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5 ICURUJ 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Fiyatı yedi Uradır. 

Maarif Cemiyeti Davasıı 

Urfa Mebusunun 
Sorgusu Yapıldı 

Yenı Amerikan istif cif erle Mücadele icin 
Zırhlılan 

:::=~ky~n7·:.~d:r~~~ ::~= ı· cabında Evler de lndlrllmlftlr. 8ahrlye nufn da 
yakında 415,000 tonluk dlter 
bir zırhlının tn:glha konulaca• 

itını, bu mDH .. betle, haber A 
1 

k 
:::!:ı;;.":~:=:~ e::.~ı=~ ı raştır· ı aca •• ,. bulunan aa,ooo tonluk ln-
dlana eaffl harp gemlelnln tez· 
glhta lnta halinde iken alanmfı 1 * bir rnmlnl glrDyorua * ı ______ _ 

VERiLEN KARAR 
L-- --ı 

BiR VURGUNCU 
rahlye TaleW Reclclecll•, Suç Ağır 
Cezaya istilzam Ettirdiği için Evrak 
Ağır Ceza Mahkemesine Yeriliyor 

7 Sene 4 Ay Petürgeye SiinJiin 
Cezasına MahkGm E .... Aynca 

2500 Lira Ajır Para Cezası ö•yecek 
Ankara, 16 (TAN) - Urfa me 

busu Refet Ulgenle yeğeni Zekı 
Vlgenin muhakemelerine bugün 
aaat 11 de uliye üçüncü ceza 
mahkemesinde başlandı. Kalaba· 
lık bir dinleyici kütlesi erkenden 
Ankara adliyesinin koridorlannı 
hınca hınç doldurmU§ bmunuyor 
du. Bu vaziyet karpsında davaya 
daha genif olan ağır ceza salonun 
da bakıldı. Riyaset mevkllni Se -
dat Çumralı, iddia makamını da 
müddeiumumi muavinlerinden 
Kemal Bora lfgal ediyordu. Celse 
açılınca, ıtefet Ulgenle yejeni Ze 
ld Ulgen ~e avukatı Fehmi Kural 
da salona girdiler. 

I tltliantune okunuyor 

Dün sabah vUlyette bir toplan 
tı yapılmıştır. Vali muavinleri, 
müddeiumumi, emniyet müdürü, 
jandarma komutanı, böl&e ıaşe 
müdürü, fiyat miırakabe komis
yonu tetkik bürosu miıdurü, top 
rak ve petrol ofw müdurleri de 
bu toplantıya iftirak etmişlerdir. 

Milli korunma kanutıundaki 
aon değişiklikler, lüzum görül -
düiü takdirde, hususi meskenler 
de de arama yapdabileceğı hak
ltında yeni hükumleri ihtiva et
ıiji ıçin, diın bu cihet görÜ§Ülmüş 
tı.ir. Adli makamlarla emniyet 
mudürlüğü teşkilitmın ve fiyat 
mürakabe komısyonunun bu hu
susta sıkı bir i§birliği yapmalan 
kararlapnıfttr. Dojru adres TCr-

EvvelA iddianame okundu. Bun meclen yapılan ihbarlar nazan 
ila 1938-1939 .enelerinde Türk cilkkate almmıyacaktır. evlerde 

yapılacak uaştdmalarda mınta • 
Maarif Cemiyeti tarafından ter - kanın eıı büyiık mülkiye am1nn .....-----------------------,tip edilen eva plyanpunun a- M J t ı A f 1 G ı T • den müaude aı1'~· 

erikad r.Churc:hiR'in ~.:.::..: a a ya vus raya ı·ınk. oıo, ~:~-:.nblr A 
Evvellcl :m_,., ett ıine ~ . Av H--'•··--~ suı~.=::-= Jıan. 
G k• Nutk suretiyle onlara menfaat temin Ak I Haztrlanıyor a·++· D. da kınaaiyec• Filip Levi sattığı 9 Mil ece 1 U ettiği, aynca Büyük Millet Mec- ın arı 1 1 ıyor 5000 "Tiko,, marka stilodan yon 

lisi hasma satılmak üzere bizzat 1 5,008 lira fazla kir temin etmiş 
Refet Ulgen tarafından alman M. Curtin, "Bizim ve bu suçla asliye ikinci ceza K• • A k 

