş; 14 bin ölü ve bir kaç misil 

tülü seyircisidir. Ne çare ki bu daha fazla yaralı vermişler; bir çok 
d.. f lAk t' k tank; top; makineli tüfek; bomba 
~n!a ~e a e ı arşısındaki öde- topu; yalım makinesi ve tayyare tah-

vımız, bıtaraf kalıp işe karışma- rlp edilmiş veyahut ele geçirilmLştlr. 
mak gücünden ileri gidemez Sayılamıyacak kadar çok tüfek ve 

. · cephane ile elbise ve yiyecek madde-
Necıneddın Sadak si de Almanların e11ne geçmiştir. 

(Devamı :.ahife 2 sütun 6 dal (Devıınr sahife 2, sütun 1 de) 

yaralandı 
L-08 AngeJes 26 (A.A.) - Los Angeles 

bölgesi üzerinde yapıla.n uçuş hakkın
da m~tlerln mütalaasına göre, 
uçan şey, bir düşman balonudur. Bu 
müşahitler, balonun yarım saat müd
detle 35 - il! 40 kilometre mesafe aş- Vaşington 26 (AA.) - Harbi
tığını, halbuki bir tayyarenin btı me- y'e dairesi sekreteri Stimson Singa· 
sateyi daha az bir zamanda anaca~- pur düşmeden 36 saat eV'vel gene
m belirtiyorlar. ral Wavell'in adada bulunduğunu 

Los Angeles 26 (A.A.) _Bu gece sa- -Hşa etmiştir. Wavell hareket ettiği 
at 2,25 te Kali!omiya üzerinde müte- zaman bir tayyare kazasl nC'ticesin
harrlk bir cisim göriildü~ii haber ve- de kaburga kemikterinden biri karıl
rilerek: ışık söndürme emrı. verilmt.şttr. mııtı. 

r~lerine ait bütçeler Maliye Vekale- • , · 
tınden Başvekalete sevked.ilmiştir. Lıbya da hava akınları 
1-!~ber. veri.ldiğine göre yeni sene Berlin 26 (A.A.) - Alman tar 
butçesı Vekıller Heyetinde görüşül- yareleri, Tobruk'u ve Sidi Barraru .. • 
meğe başlanmışbr. yi pike bombardımana tutmuşlardır. 
ıııı"ıııııırııııuıııııııınııııııınıııuııu uııııumııwıııııııwııııınrınuıırınııııııırıııııııııııııııuııııamııııuuıııuııııııımn ..... 

- Sıska mıskadır amma 
bir de şoför dostu vardır! .. 

- Vay istifçi vayl .. 

bir kayıkçı, bir hamal, bir kömürcG, 
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l Diin Geceki ve Bu Saba ) 
14 &ti•ı 

Cavaya hava Bu boğuşma Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Hindistana 
tekliflerde 

bulunulacak 
hücumları sırasında T-ürkiye 

Kahire 26 (A.A.) - Orta Şark İn
gll.lz kuvveUerı umum! karargihmm 
tebliği: Kum !ırtmalan ha.va ve ka
ra h.nreketıerlnl lz'acta devam etmiş
tir. Savaş mu!rezt!lerimfz ve ileri kol
mnmız tekrar fnnl.lyete; geçm.ı.,ıerse 
de sis yüzünden netice göriilememl.ş 
ve dü.şma.nuı küçük müf~lerile nn
c:at tesndüfi olarak temas yapılm.1§
tır. 

Japonlar Birmanya'da devam ediyor ar~= ... ~~~~..ı:i? 
3 istikamette ·ıe liyor Daily Telegraph Hintlile

rin işbirliğini kazanmak 
lüzumundan bahsediyor 

.Ahmet Emin n.rkadaşmız «Za
rar yok, diyor. Bundan n etice 
çıkarmış, çı1onnznuş, o ayn me-

Dog"' u C besinde şiddetli sele ... Biz vazifemizi yapmalıyız.n 
Londra 26 (AA.) - B. Churchill • _ Bu düşün~ doğru değildir. 

Japonlar Borneo ve 
Sumatrada bir çok 

yerleri ele geçirdiler 

Alman tebliği Hindistan itini ele almıştır. Yakında çarpışmalar oluyor Tokyo 26 (AA) - Aakerı mu- «Bizim vazifer.cıiz» denilen bu ba-
phitlcr Civadalci dü§mnn hava k.uv· . . ~ 

tekliflerde bulunacaktır. vetlerinin taluıôen yanya indiğini, nş teklifı karşısında ilk alacagı-
Rerl.in 26 (A.A.) - Alman orduları Londra 26 (~· ':--> - Daily z.ira §U son altı gijnlük akınlar esna- mız cevap «BU, sizin vazifeniz 

Başkumandanlı#ı blldlrlyor: Doğuda Tel~raph gazetesırun başmakale- Uzak doğuda: bir habe. yoktur. Japonlar Cava sında 177 düCTT"lan tayyaresinin tah- değildir» sözü olursa, onurlu bir 
düşmanın büyük mHttarda. hafi! kuv- s~c w Hindistan ?akkı?da deniliyor adasındaki hava meydanlannı bom• .,. ... 
yetlerle yaptığı b:ı.skın püsldirtülmüş- ki: Eger kongreyı tcakin etmc2'Jllek, Birmanyada Japon ileri hareketi bardıman etmcğe devam ediyorlar. rip edildiğini söylemektedirler. Ca- Devlet sıfatile pek sevinmeyiz. 
tür. Ağır topçu Lenfngrnd askeri te- Hind'in en kuınretü partisinin ;,bir- devam ediyor. İng:ilizler durumun Doğu cephesi: vadaki hava kuvvetleri Pasifik har- Bugünkü durumda bir barış 
aislerlnl müessir surette a~ altuıa lii.ini kaybedeceğiz. Onu teskin et- vahim olduğunu söylüyorlar. Ran- bi başında 350 tayyare idi. Sonra- teklifi faydasız sonucsuz olmakla 
&lnuştır. meic için sadece yetecek müsaade- gon tamamen boşaltılmı~. buradaki Bütün cephe boyunca , iddetli çar- dan bu _sayı .ııt 5 o ye çıknnlmışhr • • kalmaz, bitaraflık politikamıza da 

Uzak ~lmaldc savaş tayyarererln- kırlıklarda bulununıak vahim bir ırivjllcr ve malzeme Hindistana ta- pımınlar olmaktadır. Ruslar yeni- ~vıa 26 (A.A.) -. Resmı aykın sayılabilir. Bu sırada, ara-
den müreldrep kuvvetler Murmansk aya1.:lanma tehlikesile' karşılaşınz. şınmıştır. Japonlar Birmanyada 3 den bir miktar i lerlediklerini ve bazı tebliğ: Hollanda tayyarclerı Palem- . i . bi k1 d 

1 
tl 

demlryolunun bir çok kısımlannı tc- Mü~külün halli, mcsuliyetleri Hind- koldan ilerliyorlar. Bunlardan hlıin- yerleri geri aldıklannı bildiriyorlar. bang civarında hava ahml~rmı mu- !.a s:ırmem zı r sım e.':, ~ :r, 
=d~= ;:et1u:J~ı:~sı!~ lilcrin sırtı~ yü~lem_ekten ibaret ol- cisi Rangona karşıdır. Sittang nehri- Almanlar ise Rus hücumlarının tard- vaffakiyetlc bombalamı§lar ve pet- otekiicri kollamak istedıgımıze 
rlnc trun isabetler ka.ydetmlşlenllr. ı •az. Fakat ~1en balıle tcrketmek te ni geçen Japon kuvvetlerinin öncü- edildiğini ve b zı yerlerde muvaf... rol sahalarında tesisleri ate§C ver- yükliyebilirler. Yahut, bazıları, 
Bombardınuınlar gilndüz ve gece yn- kah'l değildir. Yeni bir usul bulmak, lcri Rangona 25 kilometre kadar fakiyetli mukabil hücumlar yapıldı- mivlerdir. Düşm&11 Cava adasındaki böyle bir kanşmada ba§kalan
pılmışt1r. !}"ahut hiç olmazsa ar.atnak lazımdır. yakla~ı§lardır. ikinci kol ,imale, ğını haber veriyorlar. Almanlar, 16 limanlara ve hava alanlarına bazı mn isteği bulunduğunu sanarlar. 

