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Bu sabahki 
ı••·---••H••---•HH--H••----...... ____ ••-•--••••••••••u•-ı 

j 1942 yıh masraf ı 
haberler l bütçesi ~-~zırlandı 1 

j Projede Ziraat Vekllleti 1 Almanlar 
Bar kola 

tabliye mi 1 A:..~~::~.:~~ ~=":ek~:~~2l::l p•o~I !!· 

• buırlıklarını tamamt.mak üzeredir. Projenin masraf ~mu tesblt : 
: edllmit bulunmaktadır. Yeni projede Ziraat V eki.leli kısmına zam ı• 
i yapılmıftır. edecekler? ! Sekiz aylık varidat memnuniyet uyandıracak netice vennlftir. 1 
~ ........................... _._ .................................... -............................ / 

Moskova radyosu 
Smolenskin geri 

alınmasının da yakın 
ol juğunu bildirdi 

Loudra. ıs ·(A.A.) - Dlın ıeceki Sov. 
yet ebliğinde bildirildi~ine C"Öre, Rus 
kuvwtıeri bilhassa gar!> kcsinıindc yeni. 
den Uerleml~ ve bazı meskun yerleri r;erl 

almışlardır, 

Amerikaı:lan /ngiltereye yollanan tayyareler lngili-ı ıahilleTincle karaya çıkarılıyor 

Son 24. saat içinde 17 Alnıan tayya. 
resi du~ürülmüştür. 

Askeri harekat hakkında l\Ioskovadan 
verilen di!'er haberlere göre, Be)az Rus. 
Yada yapılan şiddetli çarpışnıalıır neti • 
ces!nde Sovyet topçusu 21 Alman Blok
bıı.usunu tahrib etmlştlr. Aıwanlar bura~ 

Pasilikte 
son barb 
durumu 

r·R"US"i;A"DA"' Çö~çil Maaş 
!MUHAREBE! deniz barbl 
i KIZIŞTI 1 bakkıada 

da, subay ve er olmak üzere 800 ölü bı. B d Alman teblig"'i : "14 den 
talonışlardır. irmanya a lzabatverdl 

Sovyet askeri mahfilleri, Almanların 16 Şubata kadar 78 
ltarkofu tahliye edeceklerini tahmin et- muharebe yanı· 

1 
Bı·r tahkı·k 

lllektedirler. tank 184 top ahnmış 
l>ün gece l\losko-.a radl osu. Smolensk • 

a.haUsıne hitaben bir ne.,rlyA.t yapmış ve bir safhaya gird veya tahrib edilmiştir,, 1, heyeti 
hütrıyeı saatının yaklaşınış oldutunu -

bildJtnıiştir. -o-- Sovyet tebliği: "Bazı! işe başlıyor 
J 1 h Japon bahriye nazırı, ı 
apon arın Ba ama şimdige kadar 33 de- : meskun noktalar \ Londra, 17 (A.A.) - lnailiz 

Üzer.ine yurumelerı• . / b l'J d. ! İşgal edildin i ba~elcili M. Çörçil, Avam Kama-nzza tı atırı uı, ıgor ! l raaında aöylcdiii nutukta dcınillit 
i l ki: 

b ki ~llt) 11 I A.,. \ Altttl' 4'1'd11. • ... J · , , • _ı.~ 
• 

Lo 
e eniyor d~!..ı•D,· ....... -.-~~ .. _.. -~••bpanmidler ••• _, ........ d 1 . • i..u CY•C cuu ü•ıea. ...... u~d -- __ ..... .,n !!______ --ı'ı -•man_an ıtı m &e1' •ti: i bahıedeceilm. Geçen Mart ayında 

ı d 8 lull eepheainln mene. k•mln • 2 Al '- .. .. · Sch 
!diril n ra ıs .. (A.~ - ç~·ıten bU. Japoalann - ••1retlerinln tlmcli Bir. .. eerenn elea mllbaubeler • ...:: : lı mancıtru~azoru, Byanı ı· am • 

diline ıore bir Çin aözoüıü, ao bin .llllU11'•ra &eYelh ed1lıtt!e&.ı k----•L...· •"- ... _ ... _ ...... •--- .. ,_ orıt ve neıaenau, re.t ımanına 
1 . • ...._ - - _. - 1'111•• .-... ama I y1-...1-) enı Jap0n Ukerlnln Jlindl Çinide 11&7. &ermekie Ye bunun için w llelNlb Deri 11 kilometre oeaüa pridllade ·ba&. (DeTlllW S ncl • -
fonra çı.karıldıiını ııöylemiştlr. Bu yeni •iirmeldedirier. Jaraam ,..,...,. •anflak olmıq-
kll\'Vetler Bahamaya karşı yapılacak olan Bu ııebeblerbı l»irlnelal tadar: tar. llakaMI &aarr-.sa lreteft lkd'ala. 
harekele iştirak edeceklerdir. Birmanyaıııa INa&U Hladl9Cua Jola.... lanmm "6le&ll •altarelteler neUee.. 

Japonlann Hindi (;lnld~ halen ild imi bir tehclid tqkU edecelı:Ur. .ınde diılm&nı oembeı' loiDe alarak 
fll'ka askeri ;ardır. İklnclal, Japonların llk hedefi Çin 

yo~ e&mlflerdlr. Harb meyilanım Diler taraftan Çinliler de, Bahamanm mulıarebeeinl bitirmek oldatuna ıöre, 
müdafaası için büYilk hazırlıklar &'Ör - bu neUceye ulatmak için en iyi eare terkeden 148 ldtl esir edllmlştlr. 
llaektt'dirler. Yunnan'dA büyük bir Cin Cunsldnı ordularını beeUyen 1ohı kH- Bundan bafka 17 tank, 16 top. 7Üll. 
ordusu mevcuddur. Bunlar, icabında mektlr. • lerce makineli tüfek ve bomba topu 

takvly~ edilecekti~. .. Japon bahriye na'fltloın beyanatı ile koşulu kızaklar ve çok miktarda 
Aynı Cl_~ souusu, Amerikanın Çine Tokyo, 17 (AA. l _ Sinrapnrun aap. aalr harb malzemesi elimiz,. seçmlt-

tayy:ıre rondermek suretill'! yardımda tı münaaebetlle h.a!lnıd surette toplanan tir. Bundan batta harb meydanında 
buluna<'atını vadetUtini cf~ blldlrm.iştfr. diyet meclisinde bir nutuk lrad eden fimdqe kadar 5 binden fazla dıiş. 

Cava, Japnn hücumuna bahriye na.:nn amiral Shimada. bilhassa man aekerlnln ildütü ve yaralandı-
~ll ) d : .. H~ fi telblt edll~tlr, 

karşı hazırı 
.,,.,ye em.,-: 

ı Subatta .Japon bava kuvvetleri Mar- 14 den 16 Şubata kadar tark cep. 
Vaşington 18 (A.A.) - Holanda ~ lhall aclaları sulannd:ı Amerikan denJı healnde cem'an 78 tank ve lH top 

vekili von Kleffens dün akşam beyanat. birliklerine kar$ı mukabil taarrnsa se. (Devamı 5 inci •ayfada) 
ta bulunarak, Cavanın kendi kenclisl.nJ ( DeYaJnl S inci .. yfada) \_. ............................................ .,J 
ınildafaaya muktedir olduğunu ve ya • ------------------------......,..---~ 
Pılacak olan butim taarruzlara karşı &'e
lccetlni söylemiştir. 

Von Kleffens, bu :ulanın müdafaası 
için malzeme ve takviye ıönderllditi tak 
dlrde, düşmanın daha kolaylıkla püs • 
lkürtülecetlnl ili.ve etmıştlr. 

C:: Askeri vaziyet ::J 
---

Uzakşarktaki vaziyet 
nereye doğru gidiyor? Ruzvelt Nevyorkun 

lopa tutulabileceğini 
söylüyor! J~ponlar eğer Birmanyada lizım gelen sürati 

vaş1.ncton 18 <A.A.ı _ Rmvelt P- gosteremezler ve bu hareketi milli Çini de 
ırıetecUere Japonların, ba11 ahvalde Nev. gÖ.z Önünde tutmak şartile bir kül halinde 
J'Orku topa tutabileceklerini ve Panama • ,. .. 
kanaıml da ııavacıan bombah1abilecek.. ıcra etmezlerse guçluklerle karşılaşacaklardır 
~!u~:.~~·ıararıau Amerika• de- Yazan: Emekli General K. O. 
bi• ve bava kuvvet\erlnln dütnıanın A.. Birleıik ~erikalıl~r! içind~. ya_, ıe.rind~ bazı deiitikl.ikler görüldü. 
laakan yapacatı bir taarrus hareketine f&makta oldugumuz ıkıncı dunya Bırleıık Amerikalılar, 0 zamana 
llılnı olaaıuyacatlarını ili.ve etnıJştlr, harbine fil.e? ııeçen Blrincikinun 1 kadar yalnı~ kendi sahillerinde k.o. 

E ayının yediande karıımıştılar. O runma tedbırleri alırlar, Havai a. 

den·ın Tevf 'ık R UştU zamanda~beri iki aydan f~zla za. dıal~rındalci m~daf~a. ted~:rlerile 
man geçtl ve bu zamanın ılk dev - denız ve hava ualerını taltvıye e • 

Ar d • f t• resinde Birle§İk Amerikalılar çok derler ve Filipinlerin Luzon ada • asa ve a zıya e 1 geniş ölçüde harb h~~ırlıkl~rına s~nd~ M.anilayı Ja~on kuvvetleri_ 
Lo başlamakla beraber Pasıfıktek~ ·do- nın ıogalıne terkettıkten sonra bu. 

4en, ::ra 18 (A.A.) - Harcı:e nazırı E. nanmalarlna pasif, hııtla çekingen sule gelen ç.ok ümidsiz duruma rağ 
'l'~ekında_. memleketine d~nı:ek olan bir tavır aldlrdılar ve hazırlıkları-! men Bataan yıarımadaall~ Corre • 
terertn btlyüJt el~lsi Dr, n~tu Ara.sın ı'lk merhalelerine olsun ula~ma. gldor adası sahasında gerçekten 

e el'>- b' ir nın kd' b' -. ır veda. ziyafeti vermlşt . dıkça esaslı hareketler yapmiya - t
1
a ı.~~ •tza ır mektanct ve cesaret-

i.• - O ki 1 1 ihsua çahştılaı. Fakat, e mu a aa ve mu aYemete uğra • 
lYllsırda intibah ~:Y aç~rçilin VaşİngLOndaki görü~- ıı~larken birdenbire bir ~olordu 

ltablre 18 (• I ·ı R' 0 de Janeyro konferan- mıktarında olmaeı melhu-ı bır kuv. 
reııı n..A.) - Kral Faruk, me eri e ıy · · lA t t d l' ı k 
ellllrna bleb'11aan ınecllsl intlbabatma dair ıınm kendi noktai nazarlarına ?Y • vl etı şımak ı r a~n a ımafnf ~-rınaldnı~ -
..._ ı:neyt bnaaıa I ti eıiad rl\ Bırle- e ve çı armaga muva u. o u ... -
-t 14 )farı mıştır. Yeni lııtha • gun o an .ne c ~ rekeL (Devamı ı mcı aaytaU.• 

ta Japılaca&tır. tik Amerıkalılar .t..,... 

lktısad 
Vekilinin 

tedkikleri 
Ekmek vesikasile 
bez dağıtllacağı 
haberi asdsız 

lktısad Vekili hiçbir 
gazeteciye beyanatta 

bulunmadı 

İstanbul, 17 (A.AJ - istanbıılda bu.. 
lunaıı İktısad Vekili Sırn Day, mUha
blrlınb:e aeai"ıdaki beyanatta bulunmllf,, 
tar: 

- Veklletlmlııle ali.kah bazı işler i
çin İstanbula celdlm. Bazı raıete mu. 
bablrleri benden ha.hat istediler. Pek 
yalnnda muhterem BqvekJUmiı muhte
lif vesilelerle etkin umumiyeyi tenvire 
yarayacak bususatı l&ah ettikleri slbl 
tanibl leab edecek, Vek&letlmhle ali. 
kah yeni Wr men• da. olmadıimdan 
buna lii111m ıörmedim. Ba:ı:ı ıaaeteler
de bana atfedilen beyanat aördıim. Ga. 
ııetecilere beyanatta bu.lunmadıtımın, 

ekmek ve1lkaılle Yerli Mallar Pazarın. 
da ~ datıtılacatı clbi haberlerin de 
uılsıı oldııtunun tanihinc delilet.lnizi 
rica ederim. 

