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Bulgaristan dan 

gelen akıllı 
uslu ses 

Malezya'da 
durum 

pek vahim 

Tevziat ofisi yakındar-n~u___,.-............... ~~---1:....h.ı~~ 

Singapur'un hariçle bağ
larının kesilmesinden 

korkuluyor 

M ale:zyatlaki vaziyet 
Amerikada endife 

uyandırdi 

Türkiye • Bulgarutan müna
sebetleri, iki komşu devlet arasın
da haylı eskimiş ve imtihan ge
çirmL'} bir dostluk anlaşması bu
lunmasına, iki memleketi doğru
dan doğruya alakalandıran her
hangi açık bir anlaşmazlık olma
masına rağmen, bazen Bulgaris
tandan gelen tektük acayip ses
ler yüzünden, bazen de Bulgaris-
taru bfzhn iç.in mutlaka tehlike- Bern 18 ( A.A.) - (O. N. B.) : 
1i göstermekte fayda uman pro- Ewmhange Tclegraph, Singapurdan 

haber alıyor: Japonların, Penang is· 
pagandalar neticesi, hep bulanık tikametindek.i ileri hareketleri terak-
gibi durur. kile-, kaydetmi§tİr. Tayland'ın be§ 

Bulgaristanın bu taraftan gö- üssünden hareket etmektedirler. 
zünü çevirmediği, yahut Alman- Karada bilhassa göğüs göğüse 
yanın Bul!!Rristanda - Türkiye- r:ıuharebeler olduğu haber veriliyor. 

0 
.., kedah eyaletinde Japonlar m""te-

ye karşı - hazırlıklar yaptıgı ha- . • u . . ad~ıd tank kullanıyorlar. 
berleıi hıç eksık olmaz. Bu bayat lngiliz ajansı, Malezyadaki duru-
havadls, türlü kaynaklardan her- mu, cpek vahim> diye vasıflandır
nedense, zaman zaman tazelenir. makta ve Singapur'un hariçle mu
Bu meseleye, bu sütunda sıksık vas~lası. kesilmesi i+ıtimalinin başlıca 
yer ayırdığımız oldu. Bu bahse tc:'11ıkeyı teşkil ettiğini söylemekte-

v d' dır. 
tekrar dönmek faydasız degil ır f ·ı· 1 • b" k"I" • 

ngı ız erın ır çe ı ıtı 
sanıyoruz. SinJapur 18 (A.A.) - Uzak 

Son günlerde bir İngiliz gare- Şark lngiliz umumi karerg&hı tebliğ 
tesine tstanbuldan gönderilen ve ediyor: Geceleyin Kedah'm cenu· 
bir İsviçre gazetesinde de çıkan bunda ve Welleslcy eyaletindeki kı
bazı yazılar - dün de burada talarımız,. cenupta tekrar teşelı:kül 

t i v• • 'b. b h 1 k etmektedir. 
bahse t gımız gı ı - u azır ı F"I • • 1 d 
haberlerini gene ortaya attı. V • ı ı1P8

10(AeAr e . 
S f d k Ut t 1 ~on . . ) - Bahrı-

o ya a çı an « run gaze es y· Na I v d'" .. vı__ı .., zır ıgının un ogııcoen sonra 
bu haberi, yarı remıt bir lisanla geç vakit nctredilen tebliğ: Filipiın 
yalanlıyor, Bulgarlstanın Türld- c~phesinde Amerikan kuvvetleri 
yeden birşey istemediğini, Türkt- vaziyete hakimdirler. Vigan ve Le
yenin de Bulgaristanda gözü ol- gospi bölgelerinde az miktarda düı-

d ğını .. led"kt ora An man kuvvetleri daima hücumlarımı-
ma 1 . soy 1 en 50 • - za maruz hulunuyorlar. Hava ve 
kara gıbl Sofyanın da macerayı kana kuvvetloerimiz. Nhil açıklarında 
..sevmediğini yazıyor. bulunan düşman gemilerine de hil-

faaliyete geçecek 
Milli korunma kanununun bugün 
mecliste müzakeresi muhtemeldir 

Ankara 18 (Telefonla) - Yenlden 
tefkill lçln blr müddettenberi fuJerin
de etüdler yapılmakta. olan <tevziat 
o!lsl) görülen lüzum üzerine kısa blr 
zamanda faaliyete geçlrllecektlr. 

Ofis faaliyete geçtlkten sonra umu
mi iaşe işlerinin daha iyi yürümesi 
bakımından tevziat işlerine yep~ni 
bir şekll verileceği, bu cümleden ola
rak a.bvalln lcaplanna uygun bazı 
mühim tedbirler alınacağı anl~ılmak
tadır. 

Halen !aaliyet.te bulunan ve çalış
malarından faydalı neticeler alın
makta olan umumi tlat mürakabe 
teşkilatının tevziat otislne bağlanması 
muhtemeldlr. Bu cihet henuz etüd 
halindedir. Tedldkat netice.si buna lü
zum göstermeue bu teşkllMın , tev
ziat o!isile dalmt surette işbirliği ha
linde bu1unacaıtı söylenmektedir. 

Fiat mürakabe lşlerlnde de yeniden 
bazı mühim tedbirler alınacntı. bu 
arada kontrol sistemlerine de yeni 
bir §ekil verileceği anlaşılmaktadır. 

Milli korunma kanu

nunun müzakeresi 
Ankara 18 (Telefonla> - Milli ko

runma kanununun 3 maddesi üzerin
de tedk.lklerde bulunmak ve l!yihaya 

son şekllnl vermek üzere teşkil dllinJ.ş 
olan muhtelit encümen bugün saat 
14 de, B. Sal§.haddln Yargı'nın re!.> 
liğinde toplanarak geç vakte kadar 
çalışm.a.Ianna devam etmiştir. 

Bu fasılasız çalışmaya sebep, hüku
mete gr.n!.ş salihlyetler veren bu t.a
ın un un süratıe tatbik mevkilne kon
masından llert gelmektedir. Zannedll
diğine göre l~ylha muhtcııt encümen
ce bugün muvatı.k görüldüğü takdir
de yannkl meclisi umumi heyet top
lantısında müstaceliyet kararlle mü
zakere edilecektir. Müstaceliyet kara
rının Ticaret Vekili B. Mümtaz Ök
men tarafından istenmesi ku~tle 
muhtemeldir. 

Ekemk 60 para kadar 

ucuzlıyabilecek 
Ankara 18 CTeletonla) - Buğday 

ve çavdar unlarından alınmakta olan 
<Buğdayı koruma vergisi) nin kaldı
rılması hakkındaki kanun projesi 
Büyük Millet MecUsine gönderilmiş 
ve süratıe alikadar encümene sevke
dllmlştır. Bu vergl senede 7 - 8 mil
yon Ura tutuyordu. Öğrendiğime göre 
buğday fiatlerinln artmasından do
layı Pahalılaşan ekmek 60 para. ka
dar ucpuzlatıJabUecet:tır. 

Libya'da bü· Uzak Şarkta 
yük bir lngiliz yeni ve mühim 
muvaffakiyeti bir had8se 
Mihver cephesi yarıldı, 
İngilizler 50 kilometre 

ilerlediler 

Avustralyalılar, Porteki

ze ait bir adayı iıgal 
ettiler 

Doğqıyu anlattığına inanmak cum ed~orlar... Kahire 18 (AA.) - Orta Şark Londra 18 (A.A.) - Avustral· 
lstediğimiz bu açık . sözler hiç . Haw~ı de duomanın yeniden hiç İngili:ı: umumi karargahının perşem- ya ve Yeni Zoelanda kuvvetlerinin 

.. . . ' . bır faalıyeti bildirilmem:iı, diğer böl- be günlü tebliği: Bingaz.i şarkındaki Timor adasını işgal ettikleri Londra-
şuphesi bızı memnun etmiştır. gelerdc düşmanın harekalta hulun- Mihver hvvetleri timdi tam ricat da resmen teyit edilmekt~ir. 
Bu yolda temiz düşüncelerin bü- dağıma dair hiç bir ha.b~r de gel- halindedir. Beı gün süren ıiddetli Berlin 18 (A.A.) - Timor 
tün Bulgaristanda hılkinı olma- memi1ti... ç.arpıımalar esnaısındA Alman ve Aı\'UStralya kuvvetleri tarafından ir 
sını. ve oradaki sözlerle hareket- Amerika asker ltalyanlann ellerinde mecvut kalan gal edilmiştir. Timor adası Avuı· 
!erin de bu düşiınceye her zaman gönderecek mi? bü~n. kuvvetleri il~": ha.reketimizi tralyanın 300 kilometre fİmalinde 
uygun çıkmasını dileriz. V . 18 (AA) • gecıktırmek tctebhusale muharebe bulunmaktadır. Adaııın şark kısmı 

- . . ,__ ~mgton · · - Amerı- saflarına ıevkeclilmi§ olmasına rağ- Portelı:.izJiJere, garp kısmı Hollan-
Bulgar gazctesı, bu haberlerı, ıu1n zımamdarlan Malezyadaki va- d"' h · ı t dalılara aittir. 