Gerek pçmı cfban harbi ve ıerek 800 biletten 200 tanesine ait pa. .. ... h T 1 . .. .... tt f"kl . .. .... d hikimllğine verilmişti. ıcı s ere 
ba harp bi.ae f1lllll öfretmiltir ld. ranın cemiyet tasasına verildljj iVii ver ayyare erı Savaıımız IVIU e ı erın IVIU a- Filip Levinin durupnası dün S 
:.~~·:;-·::.:;:d~=~4!°~~~ Dün Adayı 10 Saat Yeni Batfıyor .. Diyor faaSistemiSingapurla :~ı:~:r~!'~;m~u7 2:~~ Alınıyor 
~~~~~keza satılmamış olan ?63 n~w: Fasılasız Bombaladı Camberra, 16 (A.A.) - Avus- Beraber Yıkılmıştır 4 ay Petüraeye sürülmesine ka-
aöriibailftir Huui7ıe ba clefald rah biletin A serisinin sa~ tralya BafVekili M. Curtin, beya- rar vermiftir. Aynca 2500 lira 
harp Adece. aakerl lnawetlerle ka- gibi pterildilf ziluedillyor ~ natta bulunarak demiştir ki: ağır para cezası ödemiye ve sür- 3 000 T 1 k a· 
anrl•cak bir harp delillir. Onan Refet tl1gen tagyir ve tahrife Roma Akdenizde "~ingapur'un düşmesi Av_ustral Avus+ralyaya Boı gün kalc:lıiI mürdet ticaretle ille§ 5, onu " 
tein ne Avnapadald Alman saferi cüret et.mek, hususi evrakta sah-

1 
• • ya ıçin Dunkerque'e muad1l ol • • gul olmamıya mahkdm edilmıı- A •k 7 hl 

lrat1 netice7l temine klfi Plmit- teklrlık yapmak ve emniyeti sui· 9 lnglllz Gemlsının duju gibi, savaşın da ba~aması yere Harp EtmemeSI th:· ~lemler de müşadere edil- . n:te~ı an ~ır ısı 
tir, ne ele japonJ'UUll mak prkta- istimal etınek, yeğeni Zeki Ulgen la.LL. v s··y1.. demektir. Bu savaşa yalnız Avus .. • Eclily miftir. o . 1 d·n1· 
1t1 lllllftffab7etleri ba harbi bitir· TTICJllll o uyor traıyanm aldbeti c:lejil, fakat bu- ı avsıye or y-...;.t Bir I e nıze n ı ıyor 
ID8" 7etecektlr. Fakat kat'I netice klJr Sonu; Sa: ıl: S1t ı ~- tün Amerika hudutlan ve geniş ... ...US. V' .. •lwuırtA 16 (AA.) ~---ı-
halrlgnda bqünclen bir biikiim •er- Ank~, 16 \nadyo gazetesi) - bir ölçüde de İngilizce konuşan Tokyo, 16 A.A.) - Ofr Diyet • .,..... ~-~· · - ~ 
mek doira delildir. Londra radyosunun verdiği bir dünyanın mukadderatı b~ğbı;lır. mecliaınde bir ucmeçte bulunan Ordusu Kuruldu ~ c:laireıen memurlan p8Ai' ~ 

r. 
habere göre, mihver hava kuv - Memleketimizin himayesi artık Japon Başvekili General Tojo, A- Kahire l& 'A.A) Gen ra1 nu, 2'!ıili ~ arUOid 

it Zeieriı/fı BBB'l'BL INMı-NO iLE vetleri bugün 10 saattf!Dberi Mal dünya harbine iftirak etme~ vustralya ile ~eni Zelindanm Auchinleclt'!n fimdi ~ası ·~ tına. . ak ~kek 
• \ııl ta adasını bombardunan etmek- değil f.akat layılanmızı istill teb faydasız bir mWıarebeden ıçtinap altında üç ordu bulundurduğu takriben 9 milyon ldfiye bal--elijectlrlii: 

1-..oc ... u..-~· fe' 11'-etl--1- MISIR KRALI tedirler. Bu bornbardımanlann didinde' bulunan du" mu . etmeleri davetim yapmış vece- b .. ·'- .. . lacalJm ve bundan~ ,· 
;~'kor: neticesi hakkında henüz maiumat kavemette mündem=- Şimdi nup Amerikanın bitaraf kalacağı a'::.U:ç:~ .f~lanmgae.ded~. 2 veya 3 ay zarfuıda 18 ill 20 ı..-;. 

)an ve bu feliketi milletine açık- getmemiftir. ütün varnmzı ve bize ait olanı emntyetinı ızhar etmiştir. liinde h·-'--=-t vapan 8 ı.....:t"p rd~'O'" ve 45 ile 80 yaştakilet!:f.a?!!_~ 
ARASINDA Başvek"l ha kit ilk '58fha ~ ,J mç& 0 0 muma baf)anacaiıfu ..,_.,....,. 

la 10ylemekten çekinmiyen dev- Alman tebliğine göre seferber hale getirmek lamndır. . ! • re ın - ile Surlye'deki dokuzuncu ordu- lerdir 
let adaımdır. Zaman mefhumu artık mevcut sının bıttığtni. fakat muharebe - dan bqka lnk'tati ve 1ra 'daki · 

Evvelki gece radyoda fradetti- Ber!lin, 16 (A:A.) - "Tebliğ,, değildir. Avustralya harbi şimdi nin devam ettiğJni ~yl~ten onuncu ordu bulunm~. ~Sonu: Sa: 2; 811: C 
li nutukta. ajanslardan evvel, Telnraflar Teat·ı Malta adasında askerl tesisler ile Büyük Britanya harbinin bütün so~ Japonyanın, Hindistanm 
!hngapunın diışecejini milletine ':1 Valetta limanı rıhtımlan Alman gayretlerini icabettinnektedir. İngilizl~rd~n k~ulmaya çalışa-
bilc:limıit ve bu vesile ile de va· Olundu muharebe tayyare te§ekkiıllerı • Bu herkesin mücadeleye hizmet cağını umıt etti.Aini, aksi takdir-
~ butün açıklığiyle anlatmak nin bombalariyle ciddi hasarlara e~esi ve fedaglrlık göstermesi de her zaman i~in HindiStanm 
~.İngiltere, Japonya har ujratıhm§tır. Adantn hava mey - mlnasını ihtiva eder.,, yeniden istikl3lini elde etmek ve 
.,. girdiği gündenberi, birbiri ar- Anbn, 11 <A .. 4.) - Mllll' clanlanna karşı vcJpılan tayyare refahını temin eylemek fırsatmı 
.ltaı•ndan acı günlere phit olmUf Knh Utmetli Birinci Faruk' .t-.iıcumlan emasinda üç Ingıliz Avııatralga Müttefikler kaçıracağını ılave eylemiftlr. 
'-· Az nınanda Uzak Şarkın bü an dolam yıldinlmtl mha- bombard~ ta~aresi . yerde ifin bir Ü8 olugor ~ Sonu; Sa: ı: sn: 1 

Jüt anahtarlarmı dÜflDana teslim sebetl7le C8mh1lrreisl ismet tahrip edilmiı ve bır benzin de • Sidnq. 16 (A.A.) - Avutn179 --

Talebe Sigara 
icmivecelf 

ltmlt, Çin denizinden çeldlmiye inini Re hapnetll Kral ara- po1unda yangın çıkarılmıştır. harp kabtneai tarafmdan bilyülr btr 
IQecbur olmUf, Uzak ~tıa alır llDda tebrik ve tefekldir tel- .Malta üzerinde ve Sirenaik•tn ihtimal ile ba hafta içinde nrllecelr 
~biyetlere uğramıt\ır. Sin· fa?kmda yapılan bava muharebe ararlar AvutralJQI miltte!~er tein 

~~:;:hl~ _paflan ___ ... _ti_o_ı .. __ ._ ... _tar_._=5 ıemıe ";;:... ~ ~I e- ..... , .... , ~ ' Sumatradan Sonra 
bil olmıya alıpmı ve maildbi -
19' görmeadı olan lngiliz milleti 
PaaWkte uindJlı bu hezimetle -
ltıa tesiri altında f8fll'IDll bir bal 
dedir. Bunu Başvekilin nutkun -
4ia da anlamak mümkündür. Mı. 
'W Churcbill, dün geceki nutkiy
le ldeta İngiliz milletini 181'Ul'ak 
~ğü bu ptlDn Vaziyetten kur 
tVmak lstem1f, ona cesaret, me
tanet, sabır ve azim pnnp 8' • 
inek ilıtiyacuıı duymu§tUr. ÇDD
kfı lngillz milletini önümüzdeki 
~Jar içinde daha bir takim fe1'
ketıere, mağlflbiyetleıe ve b.ezl • 
illetlere hazırlamak 1Azımaelmll' 
tir. Sinppuru alan Japonlarm, 
Cava ve Sumatra lldalanm da ala 
~ Birmanyada Raqoon'u 
.-.ı ederek Çine giden birM:ik JO 
IU tesecejini, Japon donamnm • 
ilin Hint denizine inerek burada 

PASifiK HARBi Maarif Vekili, " Gençleri Bu Bel&dan 
Kurtarmak lçın Mümkün Olan 

Her Şeyi Yapmak Karanndayız., D\yor 
Maarif Vekili lluan İli Yilttl 

dün gece radyoda talebe vellleıı 
ve ötretmenlerle bir cıashihald' 
bulunmqtur. Vekil, bu konutm 
lllJda ''Türk gençlerini tütün ze 
hirlllden kurtarmak., zaruft'tı IJ 
zerinde ısrarla durarü demiıtı 
ki: 

imparatorluk yollarmı kapata-

n': Somli aa: li sa: a 

Japonlann Cava'yo 
ela Bir Miktar Asker 
Çıkardığı Bildin1iyor 

"Ger.dilim yerierde okulla 

J K ti . o·· ~inde ve sokaklarda çocuk!artr apon uvve erı ur ve gençlerin aruınc1a çok 11pr; 

Sinnapur' a Girdi ~ıer oldutwıu gc;rc1._ Ank• 
-:ı raya gelen tr.cilenmis arumd; 

Singapur 16 (A.A.) - öncü - da - az bile olsa - sigara ~ 
ter ve tanklar refakatinde bulu· vardı. Bütün okullardakı taıebe 
nan Japon ku~leri ,bu. sabah miz, 1,5 milyona JÜlaf'yor Bı 
nat lekizde Sııı•~~ a gırm1f - kos koca ordunun btribirindet 
terdir. Şehrin büyük btnaluuım örnek alarak damla damla zehlı 
üstünde Japon bayraiı dalgalan· ıenmestne gönl6m6z rm olmacl 
maktadır. Bunun tçtn, mürnkim olan heı * weyi yaparak Türk gençlığint mı 

Sinppur, 18 (A.A.) - Singa - belAdan turtarmıJa karar veri: aHyeda din ~ tatctlte ~ 
pur teslim oldup zaman adada yoraz." rt,le Wr llUltihalde • 

12r Sonu; Sa: 2; sa: T g- Sami; la: t; R-t MM111 VeUI Bme Ali 'f 
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- Sokak kapısını kilitleme. Biraz 
dışarı çıkacağım. Sonı a Fadik, bu 
gece koye gldıp halasını gÖ:tcek ve 
y rın erken gelecekmiş, .. 

Genç kadm 'aşırdı: 
- Nasıl olur Cemile? Dedi Bili

yorsun baban bun\arn musaade et
mıyor ... 

- Musaade etmediğini biliyorum. 
Ben m gibı Fadik de biliyor. O hal
de, onun burad olmam.'lsınd:ın ıstı
fade edJyoruz. Doğru değil mi? 

Sozüne cevap beklemeden merdi-
vtnlerJ ıkişer ikişer atlıyarak odasına 
ıku Sofadan bağırdı: 
- Yemek hazır olsun. Gel yorum! 
F bire yemek odasına girdı. Kendı 

kendıne: 
- Dur bakalım; diyordu. Allah •!a

h beterinden saklasın! 
Sonra birdenbire diışünüyordu: 

- Daha beteri ne olabilir ki? İş
te b bası g'der g>itmez hemen gemı a
zıya aldı: beni katıyen saymı)'or. Y'\l· 
nız o değil. Fadik bile ehemmiyet vrı
miyor ... Köye gitmek meselesı Naımi 
g;dince mi meydana çıktı,.. 

Sofraya oturdular Cemile hiç bir 
ey söylemiyerek slnki b:r yere ye
tışmek istiyormuş gıbi acele yiyiyoı
du. Fahire bir iki defa onu bu a1:e
le yiyı;sten alıkoymak için lakı dı 
çmak istedi. Fakat genç kız cevap 

vermedi. 
Acelecilik Fad k'a da sirayet etmiş

ti. O da tabakları hemen toplamak 
ç n bir ::ın evvel yemeğin bitme:.ini 

bekliyordu, 

Cemilenin cevap vermediğinı göriin. 
ce kendi kendine Nazmiyi düşünmeye 
başladı: 

- Acaba yolda rahat gidecek mI? 
Konyada kald•iı müddetçe orada a
sarı atika mütehassısı bir zatın evin
de misafir kalacağını söyleır.ışti.. Bu 
misafırlikte rahat edebilecek mi? Ya. 
pacağı tetkikata bir hafta kfayet ede
cek mi? 

- Ne dilşunliyorsun? 
Fahire (babanı) dememek için ce

vap vermedi. 
Cemile sorduğu suale cevap alama
yınca: 

- Sormaya ne hacet 1 De1i Tab'i 
babamı diışünliyorsun O halde ben 
seni onunla bıışbaşa bırakayım. 
Ağzından bir üzüm posasını· gayet 

kıbarane bir tarzda çıkardığım gören 
Fahire: 

- Aman Cemile! Dedi. Bu ne ne
zaket .•• Baban her zaman san:ı "çirkin 
yemek yediğini,, ihtar ederd\. Görse 
li şıracak! 

Gene; kız: 

- Ben biraz: odam:ı rideceğım t 
Dedi. 

Fadik, aceleden soruyordu: 
- Bitirdiniz mi? Sofrayı toplrya

yım mı? 

Fahire, yemek odasınd~lci sed'rin 
ilstiinde duran yün örgüsünü aldı. 

Yazan: iRFAN BEHCET 

Kocasının pek sevdiği için "rengim,. 
dediği limon kıifü trikoyu örmiye baş
ladı. Zihni o kadar meşguldu ki, yan
lış ördüğü iki sırayı bozarak tekrar 
başlamaya mecbur oldu. 

-o- -

Şubat Ayı 
Devresi 

İçtima 
Uzatıldı 

lem iyecelf 
Sokak kapısı evvela Cemilenin, son

ra da Fadik'in üstüne kapandı. 

Evde kimse yoktu. Bu yalnızlık 
Fahireye bir ürküntü veriyordu. Ko
casının evde bulunmaması ilk defa vu
ku bulmuyordu. Bır kere Hitit asarrnı 
tetk k için uzun müddet seyah ıtte i.>u
lunmuş. ondan sonra da Selçuk tari. 
h ne başlad ğı zaman sık sık evcen 
gaybubet eylemişti. Fakat yalnızlık 
ona bu seferki kadar te<ıir et..ıemişti. 
.A. deta başı dôner gibi oldu 

Dün saat 15 de toplanan Şehir Mec 
!isi, evvern Şubat içtima devreı:inin 
Cuma günü akşamma kadar uzatıl -
masmı kararlaştn·mıştır. Bundan son
ra Büyükada ile Heybeliııdadaki bazt 
sokak isimlerinin değiştirilmesi hak
kındaki Enciimen mazbatasmm mü
zakeresine geçilmiştir. Encümen "Ü
rege., sokağının (Çakıllı), "Turgut 
Reis., sokağı.rıın (Emeklıler), "Mezar
lık,. sok!lğınm "Turgut Reis., olması
n! teklif etmiştir. Mecliste bu adların 
iyi s~ilmediği fikri ileri siirülmüş \'e 
teklifin Encümc!le iııdesi kararlaştı
rılmıştır. Meclis, vilayet ve ~ehir hu
dudu dahilindeki bataklıklaı ın kuru-

Ve başı dönenlerin yaptıkları g!bi tulması hakktndaki teklifin 150 bin 
olduğu yerde gözlerini kapadı liralık tahsisata muhtaç olduğu için, 

t:1tJ"' Baştarafı 1 incide 

Vekil, daha sonra tütüniin tarihini 