ıs _ 24 şubat anısında Sovyet t.uv- Eminiz ki ıir Staflord Cripps tara- Mandalay'a doğru harekete geçmiş- n~~.Alma1:1 ordusunun mağlôp edi!- ~ınla~ yapmıştır. Prionk - Tand- Biz ne kimseden ana. ne de kim-
-.eUerı : 265 i hava. so.vuşlannda; 44 tı fından verilecek karar Britanya hü- tir. Üçüncü kol da Siyamda Chicng- chgme daır Ruslar tarnf{ndan 'Verı- ıong hmanına yapılan taarruz egnn· . Y _ 
knrşıkoyma ateşile Te geri kalanı yer- bükumetin ve bütün Britanya milleti mai' den Binnanyanın Shan (Şan) leın haberin doğru olmadığını söylü- ıında iki petrol deposu tutuşmu§tur. senın va~tası olmadıgımız, ol-
de tahrip edilmek suretlle topyek\'ln uoııflannın Hint emeHerinc karşı vilayetine karşı hareket t.tmiştir. Bu yorlar J ta l . . d mak ve görünmek de istcmediği-
403 tn k yb t ~H A öd · _ apon yyarc en aynı zaman a . . . . . . . 

yyare a e m ., ... r. ynı m - olan iyi niyetini ve sCIJlpal'isini göa- muhtelif hareketlerin hedefi. Çine Son _gunl.erde Alman atu_ka tay-. Surabaya limanına da taarruz em..;._ mız ıçın, ycrsız bir banş teklifımn 
det zarfında doğu cephesinde 23 Al- _ı • . d ı u..._ k · ı S ı ı d k ~·~ 
man tayyaresi knybedilmlştlr. terec=.ti. . yaJr ım yol un~I ~mhe tıkr. . .. . yare. erı_ ıvas~~P0_ u ve ıman a 1 lerdir. Bir miktar hasar olmuş ve uyandıracağı bu türlü kötü şüp-

Afrlka şimalinde Alınan ve İtalyan . a~on arın ~ ':1 are eti uzcnne gcmı~erı gece gunduz bombardıman bir kaç kişi ölmüttür. Batı Borneoda heler bitarafiı~mıza zarar verir. 
keşif kollan İnglllz keşif kollannın Avustralya Hındi#tanın Bırmanya hududuna etmcge ba§lamışlardır._ Bu bombar- Japonlar Sinkang'ı almı§lar, Banka Geri itilecek bö le bir teklifin 
faaliyctlnl pü~ürt.müşlerdlr. Tobnık- yakın yerleri, ezcümle Chittagong dımanlardan sonra hır taarruz ya- aduile batı Suma.trada Benkoclen w Y 
b SJdl B:ırrnnı arasındaltl drın~nn u•• zerı•nde limanı bo--1 tılmaktadır. Kalkütada pılması ihtimali vardır ,_.. • Su b d daha agır, başka zararlanm, aklı 

"'9"" '14' • mevııoını ve matra ccnu un a .. 
gerileri ve muvasala haWı.n bomba.- 11ğınaklar, aipe.-ler hazırlanmasına Libyada: T d' Ca • . 1 -• . 1 d" polıtıkaya vatkın olan arkadası-

rt an ıang- rang ı ı~a .,.mış er ır. ~ 
lanmıştır. Malta adasındaki a.ske baıla.-ımıştır. Hindistanın tehlikeye ..., • • mız düşünüp bulabileceği için 
tesislere yapılan hücumlam devam girmeci üzcr;ne İngilt!erenin Hintli· Durgunluk devam ediyor. Alman Makassar açıgında ilci burada açıkça anlatmayı gereksiz 
e<I~lmlştlr. Japon tayyareleri bir !erle bir anlaııma yaparak mü,ıerek ııtuka tayyareleri Tobruk ve Seidi- Japon gemisi babrıldı buluruz. 

Ingillz bombardıman tayyareleri ketif UÇU•U yaptı bir müdafaa hazırlayacağı bildirili- barrani'yi bombardıman etmi~ler-
dün gece Baltık tıyılanna ~ bllhu- "" yor. dir. Bu cephede yakında muharebe- Vaşington 26 (AA.) - Harbi- Bazı insanca hareketler vardır 
llB Klel şehrine taarruz etmı,ıerdir. Felemenk Hin-1!-~ d . . '- b ,_1 b'l" ye Nanrlığının tebliği: Amerikan ki yu'"zde ~-~ . yu"z~e yanın bı:ı~an 8lvil halk aramlda pek az telefat uunanın an yenı nın Kızışması eır. ene ı ır. uc: .u ~ 

vradır. Düşman 5 tayyare kaybetm~ Camberra 26 (AA.) - Kra}iy.t -------------------------- ordus~n~ mensu~ ucankale tipinden ümidi olsa da zarar tarafı hiç 
ıt hava kuV'Vetlerinin tebliği: Bugün 

11 
• altı buyuk Amenkan bom.ha tayya• d .. .. ""lmed .. t l ktan 

r. öğleye doğru çok yükscıklcrden uçan Prı·nz Eugen ıran petro erı resi. bugün, Hollanda Hindi,tanın- uşunu en one alma 
diipnan tayyareleri bomba atmak- da, Maknssar aç1klarında Japon ge- şeref payı çıkabilir. Fakat, suya 

Sıvastopol' a 8UJD Port Darwin çevrceinde bir kc- m~lcrine hücum etmişler ve iki bü- d~eceğ'i yüzde yüz belli, ziyan-
,pr tıçUfu yapınlflardır. Bu ainıftan bir Alman Petrol taafiyehanelerini yük düşman taşıtını batımu~lardır. lan daha fazla meydanda olan 

hava akınları Dün gece Avustralıya tayy~leri, Hint kuvvetleri bir teşebbüste tutulacak en da<jru 
Roboll'daki Lava alanlarına taarruz kruvazörü torpillendi Bir Amerikan yol, yüreğindeki eziyi tutup güzel 

(Bat tarah 1 inci sahifede) etmi.,Ierdir, bu ahlan bombalardan muhafaza ediyor vazifenin verimli olacağı zamanı 
Kafka•ya'ya yangınlar çıkmıştır. İki düşman tay- Loodra 26 (A.A.) İngiliz. • • 

yaresi yerde tahrip edilm-iotir. Tay- ngiliz amirallık dairesinin tebliği: Tahran 26 (A.A.) - 1000 kadar in-o 1 tayyare gemısı beklemektir. Kişı tçın ooyıe, hele 
taarruz planı yarclerimizir. hepsi ü~lcrine dörunü~- Prinz Eugen smıhndan bir Alman , gillz, takriben 1400 İrlandalı ve 1000 Devlet için büsbütün böyledir. 

Londra 26 <A.A.)- News Chronlcle lerdir. kruvazör\. Trident denizaltısının Hlndllnin çalışmakta. bulunduğu İran batırıldı Ayağımıza kadar gelip de ka-
gazetcsinln askeri muharriri; Alman- muvaffakiyetH bir taarruzuna uğra- büyük petrol sa.halanndak.I tasn,yeha- çırdığımız tarih! bir fırsat yoktur. 
yanın kcndJslne son derece lüzumlu Atlantı•k'te mıştır. Taarruz 23 Şubatta Norveç neler hilen Hlnt IcuvveUert taratın- Arkadaşımız hiç merak etmesin, 
olan petrollıı.rı ele geçlrmek üzere lllt- kıyısı açığında yapılmıttır. Düşman dan muhafua edilmektedir. Afrllm. ş!.-
baharda Kafkasyaya yııp:.ıcatı taarruz den ııı:zaltı la r kruvazörüne bir torpil isabet etır.iş- malinde ve Orta Şe.!°1 d!ğer ÇeTl'ele- Japonlar bunun ve inansın ki öyle bir brsat, gü-
ihtımalhı<kn bahsedereıc dJYor ki: . B. 1 b" h rinde bulunan muttenk kunetıerın Yorktown oldugun'W u nün birinde çıkagelirse dört ene 

cAlmanla.r, bu hareketi şlmdJ.kl Rus tir .. ıraz aonrı •. _yapı an ır ava büyük lwmıı bu tasfiyehanelerln lsUh-
yürüyüş dalgasının henüz ~a keşfinde bu gcmının yedekte olarak sallne batlı bulunmaktadır. İran pet- söylüyorlar sanlınz. 
duran Smolensk, Brlansk, Orel, Dnl- 52 bin tonluk 7 gemi Trmıdhein.de bulunduğu ıve baş ta- rollannm ehemmiyeti bazı Hollanda , Necmeddin Sadak 
epropctrovsk ve Tagnnrog gibi mil.s- babrdılar rafından yaralı olduğu görülmü§tÜr. b.yn;ıklannuı elden çıkmasından 
tahkem mevkilerden ba.,lıyatalı: yap- Kruvuöre refakat eden torpido sonra daha. çok arlmlftır. Tokyo 26 (AA.) - lmparator-
mak ümldlndedlrlcr. Ru.slann K~- mulıriplcrinden birinin de bir torpil Basra kor!ezlndeki Aba.dan a.dasın- lak umumi karargahının tebliği: 21 
;yaya karşı olan Alman plAnlannı al- Bertin 26 (A.A.) - Ncoredilen iaabeti almıt olması mümkündür. da bulunan Y şeklindeki ~trol boru- Şubatta Yeni Ginenin timal doğu-
tüst etmek lçln Baltık memıeetıerln- h.muai bir tebliğde Alman deniz- Scharnhorıt ve su Meseldi Süleyman ve Heptkel pet- auna bir kaç yüz mH meaafcden ge--
den geçerek Şarki Prasya. fl;tllta.m.etfn- altılannın orta Atlantikte topyekGn • rol sahalarından 200 kllometr& uzun- çcn ve kuvvetli bir filo refakatinde 
de mldırmak arzu etmeleri muhte- 52,000 tonilatoluk 7 gemi hatırclık- Gneıaenau lnktn gelmektedir. Bu boru •. Amer~- buluman bir düşman tayyare gemiei· 
meldir. lannı aöyliyerdc deniliyor ki: c6 ıe- Lonclra 26 (A.A..) - Reanen blldl- da bulunanlar ha.riç olmak üzere dun- nıe Japon deniz tayyarelerinden mü-
İspanyadan şark cephe- mi daha o kadar buara uinuruıtır rtld.ltlne göre, Bcbarnlı.orst ve Gneı- yanın en b~ ta&tiyehanelerlnin rckkep birlikler bombalarile birlikte 