·· h · f b"" ··k b' t•k l ak men uftllan cep esı yan mıt ır. 
memleketimizde korku ve şup e :;;e 1 .uyu ır a a ~ i .~. t ip .~ Dün lutalarımız, dü~mam gayri (Timor Felemenk Hindiıtanının 
uyandırıp Türkiyeyi lngilterenln d"~kt~duler. ZannecliJcliğıne go.ro müsait hava prtlanna rağmen tak- en cenubunda bir adadır. Nüfusu 
kucağına atmak isteyen bir pro- H:nb. eyaz •a.rBayhd~ Rooaıev1elt ıle ribıen 50 lcilometrelilc bir mesafe 800 b;n kadardır. Toprağı çok be-

A b r ıy..., ve a nye nazır arı ve dmT d talti etm' 1 rekctlid.ir. Bol pirinç, tütün, kenevir 
paganda eseri sanıyor. ca a Cümhurreisinin aakeri mü,.,.virleri eli ı Aın'- o ~ıilız~ d ~ ""11' ıkş CT-ö ı f? d ,..... r. ır.pm u.st pıya o J[U ı uv- yetişir. Ormanlarından mühim mik-
Y e ~ ·. te ~~ın a yapJtn· ~?'?.ı~.nh~a .!alnız velimiz. Mimi • Makili yoluna ulat· tarda kıereate çılı:anlır. Adanın ıark 
Turkıye lngilterenln za n a ezya mese esı goruşulmu§tur. Bu m b l 1 _ı ("~·-· __ ..._~j!. 2 su''tun 5 de) 

l 
h t i b' haı_ __ lf u unuyor aruı. uev-... ..u.u-' 

müttefikidir. ngiltere, Türki- usıa a resm ır oer mevcut ol-
yenin bu harpt.eki bitaraflık si- mamakla beraber bazı mahfillerde 

. . . , Malr :ızy-aya seferi bir kuvvet gönde-
yasetını anlo.mış, bu sıyasetın, rilme.i ihtimalinden ısratla bahse
tki taraflı menfaatlere en uygun dilmektedir. 

Pearl Harbour B. Mussolini' 
yol olduğunu kabul ve takdir et- Avustralya tayyareleri 
miştir. Artık İngiltere için Tür- Greenwich'dek· J 

baskını 
• k t ~ d.. .. ı apon 

kiyeyl zorlama , uzaga uşur- t • l .. b b 
mek, maceraya sürüklemek gibi esıs erım om aladı Japonlar S zırhlı 2 
d .. .. 1 1 kt Ş Melbourne J 8 (A.A.) - Avus· k •• b b dıkl -
UŞUilCe ere as a yer YO ur. U- traJya hav ı_ ti . . _._ I!~: ruvazor a r arı . ,. .. a ır.uvve erırun tCQuw-: • 

rasını temın ede.:.ım. ki Turkiye- Tayyarelerimiz Greenwidı adaıStnda- iddiaamda ıarar edıyorlar 

nin bir nutku 
ccHarp uzun sürecektir. 

Düımana kartı kin 
heslemelisinizıt 

nin tuttuğu yol ile Ingiltere ara- ki Japon tesislerini muvaffak.iyetle 
sında hiç ayrılık yoktur. Bu ba- bombalamışlardır. • T•o 16 (AA.) _imparator- Roma 18 (A.A.) _Zecri ted-
lamdan, biz, bu gibi telQ.ş verici B R it' Iuk umumi karargahının deniz ıu- birlere kar11 ltalyan kadınlan tara-
haberlerin yayılmasında herşey- • ooseve besi bildiriyor: Amerikanın Büyük fmdan nipn yüzüklerinin verilmesi-
den fazla gazetecilik gayreti ve 

1
• n b 

1
• r n u tk u Okyanua filosunun ve Havai' deki nin altıncı yıl.dönümü münaaebetile 

nihayet dost bir memleketi, gö- hava kuvvetlerinin uğradıkları b.- B. Muuolini. mütıeAdclit kadan bir-
yıplar fUJllardır: ülderi mümeaillerini kabul etmit-

rünür görünmez kazalara karşı H B « arp uzun sürecektirıt Beı zırhlı batırılmııtırı Cal.ifornia ir. . Mu.olini bu münasebetle de-
uyanık tutmak hizmeti dışında tipinde bir, Maryland tipinde bir, mittir ki: 
bir mak..~t görmeyiz. diyor Arizo~ tipinde bir, Ut.ah tipinde «Şimdiki harp, fiddetıli vo uzun 

Esasen, dün de yazdığımız gi- Va,in,ıton 18 (AA.) _ Harp bir n tespit edilemiyen tipte bir bir ba.rpur. Zira. ba.ıka harplere 
bl, Bulgarista.ndan, tek başına, zamanında gı1evlerin önüne geçmek zırhlı. Bundan b&Jka iki ağır kruva· benzemez. Bu harp, beter nevinin 

Tü ki l h . b. h k t b k çarelerini ....... tınna'- ı'çın' topı ____ zörle bir ıamıçh ın.pur batırılmııhr. mukadderatını tayin eden bir barp• r ye a ey ıne ır are e e - --,, &; .ıa.nan tir' B L _..ı.. - d .. d d .. 
endüst · · k f d b T · edil · '- L • u ıuuue, ogru an ogruya Ienemez. Bulgaristan Alman fo_ tt. ve ıı on eransın a eya- amır emıyece&; ıurete nasara d la---=•- "ki .1 . .. 

"'i natt . bulunan Roosıevelt demiştir ki: uğratılan Amerikan gemileri ıun lar· ~~r._.a 0
• ·~ ......,M 1 d mı yar ıhnsaneb ·~-

gali altındadır, Almanyanın gizli Ha d ıı.ı&.1enmiftir ey an mu ar eeı-c rp uzun sürecektir.> Reisicüm- ır· · 
V a a" k karan ve yardrmı 1 h L • b' .. .. · . . . . . nin ik.ibeıtini nasıl 110n tabur taym' ey :rı O - ur nıç ır anzaya ugramadan mu- Calıfornıa tıpındo bır zırhlı ccLe f · t · ed d 
madıkça harbe girişemez. Şu hal- d~ faa istihsali.tının taci]i için cuma Maryland tipinde bir zırhlı iki hafif r~e. za e~ =dir en e •on 
de, Bulgaristan Türkiyeye karşı gününden evvel ittifakla bir karar kruvazör vo iki muhrip. Başka ge- mey~ ~n 1~::_ •• .> . 

h 1 d k Al verilmesini istemiftir. miler de hasara ugvratılmı• ra· e de I cr...arıı~mız dupnan~ ~ hee-
azır anıyor eme , manya Rooseıvelt a·· .. k Oky b 1 1 k ~. esnezsenız, onu yeneuıezsınız. Nor-

bo··yle bı'r harekete karar verdi de . . uyu anusıta ete· un ann yara arı yu •rıdakıler ka- . . .. 
- mı:zl·k• yaparak ıüratle harbe nih d v d .. ·ıd· H k l mal zamanda denn hır hunnetle 

mektlr. yet ~rilmesl imka'nı olacag" h" . a- 45ar0 at gır egd~ ır. ava ayıp arı tatbiki icap eden bazı ahlak düıtur-
~ .. ı ısınne ayyare ır. I · 

Dogııısunu soylemck lazım ge- kimsenin kapılmamasını tavsiye et- T bJ'v d 1 .1• edil k arı vardır ki. harp zamanında lü-
ltrse Almanyanın Türkiye ile rr i§tir. d" eH ıg ~ şdunl ar ıdavo me te- :zumsuz ve hazan da zararlı olur. 