anlatmış. sigaranın zal'arları üzerin
de ehemmiyetle durmuş ve vakit 
kaybetmeden tedbir almıık kararı ile 
bütün okullara yapılan tamimi izııh 
etmistir. Bu tamimin başlıca esasları 
şunlardır: 

İlk, orta. meslek ve te-knlk öğretim 
okul ve kurslariyle lisP ve öğretmen 
okulları talebe•inin açık veya gi:ı:li, 
nerede olursa olsun sigara içmeleri 
yasak edilmiştir. 

Bu okulların öğretmenleri de okul
da talebenin göreceği yerde sigara iç
mlyeccklerdir 

Ünlversite ~·e yüksek okullarda ise 
liiboratuar, mütalaahane, yatakhane, 

yemekhane, kol'ldor ve umumi istira
hat ve teneffüs yerlerinde sigara i
çilmiyecektir. Sigara içen talebeye o
kul bınası içinde bir yer ayrılacaktır. 

İlk. orta. mesleki ve tekrıik ofretim 
müesseselerinde sigara içen talebe 
derhal inzibat meclisine verilerek ve. 
cezalandlrılacaktır. Üniversitede ise 
sigara salonundan başka yerrle si
gara içenler tecziye ectilecektir. 

Vekil, hitabesinin sonunda, bunun 
dış görünüşü ile bir ti.ltiln içme me
selesi olduğunu, fakat hakikatte e
saslı bir millet dava~ı ınshiyetinı ta
şıdığını tebarüz ettirmiş ve "elbirl•iH 
\le çalışarak zararın hic; değilse ı · 
kmnını ortadan kaldır .. biliriz., dıye
rek sözlerini bitirmiştir. 

Ertesi sabah uyandığı zaman ken- bütçe encümenine gönderilmesi mü
dinin biraı daha siikOnet bulduğunu nasip görlilmüş ve CRr~rmbn gunu 
h_ı.ssetti. Uv~u~u . henıeyl. a.nlıyor, ıtö-ı toplanmak üıere dağılmıştır. 

3 Ayllkların Pahalılık Çiçek Yerine Sebze 
ruyor ve hıssedıyor gıbı hafif ol- A f. tl f h . 
muştu. r ıs ere yıır ta sıs 

Zamlar• Ekilecek 
Dışarda Cem'Jenin söyled.if,;; türkü, edilecek 

falso. fakat şakrak nağmell'rle evi 
dolduruyordu. Daima perdelerini açık 
bulundurduğu pencereye bak•ı. B"h· 
cedeki çınarm dallarının nrasından 
ölgün hir inci rengiyle parlıvan gök 
yüzü göriilüyordo Ağacın <ı:ırı yap
rakları üzerinde s bit b.ir güneş rengi 
vardı. 

Maa.şlarını, Emlak ve Eytam Ban
kasmdan kırdırarak daha evvel almış 
olan emekli, dul ve yetimlerle doğ
rudan doğruya malmüclürlüklerlnden 
alanların Şubat, Mart, Nisan ve Ma
yıs ayları pahalılık zamları ay ba
şında malmüdiirlükleri trraftndan ve
rileı:-ektir. Yeniden nrnaşlarmı bıın -
kadan kırdırarak alacııklara banka 
Haziran, Temmuz, Ağusto!I avlıklarmı 
zamlııriyle birllkt~ verilecektir. 

Fadik her s b::ıhki gib od'lsına kail 
valtıc;rnı getirdiği zaman sordu: 

- Posta geldi mi? 
Pek az zamandanberi şım:ırık ve 

terbiyeshlenen ahretlik yılışık bir te
bC'SsÜmle: 

- Gelir. gelir, h.ınımcııiım. o kadar 
merak etme .. 

Kimseye tahakküm l'dememesini o 
kadar tabii buluyordu ki, kızı a:ı:ar· 
lamadı. 

Nazmiyi düşünmüş olmakla hem 
Cem!lenin, hem de Fad k'in yli:ı:lerin
de yeni bir istihza eseri okumamak 
için yatağından kalktıktnn sonra lıel· 
ki dört defa muvezz l gözlemek için 
kapı}'ll kadar g ttl. Halbuk: daha Naz 
mlden mektup gelecek kadar olmamış-
tı. <Sonu var) 

Bugünkü Prog rnın 
7.30 Program 19.00 Fasıl 
7.33 M'Uzi1< (J>I.) 19,30 llı.herler 
7.45 Haberler 19.45 Konuşma 
8.00 l\•u.zik IPI.) l ~.55 Fasıl 
8.l S E·11n saat 20, U Ra1vo goıetcsi 
8.30 Mllzk ( l'I.) 20.45 Müzik 

12,30 Program 21,00 l.!rut 
l2 33 .Mll11k TGrlı:çe 21.10 Milıık (Pi.) 
12,45 Haberler 21.30 Konu,nıa 

21.45 Müzik 
13.00 MO.lk Türkçe 22.30 HaL~ılu 

13,30 M!lzilc (Pi.) 22 45 Dans mllziii 
18.00 Proıram 22.55 Kaparu~ 
18.03 Mildk 12,33 Şarkılar, 

Şehir Meclisi dünkü toplantısında, 
Şehir tivatrosu rejisörü Muh~in Er
tuğrul'un makam vasrtn~lvle verdiği 
bir teklif tetkik edilmek ü:ı:ere ka -
\'anin ve bntçe encümenlerine ha\·ale 
edilmi tir. Bu teklifte sahne hayatın
dan çekilmiş olan artistlerin reci bir 
şe!dldc hayatlarını geçirdikleri bildi
rilmekte. bunlara bir yurt tahsis e
dilmesi istenilmektedir. Belediye ri
ya•eti Silleymaniyedeki boş bir yur
dun sahne sanatk!ırların;;ı tah~is edil
mesi fikrini ileri slirmektedir. 

Encümenler bu husu~takl incele
melerini bu devrede Meclise blldir
miye çalısacaklardır. 

Doğan Sigortasının 

PiyanCJosu 

Ba:ıı 

Un 
Fırınlar 
Dağıttı 

Karne ile un tevzii hakkında yııpıl
makta olan hazrrlıklar henUz tamam
lanmamı.ştn-. Bu hazırltklar nihayet 
bir hafta içinde bitirilecek ve dağıt
ma işi gelecek Pa7.artesi gününden i
tibaren başlryacaktır. 

Bununla beraber, dün bazı mmta
kalardaki bir kısmı fırtnlar halka 
ekmek karşılığı olarak un dağıtmış
lardır. 

Yeni teessi.is eden Doğan sigorta Nüfus Cüzdanı Çıkaranlara 
Türk Anonim Şirketinin çııpraz keli- ı Kolaylık Gösterilecek 
me müsabakasına işti ak edenlere 
tahsis eylediği mükdfotm piyangosu k Ank~a, ı~ (~AN\u-.. Ebkmeği.n 
dün tpek sinemasında t h erne e verı mesı usu nun azr vı
runda çekllmı'•tı·r· Plyıı no ekr 'duz.u~ lliyetlerde tatblkma girişilmiş ve kar-

~ . ngo eşı esını t . t d "f hU . .. ., 
sevimli artıstlerimizden Muammer ne evzı? ın a mı us \'Jyet cuzuan-
Karac.11 idare etmiştir İki bl 1 .. 1 k larının ıbrazı esas tutulmuştur. Bu-

. n ıı a ı . . b[ k •- d 1 . birinci ikramiye 4054 u 1500 nun ıc:ın rço vo. .... n aş ar, zayı o-
liralık ikinci lkramı'yen 4m

45
a
1
raya, lan nüfus cüzdanlarının yerine ye-

numare- . . . lm 1 . d' k 
Ya 1000 lı'ralık u .. ,... .. .k - 3253 nısmı a a { veya şım ıye adDr her 

, < .,uncu ı ramıye h . . .. 
numaraya ve 500 liralrk dördüncü ik- angı bır surette kııyrt .harıcınd~ ka~-
ramiye de 5128 numaraya isabet et- ıı:ış bulunanlar. ~a ye~ıden tescıllerı-
miştir · nı yaptırmak ıçın mürı:ıcaat etmek-

. tedirler. Böylece gizli nüfus vakala-
PiyanE(o çekilmeden davetlilere bir rıntn yeniden tescilleri kolııylıkla 

de film gösterilmiştir. miimkiln olacaktır. Bu münasebette 
--- - Dııhiliye Vekaleti alakadarlara gön-

Altın Fiyatları derdiği bir tamimde, nilfus hilviyet 
cüzdanı almak üzere nüfus idarele

Altın fiyatları 34 liradır Bir gl'am rine müracaat edecek yerli ve yaban-
24 ayar altın 480 kuruştur: cı \'atandaşlara azami dercecle sühu-

Geçen hafta yapılan ziraat sefer
berliği toplantısından sonra viHl.yet. 
Vekaletlerle muhabere ederek alınan 
kararların tatbikı etrafmda temaslar 
yapmıştır. 

Büyükdeı·e tohum ıslah istasyonun
da yüz döni.imHik araziye meyva ye
rine domates. patlıcan. biber ve laha
na gibi k~lık ve yazlık sebzeler e
kilmesi kararlaştırılmıştır. Buna ben
zer diğer teşekküller de çiçek ve 
meyva yerine boş yerlere sebze dı
ceklerdir. 

Bir Kunduracının Elinde 
Deri Bulundu 

Fiyat Mürakabe Komisyomı diirı 1 
Beyoğlurıda tstlkllil caddesinde kun
duracı İsmail Kemali mal saklamak 
cürmünden dolayı adliyeye vermiştir. 
İsmail Kemalin Erenköyündeki evin
de şeker sakladığı ihbar edilmiş ve 
y11pılan araştırmada evde şeker yeri
ne iki yüz çift ayakksbl yapmıya 

kAfi 36 kanat iyi cins deri bulun
muştur. İsmail Kemalin müşterileri
ne deri olmadr~mı söyliyerek fiyatla
rını mütemadiyen yükselten bir kun
duracı olduğu komisyonca tesbit edil
miştir. 

Bir Alman Orkestrası 
Geliyor 

Ankara. 16 (TAN) - Şehrimizde

ki ıırnkadar makamlara gelen malı'.l

mata ~öre. Berlin rlArmonlk orkes
trasından 3 kişi1i!c bir heyet 22 Mart
ta şehrimi7.e .ırelecek ve konsel'lerine 
ba$lıyacaktır. 

Orkestranm sefi Benda'drr. Heye
t<'. meşhur bevnPlmilel şanlö7.lerden 

F.:rnazah da istlrak etmektedir. 

~------------------------------------------------------------------

let ve sürat gösterilmesini, kendisin
den kay.rt ve ma!Umat lstenUen nil
fus idarelerinin derhal cevap verme
lerini bildirmiştir. 

[ Gl:C' GE.LE.M H~BE.IUE.R 1 
Mr. Churchill'in Ev
velki Geceki Nutku 

ttiJ Baştaratı ı incıde 

cağını hesaba katmak zarureti 
vardır. İngilizler adaları istila tch 
likesini atlatmış, fakat imparator 
luk henüz parçalanmak tehlike -
sinden kurtulmamış ur. J aporıla· 
rın Avustralyayı almaları müm -
kün olduğu gibi, genel'al Romel 
ordusunun da mısıra girmesi ih
timali vardır· Önümüzdeki aylar 
da vukuu beklenen bu felaket -
ler karşısında İngiliz milletini 
şimdiden uyanık bulundurmak, 
ve ümitsizliğe kapılmaktan kur -
tarınak lazımdır. 

Amerika da 
t:ttJ• Baştaraıı ı ulcıde 

Nüfus memurları 18 ili 20 ve 
45 ile 60 arasındaki yaşlarda tak 
riben 13,5 milyon erkek bulundu 
ğunu tahmin etmektedirler. Bu 
insanlar sivil müdafaada ve harp 
istihsali işlerinde çalıştırılacak -
lardır. Bundan sonra yapılacak 
iki kayıt muamelesi milletin si -
18.h altında bulunan erkeklerinin 
sayısı 42 milyon kişiye yiıkseltP.· 
cektir· 

General Toio 
ttJj!f' Baştarafı 1 ıncıcle 

Bfr Japon <tmiraline göre 
Tokyo, 16 (A'A.) - Stefani: Siıı

gapur şehrinin teslimınden bahseden 
amiral Sutsugu, ezcümle demiştir ki: 

Londrada Yeni 
Halkevi 

Açılış Merasiminde 
Mr. Eden de Bir 
Nutuk Söyliyecek 

Londra, 16 (A. A.) - Londrada 
H lkevının açılıs töreni 19 Şubatta 
yapılacaktır. Bu törende. hüktımet 
daırelerinin biltun şelleri ve mUmes-
-ııerl de dahil olm::ık üzere 400 kişi 
bulunacaktır. 

Turkiycnin Londra Büyük Elçisi, 
Ru tü Aras. İngiltere Hariciye Nazırı 
M. Eden, British Concil Reisi Sir 
l\Ialcolm Roberteon ve General Dı>e· 
des birer nutuk söyliyeceklerdir. Ge
neral Decdes nutkunu tiirkçe .>ôyli
·ecektir. Bu nutuklardan sonra Tür-

kiye Buyük Elçısl Halkeviııi resmen 
a acaktır. 

Tören filme alınacak ve ayni za
manda radyo ile de ver11ecektlr. Lon
drantn 19 Şubatta, Türkiye saatiyle 
18,45 deki türkçe neşriyatında töre
nın tafsilatı verilecek ve 21 Şubat 
a:ıt 14,15 deki neşriy&tma da bir i

Ui.ve yapılacaktır. 

Avustralya Mukave
mete Hazırlanıyor 

l.,1Jj" B;ıştarafı 1 incide 

bir hareket üssü haline getiı"ccektir. 
Bu kararlara ait tafsilit herhalde ~iz
lı tutulacaktır. Harp istihsalatını art
tırmak için tedbirler alınmesı da bt.k
lenmektedlr. 

Churchill izahat verecek 
Londra. 16 (A.A.) - Reuter ajan

sının parlamento muhabiı ı bildiriyor: 
M. Churchill, Avam Kamar::ısmm ge· 
lecek celsesinde harp dunımu hakkın
da izahat verecektir. Bu izahatı iki 
gun devam edecek bir muıakerenin 
takip etmesi ihtimali vardır. Bu miid 
det zarfmda münakaşalar y~.pılması 
ıçın açıktan açığa talepte bulunulmuş 
ıse de bu talebin kabul edileceği he
nüz muhakkak değildir. ~ira hüku
met. bir kaç harp sahaıımdan kat'i 
m lılmat alıncaya kadar beklemeyi 
tercih etmektedir. Tahmin edildiğine 
gore Churchill, durumun müteaadit 

fhaları hakkında dünkü radyo nut
kunda bahis mevzuu ettiğin:len daha 
llüçuk teferruata g)recek•ir 

/11giUz gazetelerinde 
Londra, 16 (AA.) - Churc!Ull t>t

r ındJn radyoda söylenen nutuk h:ık· 

Alman • Rus 
Cephesinde 

Almanlar Yeniden 
İhtiyat Kuvvetleri 

Sevkediyor 
Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet teb

liği: 15 Subat günü kuvvetlerimiz, 
taarruzlarına devam etmişlerdir. Düş
man cephenin muhtelif kesimlerine ih. 
tıyat kuvvetleri sevketmıştir. Almıın
lar, kar5ılık taarruzlar yapmışlarsa 

da kendileri için ağır zayiatla püs
kürtülmüşlerdir. 

ı ita 14 Subat arasında Almaıılar 
269 tayyare kaybetmişlerdir. Sovtet 
hava kuvvetlerinin bu müddet zarfın
daki kayıpları 83 tayyaredir 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 16 (A,A.) - Alman tebli

ği; Şark cephes'nin merkez k"simir,de 
c:ember içine alınmış olan bir düşman 
teşekkülü yok edilmiştir. SOO esir ve 
42 top almmııtır. Cephenın b:ışka bir 