. .di L! ..._-~-•-• ...._ı_ • edil bil" .scnau mubard>e krUVamrlerl alır ha- depolarına gunde mllY'<Jll}arca Ut.re • • •. • d- lı: bmin _]_.1 
ııne tayyare gı yor .u ~an ~nun e ır.> sanı. uğrom.1.flardır Bunlrdan blrlncl- petrol akıtmak.tadır. g~mın ':zenne uşer.e. ta CCJ'il• 

Snit 26 (A.A.> _ Tam mürettebat- İspanya, Kanarya ada- 111 Klel'de kuru havuzda; dltert de • dıgıne gore b~. gemıyı b.abn;ruşla:r-
lt 24 İspanyol &v tayyaree:lnden mil- larmdaki üalendiklerini Wllhelınshaven tezgthlarmda bulan- Dumlupınar Pıreye vardı ~ır: Taarruz duşman ~C:UZ b~liklc: 

Resim ve fotoğraf 
sergisindeki eserler 

Ankara Halkevi, derece 
alanlara 1120 lira 

mükafat dağıtb 
reklrep bir filo; dün Sevll'den Mad- maktadır. Atina 26 (A.A.) _ Dumlupınar nnın Ye av tayyarelemun tıddetlı 
r1de hareket etm.14tir. Bu tayyareler; yalanlıyor İ . . . ıvapuru hastaneler ~ ~evleri için atcŞ'.İne rağmen başanlmıştır. . Ankara 26 (A.A.) - Halkevle-
Madrldde kendilerine katılacak diğer Madrid 26 (AA.) - İspanıya talyada sıvıl ıeferberlık yiyecek dolu olarak dün Pire'ye Tokyo 26 (AA.) - Yesıi Cme rinin onuncu yıl günü açılm~ olan 
mavi tümen tayyarelerlle beraber bükOmeti, Atlantik'te hareket eden Roma 26 (A.A.) - O. F. 1. : varmıl}tır. oimal doğusunda muhtemel olar~~ Hal~-evleri üçüncü amatör resim ve 
taı1c cephesine g1decektır. Alman denizaJtılannm Kanarya ada- MaYll 1940 tarihli kanun mucibince batmkltğl bildirilen tayyar_e gcrnun fotograf sergisindeki eserlerin seçi-

Samıun' da tütün Jannda \i1ılendiklcri hakkmaaki ha- 18 den 55 yaşına 1'adar bütün ita!- Akdenizde denizaltılar hakkında Ja.pon ~-kcri muteh~:ıı- mi bugün on be tc ıergi evinde ya-
• berleri resmen yalanlamııbr. yan erkekleri sivil seferberliğe tabi . ~c;h'a 26 (AA.) - R~e.ı ]arının fik:~ne gorc, b_o .!~ının pılmıotır. Derece kazananlan bildi· 

pıyaaa.aı açıldı V-.ington 26 (AA.) - Ameri- tutulabileceklerdir. Bu kanun şimdi- bıldırılıyor: Bir İngiliz denızaltısı 19.000 tonılat~l~k 34w mıl_ ııuratinde nyoruz: 
Samsuı: 26 (AA.) - Samsun lta liman lan arasında kafile uaulü- ye kadar tatbik edilmemişse de fim· ı Libya istikametinde yol alan en eon Yorktown gemısı oldugu aoylenmek- Resimden cA> aırufı: 

tGtün piyasası dün açılmıştır. Fiatler nün tathiki için görüpncler yapıla- di miJletin bütün kuvvetlerine mü- dü~m~n . kafilesine üç torpil isabet t~dir .. B~ . g~- 19 36 senesinde de- Birinci Malatya Hıılkevinckn Sait 
l 85 le 20G arasındadır. caktır. raeaat lüzumu duyulmuştur. ettirmıştır. nıze mdırilmıgtır. Göçer, ikinci Kayseri Halkcvinden 

Yıldırım Güven, üçüncü Tekirdağ 

___ ı L b-L- Ji - E~. - Söyledigwim dowgrudur. Uzun Hd'~lk~inNdc~lliHnHkkılkK~ragıd 'di, Sudödr: 
m-w ve ıta NJ.at goruyorurn. ·- l d b . L- . ·1 _,_ .. uncu azı a ev111 en ı 
Çünkü hadisenin vukuundan evvel - Ap:ırbmanda ne er oldu) zaman an en, oemm J e te5.rar mu- Nalb ~ı b . . K H lk . _ 
a:izi görmeli ?C kör gururuma kapıl- - Müthi§ bir sahne, daha dün nasebet tesis etmek için yalvarıp ya- d ~tog u,K e:mcı ara a evuı 
mamalıydım. Ah biLfeniz, kaç defa, banı:.. gönderdiği mektubu okursa- karıyor, p~man olmuş gibi görünü- eR . ~ ı;;an, f 
ancanızdan lı:opnak, hakikati ağzı- ruz, her fCYi anlarsınız. Kendim size yor, hana yaptığı fcnalıiı tamire ve B~ım. ~ « .• > :;nlkı: . d K"" • 

Nakleden: (VA • NA) mzdan öğrenmek istedim Melihacı· anlatmağıı cesaret edemem. ıbenimle evlenmcğc hazır bulundu- E ı~mc:ık. ·?'ulı ~ e;tlken. danı 
mm •İ7 Laba1--tli ve .... ,.ıu olamazsı- - Mektup nerede) Önnu söylüyordu. Fahri, heni kandı- Rı::ıış,Tı ıınCl -a~g .• aD' evrbaın ~~ 
•----. Jt Il& •-y D'" 1... __ • ...__ __ 1-' )J • e-· h • Calib 1 en& ay an, UÇ\.ECU ıya ıur 

- Ricaya lüzum .-ar mı?' Evet eon <Ierecede zeı:JıKim;i- ruz. Bu derece sadık, dürüst olan Me- - w . gece oenı .ıauaıto a zı- ram.ayınca em'11'Cm eye sa - H lk . d H · V ikan d-
- Demek beni müdafaa cd~ ni=- Bu zenginliği do pek i.Yi tanıdı- lilıaeıirrnın dinden ihanet gelemez. yoı.rete gelen bemJirem Galı"beye dırdı. Ona da ayni tekliflerde bu- d"~ ~vK en 8fİ lk u~d ' z'?r· 

sin.iz. ğmız TC hürmet bcslediğ,iniz bir .za- Sizi. eMP.jnclcn daha çok aeviyonım. verdim. Hemşiremi. yanıma. getiren lundu. Fakat Calibe de kendisine 
0

uncu b o~y~ K a evH İk . ;-• 
- Bundan ıüpbc mi ediyorau- tuı fevk.alade namusltarLğma borç- itte b.rpnuıdayım. Haydi balı:ayun, Suzan hannnc:lır. Artist bana büyüle kati red cevabı verdi. Fahri, yalvar- F ran, Ü jıncı onya a rmn en 

nuz? hı bulunuyorsunuz. Fakat timdi bu hana 1- f8J'i mılatınu:. dedi ye bir tefka": Te alalca gösterdi. Ken- malar ve yakarmalarla emeJJerine uFat zc f. A fı• 
M_ı:.ı.. __ ~ d' · d c:,. ~~---- w 1 b otogra tan c > sını . 

- Mademki Rüsuhi bey, a:izi gör- iyi ba.herleri bir tarafa bırakalım da c::.unawn cevap nnnesino me:r- ısme .. -:n1 ~ce .minnetta;ım. v:- ~·~•JY_:"Ca~ an a~w• . ana, Birinci Ankara Halkevindcn Mu· 
memiş veyahut bir haber yollama- kötülerile mCfCUl olalım. Bu sabah den brrakmadan ili.ve etti: yet gorunaenız, mmnettarlığımı lut- aılıemize aıt hır aurı kcşfett:ıgını ve hi . Ar "k" • Emin"' .. H lk-
ıruıı. o halde benim burada bulun- 1Noter Dam, b-W. waz:ııl.anıesine ....:.. - Sizin _1_..._ __ l_ DO lüzum fen ona IÖyleyiniz. zengin olduğumazu söyledi. -~~ aNn,Hı omcı o~u Ba •• 

> ..., .... ., - ~ - evuKJen • . • • UÇUDCU ur ..... 
duğumu nereden öğrendiniz? miftim. Bir aralık inninizi aiznndan YU?' Şimdi her §eyi anlıyorum. Bö- _ - Mclihacıimı, acde etmeli la· - Rica ~erim, devam e~I Halkevindeıı Eaat Bilenoğlu. dör• 