• . • . . . ır: avaı a a arın a yapılan hava Harp, çok sert bir hava ve çok ecrt 
harbe gınşmesı içın hiç bır sebep Japonlar 3 denizalti ve deniz muharebeleri esnasında Ja- insanlı: ister. Tek bir çelik kalb ol-
gönnüyoruz. batırmıttlar, 1 muhrip ponlar «hususi denizaltılar> kullan- mak lazımdır.> 

Ölüm dirim çarpışmasına gi- x mi~lardır. Bunlardan biri Ari:zona --- --
rlşmiş bir devletin, sırf, keyfi kaybetmişler sınıhndan bir sııfı harp gemisine bir Brest doklan gene 
için, hattft Bulgaristanın her- Toky? ~ 8. ~A.A.) - Bahri~ isabet k.aydetrni.,tir. Bu deni:zntılar· bombalandı 

N :zııretı bıldırıyor: Japon bahriyesi dan bazıları muharebeden sonra Londra 18 (AA.) _ Ha.be alındı-
Necmeddin Shdak dun üç düııman denizaltı$ını batır· dönmemislerdir. Bu tarihi muharc- ğına göre dün gece İng~ bOmb:L 

mıştır. Bu hareket esnasında bir Jn- bede hiç bir Japon harp gemisi bat· ı tayyareleri Brest dokla.nna. t:uırruz 
(Devıımt sahife 2 sütun 6 da) pon muhribi batırılmıştır. { m.lmı§ ve hasara uğramamıştır. etmlşlerdlr. 

Libyada 
takip harekatı 

devamda 
İngilizler, mihver kuvvet

lerinin yan ve gerilerine 

de taarruz ediyorlar 

Fransa - Amerika 
deniz itilafı 

Martinik Fransız ko
miseri ile Amerika 

hükumeti arasında 
İmzalandı 

Lonclra 19 (A.A.) - B.B.C.: Va-
Londra 19 CA.A) - BB.C.: Kıtan- şl.ngtonda beynn edildiğine göre 

tımız Llbyada bozgun halinde bulu- MarUnlk ndalanndakl Fransız 
nan mihver kıtantmın amansız bir yüksek -'1com1scrt ile Blrle,ik Ame-
surette takibine devam ediyorlar. rika hfikılmeti arasında cereyan 
Kıtnatımız, çarşamba günü, Timmi ile eden muza.kereler neticesinde blr 
Maklllye varmışlardır. denlz itilafı nktedilrnlştir. Itl!flf 
Kıtaatımız mllıvercllerln yan ve ge- hükıimlert malum değilse de bu 

rllerlne de taarruz ederek birkaç mıntakada Fransız • Amerlka.n 
nakliye kolunu lmhn etmişlerdir. Tay- mentaatıerinl uzlaştırmaıta ma-
yarclerlmlz, düşman nakliye kollanna tuftur. 
ve Demeden garbe do!inı çekilen düş- L 
man kuvvetlerine şiddetle hücum 1 -----------·J 
ederek kara harekatına yardım et- M ı 'd 
mlşler, salı gecesi Tarnnto llnuı.nını, a aya a 
Brendlzl 1stasyonlyle deniz karargli.-

1 
• • • 

:;~:d~r~ynda bazı yerleri bombala- ngıhzler yenı 

Şark cephesinde 
Ruslar ilerliyor 

Ruslar, birkaç köy 

geri almışlar 

Londra 19 (A.A.) - Ruslar. şart 
cephesinin birçok kesimlerinde Uert
}emeğe devam ediyorlar. Ruslar Mo.s
kovanın yüz kilometre gaıt>lne dü
şen Volokolanısto lkl taraftan sara
cak bir vaziyette bulunuyorlar. Rus 
istihbaratına göre Sovyetıer çarşamba 
günü Alexin şehrini geri aldı.klan za
man Almanlardan 73 tank, 7 t.<ıp ara.
baaı, '2'75 motnruı tafıt, M havan to
pu, 56 mitralyöz, 900 tüfek, 700 .bin 
fi§ek, 4 bin havan topu güllesl. 110 
at almışlardır. Almanlar Alexln'de 
binden fazla ölü ve yaralı zayiat -rer
nıl.şlerdir. 

Doneç ha vzasuıın şimal kısmında 
kanlı çarpışmalar olmuştur. Alman
lar, mareşal Tlmoçenkonun Harkota 
varmağa matuf azlmll harekltı kar
şısında geri çeklllyorlar~ 

Rus tebliği 
Lonılra 19 CRadya saat '1,15 del 

Diln gece yansı Moskova.da neşredi
len resmi Rus tetıliğl: 

Kıta.atımız, dün Moskova ve cenup 
bölgelerinde dfişmanla §lddetıe çar
pışmışlar ve llerllyerek birkaç köyü ge
ri almışlardır. 

Yunanistanda iaıe 
vaziyeti düzeliyor 

Vicby 19 (A.A.) - O. F. 1.: 
Almar.ya ıve İtalyadan gönderilen 
erzak sayesinde Yunan.istMtda ia~e 
vaziyeti hiuedilecek derecede dü
zelmiştir. 

hatta çekildi 
iki taraf kuvvetleri 

arasında henüz yeni 

bir temas olmadı 

Londra 19 CA.A.) - B.B.C.: Malt.
yanın şlmall garbi.sinde, Kedah mın
takasında. İngiliz kunetleri Krlyam 
nehrinin cenubundald hatta. çekll
mi.şlerdir. Penang adasının karşısın
daki erazl Japonk\nn e11ne geçm~tlr. 

Dün gece Singapurda neşredilen 
resmi tebliğe göre Japonlar ile yenl 
mevzilere çekUen IngU!z k'U\'Vetlert 
ara.S'lnda henüz yeni blr temas yok
tur . Şimali şarkide durgunluk 
hlikum surmektedir. Bu durgunluk, 
Japonların kendılcrlne pek ağır :ı:ayi
ata mnı olan muva!!aJcıyet.slz hfieum
larından ileri gelmekte<lir. 

Hong - Kong'da Ik! taraf nrnsınd& 
topçu faaliyeti cereya.n etmektedir. 

Filipinde ıon vaziyet 
Londrn 19 (-AA.) ....,. B B .C.: Flllplu 

adalannda Japonlnr karada ilertıeme
ğ'e muvaffak olamamışlardır. Dun en 
az 12 Japon tnyyare51. duşurülmüştüt. 
Japon tayyareleri. Lırııonun cenubwı

da k!ln Vayt adasını bombardıman 
etmlşlerdlr. Blrk~ ölü ve ynralı var
dır. 

Amerikan Bahriye Nezaretinin teb
liğine göre Amerikan to.htelbahlrlert 
bir Japon nakliye gemlsinl batırm11-
lardır. Bir muhrip batırmış olıruı.la
n da muhtemeldir. 

Vichy'ye göre Pasifik 

cephelerinde vaziyet 
Vicby 19 (A.AJ - Son haberle~ 

göre Japonlar Fillplnde yenl terakkl
ler kaydctm~ler, Malayadn Penanı 
adası karşısında müteaddld yerleri iş
gal etmişlerdir. 

Slngapur cephe nde durgunluk 
hüküm surüyor. Hong - Kong'da Ja· 
pon tazyıkı artıyor. 
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- Zav .. llı, gene bir hastalık geçiriyor galiba!. .• 
- Evet, kızıl derken sarılığa çevirdi!. .. 
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( Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler ] 
Ma aya~da bir Bir Bulgar gazete
vapur battt sinin makalesi 

-~a~a~_!tö] 

Malezya - Hong Kong 

Türk-Alman 
ticareti 

Bulgaristan dan 

gelen akıllı 
uslu ses 

500 kiti boğuldu, 300 kişi 
kurtarıldı 

Manilla 18 (A.A.) F:ilipin 
adalan servisini yapan Corregider 
imıindeki yolcu vapuru Manilla 
l:örf< j civarında bir mııyne çarpa
sak batmıştır. 500 kişi boğulmuştur. 