Yeni Londra büyük 
elçimiz yakında 
hareket ediyor 

Ankara, 17 <Busu.sil - Kastamonu 
meb'mu itaat Orba,.'m Londra büyük 
elçlllfiqe tarinl tudika iktiran etmletir. 
B.aaf Orbay yakında en kısa yoldı&n me
mariJetl baıfma ıldecektlr. Elçilik kad,. 

rOMIDCla N&I deilflklikler J'apılma.st 

.-temeldir. 

idam cezası munakasası 
' Fikirler bngnnkn ceza 

şeklinin kafi tedbir 
olmadığında birleşiyor 

\ Jıı n :aı •I 
T opyekon idamdan Tecrübelerimiz, bize 
evvel başvurulacak katilleri asmaktan 

daha başka başka çıkar yol o\-
çareler vardır! madığmı gösteriyor 
Dr. lbrahim Zati Öget diyor ki: Tanınmıı tabibi adJllerlmlzden 

- Malaterem Profeaör Badi lrmatuı ı:. &. wyo. ~; 
ıe.lerinl ben de a1ika Ue taklb ed.170- «- Değerli mcalektaıım Sadi 
rmn. Irmak. üzerinde ehenunıyetle du • 

EnelA IWtu anlamak ve bir hakikati rulması lazım gelen bir n.evzuu or. 
ortaya koymak mecburiyetindeyiz, Mev. taya a~mı! bulunuyor. 
cud kanıınlanmız clnayeUer Ye caniler Bu ıddıa etrafındakı münakaşa.. 
hakkında fazla tefkat 'te muhafnt se- l~r, çok faydalı netı.celer :verecek • 
beblcr ıösterecek kadar ldıle mldJr? tir. Leh ":'e aleyhtek.ı fı lcırıer, §Üp • 

he yok IU; ceza kanunumuzun tadi. 
Ve devam edip &'iden bu alstem clna. le ug·radıgwl 1 d k 

şu sıra ar a anun va • 
yet adedlerinl arttırıyor mu? Eter yıl. ıl 1 1· 1· kl cıtl ' b·ı ··d . z ar ç n }'llll ı rer etu mev. 
dan yıla memlekel dahilinde d~ayetıe_ zuu olacaktır. 
rln adedi artıyorsa bu nıesele tiıerlnde E fi k d t k ,. d '-ı" •• • . . se e ay e me ıazım ır ıt 

durmak ve bunun set>eb ve amlllerını a- bız" d k t'I k' 1 k d ' · hı'a. e a ı va a arı en ısmı 
ramak hakikaten bir nıemleket davası.. tt·ı k b. d d se rece ı r erece e artmıştır. 

dır. Gün geçmez ki, şu veya hu aebeb. 
Yurdda. cinayetlerin barlı ve anormal le b ir vatandaşın kanına gİrılme • 

(Devamı 6 ıncı sayfadal sin... (Dev·amı 6 uıcı ıuyfada) 

Mekteblerde sigara yasağı 
-----····-----

Bu, çok ciddi bir mücadele mevzuu, bir 
millet davasıdır. Hocalarımızdan 

müsamahakar olmamalarını istiyoruz 

Tütünün yeni anlaşllan zararları 
Yazan : Prof. Dr. Sadi Irmak 

Deterll Maarif 
Veklllmizln rad,, 
yodakl kunuşma
smı bütün mf'm. 
leket derin bir Uıt 
ve teşekkürle din. 
Icmlt olsa ıerek. 
YetitJnekle olan 
neslin b~Uı başlı 

ku.'iurlarından bi,. 
rill tülün ıuilstl. 
malidlr. Sayın l'e. 
!lil bu derdi orta
ya koydutu. &'ibl 

de ri>s. 
'l'alebeye 
yasak e
hocalara 

da fena örnek ol. 
manıak direlı:'ifinJ 

verdi. Latbılerln 

bır • darbı meseli 
yardır: 

,.\·erba docent, nempla trahunb. 
«Kelime, öfretlr, örnek taklid uyan
dırır.» 

Gençler, bu menhu.cı iptilaya ana 
babalarını, atabeylerlnl. ba:ı:an da 
malesef hocalarını taklid ederelı: mu. 
eab olurlar. Onun lolo rasalı: ted-

birlerinin mües_ 
lllr olması için a 
na babaların ve 
hele hoc:ılann iyi 
örnekler olmalara 
birinci şarttır. A
&lz meslektaşları_ 

DUO bu öııemll 

davada elbirllt1 
edecıillf'rinı unıu-

7orm. 

* Tü~ün ve aıh.. 
hllt. mevıua çok 
lşlenmi$lir, Biır; 

bıırilda yeni D\ey_ 

dana çık.anlan 

ba:ıı \' .lkıir.ları 
anlatacatn:. Ve 
çok haklı olarak 
tlıtün hakkındaki 

Cl!'layı diter za_ 
birlere • morfin, 

ı koka.in, herolnne _ ald ceu ile b r 
arada andı. 

Tütünün müf' ir maddf'si bilindi 
li &'lbi nikotindir, insanda bir trk 
damla safi nlkoUn ölümü intaç eder, 
Tütün dumanında nlkotinln mtiş. 

(Denmı !/l de) 
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Hergün 8\ ReslmH Baka.le ı -- Zekanın gerine bilgi ve tecrübe .. r 

Anglosakson 
Aleminin zamanla 
Büyüyecek kudreti 
Ve J.ıponyanın 
Hesab,'arı 

\_, ____ Ekrem Upk)ıgll --' 

U za.kşarkt.a durwn İııciltere aley_ 
hine Jıızh biz I' lişme &"ostermeye 

ucv .. m ediyor: 
Japon ordusu Sunıntnıya. el ıı.ttı, ora. 

dan cavaya çramak uzercdir. Bir deia 
bu hedefe nrı.rsa Felemenk sömürı;e}e. 
rlnin tasfocs!ni biUrmlş olacalı.tır. 

Dwı C"dcn bir telgraf haber.i Japonya
Ja C3\a adasına ııtla.ımu1an önce Fele
menk hükumetine bir sulh teklifi yap_ 
mak niyetini atfedlyordıı. 

A lTupada Alman lşı:ati altına &'lıen, 

Aslada ise Japon ~hdldi altında kalall 
Felemenk, netl~ln buyilk devletler a
rasında alııı:ı.cntını d"'ımerck ve teref 
vazifesini de yapmış oldutuna h~ 
derck daha fazla Jumamanıak için tıpkı 

AlTupa harbinde oldutu &"ibi buııdatl 

,.--

( 

-
Zcli YC bilgi tnsaada tek t.asma benzer, bir temel taGı hangi bina için aW. Zeliyı iDsaDa aa ft11' ook n1aı.eu. tabiat •eril', fakat bIJıiyl Te tecrübeyi 

mış elana olsun DUin!erid bir :JıL'DMlan ibaret kaldJlı:oa kıymeL llade etmediği insan kendi ltendlsbıe edialr. bu sa1ede tablathı basan hasis claT?'&DlU"ak az 
clbl Lusanda da zckA ve bl~i rörgiisiiz Ye tecriibesb obrak kaldıtı müdaetoe Terdltl sckA:Jı cJa lok mühim nlabeUe te!Ali etmeye nıunf-

k.ıymetin.I röstcre.aıcz. fak olur. --·--· .... ------------------------------------·------.;;..;:;..;;~;..---..... ::~: =~ı;cı mnkllne g~meyi nıümkün ( s h • 
Fclem nk bUlıümcti dah dün Sumat- .. e 1. r 

rayı galdm kurtaranıayacııtuıı anla. 
> ınc:ı Uzakş:ırkm en zengin bir St'rvet 

Haberleri J 
kayn:ıp sa1ılan Palembanı: petrol ku- B • \J 1 yularını tahrlb etti, Somatrad:ın sonra ır çocugun ö ümü, Mart ayı ekmek J'"""""""""""""z ...... l ... r .... a ...... I ............. ~:::· 
Cavayı da kendi ellle Japonlara teslim 

etmek lstemt'Se ı-erektir. 6 kı·ş· ı·n al 
Bununla beraber bu mesele mü~. ın yar an• k • h : 

=~· ~.:::.~;~::::~:"";.:;··7 .. "!~ masile neticelenen arne erı nama mu arrer seıerberlikj_ 
ma:1ı da şart olirak ileri süreceği söy_ 

ıenm ktedır. olarak tabetıı·rı·ıdı• Darülaceze etrafın-~ 
Ilaberln doğru olup olmadığını, aot- yangın h : 

riı o·duğu takdirde h"I Imrşılanıp kar- Jaki arazi ekim sa ası~ 
şılanmayacağ'UU )'llkınd:. üğ'reneceğiı. o Evvelki gece, Hcuköyde çıkan olarak kullanılacak ~:. 
\ııkte intlzaren Fclemcıık sömürgelerini yangında bir aile halkı pence· Bu şekil, birçok kimselerin ekmek karnelerini 
bınıkarnk gö:ılerlmlzl Birmanıa tarafına reden atlamak •uretile an : 
çevirecek olul"Sak Japonları bu tarart:ı k . . y kaybettiklerini söyliyerek muracaatlarından ı.tanbulun zirai seferber- ~ 
da aWran ,-az.1,.ette göriirfiz: ma tan kurtulabildı• iki aylık d l . lik iıi için lazım olan 50 İ 

Bir türlü hatırda kahnayan ~praşık bir çocuk b~~n~. patlı· O ayJ hizumlU görüldü 1 bin liralık tahsisat bulundu i 
fsimlcrlc zihin yormaya Juz.um yok, isim yarak oldu .. . . . . . . 1 -- 1 
SO>iemedcn aDlatalım - Son gunlerde bırçok kım11elerıD ı mı~ır. Bu karneler 900 hın tane • ıra· f .,,_ • . t: ' E ıı_· •1A b 1 d. .. 1 d. Z ı 11e erbeı' ..... hususunda zıraa : 

iııglli:ı ordusu Çinli yardım ktt'alan_ .. vve~ı gece sabaha karşı Has. vı ayet ve e e. 1.yeye mur~caat ~ ır. . . . Vekilinin ylJ.iyetlere göndcrdltl ta- 1 

_,_ ....... _ en b racla bir müd.. koyde bır çocuğun ölümü 6 ki"İ- ekmek kamelerını kaybettıklermı Mart ayı ekmek karnclerının hır,., d VaJi t _, ... _ b·· ı·· 
nın gcuu~ ra m u . • ,.. . 1 . .. k . k . k 'b . . mm un ar.wın....... u un 

d t'"~-bcrı uh fa et ekte olduıı...• uc- nın de yaralanmalarile neticelenen! ı erı surme tc ve yenı aıne ıste - ııra numarası ta ı etmeaı ve ıame • kaymak mlıkla 1 1 ...... e ...,... m n ıa m ... f . hl ,J d. l An k lA k d J u'h 1 •.. . ... 1 .. • ıı ra unu ru o unmuq.ur. 
hl bo b a•·--ak ~•·itmeye ba~'adı ecı r yangın hadisesi cereyan et meıde ır er. ca a a a ar arın m arrer o masma 1uzum goru muş ı ,,,il. D ""' t r ... _ r yunu ır ~ ..,..... ~ , . • , • ki k. .. B le l b d·ldı. : ayet ar ...... ccu c ra ınu.a bu 
gelen telgraf haberleri darıımun ciddi mı~Htır. k~ak anın tafsilatı ıudur: ~~ptı 1 a~ı ~t ıkrr. ~~undba b~ikzı :ur. k~ ·'":ıretb tarne er ~ayd e ık l i lunan pek gcnf.s :u-aslntn D:ırüliccıc 
oldu!:'unu &iiyliıyorlar. Anlattıklarına as oyd~ Kasım sokağında 26 ırı:wıe erın ar:ne erıru ay c~e gı ta ır e a~ ası tara ın an u - ihtiyaçları için ekim saıııısı olarak 
bakılırsa Japon on'lu u şimdi Ranzonun nuLmaralı Mı§Ona aid iki katlı ah _ ~e~1 h~lde f~zl~ karne a~ma~ ~&e - la~ılamı~~c~~tır. Fırınlart.a d~ kar kullanılmasını kararlaştırml.!)-tır. Zi-
kuş bakışı 120 ktloınelre -yakınındadır. şaı;ı evden evvelki gece ıaıbaha kar. ı _ erı lan aşkı mışhrk. 1 eknl ı ame n;l erev!1ıd ırker nbouml ara kıatesılv~ - mat l\lüdurlllğil Daruliccıe idaresilc 
Bu Şt"hlrde hayal duımuş, muhaceret fi yang·n çıkmıştır. muraca~t ?"rı ayma am ı ~r tara. rı ecegın en ay an arne enn temasa c n 

la . k Bu esnada aile ehaciı derin bir fından l')'lCe tetkik ve tııhkık olu - nuınarıı\nrı burpdan aıhnecek ve l • ~ek bu sabada ne ek e_ 
başlamıştır, mağ2uı r Jarı )'Un)a a. y da blundu , d kı. cak --v !kcrnenlı 01ybo1dırğu ba~a bhisl tahfındfuı gosterlt •iti tı lCt! rüln,,1-Whl ır·~:· la 

Palıd•r ve resmi mues eler rnnae ad:. T ım ın - • ı . . d.ld "k kd. d ı _n... dd d'I • ..k Da l .. d~ede barmdır .... n r zl-
in 

de ateı;ten haberdar olamamıRlar ve kati olaTa te&uıt e ı ı ten eon. ta ır 1: mukuer a e ı mtyecoı; - t . 1 rl d al t 1 k'A"""' 
cak dört saat ç:ııışmakt.-Ulır glıtere y • k ·ı k · . M k l . · I d w raa ıŞ e n e ç ış ırı aca uw.uır. 

