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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Dün 

Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alına. ÇUnkU bu Ansiklopedi ona mektep kitabı kadar ve belki 

., ondan daha ziyade lbtmdır, . 

Fiyatı Yedi Liradır. 
TAN mQeseeslnde ve kltapçdarda butunur: 

Kutlandı H alkevleri B.ay~amı 
Yeniden 6 Halkevi ile 
22 Halkodası Acıldı 

-lParfi Mül<if atın 
Sinekli Bal<lc,al 

• 

Ankara Halkevindeki Toplantıyı Şereflendiren 
Milli Şef, Merasimi Sonuna Kadar Takip Ettiler 
~ ı: 

Mareşal Keitel 

SA·RK CEPHESi 

1
Mrl. Keitel 
Slovakyaya 

Gidiyor 
Şehrimizde yapıLl.n merasim: 1 ;... Beşikta• Gc.lkevindeki top1antı., 2 - GençleTden miiteşckkil bir grup milli oyunlar oynarken Bahar Hazırl.kları İle 

Meşgul Olacak PASifiK HARBı --~ = F. · TUZERIN NUTKU ı~ATiRIL-ANı 
Cava'da Bır . . . 

Moskova, Kız.tordu 
Büyük Taarruza 
Hazırlandı, Diyor 

· • "Bız Halkevleri ile Her Zaman Halk lçınde 
. Denız Olmayı, Her işimizi Halk ile Beraber, Halk 
Muharebesi için Yapmayı Şiar Edinmiş Bulunuyoruz .. 

Ankara, 22 (A.A.) - Halkev. 

Müttefik Donanma 
Bir Çok Japon Harp 

Gemisini Batırdı 

Japonlar Dün Banka 
Adasına da Çıktllar 

JJomeo ile Somana arasında 
Banka adasının mevkilni 

eösterir harita . 

(Pasifik cephesine ait ha. 
berler ikinci sayfamızdadır) 

lerinin 10 uncu yıldönümü bu
gün Ankara Halk.evinde bütün 
yurdun candan alaka ile iştirak 
ettiği bir bayram halinde ve çok 
parlak şekilde kutlandı. Tören, 
saat 15 te başlıyacağı halde Hal. 
kevine giden caddeler 12 den 
sonra kalabalıklaşmağa başladı. 
Vekiller, parti grup reis vekil
leri, mebuslar, komutanlar, ve. 
kfiletler ileri gelenleri, parti er
karu, muhtelif vilayetlerin hal.. 
kevlerinden seçilmiş delegeler, 
Ankaranın bütün tanınrruş sima
ları kendilerine ayrılan yerlerde 
oturmuşlardı. 

Tam saat 15 de Milli Şefimiz 
İsmet İnönü refakatinde Bayan 
İnönü, Başvekil, doktor Reflk 
Saydam, Parti Halk.evleri reisi 
ve Giresun mebusu Nafi Atuf 
Kansu ve Ankara Halkevleri baş 
kanı olduğu halde Riyaseti Cüm· 
hur locasını şereflendirdiler ve 
sürekli tezahüratla karşılandı .. 

Ankara Halkevinde bir nutuk 
söyliyen Parti Genel Sekreteri 

Fikri Tüzer 

lar. 18,30 a kadar devam etmiştir. 
Merasime Riyaseti Cümhur or ,. Ankara Halkevi reisi Ferit Ct>lal 

kestrasının çaldığı istiklal mar- Güven, Ankara Halkevi namına M:lli 
şiyle başlandı ve bunu Cümhu. Şefimize. Ataütrk'le berabı:r çekilmiş 
riyet Halk Partisi Genel Sekre· olan resimleri ile birlikte Milli ş,.fin 
teri ve Erzurum mebusu doktor Halkevleri için söylemiş oldukları 
Fikri Tüzerin açış nutku takip sözleri muhtevi altın yaldızlı ve sa
ettL bit mürekkepli bir albüm takdim et

Nutuktan sonra Halkevleri marzr mi§tir. 
çalınmıı ve Milli Şefimizin de tak
dirlerini kazanan milli oyunlar saat ~ Sonu: Sa: 4; sn: 1 

Bugün 1an Sütunlarında 
Bu Harbin En Büyük Röpor+aiı 

Yazan : R A L P H 1 N G E R S O L 
' 

Bu r3portajları yazln ~arpı; tngerıol Nevyorkta j ıarca tetkikat yapmı9 ve zengln bir röportaj yilkU ile 
çıkan P. M. gazeteıfnln sahibi ve baımuharrl· Nevyorka dönmUttUr. 

dlr. Amerlkatnın da en bUyUk ııazetecllerlnden biridir. 1(.. 1(.. 1(.. 
Alman • Sovyel harbi çikbktan ve Sovyetlerln Amerl- A merlkalı gazeteci kendi gazeteıi olan P. M. de bu 
ka ve f nıı!ltere arasında bir anlatma haııil olduktan uzun seyahate alt röportajlarını netretmlştlr. 
aonra, Mister lngerıol vaziyetleri yerlerinde tetkik et· BugDnkU dilnya vıızlyetlnl anlamak için, bu röportaj
tnek Uzere bizzat yola çıkmıı ve aylarca bUtUn harp tarı dikkatle okumağa Hıtlyaç vardır. ÇUnkU Mr. lnger· 
cephelerlnl dolaım•ttır, Bir mUddet Çlnde kaldıktan ıol bize hldlselerln lçyUzUnU, gezdiği yerlerde mUıa· 
•onra, tayyare ile Sovyet Ruıyaya geçmlf, burada altı hedelerlnl, hUkOmetlerln dUşUncelerlnl anlatmakta ve 
hafta kadar cepheleri dolaımıı, hllkOmet ricaliyle te· Sovyet Ruıya, Mıılr, 1 nglltere ve Amerlkada bugilnkU 
hıH etmlf, Stallnle bir buçuk •aat kadar g1SrU1mil9, vaziyetin tam bir tablosunu yapmaktadır. 
Sovyetlerln askerf, lktıaadf, hattl içtimai vaziyeti hak- Bu Amerikan gazetecisinin binlerce dolar 11rfede
kınd:ı birçok malOmat topladıktan sonra TUrklye yo- rek ve 40 - 60 bin kllometre meufe katederek ysp· 
llyte Mıeıra geçmlf, orada da en aalthlyettar klmselerle tığf bu tetkTklerl TAN okuyucularına verebilmek bl · 
gl!rilflUkten, cepheyi gezdikten sonra tayyare lle lngll· zlm için de misti bulunmıız bir fırsat olmuııtur, 
tereye uçmuftur, fngllterede kaldtğı mUddetçe hUkOme- ilk yazı, bugUn "lngiltere Neler Oluyor?., b:ıtlıiiı •n ıçlnde v.eı dıtrnda llz1m gelenlerle görUıerek hafta· altfnda UçilncU ıayf:ımı:ı:dadır. 

. • 

GEMİLER 
-o-

Muhtelif Harekatta 
1 Denizaltı İle 8 
Gemi Torpillendi 

---o-

Alman Hava Akınları 
Çok Şiddetlendi 

Bern 22 (A.A.) - İyi haber a. 
lan mahfillerden öğrenildiğine 
göre, Alman ordusu genel kur. 

--o- 1 may reisı Feld Mareşal Keitel, 
Braham Zırhlısında 

1 
Slovak)"{lnm Şark cephesindeki 

• harekata iştiraki hakkında har. 
868 Kişi Öldü biye nazın General Czatos ve 

Slovak ordusu genel kurmay re. 
Londra 22 (A.A.) - Amirallik isi ile mühim müzakerelerde bu

dairesi, geçen sonteşrinde Sollum lunmak üzere yarın Bratislava. 
açığında batan Barbam zırhlı - ya gelecektir. 
sında 868 kişinin öldüğünü ha- Sovyetlerin bahar hazırlığı 
ber vermektedir. Jutland ve 
Mataban muharebesinde kendi. 
sini göstermiş olan bu zırhlı bir 
Alman denizaltısı tarafından atı
lan 4 torpille yaralandıktan son
ra 5 dakika içinde batmıştır. 

Akdeniz filosu kumanda~ mu. 
avini Vis-amiral Wppell kurtul· 
muş ise de zırhlı süvarisi Cooke, 
şimdi artık kayıp telakki edilen 
ve ölmüş olmaları muhtemel bu 
1unan 56 subay arasındadır. 

Bir denizaltı batırıldı 
Roma, 22 (A.A.) - "Tebliğ": De

Moskova, 22 (A.A.) -- Kızılor 
dunun gazetesi yazıyor: Kızıl
ordu, Almanların o kadar yay. 
gara ile ilan ettikleri ilkbahar 
taarruzuna hazırlanmıştır. Nazi 
harp makinesi sarsılmış, fakat 
kırılmamıştr. Yeniden kanlı bir 

~ Sonu; Sa: 2; Sü: 6 

TUNA DEVLETLERi 
KONFERANSI 

niz birliklerimiz tarafınan İngiliz de- Sofya 22 (A.A.) - Salahiyetli 
nizaltıJanna karşı yapılan takip h::ı- mahfillerde söylendiğine göre, 
r~ket~~ri esnas~da "Circee" torpi~osu harbin başındanberi ilk defa o· 
bır duşman denızaltısım haııara ugra- larak Tuna kıyısı devletlerinin 
tar~k suyun yüzüne ç.~kmak mecburi- hepsinın iştirskiyle bir konfe • 
yetınde bırakmış ve murettebatını teş- 1 _.e 
kil eden 23 kişiyi esir ettikten sonra rans toplanaca.::!ır. ~u korı.ı.e -
gemiyi top atesi ile batrrmr~trr. ronsta Tuna yoli~le tıcaret e~a-

Bir korvet torpill.e.ndi sı ve y~lc~ ~~lı mes~leler:~yle 
kuvvetlı hır ihtımale gore gum

Londra. 22 (A.A.> - Rilr Fransız- rük ve transit meseleleri müza. 
l:lfr Sonu: Sa: 2: Sü: 'l kere edilecektir. 

FENERBAHÇE: 3 • 

Romanı aldı 
Ortaya 
Muharriri 

Konulan 2500 
Prof. Halide 

Lira 
Edibe 

Eserin 
Verildi 

Ankara, 22 <TAN) - Cümhu
riyet Halk Partisi tarafından ih
das edilen roman mükafatı, yeni 
harflerin kabulünden bugüne ka 
dar çıkmış olan roma.IJ. ve hika. 
yeler arasından Prof. Halide E. 
dibin "Sinekli Bakkal,, isminde
ki romanına tevcih edilmiştir. 
Sanat mükafatı olarak ortaya ko 
nulan 2500 lira eserin muharri. 
rine verilmiştir. ,,.. 

Halide Edip, 1884 de Beşiktaş
ta doğmuştur. İlk tahsilini evde 
yapmış. İngılizceyi mürebbile • 
rinden, Türkçe ve Fransızcayı 
lisan ve edebiyatı filozof Riza 
Tevfikten öğrenmiştir. Sonra A
merikan kız kolejini bitirmiştir. 

12 Yaşındayken yazt yaımıya baş. 

lıyan Halide Edip, 1908 Meşrutiyet 
inkılabmdan sonra önce Tanın, sonra 
Vakit ve Akşam gazetelerinde, yeni 
mecmuada hikaye, makale ve tefrika
lar neşretmiye başlamıştır. 
Kız lisesinde tarih muallimligi, Ev

kaf mekteplerinde hocalık ve Müfet
tişlik. Darülfünunda edebiyat tar:hl 
muallimliği yapmıştır. 1931 de Ame
rikan Kolumbia Üniversitesinde misa
fir profesör srfatiyle bir sömestr den 
vermiştir. Halen üniversite edebiyat 
fakültesi İngiliz edebiyatı tarihi pro· 
fesörüdür. 