Mruıilla 18 { A.A.) - Corregi
<ler vapurunda yolcu ve mürettebat 
olaral: 800 ki!linİn bulunduğu tnh
min edilmektedir. 300 lci~ kadar 
kurtulmuştur. Vapur pek <krin ve 
löpek bahklannın lkayna~ığı su
larda battığı için bir çok cesetlerin 
bulur.amıyacağı zannedilmektedir. 
Snğ kalanların bir çoğu yaralıdır. 
Fjlipinb maruf siyasi şeflerinden 
Lir kaçı kayıptır. 

Bir tavyareden 
haber yak 

Tayyarede Amerikan 
general ve subayları 

vardı 

«Türkiye ile Bulgaristan 
arasında biç bir ihtilaf 

yoktur 
Tek fiat usulü üzerinde 
bir anlaımaya varılıyor (Ba.ştamfı 1 inci sahifede} 

Uzak Şarkta başlıca bu iki mevkide hangi gizli bir emeu uğrune Tür-
Sofy• 18 (A.A.) - Stefanj ajan- .~kara 18 <Telefonla) - Almı:ı.n w kiye ile harbe tutuşacağını ka-

sı bildiriyor: Büyük bir gazete olan muharebeler oluyor - . Libyada Türk mallarının iatafiar için za.ran . 
Utro yarı remıi bir menbaın ilhe.- mucip bulunan tiat tcmevvilçlerlne bul etmek, i:lenk akıllarca bıraz 
m!yle Türk - Bulgar münnsebetlerj JngİJizlerİD bir muvaffakİyetİ mCmi olmak lç1n 1k1 hilldlmet nrasın- güç olduğuna göre, Almanyanın 
hakkında bir makale yazmaktadır. "' tek flat usulü Qzcrlnde bir pren- bu aralık Türkiyeye saldırması 

slp karanna vanlmıı.k 117.ere bulunul- . 
Bu gaz.ete uıciimle şöyte diyor : Uzak Şarkta: Uzak Şadcta ekserı y..U"eler]e bücumlarda bulımuyorlar. du~ anlaşılmnktadır. için hayati bir zaruret olmak 

cGasıb Anglo - Saksonlnrn karşı cephelerde sükGnet vardır. Yalnız Dün Uzak Şarktan g<elen en mü- Bu hu.!nı.stnkl anJru;m:ı.nın önümüz- gerektir. Böyle bir zaruret nere-
nibai mücaddeye girişmek içiı:ı. Ja- Malezya yımmad ı ile Hong Kong- him haber Avustrab"a kuvvetlerinin deki ~nlerde imznlanaca~ ve Al- den doğdu? 
ponya ile diğer devletlerin İtalya ve da şid<letli muharebeler d-evam eoi- Timor adaamın Portekizlere ait kıs- mnn - Türk münasebetlerinin &ılın İki . 
Almanya ile bir]eştilcl:eri §U sırada yor. Malezya yanmadll!ında Japon• mın: i:mal etb"lderine dairdir. Ada salim bir yola gire~Ci ve dolayısııe senelik ha.rp ve kargaşalık 
İngiliz • Amerikan propagandası l.nr her gür, bir ı>arÇtt ilerliıYorlar. Avustralyadak.i lngiliz deniz ve ha- Türk mallarının 1hracntı kolaylaşn.- neticesinde iki devletin, blnbir 
Tüııkiye ile Bulgar' tan arasında ih- Yarımadanın şimali gmbisinde Ke· va üssü olan Port Darvinden ancak ca~ı gibi gittikçe ehemmiyet kesbeden tecrübeden ve ordulan karşı 

1 fi k ak b k ithnl4t e§yasının Türtiyeye girmesi- ' .... 
ti a ar çı cırm için üyü gayret- dah bölgesinde tanklarla ve hava 300 kilometre mesafededir. Avus- nin de kolnyla.şz.cnA"ı tahmin edilmek- karşıya geldikten sonra duşune-
ler aarfehnektedir. kuvvetlerinin yardımı ile yapbkları tralynlılann, Jnponlann eüne geç· tedlr. rek ve bilhassa inanarak imzala· 

Bi.;.· kaç gündenberi lngiliz ve taarruzda lngiliz kuvvetkt-ini çevir- mesinden endişe ederek, adnnın uk 1 bir 
A.--nen'kan radyoları Bulgaristonın m.:ğe başlamışlardır. İngiliz.ler bu Portekizlere ait kısmını i~al ettik- dıklan dostl an aşmasını 
Almanya ile mu•abık kalarak Tür- tehlikeden kurtulmuşlar ve daha leri anlaşılıyor. Sanayı· işleri tarafa bıraksak da geçen yazdan-
kiyeyıe karşı bir hareket hazırladığı- gerid• bir hatta çekilmişlerdir. Adanıo:ı i~ali haberi üzerine Por· beri, ne sınırlarımıza dayanan 
nı iddi-:. etmektedirler. Bu radyola- MaL- dıık.t . Arn "k d tekiz kabinesi fevkalade bir toplan· Balkan harbinin, ne cenup hu-
ra göre B lgıı . t İ "it "! ııc-qa vazıyet en a a P eki . l v . rak 
B;.ı,...;k Arnu ~san, Ungkı eŞarekıte endişe uyandırmıştır. Singapur teh- tı yapmıştır. ort zın n acagı va- Mamul maddeler mem- dutlanmızdaki Sürye ve 1 

.. ....,... enııı.anın za r a l"- a·· F l k H" d" ziye. hakkında henüz haber yoktur. sel l · · M·-n.~ harbi 
1 b 1 1 d . tif d uı;.eyc uşerse e emen - ın ısta- I k t• •ht• k"' fi me e ennın, ne ı~ -

meşgu u unma ann an n a e d h f k b.l lam İngilizler adada Poııtdciz :ida~inin e e ın ı ıyacına a nın· 
1 

ne de bu- yük' Rusya sefennın" · d ek T··_ı_,.,.. ta d k . nının a mu a azası a ı o ıya- ,_ l v d . 
e er . unu,,-ye arruz e ece tir. cngınv dan yn.umadaya Arner',_ııdan Ka ae&gını ve a anın, vnz.ıyet müsn· gelecek raddeye b"" 
Bu propaganda manovra!lının hede- .. rilm . . . m. .ıı.dc eder etmez tahliye edileceğini icap ettirmediği ve iki tarafın u-
fi açıktır: Türkiyeyi tela~ dtişür- asker gondc eamı rstey~nle~ yar- söylüyorlar. çıkarılacak tün bu ahval ortasında çekin-

de T" ki · v d- . dı:-. Her hal<l.e burada ıvazıyetır va-
~ dw ulngil~e:mn ~~g~l.n u~mesı ve him okluğu anlB§!lmnktadır. Şuk cephesinde: Şark oephesin- mekte ısrar gösterdikleri lüzum-

en teremn o rma atma- de Almanlar merkezde yeniden ba- Ankara 18 (Telefonla) - Sanayi iş- suz çarpışmayı bugün çekinilmez 
Vaşington 18 CAA.) - Harbiye ne- sı için ıüpheler ihdM edilmek iste- Hocng Kongda topçu düelloou zı yerleri tahliye etmişler Sovyet lerlmlzln ıslahı için nH\kn.dar vek!let- hale sokmuş siyasi veya askeri 

sareU şu teblfğl neşretm.l.şt.1r: niyor. şlddetlenmiı;tir. Japon ağır topları kuvvctl.erıi buralarını iıgaı' eylemi~ ıer mümessillerinden mürekkep bir . .. • 
Arlzona'dn Fenlks'<k'n Knllfomiyn- Halbuki herıkesçc malumdur ki ve pike bombarıdıman tayyareleri 1 d" Tahl". edilen yerler evvel- komisyon faaliyetine devam etmekte- yeni bir vazıyet goremıyoruz. 