· esil bl bu y.ü:zdcn yangın kısa bir zaman_ ra yeni ame verı ece tır. lir. art ame erının ev ere agı - +_. __ b 1 ıra· r ._~ 11,. 1 1 1 ştmdiden çın yardım yo~unun ı.. e - . o·w f M .d lm 1 k h f . . • b C>&al1 u s ı se er ........ "fiı 9 n h. -•nıaJd wua da genışliyerek evj tamamen sar ıger tara tan art ayına aı tı asına ge ece ı a ta ıçınae a§- ti blssedil 0 bl U sı 
lCct"ğini dU$unerek daha f~-' 

1
:.; 

1 
.... ını9tır. - karneler Ankaradan şehrimize gel~ ]anacaktır. yaç en 

5 
n ralilı: tab -

s:ıba ına daha amk mesa çUe .. ~ne _. l . . t temin olunmuştur. Z!raat Mil-
~ arcl•aı yolu ııa.zırlaıuak ieşebbüsıinde- §in §abyandı dfıkkb~t. t~:afdı kb~yü2 dürlüğü, vlliiy te IA:ıım olan tobum 
ılir. Netll'e ne olacak'l Bdll delil. Yalnız yon ateş u e a ltlş.lğln e l 8 Belediye memurları· Karne usulünün ibda· mUıtarını da ksblt etmektedir. '}·o.-
şurası anlaşılıyor ki, JaponJa Felemenk numaralı ~e de atlaı;ıak ve bu su- h d• • Slildan SOnra ne kadar bamluklar Ziraat Vcki.letlnden iste. 
somurrı-leri gtbl nınnanyayı da işgal al_ retle yangından maluınattar olan ntn e ıye erı : necektlr. 
tına alabillrse d:ıha uza.1tlara gttme!ı; nl- bu ev sakinleri feryad ederek ha - y · t "d" t f d"(• ? \.. 
yetinde değildir. ncr '1eydt'n ev\·eı bu disede~ hala .u>'?~ak.t:ı devam e • unanıs ana gı ıyor un asarru e 1 ıyor ............................................. / 
&'eJll.!J s:ıhamn kendi halkı ile işbirl~I de.n Mı?°n aılesını haberdar et - Vilayet ve belediye memurları- Yapılan tetkikler neticesine gö - Peyam·ı Safa - Eten1 
yaııa.rak ıaari n lktıs3di düzenlenm~- mışlerdır. nın Atina ıbelediye memurlarına re, karne ile ekmek tevzii usulü ih-
ne bakacak bir taraftan d:ı Hind hudU- Kom!=u~arının feryadı üzerine U- yiyecek gönderilmek üzere arala - das edilelidenberi şehrımizde gün- ı·zzet Be ı·ce davası 
duna daya~mış olifu~u ir,ln Ulndlstanın yanan Mışonla karısı, beş çocuğu rında para ıtoplaclıklaTlnl yazını.,,'- de vasırti olarak 656 çuval un ta -
baş kaldınnaya mUstald ~ uruınrıan nra. etrafı ~r~.n dü~a?. ve. alev sütun_ tık. Toplanan paralaria 1000 koli sarruf edilmektedir. Kame usuliin-
sında tahrlkM yapacak, Çimle şaıık lar;nı g~~un~.e büyuk hır k.orku ve hazırlanmı§tır. Bunlar Diımlu. den evvel şehrin günlük un sarfi - du·· n r; etı·celendı• 
Hay Çek idaresini Jııırbden zirnıte el al- telaşa d~ş_mu~l~r, .ya:unaktan ku.r - pınar vapuruna yükietilmektedır. yatı 3806 çuval iken bugün 3150 il 
tından politika ile dıi ürrucye cıı.lışa. tulmak ıçın ıkıncı kat penceresin - Toplanan paralarla gene bir mık • çuvala inmi~r. 
C-'-tır. den birer ikişer kendilerin~ &0kağa tar koli hazırlanabilecek; bunlar ---o-- Elk .... __ , , ,_ 

1 
Peyami Sala· Tasviri ar 

atmışlardır. Mesıue yü.t~e" o du - Dumlupınar vapurunun ikinci eefe- B t • t b 1 ld 
Avustralya ve Yeni Zehnd:ı daha u- ğundan bu eukut esnasında Mişo - rinde Yunaniatana gödnerilecektir. asma 8VZla tna aş 3RI I aahibi Ve mes'ul müdürü 

r.aklarda kalmı$ b\rer hed,.ftlr, nun 2 aylık oğlu Avram ba"ı kal • -----<>-- VeJcaletten tevziat için enür gel beraet ettiler 
Japonya hükmediyor ki. yakın, flk k ] D •• hl " k 

Şubı\l :S 

SaLahtAD Sabaha: 

Fikir ve kanun 
Adamları herhulde 
Konuşmasını çok 
Seviyorlar/ 
--- Burhıın Cahid 

""AY a~lyon blr askerdi. Hem 
ılıı'W kiuuharb detıl; to~u 
(uıuak ye•lsınlş bir askerdir. 1-'akat t'J'a!l 
sayı askerlikçe çok zarara soktugu hal 
kültürce biı,yük lı.fz.mct1 dokundu. 
kao 711 içinde birkaç muharebede blrk• 
milyon Frıuısua kıydı, buna karşı 
tarihe dihi olarak geçı.l! Ualbukl Fr 
saya bir (medeni kıuııın) kazandırdı ki 
hükmü bAla )'Ürilmektedlr, Devlet adi. 
mı noktasından Napolyonu dahi bir k 
ma.ııdand:ın ziyade guzar bir idareci ve 
teşkilatçı olarak kabnl clnıek daha doğt1J 
olar. Navolyonun ill53nlan idare etme • 
sini bilen bir adam olduL'UDa şüphe 

;yoktur, Sq:Uğt mutelı.a ıslar bt'yetinl 
öyle ~ıştırdı ki Fransa bu s:ı.>ede iç 
timal ve idari hayatını nlzsm altına als.. 
bildi. Kendlnl taklb eden lmp:ır torlu• 
ve cümhurlyet devirleri bile bundan Is. 
tifadc ettiler. iste :ıu büyuk ndnml11 
meşhur bir süıti nrdır. Napalyon nctt
cesinden emin olmadığı ve &ahsan fayc1:ı 

lıulmadıb işleri kesip alm.:u.. Bir komls. 
J ona havale cdennlş. sebebini oraJJ 
dostu Mareşal Huche $U cevabı vermiş: 

- İş blr kere komisyona gitti mi ar
tık ildü, demektir! 

B• fıkrayı bana hatırlatan gaıete -
mlzdt'kl ecza kanunu ıınketi oldu. CI -
na:rctlerln &rka51nı nlmak için idam hÜ.. 

kümlerin! sıklaştırma meselesi avUkat
lar, hukukçular, profesörler arasında 

öyle bir mlinnkaşa açtı ki sclAmetle iç.in. 
den ı;ıkmatB. bir t:ırafn !ılık vrnnfye 
lmkin ;yok. İnsan hangi m!ıtaleayı oka· 
sa: 

- Doğru. haklı! diyor. Nasreddlıı 

Hocanın kavga eden \tomşu kadınlannııı 
hcpS1ne hak verirken: 

- Onlarla çene çalacağına içeri ctr 
de benimle konuş! diy çıkışan lrnnsmas 

- Doğru, knncığım, sen de hakhsm! 
demesi gibi! 
Namık Kmıal1n: - Bulkal hakikat 

milsademcl efkardan çıkar! 
Sö1:ü gerçi doğnıaur. Blih insan 

hayatına ve cemiyetin sPHmetine at~ 
kanun hükümler.ini dekl$Urlrkerı ço1' 
incelemek ı-en-k. Fakat dünYa luı~ket.. 
terinin yıldınm sfirntl aldık, ftrdleriJ\ 
değil, ülkelerin, mUlc!lerln harman ol
dukan bir r.amımda. mü:ıtlc:ı ve ıoiiruı~ 
r-ıı • t!'T:ı • .. ı • .. 1-u rw ~..,,... ttlın 
adamları serin kanlı imanlar. Bu bizhll 
harcımı7. def;nt 

cJJul!han Caki.d .................................................... 
lktısad Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Şehrimizde bulunan lktıaad Ve .. 
kili Sırrı Day dun Beykoz deri fab
rikasını ziyaret ederek imalnt hak.
ktnda bazı tetkiklerde bulunmuı:t .. 
tur Vekil fabrikanın bütün atel -
yelerini gezmiş; deri ve köseleden 
lmal edilen bilumum masnuat hak. 
kında izahat almıştır. Bundan 80D

ra Denizyoll;rı Umum Müd ırlüğü. 
ne ve Limanlar Umum Müdürlü " 
ğüne gelerek tetkiklerine devam et
miştir. 

Emekli sahne san'atkarlan 
yurdu i? tahsisat hedeflere vanrsa. vardı~ yerıerlı. halkı dırım taşlarına çarpar.ı . parça an • un ma ~um ve tev İf mio ve Yerli Mallar Pazarlarında 

mlş ve zavallı çocuk feci bir şe • :ı·ı ht k• l halka basma tevziine ba-lanmıRtlr. 
11 .. lıbtrllli yaparsa, Aıu n\zammı ku.. e 1 en mU e lr er " " kilde ölmilitür. Tevzi.at evvelce oldutu 0 ibi nüfus 

G~çen Şeker Bayramında Kızılay ra- Emekli aahne san'atkarları için 
setesinln neşrini üzerine alan İkdam ga. bir yurd haline getirilmesi muvafı:k 
zetC5lnln bu isi iyi yapm:ıdığı ve Kwlay 1 s··1 . d k. ski tıb 

rıırsa Anglo.Sakson aleminin ıı:a.manb e • Ba ta Mişon olmak üzere karlsl Aı1İye 2 nd ceza mahkemesin - kaüıdı gösterHerek yapılmaktadır. 
biiyuyccek olan kuı1re'inılen korkusu o Luna ve dig~ er 4 çocu<;u da vücud. de dün de 6 vurguncunun duruş • Her mu··racaat edene ancak bir çe.. 
katm yacakhr. Bu ınıılı:ıkemt'nln dotru .. lannın muhtelif yerlerinden yara • ması yapılmıştır. şid basmadan ve tayın' edllen mik _ ~azetcslnl istismar etmek suretile Etem 
olap olm:ıdıtmı um:ınl:ı anlıyacalız. lanmıclardır. Bunlardan Sirkecıde Ebussuud tar verilmektedir. iuct Benlccnln kendi CLl:Z.etcslne reklim 

&kıuun. Zl.şaklı4iJil Kazazede aile efradı tedavi e - caddesinde otomobil tamirciliği -o-- ,.aptığı hakkında }'yanıl :sıırn tarafın-
.................................................... dilmek üzere Balat hastaneslne kaL yapan Koço, 1 ~O lıraya. eat~_lması Aktör Bürhanettinin teklifi dan Tasviri Efkfır gıızetcslnde bir fıkra 

Ticaret Ofisi müdürü Alman
yadan dönüyor 

Bir müddettenberi Almanyada 
bulunan Tkarct Ofısi müdürü Ah. 
med Cemil Con'k. Almanyadan ls • 
veçe geçerek orada da tetkiklerde 
bulunmuş ve tekrar Almanyaya dön 
mü tür. Ahmed Cemil Conk bugün. 
)erde, kendisile beraber giden alil.
kadar zevatla birlikte memleketi -
mizc dönecektir. ................. , ................................. . 
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dır• lmış, ıyanıgın etrafında tahkika.. lazım gelen bir pısoonu bır muşte 
ta başlanmıştır. riye 18-0 liraya sattığından do • Belediyeye 1 milyon liray:ı ya - 1ıwlmıştL 

Beyazıddakl yangın layı muhakeme cdiimış, dunışmayl kın bir varidat bulacağını ileri gij. Bu yazıdan dolayı Elem hıet Benice 
ren aktör Büthanettin Tepsi dün 

Dün de Beyazıdda Kalenderha _ müteakıb tevkif olunmuştur. 1.k d 1 1 ı. 
ül k H a a a ar ar a temas etm'"' ve yeni 

ne mahallesinde Delikıınlı •okagvın. Zeyrekte kömüre .. Ü yapan a.. ı.. 1k h " y d varidattn :na a erhangi bir mü-
da Mühendİ8 Tcvfig~ e aid 1 ı num·- lil, Bevınğlunda §Ckerci ovan a, "' •- B kellefiyet tahmil etmiyeceğlni ve 
ralı evden de yangın -.,..ıkmı•, evı·n Şileli kömürcü Haaan Erdoğan, ey hn " K bir kanun mevzuu o ıyacağını bil 
döşeme tahtaları yandıktan sonra oğlu pazarın.da kasab Şon.ta ve a-
gelen itfaiye tarafından aöndürül _ sımpaşada kömürcü Raşid de ihti. dirmiştir. 
mÜştÜT. kur suçundan 25 ~r iira para ce _ Bürhanettin Tepsinin teklifi tet. 