Eserleri: Ra.ifin annesi, Seviye Ta
lip, Harap mabetler, Yeni Turan, Han. 
dan, Son eseri, Mev'ut hüküm, '\teş· 

Prof. Halide Edip 

ten gömlek, Vurun kahbeye. D:ıfa tr 
kan Kurt, Kalp ağrısı. Zeynonun oğ
lu, Halide Edibin hattraları (İngiliz 
ce), Türkün çektiği (İngilizce). Tür• 
kiye garbe dönüyor (İngil!zce), Sha. 
dau Play (İngilizce), Sch::ıtten Sp:eı 
(Almanca), Gölge oyunu, Sinekli Bak-
kal (Türkçe ve İngilizce). · 

Muharririn bu eserlerinden bazı. 
lan Almanca, Rusça, Sırpça. lngiliz
ce, Arapça, lsveç, Fin dillerine tercU 
me edilmiştir. 

Okullara ait Sos 
Arazi Ekilecek 

Maarif Vekilliği, Bu iş l~in 
Bütün T eşkilatma Vazifeler Verdi 

Ankara 22 (A.A.) - Maarif 1 den talebe sayısı ise 500,080 i 
Vekilliğine bağlı olan sayılan geçmektedir. Köylerde bulunan 
13,000 e yaklaşan kız, erkek ilk bu okulların hepsinde ek.ilmiye 
ve orta okullarda, mesleki ve elverişlı arazi vardır. Şehir ve 
teknik öğretim okulları, liseler - kasaba okullarının bir çoğunda 
de, öğretmen okullarında ve köy ~- b~sin maddeleri yetiştirmiye 
enstitülerinde 26 binden fazla musaıt topraklar bulunmaktadır. 
öğretici ve bir milyonu aşan öğ. Bütün okulların elinde bulunan 
renici vardır. bu toprakların boş bırakılmama-

Köylerdeki okul sayısı 11,153 sı, bilhassa ekim alanı haline ge. 
ü, buralarda çalışan öğretmen tirilmesi için Maarif V ek.illiği 
ve eğitmen sayısı 13,714 ü bul- aşağıdaki kararlan almıştır: 
makta ve bu okullara devam e. 3:tJ} Sonu; Sa: 2; Sü: 1 , 

Hititoloii. Sumeroloii, Hungaroloii 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Gel de isteme, imrenme, iÇini çekme! 
Gel de yaşlandığına üzülüp kederlen

me! Gel de Onlarla, gençlerle bir arada, bir 
sırada, bir sınıfta bulunmadığına eseflenme! 
"Hangi sebeple, diyeceksiniz, bisiklet ve yüzme 
yarışlarına, koşulara giremediğine; yahut si

nemaların loşluğunda dizdize oturup leblebi yiyerek fısııl fısıl 
muhabbet edemediğine; yahut da - ne kardan korku, ne gü
neşten çekinme - dağ tepe gezemediğine mi? Yoksa, bu bar se
nin, o gazino benim, gece yarılarına kadar Beyoğlunda sürte
mediğine mi ,. Hayır; vaktiyle, vaktinde ben bunları vaktin 
icaplarına göre hakkiyle yapmıştım; hevesim içimde kalmamış
tır Yapamadı~ım bir şey kalmıştı: Kendi arzuma, doğuştan 
eğimliliğime, gönlümün çektiğine uygun bir yüksek tahsil yolu, 
bir fakülte bulup da istediklerimi seve sevine öğrenememek! 

Şimdi, önümdeki gazeteye göz gezdirirgen işte buna yan-
yorum ve genç olmadığıma yalnız bundan dolayı acıyorwn. 
tAnkara Dil ve Tarih Fakültesi) okuttuğu ders zümrelerini - bu 
son kelimenin günahı onun üzerindedir ve türkçesi "köme,, dir! • 
şöyle sayıyor:Hindoloji, Hititoloji, HungarolojL Sumeroloji, Sino· 
loji! Ah, size tuhaf gelen bu lololojiler! Benim için en büyük zevk 
dil bilgisidir; sanıyorum ki adlı sanlı bir dil bilgini olabilirdim; 
şayet zamanımda böyle bir fakülte ve böyle dersler Türk yur
dunda okutulup Öğretilebilseydi.. Hele o Sumeroloji, ve Hititoloji 
ile, meraklı olmıyanlann birdenbire mana bile vuemedikleri 
Hungaroloji yok mu? Bana biçilmiş kaftandı. Kendimden_ g:
çerek, ne derin bir zevkle bunları öğrenirdim ... Ne şöhreili bır 
sumeroloğ, bir hititolog veya hungarolog olurdum! Yazık .... Pek 
yazık! 

;:;: Dünkü müsabakalardan 'bir göriinü~ (Tafsilat ikinci sayfadadır) 

Fakat şu nokta da var ki, o zaman. bilginlerin çoğu gibi, 
kimbilir ne derece tatsız, yavan, kuru ve katı yazardım kı, hiç 
şüphesiz, en sönük fıkra muharrirlerinin bile yazılarına bak
tıkça imrenir, bugün olduğumu olamadığıma üzülürdüm. Hatta, 
belki. başka üzülenler de olurdu! 

)ı 
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Yazan: iRFAN BEHCET 

la Se 
Ekilecek 

TA 

e Bugün H ika 
Un Veriliyor 

r····-· . . 
i . . . . . . . . . 

)ıı • ----
23 - 2. 942 

DiKKAT -, . 

- Fahire... Bıı ismi size btç yakış
tıramadım. Boyle tan.zimat edebiyatın
da rasgdinen :ısimlerde ben lazım ge
len samimiyeti gorcmıyorum. 

edin. Elimi tutunuz 1 
Aralarındaki yakmlık biraz evvel o

tomobilin uçması gibi baş döndürücü 
bir süratle ilerliyordu. 

Çiçek Yerine Sebze 
Fidesi Yetiştiriliyor 

Lig 
S at 

aç arma Dün iki 
a Devam Edildi 

Her 
Un 

Pazartesi Günü : 

Resmi Dairelerin 
de Sıkı İşbirliği 
Yapmaları Lazım 

- İsmimle tanzimat edebiyatı ara
smda ne munasebet gurüyorsunuz? 

- Tanzimat cdebiyatmd.:ı admo.: 
eçcr._ 
Fabircm dört buçuk yaşmd:ı st:11ln 
Yaraşır mıydı cısrninc lccf enin 
Mesele o cb değıldir. Ben ufak 

sunlcrde Ayşe. Fatma. Kezban, Satı 
g bı uzentisız isimlerden hoşlanırım. 

Fahıre istemiycrck guldu: 
- Ne yapayım? Adımı oyle koy

~lar_ 

- Evet. Kabahat sizin değll. Bızim 
çm de buna tabı olmaktıın başka ya

p cak bir şey yok. Aman affedenıi
n;z,, Ben kendimi size takd..m etme
dını: 

lsmfm: Ali Safi. Merhum sabuncu 
afi beyin oğluyum. Şimd kı halde bir 
ek krz kardeşim var; onunla da ge
c:ınemiyoruz. Erkekli, dişili bır surü 
h~bmı var ve heplilllZ elbirlıiiyle 
atün zengınlct' gib iç sıkıntısından 

patlamaktayız. Bunları bırakalım. 

'ımdı b:ıııa bu gilzc1 koşkü buldutu
uzd:uı dolayı sıze k.at'Şl tcşekkürle

rımi daha canh bir surette hlildpayi
ze arzetme kiçin yerleştikten sonra 

•r gun köşke gelırsinız, ümit ede-. 
nm B::ı.Ikona çıkar tabıatın süknnuna 

tirak ederiz: 

Gel! Bu akJam eh ser bcser ıüzelım 
thtızazat -ı- leyli dinleyelim 
Ti uzaklarda işte bir piyano 
Taze parm:ıklarm tcmasiyle 
Aghyor bir hazan hav&slyle 

Şiirl bir hamlede okuduktan sonra 
r hoca tavrı al:ırnk soruyordu. 
- Ffilıirel Bu !Pir kimindir baka

Ymı2. 
-Sc~ 
- Bilmiyon;umız. Eclebtynttan &ı· 

~r! Bu ıilr Cenib'm "Yakazat -ı
leytiyye,. adlı eseridir. Cenab kimin
e ıımasırdır ve h:ı11gi edebi harekete 
.ınşmıştır_ 

-Ta.nzim:ıt_.. 

- :tkiııci bir srfrr d:ıba... Cenab mu-
ilim Naci mektebine karşı yürüyen 
1cret mektebindend!r ~ Fikret..n 
rlcadaşıdır Fikreti sors:ım ihtimal o
un da kim olduğunu bilmiycceksin ••• 

Ah bu sizin nesil yok mu? 
Genç kız dudaklarım ısırdı. Knrşı

smdald akalayı bozmak fstiycrck: 
- Benim neslim sizin neslinizden 

d ha ayamk ve daha bilgili. 
- Llikırdı. Ben gencim. Fakat si
ın benden daha yaşh olduiumızu öu
unmck tuhafmıa gidiyor. Neyse bu 

1 ktrdrlan bırakalım. Haydi birinci 
k ta 'Çikalım. Orayı eh gezelim. 

Ketim ağa pençerekr:i. açarak her 
tarafı aydınlatmak için yukarı icatlara 
çılcımş_ Fakat merdiveni aymnlatllD 

ancorl:In bır.ı.kmL5tı. 
Delikanlı: 
- :Merdiven b'froz brnnfık. wicknt 

Fahire o akşam kendi kendine dü
§Ünuyordu: 

- Saatte 120 kilometre kadar. İn
sanı bu süratle sürüklerse uçurum
dan sakınmaya imkan yoktur. 

Fahire, bu çocuk tabiatli genç ada. 
ma hayretle bakıyordu. Dıvard:ı unu
tulmuş bir sulu boya resme jüyuk 
bir takdirle bakan, yatak odasındaki 
san kakmalı solmuş bir konsolu kutsi 
bir eşya gibi okşayan delıkanh onda 
acayıp bir tesir bırakıyordu. 

Ali Safı, Fahireye bakarken onu 
sinema fılmlerinde olduğu gıbi sanki 
otomobili ile kaçırmış kadar bir gu, 
rur hisediyordu. Yalnız bu his ancak 
gurur hududunda kalıyordu. Genç a
dam: 

- Sıze açıkça söy1edifimden dolayı 
affınızı rica ederim. Çünkü hayatı bi
len bir b:ı.krşınız var. Bana bu köşkü 
sSllk verdiğinizden dolayı neden bu 
kadar memnun oldum? Biliyor musu
nuz". Tanıdığım iki kadm var ki. il:isi 
de buradan çok hoşlanacaklar. ikisi 

Havaların tarlalarda çalışmıya elve
rişli bir hale gelmesini mütcakıp Vi
l~yetin bütün bölgelerinde toprağın 
hazırlanmasmn başlanacaktır. Pulluk, 
sapan, bel ve kQrck gibi toprağı işle
m.iye milsait avadanlıkları olmıyan
lara, bunları tedarik için mevcut im
kanlar nisbctinde yardım edilecektir. 
Bu yıl yaş sebzelerin müsait bir fi
yat bulacağını gözönünde tutan bir
çok bahçıvanlar, her yıldan fazla e
kim için haztrlıklara başlamışlardır. 
Marmara havzaslyle ötedcnbcri sebze 
yetiştiren Pendik, Kartal, Mnltepedc 
fazla sebze ekileceği anlaşılmaktadır. 