da Kemıllton meydanınn giden ve b~akis Bulgaristan ile. ~ürkiycyi hiç adayı mütemadi a~ altında tutu- cC: ~~ova~ıe çevirmek jç~ 'yapılnn dlr. Amerika ile Japonyanın harbe 
~~~eı;~n ~gu~~~ :~::r; bır ıey a,ymruyor ve ılci memleket yorlar. lngiliz iat.ihkftmlan fiddetli harekette çıkını t~kil ıeden mahal- Bu komsiyon, tıca:e~ ofisini ve Sü- ginnesile Almanva ve Türkiye
İlkkünun akşamından beri hiç blr ha- arasında hiç bir ihtilaf yokıtur. Bul- muk.:ıbelecle bulunmaktadır. Tok- lerdir. Cephenin diğer kısımlarında ::a:::a~~ b~~~ku!!~~;~ nin birbirine salcİınnası zarureti 
ber alınamamıştır. • g~rlar. Tü:lde~<len bir şey isteme- yodan gelen tıelg~flar ~~~ Kong- vaziyette d~işiklik yoktur. retlndedlr. İşin kanuni ciheti halle- arasında mantıki, siyasi, askeri 

Tayyare son olanı.t Kallfomiyadn dikten gı1u Turkler de Bulgarlardan da yangınlar ç.ıktıgını bıldırıyor. Bu- Liib ad Libyad 1 __ ,1,_1 . dildi~ takdirde hazırlanacak bir - fi b. .. b t b 1 k 
ı.. :L· • • ı B lk la -ad uk t y a: a ınsıı:ı.z enn ta- "'' • ve cogra ır rnunase e uma Falmdale'de görülmüştür. Tayynrenln nıç 1oır şey Jstemıyor ar. a an r-- rnsının uzun mu et m aveme et- d d. Lo dr d program mucibince memleketin istih- . . 

düştüğii yahud bu clvard& dağlara. da hiç bir yangın çıkmamasında iki mCS: ümit edilmiyor. a:Jz\ ;~m ~ 1Ygüor. b n adan sal menbalan tek elden idare edl- için çok genış hayallı efsane me4 

hımeğe mecbur kaldı~ sanılmaktn.dır. memleketin büyük menfaatleri var- B d • b 'r haber yoktur g er.eda ridctd :teşı· n h eş bgccl e d e- Ieceğl gibi, memleketin iıhtiyacı olan raklL.<:ı olmak lazımdır. 
Ta....., e saatte gelm'""~ce d B l I [ el h' b" h orneo an yenı ı · vam en ş e ı mu are e er en . ek ,,.,Mre muayy n "';f.., ır. u gar ar tara ın an ıç ır te - B dad J ·u 1 .t t 1 mın- Mih k 1 . . VIA 'mamiil maddelerin de bir plAn dal- Herkesi şuna da temın ctm 
bfilen de devam eden araştırmalar like Türkiyeyi tehdit etmediği gibi ı.. a a ıngı z ere aı pc ro . . so~ra·v• . ver uvvet ennm mag vup resinde hazırlannuun ve memleket .. . . r 
Japılmn.ğa ba.şlanmı.ştır. Ckneral b' d T··r1cı ta E d h. b. takaıaına çı...:an Japon a.skerlenrun edildıgmı, bunlann garba dgru ihtiyacına. kUi gelecek bir raddeye isteriz ki böyle bır tehlike yoktu • 

ız e u er ra ın an ıç ır k"le · · ahk. v 1 t k · h ı · d b 1 d kl •· kü · ttc bi d v • iklik ol Drague blrlnci hava kolordusuna. Jru- tchlik: . bizi tehd"t ediğ.nd mlcv ı rmı t nn etmege ça ışı - tam rıcat a ın e u oo u arını Çlkanlması ~ edllm~ olacaktır. çun vazıye r egış -
nıand:ı ediyordu. emini;ruT""rkiye ·m~ e~ d 

1 ~ lan anla,ılmaktadır. Filipin adala- bildirmektedir. Mih~r cephesi bir Bu hususta hazırlanmakta olan ka- mamıştır. Almanya - Türkiye mü
P nd ~ v §1 d .. ye ~ti.ar ş.ro _ rı:ıda da vaziyette değişiklik yoktur. çok yerden şarılmıştır. )ngilizJer nwı projesinin ana. hatları tesblt nasebetleri Türkiyenin, harbin 
d~ :.. ~gıkti u~~~ r. ım Japonlar işgal ettikleri mevkileri şimdi Demeye 50 kilometre mesa- edilmek üzeredir. Te!errüat tiz.erinde başınd b~ belll olan durumu Tasarruf haftası 1 

_ ,e uşmıyeeeSorfy. . n ·_:rha mb~- muhafaza ediyorlar Amerikalılar fede Timimi - Mekili na.tbnda bu· mutabık kalındığı takdirde proje Bü- an 
ce:raıı.n sevmez. a ıse <ıtl a ıç b la J ' il . t 1 ' 1 yük Millet Mecll...<:tne gönderilecektir. çerçivcsi içinde, bitaraflık ve sa-

General Kazım Özalp 
bir nutuk söyledi 

sevmez. > ura r • v" apon gemı erme ay· unuyor ar. 
mtmt dostluk temeline dayana-

Ankara 18 (Telefonla) - 12 ncl 
Yerli malı ve tasarruf haftası yurdun 
bcr tarafında kutlanmaktadır. Bu 
münasebetle bugün de Ankara hukuk 
fnkült.es1ndc bir tören yapılmıştır. 
Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 
başknnı general Klzım ÖZ:ılp, fakül
ıe profesörleri ve kalabalık bit dlnlc
)'icl kütlesinin hnzır bulunduklan bu 
toplnnbda talebeler tarnfından haf
tanın ehemmiyetini tebarüz ettiren 
veciz nutukl~ır söylenmiş Te iktisad 
profesörü, iktis:ı.d mevzuu etrafında 
güzel blr hitabede bulunmuştur. Bu
nu müteakip kürsüye gelen general 
Ki\zım Ö'Zalp, tasarrufun ehemmiyeti
ni, ileriyi düşünüp zamanında ve her 
türlü vasıtadan lst.ifnde ederek stok
ların ço~altılmnsını, dalın çok çalışına 
lüzumunu anlatmış, ve: cBu ~er her 
vatandaşın muKnddes -lr vazlfesidlr. 
lıü.,evver gençlerin bu hususta bü
yük gayrcUer sar:fettJğlni iftiharla. 
görüyorum.• denılştJr. Ş!ddetle nlk.ış
Jannn bu nutuktan sonrn törene son 
ıcrllm.1.şUr. ------

F ormoz zelzelesinde 
1768 ev yıkıldı 319 

kişi öldü 
Tokyo 18 CA.A.) - Fonnoodaki 

depremde ölenlerin sayısı 319, ağır 
yaralılar 1'14, hn.r11 yaralılnr 2ti3 dür. 
1788 ev yıkılmıştır. 

Hindistan 
tehlikede değil 

General Wavel basın 
toplanbımda beyanatta 

bulundu 

Yeni Delhl 18 CA.A.) - Umuml ka
rarg!Uı.ında. basın toplantlsında. söz 
söyllyen general Wawell, Hlndista.n
dakl vaziyetten bahsederek şunları 
söylemiştir: 

cHlndistanın fimal batı bölgelerinin 
Japon bombardıman tayya.relerlnln 
taarruzuna. uğramnsı muhtemeldir. 
Fakat şimdilik geniş m1kynsta bir 
tcbllke mevcud değildir. Bu hususta 
bir çok müdafaa tedbirlen al~tır. 
Size katiycUe temin edebilirim ki M
len tazın endişelenmek tçlıı biç bir 
sebep y_oktur.• 

General, 1942 yılının çetin olacağı
m anbtnuş Ye demlştlr ki: 

ıDünynnın dört büyük mnıetı mih
vere karşı yaptı~ız miicadeled.e bi
zimle beraberdir. Makul bir müddet 
zarfında bunlıınn tasallutundan kur
tulablleceğimlzi üm d etmemek için 