Halka un hazır paket
i er içinde dağıtılacak 

Haftada bir defa kame mukabi
li halka un tevzii iç.İn yapılan tet. 
ldk.ler be•nüz tamamlanmamıştır.Bu 
hususta rastlanılan güçlük, verile _ 
cek un miktarlarının küsurlu olma. 
sı ve ıbunların tam olarak tartılma. 
sının ber yerde mümkün olamama. 
sıdır. Paz.aı:ıesi günü. baz.ı aemt -
len:leki fırınlarlll da, gazetelerde ya 
pılan bazı neşriyata uyarak un tev. 
zi ebnelcri esnasında rastlanılan 
güçlükler de bu vaziyeti teyid et -
mektedir. Alakadarlar, unların, tuz 
gibi, ambalajlanarak muayyen aa • 
Ut yerlerin.de tevzi edilmesi esası 
üzerinde tetkiklerine devam etmek 
tedirler. 

zasına mahkum edilmişletdir. Suç. kik olunacak ve muvafık görüldü.. 
lulara aid dükkanlar da birer haf- ğü takdirde kendisile bır mukave. 
ta müddetle kapatılacaktır. le yapılacaktıT. 

iSTER 
(STER 

iNAN, 
INANMAI 

Sabah rcflklcrlmlıılcn biri yepyeni 
bfr anket yapmak niyetinde. Dün ıuı.n 
ctti!lne cöre bckArlara şo auall ıora

cak: «.''için cvlcnmlyorsurıu:ı?o 

Bu w"'\lçln evlcnmiyorsuııuı?ıı sua. 
Jinl, blr gelin pney ttSınl üstunde cö. 
rünce ı:ııyrl ihtiyari ~tilümscdilı:, (,'Ün-

kü iki sene enci anıl anketi «Son 
Postan da yapmıştık. Aylarca sfireıı 

ve bu mevzu etrafında ıö1lenmedlk 

filı:lr bırakmayan bu anketin b:ı.'slıl1 
da şnyaa: 

t1BekArlar 
nuı?.'D 

niçin 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

tarafından Tasviri Ei'kir alc)·Wne açı. 

lan dava dün asliye altıncı ~za ma.hke.. 
ıncslnde netlcelenmlştlr. Mahkeme ya_ 

'lıda hakaret. cönniyerek muharrir Pe~ 
yaml Safa Ue ~azcıe mes'ul müdıiriı 

Cihad Baban 'Ye ructenln sahibi zeT. 
ylld Ebuu.lyanın beraetlerlne karar ver
ml.ştir, 

1 Küçük Haber er 
• Defterdar Şevket Adalan dün An

karaya gftmlşttr Defterdar muhtelif Is. 
ler etrafında. Ma.U,,.e Vckilctlle temas.. 
ıarda bulwıacaktır. 

• Petrol Ofisi Müdürü Talha Sa.. 
buneu .Aııkllraya gitmiştir. Orada Ofisle 
..,wwıar bazı temaslar yapacaktır. 

e io Ticaret Müdür l'\Iuavlnl Samet 
Ataoğlu şehrimize gelmiş Te Ticaret 
l\ıildurliiğündc baı.ı le.ıııular p0m~r. 

• Unkapa.ıuDcla bal lakdelıiae bağlı 
odun Jiiklü Büıılaftnll mol.örü thiu biı"
Penblrc batmljtır. Ba ao..i ı.ı.. ..._ 
•mda mo*irde Malaıaan 6-wfMırıl", iılSer 
1anclılodar ..,., 1 il Jıııal ) J r, 

.... u eymtlnıye c l e goru en 
medresesinde icah eden tadilatın 

yapılabilmesi için 1 O bin liraya i.lv 
tiyaç görülmektedir. Belediye rl. : 
yaseti bu ta'hsicıatı Şehir mechsı 
'bütçe encümeninden istiyecektir. -

1 Askerlik işleri 1 

Davet 
FatDı Askerllk Subeslnaen: Yd. ~ 

Tetnı. Sevki Ot. Salim '.l'ııtüncil 
('4916), S. B. Mn. Me. Aslr Oğ. BecL 
rcl.Un (26L Dz.) 

lstanbul borsası 
-···-

l'l/2/942 8Ç2!Jş - kBpalllŞ flntlıa.n 

ÇElil.lm 

A~ n ka 1.:-ı:J 
1·..ondra 1 Ste.riln 5.24 

ı •'ew-Tort 100UolaJ' 130.0250 
ladrld 100~ 12 937a 

ı.okholm ıoo ıneo Kr. 30.72 
rur caım llm 34.00 

24 aYa.rlık b!:r gram 
~e dLın 460 

Kabam n T hTı:ı.11 

~" -~2-'1 20.10 
l!Kl Dıwuia,ala 2-0.os 

... ,,J 
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18 Şubat SOft POSTA 

Telgraf, Telefon Ve elsiz aberl • 

matbuatı hararet. i Bulgar 
neşr~y-tta bulunuyor 

Sofya, 1 7 (A.A.) - 7 Şubat 
194 1 tarihü Tür!ı: _ Bulgar m.üşte .. 
ı-ek beyannamesinin •mzası birinci 
yl<lönümü münasebetile Bulgor ba. 
aını ilci kofll§u milleti biıhirine bağ 
lıyan ebedi d:o91.luk paktının öne • 
mini belirtmektedir. 

Zora gazetesi, ezcümle: «Atide 
vukua gelecek. hndiseler ne olursa 
olsun, bu dostluk. o hadiselere mu. 
.lcavemet edecektJTll dedikten son • 
ra şöyle devam ediyor: 

Beyannameyi imzalamış olan !ki 
memleketi çatıştırmak için şimdi -
i)"e kadar yapılan teşebbüsler boşa 
gitmiştir. 

Diğer taraftan Pr. Gen of, Tıhk
Bulgar münasebetlerini bozmak i • 
çin yapılan bütün gayretlerin akim 
hldığını 8Öylİyerek diyor ki: 

Türkiye ile Bulgaristanın men -
faatleri bunu emrediyordu. Her ık., 
memleket araslnJa hiçbir anlRşmaz 
hk yoktur. İld me:nlek.etin tek ar· 
zusu, karş.ılıltlı hürmet esasına da • 
yanan İyi kom~luk münasebetle • 
rinin muhafazasıdır. 

Bulgar siyasi mabfellerinde Türk
Bulgar mü erek beyannamesinin 
Ylldönüm.ii Ankara hükUıneti le -
hinde mütalenlara vesile teşkil et -
:ıneltte ve haıhın Balkan yarımada.. 
aı doğusuna ~ayılmasına m~ni ol -
lnalc muvaffakiyeti nı gösteren Sa.. 
l'acoğlunun siyui mehareti öğiılmek 
tedir. 

-<>---

Almanlar Norveç 
sahillerini tahkim 

ediyorl ır 

Ankara, 1'7 (A.A.) - CömJınrl;v.et Ja.ükômeti, itaı,.a hükimctı tarafından yakj 

olan müracaat üurlne Suudi ArablstandAk.1 italyan meruı.flinln blmay~ ka
bul etmiştir. 

'' 1İhver ISlra I "Ofi,, ajansına gore 

ınüdhiş ir t arruz İngiliz kabinesinde 
yapmıya hazır,, değişiklik olacak 

Vlclı7, 17 (A.A.) - Bh-
ta.vnaiındaıı Roykt-e bilcfinli1or: 

OJ'ta.şarJ..'1.'\ tetkik ı;eyahaUncien dönaı 
M. Büllit, :MUıver kuvvetlerinin Libya 
ve l\lısır yolu lle Stiveyw kanalına kıırşı 

cmü'hli Jdr taıı.rruu 3141.m.ab hazır ol
e~ 'Reis nu:ıvelte bildirmiştir • 

----u----

Fakat Çörçil 
gene Başvekil 

kalacak 

<83$ ıararı ı ıı.cı !i&)fadal Japonyanın Japonya Şank Ha1 şete yaptığı aeık 
sığınmı.şlardı. Mayıs nyında Bis .. t.e-ulıc ratnıen bıı Çin liderinin kalkıp 
mark tahrib ed.ildH;ten sonra bun- programı Hlndiıdana dtmes u b.ıkaralt onunla bir 

lara Prinz Eugen gemisi de iLtihak İ nciltcre ~ Sinaaııurun d ~1.3.fmaya VWDıak ümidinden \ıugeı). 
et:mi ... tir. Bu gemikrin durumu, a - · ·· ınışe benz.i7or. Fakat Japon ""'~\ckUinfn 

y Dllelii nıunasebetllc rady yaptığı .__.,., 
mirallık dairesi için ciddi bir meş.. Juu.b~ esnasında: söylnıııden anbyorıız ki Japonrıı ŞaN; 
gale haline geldi. Bu gemiler, ıarka - Bös burada baJ'3} kırıklıklarının aL H:ıy Şekl bir tarafa bırakarak clotrucıan 
doğru giden kafilelerimizin yolu Ü- tında ezildiğimb, ~ ikdc J ponya doğru)-a Cin milleti ile ıuıbşnmnın )o. 

zerinde duruyorlardı. Herhangi bir bayram )aJ>aeaktır. lunu aramıya b&$1amı.ştu. Blr tanıttım 
anda Atlnntik ticaret yollarına !tar. Dukeq hiç aldanma • .,,$ da Hind tanda kımılda.nmın ınwteid 
şl veya Akdenizde bir çıkış hareke Japonya geryek'en bayram yaptı, ll)'nl olan ckm.ınlan harekete acUrmlye ~-
t i yapabilirlerdi. Bu itibarla ami • zamanda bir harbba diınuru noktasma hşmakf.&dır. 
rallık dairesi, bu gemilerin tahrib a-c~ olmaktan ~ade ederek b3şve Bu. proı:ram ne tekild• talblk 
ediLnesi veya tamirlerine mfıni o - killnlu dili Ue lr;tikbaJe aJd proı:rarumı~ cdlleb lir. Ta.bil J2po11 BasTcklll bu ha.. 
lurunası üımddile tayyaf'eler tan - hiç bir noktasını saklamaya luzuın ıur. sasta ~ şey soylernlyor. Yıı.lnu sağdan 
fından mütem11di.yen taarruza uğ - nıcden açıkça anbUL soldaıı ı: "n b b:rlerden ~ılıyor ki, 

ıamalarında ıarar etmişti. Bu usule Bu, program biri siyasi, dltcrı eh.• as- JaPOn ordnsu el~ geçirdiği Jliı d esir 
l O aydan fazla bir zaman devam keri olmak üzere iki kısma a)nlıyor. lerlni b·:.r. a Hindistan kar~ı kullan: 
edildi ve bu müddet zarfında bu Siyasi program muna'.lebetfle bütün m.'\Dın yolunu t.uhnu tur. Eğrr inanır 

Pasifikte son 
harb durumu 

gemiler; birçok defalar muhakkak dün11'ya temin ediliyor ki, larn. Birm myada şimdiden lııırckete ~ 
surette isabetlere maruz kaldı ve Jaııon.:rımm Asya toprakları üzerinde zır •o b 'r. lıi.şllik bir Hind ord •ı mev 

Ne\'YOl'k, 17 (.A.A.) - on: tamir işleri çok güçleştirildı.Atılan &'ÖZÜ yoktur, bu toııraklarda yaşıyao bııl cuddur Bu kUVVl'*C b lkl Slngllpurda 
~ndradan Amerika aJ:uıslanna bil_ bombalar 4000 don az değildir. Ve kı başta Çin olmak tizere kaf'llçş ayı • alman 3" bin klş ı• lllııd kıt'a ının U-

diril.iyor: bomba ~j"Qreleri 'tnrafından bu 1or ,kemlilerile lşblrllti ynpm:ık istiyor. hakma da çalı.,ı!acakhr. 
~draııın iyi haber alan mııhfel)crf_ gemılere karşı yapılan çıkış hare - Onlıara kendilerini kurtannnk lmkıinla. Japon Bi1.$vekilwln sozlcrine JaPOD 

(Baş taralı 1 inci !<DJ'facla) ~ gore, muluırcbenln sevk ve idaresi ketlerinin sayısı 3299 dur. Bu ha.. nnı hıı.:nrlıyor. Jaııon.ranm tek maksadı bahriye nıızırının dem"'. ııı elı.l .,ı cek o. 
çere.k biqilk J>lr kruvazörde Y~ Çl- hakkında Aftln Ka İ lursak ·· ·· k' J ı.--. ..a~- ve l1 d1,.,...,..,.11 

tay .... •ea dii.. ._ __ ,_..... marasındak.I mtua. r ~ tlerln neticesinde ngiliz hava Asyadıın Ang-lo-Sattson nüfuzunu öküp a:orunu ., aponya kar tanı. 
-- .._ J- ~en sonra, M. örçil batllC& iş ar- 1·uvvetleri mensublarından kayıblar atma.ktır. fından Bindlstana yııklaşmıy L u raşt.ı. 
ıürm~hı-.ıır. tad ı ._,_ '-- & -' 

~... • !iŞ vmm ..... ll.ll>Ullndan a:rrılnıak 247 yi bulmu~ur. Tayyare keyıbı nu noktad!l Japon prn~mının askeri ğı 11•bi Siııcapuru ele ıeçlrdikLen ~onra 
Amiraı şunlan ila\'e etn.ı4tir: mecburiyetinde kalacaktır. 43 tür. kısmına sfrlyor ~ anhyonıı ki, , deniz. tara.ınd&n da ıtend.islni Hl ld su. 
21 Soukinundanbcri Japon dı:niz Deniz birinci lordu Aleıı:a.ncler Ue har. Alman1arın ma.luadı Japonya s~a))UJ'Un d~nteslle Asya. lının.ı hilüın sa)'mlLktadır. ingl ereyi 

kuneıleri 2 m hrib, lfi dmizalt.ı ve biye ııazırı Marres81>n'11n azledllecelderi Bununla beraber bu gemilere kar da Anglo - S.'lk.<;on kuretlnin kırıldı~ına hem kadardan, hem deni-ıden lkı taraflı 
oiıı:ı dön Uearet aıeınial batırmışlardır. ~l~ktedl:r. §l yapıla.n bombardıman o kadar inanmaktadır. b;r mtidafaa karşısınd bırakmıya uğ-
Ba.rbln b&şlangıcmdanberi 33 chişmaıı Bükü.mft ualarmılaıı bazlıları ba,ve.. ciddi idi k i Almanlar, gemılcri Şbndl sıra. Ftlcmenk adaları He Bir- raşacaktır. 
~ıtuı batırılmıştır. kilin istifa edeceğini bOe tahmine kadar Brest' de daha fazla müddetl~ mu • manya ya relmlşt!r. Bu arad AvustraJ Avustn.lya ile Yeni Zcli.ndaya Ja1>0n 
~oon. 1'7 !A.A.} - Birm:mya gitm.lçler "'f'e bazıları ela kabinenin :renl_ hafaza edemlyecek.leri ve Alman - ya ne mı 7..cl:\.nda yeni durumu anla. ra Uc işbirliği yapmaları için l'apılan 

muharebesi yeni bir aafhaya ririyor. den kurulmasmı Ye daha ııı ehem.mJydli yaya avdetlerinin gerekli olduğu J'lP da İnı:iltttr ?e Amerikn ile miin~ tekllrin tesirsiz kalacajına simd"den 
İngilizk:rlıı Bilin ın:aagı meriııe :peni çe- ~1dlere hava tilı lat n un M. Bra- kararına vard ılar. Bu kararın .on beti k~ Japonya ile tşbh11ğ1 yap:ı. hiikmedileblllr. 
killıPeri netieeshıde Japonlar, Marlabaıı ~, deT~ nazın M. ArlbllJ' Gtttn ve tamirleri yapmak gayesile mi, yok.. ('ll\: olmiııJ'A çok iyi, ak.!! t:ıkd:nle ha. Bu iki memleketin harb alanında 
körfezin.i taJdb etmek smeUle Eangoon.. iş naEın H. Emest Be-rin'in &"etlrilmde. sa Baltık denizinin muhafazalı su - ~ salıaın lnı toprakbra kadar reni$- keodilerine Yükleillen "icchk:Arlıkhr do. 
dan kuş bak1" ile UO ve bra Jol• ile rini lstemfşlerdfr. larında tam b ir müessirliğe bu ge - leıilf'~ktlr. Btrmınyaya ıirnmrin a:ılkt layıslle muhtelif ştltfıyetleri olsa da 