Evvelce cnmekanlnrda muhtelif çi
çek fideleri yeti,ıirip satan birçok 
bahçıvanlar halkın bu yıl çiçekten 
fazla sebze fidclcrlne ehemmiyet ve
receğini düşünmüş, işi pnUıcan, bi
ber, domates vesair sebze fideclliğine 
çevirmişlerdir. 

Karaya Oturan Vapurdan 
Kat:rıt Aşırmışlar 

de gayet artist ruhlu ve zarif mahlQk Bir müddet evvel Knradenlzde Po
lardır. Tabii ikisini de bir günde da- dima açıklarında Macar bandıralt Do
vet etmlyeceğim... Zira evlerde oyna- na vapuru karaya oturmuş, yedi kişi
nan dramları sevmem" Jik bir şt'beke, vapurun hamulesln-

Bu sözleri söylediği zaman Fahire- den bir hayli kftğrt aşırarak bir mo
ye garip birnazarla bakıyordu.. Öyle töre yüklemişlerdi. Motörü limanda 
bir nazarla ki. keskin bıçak gibi u;za- gümrük muhafaza memurlıırı yaka
nıyar evvela yiizünüze belirsizce doku lam~lar, kftğıtlan milsadcre ederek 
nuyor fakat sonra birdenbire kalbi - kaptan İbrahim, tayfa Osman, Sil -
nize kadar sokuluyordu leymnn. İsmall, Hakkı, Dursun ve 

Ali Safi söylediği sö~ün tesirini Fa Mehmedl de adliyeye teslim etmiş
hirenin yüzünde okumak istiyor gibi !erdir. Beşinci asliye ceza mahkeme
idi. Onun kızarmasından memnun bir sJ suçluları dokuzar ay hapse ve para 
eda takındı. oezası ödemiye mahkOm etmiştir. 

Fahlrenfn hasta annesi içeriki oda 
dan soruyordu: 

- Fahire. Kiminle konuşuyorsun? 
- Kimse ile konuşmuyorum anne. 
Ali Safi fısıldıyordu: 
- Ya birdenbire odaya girerse ..• 
Sokak üstündeld ufak odada bulu -

şuyorlardı. Kapıyı açıp kapamamalr 
için delikanlı kimseye göriinmede11 
pencereden atlıyor ve bunu o ıı:aman
l:ır eski usul bir zanparalık gibi te _ 
ıakki ederek pek e&leniyordu. Fnhire-
yc: ''\ 

(Sonu var') 

Bugünkü Program 
f.SO Provam JS,45 Ziraat Td:vimi 
7.33 Mllrık (PL) IS,55 Fasıl 
7,45 Haberler ıg,so Haberler 
1,00 llSQzlk CPLJ 19,45 Serbest 
8, IS Evin saati l 9,50 Sarlcılu c 

12,SO Profram 20,IS Radyo cnetesi 
12,U Sarkılar 20,45 Halk tOrtcilsü 
12.45 HabcrlCT 21,IS TQrlrlllcr 
u.oo TQrkillcr l 2ı,45 Orkestra 
ıs oo Procram 22,3~ Haberler 
18,0S Danıı orl<estnıll 22.so Kapanıı; 

Sıcak Sn lle Haşlanan 
Bir Çocuk Öldü 

Edirnekapıda oturan Fikretin bir 
buçuk yaşında çocuğu Hikmetin üs
tüne sıcak su devrilmiş ve çocuk a
ğır surette yarnlanmıştır. Küçük Hik 
met az sonra ölmüştür, 

Adliyeye Verilen 
Vurguncular 

.. 

Ycşfiköyde manav Pavll müşterile
re beyaz peyniri obnadılltnı söylediği 
halde dükkfinmda yapılan aramada 
8.5 kilo beyaz peynir olduğu görbl
müştOr. Adliyeye verilen Pavll 5 lira 
para cezası 8demlye mahkfun edil
miştir. Pavlinin dükkanı 7 gün ka
patıl:ıcaktır. Beyoğlunda Asmalımcs

cittc bakkal Yani Klremitçlo~lunun 
dilkkfınında beyannamcsiz bir ÇUval 
şeker ve b!.r çuval kuşyemi bulun -
ınuş ve adliyeye verilmiştir. B:ıkkal, 
memurlara sahte fatura gôsterdiğln
den, bu faturayı veren Todori de 
mııhkemeye verilmiştir. 

Fener Beykozu, G. Saray B. Sporu Yendi 
Lig m'lçlanna dün her iki stadda 

birden dt'vam edilmiştir. Havanın so
ğuk, sahaların çamurlu olması, o:>-un
lartn az bir seyirci kOtlcsi tarafından 
takip edilmesini mucip olmuştur. 

Şeref stadında tik maç Bcşikt ş ile 
Taksim arasındaydı. İki takrm ara
smdnki fark Taksimin sahaya hct 
zamankinden daha kuvvetsiz çıkması 
ile çok bariz bir şckil almıştı. Hnkcm 
Şazi Tezc:ın. 

Oyunda Beşiktaş hemen hAkimiyet 
kurmakUı güçlilk Çt'kMcdl ve birinci 
devrede biraz gol sıkıntısı çekip 1-1 
vn:r:lyettc kaldtktan sonrn, orka arka
ya üç gol çıkarıverdi. 

İkinci devrede Siyah - Beyazlılar 
çok daha rahat bir oyun tutturdular 
ve SPklz gol daha atarak oyunu bü
yük farkla. yani 12 - 1 kazandılar. 

FENERBAHÇE 3 BEYKOZ O 
İkinci maç Fencrbahçe ile Beykoz 

arasında oynanmıştır. Feridun Kılıcın 
idnre ettiği bu oyuna Fenerbabçe Me
lih, Fikret, İbrahim, Muammer gibi 
dört mühim oyuncudan, Beykoz da 
kalecisinden mahrum bir şekilde çık
mıştılar. 

Beykoz kalesini KAmlran müdafaa
ya mecbur kalmıştı. Fenerbahçc dahıı 
ilk devreden itibaren hllklmlyeti kur
du; fakat bir tOrlil müsmir bir neti
ce alamıyordu. S:ıhanm çok çamurlu 
olmaSJ, Beykozlu oyuncuların da a
dam adama karşı oynamaları, oyunu 
sıkışık bir hale sokuyor ve oyuncular 
birbirleriyle oynuyorlardı. Fencrbah
çenln ilk golünü nihayet E at güzel 
bir pldsc ile yaptı ve bundan sonra 
San - Ltıcivert takımtn daha rahat 
bir tempo ile oynadığı gorOldü. 

İkinci devrede Fent'rbnhçe F..sat, 
Naim ve Naciyi yanyana ortada oy
natmanm emeresinl gördü ve Leblp 
ikinci gollı çıkardıktan sonra, Beykoz 
müdn!aasında gittikçe artan bir gev
şeme görüldü ve Naim'ın Fenerbnh
çenin üçünc-ü golünü de çıkarmaslvle 
maç 3 - O Fenl'rin galibiyeti il<' b tti 

Fenerbahçe takrnı diln çok ki!ayet
siz bir şekilde oynamış ve t, krmdn 
bir istikrar lüzumu bariz bir şckıldc 
his edilmiştir. 

G. SARAY 5 BEYOCLUSPOR O 
Şeref stadtnda son maçı Galııtasa

ray ne Beyoğluspor takımlafft yap
mışlardır. Galatasaray dün Günduz 
ve Envcrden mahrum bir şekilde sa
haya çıkmış, fakat Beyogluspor kar
şııımda pek de sıkıntı çekmemiştir. 
İlk anlarda Gazanfer ve Cemilin çı
knrdıklru1 iki golden sonra Sarı-Kır
mızı takrm düzgün ve endişesiz bir 

şekilde oynamıya başlamış, fakat bu 
arada Cemil ve Stavro'nun karşılaş
ması neticesi Stavro'nun ayak bileği 

çatlamıştır. Hemen hastaneye kaldı
rılan bu oyuncunun çekilmesi ile on 
kişi kalan Beyoğluspor taktmı tedafüi 
bir oyıın tarzına müracaat etmiş, fa
kat Cemilin üçüncti, Mustafanm da 
dördüncü golleri çıkarmalarına mAnl 
olamamıştır. 

İkinci devrede Galatasaray takımı 
birinci haftaymdaki kadar dlizgün 
oynamamış ve oyuncular isi fanteziye 
dökerek, lüzumsuz çalımlarla vakit 
geçirmişlerdir. O kadar ki, Galatasa
ray besinci golünü Faruğun topa sa
ğaçık ~rine geçmesi ve topu ortala
ması ilzcrine. Cemilin gOzel bir kafa 
vuruşu ile kazanrnf$br. 

Bundan sonra başka gol atılmamıs 
ve maç 5 - O Gnlatasarayın galibi
yetiyle bitmiştir. Hakcn Sami maçı 
iyi idare etmiştir. 
İ. SPOR 6 SÜLEYMANİYE O 
Fcncrbnhçe stndmda ilk maç İstan

bulspor ile SUlcymanlye arasındaydı. 
İstanbulspor birinci devrede kolayca 
iki gol çıkarmış ve ikinci devrede hft
klmiyetini arttırarak dört gol daha a
tarak maçt 6 - O kazanmıştır. 

VEFA 1ALTINTUG1 
İkinci maç yine Şa:r:I Tezcanın ida

resinde Ve a ile Altıntuğ arasında oy
nanmıstır. Maç, baştan sona kadar 
çekişmeli bir şekilde geçmiş ve her 
iki taraf bütiln gayretlerini sarfede
rek, biraz sertçe oynamışlardır. Bi
rinci devrede karşılıklı birer gol a
tan iki takım. ikinci devrede bera
berliği bozacak bir varlık göstcremc
mlsler ve maç 1 - 1 beraberlikle 
bitmiştir, 

Sokak Koşuları 
Halkovlerinln onuncu yıldönümil 

mfinasebctlyle şehrimiz Hnlkevleri 
kendi scmtl<'rlnde sokak koşuları ter
tip etmlslcrdlr. 
Kndıkby Hnlkevinln tertip ettiği 

6000 metrelik Kadıköy turuna kala
balık ve seçkin bir atlet kütlesi işti
rak etnılş ve Hnlkevl önOnden başla
yıp Moda. Kadıköv, Fencrb:ıhçl' stadı 
yoliyle tekrar Halkevl önünde biten 
koşuyu Hıdayct nihayet son metrc
lt'rde kazanabilmiştir. 
Koşuyu baştan sona kadar Raif gö

türmüş ve yarım metre farkla Nuri 
ve Hidayet tarnfmdan takip edilmiş
tir, Nihayet yüz metre kafa kuvvetli 
bir finişle Hidayet kosuyu 19.19.4 
dakikada kazanmıştır. 

fkincilil!I Nuıi, üç(lncQIOğil Raif, 
dördünciilü~t\1 Sagoridls, beşinciliği de 

Alma bilecek 
Halkın un ihtiyacını karşılamak ü

zere, ekmek karnelerindeki bugünkü 
kuponlnra mukabil lstiycnlcr fırınlar
dan un alncaklardtr. Bütün fırınlara 
bu hususta icap eden direktif veril
miştir. 

Bugünkü dağıtma işi bir tecrübe 
mahiyetindedir, Bugün görülecek ak
saklıklar tcsbit edilecek ve dığer haf
talar yapılacak dağıtma isleri ona gö
re düzenleneC'ektir. 

Halkm ne kadarının un ve ne ka
darmm ekmek alacağı bclll olmadı
ğından, fı:rtnlar yine ekmek yapımını 
çok azaltmıyncakl:ır ve un isteği fazla 
olursa ihtiyat unlarından verecekler
dir. 

750 gram ekmek yerine 531. 375 
gram ekmc..'lt yerine 265 ve 1E7 5 gram 
için 132,5 &ram un verilecektir. 