biç bir sebep mevcud değildir.» 

Man 1 kömürü iş saati Uzak arkta yeni ve 
mühim bir hadise 

rak, karşılıklı bir emniyet havası 

içinde gelişmektedir. 
Sofyalı gazetenin akıllıca yazı

sına cevap olarak kısaca söyliye-
11m ki Bulgar komşulahmız -

Dün Bulgaristandan 108 
ton kömür geldi 

iş dairesi reisliği bir 
nizamname hazırlıyor 

(Baş tanft 1 nci sahifede) Bulgaristanın güttüğü 
1 

siyaset 

ETielce Bulgarlstandan oehrlmlze Ankara 18 (Telefonla) - İlttise.d bsmı Portekizlerin, gamı Hollaıı- hakkındaki düşüncelerimiz mah-
318 ton mo.ngal kömürü gelmişti. ö~- VekAletı 1~ dairem reisllği, 1" müddet- <lalılanndır.) tuz kalmak şartUe - Türkiye ta-
rencilıMmize göre dün de 108 ton kö- !erine dair blr nlmmnaıoo projesi s· ı ·ı· bl..... rafından hiç bir tehlikeye uğra· 

'"'' hazırla.rnı.ştır. Bu projeye göre, s:ına- ır ngı ız te ıgı 
·· 1 ı~.. B'"ylellkle son hafta h 1 ınıyacaklarını d;;..;; ... .....,ekte ta-mur ge m"l""· o y.iden sayılan yerlerde iş muddet · Londra 18 (A.A.) _ Porıtek.izin u..s-......... .... 

içinde Bulaarıstandan şehrimize 426 haftada 48 sa.at olacnlttır. Cumartesi Ti d l "liz .. fik mamen haklıdırlar. 
•~ b hın gfınü saat ll4 de kapanan yerlerde 1ş ımor ~ 8:3ına ngı . ve ;mutte Necmeddin Sadak 

ton mangal kömürü gelm"l e - müddeti günde 9 ~ti gcçmly~ktlr. kıtalan ıhraç meselesırıe da.ir olarak 
nınktadır. Mürnkabe komisyonu, nak- Hafta kanunu dııı;u.1da bırakılan yer- Uzak Şark toprakları devlet bürosu, 
11~ ücretıerhıl nnzan dikkate alarak lerde ~ müddeti parnr gfuılert 8 saat aşağıdaki tebliği veriyor: 
evvelce gelen 318 ton kömürün ka- olacaktır. Böylcllk1c haftalık iş müd- Japon denizaltı gemilerinin Por
yıkta teslim şartUe perakende k.11051.l deti 56 saattir. Kampanya devresi tek.ize ait Timor sahilleri açığında 
8 kuruş üzerlndcn halkn. sattlmasınıı. olamk Ü7.Üm, incir ve pancardan şc- yaptıkJan faaliyetin bir tehdit ma-
k e ı..+i Dün yeni ""len kö- ker imali gibi yerlerde de iş müddeti hiyeti alması ihtimaline kar"ı bu 
arar v rm"l~ · ' .,~ 66 saattir Bu işler harlclndeki gazi- " 

mürler 1çln bu tarar dükkancıya da h · t· , _,_ berber araziyi Japon tecavüzünden koru-
no, amam, ıya.~ro, "'"'cma, . k d d akl 

teşmil edilmiştir. Yani kayıkçı, lske- pastahane lokanta. glbi Iş müddeti ma ve a anın oet topr ara ve-
lede kömürü yalnız halka değil, duk- günde en' çok 11 saat olacak, halta y..ı. kendi muvasala hatlarımıza karşı 
ktincıyn da sata.bilecektir. Ancak te.tillne tfi.bi olup olmadıklanna. göre bir harekat üasü olarak kullanılma
dükkfmcının bu kömürleri dükkll.nın- çalışma. müddeti 66 - 77 S::l!ltl geçmi- sına mani olmak üzere tedbirler it-
cla 8 kuruştan fazla.ya satmaması lfı- yccektlr. tihazıno. mecbur olduk. 
zımdır. Portekiz hükumeti, arazisinin hi-
Dlğer cins kömürler lçln evvelce Halayda zelzele taraflığını muhafaza ehnek nususun-

ka.bul edilen narh p:ı.zartcsi günü Antakya 18 (A.A.) - Dün saat daki anusunu tekit 'VC ihraç hareke-
tcdkik edilecektir. Narh bir kuruş Uiı- l 5,4S te Antakya, lskenderun, Kı- tini prote&to etmif ise de Portekiz 
vesi Jruvvctıe muhtemeldir. Dün gelen u:.han ve Reyhaniyode 5 saniye aü- hakimiylet:ine dokunulmamıştır. Ve 
kömürler Kadıköy ve Abırkapıdıı. sa- ren oldukça şiddetli bir yer ••usın- İNal htaları Japon tehdidi zail olur 
tılacaktır. h~ı olmuştur. Hasar yoktur. olmaz geri çekileceklerdir. 

Kaymakamlar her ay bir 
toplantı yapacaklar 

Vali ve Belediye Reisi tarafından 
kaza kaymakamlarına gönderilen ye
ni bir tamime nazaran kaymakamlar 
her ay başında. valınln rlya.S<'tl nltın
da umumi bir toplantı ynpnc::ıklar
dır. Bu toptııntıd:ı. bütün vilayıetl ala
kadar eden umuml me.seleler görüşu
lecektlr. 

Hukuk fakültesi talebe 
cemiyeti seçildi 

tinlvcrslte ta'labe birliğini tcşk11 
edecek olan faküla talebe cemlyetıe
rlnln tesisi lŞi süratie ilerlemektedir. 
İlk olarak hukuk fa.kültesi talebe ce
miyeti teşkil edllmfştlr. Faal büronun 
intihabı tamamlıınm:Jli· 

KADER ET 
Dört nulus rflemuru ''rahat yerleştikten soara Fahrinin bir mani mi var} söndü. Şimdi aramızda ancak. man· 

• sıkışık vaziyetini bilmiyen doktor bir - Böyle bir§ey ıma etmek iste- tıkt ~ samimi bir dostluk mevcut, adliyeye verildi 

Aşk ve macera romanı 
aralık, doetuna: medim. Her halde evlenmenize _ Bu sözlerinizden doğruau hay- VUAyet idare heyeti Şişli, Şehre--

- Şimdi neyle mC!gulsünüz dos- marıi olacak ben değilim. Evlen- rete dütüyorum. ıninl, Samatya, Fatih nüfus memur• 

Tefrika No. 116 
tum diye sordu. Fahri, bu auale meyi ciddi mi düşün~rsunuz} D k v Su mıeee1 lan baklarmda Itlzumu ,muhakeme 

Nakleden: (VA • Ni) üstünlı.örü bir cevap verecekti. - Bana müna.ip bir et buluraa- . -.-bir0 to:~ugub-~; __ 1 zanda ~-ı.e:_ bratı vermiştlr. Bu daiıttlerde bazl 
D k k 1 • • d b h mıı tarara ınıı&AJllD 11MWıa tımselerln yaşla.nnm k.iıç61tilldütil. o tora, sı ıntı ı vazıyetın 'Ctl a - nız. ·ad~ 1 d ı. 1 C:.---ed d 

}lqmet, müperilerini yalnız kabine- asa, Hqmet"e Yalovada rulaymca, 
Iİnd~ beklemez. .l.tlmbulun bir çok oau Oo.tu Fahriye prezante etmiş 
hu.ıt~i h.utabane&erine devam eder, V• ilci erkek arasında az bir zaman
gazetelere de bbbt makaleler ya- da aak: bir dostluk peyda olmuttu. 
zudL Bu bakımdan itleri tılunnda Falır: 1-lqnıetten, Haşmet de Fahri
eid'1or, bol bol para kazanıyordu. ~ boılanmııb. 

Bıılıkç:lığa sardığı merak aayesin- Suzıımn Fahriye olan aşkı, geçici 
d .. • balıkların muhtelif cinsleri hak- h ... vealerden değildi. Suzan. küçük 