- Şimdi hepsini size anlataca- kaçınr kaçırmaz, bana bir Akpm tün bu felalcetlcrin miiseblu'bi, bu zimdır. Çünkü daökalarmuz çolı: - Ta§ıdıgıllllZ adın, hakiki aoy- düncü Beşiktaş Halkevindcn Hik• 
cağım. Bir kaç zamuıdanberj, mü- gazetesi uzattı. Akşam pzetcai. melUıı Falıridir. Onu VUTI:luğunoz.a bJmetlidir. admıız olmadığını ilave etti. met Yıldız, beş-inci Şehremini Halk.-
him bir mesele ile uğra,ıyorum. muganniye Su.zan hannnm erinde sı;öre .evm.iyomunuz.. Bizim ayn}- - Biraz evvel liana. zengin ol- - Çok doğrul evinden Adil Arkan, 
Bu mesele beni son derece alakadar cereyan etmiş olan vak.ayı. tafllilati- mamıza aebep olan o deiil mi ci- duğumUZl.: IÖylüyordunuz) - Şayet inadından vazgeçip te Fotograftan cB> amıfı: 
ediyor. Dün lstanbulda yoktum. le anlatıy<>&du. Gazeteyi okur ohı- cim) - Evet, zengin <le aöz mü, mi}. keı:ııdisile nlcnmcğe razı olmaz- Birinci Çankırı Halkevindcn Atil-
Gecc tnş:adan lııtanbula döndüm. maz, beyecan ve tceuürümü taaav: - Evet, odur. yonersmız. aam hiç bir zaman bu büyült ıervc- li, ikinci Diyarbnkır Hnlkevinden 
Bu sabah erkenden Noterim Dani§ vur edeme:miniz. Noterden çıkınca - Seni apartmuuı.a nuıl gö- _ Bu servetten me ~or- t.5ı bir aantimine hile kavu~amıyaca- Adil Tekin. üçüncü Eskişehir Halk-
beyin yanına gittim. Sizden bahse- derlıal adliyeye koıtum. müddeill- tiirdü) sam, aon hacliacnin aebeplcrini an- ğımm söyledi. Fakat mukavemetimi evinden Sedat Akkartal, dördüncü 
diyordun? mum iden aldığını müsaade üzerine - Sizin D:nunızla gönderdiği latmak içindir. Bu sırrı. sizden ~a kıramayınca, bana. hem§ireme ka- Adana Halkcvindcn RC§at Güçülü, 

- Benden mi> ıizinlc görüşmc:ik için 11evk.ifhane,-e sahte bir telgra:HL_ Bu telgrafta bir diğeri de öğrenmitt:i. rakolda vermiş olduğum mektubu beşinci Afyon Halkevinden Emin 
- Evet sizdmt bahsediyordum. geldim. btanbula d&ndüğünüzü bildi-- - Kim ba) .gönderdi. Hemşirem Gntibeyc karoı Tokman. 

Si7; çok sevindirecek bir haber ve- Sizi bütün kuvvetimle müdafaa riyo •ebeni apaıtmnna da-Yet edi- - Sahte dostuna%. beslediğir.ı derin şefkati iatiıımar et- Derece kazanan bu eserlere Cüm-

Aşk ve romanı 

B'Y' KADER! 
macera 

Tefrika No. 182. 

receğim. Zeaıgin hem de çok zen• edebilmek için hakikati aizden öğw )"Ordumız. - Fahri mi? me-k istiyordu. O mektubu, işimden huriyet Hal.!c Partisi Genci S kreter-
ginsiniz. renmek :İ9tiyorum. Suzanın evinde - A'partimaain enabea.n onda - Ta kendisi. eve döndüğüm zaman aldım. liğince dereceleri sırasiyle 1120 lira 

- Buna imkan var mı)~ vuku balan had.iacdcn ~ Tar mvdı-) - - Buna ~n ~r mıt (Arkuı var) mükafat dağltılmıştır. 
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AK.ŞAMDAN AKŞAMA 

Alaturka ve alalranaa 
- ikram 

( ŞEDiR DA.BBRLBRi) 
sinemasında 

Bundan Jlnnl oha MDO bdar 
""91. Şifll. Ltuııbal ,ebrfnde • 
hnphiı temail ed• mOaUlril bir 
Dlıerkez halindeydi. cŞitU ~ 
llh, cS"ııU alemlerl> Clenb:e. g3zö· 
illinde Avnıpalıhlı. mondmlik. 
mondernlik canlanırdı. Derken, 
Maçka. Tabbn n civan. somadan 
plana boynuzlar halinde lmlaiı 

Belediye 1 Ekmek kartlan 1 Patrikhane 
En güzel A.,ıt J'ilmlerin1n. en güzel 

yıldızı bütçesi 
l'.' eni bütçe bir milyon 

lira fazla olacak 

9'b. fstanbul Belediyesi yeni sene b~ 
Beylerbeyi, Çenaelköyü tarafları oesını hazırlama fa.a.ll.vetl ba~ıa.m1a-

1se. muhafazakarlıktan nüınune P.· m. Bütıçentn vt.rlda~ kı:smı. Beledi
Jilirdı. Saraylara aid mütekaitler ya vergi va restmJel:'1ne f&pılan yeni 
buralannı mesken diye tercih ettik· zamla hesap edilerek ıw:ırıanın.atia
l«indeıı birinci Hamid'in çifte mi· dır, Beledi~ yeni sene ~ ge-

- -"':ı. çen seneki biltçede blr milyon ıı.ra 
~:: c~ ~tr~a ananeıç&UD kadar fazla olacağı ~
kümelenJD14. gıbıydı. v• I)tP;er tattftan bütçenin bazı fa.slll&-

Şiflide bir teyı:em, BeylerbeğiD- rmxıa esaslı SUl'&tte tasarruf ~ıı
de bir awcam otururdu. Akrabayı maktadır. 
ro~ ü;in .~. ııra .~ ~- Vali pazar günü geliyor 
br;. bmnd~ oteldne giderdim. O Bir kaQ g(lndenıbert .Anıka.rada l>u
~evnn adeti de, gece yatası, ma• lunan Vail ve Belediye Reisi. Dr. B. 
IUm.... U.tfi Klf'dar mulı'tiellf Vekı\letlerle, 

Evvela Beylerbeyinde kaldığım temaslar yaPmaJctadır. vali bllba&sa 
l!!Üddet zarfında alaturka üslubuna ıqe teşkilı\tıı etrafında. Ticaret VekA
.1~ bolun\B'dum: ıetne ve Belediye vergi ve reshnlertne 

- Getir. kaçınna tabağmı, kaçır· yapılan zamlar ha.kkmda Dabillye 
ına. .• A, dur, bir ~ık daha koya. VekAletile görüşmektedir. 
JDll ••• yersin, vallahi yenin... Belediye umum1 mecUsi tarafından 

Adeta zorla, dayak atar gibi bir kabul edilen vergt zamlarının 1 mart-
"- ·· ı·bu Onun : .. :n ben de tan 1t1baU?n tatt>llc edileceği an~-
.,.~ .usu ... ....-. •v• maktadır Pazar günü tebrlm.lze dö-

. Dağitma iıi dün .. 
tamamlandi 

yangını 

Dün ıuçlularin 
muhakemesine baılanCli Mari ayı etmek b.ltlarµ;y.n ılkğı. 

blmaısı ıat d1b:ı tamam.ıa.tmuft.. Ev
Ieı1neı brl bıralnlmıyanlal'; lı:a.rt1a.rmı 
alma.k t@ı derhal tendi mınta.kala'- Beş ay evvel Fenerde Patrikıban.e
ruıdakl tart dağıtma. bllrolann.a mü- mn Sen Slılod mecıı.ı toplanti tıs
raea.at edıerek ekmek b.rtlarmı ala.· mınm bürola.nrun bulmıdutu a.bp.p 
bfleeekleTdlr. bat Utipllk blııasında.n ~ abaha 

Saat 8,30 

. MAGDA SCHNEİDER 
Seylrcllerinl coşturacak. 

heyecanlandıracak 

SEVMEK HAKKI 
Perin blr qkın, a.teşli bir sevdanm 
h1llyesid1r. MAGDA SCHNEİDER 
ile beraber VİCTOR ST AHL ve 
PAUL WEGENERİN de tem.sil et
tıkleti bu filmi ölilm baha.sına. aş
tma sadık kalan bir kalbin roma 
nıdır. Saat 8,SO da 
İBRAHİM ÖZGCR ve ATEŞ 
BÖCEKLERİ KONSERİ 

Filme iH'ı\e olarak Renkli MİKEY MAVS 
da gişeler kapa.ı:ur. yerlerlnJzi evvelden tutunuz. 

Mart ayı içinde 1ca.rtların1 ~ Jı::aqı yangın çıka~ atea büyUmU.,; 
denlere verilecek m'IITQ.kkat lcattla.?' 0 mra.da dolcsa.na. Jalan ev; Omuıt>ey 
görülen lilzum 117ı9rlne huswd btr ~- ça.m1s1 Y~; camıntn müezzini 
kilde b~ktadır. Bu muva.tkat Fetınl'1 yqında Mehmi?d de yanarak 
Jta.rtlar polisçe yapılacak 9()k: c1ddl 6lmli§1ıü. Bu yangın hattında birlncl 
tahkikattan !IODr& verllecıekttr. IOl'gU hlk1ml!ğ1 tan.ı.fuıdan yapılan 

tahkikat biUrllereıt maflkıemeye ve- •••••••••••••••••••••••·' 

O OK HABERLER rllinlş ve diliı birinci al1r ceza malı- ••--K Ç kemesinde mubakem.eye başlanmış- .,,... 2 Büyük Yıldı.z, fevkalade ihtiraslı bir filmde 

tır. VATERLYıldoızıKÖPROSO v.·vı·AN LEı· G H * Bu •'Y ıııonun.da meı:nlekettmize Davada; Patrikhane Ben slnod 
200 ton Merlnos lpllği gelecek.tir. meell..si hasından ve idare heyetJ. 