Üç Aybklar Mart 
ikisinde Verilecek 
Aylıklarını üç nyda bir alan dul, 

yetim ve emcklllcrle malQllcrln ma
aşlnrmrn verilmesine Martın ikinci 
Pazartesi günü başlanacaktır. Aylık
larmt malmüdürlüklcrindcn alanlar 
Mart, Nisan ve Mayıs aylıklarını ye
ni pahalılık zamlariylc birlikte ala
caklardır. Fazla olarak bunlara Şu
bat aylıkları pahalılık zamlan da ö
denecektir. 

EmlAk ve Eytam Bankast da Oç 
aylıklarını kırdırarak almakta olan -
lanı para tevı:latma Pazartesi günü 
başlıyacaktır. Yalnız maaşlarını bu
radan alanlar yalnız Haziran, Tem
muz ve Ağustos aylıklarını zamla
riyle beraber alacaklardır. Bunlar Şu
bat, Mart, Nisan ve Mayıs pahalılık 
zamlarını malmüd!lrlilklcrinden ala
caklardır. 

Bn~ın Balosu Hazırlığı 
28 Şubat Cumartesi günü Basın ba

losunun v<'rileceği gündür Balonun 
1lstün10ğün0 muhafııw için tertip he
yetinin çaltşmaları llcrlcml,ılr, 

Melih kazanmışlardır. Onuncuya ka
dar muhtelif hediyelerle adalyalar 
verilmiştir. 

Fatih Halkevinin tertip ctti~i 7000 
metrelik koşuya da oldukça kalaba
ltk bir atlet kütlesi iştirak etmiştir 
Neticede SükrO blrinl'il1ği. Adnan i
kinciliği, f2ak QçüncQlüğü almıslardrr 

Eminönü Halkevinln koşusu GUl
hane parkı ile Halkevl arruıındn ko-. 
sulmu"tUr, Birincfliği 8,50 dakikada 
Ziya almış, ondan sonra K<'mnl, Ce
vat. Namık ve Yümnii J?elmlşlcrdir. 
Onuncuya kadar madalyalar vt'ril
miştir, 

Evvelkl gUn gazetelerin hepsin• 
de Cumartesi sabahından itibaren 
halktan her lstlyenln en çok iki 
yUz elllıer kllo !<ömür alablleceöl 
yazılıyor, bu kömürU satacak o
lan depolarla kömlircUlerln adre
si ve lslmlerl neııredll iyordu, 

Hava soğuktu. Şehir karla 61'· 
tCilmU§tü, Evlerinde kömUr ve o
dunu kıılmamıı olanlar bu haber 
Uzerlne hemen lslmlerl neıredl
len kömürcülere koştular, fakat 
hayal sukutuna uğradılar. ÇUnkD 
bu kömUrcülerden ekaerlalnde 250 
kllo değil, 250 gram blle kömllr i 
yoktu, İ 

Halk, gazeteler! glSsterlyor: 
- Haydi biri, bir balon uçur

du. Ya. diğer gazetelere ne dlye
llm? diye soruyorlardı. 

ruydu ve bu haberi salAhlyetll 
makam vermişti. Ancak, kömUr
cUler henüz kömür alamamıılar
dı. ÇünkU kömUr verecek ma
kam, bu haberi gazetelere veren 
makam ile lfblrllğl yapmlf deöll
dl. Belki karar müşterek verll
mlf. fakat tevziat günO mUşterek 
teabit edllmemlftl, Akaaklrk bu-l radan llerl geliyordu. 

1 Daireler birblrlerlyle lçbfrllğl 
yaparlar, faaliyetlerini blrblrlerf-

1 
ne uydururlarsa bu aksaklık kal· 
maz, Ne gazeteler yalancı çıkar, 

ne de halk k!SmUraUz kalır? 

: ............ _.. .... ._ ..... .._ .......... .-...... 
s • 

nayı 
•• • ue e e erı 

İktısat Veklllği İstanbul bölgesinde 
sanayi mOesscselerinl en yüksek ran
dıman V<'rcb!lecek bir mevkle getirt~ 
mlye karar vermiştir. Şehrimizde bu
lunan biltün fabrikaların faaliyetle
rini arttırmaları için icap eden ted
birler almacaktır. 

Devlet sermayt'siyle işlcmJycn, fa.
kat hükdmetln sanayi programına gO.. 
re bir istihsal sistemi takip eden fnb
rikalarm randlmanlarmı arttrnnalao 
kcpdilerlne tebliğ edilmiştir, Bölge 
sanayi işlerinin vaziyetiyle fabrika
ların ihtiyacı olnn mnddcler bakk~ 
da İktısat Vekilliğine izahat vermek 
üzt'rc MiUI Sanayı Birliği umum! kft
tlbl Halit Güleryilz diln Ankaraya 
gitmiştir. 