lınJa derin tedkikat yapmIJ, neler- bir iltifatına mazhar olmak ve klft)
(Ln hOf}andıldannı, hangi cine ha- rial~:rfai tabnin etmek için avuç avuç 
lı.klann, hangi c:Wıs balrklan yedik· para harcamaktan çekinmeyen zen
lerini. hastalıklannı, bunları üretme gİn e:rhllere k.atiyen ehemmiyet 
çarelerifü de iyiden İyiye incelemiş vermediği halde. gönlünü bu beş 
idi. paruız asilzadeye kaptırmıştı. Hat-

Fahri, doktor Haşme'tle Yalova til. her zaman Fahri ile buluşabil
l:apl cahnnda yaz mevsiminde te- mek için evının kapısını zengin 
sadüfe.ı tanışın~ idi. Fnhri, roma- pttstişkarlarına kapıyacak derecede 
tizmcsrnı tedavi için değil, fakat hu iptilasın& ileriye vardırmıştı. Fah
lür kaç zamandanberi kendisine ri ise artistin bu aşkına ıkayıdsız dav
aba 11 yakmış olan fstanbulun meş- rantyor, münMebetini kesmemekle 
hur a rtistlerinden güzel Suzan ile beraber, bütün zamanlarını ona vak
b:r kac gi.:n beraber kalmak için fetmelt :istemiyor, hatta ara sıra at· 
Yalovaya gitmi~ idi. Suzan, doktor lı.byordu. 
Haşmet'in müşteri}eıindcn idi. Su- İki arkadaı kompartlmanda rahat 

sedemezdi. Eaucn buna da lüzum - Hay hay 1 cı ~ feıYb' er,_ en a.onuıa un. VC? bamlanna yanlıı cözıdaıı Terl1diği 1 -
z ngın ır .ıuz Yeya kadın bulur dia edUmektedir. J:n'ak, d&T& ~-

görmüyordu. Çünkü para göz olan - Adelesye lüzum yok} ..: b . ea- nwıı tAfn müddehnnumlltğe yerllml.f-
doktordan para kopara.mıya.cağını - Evleneceğiniz kadın zengin ruz, enı unutmazsınız. "" 
biliyoıdu. Doktor Ha§met. doetları- mi olmalı} - Hay bay. Ur. 
na keeeısiıün ağzını açacak adamlar- - Tabii d~l mi) İkl arkadaş böyle konup ltanu- Aakerlerimize kiflık 
dan d~ğildi. Dostluğunu hiç bir za- - Ayni zamanda tıiizel olmumı p. Pendiğe gehni§lerdi. Burada hediye 
man maddi sahaya götürmeğe !~- da i ~:yorsunuz. trenden indiler, doktorun balıltçıldt 
:.ıun.. görmüyordu. Bunu, Haşmet ın - Fazla mıı.l göz çıkarmaz. Hem alut Te edevatile dolu lci el çanta- Bodadlanmızl bekle,en kaıhrtıma8 
tabiatini iyi bilenlerden öğrenmifti. zengin, hem <le güzel olursa bundan sını bir haınala vererek sahile doğru ~:= = ;c'",!t° = 
M&amafih Fahri, doktorun sualini fikayet edecek değilim. yurüdüler. Sandalcı Memit kayığın- p.n1:ııe etmek :ma.ksadfte yardmıseve1' 
covapsız bır~cmamak için ehemmi- Doktor Haşmet, biraz dü~ndük- da uyuklıyarak müfteri bekliyordu. Bayanlar cemiyeti r.tanbul fQbeeDe 
yet vermediğini ifade eder bir ta- ten sonra merakla sordu: Doktoru görür görmez, uzaktan .e- KmJay ceınlyeti mü$erek blı: bih'O 
vırla: - Acaba, bu projeniz.e Suzan ne vinçle bağırdı. te6is etmiştir. Bilro demal fa.nllyet.e 

- Vallahi, bu bekarlığa bir niha- diyecek} Size tutkundur. Boou pek S f _ı..ı:_: d k L . Sizi' geçecektir. 
'- li l ed""' · · ı. ·ı· 5 .. l . - a a ~z o tor ıoey, :yet verme..: zamanı ge p ge m ıgı- ıyı 01 ıyorum. onra guze , zcngm k b k~ ı..ı.. d ı. _ dü. ak- İngı"lı·z futbolculan 

. d"" .. .. d vil. l b" k d d d ço tan e nyorcıu&, an.a n 
nı ara sıra u"unmuyor ıeg ım. \le !'F c ır a ın ır a. B k- d d N "f 

B .• pm, ostan oya asm a azı ça- Ad da bı·r m ç - u sozden maksadınız ne} - Öyle mi zannediyorsunuz? 1 .. k d k ana a 
D v l d vuş a sızı onuşuyor u . kJ 

ogrusu an ıyama ım. - Anlamnmazlılctan gelme, azi- Dok Ho.ş *i lizini M yapaca ar 
- Allah Allah sözl.mmde anla- zim, her lıalde bu huaueta sjz ben- . t t~~ ~ ikm~t, va Fah .. r Adana 18 (A.A.) - M181Ca ~ 

§ılmıyacak bir fcty yok ki... den daha doğru bir mütalaa ileri mış::ı CI ım """'!Ja en ı8onra M rı. 1 e mek. G:zere İ.stanbuldan ıCh-ftınize 
- Sakın evlenmek ıüyetinde ol- sürecek ibir vaziyette bulunuyorsu- bnabe;., sand at adı ve emıte: gelm.it olan İngiliz muhtelit futbol 

mıya.sınız. Ben böyle bir ihtimali nuz. - Çabuk, Bostanköy adaeına takımı, önümüzdeki cumartesi günl 
aklımdan geçirmemiştim. - Bu hevesler geçicidir. Suzanın çek. emrini verdi. Aldana ~~ litilıe ğr ma~ yapa" 

- Niçin evlenmiyeyim,1 Yoksa da bana tutkunluğu yavq ya va§ .(Arkua var) caktır. 



19 Klnunuevvel 1941 ~XŞA-11 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Noel ve yılbaşı 

eğlenceleri 

i ŞEBiR BABBRLERi l 
:r.tıJn bir eşini :va.anadıiı bir 

"'9m. en uzak eaıktan en a:sak garbe 60 para ucuzlıyabileceği 
lmdar b6tiin dünyayı bplıyan bir • '..1 l• 
iahne iberlnde a,nanıyor. Bu dramı O tallmin eui ıyor 
mcak bir kaç bahtiyar millet seyirci Ç kiti mahkfun oldu, --·-
gibi, yalandan. uzaktan ıeyred.iyor. 1 kiti tevkif edildi HükQmetln etmek fiatıerinl b tün 
~alanda bitecek olan ıene, bu dra· _ _ _ _ memlelrette blr mlkdnr ucuzlatmak 
mm m acıklı perdelerinden birini mak.ssdlle cbu~dıı.y koruma verglsb-

l Ekmek fi tı 314 bin lira 
ihtilas! 

Bir veznedar 5 sene 1 O 
ay hapse ve para 

cezasina mahkfun oldu 
~zlerimtzin önüne serdi. C2..1.:..ıer .,.,.:,~e::o DP~~ie~~ ~~~n1.~ nln kaldınlm.Mı için Meclise bir ka-.. - .,._.,... ... ı.ıı: ...,. ""'" .... :ıs.ı.zı ..., .... ,,_ Gayri mllbadlller cemlyetı vezne-
,ooldı. insanlar tanklar albnda ezil· satms.k SU?et11ıe 1hWtb yaptıkla.nn- nun l!yiha.st verdiğini yazmıştık. . darlığında bulundu~ sıradıı. UıtnaB 
mler, bombalar altında yaaguılar dan ~~ardır. Asliye tk1ncl İstanbul Belediyesı iktlsad mUdtı.r- yapmaktan maznun.en mahkemeye 
&;inde öldüler, denizlerde boiuldu· cesa mah\emesinde tk1s1nlıı de otu- lllğünün kanaatine nazaran, bu~day vertıen Macldln muhakemesi b1rlncl 
lar. zs.I! Hra po.ra. eezası Memelerine ve !:n fta~~ :ı::~rıa:c:1~~ a~ ceza mahkemesinde bıtlrl.lmlştlr. 