1a1nız 17t kilometre csafeye relmiş ~ekil muhtemel l'öriilmeym isti- mileri hazırlamak maksadile mi ve- ist bl'I' teratbn bu memMtelte. kl'lldl Anı'lo - Sakson Akmine sadık kıılaeak,. 
bulunmııktadJJ"lar. fası takdirinde, pariamentan11D muva. rildiğini bilmi~ruz. h<tlkml!l dlle!ine vrun bir idare k11.r- lan fiiphesbdir. 

Cavaya henüz astıc"'° çıkartlmadı !akatlle kablnt1l )'Blnı:ıı ÜO kişi. teşkil Ne olursa olsun Almanlar bu ge.. mata. bir taraftan d'.ı Cin'in Jllllheme J>rotrram.ın mütebaki k"mının t.:ıbak,. 
Nevyork, 17 (ı\..\.) _ Ba.tavyadan edebilecektir. Bunl.ar Lont Bea\lel'brook, mileri Ahnanyaya götümıek teşeb- ~olunu kes11ıek, ami ıama da d'\ Hin_ k etıirilip eWrllemiyeooğ\ne Q'elince, 

Aslociatal PresE.'e blldlriU;rer: binbaşı Atlce n M. Eden'dil". Ancak hüsünde bulurunağa azmettiler. Bu dt n ile cl&itııdan clolnn-u te!Msa ~1 onu vtdnı.at.ıu &eyrlle ta1dO etmek müree 
Dolanda makamları .Jnponlann Cava- bunlann da 1\1. ÇörçU'e k~ı. besledik- iş, tesadüfe çok bağlı bir hareket ~ktlr. cah4ır. - tt 

:ra çıktıklaıın.a dair verllr.n haberi k:ıt'i leri ~ d11l'&'Ulan _hiç ~phesis, bu 1 old.u. Gemiler Aımanyaya Britan - WinleşmiıJtir. \ :ı.:ımanı gelmemiş .nldir? 

ıarette tekrlb et~..r ve bu şekilde bir mCTkit kabul etmelttine ınu5aade e1ml. ya adalarlnln yanından do\aşatak 5•---.. y İşçi meb'us Bellengıır, bııavcldlln mem 
teşebbüs ya.pıllfUMlıtını ll:lve eylemi.ş_ ytıcek ?O knLlın yeni kablDC'J'İ ~ me N n . d b'li h d M ~o:r.puı ~ 

mur edecetı insan lank :ralnn ~ 0~~ç .Y0 1 .e gl e ı r:. ya\ u anş Sbıppunın ı>..&w.ıı ualı.lü.nda bir de. leke te ve mecllsıe ıharbl memnun.,et 
lenllr. Çörç kalacaktır 'ı denızını anı ıur.e~te. surat c geçe : meçte bll.lwıup bulWUDa.)'a.ca •ım hak- verici bir neticeye götunn lsUdadma 
Japonbr Si a.'l • yeni hJr hıim ~ • rek oraya varabılırdt. Almanlar, şı. , ___ _. _ _._ ban 1 ld 8 d insanlara sablb olma.d·ı;.,~a. kıı.naat.i 

Stokbo'- 17 (A •} is •· rıa-·..,.·· ·~"tanıı bir ... ~..._- Sir k 1• ı... f JU.l&UA .,.. a su.a soru u. on erece ...,. .... 181
' .a.. - ve.; pze...,_ verdiler . w=ı~ ::- ~ mnlden geçme P ~nını D' r tara .a -'" b ı ı · mevcud bulundnğunu bflmesı Uu:un ·- 1 

Jeri NOl"Veçıen blldirinr: Cril'Jlfl1n «ıiiaan adamıu oldutıı bnaa. bıraktı1ar ve muhakkak ki, ciddi bır ....... ı.m oıan u lıad ı.e, bel. enmı,yor de. d·..a...· - ı-ı-+t. ...._ 
8011 hllftalar içinde birkaç bin ,Ner. Tokye, 17 (A.A.) - impara~rlak u. UndNlir ğlldi,. Ve tnıııım :ıntiınkwı olduğuna ı6 .. .ı IMIY~· ... 

ftfli anı.ete memleketin .ım:ı.ılnde baş.. mlDDi kıuarrahı blldlrf7or: Par~enio mahfellcrlnln fikrine SÖ- muhatara teşkil eden Manştan geç. bwlda.lı l hatta evvel IUmad reyi Lite- İşçi nıeb'as Aneurin Reavım, b:ı yekl.L 
~an tahkimat işlerine "4;tlra.ı.c ııa.v~ e- Si~&PID' bundan böyle 7cni bir isim re M. Çö~J başftkU kalacak ohrn:a. Slr mek şıkltını tatbika hazırlandılar. mcJl möna.:.ebetlle meclise aneıtiğiın ı_ den yapılacak milzakf':rcnln tarihini bf1,. 
dllnılşttr ~aeaktır. EğJ iucfllz kalesi bundan CrlPJl.""ln hilkfm:ıet asaları arasında bıll.. Amirallık Manş" ı geçmenin bu zabat.m şümulü içine ithal eımlşilm. dlrmestnı istemiştir. 

Stolth. im -·-'esi b işçi 90Dl'a Şonaııko - Parlak cenub Jlaııuıı • lunmMını iısieyt:cetlnf, .fÜIJhe 70ktur. şartlar dahilinde imkansız bir ha- Slnppuruıa -Xiltwldan llr.rl ~lecdt Önüınüzdeld hafta mühim miiza. 
0 TfdninfPn ......... u · · • iaımlni &a.şıyacak~. relcet olacağr kanaatinde bulunma. muteaddid muessff nel.l.cclcr bakkuıd& k--•~ 

01 
___ .._ 

lerin YCQI Pttnf;fplcr da.bilinde laiımde -- · JI ~ ~ 
~ -- ·ı ı d b ı:nış ve Almanların t!caret yo arı - mufa..ııııal tahminler yuruimek te ihtl71lL alınarak Ahnan süı-:rwıom ref;&ka~ R d h b k 1 ya a s~ un b" k Cörçll, Ce\-"ab ... ererek demiştir ki: Usya a mu are e 'ZIŞİI ,.. na veya Ak.denize doğru ır çı ış 1ı bir hareket olm.u. 

de hll!IUSi trrnlerle scvkedlldlifnı taarih """ Hüza.kere 1'in her tiirlu kolaylıklArı 
ei.mek' edlr. Bu suntıe fimııle r~ CB&i iar&fı 1 incı u.vfa.da) •k ·ı ·ı k hareketi yapmaları cür'etine naza - Fuıa olarak bu pok acıklı telL.kdin rösl.e.rececl.m. Mecl.lıı; ı.a~·, bir ı;aliblyeıe 
~elenin miktarı beş VCYR altı bin olıı. a.luunış veya ıahrib eıliJmiştlr. ves• ı') f e yqrı ece ~n bunun çok dahe az korkkku)ku ma- net~e duyduiwnıu. halle Ye elem saJı.ibdir. Qer hükiunete lll.n:.aduu bll-

-. i : ' ... nlyette bulunduğuna muha . a • na • hlssüıin ıaıiri altında IJu:n ıenenlşıere 
l'ü Ye carb sahilinde k11llaıuı.n ame.. Soud hava kunctlıerı dwı 48 tana- 1 <lirmezse, eter harbin ,Q:i idare cd""'u.·1. 
lcnia rn•'-•-- bir"•- b._ o'---•- '•'--'- re ,__.,. ....... _ı..ı....dlr •. 1 .. , __ 0 '·-M~• A.nkar&, 1'7 (Rad:ro Ja7.e~) - Rorna zarile bakmıştır. Dü~.rnan gemile - kalkışa.cak olursak bu ıısı, hlilrümeti.&ı ._ 

......-. __,,. IU ~ ~ - • ....,.....~ ~ .....,,,._.... • • d ... d ~ . v ne inanmana, eter daha iyi bir idare 
edllmekteıdir. 1rn_

1
........ radyosu tarafından blldlrildi{:fne ıiirc. 1 rım.n yer eğışıtırıı egiştJmıez ug - ve meclisin vekarıııa yaluŞmayneağı ııi.. •-'-

- ...... d w h · 1 b' 'dd ~ edecek tedbirler a.bblle c,:ıni dü--<>-- Mart aymdan itibaren İ~\J'acla •bun ra lgl ücumun nası ır şı et bi dahil balanduğumw 111.ifa.ka da ta1-
So.,.,,et t.eblleilerl l ld w d ·· h ~'ÜııiQorsıa mli&aleasını so7lemek __ _,,,,. 

Al . .,,. • vesika lle verüeeek.Ur. Te cesarete yapı ıgın an şup e eL dalı bir hizmet olmıuı. Banuııla bernbcr, ....... _ 

manlar M0611tova, 17 (L\.} - ~ pee mek caiz değildir. (Alkı§ler) bazı meb'uslar, 1,.,rka tıa• tikirlcnle ~~· Zaımedlyoruın kl, önıiıniı:ıdeld. 
kbl""' """ ...... ta sarfuıda bıa mesele hakkında bir ... : Cihan böyle bir ~ . ~ahk. lkat, bula:na.bllecek.lerine ve onların m~~- :m.üzakere cere;ya.n edcceldlr. \'e ''-'d Ço .. r ·ı · ·ıh 16 Şubat &'iinö kuyyetlerim.iz f~t f"I .. . . Bu gemılerln illlllr1ımamı11 olması lannı blldlnnelerine mani ol111!1k .,,..,_ ...... Ç l l l am Alman ut•am k bar 1 st r " edlyoraın kl bu müzakere uun olacak.. ına arşı ruz hare- m gormemı' 1 • lnıa elb~tte herke.s çok. mütee&&İftir. mediğlme röre, bugiiıı onlara bu rınıatı t Jı1°· 

d 
IJ.cücrble dnam eduek baJ.l Dlf'Skiııl y _ }ı..k k J , ,,__._ ır. uzak.erenin tamMneJı O!'Sl'edJfip 

e ı·g-orlar Bütürt dünya co•kun bir hay. ~ane mua nı. ta a an mese - Ver'IJ'Onun. Bllkümet, )'1l])11ııeak m.,_..e_ ..-..ljl-'-aakialatı laıral eL.m..lı;ler •e dÜ'>IUana " l l l rd _.,.,. ._..,,.eceğin! de bilml;rorum. Gel" 
ranlıkla çınlıyor: e er "1nle ır: . reyi dlnllyecektlr, .... h fta -~ Ye IDan lla!nmlRdan atar ka- c..... a blr demeçte OOlunmağa daha 

7ıblaı- ttrdirmi$1erdlr. l A K Q N G A 1 1 - Gemilerin hareketi, gün Hatlblerin sö:ılerl ha&ır ola.catım. \'e umarını ki , bu de.. Ankara, 17 (aadyo raaeiesl) - incil
terede yaprla.ı,ı. tenlddler mtiraasebe.iie 
Alman mııbft!llerı de Çör~ile höcueı et. 
Jnektedirk:r. Bu malüeller, ceçeu harbin 
olduğu ı:lbi, bu harbin de 111üstbbibi 
Cörçlldlr, dlyorlı:r. .\.Yni mahlellere göre 
Oeliboludııkl :iııglli:ı .he-.ıfmeü Cör~Uin 
beeeriksızr nilea llm B"elmlştir. Sovyet
lerle yapılan anl1snıa ~n de Çörr.IJ ay_ 
nca iUıam edllmctd.cdir. 

Ahııaıı mahkllerl R.uzvelte de eat.ı7or
Jar, Ruzveltln, harb iBillısalatnun arı._ 

rılınasma daiJ' !Mh'erial ~ 
bir blöf saJ"lyorlar, 

--0---

Gandi, Çan. - Kay ~ 
Şek ile görUŞecek 
Warclha, 17 (A.A.) - Gandi Kalkii.. 