* Saa>ahaddln a.dmda. on beş ya- ~ısı metropolit Meletyos SukaJds; REBEKA LAURENCE OLiViER 
ormda bir çocuk dftn Sirkeci ca.dde- ha.dan metropolit Yenadiyos; met- Kahramanı 
" ropollt Leondiyos maznundurlar. İlk 1 'ti G 
sinde koşarken önden gtden ha.mal tahkikat evrakına namran idare he- z rap ece~. 
Re!ailln sırtındaki dımıir teıpenge yetini teşkil eden bu üç metropolit ,_.ı 
çarpmıştır. Kepengin slvrl ucu Saba- Patrikhanenin bozuk olan elektrik 
haddinin ba.şuıa sa.plan~; oc>euk tesisatını tamir etttrm.ıemek suretlle filmini ıyaratmı~lardır. Önümüzdeki salı akp.mı 
yaralanmıştır. Sabaha.ddln cetrahpa.- tedbirslzllk: ve dikkatslzllkle ya.nguıa .. s • • M ER • d 1 
şa hastanesine kaldınlmıştır. ve oolayıslle ölüme sebebiyet veııniş- u sınemasın a __ .. .,. * otomobil bobini 1htlUn ya.pan Ietdlr. 

~bırlı davranırdun. Anı_! ettigun necek ol~n Vali ve Belediye Re1s1 bu 
ıniktann yansı kadarı tabağıma ko· zamların tatbikatına geçtımeısi 1çtn 
nuldu mu: icap eden tedbirlerin aımmasını ati-

- T~ekkür ederim, arbk iste- ka.darlara telefonla bildirmiştir. 
nıem ... - derdim. 

Ropen dtın asliye 1k1ncl ceza mahke
mesinde muhakeme edllmlştlr. Suçu 
sabit görüldüğünden on 'beş gün müd
detle hapse konulmasına; yüz Ilra 
para cezası ödemesine ve bir a.y dük
kA.nının kapatılmasına. karar "Verll
mlştlr. 

Evrak <*:unduk.tan oonra aıonpıya 
çekilen Meletyos; Bubkls; eldr.trik ~--•••••••••••••••••-••••11ııt. 

Çünkü. arkası, nasd olsa kendili· 
linden gelecek. •• 

Derken oradan alafranga teyJ:eme 
gittim miydi. ağznn alışmJ§ bulu
nurdu: 

- Tetekkür ederim. •• Artık ide
ınem ... - deyince, o, bu sözümü ha· 
lo1d minasmdo alırdı. 

- Peki oğlum. .• - der, fa:zla İsra· 
nı kalkmazdı. 

Tabü, hasislikten değil. Zira, bu 
kıışık fa:., .ı pilavın filan nazarında 
kıymeti yoktu. Bilakis, o saalar llS• 

bnm biri olduğum için yiyip tav• 
lanmamı çok isterdi. Amma. balep 
Lıei-' besler gibi misafirin zarla bo· 
iazma tıkmak, mensup bulmıduğu 
moda okulunun -garplilİğİn· kan de
lildi. 

••• 
Bu iki zıt tarz, cemiyetimizde bili 

devam edip durur. 

F enerbahçe ve civari 
halkının bir temennisi 

tesisatını elektrikçi Nl.kola adında 

blrlne 21)8 lira ücret mukablllnde te..
mtr ettırdlklertnt; Nlkolanın: bu ta
mirden sonra tes1>atı 15 sene mild
detıe garanti ettlğlnl ve bu temlnatı-

J!eılerbahçe ve elvan halkından * Tavukpazannda oturan Şaha- nı yazılı oıarak verdll1nt; bu llğıdın 
gazetemize pek yerinde bir §1.kAyet beddin ne eniştesi Neşet dün blr ala.- da eıvrak arasında. bnlunduP:ou Uer1 
yapılmıştır: Vapor yolcnlannı a.lma.k cak meseleslnden kavga etmişJerdlr. stırerek yangında bir suçlan olma.dı
içlıı her yanm .saatte bir Kadıköyün- Neşet yemek çatallle Şa.habeddin1 ğını söylemlştlr. 
den Fenerbahçeye hareket eden başından ağır yarala~; Ş&h.a.bed- Diğer maznun Yenadtyoo ve Leon
tramvay arabaları yalnız birinci mev- din de bıçakla.. entştesinl bacailndan diycs türkçe bilmediklerini söyled1k
kilere 1nhl~r ett1r1Imekted1r. Tram- yaralamıştır. Yaralı kavgaciıar tedavi !erinden tercilıruınla sorguya çekll
vaym her iti mevkii ihtiva edecek altına alınarak t2.hkikata tıa.şlnm.ış- mlşler; bunlar da. tesı.sa.tı tamlt et-
muhtellt arabalar ol.ma.sı isteniyor. tır tırdiklertnı ve ynngında. bil' a.llbla.n 

Fakir halkın da btnebllıneslni ko- · olmadığını ııerı slirmftşlerdlr. 
laylaştırmak için bu ~rtnde şl.kAyet Evlerde yapılacak Bundan sonra yangın yerinde ted-
ilzerlne KadılWy tramvay müdürlüğü- ktkler yapan ehlivukuf heyetı rapot'-
nün ehemmiyetle dildtatlnt ~keriz. araıhrmalar ıa.n okunmuştur. Raporlarda yangı. 

Kestirilen ağaçlar 
Beyannameye tabi tutulan madde- nın; elektrik tesisatının bozuklutun

ler1n saklanmamasını temin için ev- dan çıktığı blldlrtllyordu. 
leme de araştırmalar yapılacağını Mahkeme şah1tıer1n dinlenmesine 
yazmıştık. Bu hususta vll~yete Ti- karar vermiş; şahit olarak celbi lcai> 
caret Veltı\letinden mühim bir tamını eden Patri'k B. Blnyamlnin hasta. ve 
gelm.l.ştlr. yaşlı olma.sından dolayı mahkemeye 

Tamimde ar~tırmalamı kanuni gelemiyeceğinden ifadesinin evinde 
formallteler dahilinde yapılması ve alınması için maznun vekilleri m11ra
yalnız beyannameye tô.bi tutulan eaat etmişlerdir. 

TAKSiM sinemasında 
Bugün matineler den itibaren 

GALA MÜSAMERESİ OLARAK 
Btlt1ln gönüllere .saadet v& 1ztıra.bı tattıra.cr.ic, her kalbde aşkın en 

llAhl destanım yaşatacak ahlı\k1 hayat ve gençlik lllmi. , 

ELMACI GUZELi 
rORKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKILI 

Baı rolde 
İlk Tll.rk99 IJeSll ıİstanbul Bokak-
l&n, fllm1nde baş roııı alan Mı- Azize Emir 
sırın en meş'hur yıldı.zlarında.n 

Emsalsiz bi:r mevzu ... Ahllki bir eser... İbret alınacak sahneler ... 
Kaclm, içki ve eef&hat tıemıert... Lil.k.s ve asri hAyatm lçyüzil ... Ka· 
hfreıı.ln göz kamaştmcı salonlanncla; clharı.şümul İskenderiye plaj
larında güzeran eden hakiki bl:r vak'a... Herkesi teshir edecek Şark 
mmildsinfn en ateşli şarkılan. Biltün rönfil ve kalblerl mesteaecek 
IAhuti nağmeler, ruh okşayıcı bir müzik. 

Seanslar: 2,30 - 4,SO - 6,30 ve 9 da. 
Yer bulmak için lfltfen seans saatlerinde gellnmefil. 

Doirusu. israr üstüne i.srar ikram 
aajnağma uğramak hiç de hoşa git· 
tnez. Bence en giizel usul, davetlile
rin yiyebileceğinden biraz daha faz• 
lasım önlerine koymak. 

- Buvnm! • demek; eğer yemek 
&lağıtılıyorsa, tabağı iki kere dolq· 

Bomontl tramvay durağı önünde 
blr apartımana a1d 30 yaşında bir 
Manolye; SO yaşında bir çam; kayısı 
ve bir de lnclr ağacı ve 1k.l tane de 
btıyftk süs ağacı kesildiği görülmilş
tür. Yapılan tahkikattan; bu ağaçla
rın odun temJn1 ınaksadlle kestJ.rll
dlği anla~tır. Mütehassısların 
verdiği Jzahattaıı bu ağaçların asgari 
500 lira kıymetinde olduğu; halbuki 
elde edilen sobalık odun mikdannın 
ise yarım çetiyt geçmediği Öğrenil

miştir. Ke3ilm1ş bu odunlann bir 
kısını; h!IA o civarda. dunna.ktadır. 

maddelere inhisar etmesi istenmek- Mahkeme; ~zadan B. Sallm Baş- 1 r-
tedlr. ol'un na1pl1ğl altında milddelumumı- ~-.. Şehzadebatı ... ___ Gedikp&fll 

n1n ve maznunların huzurlle Patrik B. 'I' U B Jl il' Jl Z A. K 
1 t - Blnya.ml.ntn evinde ifa.desinin a.lınmar pazar gunu yapı· ma.mıa ve diğer şa.lıJUerln çaAmJma-

bmıaktır. 
lacak lig maçları Iarma karar vererek muhakemeyi 

başka güne bıra~tır. 
Fakat: 
- Allahını seversen. .. Benün ha· 

bnm için... ÖlümU öp al ... • diye 
byruk yağh böreği deve lıamuru gi. 
bi insana yutturmak. yahut meselde 
olduğu gı'bi, çii tavuğu yedirmek el· 
~e it değildir. 