kesiminde dlişman yeniden ağır zayia
ta uğramıştır. Dün Sovyet hava kuv· 
vetlerlne karşı yapılan mücadı"lede 46 
düşman tayyaresi tahrip ed:Jmişfü. 
Bizim kayıplarımız ikı tayyareden i
barettir. 

Üç Mihver Denizaltı 
Gemisi Batırıldı 

Ottowa, 16 (A. A.) - Bugün iki 
Kanada ganbotunur. Kanada şark sa
hili limanlarından birine gelen süva
riler! Kanatlanın şıırk sahili açığın
da iki mihver denizaltı gemisine rast
ladıklarınt ve her ikisini de kuvvetli 
bir ihtimalle batırdıkformı söylemiş
tir. 

Nevyork 16 (A.A.) - Birle5lk A
merikanın ~ark sahili açığında ordu
ya mensup bir bomba tayyaresi ta
rafından bir mihver denizaltı gemi
sinin muhtemel olarak tnhrip edildiği 
bul!'iin bildirilmiştir. 

kında, News Chronicle gazetesi diyor 
ki: 

''Alınan haber fenadır. Fakat biz bu 
haberi hakiki c;ehresiyle görmeliyiz. 
Harp kat'i ve nihai surette lehimize 
dönmeden blzlm için daha fena bir 
şekil alabilir. Fakat bizim emin olnık
lığımız lazım gelen bir ~ey vrdır Biz 
takip ettiğ'miz gayeye sadık kalacak 
olursak ve şahsen hiçbir gayıeti esiı
gemez isek Birle ik milletl~r kat'i bir 
zafere ula nıak için llizım gelen bil· 
tun vasıtalara malıktlrler . ., 

İngiliz Başvekilinin dün gece 
iradettiği nutkun hedefi budur. 

·* * * Bütün bu felaketleri şimdi -
. den görmesine rağmen, 
lngiliz Başvekili bedbin degildir. 
Çı..i.nkü artık İngiltere yalnızlık -
tan kurtulmuştur. Amerika zen
gin insan ve malzeme kaynakla
riyle İngilterenln yanında yer al
mıştır. Sovyet orduları Alman 
tehlikesini kendi üzerine çekmiş
tir. Beş senedenberi Japon istila
sına karşı duran Çan Kay Şek de 
yüz milyonlarca Çinli ile birlikte 
Ing_Htere tarafındadır. Bu sebep
le Ingiltere şimdi her vaktinden 
daha kuvvetlidir. Müttefikler 
için mesele bir zaman meselesi -
dir. Dunkenrque hezimetinden 
sonra İngiltere hem zayıf ve bit
kin bir halde idi, hem de tek ba
şına kalmıştı. Fakat ne Alman 
ordularının Avrupayı baştan ba
şa istila etmesi, ne de Alman ha
va kuvvetlerinin bütün bir kış 
İngiliz adalarını ateş yağmuruna 
tutması, İngiltereyi mağlup et -
miye yetmemiştir. Bugün de Ja
ponya Pasifikte zaferden zafere 
koşmaktadır. O da İngiliz nüfuz 
ve kuvvetini Asya sahillerinden 
kovmaktadır. Fakat bu hezimet -
ler de İng~ltereyi yıkmıya yetmi-
yecektır. Ingiliz Başvekiline gö -
re. bugünkü hezimetler gelip ge
çicidir· Demokrasilerin önünde 
daha bir senelik bir ıstırap devri 
vardır. Ondan sonra harbin talii 
onların tarafına dönecektir. İngi
liz milleti o vakite kadar sabret
mesini, hükfımetin etrafında bir
leşmesini bilinelidir. 

Mister Churrhill, bu nutku 
ile temin etmek h>tediği havayı 
yaratmıya da muva[fak olmuş -
tur. Dlin sabah ~ıkmı Ingiliz ga
zeteleri hep bir Jğızdan Mister 

Yeni bir zırhlı 
Vaşington, 16 (A.A.) - 35 bin to

nilatoluk Alabama zırhlı.it. bu,ün bu 
münasebetle bir demeçte buluna..:ak 
olan Albay Knox'ıın huzura ·le Nor
folk'ta denize indirilecek<i r 

Alabama zırhlısı, rekor s.:.vılabile
cek bir zaman zarfında ve ikı seneden 
az müddette inşa edilmiştir Zırhlı 410 
milimetrelik dokuz topla sil§hlandı
rılm.ıştır. Nazari olarak <Jiirati sa .tte 
27 mildir. 

* Nevyork, 16 (A.A.) - Bu~ıin Ala· 
bama zırhlısının denize indiıilmesinde 
hazır bulunmak üzere Portsmout'tan 
gelen bahriye nazın Albay Kn:ıx, 

Kentuoky isimli 45 bin tonilitt'luk bir 
zırhlmın Norfolk'da birkaç ~afta i
çinde inşasına başlanacağını söyle
miştir. 

Cebelitarık'ta Bir Yangın 
Algesiras, 16 (A.A.) - Motörlü bir 

geminin bir mayine çarpmasından 
ileri geldiği ~anılan ~idcletli bir infi
lllk Cebelitartktan duyulmuştur. İn
filak neticesinde büyL\k bir yangrn 
çıkmış ve bir sarnıçlı gemiye de si
rayet etmiş.tir. Yangın Algesiras'dan 
tamamen göıiilebilmekteydi. 

Churchill'i övmüş ve millete mu
kavemet tavsiyesinde bulunmuş
tur. 

Gerek geçen cihan harbi ve ge
rek bu harp bize şunu öğretmiş
tir ki, ilk hamlede kazanılan bü
yük zaferlerin büyük bir ehem
miyeti yoktur_ Başlangıçta mu -
zaffer olanların sonunda mağlup 
çıktıkları görülmüştür. Hususiyle 
bu defaki harı:> sadece askeri kuv 
vetlerle kazanılRrak bir harp de
ğildir. Onun için ne Avrupadaki 
Alman zaferi kat'i neticeyi temi
ne kafi gelmiştir, ne de Jayonya
nın Uzak Şarktaki muvaffak1yet 
leri bu harbi bitirmiye yetecek
tir. Bu zaferler, olsa olsa, harbi 
uzatmıya yarıyocaktır. Fak:ıt 
kat'i netice hakkında bugiinden 
bir hliklim vermek dogru dc,?;il· 
dir. 

"Düşman üsleri olan Darvin !ima· 
nı ile Surabaya'nın akibeti kısa bir 
zaman içinde belli olacaktır." 

Amiral, cenup Pasiflğindekı diğer 
üslerin esasen Japonların eline geç
tiğini hatırlatmış ve bu itibarla Sin
gapur'un sukutunun İngiltere'nin yal 
nız şarkt asya'dan tardedilmeql ma
nasına gelmeyib İngilizlerin Avustu
ralya'yı, Yeni Zelanda'yı ve Felemenk 
Hindistanını da kaybedeceklerini, bu 
nun neticesi Hind denizile Hindistan 
daki İngiliz hakimiyetinin sonu olıı
cağmı söylemiştir. 

Amiral, Singapurun sukutu, BüyUk 
Britanyanın dünya hakimiyetinin yı
kilması başlangıcı olduğunu ilAve et
miştir. 

Hind Okyanusuna do(jru 
Tokyo, 16 (A,A.) - Bahriye Na

zırı ParlAmentoda yaptığı demeçte, 
İngiltere ve Amerikaya karşı açrlan 
harbin başmdanberi 33 düşman deni
zaltısmm batrrıldığtnı söylemiştir, Na
zır, hava ve deniz Japon hakimiyeti
nin Singapurun düşmesiyle Hint Ok
yanusuna götürülebileceğini ililve et
miştir. 

Japon gazetelerinde 
Tokyo, 16 (A.A.) - Blitür gazete· 

ler Singapurun zaptını kutluluyor ve 
15 Şubatı dünya tarihinde dönüm n.>k· 
tası olarak vasıflandrrıyorhı.r Asabi 
Şimbün gazetesi diyor ki: 
"- Büyük Britanya imparatorlu-

iunun birdenbire fiilen sona ermiş ol
duiu düşünüliirse Sinırapur hadisesi
nin kıymeti bir kat daha ~(jze çllr
par. Singapurun düşmesiyle Japonyayı 
ve doiu Asyaya karşı her türlü teh· 
like ortadan kalkmış ve Avustralya
nm Holanda Hindiıtamnın ve Blr
manyının dayandıfı müdafaa sistemi 
yıkılmı,tır. Ingiltere ve Blrleş:lı: Ame. 
rikaya karşı harbin devamıncı Singa
pur Japonyarun en kuvvetli üıılerin<1en 
biri olacaktır ... 

Pasifik harbinin neticeleri 
$anghay, 16 (A.A.) - Ofi: Singa. 

purun zaptından sonra Şıınghllyın as
keri mahfillerinde büyük Okyanus 
harbinin ilk safhatımn netlceleri ,öyle 
hülba edilmektedir: 

1 - İki aydan bir az daha uzun bir 
uman içinde Japonlar Anglo - S•k· 
sonları kovmrya mavaffak olarak ••r
ki Asyanm bütün kilit mevzilerini et
lerine geçirmi1lerdir. Şimdi Japonlar 
Avustralyayı, Hindistanı tehdit etmek 
te hatta İngiliz imparatorlviunun ha
yatrl'lı bile tehlikeye koymııktadırlar. 
Şimdiki ahval ve şartlar içinde Anı;lo. 
Saksonların bir mukabil taarruza geç-
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istihsal r··-·· 
: Okul 

DiKKAT -, 
Kasketlerine 1 

s:~e~~r:~::ğ:saslı l 
Tatbikata Geçildi 1 

~~=-r~ted~~X'!1k~!;ı. J 
lere yol açan bazı laübllll hare· j 
ketlerinin önü ne geçmek için mu· 

1 alllmlere ve mektep idarelerine 
blra:ı: genişçe salllhlyet vermek I· • 
cap ediyor. Bugünkü terbiye sis· 
temi talebeden muallim korkusu· 
nu kaldırmış bulunuyor. Dana ı. 

lerl gidilerek söylenebilir ki ta· 
lebe. öğretmenini hiç saymıyor. 
Bir taraftan mektep disipllnlni 
temin için ferden muallimlere 

Ankara, 16 (A. A.) - Aldığımız i 
telgraflar yazlık ekimin ve diğer hu
bubııt lt<tihsalinin arttrrılma:::ı için hcı 
tarafta esaslı kararlar alındığını ve : 
bu kararların derhal tatbikına geçıl- İ 
diğini bildiriyor. Köylüler, hukume
tin bu sahada çinc;-iye yaptığı bi.iyiik l 
yard1mı ve gösterdiği koaylığı min
net ve şükranla anarak kendisıne du
şen ödeve şevk ve sevinçle sar!lmış
hr. 

alahiyetler verilirken. diğer ta· 
raftan talebenin hariçteki hare· 
ketlerlnl kontrol lmkanıni da 
vermek IAzımdır .. Parti teşkilatı da ekim 

için çalışacak 
Ankara 16 (TANJ füılk P:'lrtısi 

Genel Sekrı>terli~i. bütUn teşkilfıtın01 

bir tamim eöndererek. i~tih~nı ' e
kim seferberliginde hiıklımı>tlı- çok 
tııkı bir işbirliği yapılmasını, llalkev
lerinin de bu dava u.i(runda azıınıı 
~ayret sarfetm~ini bildirmişlır. 

-----o 
1 pek Fiyatları 1,ckrar 

Yükseldi 
İpek ve koza fiyatları yeniden yıik

•elmiye başlamıştrr. Bir kilo ham ipek 
kırk bir buçuk lira bir kilo kuru ko
~a dokuz liradır. 

bulmaca nü1kafatmı 

ı - inci Bay Murat Artar 
Balık pazar Caddesi 
No. 48 
İstanbul - Eminönü 

2 - inci Bay Vedat Demir 
Beşiktaş, Yrldfz Caddesi 
Halil B. Apt, 50/52 
İstanbul - Beşiktaş 

3-üncü Bay Celiil Özgür 
Bahariye Caddesi, İleri 
sokak No. 18 
Kadıköy - İstanbul 

4-üncu Ba:van Fahriye Ergen 
Hamami Muhiddin ma
halleııi Tamburacı sokak 
No. 16 
Halıç Feneri - İstanbul 

kazandı. 

DOGAN Sigorta Anouim 
Şirketi 

Mükafatları almak üzere 
müracaat yeri: 

İstanbul - Bahçekapı 
Taş Han üçüncü kat 

Kısa telgraf adresi: 

DOGANTAŞ 

Maltaya Hava Akını 
l,!ff' Baştaratı 1 incide 

bır kayba uğramarlun 15 f ngiliz 
tayyaresi düşürmüş1P.rdır 

Bir l lalyan muvaf f akıyeti 
Roma, 16 (A.A.) - Teblig· Hava 

ve deniz kuvvetlerimiz Akdenizde 
parlak biı· muva!akıyet kazanmışlar

dır. İskenderiyeden Multaya gitmek
te iken keşif tayyarelerimiz tarafın

dan görülen ve kuvvetli bir himaye 
altında seyreden büyük bir kafileye 
birkaç kere taarruz edilmiştir. 13 den 
15 Şubata kadar devam eden bir ha
reket esnasında yapılan müşahedelere 
göre, yedi vapur, bir muhrip ve ufak 
bir refakat gemisi batırılmıştır. 8 va
puı-, 5 kruvazör, iki muhrip hasara 
uğratılmış ve iki tayy&re tahrip o
lunmuştur. 

Sirenaik'de de Alman ve İtalyan 
hava kuvvetleri bilhassıı müessir oır 
(aaliyet göstermişlerdir. Alçaktan uç
mak suretiyle şiddetli taarruılarda 
bulunan hava kuvt•etleri düşmanın 
kamyonlarına, topçu mevzilerine ve 
kıta toplululclarına mitı alybz ateşi 
açmışlardır. Düşman ağıı kayıplaı·a 
uğramıştır. 

Bir denizaltııniz il:ssüne dönmemiş
tir. 

Macar Meclisleri Yeni Kral 
Naibini Perşembeye Seçecek 
Budıpeıte, 16 (A.A.) - Bardoui. '"at 12 

de mebusan mecliainde naip Horti'nln maktu• 
bunu okumu~tur. Naip bu mektupta haldini 
ıeçmek hakkını kullanmadıtını ve naiplik 
mevkiine &etirilece'k zatı tayin etmek Lıini 
par1'mentoya bırakufını beyan etmektedir .. 
Parlimento. lrRnun n•ıcibinct: yeni nnihi ae-,dı 
gün içind~ •eçmelı mecburly•tindedir. onu • 
mUıdekı peqembe rünü il:i mecli•İn '" oraya 
l!elerek yeni naibi seçcttğİ zannedilm•'<tedir 

n ----

Duf f Cooper Döndü 
Londra, 16 (A.A.) - Duff Cooper, 

General Wavell'in tayinine kadar 
müdafaa konseyine başkanlık ettiği 
Uzak Şarktan Londraya gelmiştir. 

-----o~ 

Hariciyede lki Tayin 
Ankara. 16 (TAN) - Çunr-King 

elc;iliii bat kltipliiine, Kahir~ elçiliği 
baş kltibl Mennan Tepedelen• Betlln 
büyük elçillii üçüncü kltiplifine, ırer 
kezden Sait Sahtpoilu tavin .-dilmis
lerdir. 

mel eri imkinı yoktur. 
2 - Japonya şimdi muhtaç olduğu 

iptidai maddeleri temin eden bölg;ele
ri kontrolü altında bulundurdı.ğundan 
ba maddelerden Anrlo • Saksonlıur 
mahrum bırakmaktadır. 

3 - Yed.ne şaşırtma hareketi Rus
yadan gelebilir. Halbuki bir Sovyet 
müdahalesi şimdi her zamand•ın ziya
de uzaktrr. 

4 - Japonya şimdi Çan-!{ay-Şek 
Çininin mukavemetine nihayet veret:t"k 
en müsait bir vaziyette bulunmaktadır. 

Sır vakııda tall'penltı, polıse 

ynn lış mektep adresi verdiği mü· 