1-ya citmek üzere W:.ırdh"'dau hareket ' 
Ctnıiştır. 8a7'lc.mlltinc ıöre Ganıli Kal-1 

l1Ua<1a Çan Kay Şek ile buJUŞa.Caktır. 
~ Kalkiit.a.&b bıılwıan Nclır11'nun 
b~mııand:ın Çan Kay Şek ile bir kere 
daha cöröşecetı 2lınnedi4nıtldedir. , 

15 6'ıb:ıUa hava savaşlarında 11 Al- doğmadan az evvel niçin anla,ıla- Çörçilden sonra ~z alan Jşçf lideri mece lmkiı.n verece& b"ıı:ı halıcrltll' alı,. 
man ian'aft31 Ye 18 Şubat&a l\ll>Sko\a LA KONGA 'ınadı~ PeUıick. Lawrcnce cleıWştir ki: rım. Mü:ıakerenin milli rnenfaa &ro:ı:d-
clvann.da 3 Alman ta.nııreal diışürüL 1 2 - Sahil servisi kumandanlığı- Başn•ldl tarafından b.ıhl mcvzau e- mest kaydile tamamen ~ık bir luıanl:l 
miiştür. LAK o N G A 

1 
le ami~~llık daires: araeın.d~ ve . ~e- dilen meselelere ve onun 15 elin enelk.l yualmasmı ve derlni~tlrilıncslnl i&Uyo. 

M08Ju>.a, 1'7 lA.A.ı - So~et öt-le za İngılız hava kuvvetlerının dıger son beyıınatmdanberi eeftJ'Dn eden lJi. rwn. Ve Avam Kamarası a.msından mil-
" k d nlıkl ri1 ı' llık d · dlsel•re -"-'r olarak meclis bir milr::ıke- ._,_...___ ı 

teblltl: L K o N G A ısiu:.::ın~a teı:na: :;\;~bat; ~~:~ re ,:pm= &n'usundadır. Fakat Ava.m -u.u, rey ttle b:bar etmderlui 6e.. 16 Şulıat I' kırvretlerimi3, faşist . relleri namına rica ve lsUrtınm edlyo-
Ahnan IDt'abnna karşı taaı:rıu hare- ettiği kadar •lk olmadı. Amirallık Kamarası. harbin ~eleccktekl sevk ve 1- rum. (T~lb sesleri). 

ha l f d dAresi hakluncb ela kesln fikir edlmoelt &etlerine devam dmlşlenl.ir. 1 ve va n.ızır ığı tara ?n an vôl<l ~ IScharnlıors&, G eisen.a.u .... 
Sa • iıJ!iyor ki, bu da önemli bir mrseled""ır. • ... 

Moslı:ova, 17 (.ı\.A.l _ Cepbedıen re- n at Güneşi... l ..Aaıl bar ceklif üzerine bu hususta Prbıs E~ geml1crlnln hareketleri 
1 · Asya b.nrbi ve Hindistan 

len bir habere g re, Nadler merln'z ite- Hey>ecan Tufanı... tahkikat yapı m.a.sı içın talimat Yet"- ___ ... _ bakkmdakt tabu.atın lıiıklm Bucknlll 
· 1 Pethlck Ls'WTt'nce, alluşlar a.-~._... 

almiade mııllattbeye taae lbt.l:ral lluv. Dans kasırgaları... dim. Tahldkat gız i yapılacaktır. sktin~ ~ M?ılm ir: tarafından idare cdilcc:f'ğlni ve havı 
1'etleri liliirm&slerse k 8oT1'et taarrmu.- Gençlik Coşkunlukları uBlr tehlike bertaraf edlldi)) .l\lecnstn miiz:akerc etmelr ~I ('.SBslı m&reşalı Ludlowhewltı'in h:mı kuvvet 
- J1ii*örtmete ımrnflak olamaml6. Yarata.nlar: Şu ciheti memnuniyetle söyle - bir JDelleie yardır ki, o da Uanşta oera.. '.lerlle anıirMbiı iemslJ. edccetuıi söyle 

lardıJ'. dünyanın 2 ıençlik. incisi: mek isterim kı, amıral:.ğın, aam.i _ :nn eden hic!lseleri.n Brltaıu'a adaları_ mlftlr. 
Dün AL ... KB\' BOO \' • miyetle paylaıtığım mütaleaıına gö nın isWA.ııl tmkAnma ne dereceye kadar Batvekil demiştir ki: 

.:şam RU re; Almanların Brct.t' de)d mevzi _ tesir cUllidlr. Dltcr bfr mesele de t1- Eier tahkikat lıerhangj bir ldnıscnlı 

S A E .., JlJDY OABL A un !erini terketmeleri bizim harb du. ~ olacak hicüselerdlr. Al·rupa ftldfcslncle tdtiaill costcrdlğtnl ml".J'da 
U ~ An rumumuz için m11hakkak ld fayda.. lıarbi ve Bi.Q-ük Brlta.nra harbi bitme. ııa k07aealı: olana bu, tabb.Ule ecui bl 

lı olmuştur. Kafileleriıni:ıin yolla • '11ifUr. Şimd.I de AaJta ba.rlMlu ~·- te\U>lri isWsam edecektir. Fakat adal:ı 
rina karşı mevctid hır tehlıke ber ğun gijrü1onor.. nmı:r.m eValmda eereyan f'd.en '\"e ha 

- Hind'~-->- kıp1...ı·"'ım•· bi•v'"· k :ratl&rıım:da eeli.meUmh.ln bal'rlı bulun 
af d·ı . d" .. .. b' -..-. --ı. ... ....,.... uv. b 

tar e ı xmş ve w uşman ustun ır veüeriıı ele ue okla.tunu ötn'nmdı: !iter- dutu lN.tün ırbU miidaha eselelt.riml 
duru_mu t~rlc.etmege aevkolunmu.ş. - dlm. me taa.ılilk eden bu tahkikatın ımlh sa 

, tur. Zarun olmak.la beraber çok ıs.. Çörçll bu son DOkt.a.ya su eeT&bı YCJ' nlftıtında olduğu ı:ibi münnkaşal:ın 

sinemasında Bugün 
ANNA NEAGLE 

IMARMARAJ da 
tarafından yaratılan 

No,, No, an ette rafı mQCib hava bombardımarıı fa. miıııdr: ' • m&neca·hn 11e etraflı miizakettye 
aliyetimiz ,imd.i i.atik.ametini de - Bu hususta cevab veremem. Zirıı ba zu ıttnıas edllmeslni istiyorum. 
ği~irm.iştir. ıat'alann hareketleri ve du.ru.mlan im-

-<>---;--- Meşhur Amerikan operet fjL 
Oks. jen fi atları mi salonu dolduran bütün se.. izdihama meydan vennemeıt 

Şeref filmi olarak bqlamtştlr· 
DiKKAT 

Ve~~ka.ra, 1 J ( A.A.) _ İktısad yircilerin takdir alkqladle için tam aeans ıııatlednde ge-
alebnden· karşı lanmt~tr. linmesi rica olunur. 

3003 l

0 

1 

• • d 1 ~=~=~~~~==~~~===iii~====' tan.b l sayı l ıtanuoıı ıstına en, ~ 
'it.al u 'Ve lzm.ittek;. okıiıen fahri • -

İtib::'.:da k 2_?1 ~· ' lb94h2 tarih inden Alt' ABA ve Ki RK HARAM,. LEH ltiıi::>ın ° s.tJenın e er metre ml-
Zarni in fabrikada teslım toptan a
tncne 8at!11 fi.atı 70 kuruş ve bt·ş 
dcpo~i:zıı'k.ablılt tüa:>!eı i n fiatı 1.1tüp 
tak teıılo~ h.ariç.) 350 lwruı ola -

.ıt ed.il.ıni§tir. 

Mevs.imin en büyük filmi 

ELBADIRA'da, 

Ve Ahnanyaya ~daha ağır ölçiide dilik halkı hft ştiı>bcsh aWaıdar ~er 
büenmlar yapmak art&k bnkin dııhilbıe mabl;re«e detnıJ!r. 
rlrmişW. Bu h~wnlula hedefe isabet Dubllndeki Alınan M:flrl 
edemeyen bütün darbf'.ler Fnuıs:ıUAl'm l\luhalu&kfır Wifllam Davtsson, Dub. 
ika"ftıe!&'ahl:ı.nrıa değil, Almanlann tepe_ lindeki Alman elçllllJ tıuııhnda.n hava 
sine düşecektir. ·Son mucazatı veremedi. p.rilan hakkında ve ingllh ndalannda 
tlmDden dobyı daydulumaz imintti ve cenyan eden bütiin Tilku:at h:ıkkında 

su.ı..-uto ha)'al4en milte\·ellld acı ne ka.. Ahnan7&:ra verilen ha.berter meselesini 
dar btiy&. oluna obuıı biç SİiPhe yok- ilert sürmlis ve demlııtlr ki: 
tar ki A.Oantlktekl deniı dnnımn daha İna'flla hilkümettnbı bu elçiliğin taalL. 
fenalaşmak fÖyle clunmı açsk&an ~tin yetine n.lha.7ct vfficl tedbirler alması 

Açık Teşekkür 
Dişlerbn4e hisıl olıın bürik bir kb;t 

ınuva.trııkıyeUI btr amelJyatıa alarıık sık 
batbJıj muhakkak bir tehlikeden kurta. 
ran Tıb Fnkfiltesı Diş Tab beti mekte 
b!ııln çok layınetli ordlnaıyfu; 1>1'0ff'S6ri 
l>r. A. Kantorowlcr.e'c ve dti'erll as\stan 
Bay Kemale minnet ve lfı,\u'anlamn1 a. 
leoen suıınnm. 

Şehtr Tiyatrosu mem11.rlarınchn 

Melih :Menemenclo~lu 
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başvurulacak daha başka çareler vardır! Bütün b~&f~~~;.mk için 

<Baş tarafı 1 ııı°d sayfada) l edflon memlSeılercle bu &istemin tat.bi
blr tezayüd. cöstenllftnc dair Dr. Sadi k.lJMkn soma cbaa7et vak'alannm adedi. 
lrın:ığın ellııde esaslı istatistikler ve Jlbı azalıp ualmacbiJnı araştırmak li
cı-• l.ler varsa $ii11lıcsb profesere hak um delil mldirf idam oeası bütün bir 
verme~ mecburi) ctbadc1iz. t&ıihie Ye ıı.,m JaaU huırda efnayet.lere 

Bu takdirde biiyüya 1ara7a 7ea1 t~ 1111.ı olalııllait mtdirf 
davı sistemi aramak IM'1ll'lilr, ş~ ........ kadar ... elik * •lr haplm ~- 1ıua tıl.na,.eüere tar. 

Bunu da size 

BELFAM KREMi 
'kazandırır 

][A Y1B - Ekmek vesikamızı bybct. 
tik, ye-nislnl alacatıs, kaybolanm hük. 
aü yoktur. 

Balatta, Ba.mami MulıUUn mahalle. 
sla•e Sötüdlü sok.akta 18 numaralı 

Alnıa87ada nasy.nal sesyalli& IHıLı. .. ceml7eilıa lllnlD'aall tdtetı'ül Neıt 
bından sema Aimaa M\l&et reisi Sa7 esaslı bir ~ olmalllima •• 4ie -. 
HıUerin laikimlere venl.ııj'I JlltJıflı.lll' Wr talNlınıa. Paktıt IMr bttMn •ilik•7lltiıpri ev.ıe .. nrcı Salihattln Tararer ve eşi 
direktifi yardır: eMaMn\ma tletil, oeml- 1•aaı ....-_...._, .. delfl'm. teakii ... s;:··p;;;_:·M;;~·ı••••n••••• ......... .. 
ye-ti diişüııerek ceza _,. Nlab Fer• ra1rt bMl tıaılMi iuMtlen enel --.. 
mevıuubahıo değ'iJ.ı.tr. ıı:.a ~dia sallı .... eılln, ~· telt~etlea Netri7at Mütlürü: Clllad Babaa 
huzur ve emniyctWlrıı ~ir. itte bu k«'llJ'an ~ ...ıı ,....... •itöail- aAlltBt: A. ~em Uş.AXLIGİL 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NevraJji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaıe almabilir. Her yerde Pulla lmtuları ınarla i•teyiniz. 

. . ' ' . : i. . · ··., . . < . . .. : - ~ . . _· ·.- .. . . • . .. "'... -:, 
-------direktiften <iOnra ............. laa1"tıh-e. atiıJ Ve taQı& ... ııt1ee WJe (~tir.» 

lerden bu..bıitun ..,.r;ı ~kil. r-Askeri vazı·yet---, r--=. 
::~=~ı ı!:1::...:ZU:. 