Bu, alaturkamn tenkidi. 
Ala&anganınkiııe de geünce, onun 

da sinire dokunan teraflan yok de
lil. 

Fiat murakabe komisyo• 
nu dün toplandı 

Fl.at, müra.t:abe komJsyonu; dün: 
vali muavini B. Ahmed Kınık'ın rels
llğt altında. toplaııımı§; toplantı geç 
vakte kada.r sflrmiiştür. Dünkü içti
ma.da kam.1$Yon: son gftnlerde Bul
garlstandan gelen Bulgar kllmürilne 
perakencre 9 kuruş narlı koymuştur. 

Faraza misafir gitmişsiniz. Ev sa• 
lu'bi, ıo.m.İınİyetle aonıyor: Üniversitede posta ve 

- Biraz bir ,ey yemez misiniz? 
(Dikkat buynm: cYer misiniz?» telgraf ıubeıi 

de değil. «Yemez misiniz?>. Menfi P~a telgraf ve t.elefon 1da.res1; 
tekilde. Yani, «reddet b diye tavsi· İstanbul fuıtversites1 mmez bhıası 
re edercesine.) içinde talebenin 1htıyacmı karşıla.-

nıa.k ına.ksadile bb:I posta ve telgnı.f 
Tabiatile, insanda, bu kadar mız· fQbesl aç:ına.A"a tarar nmrlştJr. Btı ış 

İstanbul Futbol Ajanlı~clan: 
Fenerbahçe stadı: Saat 10 Ana.do

lu - Hilal haikem: Şeklp, Fazıl, Zeki: 
saat 12 Beykoz - Altıntuğ ha.kem: 
Reşat, Müeyyet, Neje.t; saa.t 14 Vefa -
Beyoğlu ha.kem: Selı\mi, Mustafa, 
Hallt, saat 16 Galatasaray - Silley
mantye ha.kem: Adnan, Sadık, Nlhat. 

Şeref ıtadı: Saat 14 İstanbuls}xır -
Tak.sim hakem: Muzaffer, Ba.haett.ın, 
Bülent, saat 16 Beşl.kta.ş - Fenerbahçe 
h&.!tem: Şazi, Feridun, Necdet. 

* İst. Olireş Ajanlığından: Bölge
miz teerübell güreşçileri arasında 
ı mart 942 pa:ıar günil güreş ltlübü 
Kumkapı §Ubeslnde grekoromen gü
~ mü.saba.kalan yapılacaktır. Saat 
11 den 12 ye kadar tartı olacak ve 
sa:at 14 de mtısa.bakalara başlanacak
tır. 

ımzca teklifi reddebnek celidetl için ala.kadar ma.kamlarle. temasıa.r 
Qyanıyor. Hatta, karın açsa bile: .Yapılmaktadır. TEŞEKKÜR 

- Yemem efendim. •• Tetekkür 
ederim. ' Cümhurfyet Halk Partisi İstanbul 

Garp usulü israrda kabul etmediği İslıerse d&hi - yeme. bırak. 0 da dö- viliyet idare heyeti Azasından ve İs
kin. ağzınızdan böyle bir lif çıktı külsün. •• Tuarraf uııuliine hiç uymu· tanbul Beledly~ Meclisi basınd~ 
iDi. ziyafetin uzunluğu ile mebauten Yort sev~fU dayımız Aziz Ak'm vefatı mu· 

• f • ila nasebetlle duydutumuz sonsm elem-
tnütanasıp ,ek.ilde yandmız! OnlBl çın, amda,, söylediğim Jeri allemide paylaşan ve merhwn~ 

H• ıibi. ~·enebileceiinden biraz daha son hürmet ve arkadaşhk hlslerlıu 

VEFAT 
İstaOOul Belediyesi Hesap if!ert mü

dürü Muhtar Acar ve Blrlnct ordu 
müfett~llğinde kurmay binba.şı Sırrı 
Aear'm valdesl ba.yan Natia. Aea.r 
müptelft. oldutu hasta.lılttan kurtula
mıyarak dün Bursa.da. rahmeti Rah
mana kavıışmuştur. Ka.dınlıPı btl
tiln. yük.sek !lleziyet ve vasıfla.tını nef
sinde toplanuş olan merhumenin öltl
mü acı bir zıya.dır Meıtıumen1n cena
zesi bugün Bursada dostları taratm
dan kaldı.nlara.k Pınarba4ı mezarlı
~dakl aile kabrine defnedilecektir. 

Merhumeye Allahta.n rahmet Te 
mağfiret dllerken gerlde bı.rnktığı ev
lAtlanna sabır ve ta.ha.mmü1 dileriz. 

ŞARK 
Sinemasında 

RUDOLF. FERNAN 
ve 

KİRSTEN HF.İBERG 

PARA ... AŞK 
ve KANUN 

Filminde 

:lkisinit. d..? ifrab elbet iyi deii). lazluını ortaya koyup misafiri aıJc. gösteren bütün kıymetli dost ve ar
Amma, «fu devrin hususiyetine göre boğaz ebnemeği esas kabal etmeli- kadaşJara ayrı ayrı teşekküre büytik 
lumgiai beter?» diye soracak olm· :riz. Bu yalnız tiındid ıibi darlık ktıderlmh mlnl oldntondan, kendi· 
tak, taı..iidir ki, en kötü notu alatur• devirlerinde değil, ileride infaa(lah terine ailemizin şükran ve m.Innet
b alır. Zira koy tabağa yemesinler, ka'Vlllacainna hollak esnasında et. tarhlı: hlslerlnJ 11.knen blldtrfrlz. 

Bütün aeyircilerin 
takdirini kaz.anmak.tadır. 

dökülsün ••• Nezaket icabı konulanın I eo makul ...e en g;izeldir. Nafia Müsteoan ...._ 
lıepıini yemeyip bir kımıını - canın (Va - NG) Hümii Korte! ve ailesi,•••••••••••••" 

Bay Amcaya göre ... 

Sinemalannda: Mevaimin iki büyük filmi birden 
1-MlHRACENlN KIZI 

Tilrkçe aözlü vte prkılı 

2-CASUS LtL DAGOVER 
Bü "k Casusluk. "A k ve ihtiras filmi 

Fred Astaire - Paulette Goddard 

ARTIE SHAW CAZI 
Pek yakında LAie sinemasında 

Caz Fırtınasile Saracak. 

~----------------------' - Gayet güzel eski ve Stil mobilyalar 
Bu Pazar g\lııfl İstii:klU Cad.desl.nde Tünel yakınında. Hayden Pasa
Jmda. 483 numarada. A. W. WOOSter nezdinde açık arltırma ile satı-

---••• la.caktır. Yannkl tatıallMlı ll!nı (jkuyunuz. •••••• 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
Tepeba.şı Dram kısmında 

Gece saat 20,30 da 

PARA 
Yasan: Necip Fazıl Kı.sakürek 

İstikIAl caddesi Komedi kısmında. 
Gece saat 20,30 da 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

MEVLÜT 
Konyalı Nuri Bakka.lbaşınm vefatı

nın k:ırlnncı gününe tesadüf eden 
ı Mart 942 pazar günü öğle namazını 
müteakip Beyoğlu Ağa Camllnde 
mevlftd~eti! k.ı.raat olunacağından 
arzu edenlerin teşrınerı rtac olmıur. 