sah,.de edilmiştir. Bunun da onU· 

1 

ne gecmek. bu arada talebe ol
mryanın talebe üniforması giye· 

• 

bilmesini önlemek için, talebeyi 
kasket giymek mecburiyetinde 
tutmak icap eder. Bu mecburiyet 

i buqlin de vardır. Fakat hicblr 
! mektep idaresi bu mecburiyeti 
: t;ıtbik etmemektedir. Kasketsiz 
i nelen talebe mektebe alınmamalı, 
lıi yapılan teftişlerde !<aEketllz ta-

lebe görUIUrse, mektep idaresi 
,.,,usamaha edilmeden ce:ı:alandı

"ılmaıırJır. Bugünkü talebe kas-
1 1<etleri de matlübu temine klfi 

1 
değlldlr. Her kasketin Ozerlne 
mektebin ismi ve tslebenln nu· 

l marıısf okunaklı bir şeklide ya· 
ı:ılmalıdır. Ancak bu takdirde ta• 
!ebenin mektep dış1nda kolayca 
kontrolU, kendisine sormadan 
mektebinin ve numarasının tes· 
biti mUınkUn olur. Bu tedbir, ta· 
ll'!beyi de daha clddf ve talebe o· 
nuruna yaraşır bir seklide hare· 
kete mecbur bırakır. 

iktısat Vekili Dün 

Ankaraya Gitti 
İktısat Vekili Sırrt Day dUn sabah 

Vilftyette Valiyi ziyaret etmiş, istlh
~al vaziyeti etrafında görUsmeler yap 
mıştrr. Vekil. öğleye doğru Yerli Mal 
lar Pazarlama gezerek, satışlar hak
kında malunvt almıştır. Sırrı Day, 
öğleden sonra l\'nntaka İktısat MU
rlüı·lüğiınde meşgul olmuş ve dlln ak
şam Ankaraya dönmüştür. 

Manevra Yapan Bir 
Lokomotif Bir 

Memurun Başını Ezdi 
Hariciye Vekaleti Muhasebe kale

mi memurlarından Süreyya Tozat 
evelki gün Ankaraya gitmek üzere 
Pendikte tren beklerken manevra 
yapan lokomotif çarpmış ve başmt 
ezmiştir. Süreyya Tozat derhal öl
milştUr. Pendik hakimliği tahkikata 
el koymuştur. 

ltJif' Baştarafı 1 incide 

gönüllü teşekkülleri, seferi kuv· 
vetler ve kaledeki kıtalar da da
hil olmak üzere takriben 60 bin 
kişi bulunmakta idi. B~nlurd:ı~ 
15 bini İngiliz kuvvetlerı, 13 hını 
Avustralyalı ve diğer yerli kuv· 
vetler teskil etmekte idi. Singa -
purda kalan sivil ahali bir milyon 
olarak tahmin edilmektedir- Bun 
!ardan 120 si İngilizdir. • Bombay, 16 <A.A.) -Singapur 
dan tahliye edilen iki bin kişi 
Bombay'a gelmislerdir. 

İmparator'un tebriki 
Tokyo, 16 (A. A.) - İmparator, 

bu sabah sarayda deniz ve kara Kur
may subııylarmı huzuruna kabul et
miştır. İmparııtor, Pasifik cenup çev
resi cephesi başkomutanı Kont Te
ratıchi ile deniz kuv\ etleri basko.
muhım Amiral Yamamoto'yu tebrık 
etmiştir. 

r: HİNDISTANINDA: 

Batavya. 16 (A. A.) - Holam1a 
teblıği: Geçen Cumartesi giınil para
şiitçiller tarafından yapılan taarruzu 
müteaktp Palcmbang·a binlerce Japon 
askerini nakleden gemileri karaya 
derhal lhrac; hareketlerine başlamış -
lardır. 

İngiliz. Amerikan ve Holanda tay
yareleri füınka boğazında bir Japon 
filn~unu bombardıman ederek bC'S 
nnkliye gemisine ve iki mtıhribe tam 
iRa betler kaydetmişlerdir. Mııttefı 
bnmbA ve a\• tayyareleri Moebl neh· 
rinde bulunan Japon gemilerıne şlrl 
detle taarruı etmişlerdir. Gösterile 
şiddetli mukavemete rağmen Japon 
hır Palembang'r lışgale muvaffak ol· 
muşlardır. 

(Palembang, Sumatra adasının ce· 
nup doljusundadır.) 

Cava'ya da ilıraç 
Vıchy, 16 (A.A.} - "Ofi., Japon

l \r Singapurun sukutundan onra 
liiicuml rmr Sumatra adasına tek ıf 
etmi~1erdir. Cava adasınıı da J pon 
kuvvetlerinin çlkarıldıgı habt' \ cr·l
mektedir. 
r>IGER HABERLER: 

Şanghay, 16 (A. A.) - "D.N,B,,, 
Sıırabaya'dan alman bir habere göre, 
haRtalık dolayısiyle yerini FP.lemcnk 
Hindistanmdakl Vt,.amiral lielfric.'h'e 
terkettiı!I söylenilen Büyük Okyamı~ 
müttefik donanmaı:ı ba.:kumandnnı 
Amiral Thomas Hart hakikatte "Hu"
lon,, ismindeki Amerikan kruvazö
riinde ölm\istür. Bu kruvazör 4 Şu
batta havR, denız muharC'besinde ki 
Ilolıında kruvazısru ile ayni zumaııd 
batmıştır. 
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1 :liXCJIJ:I 
Singapur Kalesi 
Düştükten Sonra 

Yazan: M. ANTEN 
5mgapar Avustralya için bir ileri 

karakol. bir ilk müdafaa mC'Vzii 
olarak telakki ediliyordu. Bu sebeple
dir le; Avustralya, bizzat kendisinin de 
tehlikede olmasına rağmen, bir ay ka
dar evvel Singapurun müdafaasına iş
tirak etmek üzere bir mikdar kuvvet 
l:Öndermişti. Avustralya Si~gapurun 
ıızun zaman mukavemeti sayesinde 
Anıerikadan Felemenk Hinlistanına ve 
-'"'1stralyaya çok mikdarda takviye 
lruvvetleri ve harp levazımı geleceğini 
öınit ediyordu. Singapurun pek kısa 
bir .zamanda Japonlann eline geçmesi 
l.VUstralyayı bir hayal sukutuna uğ
ratmıştır. Başvckn Curtin'in bugünkü 
)'aptı:ğ:ı şu beyanat bu endişeyi akset
tirmektedir: 

"Singapunm testim olması, Avus
traıya için Dunkerque mab.iyetlnde bir 
hadise ve harbin başlangıcıdır. Yalnrz 
lngıltere imparatorluğunun değil, bü
tun fi.mali ve Cenubi Amerikanm mıı
lcadderatı bu harbin neticesine bağlı
dır. Memleketimizin müdafaası artık 
dunya harbine yardım etmeyi değil. 
belki sahı11erimizi tehdit eden düşma
'lla karşı mukavemeti icap ettirmekte
dir. Şimdi nemiz varsa ve bize ait o
lan ne varsa hepsini seferber etmek ll
ılrndır Zaman imı1i artık mevcut dc
tildir. ·Avustralya harbi şimdi Brltan
)a harbinin istede!i ayni cehtleri 
bizden istemektedir Yani, herkesin 
bu savaşta yer atması ve kendini fe
da etmesi lazımdır.,. 

Cartintin bu sözlerinden, A vustral
l'anuı artık başka harp sahnelerine 
hiç bir kuvvet göndermemeye, hatta 
ı.ra1ardak.i kuvvetlerini bnkin oldu
n takdirde geri çağırmaya karar ver
diiiai göstermektedir. 

Singapurun kayıtsız ~ prtnz tcs
t1.111 olması, Churchill'in nutkunda da 
tebarüz ettirditi gı"bi, çok vahim neti
Celer doiuracak mahiyette biiyük bir 
••kcrl hezimettir. İngiliz knmandam
rtııı Singapuru Japonlara ne ş ,Alde 
teslim ettiiini. bilmiyorzu. Mam • .n 
diiıünüldüğü takdirde, Singapunın da
hnanuyacağı anlaşıldıktan sonra, düş 
ltaaıım işine wryablecelı: her şeyin 
ta}ırtp edilmit olduğmıu. müstahkem 
~ müdafaa eden askerlerin bir 
ltt.nıı. sahillerin müdafaası ~çin kul
l~ büyük toplann Cavaya nakle
~ balmıdnğıma kabul edebiliriz. 
Ji'akat eğer Slngapunm bir sene ye
~ kadar mevcut olduğa söyler.en 
)'i)'ecek maddeleri, petrol ve difer 
llıalzeme stoklarım ve harp vasıtala
rını tahrip etmeksizin yahut başka bir 
>'eme naklctmeksizin düşmana tes!int 
'tntiılerse Singapunm teslimine sade
te bir hezimet deiil. kahkaıi bk' bo
~ dıı:mek daha doinı olur.. 

~anko 'nun Sözle ki : 
Geaerat Prmco ft'l"diği bir nutn-

1:-. lloskovanm kızıl haydutlaraıa 
~ zaruret halinde, bir tümen de
ill, belki bir milyon asker gönder~c
iilld. eöylemit ve Avrupa medeniyeti
lliıı aferine kat'i itimadı olduğuna i
l&.. etmiştiı:. 

llepai Pıanc:o'lıaıı emdnde olan ._ 
ıı..ıJ"Ol gazeteleri bu mıtuk ~ 
~ J'8Ptıklan ne,riyatta: ispanyanın 
tcdadmdan mira kalan medeniyeti 
~faaya y~min ettiğini Ye ba zaferi 
-aazıdıiı, fakat uvaım henüz bitme
~ ~ İspanyollann ba savqı Ras 
.:-~mda devam ettirdiklerini 
~dırlu. 

Gariptir ki ayni gthıde Moskova rad 
~ İspanyanın Sovyet cephesine 
~diii. mavi tümeninin imha edil
.... olduğuna bildirmiştir. 

Ancak İngilt.ennin 9C Ameıikanm 
"-tcbmr ile açlığa yakın bir ~ 
~ imkinmı balan lapanyanın 
~ ınil:yon değil. bwmn onda biri b
~ bile asker çıkarması beklenemez. 
~rağmen General Franco bu be
~ Jl8liWi#4l neden 1iizmn SÖl'IDÜl-

llilnııerfn. ilin ettlil ilkbahar tur
~ daha ıkndiden bir propaganda 
~•uzu ile başladığı ve bu soıı aylar
~ığı bazı mırvafiakıyetleri ia-

ederek bitaraf 9e mütereddit 
~.ette bulanan memle!tetlere mih
._,; calibi1'etintıı mııhak!cak olduğu 
~ııi vermek istediği hissedilmek
'- General Francomm beyanatım 
...... ~ tdk.ik -- dııirıa o-' . 
.tl'renterde Biletlere 

Zam Yapdlyor 
~ DelnlrJIQlları :idaresi, ıoı 
~ tarifeye dahil bütan ,.o1cu 
~ ,.ozde ıo zam yapmıya k:a
~ ~- 20 Şubattan itı.öaren 
:""IJ!lt edilecet.: olan ha zam kararı-
~~ biW ücretleri dahil de-

Belediye Kooperatifi U-
Heyeti Toplandı 

~ledı,.., kooperatifi mmım.t be;veti 
bit- Eınmöna Halkerinde fevkalMe 
111 toplantı. yapmıştır. Toplantlda ;,e
la bir idare heyeti seçDmesi karar-
1ıı.~lıntştır. Yeni idare heyeti Azası 
~du:: 

l ~kat H.am Sulhi Uyguner, a'9'U
~ .l'duharreın Nail Akdağ, Hamdi 
• ~ Bütün, Murat Furton, Mehmet 
Pah~ Suphi Arte1 Hulki Uzan 

~ . . .., 

Dayanmıyor 

tık haftalarda Japonlann cnne geçen İngilizlerin Hong Kong mfistahkt-m mevkünden hir<höı:e 
8h' kale daha düştü. Yarım m!J-

yar Türk llraama mal olan 
Singapur düşmana yarmı ay göğüs 
geremedi. Bu hiç kimseyi ilg'lendir
mcse bil~ benim gibi esiri hir istih
kamcıya dokwımamasınm .imkfuu 
yoktur. 

Yirmi sene ilmtt bağlanan Fransız 
tahkimatımn, Belçika kalelerinin, 
Holanda barajlarının, nihayet Kara
deniz den Baltık denizine ndar de
vam eden Rus tahkimatınm akıbeti 
de bundan başka bir şey olmadı. Bıı 
hale bakarak istihkimın ve tahkima
tın artık işe :varamadığına mı hük
medeceğiz. Fakat böyle bir hüküm 
vermek milletlerin en kuvvetli mü
dafaa vasıtalanndan birisinden vaz
geçmesini istemek demektir. Buna 
imkan var mı? Bir muharebe esna
sında bir ordu mağliip oldu diye ha 
ordu kendi topuna tüfeğine kabahat 
bularak bunlardan vazgeçiyor mu? 
Hayır. Belki daha iyisini ve daha 
yenisini araı:. onlarla silihlarur. İs
tihkam ve kale bahsinde de iş bö}"
ledir. Bir kale bir kalkandır. Vazife
sını görmemişse düşmanın kılıcına 
uygun bulunmuyor, demektir. KaJ,.. 
kam elden atmak deiil. daha iyimııt 
ele abnak tlzımdır.. 

Evveli fUmı tebarliz ettirelim 1d. 
moda91 geçmek babmda kateler ka
dın esvabından da çok ilerdedirler. 
Saldıranın silahında mühimce bir 
değişiklik oldu mu, bin türlü özenti
lerle meydana getirilmiş kalede de 
değişiklik yamak IAznn gelir. Aksi 
halde jşe yaramaz. Kalelerin işe ya
ramamasmda en büyük im.il ı;ok de
fa bcıduı:.. 

r 
1 M. 

Yazan: "\ 
Şevki Yazman 1 

nin ve ağır topçudan daha fazla bü
yüklükte infilak maddesini (bQmba) 
topçudan daha büyük bir isabet :b
tiınaliyle tahkimatın üzerine kondur 
duğu meydana çJktı. Eski s!stemin 
birinci ııaşırması burada Vdir.i oldu. 
Belçika ve Holanda hudutlarını bek
lyen en öndeki kaleler topçu ateşi 

ile değil, pike tayyaresi bombalariy
le susturuldu. 

Sedan önünde Möz nehrini bcktiyen 
nöbetçiler tayyare hücumu dolayı
siyle köprüleri atamadılar ve Al
manlara yol verdiler. 

Daha sonra motör1e eerredilen 
hafif topçunun (zırh avcıları) maz
galların önlerine kadar sokulup ateş 
ettikleri görüldü. Prelı:op berzahınW. 
geçilmez telakki edilen Rus tahki
matının mazgalları gerisindekileri 
alev makineleri kavurdu. 
Bwılar hep bu tahkimatın yapıl

ması ııraımda hesalanrnallll'IJ tınsarw 
lardr. İı görmeden dütmelerine de 
bunlar sebep olmuştu. ,,.. ,,.. ,,.. 

Hele Singapur gibi kale~ yere 
serecek asli hiicumun nereden, 

nasıl ve hangi kuvvetler tarafından 
yapılacağı evvelceden yanlı;; hesap 
edilmiş yerlerde (çünkü 3ingapur 
daima bir deniz üssü olarak nazan 
itibara ahnmıı, karaya karsı müda
faası ikinci derecede telakki olun
muştu) bu dayanıksızlık bütün bü
tüne meydana çıkıyor. Hülisa. ka. 

fDc lstlhkim oka, sapan taşına ve lelerin dütmesine sebep bizzat tab-
mancmığa karp yapılmıştı_ Ba- kimat deiil, fakat "tahkimat: kazıl

nıt, tüfek ve top meydana çıkınca mış tab:vedir,. düsturundan gaflet e
bu eski duvarlar işe yaramadı. 1914- dilmesidir. 
18 harbinde istihklmlar 42 lik hann Tabyeye ayg11n olmıyan her istih