Bir Amele Vapurdan 
:Mavnaya Düştü 

Şahin adında bir kömür ~lt>S! 
Kuruçeşme önünde Yelkenci vapıı
rundan kömür boşaltan kova ne bir .. 
likte mnvnaya inerken zincir kopmu:1 
ve Sahin mavnanın içine dilsmü&tür .. 
Kömür kovası da Şahinin Ostnne düş
tüğünden başından ağırca yaralanmI:ı. 
hastaneye kaldı:rılmıstır. 

~~~~~~~~~~~~~~~------------------------:--~·~~~~----------

t oş 
• 

zı Ekil ece r 
lW aı~ 1 !nclae l nıfannda fşbiTli~ ya?'lrak çıılı.şacak-

1. - 0'--"--2 ta.leh . te l:ırdır. 
- '"-~3 enın - s - Bıı işler 1-çhı linumlu Glellet 

nef:fiis yen olarak kullruulan kı- okul idareleri, okul kooperatifleri, tn
sun dışında kalan bahçe, aı;;a ve lebe teşekkülleri, himaye heyetleri 
tarln'lar tamamen ekilecektir. yardımlariyle temin edilecektir. 

z - Okul topraklannm işlenip ekil- 4 - Bu topraklarda, okulun bulun· 
esinde, ürünlerin yctiştirıl:p toplan- da{hı muhitin özeliklerine, iklim ve 

masr ve hasat ec11lmesi lerinde mil- mevsim şartlarına göre bel, çap.ı, kaz
durler, mudur muavinleri, başöfrct- ma, kürek gibi basit esaslı aletler1e 
mcııleı> öğretmenler, eğitmenler, ge· veıimi f;Ok• bakımı mühim patates, 

cı b:ısöiıetmcnle, idare ve pansiyon mısır, fasulye, bakla ibi bitkiler ye
ımmarlaa, talebeler ve h:ıdemeler a- tiştirilecektir. 

Alman Filosu Şimdi 
Nerede? 

~ 22 CA. A.) - 'Oç büyük 
:Alman harp g('!Ilisinin ·maı denizln
d Norveç sahilini yukan doğru ta
ktp ettiğine dair. Nevyork radyosu 
tarafmd::m zikredilen Stokholm h be
ri Londrads ~he ne karşılnnmakta
dtr, 

Von Tirptt-z, Admirnl Scbeer ve 
Admıral Ilipper gibi mühim birlik
lerden mfıı-ekkcp blr filonun bu böl

d balunmasm:ı ihtbnal vcr11me
ektcdir, 

İnşa Edilen Gemiler 
V: ~on, 22 (A.A.) - Deniz ko
syomı ecm:ın 50.000 tonluk 5 ne

bin d:m. denize lndinldiğini bildi"r
mektcdir. Komisyon bu h fta içinde 
yen den 14 kızak kurulduğunu ilave 
ctm ~ir-

1 ile 18 Sabat arasında dost mil1et
Jcre 14,580 kamyon gönderilmi11tir, 

~merikada Tevkifler 
Nevyork, 22 (A.A.) - Bugfin araş

tırma büro5tl tarafından gdriilmcruiş 
bır ölçüde yapılan nraştırmalnr n•ti-
mde düşman milletlere mensup 500 

den fa:r:la kimse tevkif edilmiştir. Tev 
kıflerln çoğu Pasifik kıyılarında ya
pılmıgttt. Los Angeles çevresinde 200 
kı • tevlcif edllml&tir, · 

Dunkerque Zırhlısı 
Toulon'da 

hy, 22 (A.A.) - Ml'r el Kebir'
~ h ara uğrıy .. n Dunkeque 

hl mın kendi vesait ylc . Toulon'n 
ldı bıldırılıne!ı.tedi:. 

Fakir Halka Ucuz 
Fiyatla Şeker 

Ankara, 22 (TAN) - Fakir halkt
muın çocuklarına ucuz 1'i111tla şeker 
verilmesi karariyle ilgili haztrlıklnr 
yapılmukt dır. Bu işle Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekliletl mcsgul ola
cak ve kimlerin bu karardan istifade 
edeceği yakmda llil.n edllecekUr, Bu 
takdirde Mart ayı içinde tevziata baş
lanması mQmkün olabilecektir. 

Çin Tebliği Bir Şehrin Geri 
Alındığını Bildiriyor 

Çungking, 22 (A.A.) - Şnrkl Şan
rl'd<' Sarı nehrin doğu kıyıst üzerin
de kfıin bir şehrin Çin kuvvetleri ta
rafındnn geri allnlığı tebliğde bildi
rilmektedir. Çinlller, (ok karanlık bir 
gecede nehri aşmışlar ve pek zayıf 
bir mukavemet göstt'rcn garnizonu 
bas'lf!Il yaparak ele geçirmişlerdir. 

Quisling'in Bir Emri 
Londra, 22 (A.A.) - Quisllng ta

rafından neşredilen bfr beyannamede 
kaydedildi ine göre, Norveçte karaya 
inen İngiliz tayyarelcrlyle gizlice 
memleketi terkcdccek olan her Nor
vcçliy<' mukabil akrabasından veya 
ahb plarmdan 10 kişi hap-edilecek
Ur. Quisling, İngilizler hesabına ça
lışan "hnlnlcr,. faaliyetine nihayet 
vermek lftmn geldi~! "Öylemiştir. 

Gallup'un Bir Anketi 
Nevyork, 22 (A.A.) - GaDup ~ns

tltüsünCln son f tatistlk rakamlarına 
g!Sre, Amerikalıların yüzdt' doksanı 
Eirc'nln İrlanda sahilinde milttcfik
lcrln üslere malik bulunmalarıruı mO 
saadc etmesinden memnun olacaktır. 
Amerikalıların yüzde beşi bu fikre 
muhalif, yüzde beşi ise hnitercddittir. 

BaJ,i adasında uaziyet 
Batavya, 22 (A.A.) - Zannedıldi

ğinc göre, müttefik d<'niz ve hava 
kuvvetlerinin şiddetli hilcumlarıruı 

Londra 22 (A.A.) - "B.B.C . ., rağmen bir veya iki Japon birliği 
Cava ndası yakınında Bali adası Bnli'de karaya çıkmıya muvaffak ol
civannda perşembe ak=mı bü _ muştur. Bu hususta Uıf<:ilftt almama-

r- rnıştır. Karaya çıkan müfrezeler Ho-
yük bir deniz muharebesi olmuş, landn kıtalariylc B:ıli krtalarml şid
müttefikler Japonlara ağır dar- delli mukavemetiyle karşılam~tır. 
beler indirmişlerdir. 1 kruvazör, Bugün Cava üzerinde Japon hava 
1 nakliye gemisi, 2 muhrip, 4 ia- faaliyeti geniş ölçlidc de\•am eımlştir. 
şe gemisi batırılmış, 4 Japon BOyük bir Japon asker taşıtının 
kruvazörü ile diğer 2 gemi ağır J Bali a~ğında battığı resmen bildiril
hasara uğratılmıştır. Müttefikle- m<'kted.ir. 

F. HlNDISTANINDA: 

rin kayıpları !muhrip, 4 avcı, 2 Banko adasına ilıraç 
Amer?t.an pike bombardıman tay Tokyo, 22 (A.A.) - İmparatorluk 
y.aresıdır. umum, karargahtnm bildirdiğine göre, 

Birmanya yolunun müdafaası Jçln 
bütün tedbirlerin almacağmı söyle
miştir 

FILIPINLERDE: ~ Bnştarafı 1 incide 

mücadele .başlıyacaktır. Şımdi 
bizim iş.imiz düşmanın bütün 
müdafaa hatlnrını derinliğine 
yararak bir yol açmak suretiyle 
Hitlerln planlarını suya düşür -
mektir. Bunu yaparken düşma
nın taze ihtiyatlarını ve eskı tü. 
menlerinden geri kalanları eze
ceğiz. Biz bahardan evvel batı. 
ya doğru çok ilerliyeceğiz. Ba
har gelince, nazi Alrnanyasının 
işini 1942 de bitirmek için taar
ruzumuzu daha geniş bir ölçüde 
inkişaf ettireceğiz.,, 

Sovyet resmi tebliği 

atırı an Gemiler 
{t:iff' Bastarafı ı incide 

lara ait "Alis,, isimli korvet, torpil
lenerek batırılmıştır Korvetin süva-
risi yaralanmıştil". Tayfasınd'ln S4 ki
şi noksandır. 

Hür Fransız deniz kuvvetleri baş
kumandanı bu haberi verirken. Alisin 
AUantikte bir kafile servisinde bu
lunduğu sırada b:ıtınldıeını söylemek
tedir. 

* . Stokholm, 22 ( A.A.) - Vaşington-o 
dan İngiliz istihbarat servisine bildi
riliyor: Harbiye nezaretinin verdiği 
bir habere göre, bahriyeye ait 820 
tonluk "Pıınmassachussets,, petrol ge. 
misi torplllenmiştir 

Almall tebliğine göre Muharebe perşembe akşamı deniz b1rllklcrinln hima:> esinde hare
başlamış, düşman gemileri görü- ket eden Japon kara kuvvetleri Su
lünce Amerikan uçan kaleleri ve matranm şarkında bulunan Banka a
pike tayyareleri hücuma geçmiş- dasmda Mcntot c~varmdn karaya çık-

Vnşlngton, 22 (A. A.) - Harbiye 
Nezaretinin tıcbliğl: Filiplnlcrde:
Gencral Mac Arthur Japon kıtalan
nın işgali altfndıı bulunan blllgeler
dt'kl Filipin ahalisinin maneviyatı ve 
sadakati hakkında alman raporları 
Harbiye Nezaretine göndermiştir. 
Müstevlilerin tahmn ettikleri ask~rl 
kanunlarm sertllğrnc ve ciddiyetine 
rağmen hürriyete bağlı bulunan Fili
pin nhalislnin C<'sarctl sarstlmnmıştır. 
BOtün halk smıfiarıntn nihai zafere 
itimatları vardır. Japonların adalnr
dnn yakında atılacaklarını ümit et
mektelirlcr. Sivil müd:ıfaanm ldnm<'
si maksadiyle (hürriyet için milcade
lc) io;mini tasıynn gizli bir cemiyet 
kurulmuştur. Japonlar, Mani1Iaya at
tıklart bt'ynnnnmclerde öldUrUlen her 
Japona mukabil 10 Fillplnlinln kur
şuna dizileceğini bildirmişlerdir. Fa -
kat bu beyanname garip bir şekilde 
tahrif edilmiş, öldürülen her Fill
plnliye knrşı 10 Japon askerinin kur
ıunıı dlzlfoc~l ı;eklln<' konulmuırtur. 

Moskova, 22 (A.A.) - Bu sabahki Be lın, 22 (AA.) - Tebliğ: Bir Al-
Sovyet tebliği: Bu gece lntalarıırı man d nı S llum'un doğusunda 

lerd. Muh beye 26 Amerikan mışlar ve n~I gün akş m üzeri ada
ır: . . are .. nın şark sahılinde Pangkn\ Plnang'ı 

mu_hrlbı ıle Fele~enk kruvazor- işgal etmişlerdir. Japon kuvvt'tlerl 
lerı ve muhrlplen ve denizaltı- şimdi düşman mukavemet merkezlc-

Fa3it Alman kıtalanna karşı faal bir d troy r e bir vapuru torpllle-
reketlerlne devam etmlalerdir. tı miştlr. B nl rd n her birine torpil 

lar iştirak etmiştir. rinl kırmakla meşguldürler. 

cephesinin bir kesiminde hsrekfi.tta bu isabet <'t 1 tir Rasazzaz yaktnında 
lunan bir piyade birliğimız. düşmama torplllcnen 400 tonluk bir vapur bat
C köyüne yaptığı bir karşı hücıımu mıştır 

Amerika Bahriye Nezareti 2 Sumatra adasında vaziyet 
Japon muhribinin batınldığını 

püskürtmüştür. Dü man muharebe Bir Norveç pertol gemi.si 
meydanında subay ve er olarak 200 ö
lü bırakmıştır. Cenup cephesinin bir 
kesiminde harekatta bulunan bir bır
Liğimlz düomanın inataçı mukavemeti
ni kırarak 2 meskQn mahalli ele geçlr
mi&tir. Cephenin diğer b:r kesımınde 
askerlerimiz 10 Alman tank'ını t:ıhr•p 

etmişler ve 7 top 10 mayın atıcı ile 
16 makineli tiifenk ele geçırmişlerdlr. 
Cenup batı cephesinin bir keı 1de 
harekatta bulunan bir hava birlığ mız 
S günlük harekat zarfında bir ıstas
yon tahrip etmiş, 9 tankı ve askerle 
malzeme yüklü 180 kamyonu )11 tah
rip etmiş veya hasara uğratmı!Jtır. 

ilan etmiştir. Bunun yukarıda Tokyo, 22 (A.A.) - İmparatorluk 
bildirilenlerden mi, yoksa başka umumi karargflhmın bildirdiğine gö-

re, Japon kuvvetleri Sumatra'da 

Reisiciimlıur iş başında 
Vaşington, 22 (A.A.) - RclsleOm

hur, Guezon'dan Vaşlngtonda bulu
nan Filloin komfı:ıerine ~elen bir me
s:ıjda Japon istilfısma rn~en Ffiipln 
Cümhureislnln Filipinlerde bir yere 
yerleşmiş buluniın ne kişiden mürek
kep bir kobine fle memleketi idareye 
devıım etti~ blldlrlllılı>'lcteAlr 

mı olduğu belli değildir. Mocsl nehrini gcç<'rek Palembang 
Batavia'da neşredilen tebliğde hava meydanında bulunan paraşilt -

bir Japon gemisinin batınldığı, çillerle birleşmişler ve Mcnan şchrl-
1 kruvazör, 2 muhn"be tam isa- nl 2nptetmişlcrdlr. 