1
=: Ewet : TecrUhelerimiz, bize 1-- __ __ -1 I nAnıncıı.ıe .. ı.ın 

de Surete), Almaayada -·•sttle katilleri asmaktan ~aşka , .... tanlı 1 lnd sa1fada) jbirind dünya ha~binde Fransaya POKER 
bıilün ı:aallkitmlar Krimhlal ~91oJl li. Çlklr yol Ofmadı"glOI ları gibi on bet gün evvel yani Şu. gelmiv olan Amerika tümenlerin _ 
bor.ıtuvarlan tarafm.l11ı.ı C!i::&ah bir tt-tk• batl:n birinde de Pasifik donanma- den biri11ıe kumanda eden general 
ve muayeney~ t.l1tl tatefurlar. öst • larının bir ileri u.n&Uru ile Marşal Mak Artur'un ,tecrübe ve metaneti-

Malüırulur ki ctUaller iki lıtüyü Jusına g 8rJyor ve G.ilbert taltıın adalarındaki Ja - le birlikte biraz yukarıda bahsi ge. 
ayrılırlar: CJl&s tar;.ıfı ı inci sa:vfatla) pon tesislerine ve deniz kuvvetle -

1 
çen Amerikan takviyeleıinin Fili _ 

Bir k19rru arızi IMIMlllerk malikim o- Birçok ..beb ve aminerin t..htı rine kıarıı ıiddetli bir baskın ve pinlere de ulaşabilmiş olmasından 1 
lanlıırdır. Had' tın u vukuatın sliıiik- teairinde iflencliilne kani bulundu.. hücum yaptılar. mı ileri gelmektedir? Kezalik, A. 
lediğl mücrimler ltlriad kısnıa tbıhlllllr. iumuz bu katil vak'alarını, Nikle.. Şimal'i İrlandaya gelen ve gel • merikan takviyeleri Sumntra ve Ca 
Bunl;u ha:ratlarmlla ancak bir dda mil. ri her ne olunııa olsun frcnlemeğe rnesi mukarrer kuvvetlerin ilk ka • I vaya da gelmişler midir ve buna 
bim bir cürüm lşlemiPe.rdlr ve ltundan mec'buruz.. filesi olduiu söyleDCn Birle§ik A • göre, Japonların, bu adalnra yepa. 
dolayı oek mdtttssfr Ye ıaütccWmdlrkr. Bu .~a akıl hastala~~ndan. gayri, 

1 
merika kuvvetlerinin, _d!'ha. g~cn 1 cakları taarruzlarda ~ar~da~ac~k -

Bunlar ccmlyet iıOln ula tehlikeli df'ğfL tehevvuren ve taammuden ışlenen aene İzland adaeına gctırtlmi§ olan ları mukavemet çok şlddetlı mı o
dlrler. eea.brını •e kanunun tayin em: katil auçhslannı idam aehpaıına Amerikan ltuvvecleri ve ln.giltere lacaktır} 
tı müddetlerini aa .. i baplshaaeie ilı- gindermekk mümkün olacaktır. adalarında aeıl İngiliz kuvvlllerile Tekrar edilmesi doğru olacaktır, 
nıaı t'dip tabi.iye ol9DDl'lar ve tekrar Meneub olduğu cemiyette va _ birlikte yapabilecekleri işler hak • ki Holandalıların bilhassa Cava a. 
normal işlerine ariet ederler. Tam na. tanda§ kanı dökmekten çekinmiyeo k:nda her taraftan muhtelif tahmin dasını bcyük bir şıddetle ~onuna 
muskar bir hayat ı;ürme:e başl:ırlar. bir adam için bq en senelik mah. lcr yürütüldü ve bu kuvvetlerden kadar müdafaaya çalJ~acaklarına 
Fnkııt diler kısım böyle dctllıtlr, Kriml- pusiyet hiçbir fCY ifade etmez. lbir kısmınıon bu ilkbahaıda §imali ve şayed gelmişlenıe Amerikan tak.. 

TRAŞ BIÇAKLARI 
gelmiştir. 

DİKKAT: P'>KER traı bıçak.. 
lan perakende olarak bütün 

Tür~yede 

5 KURUSTAN 
t 

fazla al\tllmıyacaktır. 

lstanbul Sıtma fv. uca - e.e Riyasetinden 
Mifoadelemlz işlerinde çalıştırılmak IİllCJ'e dolC"Un yevmiye ile daimi amele a.. 

Iıoacaktar. Lteklilerln l/.Mart/9U tarihine kadar Kadıköyünde l\loda caddl'!dn.
de 91 numaralı binadaki mücadtle ri1aaetlne müracaatla şeraiti ötren.ıııeletl 
llin olunur. 02259» 

nal biyoloji ilmi lılu albllere verllr.n ce. Zaten O, dok.torun da pekala le. Norveçle beraber Finlandiyanın, en viyclerinden de İ'atifade edecekle - R ki" n ...... , H k k 
zalara rağmen cür~tn.i kkrar etmek barüz ettirdiği gibi « 15 seneyi çok. timalde ve Barc.n.ç denLt.i sahilinde rine şüphe yoktur. Faht Birleşik ,!•••• ... ::::•aı: e am egı ' a İ. at: ~ 
yara:ılışında olduklarını bugua kat'iyet. tan göze almıştım bu zihniyetle. 1 çok mühim bir liman ve üssü olan ı Amerikalıların, 1 Şubat baskınla · 
le tesblt et ted.lr. Ve:-aset bil glbilerln akıbeti önceden taaarhyan bir a - Pestamo'ya çıkarılarak Almanların rının şimdiye kadar henüz bir i -
wnumi karaı:terleri iizennde :miıhlm bir dama hürriyetten mahrumiyet ce • bu denizle ve ayrıca ~İmal Buz Ok. kincisini yapmadıkları cihetle ge -
rol oynamat,adar. Bunlar hakluada l'e. zası vermek. olsa, olsa onun ek - yanuıru ile alakaları kesildikten tirebilmiş oldukları ve müteaddid 
rll~ek hüküm pllularıııa gore. cürüm- rneğine tereyağı sürmek demektir. sonra bu sahadan Sovyel Rusya ile bölgelere tabim mechuriyetinde 
lerrnin vazly('Une aôr! tebeddül eCll'r ve 1 Bunların bi~okları hapisaneler - daha esul'ı bir itti-1 vücuda geti • kaldıkları ilk kuvvetlerden be'ki Cn 
dalma clli.stild bir vuiyet alır. Bunlara de rahat dursal.ır bari •.. Ne gezer, rileceği eöylend.iği gibi bu kuvvet. vaya pek o kadar çok kuvvet a) ı • 
umumiyetle verilen ce.&alar dahıı uzun orada da kabadayılık cereyanları. ' lerle bütün Norveç İn itKaline, hat. ramamış oldukları da düşünül-ehi -
ve ağınlar. Buna rahat'n k tarzdaki a_ lna kendilerini kaptırmışlardır. Ce.. ; ta eğer Ahna.n ~enizaltılarının. i~i lir ve zaten, diğer bazı hususlar a
lır cer.alar bu tah&11lar üurlnde müsl•d zaevini altüst ederler, vurur, vuru. 1 haftaya yakın bır zamandanberı Bır rasında buna da müsteniden idi; ki 
\ıir tesll' J'llP:llD9'mald dtr. A1-lnJıula lur, öldürür ve ölürler... 1 }eşik Amerika ga~ •hillerinde baş bir evvelki yazımızda Cavadaki 
ve dlter birçok meaale-kctlerde lılu clhl Katillerin hemen eherisi haki -ı hyan fa.a?iyctleri ne rağmen çok kuvvetlerin pek ehernmİyt!tli mik. 
mücrimlere verilen ceza atırlcathkoa ctı- laten bu korkunç fiiHerini kendile.. miktarda Amerikan kuvvetini in - tarda olamııyacağından bah~etmi§ • 
riim!rrini tekrar e~kteritd ve Cf'M atır. ı rinden aciz, müdafaadan mahrum giltere adalarına nakletmek. müm • tik. 
lağ'ı.\•m bir teetr ,.apmadsiı talı.aklı::uk e-t. kimselt-r aleyiıinıe i~lerler. Müdafa. lcün olabilir-.e Şimal veya Mant Netice olaralt fU tahminler ileri 
mlştir. aları da hazırdır: l denizlerinin batı ae.hilLerinc k.a!ŞI wrülebilir: 

Yurdumuzun her köşesinde dürüstlüğü, uc~ 
luğu ve tıol çeşldlerile tanınm~: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fik.r alnından başka. 1erden 
mobilya. almamalarını tavsiye ve mutlaka ııa _ 
ıonlarımızı gezmelerini rica ederiz. Bilhassa İn_ 
glliı karyolaları ve A vu.sturya sandalyaları 
mevcuddur. İstanbul, RızapaJJa yokuşu No. 68 

•••llill•••••••••A:hmed Feni. Tel: 23-i07 ___ _..,. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Paralı Webemlzin üçüncil t:ıkltt zamanı l/Marl/942 clir. TauUlerin .. 

tarihe kMlar 1atınlm1191 olması 1'sım:c1D'· (2151) 

0 halde ~11 -..,.::a Mr Whlr ce «- Kızı babasından i~edim, esaslı bir çıkarma hareketi yapıla • Japonlar Sumatra .,,.e Cava ada.. 
zayı adeta ikmal eden diker tcdbirı:r ~ vermediler. Başkasına • nişanlıya ... rak Avrup!'- batısınd~ . ~.lm~nlarla !arına taarruz edecekler, Luzon a • A..ııılll•••• 

el r lbmıdu'. 0 h onu:alyet ve ıslah caklarınt duydum. aevlyordum ol. mü~efiklerıne kar•ı .. ık.ancı bır _cep. dasındaki Birle~ik Amerika • Fili_ r- KUŞ TÜYÜNDEN--11ıııı 
çar .e *--•- ..,_ .. 1 _ _. 1 diirdöm.ıı> he ıhdas na teşebb~ olunacagtn - pin k.u~vcllerinin, temadisi .,,,.Ü • 
ıtcdbirlt>rldir. .illi"" ev"•• "'maay .... a, • da hah·- Jildi. •o• 
sonra italJ'ada, ilaha '°"r" Yıı.ruı.lavya Veya· dan .. ca • . him mahzurla'r tevlid edebilecek o. 

B 
,_ . .__ dl' •~- ı '"-''-rde «- Evvela atı.ştık .. Sonra ita - Biz. bundan evvelkı yazılarımız.. lan mukavemetlerini kat'i olarak ve e~•- ve ıer .-ı menı e.u:uc . h 

llıapb ve oez:ı tat.blkatmm ı.cmea yam pı§tık. O~. ~arafı ne oldu, pek far- dan birinde böyl~ bır .. ç~.karma . ~ 7 kıracak ve bunlarla 3'yni zamanda 

YASTIK, 

aalıhatlni:M 

faydalıdır. 

:YORGAN, YATAK k-11-m•tı bcau ı.c,,cutao ve lıebl Gt 

BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Yast.1k, yorga.nlıın da pek ucuadur. adl'ee: İstanbul Cab:na.k;ılu. San. 
dacyacılar soka~ Ömer Balıotlu KUIJ Tö1ü ta.brl.Usı. Telefon: 23027J 

.Se.ın1iye Askerlik l.>airesinden: 

başında diier bazı eASh tecleirJi!r de kında degılım.·» derler. reketi hakkındakı d~şuncelerımı~ı olmak üzere Binnanyadaki taar • 
talb' k edilmekttdir. Bu esasla tedlıtlr Bir nedamet hi~i ._öyle dursun, bildirmiştik ve ,iımdilık bunları. ~ır ruzlarını geni' ölçüde geliştirecek 
mulıiU, cemiyeti ve aalkı teJalikeden ke- adeta maktulü rezil rüırva edenler I defa daha tela..r edec:~k. değ~~Z· tedbirler itti.haz eyliyeceklerdir. 
ramak l9ln fiadi!t ltıML·ır hiçbir r.ıunan de vardır. Yalnız, bugün şunu 90ylıyecegız, Japontar, Uzakdoğuda elde et • 
ra1dll verme1en mabdud ırıü4detli hapis Fakat hakikatte bir: binbir e .1 ki son bir iki haftanın birl>rini mi, oklukları muvaffakiyetleri bir 1 - Üsküdar, Kadıköy, yabancı Kadıkö7, Beykoz, Kartal, Adalar, Şile şa.. 
cuası yerine e.aualyet 'IJe asayiş miles9t'. meltle büyütülmii{I, itina ile yet it -1 naneden tahminleri aruında haki. taraftan Almanya ve müttefikleri. belerinde 7erll ve yabaneı kay•dlı 313-333 dotumlu lhtiyatlann senelik 1ok. 
~leri kllnD&ktan llt:w-eUir. Emniyet ve tirilmiş zavanı bir lc~c~ğızı İnsaf - kat, galiba Bay ~uzveltin bundan nin Avrupa tark cephesinden Sov- lamalarına 181219'2 ıününden iUbaren bafl&nacaktır. 
asayl.ıt m~leriae snkeıılllmesl u- sızca boğazlam~ı.r ve öteki de kü... evvel bir gazeteeıler ~oplantııında yet Rusyaya kar,ı oia11 baskılarını 2 - Yoklamalar (Cumartesi hariç) herciln saat 9 dan 12 ye kadar J'&Pıla. 
ruri olanlar laaklnna ytrileeek tarar. çük bir münaka~yl müteakıb le _ söylemiş olduğu veçhıle; ~a,kman 1 temadi ettirmeleri ve bu baskıyı caktır. 
tarda bakimin noktal naııan cıirıue cüre 'Vend bir yurddaıın kanını dökmüş.. büyük hazıl'lıkların, hatt~ ıl~ ~er. kat'i mahiyeti haiz bir neticeye isal 3 - Hancı doğumluların banal ründe 1oklamalarının yııpılacatı askerlit 
~ tayla etmdı: ietil. btn:ıt mikrlmln tür. halelerine ulaşılmasına bıle ıntızar edebihnelerile, bir taraftan da biz.. eubtJcrt kapılarındaki ilan cetvellerinde cösterilmlşUr. Her ihtiyat erin nur ... 
heyeti 1llllıımiyeslr\I, vaziyı:tlnl, şahsiye- Bu şefaatin kefareti senelerle Ö- edilmenizin BirlClİk Amerika ha. zat kenditerinin milli Çini, eğer ken hüviyet cüzdanı ve lkaınet vesikalarlle müracaatları llzmıdır. 
tdıi tetkik ederek llerıAni •üşöniip ve denemez. Yukarıda da söylediğim va, deniz ve kara l~vvetleri~den 1 di saflarına alamazlarsa, al • 4 - Muayyen cünlerde yoklamalarını :raPtll'mayanlar hakkında kanuni Ca-
bllha'iSa halkın emniyet ve huzurunu gibi mahpusiyet bu adama vız geL bazı ltıaımların muh.te&if meYltılere 1 kışttnp ezmek veya ktmıldıyamı. ki.bat yapalacatı (2171 • 239%) 
nazara dikkate alarak ce1Qlydl te.hllkeUlmektedir. Hatta o: ve bu meyanda Yeni ~e~a.nda, A • yacak bir hale getirmekle beraber .---------------~,-------------.. 
eah•slardan korama~ esasm:ı miliıtenld •- Adam sende 15 sene de-ğil vustralya ve bunlerl~ ı~ılı bazı a: Hindistana karşı tehdidkar bir du. Devlet Demiryolları şletme U. M. den: 
olucakbr. Bu koruma •a&betı ayni za_ mn. Ne çıkar bundan be~ sene sa. dalarla Felemenk Hındıatanının ag 1 rum ihdas etmekle ve bu durul'T'U 
nıao.da $llMın •e aıuiotiıaln ıslah halile ğıma, beş sene soluma bakarım he. l~bi ihtimal Ca"'.~ ~dasına -~e b~l - gerçekleıştinneğe çalı'1nakla 

0

muha. 
de alakadardır. le bir de af gelirse ne ala ... » k~ d~ kısme_n Fılıpınle.re gonderı~e-ı faza edebilirler, kanaatindeyız. 