toplan dolayısiyte yıkıldılar. Fakat kim milyarlara da mal olsa iş gi:>ı'
birbiri ardmca kazdan toprak i&- meden düşmeye mahkUmdur Bu da
tibkimlara kar,r ba toı>tar miıetlSU' ima böyle olmuştur. işin nazariye 

tarafını böylece anlattıktan sonra bu 
günkü istihkamın ana vasfını da ve
reyim: Ağır topçu ve pike tayyare
sinin gözünden tamamen saklanan ve 
bombalarından tamamen korunan bir 
örtü altında bugünün esas taarruz 
sllahı olan tankı yüzde yüz durduran 
müteaddit toplan havi bir tesis. Son 
ra mazgalına kadar sokulac:ı.k piya
deyi ve zırh avcılarını uz.ıklardan 
durdurmak için müteaddit n>akineli 
tüfek de bu örtü içinde yer alacak
tır. Mazgalı zırh avcılan, alev ma
kineleri ve gazdan müteessir olmı
yacak surette tertiplenecektir. Keza 
içersinde iyi bir tarzda havalandır
ma, gazdan koruma tertibatı buluna
caktır. Müteaddit katlı olac;ak, al
tında kafi derecede depo ve cepha
nelikleri bulunacaktır. Ön tarafında 
ise tankların geçememesi. ve mazga
lın önüne gelerek bunu tıkamaması 
'için derin sulu hendekler, demir ma
niler, piyadeye kaqı dikenli tel ve 
hatti yüksek elektrik cereya.,ını ha
mil tel maniler bulunacaktır. ,,.. ,,.. ,,. 

111 çeşit tesisler ve manilerden 
deliksiz aatlar meydana gele

cek. bu hatlar birbiri ardınca yapı
lacağı gibi, yan hatlarla da birbirine 
birleştirilecektir. 

Bunlar yine milyarlara mı1l olur 
demeyin_ Bir milleti kı~ bir müd
det de korusa. işini görmüş demek
tir. 1939 senesi başında Almanyanın 
arkasını Fransız ve lngilizlere çevi
rerek şarka dönmesi ancak Jstihkam 
lanna ~veni sayesinde olmuştur. 

1941 senesi İlkkinunda Moskova
nın düşmemesi, etrafında ayrı bir 
tahkimat manzumesi bulunması sa
yesinde kabil olmuştur. 

İyi istihkim daima kandan tasarruf 
ettirir. Bir milletin kanı ise baha bi
çilmez servetidir. Bu sebeple de mit
yarlar yine tahkimata gidecektir. 
Ancak bunlardan ileriyi iyi görenler 
ve hesap edenler istifade edecektır. 
ğçğ,ü,üxr _,,_, ..... 
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Bu harbin sontanna doiru eahMye ·-
çıkan tanklar biraz değişiklik yapar M 1 D y E v E 1 s T R 1 D y E 
gıöi oldıılar, fakat banlar da hem çok 
yavaı hareket ediyorlar, hem de ha
reket sahaları mahdut bulunuyordu. 
O sebeple de mühim tesirleri görün
medi. 

1939 dan ~et istılıkamTar hep 
ıdiratti tanklar, ağır topçu Ye oto
matik silihlı piyadeye karşı düıü

Bb.fm aadcc4:> palamııtlarnnrzla us-
kumralammzm delil, midyelerimizle 
istiritye]crimizhı dıe tarihte önemli 
yerleri vardr_. Denizden çıkan mab-

!Uldan ~ pek iyi bilen ve on
ları pek seven eski Romalılarla eski 

nülmüş ve yapılmııtı. Halbuki harp Bizanslılar, buraların midyeleriyle is
başladıktan sonra pike tayyareleri- tiridyelerini pek ziyade överlerdi ... 

~tr Aşk 'V'8 Haydutluk filmlerin kahramam.. 
gıpta Bütün kadınlan büyüliyen ve erkekleri kıskandırarak 

ettiren Haydut_ 

CESAR ROMERO ( Cisco Kid) i 
YENABL E EYELYN 

i1e beraber yarattığı 

Cf SCO KiD ' in Ş:ANSI 

Türk Tiyatrosu Tarihi Serisinden • 

ECEL • 1 • KAZA, 
EYVAH VE VUSLAT 

Ba ayın tiyatro 

tarihi temsil. (- Yazan· - --'"'\ 
leri Türk k:ılemıııin l 
üç büyük şahsiyetine U L U N A Y 
ait eserle.-dir, Buıılar , ____ _._ 

muvaffaln?et çelenııi 
Şaziye Mora1r'nındır. 
Değerli aı tist:n (Müt 
hiş Aile) deki hsm
leıl ayni muvaffakı
yet havası içinde dedan Ebüzziıa Tcv

fikle Ahmet Mithat matbuatınızın i
ki olmez simasıdır. Merhum Rel.ai 
zade Ekrem Bey ise Fikretirı dedıği 
gibi: "Kemal -i- ııytını teyit içinse 
kitabında şebaba verdiii ders -1- edeb 
kifidır ... 

Üç biiyük üs ta dm eseı \erinden se
çilen sahneler, piyesler hakkında k:n 
bir fikir verecek mrı.hiyette degildir. 

Asıl eserin ruhu s~hnelerden evvel 
okunan hülasa ile anlaş lıyor. Mese1a 
Ebüzziya Tevfiğin "Kan dava!:., al~y
hinde olduğu haber veden ''i:cel -i
kaza., ııından seçilen sahne hu "tez .. 
den ziyade sevdiği kız'n ba,ka birl
aiyle muhabbetini öğrenerek onların 
birleşmesine razı olan fedakar bir i
şık mevzuuna daha ziyade temas ed;-
vor. 

Ahmet M that merhumun "Eyvilh., 
ındııki sahnede de iki evlilik a1eyhtar
lıfı yoktur. Bilikis kızının ortağı ol
duiunu öğrenip hayret edilt:cek bir 
ıoiuk kanlılıkla damadına akıl öğre
ten bir kaynata vardır. Bunu damat 
da, kız babası da pek tabii görüyor
lar. 

"Vuslat" a ıelince temııil edilen 
sahneyi, zihniyet farkını pek bariz su
rette göstermiş olma&ı itibariyle e
hemmiyeti! 1ıördüm. 
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Ebüzz.iya Tevfiiin piyesinden seçi-
len sahnede No'man Vf! F3zıl 

rolleri ik!nci derecede kalır Baıthca 
rol Sami Ayanoilu'nun onıadJiı Ho
ca Hulüsi Efendidir. Artist bu rolü 
kusursuz oynadı. Yaşının ıenc; olma· 
sına ratmen yalmz o zamanki yaşa· 
Yill tarzını deiil, vaziyetlerini, tavırla
nm tamamen gösterecek bir incele
me ile rolün hakkını tamamen verdi 
Makiyajında da fevkalade :nuvaffaJı 
olmuştu. Bu sahnede bir noktaya ta
kıhyorum: Hulusi Efendinin başına 
sardığı sanğm, tamamen acemi ~ir 
elden çıktığına oüphe :roktu. 

Vakamn ııeçtiii devirde sanlan sa
rık, eski kavuk. kalllvi, müccvvere 
devirlerinin fes üstüne aanlmıı müte· 
kimil bir teklidir. Baıa giyilen tak
kenin yahut serpuıun kenarından ye
dire yedire tepeye doiru yükseltmek 
iktiza ederdi. Yoksa aarık. üst üate 
dolamnq kmnat parçası demek de
lildir. 

Bu gibi ufak ibmaner, o devri bi
lenlerin ister iatemez tak:Jdıkları 
kusurdur. Bunda takslratın artistte 
olmadığmı iyi biliyorum. Fakat neden 
deryayı geçip çayda boiulmah? Bu 
kadar fedakirhk ettikten sonra ba ka
dar ehenımiyetsiz bir ICY teli(! edile
mez miydi? . .. 

.. E yvah.. Nevin sfval'in sahneye 
hakim olmasma kompozisyon 

bir rol olan Giıl Damlıısmm muvaf
falı:ıyetine rağmen Meftun bey rohinü 
yapan Kini S. Kibçak'm uyesirde 
hayli fena oynandı. Neden!!le bu renç 
artist sahnede gayet dalgındır. Gec-en 
ay "İşkilli Memo.. da tl İzmirden ls
tanbula kadar baş açık gelmiş ve fe
ıini bilmem nerede unutmuıtu. Bu 
dalgmlıir Memonun karıaı anlayıp 

kocasının fesini baş-na ıiydirip ıok ... fa 
çıkarmamış olsaydı. seyirciler onun 
kıvırcık saçlarım daha fazla taktiır 
etmek fıraatını devam ettirecekleı di. 
Kini S. Kibçak Meftıın bey rolünde 
de memuriyetinden eve bq açık ıeldı 
ve ancak kendisini ikinci kar1&ıntn ba
bası görmeye geldiği zaman fesini giy
di. O gider gitmez de bu manasız ser· 
puıu baıından fırlatıp atmakta kuııur 
etmedi. 

Kaynata rolünü yapan Mümtaz E
ner'in oynadıiı rolle kıyafeti Hasında 
dailar vardı. Ahmet Mitbat Efendinin 
tasavvur ettiii Rifat Efendi hayatın 
germ -ü- serdini görmüş; kanı kanlı 
deiil ıu ile yıkayan, her mü,ki:lün bir 
kolaylzimı bulan, aklı erik, kulacı 

delik. tecrı.ibeli bir zattır. Bu zatın 
psikolojisi bu mahfuaya yakıpuyor. 
Mümtas Ener'in :ratattıit tip Cumalı .. 
imı si:vmit eaki bir mahalle bekçisi
ne benzi:rordıı. 

JI. "" R ecai zade Ekrem beyin Vuılat'-
ından :ralnız kadmlann oyna

dıklan bir ıahne ııeçilmit Burada 

vam ediyor. Bu ııahnen!n bütün ar
tistleri tebrike hak kazanmışlıardır. 

Nezihe Becerikli piyesin baslıca rcı
lü olması lazrm gelen Vuıılat rolünde 
•ski romantik odalık şah~!yc:~inl peJı 
güzel yaı:attı Oiluna bir cariye s:ıtrn 
almak ist!yen Latife han'm rolüııde 
Necla Barlas'ı çok beiendirr Sacide 
Artemel'in rolü ehemmiyetli değildi. 
Fakat "acemi., denilen halaiıkl.l ·ın 
başlarına bailadıkları yemeıııyi çem
ber tarzında örtünmedikl~rin• ihtara 
mecburiyet ıörüyorum. Bu piycslt:ri 
sahneye koyan rejisör bu teferrüetı 
bilmiyorsa. bir bilenden ııorup öıire

nebilirdi. Tiyatro tar hi temısiller!nde 
her zaman böyle sinirlendirici falıolar 
ve ekııiklik'er görüyoruz. O :camank.i 
kad·nlarm saçlarının kesik olmadığ:r.r 
da ilaveye lüzum olmalı mı? Artistle
rin arkalanna iti örıii aaç sallandır
maları o kadar güç bir iımi dir? Sa
hibesinin bin altın is•ediii uçı kesilı 
bir odalıia Lltife hanım altı yils rrı 
deiil altmış lire vermez. O zamanlar 
saç bir kadının en ehemmlvet verdltl 
güzellikti. Birisini metht"tt1kleri sa
man "elma yanak, kiraz dudak., dtJ'e 
mann diikklru malzemesi sayıldıktan 
ıonra "saçlar desen yerde stirilllii
yorl" denilirdi. 

Vuslat, o devrin bütün ~nuJlklerlni 
yaşatan bir eserdir Buııiln h!zi ırill· 
düren bu sahne kim

0

bilir o zaman her
kesi ne kadar aflatmıştır? ...... 

G eçen sene sahne lisanı bahis 
mevzuu olduiu zaman artistle

rin buna fhriyaçlan olmadrfl yolunda 
bir iddia ileri süriilmüıştfi. Rattl bu 
hususta tarllfnnızdan ~öt1tı'rilen ı,,ı 
niyet muralataya botu'du Simdi za
mamn bize hak verditini görüyorum. 
Çünkü edebi mat;nel,.r yapılamadı: 
onların yerine kaim olan e"ki piyes
lerdeki lisan rüçlüiü bilmedilı:!eri ipn 
artistleri '811lrtıvnr ıv~-""''"' .,,...~~ 
rnanasmı gelen ($eb -1- tlriyk) i b!r 
artist (Seb -i- tarık) okudu 

Şivesini pek betendiı':im
0 

Şaziye 
Moral•. bir türlü (a) ları uzatarak 
"Nlvih . ~lvcmiyor, k11aca "Nayo.p" 
demekle iktifa ediyordu. Bövle devam 
edene sahne liaanından, deklamaswn, 
diksiyondan Yll•R'eçtilı:. artl!!ltl~rimlz 
doğru dürüst Türkçe konuşa.?ııyacak
lar 1. 

10 Senedenber"I Beykoz Sulh HAkim · 

HOlnde bulunmuı olan deOerll 

hlklm lerlrn izden 

Bay Cemalettin Taşpınar 

Terfian Yozgat 
Hukuk hAkimlill
ne tayin edlljp 
hareket etmek ü
zere bulunduğu 

haber alınm~tır. 

Mumaileyhi teb
rik ve yeni vazi
fesinde muvaffa-
kıyetinl 
ederlr. 

temenni 

Radyo Dinleyicilerine 

Tavsiye 

Radyo dinlemek için en müaait 
mevsimdeyiz, Makinenlzdton beklenen 
randmanı alabilmeniz için Radyonun 
en hassas noktası olan Umbaların 

zayıf olmaması laumdır. Bunun için 
Fırsattan istifade ederek lambalarını
zı ücretsiz olarak Galata Bankalar 
Caddesi General Ham altmda Tf1rk 
Philips Limited Şirketi Satış Salo
nunda Philips Fabrlkalanndan hu

susi surette getirilmiı son sistem JAm
ba ölçü Aletleriyle Koııtıul ettirebı
lirsiniz. 

········ ·········-······ 
ŞEHİR TİYATROSU 

DRAM KISMJ: Bu ak .. ,,, Saat 20,H da 
RUZGAR ESiNCE 

KOJılEDI KlSMINDA: KonMrvaıuvar tara• 
fTndan Becthoven ıreceal orlceıtfl toaeeri 

...................... -.. 
Bu Aksam ~OMER Sineması 

Herkesin ağzında dolaşacak nelis 
şarkılan herkes tarafından dall6 
edilecek mükemmel danılariyle 
biltiln rekorlan ve bütün mu-

vaffakıyetleri kıran 
İRENE Yıldm 

ANNA NEAGLE 
ile meşhur Rus dansözü 

TAMARA 
ve CORDEL WİHTE 

Baleti tarabndan yuatdan 

Nefis Operet filmini takdim edtyoı .. 
'•••Bu ak§am için yerlerinizi ~vvclden aldınnız. •••• 
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TAkViMDEN 
BIA YAPRAK 

"Za'f • ı · Te'lif .. 

Y anlıtlıklan 
Yazan: ULUNAY 

E il kalem tutan yımcılann çekin-
meleri llznn gelen bazı üslup 

ve ibare hataları vardır. Bunlar uki 
belAğat ve @debiyat k!taplarmda adb 
adiyle yazılır, anlatılır. misallerle 
öğretilir. O zamanki Ubirlere ıore, 
bunlarm "ta'kıd., "tenafür,. "İtnab
ı-mümil,, gibi bir taknn çetrefil ad
lan vardı. Bu gibi hatalardan korun
mak bir dereceye kadar mümkündür. 
MeselA "tenafür., kolay kolay dütü
nUlecek bir hata değildir. Hiçbir ya
zıcı "kırk küp, kırkı da kulpu kırık 
küp,, deme.z; yahut "şu köıe 711z kö
te!ll, şu köşe kış köşesi,, tibi dilı te
llffuz güçlüğüne uiratacak bir cüm