ld y ,___ ık k isti. Umumi kararglih, 17 Şubatta Pa-bet o ugu, Kw-uya ç ma - · 1 ed ld'ğ" · 
en Ja lann pike tayyareler lcmbang'm tamamen ıcga 1 1 ını 

iarafına: bombalandığı bildiri- bugün te:ıt cykmektcdlr. 
liyor. Cava ıle Sumatra arasında 

TJIGER HABERLER: 

"k 1uıb • Tokyo, 22 (A.A.) - Domct ajan-
Bir Amerı ·an eı·uıe sı. Japon kuvvetlerinin Felemenk 

Vlchy, 22 (A.A.) - Lizbondan ı:re
len bir tt'lın-af haberine göre. tnıtilte
re ilr mOstereken alman tedbirler li
?:erlne Tlmor'a Porteki:z: takvive logöre 

Nevyork, 22 (A.A.) - Batavyndnn 
son alman haberlere göre, Bali adaSl 
açığında yapılan yeni hareketler es
nasında diğer bfr Japon knıvazörQ ne 
bir torpido muhribine isabetler vtıkl 
olmuştur. 

Caua'ya hücum yakın 
Saygon, 22 CA.A.) - İlk defa ola

rak Cavada kara ve deniz kuvvetleri 
nrastnda mnhlm bir muharebe olmuıı 
tur. Buraya yerleşmiş olnn Anglo -
Sakson deniz kuvvetleri Bali adasına 
yapılan çıkma hnrekctınl himaye e
den Japon blrlltlerine taarruz etmiş
lerdir, 

Japon radyosunun bildirdiğine gö
re. mfitte!iklerln iki muhribi batırıl
~. iki kruvaz6rle bir muhrip ha
sara uğratılmıştır, Bir Japon muhribi 
hafifçe ynralıınmıstır. 

Batavya radyosu iki Japon kruva
~örU ne lki muhribin dır hasnrn uğ
radıklartnı blldlrmcktedir. 

Askeri mü~ıhitlerln kanaatine gö
re, Japonlar Bcli,yi famamlyle i§gatc 
muvaflak oldukları takdirde, Cavaya 
derh::ü t::ı:ırruz edeceklerdir 

Hindlstanında Cavn ne Sumatra ara
sındald muvasalayı tamamen kesmi
ye muvatrak olduklarfm bildirmt'ktc
'41r. 21 Şubatta Palembang'dan h:ıre
ket ederek cenup istikametinde fler
liyen Japon teşktllerl, filhakika Lan
poeng körf<'Zlnde Tedcn yakının 
mühim bir demir yolu m~vkil olan 
Tnncoemo Haran.ıt'ı lsgol etmişlerdir. 

n/RJJIANY A'DA: 

Tahrip edilen malzeme 
tıılnrı nakleden Jores-rlli ismincteld Moskova, 22 (A.A.) _ Sovyet ha
PortPklz vapuru Colombo'dnn hareket berler bürosu dün gece aşafıdaki 
etmMlr. tebliii neşretmlotir: 21 Şubatta krta-

'/Jl nlezyn'da Çin çeteleri Ianmız Alman ordularlyle çetin mu-
Delhi. 22 (A,A.) - CunJ?klng rad- harebeler yaparak ilerlemişler ve bir 

yosu. Çin çetelerinin Malezya yan - çok yerleri işgal etmiştir 20 Subatta 
mııdasrnda faaliyette hulunduklırmı hava muharebelerinde 14 Alman tay
TeKyonun itiraf f!ttlğtnl blld '111 stlr yareai düşürdük ve yerde 11 dü,.man 

Soik<'r. Cin çetelerinin Japon - tayyaresı tahrip ettik. Bizim kayıpla-
Rnngon, 22 ( A.A.} - İngiliz kıta- . tlhkılm kıtalarmm işlerini l{üçleşt r- rımı:r: 3 tayyareir. 

lnrı Blin nehri bölgesinde Japonl:ın diklerini ve çetelerin tamir edilen 21 Subatta Moskova teblitlerinde 3 
ağır zayiata uğratmıya devam etmek köprüleri havaya uçurduklarTnt llAve Alınan tayyaresi dü;ıürülmüştü... 20 
tedlrlcr. Vaziyette mühim bir de~i- etmiştir. Şubatta tayyarelerimiz Almanlara ait 
siklik vukun gelmediiU zannedilmek- o--- 14 tank, asker ve malzeme t:ışıyan 475 

tedlr. Simalİ Afrikada kamyon ile 165 forgon, s samıç kam-
Rangon radyosuna göre, İngiliz ha- yonu, 22 top, 33 mitralyö:z: yuv:ıs., 9 

va kuvvetleriyle Amerikan gönüllü Kahire, 22 (AA.) - İngiliz tebliği: mitralyöz, 8 mayın makinesi tahrip et-
tayyarecilerlnden milrekket> bir grup Dün savaş müfrezelerimiz Timimi - mlş veya hasara uğratmıştır. 'Z Mil· 
Japon mevzilerine şiddetle taarruz Mckili yolunun doğusunda yeniden himmat deposlyle akar yakıt deposunu 
etmişlerdir. Cumartesi bUtOn gün bazı dilşmnn müfrezelerine hücum havaya uçurmuş, S vagonla 2 lokomo
milttefik kuvveUer düsrnanı ağır ka- etmişler ise de dUsman bir topçu a- tlf parçalamış ve 4 tabur kadar da 
yrplara uğratan bir bombardımanı tesl t<'atisi Ozerlne çekilmiştir. Düş_ asker yok etmi!J ve dağıtm~tır. 
miltcakıp nakliye kuvvetlerine ve mantn çok büyUk kuvvetlerle tuttuğu Alman resmz tebliği 
depolara taarruz ederek birçok yan- anfoşılan Mekili etrafında hlcblr de. 
grnl::ır çıkarmışlardlr. glşiklik haberi verilmiyor. Batı cc- Bertin, 22 ( A.A.) - Alm:ın tebliği: 

Birmanya Valisi, Rangonun bir nupta bir İnı;111z devriyesi Msus'a Doğu cephesinde düşmanın birçok lıü
Malta veya Tobruk haline gclmc<>lnln kadar girmiş orada düşman arab:ıla- camlan püskürtülmüştür. Hava kuv
mOmkün olmadısmı, Rangonun ve rnt jmba etmiş ve esirler almıştır, vctlerimiz diln cephenin merkez ke:a-

Caracao, 22 (A.A.) - Kongsgaard 
ismindeki Norveç petrol gemlıl abura 
adasmm garp sahilinde torpillenerek 
batınlmı tır, Geminin mürettebatın
dan 39 kişi ölmUştür. Gemi alevler i
çindedir Ved: kl!:i kurtulmroştur 

}"eni taarruzlar 
Nevyork, 22 (A A ) - Haber vc.-

rfldlğinc göre, Brezilya sahili açığın
da bir İng'liz ticaret gemisi denizaltı 
ge:nllcrl tarafından batırılmıştır. Ha
vana radyosu milliyeti tcsblt edile -
mlven bir ıt<'mldcn KOb:ı sahnt açı
i?mda bir denizaltı gemi inin taamı
?:Una uğrtynrak batmakta olduğunu 
bildiren bır imdat i areti almdığı1"11 
h hC'r vemıf'ktı-dir. 

minde dlişmnnın 200 den fazla· ta~ıtı
nı tahrip etmiştir. Aynca demlryoll~rı 
tesislerine. yük trenlerine, hava mey· 
danlarına ve Bolşevik toplantılann;ı 
karşı d:ı ağır hava hücumları varıl
mıştır 

Şiddetli Alnımı lıava 

akınları 
Bertin. 22 (A.A.) - DNB: afon· 

sına bildirildiğine göre, Alman tayya
relerinin 21 Şubatta yaptıktan hücum
lar, bilhassa düımanın doğu ct-phesın
dekl geri saflanna ve demlryolu k:ı• 
vuşaklıırma tevcih edilmişti. Doııetı 
havzasında müteaddit garlara isabetler 
olmuş ve 5 katar tahrip e-dllmlşf.r. 
Demiryollanna ve gar tesls!erine ve
rilen fazla hasarlar, düşman muvasa· 
lnlarını son derece bozmuştur Bir fo· 
komotif deposu ve bir makas tesisi 
tam isabete maruz kalmıştır. Or a ve 
cenup kesimlerinde Alman bom.la ve 
Stuka tayyarelerl demiryollanna çok 
foda tahripler ynprnı )ardır. B'r gard:ı 
benzin sarnıçları hav.ıya u~ınu~tur. 
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ABON• a•DBLI 

TDrkıye Ecnebi 
1400 Kr. ' ..... 2800 Kr 
7IO • 1 AJ 1&o0 .. 
400 ~ i AJ 800 • 
tlO • 1 AJ IOO • 

4dNe delUftlrmek f?Sl kuruttu• 

1 =ı•rcı:mı~ı 
Çang Kay Şek'in 
Son Temasları 

Yazan: M. ANTEN 

Muhteşem musiki harikasını takdhn edecektir. Diler sahne arkadqlan 

EUGENE PALLETTE • NANGREY 
ve küçük BUTCH ve BUDDY 

i ~ tanbur Belediyesi lanlflr 
Be lerbeyi tahail ıubesinde yaptırılacak ıadilAı açık ekailtmeye ko-

ulm~ Keşif bedeli 1518 Ura 24 kunq ve ilk tembıaU 113 Ura 'il :Uru,tur Keşif ve prtname Zabıt ve Muamellt MOlOrlOl(l kaleminde 16-
rülebllir · 1h le 2/3/9'2 Pazartesi ,OnO saat 14 de DaiJn1 Encümende ~
pılacakbr Taliplerin lk teminat makbuz veya mektupları; ihale tarlhin
d kla. ıun evvel BeJecU7e Fen İşleri MQdürlOlüne milraeaatla ala
c:1ı ';, te ı hlıyet ve 9'1 yılına aıt Ticaret Odası ve ikalariyle ih11l 
iınu mu yyen atte D mt Enciimende bulunm larr. (2294) 

BU HAFTA 

s E 5 
9tnemasnıda 

BANS SOBNKD w 
WINIE lılABKUS 

tarafından yaratılan 

~ADIN ve PARA 

SARAY SINEMASINDA 
Görmete hazırlanımz. Bq Rollerde: 

Z3. Z. 942 

TAKViMDEN 
liD YAPAAI 

VEFAT 
8a7Sft Dul Suna Baroku 
Ba7 Awkat Nlstm Barokas ft 811 
aa,. Marko Barokaı ve esi 
Bay Merko Cfpru ft aflesf 

Zftd •e pederleri olag 
ALBD BABOKAS 

ALiCE FAYE • BETTY GRABBLF ::_ ~ ~ ı:19:'= 
JACK OAKIE • JOYNE PAYNE ::S:ruu~..:1ıe ~ 

ve Bütün N E W • Y O R K -·' cı:~!~o':ı~vıaı 

B 
1 

GÜ 
E 

N 

K 
M•flNlerden ltılHı,... 
Yalnız en muazzam filmlerde 

Rol alan 

GARY COOPE 
f'anı/111111111 ,.,,,.,,.. 6lr 811Nffe l/andıltaa 

KAHRAMAN 
A 

Göriilmeınlf Dereeede Heyecanlı, Mtlthlı ve 
Muazzam Sahnelerle Dolu Etsiz Bir Şaheser

Bügük bir tıflı- Fe4aWrlıi w Wrım.ınlı1ı filmi 
1 

Fransızca sözlü kin, Dıtlras 

' ve aşk filmini görünüz. I '1-~----------··----------------111' 
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Halkevle.-i Bayramı 
~ Bnştarafı 1 incide Bugün, btt haytrh ve verimli kurum 

Ankara, 22 (A.A.) - C. H. P. Ge- lara altı Halkevi ile yirmi iki halk o-
.ııel Sekreteri Dr. Fikri Tüzer, bagün, dası daha katılıyor. Ba suretle H::l
Halkevlerlnin kuruluşunun onuncu yıl kcvlerimizin sayısı 389 a, Halk odala
dönüm1l törenlerini radyoda sbylediğ.i nmızın sayısı 217 ye çıkmış bulunu-
aşağıdaki nutukla açmıştır: yor. Şimdi, buradan yüksek huzuru-

"Eşsiz Şefim, Aziz arkachşlarım, nıızda. ve yülı:sek müsaadenizle Hal-

- -, 
TAN 

lstanbul Emniyet Sandıqı 
Müdürlüğünden 

"Ha lk İkrazlarında Faiz Yüzde 7,5" 
Geçe~ sene~enberi tatbike başlanılmış olan uzun Vlideli - 00 seneye 

k~dar : ıpo!ek~ avanslarla ipotekli borçlu hesabı carilerin gördüğü bü
~k ragbet uzenne müessesemiz, bin liraya kadar ipotekli ve beş yüz 
liraya . ka~ar. rehinli borçlanmalarda - halk ikrazları - faiz nisbetini % 
7,5 e ındırmıye muvaffak olmuştur. (2534) 

---· 
23. 2. 942 

Halkevlerimizin, onuncu yıl dönü- kevlerimin ve odalarnnrzm kutl:ıma 
münü idrak ettiğimiz QU anm, verdi- t öreni ile birlikte, bu yeni kurumları, 
ği engin bir sevinç içinde. yüksek h10- ve' ayni zamanda, çalışkan Ank:ıra 
zurunuza çıkını~ bulunuyorum. Bu Halkevimizin salonlarmda ve bu sa
k u tlu vesileden, istifade ederek, he- !onlar yetişmediği için bir kısmı ser-
piniz! sevgi ve saygı .ile selamJ.arun. gi evinde hnzırlanan ve evlerimızin on 

Sevgili arkadaşlarım., yıldaki işlerinden ve çalışmalarından 
Y erli olsun, yabancı olsun. takdir haber veren sergileri açıyorum. 

Devlet Deniz Y alları l§letme idaresi llônları 

23 Şubattan 1 Marta Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri · ve Kalkış Gün ve 

~aatleri ve Kalkacakları Rıhtımla 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
kabiliyeti olan herkesin, bihakkın hay- Aziz arkadaşlarnn, 
ranhğıru çeken bu ulusal ve kültürel Sözlerimi bitirmeden önce birblriy-