Canilerin ve miak~rrer mwcrlmlerin Bu miııaneri fazla uzatmakta bir bılml§ oldugudur ve :ırtık Amerı~ • Milli Çin birlikleri son günlere 
emnıvl't ve aı;avı.. mü----•--'-.a...s..ı ,._ '- N . • "b il k Lalılar tarafından da ıf .. a olundugu , . ki b . 

" .,, ~.,. ..... qu ... a. mana yoıı;.tur. etıce ıt: ar e a - ... . M l d l k" kadar gecıkmı.ş olma a eraber nı. 
Dle• mudde(i mua1ven d•"ı'ld r ı;ı....hsm 1 ı·1 1 1 l f' "d f gıbı a""a a a arına ar~ı yapı • h . • ..ııo k'l 

• " ...., • · v- en ma u o an ara, ne 1! mu a a • ·hy.. · · d b' hayet Martaban şe nnln ., ı o • 
muhi..e kar'şı ıca.likeli olaDolrcetl mud- ası ve kazaen katil suçu ika eden- lan 9?n USıt'mun gayeıe~ın en · 1 ~ 1 metre kadar şimalindeki Paan garb 
detçe unım aerbesı lura.kılıuasuıa hnki.n lerden gayri diğf'r kat iner İn ölüm tanesi de ~ kuvveti-erin sevkını 1 h a.___ ~ b lı k 1 i 

Mır a. k:alt edene · k iyet alıma alma1'tan sa asına gemıege a, yara ng -
yok • m.ucrıllliıı hıuun cezasına çarptırılmaları bugün için örtme ve emn 1· . l k k 1 ·1 i b' 

:\Iuhammen h<"deli 20.000 lira olan 10 aded elektrikli ba~J arabası 1/4/1942 
Çarşamba cünü saat 16 da kapalı zarf usulü ile Ankara'dll idare binasında 

toplanan l\Ierke" 9 uncu Komisyonca ııatm alınacaktır. 

Bu liO (irmek isteyenlerin 1.500 liralık muvakkat teminat ne kanunun ta. 
1ln etilli vesik.alan ve tekliClerlnl ayni riiD ııaat 15 e kadar adı ~ Komla
yon Beisllllne •ermeleri liı.ımdır, 

Şartnam.cler »arasız olarak Ankara'da Jılaheme Dalreslndı:n, llaydarpap'da 
Tesellüm. ve Se•k Şeflitlndeo temin olunu. (ıl911 

havat mWllleıbıce aaaeltbed luıoet d b. . .b ttır' ız ımpara.tor u uvvet eri e ~ ır-
., e. ır zarurettır. ı are · . r·· v b la l d M 

":"eceaine ka4lar cıkarıhr. Şıipbeı.Lı bu N·ı .... nlım be- ..ı - - • d. Japonların Avustralya.ya hır ta. , lgl yapmaga aş mi§ ar ır. a • Mnhammf'n ıı.edıeli 34.0te lif'a olaıı 1 aded dlrııeltli perçin maldnesl 30/•/ 
-<- nuen yuz çevır ı sa k d ·h · 1 Ç K c: k ·· l d b i ~ 

~ok mı.ibim bir karartır. Fakat Alman rıl bıçağa: rakı maııa~ndıı fala~ arnızları eaaşen pe~ 0 • a ar 1 tı. Hre~ • an. ay.ye • J g~~ er e~ ~r 1H2 Pa.zarlHI eünü saat 15 ele ~ık eksutme usulü ile Ankar:ıda idare~ 
devle. reı.t Bitler,. nelı.W naaarı Ul:ııl· '-ana yan bakltı a•ıt t b mal dahilinde değild.ir ve geçeni . ındıstandadır ve ngılızlerle hır- nasın.ela toplanan Mf'rkez 9 unca Kom~onca ııatın alınacaktır, 

0 ~ a ancaya... 'b' b k t' l kt 1 k · 1 · k 1 
de Utih&& etmlttlr.: Bunlar mfüıamaha kabul edf'n gün de yaz.dı.ğıınız gı 1 • u . ı aya 1 e yapı aca .. iş erı arar a~tı~ : Bu i,e cinnek lt~yeolerin 2.550 liralık mRYakkat teminat ile kanunun ta.. 

"Cemb'eün eeıı...&i. llalkm h~ur ve lı:ıalar değildir.» va • karşı yapar gibi göriindi.ıklerı ha • m.alda me~utdur. Bu suretle, mılll ybt etUti vesWıalan ve tekliflcrlnl bııamilea eblltme saatine kadar adı ce. 
emniyeü için lcalt ellene ..,-ı pekil& - Tekat daha ziyade burada faz~a ~.uv Çın.: Japon safların?an uza~laşmı~, çen komisyon ttl"1itinde t.sbatı vücud ~elert lizımdır. 
feda edeltllirb. K&nallil itaat t.cm.iz, na_ r Yenı· rec:n·vat ""'l lvct bağl.amalt ve kendileri ıçın o - İngıhzlerle daha zıyo.de bırtc,-ı ış şartnameln- Anlı:arada !Uahıeme Dairesinde, Baydar~ Tesellum .... 
masba vatand~arm raı.atLm•ı, llayat. l _) nemli diğu bö~elere A~stral~a ve ~ap?nların yen.~ işle~ini. ehemmL Sen Ş'efı;ctnde rirülebllir. t2119) 
ıaruıı tehlikeden k•rllln&k 11.nu\Dlwı ae.. ve civarından kuvvet sevkıne ma - yetlı bır tarzda guçleştırmı, demek· -------------------------------
lameilli ve emnlye4iai :mıılu.faıa etmek Muhasebede Hikler ni olmak maksadına nıüıtr.niddir. tir. Eğer, Japonlar Birma-nya ha • 
hir hö.kiamet için C'll bi&yük bır vazifeillr, Ba eeer aeşhar hesap mü~haaqlan Fakat, Filipinlerle Felemeıık Hin • reketinde lazım gelen aürati gö~ • 
Ba vulfeJ'f lcab edenle C'a8İ -.e aüerim- Dr. Ernest G. Jeu.ny ve Ceorc-es Nitder. distant adaları için hal böyle de • termezlerse ve bu hareketl mı_Tii 
Jerin imhasına kadu tatbik .e lfMla t.c. 11ae:rer tarafmcJan hazırlanmış ve dllt- ğildir. Japonlar, bunlardan bir kıe.. IÇini de gö:ııönünde tutmak ~rtıle 
l'Cd•üd edilmez. Ancalı: tatMk el1ilen mize Baeveület IDllWDi murakabe hr. mı na bugün bilfiil taarruz etmek_ bir kül halinde İcra etmezlerse kar. 
emnlJ'et ve aaa:r~ ~irlerl a)·ai saman. Jeti aöt.chaıısı.,, muavini Hasan Erdinç te, diğer bir kıamtna, yani Swnat. ıılaşacak•arl güçlüklerin artacağı 
da ınücrimierta blai llleh hallerine ve laraCıMan (enllmlştlr. ra ve Cava adalarıcıa da. yakın b ir tabiidir. K. D. 
DtenCaatlıeriDe •J'I .. INlamahclır ... -. Mahaaeltelleki hileleri bulmak ltaln,, taarruz tçın hazı11lanmaktadtrlar. 

amclan 11e •ulıauebe kaide 'ft lnoellkle- Hatta, 1-4 Şubat tarihli bir Batav. A' G Ô z DOKTORU • * rini fylee aylluılatan bu eM"rl büUin mu_ ya te\-grafı Japon hava taarruzla ; 1 
811 aotıan ~ mak:MclDD ili. 11.aee~llere, bankacıhra. malin mtl..,nna zamimeten Japon paraşütçüle - Nuri Fehmi Ayberk 

dlll' ki: fettlıtlerin.e 1'C muh,'\!leb<? Ue ııım bittiin rinin de Sumatranın Palcmbang Haydarpaşa Nttmune ha.stane.>i 
Almanya ıtbi aiıfasu pek kesit, .ııatti alikaclarlara ta'ftliye eieriıı. üssüne taarruz etmit olduklarını bil göz mtltehll.88l81 

tenıuıiye&i nazarı ıllk.k.ate almlMl&ıı aırf dinnektedir. Acaba Japonların Fi-ı İstanbul Bt>ledlye karsw. 
kerfiyeU llüeünere& ırlna wla.Jaı itin kl- (T 11' A TR O LA R) lipi~lerde maruz kaldıkları tiddet7 Tt>l. z3u 2 
sadatitmna Ca&tratiH i~rine bile te. _ ~ detlı mukavemet; ondan evvelkı '9 , 
oeM>üs eden bir memlekette dahi mut
lak sureUe canlluia imhası düşünül. 

me7erek halkın huur ve eauılyetlnl te. 
mia için diler bir takam e.;aslı tedbirlere 
müracaa.t e&Ulrken bbJa manlekdi. 
mfzde alcldlaık idam 9İ71M1e4illi Wırrio e4-
mek ne clereceJe kıMbı- clctina •141.r, w_ 
lemcm; 
Kaldı ki kaUllcft Waa eesuı &aUtlk 

1 
İstanbul Beledlyea.i 
Şehir TlyatrO&U 

Tcp•ba§I dram kısmında 

Bu ak~am .ut 20.30 da 

RÜZGAR ESİNCE 

&.tiltlaJ caddeei kotaedi lı:ıwnında 

B1R MUHASIB ARANIYOR 
« 

İstanbul 2 No. lu Kazanç İtiraz 
Komisyonundan: 

Galata Kemankee mahallesinde Gümrük 90kalıncla lZ nwna.racla kundura 
cılık yapmakla iken halen tlcare&cih ve lkamet&"ih adresleri mt>çhul AvraO: 
oilu ilıau: 134 1ılı kaııanç •crıiniz hakkında komla1onumu.ıca lsllmaınm as. 
&edlilnlz.deo U&n tarihinden itibaren 10 ıün sarfında komlsyoııunııua muraca. 
a&uuz tda1.l,t matamın• cc-çmek iDeıe Uia ol11nu.r, (UlU 

Galatasaray Lisesi 
Komisyonu 

Cinsi 

Taban helvaın 
Tahin 
Peluneı: 

Tahmin Fi. 
Kr. 

lll 
to 
60 

Arhrma v.e Eksiltme 
Reisliğinden: 

Miktarı 

KHo 

ıooo 

'100 
'100 

ilk teminatı 
Lira 

Galatasaray Ll.seııfnln ihtiyacı olan rakanda cinsi, mlktan, bchrr kilo tahmin 
fiyatı ve ilk teminatı yaulı Yhtcrkler açık eksiltmeye konmu,tur. F.k~lltme 

24/Il/1942 Sah cünö saat IS de Liseler Satm Alma Komi vonu bhıuında 

toplanan komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yeni yıl Ticaret Odası ftSikası 
Ye Uk teminat makbuzlarile birlikte celmeleri, Şartname SÖZÜ fCÇCn lisededir. 

(%0'15) 

Belediye Sular idaresinden: 
idarcml7,e lüzumu ol:ın matbu evrat o.-e dett~rler bpah artla münakasap 

konulmwttur. 
1 - EkııJltmeye alrmck ls~yenler fdareml& Leva:nm Şcflitlne müracaaU. 

parasız olarak tartnaıllt'yi abhlllr •• niimuneyl cör"b!Urler. 

Z - Tallbler kkUf Aar(IAI"nt H Ş•lıa& 1943 Caa'i2mba rJnü saat U ye ka.. 
ılR Talulmdetd l.lare anerkwn4ie Maamellt Şefi'ilne n:rmelldlrlu, Ba ~ 
teaı aeora r~ aa.rı·lu ...a.oı 9'&lme1•cektir. «:::4?.'Se 

ı 
J 