le yapmaz; diğerleri de ekseriya böy
l@dir Fakat dürilst yazmayı öğreten 
bu kltaplarda "za'f-i-te'lif,. adlı bir 
hata vardır ki, ekseriya biraz dik
katsiz muharrirlerı gafil avlamak ı

çin birebirdir. 
Mesela: "Ahmedin anıran eşeği,, 

cümlesi ufak bir dikkatsizlikle "anı
ran Ahmeclin eşeği., b;rzmda yazılsa, 
eşele ait olan anınnak fiili Ahmede 
atfedilmiş olur ve mesele mahkeme
lere kadar girebilmek ictldadmı ahr. 
Bu bakımdan muharrirlerin bu ha
taya düşmemek için çok dikkat et
meleri icap eder Son zamanda za'f-
1-te'lif hatalarmda virgül, noktalı 
virgül birer can· kurtaran işini görü
yordu. Türk ditinde (noktalama) u
sulü tatbik edilmediği zamanlarda 
eski münşiler hicbir zaman bu gibi 
hıtalar yapmamışlarda. "Üstat .. sı
fatmm ıtimdiki gibi ucuzlamadfltı de
virlerde bir muallim Nacinln, bir Re
eai Zade Ekremln, bir Süleyman Na
zlfin, bir Cenabtn, bir Fikretln, bir 
Meneme.'lli Tahlrin acabıı böyle hır 
yanlJŞ yapmasının ihtimali var mıy
dı? 

Dün gazeteleri gözden g~lrir'ken 
bemen hemen her gün olduğu gibi, 
gözüme bir iki atır "ze'f-ı-te'llf., ha
tası ilişti. O munakkah, o veciz dili
mizin dikkabılzlik yüzünden ne dere
ce hırpanlandığmı anlatmak için ha
taları kaydediyorum: 

Gazetelerden birinde şöyle bir ser
levha konmuş: "Penlikte bir adama 
tren çarpıp öldü,,, Bu cümleden anle
sılan mAna şudur: ''Bir tren Pendikle 
bir adama çarpıyor ve bu çarpısma
dan dolayı adam değil, tren ölüyor,,, 
Bunun "za't-ı-te'llf., den kurtulması 
için, "Pendlkte trenin çarptılt bir a
dam öldü., demek kAfldir. 

Yine bir arkadaşunızdaki ölüm ıla
nı şöyledir: 

"FllAn zat kurban bayrammdanb 
ri çektiği kısa bir "zatürree., d 
kurtularak rahmeti rahmana kavı,ı 
mu' ve fi\An yere ıömülmilft(lr.,. 

"Za'f-ı-te'lif,, kadar fikir hataları
na düşülen bu cümleyi tahlil ederseK 
görürüz ki, o kıaa "zatürree., kurban 
be.yrammdan, yani bir buçuk aydan
beri devam etm~ktedir. Ve zavallmm 
böyle müzmin bir illetten ancak 6-
lümle kurtulması da pek tabiidir. Bu 
itibarla her 2azetede bir hata, sevap 
cetveli açıldıimı ıörürsem hiç pşmı
yacainn. 

•••••••••••••••••••••••• 
BiP damla tükrük binbir bulapk 

hastalık yapar, 

•••••••••••••••••••••••• 

VEFA 'f 
Şehrimlsin tanmm11 tüccarlarından 

ve İatanbul Ticaret Odası ile Ticaret 
ve Zahire Borsası idare heyetleri A
zastndan Bay 

Şerafettin Alemdar 
ant olarak vefat etmiştir. Cenazesi 
17/2/942 bugünkü Salt i\lnil saat 15 
de Çemberlitaı karııısında (Uğur) 
apartmtanmdan k lcırı1 "r k ccnaz" 
namazı ikindi vakti Beyazıt camii ııe
rifinde kılınarak lllerkezefendidekı 
aile kabristanına defnedilecektir. 

Kederli aflP.~lne tazlyetlerimızi bil
diririz. Cenabı Hak rahmet eylesin 

V E F A 1 
Sabtk KerbelA mebusu Nuri Özbu

dak vefat etmlıtır. Cenazesi bugün 
Arnavutköyijnde sahil boyunda Uğur 
apartımanından Bebek camilne kal
dırılacak ve öğle namazmdan sonra 
Rumelihiaarmdaki kabristanına def
nedılecektir. MevlA, kederllde ailesi
ne sabırlar ihsan etsin. 

ÖL.ÜM - İsl.atnbul Emniyet Mü
dürlüğü beşinci ıube mudiıru Şükrü 
Salp Borhan'm eşı Beyyıne Borhan 
tedavi edilmekte oldulu Silli Sağlık 
Yurdunda vefat etmiştir • 

Cenazesi bugün Şişli Sağlık Yur
dundan ltaldatlarak ötle namuı Tq
vikiye camiinde kdındıktan sonra Fe-

1 

riköy meurUtma defnedilecektir 
Allah rahmet eylesin, 

, ............................ .. ,,, .............. ,~ 
Senenin en heyecanlı.·. 

ve en muazzam şaheser-.... 

KAHRAMAN 
SUBAY 
GARY COOPER 

ANDREA LEEDS 



Maarif Cemiyeti Davası 
~ B~aftlfı 1 iDdde 

:ise cemiyet.e ait olan ...e talebe 
tarafından taksit olarak verilen 
paradan 600 lirayı alarak emni -
yeti suiistimal etmek suçlariyle 
ittiham olunuyorlardı. 

Refet Ü lge.nin sözleri 
Reis, ot.nan zabıttan sonra Refet 

t)Jgeoe ne diyeceğini eordu. Suçlu de
di ki:: 

.. _ Ba,.am çok temis geçmjştlr. 
Şimdiye kadar mahkeme hwunına çık
madmı. Sözlerimde sui tefehhüm olur
sa affınızı dilerim. Adıl hli.\.Jmlerin 
karşısında müsterih bir kalple bulun
duğumdan dolayı bahtinpım 30 se
n-elik hizmeti hayatımı takdir ve tal
tifle geçirdim. T""urk varhimın. istlk
ıtlinhı kurtuhıŞllllda Ebedi Şdin emir
lerinde çalışarak İstiklil m.'.lda!yası al
dnn. Her &ene bütçesinde.o 4-00 lira a
yıran Ye ba para ~ fakir çocukları 
okutan bir adamın. huznnmuza maz. 
nun sıfatiyle çıkmasından doğan te
essürinu takdir buyunırsunu..: Yapı
lan tetkikat cb.ilctir. TUrk Maarif ~ 
miyetinin nizamQamcsi diğer ccmivet
lenn n.izamuamesine benzemez. Bu nl
ır:amnme bütün işleri cemıyet >&re he
yetine vamiştir. Nizamnamenin 47 n
ci maddesi Jdare heyeti rei!rtne yaJ
m:ı neorl'Yllt yapmak hakkını: bm:k
rmftır. Hesapişlerini tetkik mürak<'be 
ve teftiş etmek hakkmı, idare beye
tınderı seçilecek bir muhası;ı azaya 
vermiştir. Tanzim cdıl.cn nporlnr. re
is ta'rafmdım değil, idare h~yeti ta
raf mdan tetkllı: ve tasdik olunur. I'a
ne isnat olunan suçlar a.r:ısında (bi
letler Refet Ülgcne verilm"ştir) d~"li
liyor. Nizamnamenin maddelerine gö
re idare heyeti reisinin ~ma salihi
yeti yoktur. Bana isnat olunan ruç 
yalandır, iftiradır, esassızdır. Bıı if
tirayı 'itana atanlar bakkmda, mii'la
ade edencniz malUmat verey'ın. Mu
hasebeci LUtfi, 1938 ııeneshd~ cemiye
te ahnmıftn', Elinde, Ada(IMMJ b4n
kasmdan ven1mış bir Bonservis var
dır Bu adam hakkında 90nradan b-\
u ·şeyler öfrendik. Bumııı ü:r:er·ne 
kendisine istifa etmesini teklif cttım. 
İşte bu yüzdendir ki, dört &ene ıı:ın
ra benim gı.Di namuslu bir adama ifti
ra ediyor. 
Diğer bir dem olarak ilcd siiriilen 

nokta78 iQ oeYa~ vcreceğı~: 939 
eı7ll bOeUer:inin imha e.lildiğine 
dair bir rapor Yardı. Bunnu altında 

m•batıebecl Lfilfinin, benim ve idare 
heyetinin. muhasip aza Avninin im
.zalan bulumıyordu. Bıı rapvr butu
mıp okmuırsa hadise kendil!ğindcn or
taya. çıkar. Çtinkü dosya arasında 
)'dmr. »nı:....q, aza Avni bana kız
gındır. K:.endlsi Kolejhı m6<!'.irlüğüoıı 
iııtenrişei. Halbal:i 940 senesi W Mayr. 
smda b:4:ıla+•ı oecnfyet lnuultayr oau 
idare ~ seçmedi. Buma benden 
bl1diıli için 181'&da harada &ffyhimde 
buluudui•ım işittim_ 
~Millet Meclisine g&dcn~n 

bııetı.e ~ Baoler bir tedtere 
ile l!ıledia ~ tabliın edilir. 
Tahkiki kabildir. Ba biletJe.r 600 dc
i 1, 200 tanedir. Zatm adt sık d ıra 
düşen oemboete ben şahsen kendi maa
ıımı lm'dırarak 3418 lira yardım et· 
mış 1ııatmuı}'OntOl Böyle 400 lira bor
cum oiaaydr ba parayı öde...-lcrken mah 
subama yaparlardı. 

"Satıtmıyan biletieır ha\kı:ıda zabıt 
....aıa-nm üzeriDdc bir tane tahrıfat 
yapddıiı iddia olanuJ'(>C. Halbuki ha 
kiğrtta tam 1'4 tane tahrif vardır. 
Niçm bunların üzerinde dun:lmnyor 
Bu kağıdı kim yazmış iıse yazır.ış. 
haberim ~- Yeginenin imzasını c1cı 

•ben taklit etmedim. Yakml:ırnndan 
9C hima7e ettiklerimden bıç bir kim-

seye tahrif yolu ile menfaat temiJ,l. et
medim. iyi ve namuslu çah$tığım için 
çok düsman peyda ettim .. 

Zeki Ülgenin sözleri 
Daha sonra sorgusu yapılan Zeki 

thgen de şunları söyledi: 
"- Giınlerden Ctımartesivdi. Urfa

ya bir ahbabmı gidiyordu. Aileme 
para göndermek , ,lfızımdı. Kasadan 
600 lira aldmı. Bu parayf Pazartesi 
gunu, bankada bulunan kendime aıt 
paradan çekecek ve kasaya yatıracak
tını. Pazartesi günü bankaya gider -
ken maliye müfettişleri geldi, Onla
ra vaziyeti anlattrm. Kaldı ki, o 600 
lirayı aldığım giln cemiyetten tam 
1500 lira alacağım vardı. Bunda bir 
kasıt yoktur. Hapishanelerde sUrün
mek çok zoruma gidiyor. Beraetiml 
lsterhn ... 

Bunu müteakıp reis, önünde duran 
dosyadan birkaç evrak alarak Refet 
Ülgene gösterdi. Bu evrakta kendisi
ne ait olduğu sanılan bir taktm si
lintiler ve imzalar vardı. Refet th
gen bu imzalardan baztlarını kabul 
ve ba:r:ılarmı reddetti. Bunun üzer!ne 
reis dooi ki: 

- Vfıki talebiniz üzerine mtlddei
umumlllktc sizinle bir konuşma ya
pılmış, Bu konuşmadaki tavır ve ha
reketiniz hakkında bir zabıt var. 
Mi.ıddeiumumt Kemal Bora tara -

Dndan tutulan bu :r.abıtta Refet Ül~
ne isnat edilen deliller için izahat 
verildıği, onun da samlmlveUe me
murlarma fazla itimat ettiğini söyle
diği; sıra, bazı tahrifatı kapatmak i
çin bir e\.'rnkın tersine hendesi şekil
ler yapıldığı hakkındaki iddiaya ge
lince: Refet Ülgen'in benzinin ted· 
ricen solduğunu, kalbinin darabanmm 
ise şiddetlendiği yazıhydt. 

Buna cevap veren Refet Ülgen te
essur ve teessüf duyduğuntı s6yledl 
ve dedi ki: 
"- Tuhaf.. Kalbfm demek btr çın

gı-ak gibi çarpmış ki, müddeiumumi 
de işıtmişler ve korkmuşlar ..... 

Bundan sonra Refet Ülgen, kendi 
,.azısı ile ta!hrifa't yapılan evrak ü
wenndeki yazıların birbirine benze
diğini bildiren ehlivukuf raporuna da 
itiraz etti ve bu raporu kabul etmedi. 

Bundan sonra şahitler dinlendi. Ma 
li)'le müfettişi Ekrem, İsmail. cemi
yetin eski muhasip Azası Avni, halen 
muhnsıp olan Lutfi ve cemiyette dak
tilo Mcdllia Refet Ülgen'ın aleyhinde 
şahadet ettiler. Bıletlere ait zabıt 
r.ırakasmm alttnda evvelce hendesi 
şekıUer olmadığını, keza Refet Ül
gen'ın biletleri Meclise bizzat götnr
diığünü söylediler . 

Jılahkemenin karan 
Bundan sonra Refet Ülgen'in avu

katı söz aldı ve tahliye talebinde bu
rundu. Müldehınrıtmi tahliyeyi :icap 
ettiren bir S('bep ohnadığınr söyliye
rek, bu te't"ki!ın devamına karar ve
n1mesınl istedi. HAkfm tahli;re talebi 
nın reddedıldlğini bildirme'!ı:: ve bu 
davaya bakmtya asttye mnhkl!I?lesfntn 
sal!ihiyetar olup olmadfğı hakkında 

bir kamr 'Yt!rlhnek "ftzıeft ~ 10 
dakika tatil etti. 

İkinci celsede h!'ıkim şa kararı teb
liğ etti: 

"Emniyeti surıstimal, tagyir Ye 
tahrif yaprnak suretiyle sııhtf>kl'ırlık 

yaptığı sanılan Refet Ülgen ile 600 li
raVT :r.immetine geçirmekten suçlu 
Zeki Ulgen haklarında isnat olunan 
fiil, tutulan zabıtlara göre bu cemi
yetin menafıi umınniyeye hadim ce
miyetlerden olduğu ve Vekiller He
yetince de kabul edilmiş olduğun
dan, Türk Ceza Kanununun 202 ve 
203 üncü maddelerine gırmektedir, 
İhtilAs ağır cezayı müstelzim olması
na binaen, dava evrakmm ağfr ceza 
mahkemesine tevdiine karar verildi . ., 

Devlet Demiryoiları v~ Limanları işletme .idaresi ilanları 
D.D/101 No. h yolaı tarifesi. ücretleri yüzde yirmi raddesinde art

tırilinBk suretiyle değiştirilmiştir. Yeni t.-n-ife 20 Şubat 1942 tarihinden i
t.ibaren 1:a11dk edilecektir. Dmıa 1azla ızaıuıt için ista..,yonlara muracaat 
edflmelidtr. (2337) 

J • .. 
OSMANLI BANKASI 

l"OBK A1'0!ftM ŞlRKETf 

~ TARİHİ 1863 

StaaDeı1 'ft Tihkiye C6mhuriyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2292 Numarah 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 

ertllmiştir. '24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Tiirkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MJSm, ıaBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, Fll.JSTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri _ 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, SURiYE 

LüBNAN. Filyallerl ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Der nevi Banka Muameleleri J"8Plll' 
Hesabi cari " mevduat hesaplan kilşadL 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keıfde senedaı 
istontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvi!At altm Ye emtaa ftzerfne avans. 
Senedat tahsilatı ve saire.. 