kurumların, çatıları altında, birbirin- le elele venniş. birbiri ile kaynaşmış, 
den farksız, birer Halkevci olmakta11, birbirini sevmeyi ve saymayı va?ife 1 

bilhassa bugün. heyecan ve gunır bilmiş 18 mi!yonlnk asil bir milletin, 
duymakla bahtiyarız.. aziz Sefi Çevresinde, bütün ithimalleri 

.• . .. . •. . .• ... ~ ·+ .. 

Fikri Tüzer, gayretli ve feragatli göze alarak hazrr ve tetik bulunduğu
Halkevcilere teşekkürlerini b.ildirm!ş, mı görmenin, zevk ve gururunu beli"t
bugün milli sanatmuza, milli an'ane· meyi. ve milli birlifimizin yüksek 
mize, milli tarihimize daha çok ,.rr..ı.iş timsali olan değişmez genel başka:\1-

1 ve ulaşmış bulunuyorsak bunda, Hal- ?112 m •. huzurlarında hürmet. ve t~!m 

Karadeniz: hattına 

Bartın hattına 

kevlcrinin büyük bir hizmet hissı-si ıle ~g,lm.~yi va.zlfe bilirim. 1 
bulunduğunu teslim etmenin yerinde As1l Turk mılleti; lzmft hattına 
olacağına işaretle şöyle devam et- Şimdi de, son sözilınü sana tahsis • 

' d' 'Yl uda.nya hattına 
miştir: e ıyorum_ j 

"Yurt ve halk, yam başımn:da b!r .Hepimiz, senin hizmetinde olmanın. , 
hazinedir. Anahtarını Halkevinde bu- zevk ve heyecanını yaşıyoruz ve bu
luyoruz. Biz Halkevleriyle, sade hal- nun baş ve gönül huzurunu duyuyo- ) 

ru Sandtrma hattına ka doğru gitmeyi değil, her zaman z..., 

Pazartesi 17,00 de Eğe, Perşembe 17,00 de Ak
su. Galata rrhtmırndan. 

Cumartesi 18,00 de Ana.farta Sirkeci rlhtnnm
dan. 

NOT: İş'an ahire kadar haftada bir posta ya
pılacak ve bu posta İneboluya kadar gidecek
tir. 

İş'arı ahire kadar Posta yapılmıyacaktır. 
Pazartesi, Salı 9,50 de Çarşamba., Perşembe 
ve Cuma 16,00 da (Trak), Cumartesi 14,00 de 
(Marakaz) ve Pazar 9,50 de (Trak). Galata 
rrhtrrnmdan. 

1 
halk içinde olmayı, her işimizi h.ı.lk Nutuktan sonra Halkev!eri m~rşı 1 
ile beraber ve halk için yapmayı, şiar çalınmış ve yapılan milli oyur.lar sa-
edinmiş bulunuyoruz. at 18,30 a kadar Cümhur Başkammı- r 

Her yeniliği ve iyiliği, h:ıikm içine zm takdirleriyle devam etmiştir. 1 
sindireceğiz. Onda, giızel, iyi. insani , Şehrimizdeki Merasım 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 de (Mara
t • kaz). Galata rlhtımından. Aynca Cumartesi 

20,00 de (Antalya). Tophane rıhtnnmdan. 

NOT: Çarşamba günleri saat 20,00 de İstan
buldan Bandırmaya kalkmakta ve Perşembe 
günleri saat 22,30 da Bandırmadan İstanbulıı 
dönmekte olan aralık posta iş'arı ahire .kadar 
lfığvedilmiştir. 

BAS. DİŞ, 
~< A Ş 

NEZLE, 
E L E R 
GRİP, ' ROMATiZMA 

• 

ve milli ne değer varsa belirtecek ve .Hallcevl~rfoin kunıluşlarmın onunı:u yılr 
yeniden benimseyeceğiz. Yeniden halk a;u~a•.,b•!•Y!e yurdun her tarafında oldutnı 

trıbı şehrımııdeki halkevlerinde de toplantı 
. Ve Bütün AQrıları Derhal Keseı 

olunur gibi birbirimizi yoğura.:ak, lar Y•r.ıılmı1tır. 
besliyecek ve olgunlaştıracağız. BUIUn halkevleri ve hallı: odaları cQndaı 

Karablga hattı na Salı 19,00 da (Antalya) , Cuma 19,00 da (Bur
sa). Tophane rlhtnnınd an. 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 
bayraklarla •ilslenmio, cece 'i•klarla aydın

On yıl, bu bliyük ve aziz makısadı latılmı$trr .. i mroz hattı na Salı 9,00 da (Bursa). Tophane rlhhmmdan 
NOT: Badema İmroz postalan İstanbuldan Pa
zar sabahr yerine Salı sabahı kalkacaklardır 

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

gerçekleştirmeye az gelebilir. Fakat, E~tNONU HALKEVINDF.: Vali doktor 
Liltfı Kırılar ve l•tanh•ıl vi!Aveti rıorti reis' 

bu arzuyu içten duyanların, her gün Reşat MimaroR:lu Eminönn Halkevindeki tor 
artması, bir teı'jkilat içinde birbinni lantıda bulunmuşlard1r. Geniı aalon tama

.,,~" ırll•Me hir halk ile doı,..,u, bulunuyordu 
tanıyıp kollaması, bir safta sırah.n- Halkevi ork .. trasrnın ~aldığı istiklll mars• 
maşı, hatta bu maksat için bu teş'ti- •vakta dinlenmiş, müteakiben parti rene! 

sekreterinin radyo ile verdifl hit•hesinden 
latm lüzum ve hikmetine inanması, bu sonra ev reisi doktor Yavur Abadan bir 
kısa zamanın en mutlu kazancıdır. yıllık halivet lukkınıla bi rollvlev vM•"i~tir 

RF.VOGLU HAT,KEVINDE: Ev kadın ve 
Sosyal kalkınma her şeyden Önce bir erkek üyelerinin geçit re~mi ve ev reisi 
teşkilat işidir. Bu kalkınma· Halkev- Ekrem Turk•ün bir hitabesinden aof'ra çok 

çoçuklu ailelere mllkllat dafıtılmasına bas 
leri ve odalariyle gerçek!eşmiş ise, ıanm.-tır. 

Ayvalık hattına 

lzmlr Birinci Slirat -

Cumartesi 12,00 de (Kemal). Sirkeci rıhtımın
dan. 

NOT: Çarşamba postası yapılmıyacaktır. 

Pazar 13,00 de (Trrhan). Galata rlhtnnmdan. 
NOT: Gidiş ve dönüşte Gelibolu ve Çanak-
kaleye uğrıyacaktır. (2642) 

• elemanını bulmuş ve yolunu çizmiş ol~ Müracut cdenltrin çoklultu y{lzündcn 
maslnda"dır ve hedefe varab'ılnıek an- mükafatların lı:ura ile dal!nılmuı kararla• N O T V 

w mış, 20 çok çoçuklu aileye yirmi bc~er v~ : a pur aeferlerl hakkında her t UrlD malOmat ••ağıd a 
cak b u yolu çizmiş olanlara muk:ıd- !ı~~ıi:.lı: çocuklu aileye de onar lira veril-, telefon numara ları yazılı acent ele rlm lzden öğrenilebilir 
derdir. BEŞtKTAS HALKEVTNDE: Genci selı:- Galata Baı AcentellOI - Galata nhtımı, Lima nlar Umum 

Aziz arkadaşlarım, , rtt•rln nutkundan ıonra ev baskanı Hükmi M UdU rlü~U binası a ltında 42362 Halkın i ... varlıg-ı ile vakından te- Arkölt vccir bir hitabede bulunmustur. Kü- G 1 ta Ş b 111 .. .r ,;ük bir üvenin muvaffakıyetle sôyleıliıi;i ve! a a U e - Ga lata rıhttmı Mrnta ka Liman 
masa gel.ip de, hizmet hasusund:ı.ki çok bcl!enlen monoloğundan sonra milli ha- Relallijl binası a ltında 40133 

k h vatar çahnmr,, milli OJ'Unlar oynanmı1tır Si k 1 • ,., 
şev ve eyecanı artan. takdir ve mu- Ev temsil aubul Alev plvulnl muvaffak1· r ec - Sirkeci, Yolcu Salonu 2274f 

habbeti aşk derecesine yükselen mü- yetlc tcm~i lctmiı ve toplanuya ne~e içinde '-•••••••• .. •••••••••••••••••••- .a 
nevver, kafasında ve gönlünde _rüzel son _v_e_ri_ım_i_ıt_ir_. --o------ . r 
ve gerçek ne varsa, halkın bilmed\ğı 
ve ogrenmeyi fstlycceği, nesi varsa 
m eydana koymayı, öğretip sevdirmeyi, 
borç ve zevk bilecektir. 

Bu Harbin En Büyük 
RöDar+ai• 

Deniz Levazım· ~atınalma Komisyonu İlanları .. 
. -~ . 

100 adet çiralı çam 0.20 X 0.20 x 4: 5 
Yukarıda cins, miktar ve ebadı yazılı kereste 24 Şubat 942 Salı gü

nü saat 14,30 da pazarlıkla almacakhr 

, -
Moda Deniz Klübünden: 

Satıl.ık Kotra 
Klübümüzün malı olan 

RüY A KOTRASI 
Ha li hazıriyle bulundulju yerde 
satılıktır. İsteklilerin kesin tek
liflerini nihayet 28 Şubat 1942 
Cumartesi günü saat 16 ya ka
dar Moda Deniz Klübüne yazı 
ile bildirmeleri ilan olunur. Faz
la tafsilat ve kotrayı görmek i-
çin Klübe müracaat edilmesi. 

" Telefon: 60052 _, 

TÜRK ÇiMENTOSU 

. / VE KiRECi 
Anonim 

! ~--------------------------:~ 
SÜMER BANK 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

lstanbul Merkezi: Ankara Şubesi: 

Banka muameleleri yapar. 

Vaadeli tasarruf ve ticaret mevduatına en 
müsait şartlarla faiz verir 

Müesseseleri: 

Sümer B~nk iplik ve dokuma 
müessesesi, Ankara 

fabrifaları 
\ 

Halkevleri ve odaları, böyloece. halk 
t an alan ve halka veren, Türk mil
letini emsalsiz bir birlik ve topluluk i
ç;nde yoğurup geliştiren kurumlar o
larak her gün, biraz daha hürmeti
mizi ve §Ükrannnızı kazanacaktır. 

(Ba, tarafı 3 OneOde) 
sulbünü bozan bir milletin yokeı'lil
mesi harbidir. Artrk dünyanın onlar
dan kurtulmasr zamanr gelm1$tir . Ruıı 
yanın siyaseti İngilizlerin bili hoşu
na gitmiyor. Fakat Rusya Almanları 
öldürüyor, ve Ruslar, İngilizler gibi, 
Almanların yÜzünden ıstırap çekiyor. 
İngilizle Rusu birleştiren bağ budur. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye iştirak ede
ceklerin de belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyatlarm % 15 nisbe-
tindeki katı teminatlariyle birlikte Kasunpaııada b ulunan komisyona 
müracaaUan. ., (2618) 

Şirketinden 
Şirketimiz his!;edarlan, Ticaret Ka- 1 

nununun muaddel 386 mcı maddesiy-

Fabrikaları: 

Bakırköy bez fabrikası. Bünyıın mensucat fabrikasİ, Bursa Meri
nos fabrikası, Defterdar mensucat fabrikası, Ereğli bez fabrikası, Gem 
lik Sungipek fabrikası, Hereke mensucat fabrikası, Kayseri ba fab
rikası, Nazilli basma fabrikası. 

,. Parti sanat mükafah 
Arkadaşlarım, 

HalkevleriınUin Te odalarnnızm, 
c;alrşmalarını kolaylaştırmak ve r.ü
zcnlemek için merkezden gereken yar. 
dnnlar ve direktifler esirgenmemekte· 
dır. Bundan başka, sanat ve iı:ültür ha
yatımızda teşvik edici olrm.yı daima 
prensip ittihaz etmiıı olan partimiz, 
1.ırsat ve imkan elverdikçe bu alanda 
gayret sarfetmekten bir an geri kal
mamrşhr, nitekim, muhtelif tahsil de
recelerine mensup talebelerden blr 
kısrnmr, tesis ettiğimiz talebe yurthrı 
ile. yatı mekteplerinde yerle1jtirmek, 
bir krsmma nakdi yardımlarda "Julun
mak suretiyle binden fazla vatan ı;,o
cuğunu himayesine almış bulunduğu 
gibi, her yıl üniversite profesörleriyle 
tanmmı~ aydınlara, muhtelif yerlerde
ki Hal.kevlerinde konferanslar verdir
mekte bulunmuştur. Dört yıldanberi 
liyakatli ressamlarımızdan bir çokla
rını memleketin muhtelif köşeler:ne 
göndererek, mahalli hususiyet ve gü
zellikleri, biraz sonra sergi evinde gö
receğiniz, dört yüzü mütecaviz tabın 
He tesbit ettirmiş ve Halkevlerinln bu 
onuncu yıl dönümünü, yeni frrsat bi
l erek bu sefer de "parti sanat · iıka
fatı,. nı kurmuştur. 

Her beş senede bir, devretmek ü
zere, roman. ıiir, tiyatro, musiki, re
sim, heykel, mimari olarak yedi !:olu 
ihtiva eden ba mükafatın birincisi, bu 
sene romana tahsis edilıni>Jtir. Mem
l eketimizin kültür ve sana hayatıuda 