Refikası: 

Nazmiye Bakkalbaşı 

_ Davacının hakla var bay ... Ya adamcağız ölüler _ Mezarda canlansaydı?.. ı -· Yahut daha evvel, meseıaı ... O da olmadı, yolda dlı'ilsey-ı' B. A. - Ne olacak, kalkar, 
Amca. Ben hAkim olsam suçlu- sında ay:ı.lmasaydı da... musalla taşında ... · di, ne olacaktı?.. evine gider, kefenlik patiska da 
nun akasım ırakmam.. yanına kar kalırdı! .• 

~~~~~~~~~~~==.._~~--~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~......:...~~~~~~~~~~~~~.:....~~ 
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27 Şubat 1942 

1 Günlük Borsa 1 
İstanbul Bona!'iWID ı5/Z/19U Fiatlan 

L. K. 
Londra tlzertne 1 sterlin 5,22 
NeV)'ort tlzerine 100 dolar 132,20 

Madrid Ozerine 100 pezeta 12,89 
Stokholm üzerine 100 kuron 30,8875 

ESHAM n TAHViLAT 
3 7 1934 Sıv~ - Erzurum 2-7 19.90 

• Şark De~enlert U5 4,IO 

~~-~ . ~ ·- l 
lTRiJAT~M~GAZA"~ Ob:POLAJjf 

@&a&C:J normsrn.eoYOK PORTAUANrCADN.S 

Tti.rkiye Ciimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlm muameleleri 

Para biriktire-,llere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11~. atatıdakl 

plana göre lkrnmlye dn.~tılacaktır. 
4 ·tdct 1.000 liralık 4.000 lira 100 aclet 50 lirabk 5.000 lira 
4 • 500 » 2.000 » 120 ,. 40 • 4.800 • 
4 » 250 » 1.000 • 160 » 20 3.200 • 

40 ,. l 00 " 4.000 • 
DlKKA'l': Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaıtı 

düşmlyenlere ikramiye çıktı~ı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kw1l1ar senede 4 defa 11 eyltlJ, 11 birincikinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

---•Sayın Doktorlarla Halkimızm Nazan Dikkatine:---· 

Kuvvet, J ştiha, Hazım ve Sinir / çin Olan 

il 

OFO 
Tıbbi Müstahzar piyasaya bol miktarda çıkarıldığı arzolunur. 

ŞEVKET KOR OL LABORA TIJARI ----ııl 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (3000) lira olan bir adet elektrikli seyyar kaynak 
mııktnesı (10 13/ 1942) salı günn saat 05.30> da on beş buçukta Haydarpa
şnda Gnr binnsı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart usullle satın 
alır.acaktır. 

Bu !şe girmek lstlycnlerln (225) llnı.lık muvakkat temlnnt. kanunun 
t:ı.yln ettiği vesikalarla tckllflerlnl muhtevi zarflarını ayni gün saat (14.30) 
on dört otuza kadnr komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2569) 

* Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkt:ı.rlnn ile cinsleri ve ek-
smme gün ve saatleri aş:ı{iıda. alt olduğu listesi hizasında yazılı ahşap 
traversle.- her liste muhtevlyntı ayn ayn ihale edilmek üzere ve kapalı 
zarf usulllc Ankarndn idare binasında satın alınacaktır. Bu ite ginnek 
istlyenlcrin listesi hizasında yaz.ılı muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ct.tlği vesika ve tekllfierlnl nynl gün ckslıtme saatinden b.lr saa.t evvline 
kndar komisyon reisliğine ,·ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Şenlğlnde. Eskişehir ve Sıvasta idare matazalann-
da dağıtılmaktadır. (25G4) 

aş, diş, nezl , rip, rom 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kQfe alınabilir. Her yerde Pullu kutulari i•rarla isteyiniz. 

İJdaydanberi hiçbir yerde Musiki Ztvk ve ilılivacı tatmin edUemlyordu 

Bestekar SALAHADDiN PINAR 
ile kemani NECATI TOKYAY 

gibi iki musiki üstadının uf ak bir 
ayrılıktan sonra Taksim 

K R i S T A L 'deki 
Billur sesli ··zEYYE SE 'a refakat etmektedir. 

Her Pazar MÜZEYYEN SENAR'ın ittirikile BOYOK MATİNE 

- - Beyoilu Şehir Tiyatrosu Puajında 

ve 20 Kişilik 
SAZ HEY'ETi 

Büyük. fedakarlıklarla hazırlanan ve vaktinde İstanbul halkını hay
rete bırakan T ANASE REVÜSÜ'nün fevkinde olmak Üzere şimdi 

sahnemizde gös•erilmekt e olan 60 kişilik 

CiN.GENE AŞKI 
REVÜSÜ rimdiye kadar misli görülmeyen muvaffakıyetle devam 
etmektedir. Muhteşem mizansen, Zengin dekorlar, 16 ki,ilik 

•
• o•r•kestra ve 500 kostüm. Ailelerin vaki olan arzu ve talepleri 

üzerine her pazar ıaat 1 5 do tçKlstz BOYOK MATİNE 

Umumi Heyet Daveti 

Antalya Umumi Nakliyat T. A. şirketinden: 
Şirketimizin senelik hi&9edaran umumi heyetinin a.,ağlda yazılı ruz

namedekl mevaddın müzakeresi lçln 23 mart 942 tarihine miisadlf pa
zartesi günll saat on birde şiI'ket idare merkezinin bulunduğu İstan
bulda Sirkecide Yalıköş'ldi caddesinde Antalya hanında ldlyen içtima 
daveti kararlaştırılmış olduğundan hlsııedarlann muanen günde ve 
saatte tıeşrtnerl rica olunur. 

İçtima gününden bir hafta evvel hissedarların mallJı: oldukları hJs
selerl şlrlcete ibraz ederek duhuliye vara.Dlan almalan fcab eder. 

RUZNAME: 
1 - 1941 sene&l İdare meclisi ve müraklp raporlannın okunması 
2 - 1941 sene61 bilanço, klr ve zarar hesaplannın te9dlld, İdare mecl1&1 

Azalarlle müm'ldplerlnln ibrası. 
3 - Müddeti biten İdare meclls1 Azalarının yerine yenilerJnin lntl.habL 
4 - 1941 senesi temettüüniln tesviye tarihinin kararla.ştırılması (Mad

de 77> 
5 - 19'12 ıJenesl mürakiplerlnln intihap ve ücreUerlnin tayini. 

Muhterem Etibba'nın 
ve daima kullanan zevabn nazan dikkatine: 

PttRlNOL - TRİBROM - BİS1'10MAGNESİE • KOLA 

V. S. müstahzarlarımız Eczanelerde mebzulen bulunmaktadır. 
Eczacı - Kim ager Hulki Göknar. lıtanbul 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Yardım dlleği Ue müracaat ctı:ni§ olan telebentn her gün saat 11 den 

13 e kadar Rektörlüğe ba.ş vurmalan. (2802) 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bir husu.s hakkında görüşülmek üzere balık konserve ve tuzlayıcılannın 

2 Mart 1942 Pazıı.rtesi günü saat .ıo, da 4 üncü Va.kıf hanında T1caret ve 
Sanayi odasına gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. (2833) 

KADIKÖY AS. ŞUBESlNDENı 
Malıll ve şehit yetimler.ine 942 senesine ait Beyiye tkramlyef:d. tovzUne 

e.saa olınak üzere beyiye lkramlye yoklamalan 942 senesi mat'tlrun birinci 
gününden itibaren başlayıp 15 nisan 942 tarlhinde hitam bulacaktır. 

Şubeye müracaat edecek şehit yetimlen resm1 sened. ve tütün 1k:ramJyc 
cüzdanlarlle hAlen dul veya bek~r olduk1annı tevsllt edeli Belediye veya 
köy Umüba.berlerlle, MalQl auba.y ve erler resmt •ened. rapor ve tütün lla'a
mlye cUzdanlartte b1rillct.e hıergün sabah saat 9 dan itıbaren 17 ye kadar 

plC\ndit - Lala ~~ 
Restorımında Li;;.., '.il 

Meşhur salon orke.strası. i'.2L \ 
Saat 22 den sonra l 

Gregor idaresinde 'lı 

Montmarter 1 ~ 
Gecesi OREooR 

ÖZENFiLM 
Filimcilik ve sinemacılık 

Tiirk anonim şirketinden: 

örenfilm fllimcllik ve sinemacılık 
Tiirk Anonim şirketi hls9edarlar 
mnumt heyeti 16 mart 1942 günü 
saat 16 da şirketin Beyoğlu Yeşllçam 
rokıı.k 17 No. lı apartımanın iki.net 
dairesindeki idare merkezinde alel~
de olarak toplanacağından asaleten 
en az on hisse senedine malik olan 
hissedarların hisselerini ~lantı gi).
n iinden blr haftn evvel şirketin idare 
merkezlııe tevdi ederek mukabilinde 
dühull~ varakası almalan rica olu-
nur. 

Müzakere Rüznamesl 

Madde 1 - İdare mecllal ve müra