~~~~~ 
Enytikaek emnıyet şartlarını baız kirahk 

Kasalar ServiSl vardır. 

PigtıBanın en müsait fartla.riyls (Kumbaralı oego 
K.umbarasız) tasarruf hemplan açılır. 

BAŞ, DJŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESEf( 

tcabmd• GünM 3 ~ Ahn•ln1ir. Her Yerde Pah !tatulan t.r.rl. lsteyinis_ 

Bu genç gelln 

GÜZELLİK VE 
BAHTİYARLIGI 

cAUenin çirkince bir uvu 
telakJd olunmakla beraber, 
bütün ümidimi kaybetmiş

ken otuz 1841anmda evlen
dlın. Zevcim diyOt' kl: Mu
vaffaklyetlmin ve onu tes
hir edişimin yeg~ne lmlll 
şaya.ru hayret tenlm oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
hafta evvel kullanmağa baş
ladığım <Beyaz renkte ya~
sız\ Tokalon kremine med
yunum. O çirkin ve donuk 
ctldlml ldeta yen! btr tekle 
ifrağ ve bana yeni bir se
vimlilik bahşetti. Tokalan 
kreminin cUdim üzerindeki 
tesiri adeta mucizeye ben
zer., 

Divriği Sulh Hukuk Hlklmllğlnden: 
Divriğinın İmamoğlu mahallesinden 
Halil Erg(ln tarafından ayni yerde 

_ .. 
YAPI iŞLERi ILANI 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan is: Eti mlıze.:;i ittihaz edilen Ankaradakl 

Mahmutpaşa bede. tanı buyük kubbelerinin kurşun kaplamasınm ikmali 
işidir. 

'Keşif ~eıt: (7899.08) Uradır. 
2 - Eksiltme 4.3.942 Çarşamba günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı 

ve İmar İşleri eksiltme komisyonu odasında açık eksıltme usuliyle yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Yapt ve İmar İş
leri Reisliğinde ve İstanbulda Nafıa Müdtirlüğilnde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (592.43) 
beş yüz doksan iki lira kırk üç kuruşluk muvakkat teminat \·ermeleri ,.c 
bu gibi kurşun işlerini muvaffakıyetle yapmış oldı.ıklnrma dair işi yap-
tıran idarelerden alınmış vesika ibraz etmeleri Hlznndtr. (2340) 

• 

HOLANTSE BANK ONI N. v 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

ıtUANSI; MEYDANCIK, ALALEMCI HA~ 
' .... 
BÜTÜN BANKA MUAME°LELERI 

KASA ICARI 

~ 

MERKEZi · K0RASAC 

9U8El.EAt AMSTEADAM - AOTIEAOAM - 8UENOS llRES 

.. CA$1A~- MAA.ACAIBO- HAIFA - WILLEMSTAO - OA.AH.IESTAO 

8IO DE JüEIRO - SAlılTOS - SAO PAULO 

kain arsa ve bahçenin taksimi dava- ~--•••••-ı•••••••••••••••••- .._ smda hissedar ve davalı ayni mahal- # ~ 
leden o1up yeri meçhul olan ayni ma- Cok Kıymetli Tek .. ac Bir ı 
halleden Nebi kızı Medineye il.Anen ·ı ' :ı 

davetiye tebliğine ve muhakemenin PIRLANTA vu··zoK SATILIYOR de 9/3/942 tarihine rasthyan Pazar- 1 
tesl gftnü saat 9 za Ulikine karar ve-
rilerek ayni gun ve saatte mahkeme-
ye g.e~edlğ~ ve bir vekil de gönder- , Maruf bir aileye ait on iki kıratlık tek taş kıymettar bir pırlan- ı 
mediğı takdırde evvelce hakkmda gı- ta yüzük 19/2/942 perşembe günü saat on dörtte Sandal Be-

17 - 2 - 942 

Her Nev; Makine, Değirmen Yedek 
Parçaları, Tazyik Makineleri, El Aletleri, 
Manivelalar, Silindirler Her Nevi Otomobil 
Yedek Parçaları, Çelik Yedekleri Gibi 

ihtiyaçlarınızı 

SAGLAM UCUZ ve ÇABUK 
Olarak Yapmağa Amadedir 

Adres: l\fercan Yoku şu Üniversite Kapısı Karşısında 
Fuad Paşa Caddesi N o. 50 Kahraman Barbaros 

1 
~-----------------------' Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya "Edebiyat 

ve Felsefe .. Fakültesine Kayit Şartlan 
Ankara Dn ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde okunan ders zümre· 

leri şunlardrr: 
TUrk Dil ve Edebiyat. Tarih 
Alman" " " Felsefe 
1 ngi ll:ıı " " " Colirafy• 
Franafz" " '" Hindoloji 
Ar•p " " '" Hititoloji 
Fa... " " " HunguoloJI 
Rus " " " Klblk Filoloji (Llttnce - Yunanca) 
Antropoloji ve Etnoloji Sumeroloji 
Arkeoloji Slnolojl 

ıtayrt muamelesine 16 Şubat tarihinde başlanacaktır. ~ayn'ıç:m ne gy
bi evrak lAzım olduğu Ankarada Dil ve Tarlh - Coğrafya Fakultesi De
kanlığına., vilayetlerde Maarif ve Lise müdürlüklerine müracaat ederek 
öğrenilebilir (1165 - 2341) 

yap kararı da yazılmış oldugundan, . . .. . 
muhakemenin gıyabında cereyan ede- ı destenınde Beledıye Mucevherat salonunda açık arttırma ıle ı ı 
ceği ilAnen tebliğ olunur, satılacaktır. Mücevherat meraklıları ve iyi bir iş yapmak iste-

yenler kin büyük fırsatıtır· 

- ANAPİYOJEN ~ • , • 

!::~~:r::~:;~Lkr:.; 1 ToiK TY i -c 0 0M= HÜR iY E Tı 
taptığı çlbaıı. nra akıntı ve cilı 
ha!!talıklarma lfanıı eok te<irl z 1 R A A T B A N K A s 1 

taze aşıdır "il 

lstanbul Birinci lflb Memurluiiun
dan: 941/11 - Müfiis Rella Şirketin 
Ankara Belediyesiyle olan dava me
selesi hakkında irIAs idllresince gelen 
mektuba istinaden izahat verilerek i
cap eden kararlar alınacağından, a
lacakldarm 17/2/942 Salı günü saat 
1 O da Dairede hazır bulunmalan ilin 

(254) 

ZA YI: Şahsm;ıa ait olan bir "ağır 
ışçJ... ekmek kartı ile çocuklarım_Nec

lA ve İlhamiye ait olan birer "bü
yük" ekmek kartmı kaybettim. Hük
md yoktur, - Eyüp Akarçe,me Sa
lalM Mehmet.bey eokak 11 N4. da 81-

l 
ıaı Me_r_k_ıP_. _ _ _____ _ 

KAYIP: Cezairlı Gazi Hasanpaşa 
ilkokulundan 1335 senesinde aldığım 
71 numaralı dıplomamı kaybettim. 
Yenisini alacağmıdan hükmü kalzna
mıştır. Kabataı BUyükçeıme karııaın

da 31 No. lu hanede Hasan Veral. 

1 KAY 1 P: İnebolu askerlik şubesin
den aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim, yenisini alacağtmdan eskisinin 
hükmü yoktur. - 323 tevellütlü lne
bolulu M uatafa oiilu Hüaeyln. 

KAYIP: Mevhibe, LeylA, Erol, Bur
han Ersan adlarına verilmiş ekmek
karnelerimizi kaybettik. Yenilerini a
lacağımızdan hukmü yoktur. 

KAYIP: Tramvay şebeke pasomu 
kaybetim. Yenisıni alacağtmdan hük
mü kalmamıştır. - Tıp Fakültesin· 

1421 Fahire Zaflr. 

TAN Gazetesi 1 
ilan Fiyatları 1 

. !!! 
Başlık maktu ol,arak 7 6U 
1 inci aagfa santimi 600 

1 • • • 100 
3 • • • 150 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi : 265 . 

Zirat ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zl.-..t Bank•aNtcta kumbaralı ve lhb•rsız taurruf hH•Pl•nnd• H H l!ICI 
ıır .. ı butun•nl•r• aenede 4 defa çekilecek kur'• tıe a..Oıdakl pllna gll 

re ikramiye daOıtılacaktır. 
4 Adet 1,000 l.lr•lı., '4,000 Lira 
4 .. 500 .. 2,000 • 
4 • HO • 1,000 • 

40 " 100 • 4,000 • 
100 • 50 " 5.000 • 
120 • 40 • 4,800 " 
160 • 20 "' 1.200 il 

ol KKAT": Haeplarfnd•l<I p•ral•r bir •ne tÇınde 50 llrad•n •Pıtı dOpıl· 
yenlere lkr•mlye ~ktıOı takdirde " 20 fazlaalyle verİleoektlr. Kur'•lar 
"enede 4 defa, 11 EylQI, 11 Blrlnclklnun, 11 M•rt ve 11 HHlren 

bl'ltılfltl'I" 1e ef'ktlf'ef'ktlr 
't4R[81ft-.:P............_.._w~ 

Sahip ye neşriyat müdürü: Halil Lutfi Dördüncü. 
Gazeteciltk ve a8friyat T. L. Ş. TAN mathaaa 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tas:ırnıf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

Keşıd.eler: 2 Şubat. 4 Mayıs. 3 Ağustos. 2 tkınc:tteşrtr 
tarihlerindtı vaprh'I' . 

~ 942 ikramiyeleri 

1 .... 2000 ---..... ~ fO adet 100 Uralt'k-4000.--
• • 1000 • -3000- • 50 50 -2500.-
2 • 750 • -ır.oo.- • • • 
ı . ıoo • -ısoo- • 200 • 25 • --6000.-

'O 2~' • -2!\M.- '?00 11' -2000.-

L1r 

--Almanca Mütercim Aranıyor 
Maliye Vekc11eti9'den 

Malt Tetkik Hey'etl için Almancaya Ul.yıkiyle vakıf ve Türkçesi kuv
vetli bir mütercim imtUianla alınacaktır. Kadro ücreti olan (210) lira 
taliplerin imtihanda gösterecekleri liyakat derecesine göre birden veya 
tedricen verilecektir. İmtihana gireceklerin en az lise mezunu olznası ve 
askerlikle aUıkalt bulunmaması şarttır Yilksek tahsılı olanlar tercih edi· 
Ur İstiyenlerin milsblt evrakı ve tyi hizmet vesikalariyle birlikte 2/MarV 
1942 akşamına kadar f!Otanbulda Defterdarlıkta Maliye Milfettlşliğıne 
müracaııtlan (591) (773) 

,nıı•ıııı•ıııı•ım•ıııı•ıııı•mı•ıııı•ıııı•ıııı•ın•ıııı " 

i ilTEAL BURO i 
i Yazan: lktısat Doktoru GASSON 1 
1 Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak := 

istiyorsanız, "iDEAL BÜRO" yu okuyunuz." 1 
1 SatılJ geri: TAN l stanbul :: 

~ Fiyatı 50 Kuruş ! 
\ ını•mı•ım•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• 11 1 

Adalar Askerlik Şubesinden 
Şubemizde kayıtlı Emeldi ve yedek subaylarla a kert memurların ve 

yerli, yabancı [htıyat eratın 942 senesi ihtiyat yoklama! rın.a 17/2~942 
sah giınü baslanmıştrr. Subayların yoklamalar! 15/3/ 942 t, rıh inde nıha
yet bulacagından milkelle!lerin acele şubeye murac<ıatian, (2159-2359) 

8 