mümtaz şahsiyetleriyle tanınmış 25 
kişilik bir jüri, yeni harflerin kapa. 
lündcn bugüne kadar çıkmış roman ve 
hikayeleri inceliyerek bunlardan "Si
nekli bakkal,, romanını üstün bulrruş 
ve bu suretle Cümhuriyet Halk Parti
sinin sanat mükafah olan 2.500 iıra, 

, b u eseri yazan Bayan Halide Edib'e 
veril miştir. 

Bu neticeyi, huzurunubda ılSn et
mekle, aşın bir zevk duyduğumu ifade 
eder. ve gelecek yıl, yine bugün, ve
r ilecek müzik mükafatı için sanatkr
larrmızı güzel eserler hazrrlamıya da-
vet eylerim. • 
Arkadaşlar, 

Resmi ve hususi her teşekkülde iş 
almış olan, ve bllltassa devlet h:z
metinde bulunan. her münevverin, Hal 
kevleri ve odalar rtarafmdan rica e
dilen ve mecburi işlerine engei olrıu
yan her hizmeti yapması. yalnız b:r 
hamiyet meselesi değil, yalnız glizel 
bir jest değıl, bir münevverlik, bir 
millet severlik, ve bir ins1nlık bor
cudur. 

Haftada bir iki saatlerini Halkev
l erinin ve odalannın saflarında ~·arar
h olmıya ayrrmalarmı bütün mer>ıur 
ve münevver arkadaşlardan, aziz Milli 
Şefimiz, ve sayın genel başkan vek;li
miz, bu kürsüden rsrarla istemişlerdi. 
Ben de bu dileği, buradan, bütün bu 
arkadaşlara bir daha hatırlatmayı va
zıfe tetakki ediyorum.,, 

Fikri Tuzer, Halkevlerimizin ve
rimli faaliyetine ait rakamlar vermi~ 
•e şöyle devam etmişt.r;_ 

~ ·~ 

1000 K İ LO K UYRUK ALINACAK 

le şirket esas mukavelcnamesi ahktl
mtna tevfikan aşağıdaki ruznamedc 
yazdı hususu görüşmek üzere 25 
Mart 1942 tarihine müsadif Çarşam-

28 Şubat 94~ Cumartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 1000 kilo kuy
ruk alınacaktır. lsteklilerin belli gün ve saatte Kasnnpaşada bulunan ko-
misyonda hazır bulunmaları.• (2647) Sovyetlerc yardrm h areketi Ingiliz 

bükü.metini hayli rahatsız ediyor. Çün 
kü bu cereyan böylece kuvvetlenm,.k
te devam ederse hükumeti siyasetini 
değ.\ştirm.iye ve vaktinden evvel taliini 
denemiye mecbur edebilir. HükCımt 
ise şimdilik buna girişmek istemiyor. 

~ ba günü saat 16 da Galatada Voyvo-

50 Kilo Civa ' da caddesinde idin Agopyan hanının 
1 Adet Bir ton Cereskal 

12000 " Çelik ve pirinç vida ...,111ı.axc grı:n 
4 üncü katındaki şirket merkezinde 
fevkalade surette içtimaa davet olu- I 
nurlar. 50 ., Siyah levha saç 1000 X 1000 x 3 milimetre 

60 Metre Köşebent 35 x 35 x 4 milimetre 

,-YARIN:-, 
ıo .. " ao x 40 x s " RUZNAME 
5 Adet Çelik saç levha 1500 x 500 x 2,5 - 3 mim Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum 

l\füdtirlüğünce 26/12/1941 tarihli ve 
9570 numaralı tezkere ile şirkete bil
dirilen ve İdare Meclisi raporuna ay
nen dercolunan sekiz maddenin Şir

ket esas mukavelenamesine ilavesi 
hakkındaki teklifin müzakeresi. 

İngiliz Hükumet i Harbi 
Kazanmak İçin Nasıl Ha
zırlanıyor ve Ne Düşü

nüyor? 

3 ., " " 1500 X 500 X 3 m/m 
2 ,, " " 1500 x 500 x 4 " ·-- · 

Yukarıda yazllı 9 kalem muhtelir cins malzemenin 24/2/942 Salı !!Ü
nü saat 11 de Kasmıpıışada bulunan Deniz Levazon Scıtın alma komis
yonunda pazarlığı yapılacaktrr. İsteklilerin belli gün ve saatte mezkur 
komisyona müracaatları ilan olunur. (2646) 

________ J 
Sahip ve neşriyat müdürü: Halil Lfıtfi Dördüncü. 

Ticaret Kanununun 385 inci mad
desi ahkamına tevfikan müzakerata 
bir hisse sahibinin dahi iştirake ve 
tevdi edeceği senet miktarınca rey 
itasına hakkı vardır. 

Gaze tecilik ve ne:sri:vat T L. Ş. TAN matbaası 

Şark 

DAVETNAME 
Hali Tasfiyede Bulunan 

Demiryolları işletici Kumpanyası 
Türk Anonim Şirketi 

Hali tasfiyede bulunan Şark Demiryollan lşledici Kumpanyası 
Türk Anonim Şirketi hissedarları Istanbulda Sirkecideki Şirkecin 
Merkezinde 28 Mart 1942 tarihinde saat 9,30 da yapılacak alelade 
Umumi içtimaa davet olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ . 
1 - 1941 senesine ait Likidatörler kolejinin raporu. 
2 - l\1ı..iıc:kip raporu 
3 - 31 Kanunuevvel l 941 tarihine kad ar b ilançonun tasdiki 

ve Likidatörler zimmetlerinin tebriyesi. 
4 - 1942 seMsı için Mürakip tayini ve bunlara veril~cek 

tahsisatın tesbiti. 
Esas rnukaveılcnamesinin 25 inci maddesi mucibince gerek 

asalete.n ve gerek vekaleten h iç olmazsa Gn hisseye malık olan 
her hissedar işbu içtimaa iştirak edebilecek ve gerek asaleten ve 
gerek vekaleten malik olduğu her on hisse için bir reye maıik 
olacaktır, fakat Ticaret Kanununun 365 inci maddesi mucibince 
nefsinde on rE:yden fazla cemi e<lemiyecektır. Reyi verm iye hakkı 
')lup bu umumi heyete ıştirak edecek olan her hissedar· hisselerini 
en geç 19 Mart 1942 tarihine kadar aşağıdaki m üesseselere de
po:tit1J etmelıdir. 

TÜRKfi'EDE: İstanbulda, Sirkecide, Şirketin merkezinde. 
A \"US'flTRYADA: Viyanada, Oesterreichısche Creditanstalt 

Wiencr Bankverein Müessesesinde. 
IlELÇIKADA: Brükselde, 48 Rue de Namu r'de, BANQUE DE 

LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE Müessesesinde. 
ı:RANSADA: Paris'te, 16 Boulevard des Italiens'ele BANQUE 

NATIONALE POUR LE COMMER CE ET L 'INDUSTR1E Müesse
sesinde. 

HOLANDADA: Amsterdam'd a, MM. TE!XElRA DE MATTOS 
Müessesesinde. 

İSVİÇREEDE: Bale'de " Banque Commerci.ale de Ble,, Mües
sesesinde. Zürich'de, Bale, Geneve ve Saint - Gafil'de "Credit 
Suisse,, Müessesesinde. Bale'de, MM. Speiser, Gutzw iller et Cie. 
Müessesesinde. 

ŞARK DEMİRYOLLARI 
lşledici Kumpanyası 

T. A. Ş. 
Llkidatör leri Mümessili 

Nafıa 
Eksiltmeye konulan i~: 

İçtimaı mezkiırda haztr bulunmak 
istiyen zevat Ticaret Kanununun 371 
inci maddesine tev~ikan içtima tari
hinden bir hafta evvel hisselerini şir
ket merkezine tevcti etmeliqirler. 

Bankalara tevdi edilecek scnednt 
makbuzları şirket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

İdare Meclisi 

Vekaletinden 
1 - Bursa Su İşleri birinci şube müdürlüğü mmtakası dahilindeki 

Kocaçay üzerinde bir regü!Atör ile Kocaçay sağ sahil sulama kıınalları 
hafriyat ve inşaat1 ve Milrtivvetler deresi ıslah işleri muhammen keşif 
bedeli vahidi fiyat esasf üzerinden (474,100) lira (3a) kuruştur. 

2 - Eksiltme 13,3.942 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 te An
karada Su işleri reisliği binası içinde toplanan Su eksiltme komisyonu o
dasında kapalı 7,arf usuliyle yapılacııktır. 

3 - İstel<liler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi. Baymdırhk iş
leri ~nel şartnamesi, umumr su işleri fennt şartnamesiyle hususi ve 
tennt şartnameleri ve projeleri (23) lira (70) kuruş mukabilinde su is
leri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (22714) lira (01) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağ! günden en az 
üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Na
fia VckAletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere \·eslka alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri sarttır. 

Bu müdlet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye i~tlrak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupla"rrnı fldnci maddede yazdı saatten bir 
saat evveline kadar su işleri reisliğine mıikbuz mukabilinde vermeleri 
IA:ınndrr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1046-2215) 

1 - Mevcut nümunesi mucibince müteahhit nam ve hesabına (1520) 
metre kayış pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27.2.942 Cuma günü saat 11,30 · da Kabataşta Levaznn 
şubesinde Merkez mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune sözü gec;-en şubede görülebilir. , 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralariyle blrlik.1.e mezkür ko-
' misyona müracaatları. (2627) 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 

1STNBUL 

Sümer Bank sellüloz sanayii müessesesi 

1 Z M l T 
Sümer Bank yerli mallar pazarları müessesesi 

' lSTNBUL 
Türkiye demir ve çelik f abrikalan müessesesi 

KARABÜK 

Fabrikalar•~ 

Kütahya keramik f abrikası 1 Tosya çeltik 
fabrikası, Sıvas çimento fabrikası 

Ayrıca bir çok mühill_l sanayi ve ticari teşek-
küllerde iştiraki vardır( 2224 

'-------------------------~ 
YAPI İŞLERİ iLANI 

Nafıa VekCiletinden ~ 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Etl müzesi ittihaz edilen Ankaradaki 

Mahınutpaşa bedestam büyük kubbelerinin ~un kaplamasuım ikmali 
işidir. 

Keşif bedeli: (7899,08) Liradrr. 
2 - Eksiltme 4 3.942 Car$anıba günil saat 15 de Nafia VekAletl Yapı 

ve İmar İşleri eksiltme komisyonu odasında açrk eksiltme usuliyle yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte:terri evrak Yapı ve İmar İ§
lcri Reisliğinde ve İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde görillebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lı;in isteklilerin usulü dairesinde (592.43) 
beş yüz doksan iki Ura kırk üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve 
bu gibi kurşun işlerini muvaffakıyetle yapmış olduktarma dair işi yap-
trran idarelerden alınmı:ı vesika ibraz etmeleri· ırıznnd!r. (2340) 

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya "Edebiyat 
ve Felsefe.. Fakültesine Kayi+ $artları 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesfndr . okunan ders zümre
leri şunlardır: 

Türk Dil ve Edebiyatı Ta rih 
Alman" " " Felsefe 
1 ngl liz: " " " CoOrafya 
Franslz" " " Hin doloji 
Arap " "' " HltltoloJl 
Fara " ,. " HungaroloJI 
Rus " " " Klblk Filoloji (Lltlnce • Yunanca) 
Antropoloji ve Etnoloji Sumero loJI 

r • Arkeoloji SlnoloJI _ 
Kayıt muamelesine 16 Şubat tarihinde başlanacaktır Kayıt k in ne gi

bi evrak !Azım olduğu Ankarada Dil' ve Tarih - Coğrafya Fakilltest De
kanlığına, vilayetlerde Maarif ve Lise müdUr!UkleMne müracaat ederek 
öğrenilebilir. (1 lf!i'i - 234 n 

Bransitlere KATRAN HAKKI EKREM 

• 