klp raporlarının okunmasa. 

Madde 2 - Şirketin tefekkfil tarUı1 
olan 2 haziran 1941 den 31 llkkAnun 
1941 günü nihayetine kadar olan 
bil!nço k!r ve zarar hesa.plarımn 
tetkllc ve tasdlkll~ 1da~ mecıısı ve 
müraklbfn tabrlyesl. 

Madde 3 - İdare mecllsinln te
mettüatın tevzllne dair teklıtı hak
kında karar verilmesi. 

Madde 4 - Yeniden müraltip tayi
ni He gerek yeni ve gerek evvelki 
mürak1bin ta.hslsa.tmın tesbltl. 

Madde 5 - İdare meclisinin geçen 
devre ve önümü7Jdekl seneye ait ta.h
sisatının tayini. 

Madde 6 - Ticaret Vekaleti ceıne
slnln 7/ 1/ 1942 tarih ve 100 No. Iı ta.. 
mlmine evflkan şirket dahlll nlzam
name6fne maddeler llavesı 

Madde 7 - İdare meclisi !zalarının 
şirketle ticari muamele yapmalanna 
müsan&! verilmesi. 

, İdare l\leelW 

AŞK 
BEDİİ BiR İHTİYAÇTIR 

Fakat ~rkea A§lk olamaz, 
yalnız bu işte 

BEL FAM 
kullananlar müstesnadır. Çünkü 
aradıklan aynada ve kendi yüz
lerinde bulacaklardır. Ne mutlu 

BELFAM kullananlara 

Türk Umumt n:ratro 37,-

Baa-iinkü prorram 
12,33: Şarkılar, 12,45: Ajana haber~ 

lerl. 13: Müzik: Şarkı ve türkfile., 
18,03: Fasıl heyeti, 18,45: Ziraat tak
vimi, 18,55: Çigan havalan (Pl.), 
19,10: Genç best.~rlarımız, 19,30: 
Ajana haberlerl, 19,45: KIA&lk Türk 
müziği programı, 20,15: Rady0 Gaze
tesi, 20,45: Karışık şarkı ve türküler, 
21: Konuşma (Iktlsat saati>, 21.15: 
Temsil, 22,00: Radyo salon ortıestrası. 
22,30: Ajans haberlerl ve borsalar. 

Yarın sabahki proıram 
7,33: Müzik:: Hafi! program (Pl.). 

7,45: Ajans haberleri, 8: Senfonik 
program CPl.> . 

*Eminönü Halkevlnden: Bu hafta 
zarfında Evlmlzde verilecek konferans 
ve temslllere ait procmın ~ğıya çı
karılmıtştır, 27 Şubat 1942 cuma günl1 
saat 20 de: 1 - Halkevı postası, 2 -
Konferans (İktisadi vatanpervoerllk: 
Ahmet Hamdi B~r. 3 - Tem.sil (Şe
hlrlt kız) : Evimiz Temsil şubesi tara
fındıın. 

28 şubat 19!2 cumartesi saııt 15 te: 
ı - Halkevi postası, 2 - Konferans 
(Eski İstanbul hayatına dair): Osman 
Cemal Kaygılı, 3 - Temsil (Şehirli 
kız> : Evimiz Temsil şubesi tarafından. 

28 şubat 1942 cumartesi saat 20 de: 
1 - Halk.evi po.:,-tası, 2 - Konferans 
(Hormonlar) : Dr. Gallp Ato.ç, 3 -
Temsil (Şehirli kız): Evimiz Temsil 
şubesi tarafından . 

Bulana Mükafat 
2112/ 942 Cumartesi 10,50 vapurU• 

Kadıköyden istanbula giderken için
~ 27 lira küsur kuru~. tapu senedi, 
köşkümün ipotekten kurtarıldığını 1s
bata me-dar olan ~llmnt makbuzlnn, 
300 llarlık deyin senedini muhtevi 
beyaz zincirli slyah el çantamı zayi 
ettim. Bulan Kızıltoprakta. Dılamur 
caddesinde pastacı Koçoya teslim et
tiği takdirde memnun fdllecektir. 

Fatma Zeliha Gül.lil 

BULMACAMIZ 
1 ı 3 t 5 8 1 8 9 10 

Sold'\n pğ'a n yukarıdan aşatı: 
,1 - OSmanlı pad1şa.blanndan biri. 

2 - Uza.le - ilgi. 
3 - Bir oturma vaziyeti - Başına 

.. İ. gelirse büyük olur. 
4 - Elbise düzelten kızgın demir -

Beygir - Bir rilzilr. 
5 - Tuzlu su. 
6 - Gü:Del yazı sanat.kan - Tersi bir 

Azamız. 
7 - Alümlnyomu:n b~ı - Öldürme. 
8 - Su - Cıvıma. 
9 - İtiraf etm~k. 
10 - Her za.mo.n - Bir nevi mobllye 

boyası. 
Geçen bulmac:ımıs 

Soldan ı.ata ve yukandan aşatı: 
1 - Yazıkaleml, 2 - Avagldlyor, 

3 - Zabıt, Kira, 4 - Iğı1abercd, 5 -
Kitabevi. 6 - Ad, ~. Yay, 7 -
Likev, Koro, 8 - Eylriyor, 9 - More, 
Ar, Um, 10 - İradıyokmu. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türlüye Ecnebi 

Liste miktarı Beher adedin Muvakkat EkBlltme müracaatla.n. (2330 - 2822) Senelik 
teminat Gün ,... l L ~ N ZAYİ - Suşehri nüfus memutıu- 6 Aylık 

1400 kuruş 2700 kuruş 
No. Cins! Muhammen B. 

Lira. Krş. 
1 46000 cari hat kayın traversi 4 63 
2 24900 • • • • 3 74 
3 8500 • » • • 4 63 
4 9760 D • • • 5 
5 27440 • • • 4 80 
6 24560 D D • • 4 80 
7 5000 Meşe köprü traverst 11 80 

5000 Basit me§e makas tra.- 8 50 
vers!. 

Lira Krt saa.tl A tundan aldığım nüfus tıezk'ereml ve 3 Aylık 
11899 _ · (313 - 333> daJıll Uıtiyat 8lWı altında olma,Jan 1JecUll tecn.ız thtı,vat er- beraberinde BW)C'hrl As1terlik şubesin- 1 Aylık 

59 f\.lt •o lerln eenellk vokJ.amalan 19 Şubat eu ..n...nn.de ha::!amı....... Ki martı.n.ın de mukayyet askerlik tezkeremi ve 1-------------1 
\iV ., ., e-- .._ ır-& x.... d nJz.e d~ Posta ıttlhadına dahil olmıyan 

2951 63 dördOnde sona erecektir. Bu erlerden yoklama samanım geçtrenler k'anu- ae ... 1fç1 tameml ka7.1aen e u- ecnebi memleketler: Seneli~! : 
3660 - 12/3/1942 nen para cezaa:ı.na. tabı olacaklarından. Cum&rtıeıll, Paar sQn1lnden bo.şka türdllm. Yenllel:1nl alacağımdan eski- 3600, altı aylıib 1900, üç aylığı 
7835 80 Perfembe hergün .sabah saat 9 dan akfam beoe tadar devam etmekte olan. lb.tl,Jat lerlnin hükmll yoktur. ıooo kuruştur. 
714-i 40 günC. S&- yo1tlam&sını yaptırmak 1lr.ere §Ubeye tıelmelert ll&ıı olımu& 333 dol'uınlo, Sıışehrt ATpnis nahl- 1--------------1 
6325 - u 15,3-0 19 Suba.t 313 - 114 ,_ı Kernus köyünden Tetik otlu Teletonlanmn: Ba4muharrlr: 205GS 

dan ıt ... A- 20 •1• s1• Yazı 1~ıerl: 20765 - idare: %0681 --..~ • 
0 

" - " Kium Çatmu "'l 
23 » 311 - 318 Müdür: %0t97 

750 • 
400 • 
150 • 

1450 • 
800 • 

• 

8 13200 Dar hat kayın traversi 2 50 2475 - 24 • 319 - S20 
1G • 3lU - 322 Türk Dlf Tabipleri CemiJetJnden: Safer 11 - Ka.oıım ıız 

SELİMİYE ASKERLİK DAiRESiNDEN ı 26 • 32S - SH Senelilt umumi toplantımız cemiye-
2'1 • 325 - S~ tin merkezinde yapıldı. Yeni İdare 

S. İm. Oii. Ö~. İkl. Ak. Yat. 
E. 11,03 12,41 6,30 9 35 12,00 1,31 
Va. 5,00 6,38 12,27 15,33 17,57 19,27 1 - Üsküdar, Kadıköy, Yabancı Kı\dıkllıy, Beykoz, Kartal, Adalar, Şll• 2 Man S2'1 - 328 heyet.ine Prot. KA.zıriı Esat. Ziya. Ce-

.şı.helerlnde yerli ve yabancı kayıtlı 313-333 dotumlu Uıttyatlarm aenelUc 1 ~ S29 - 330 - aaı mal, Sua.t İsma.11, doçent Feyzullah, 
ycklamalarına 18/2/ 942 gününden itibaren b~lana.caktır. /'(!821 • 2329)' Nerlma.n, Halil Ha.<mı, Nihat, Hulıl.st, 

2 - Yoklamalar <Cumartesi hariç) her gün saat 9 dan 12 7e kadar :pa.- ~K~oma.J~~Y~üc~e:.!seçllm~~~~e~rdlr~::_. ---~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

pılrı~a.ktırİınnsi doğumluların. hangi iünde yoklamalaruun yapılacatı u- Matbuat Umum Müdürlüğibıdenı lıtanbul Gümrük Muhafaza Deniz 

İdarehane Babıft.11 elvan 
Acımuslulc sokak No. 13 

kerlik şubeleri kapılanndakl 1111.n cedvellerinde gOOterUmıştlr. Her llıt11a* U.ultl defterlye ve anba.r heısa.plarma valcıf na.rem bir memur e.Jmaca.t- .., 
erlıı ııü!us hıivlyet cüzdanı ve ikamet veslkalarlle müracaatlan lAzıındır, tı?. ne~ llae8l ~ tercnı. olunacü:tır.. TaUplertu. Mem:arlıı 1r:anunu- Mıntaka Komutanlıgmdan: 

4 - Muayyen günlerde yoklamalatuıı Jnptıımıya.nla.r hakkında kanu-ı nan 1 trıot m.addel!linde yacıh naJtJo D man ıoa tarihine tadar Ma.tbuM MOnhal bulıman komutanıığnnız ücretli s:uıdalcılıklanna 
nt takibat yapılacağı. tıı71 - tsm Ummn m~otG:ne ~ ıb olm.mı. (J.IGO) <wnı» nanların Ht\61cöJde bulunan KomutanlığmUZB. müracaattan. 

talip bulo
(2756) 