Bazı. milletler açlığın en aaldı, en di\kkftnm bir hafta k:apatılma&na yab1lecektır !'a.kat bu tedblı1n ya- Muhakeme neticeslnde Macldln, ce
feci tecrübelerinj geçiriyorlar. Yala- karar ve~tlr. nmda 'fypriık mahsulk!rt oflst ~rn.- mlyet defterlerinde ta:hrifat yapmak 
ımm•zdan. uzağumzdan açların inil- Mağaza.su:ida altmıf çift aosop. bu- !mdan nakliye ma.srafının lnd.lrllmesl ve para mlkdarıannı noksan llı:aydet
ıtiai kulaklarunm tırmalıyor. İ§te lunduğu halde th\\Jdı.r maJm<vlııe 1..4_ alınacak bazı .,.....,1 tedbirleri ek- mek suretue 314 bin sıo lira. 62 turuş 

bunları .ıra.""" _,...,;ıı..;.~ma.ktan az .,.... ..~- kıymetinde para ve gayri mü.badll 
böyle uğursm bir aene yalanda biti- y....- ıı-•u.ı,<> 1l1 - mek fla.tlnln bir ınl.kdar ucu.zla.tıla.bl-Melkotl ve ~hda Mlluıı.n bonoswıu UıtllA.s yollle fllmmet1ne ge-
yor ve belki daha uğursuz olacak ~rınd.a tatJba. ~ Ieceğl kanaati de mevcuttur. Bu tak- çirdiğl sabit olmuştur. Bu suçtan do-
,.eni ıene başlıyor. Bmıiardan M1:bra.n ~ ~t~ dirde ekmek flııUerı blr buçuk kuruş layı Mncldln beş sene on ay müddetle 

Noel ıenenin ıonmıa yalmı bir ekll k tevJd! DU ed1lm§l.~ ~ ucuzlıyn.blkcektlt. a.ğ'ır hapse konulmıi'sına, lhtil~ ettı-
prp bayramı, yılbatı yeni aenenin :~:ha~: tahkıkatı dev~ Evlerden alman fitler lt1 paranın kendlsine tazmin ettırn
Dk bayramı. Garp bu iki geceyi ve ediyor. Şehrimizde, evlerde bulunan niltu- meslne ve 814 bin 310 Ura. elli kuruş 
ıünü bayram saymıştır. Biz de garbe Tuhafjyec1 Cevad, metresı 18 lira.ya sun tesbltl içln fişler da.ğıWdığmı da para cezası ödemesine karar verU
döndü!: döneli bu bayramları be- sa.tııması icap eden kum.ıı.§ı 23 Ura.ya yazmıotık. Fişlerin toplanması t:ı.- mtştır. 
ninueıdik pekala! Fa.kat bayramın aattı~dan ikin.ot ceza. mahkemesin- ma.mlannuştır. Bunların bir kaç giln- * ~!rgeme derneğinden: Derneğl-
asıl sahipleri olan hısanJar bugiin de y1mı1 b~ llnı. para cezası ödeme- d~berı vi!Ayette tasııtfl yapılmakta- m1z menfaatine, Takslın Belediye AFRİKA ÇÖLLERİNİN KORKUNÇ llİKİMİ 
bayram yapacak halde olmaktan sine ve dUkkAnınm t>lr hafta kapatll- dır. Neticeler hftktUnete blldlrlleeek- gazinosundo. 20 Birtncik.Anun cwnra ç ı L G ı N s u R u c .. • 
çok uzak. Dünya ı~İ üzerinde masına. karar verllmlştlr. tıt. tesi gilnil verllm~ bmra aluıın~ U 
hir. perde arası olmayan bu hakiki olan çayımız tehir ed.ilml§t!.t. nfin ınüthll olduğu kadar eğteneell maceralan. 

dramı oynuyorlar. Acaba biz bu D J ? Pı·rı·nç fiati ı ı VALACE y dramı velevki iki gece olsun zevkle, amat nereae. Günlük Borsa B a § R o J de: BERR 
dansla. .-unpanya ile seyredebilir y k d I p E K s· d 
miyiz? Hayır; buna vakarımız. cid- Fiat murakabe komieyo- a ın a ınemasın a 
diyetimiz ve nihayet hicabunız mani Drahomayi almadan 18Blrincik!inan19U 

L. K . olmalıdır. nikaha razı olmadı, nu narh koydu 3 7,5 933 Türk borcu ı. n. m. 
Diğer taraftan doğrudan doğruya t d k yb ld > > 1933 lki'amlyeli 

23.40 l/A-----!!lll'.lll~l!!m:ı::::!::=ılEJınsıE'.'Z!iSI _____ ,~ 
20,20 
:U,'15 
Zl.10 
19.80 
1970 
&6.50 
16.50 
2'7,25 
49.25 
48.85 
~.50 

harbe girmem.İş olanlara da düşen ve or a an a o u Flat nıürakabe komisyonu, dün vali • > 1933 İkrnmlyell Erganı 
iktisadi tedbirler bergijn yazılıyor, mua;vfnl B. Ahmed Kınık'ın relsllğl > 'l 1934 Sivas-Erzunım ı 
ıöyleniyor. O iki gecede ıarfedile- Beyoğlu .Evlenme me:ı:nurluğun.da altında uzun bit toplantı yapmıştır. > > 193( Sivas-Erzurum 2-7 
cek konfeti, serpantin kiğıtlarmı garip bir hA.dlse olmuştur: Zengin Toplnntıda komisyon, plrlnç beyan- > 7 1041 Demlryolu istikrazı 
bile tasarruf etmeği düşünmek de Ermenı ailelerinden blrln1n kızı ne nameleri ve fl.a.tletl üzerinde durmuş- > 2 1932 Hazine bonolan 

. bir vazifedir. Hem hangi guz" el ıe- n~ısı olan genç, J"Jkft.h muamele- tur, Pirinç satanlardan istenen be- • • 1935 Hazine bonolan 
lerinln """P''--- ı in Evle me yannamelerln vertlme milhletı ya.rın- > • 1938 hazine bonolan 

neyi teni n hangi güzel seneyi " - ~ ç nme -R.td murluğuna. müracaat etm.ışlerd!r. k1 cumartesi gilnfi bltccektlr. Beyan- A. Demlryolu tahvlll I - n 
e, şevkle istikbal edeceği%? Bunlar, tayin edilen günde memurwı nameler verilmektedir. A. Dcmiryollan tahvllt ın 

Amerikan • Japon harbi • !!nüne otu:acaklan mrada, damad bir Komisyon, plrlnç na.tıerını tedklk A. Demlryolu mümessil senet 
dakika. müsaade tstemı.ş ve salondan etmiş ve plrlnce narh koyma.ıh mu- T.C. Merkez bankası 

zıtların harbi çıkmı.Ş'tır. Aradan yanm ım.a.t geçmiş. vafık bulmuştur. Dünkü toplantlda T. İş bankası nama. muharrer 
dam.ad gelmemlştlr. Bunun üzerine her clns pirinç için ayn &Yl"l narhlar T. İŞ bankası (hamlle alt ) 

13~.-
12.30 
12.80 

Dünyanın en eakiai - daha doğ- §&hldlerden b!ri damadı aramağa baş- kabul edJim!ştır. Plrlnç narh llste6l T. İs bankası mümessil his. 
nısu en eski olduğunu iddia eden - lamıştı.r. • bugUn ll!n edllec~ttr. A. Demlryollan şirketi (% 80) 
milleti Japonlar ile dünyanın en yeni Şahld damadı bulmuş, delikanlı ~u A. Demlryolları şirketi (% 100) 

145.
~.25 
46.25 
10,25 milleti olan Amerı"kalılar birbirlerile sözleri söylemlştir: cBana va.dcdileıı Esk1hlsar ~lmento 

carpqıyor. Bu c;arpıımanm siyasi ve drahouıa henUz verlhnedl. Bu para ve- Filın1 ~&sterllmekte olan Kredi Fonslye 1903 

askeri neticelerini tarhp öl ekten 1 rilmedikÇP. nikgh muamelesinin yapıl- cu·· celer : : ~~rtl 
· d b iki' mil.Jet d~! t i D'U!Sım. razı değillm.a 

zıya e u aras1n -.. e.. I Ş hld k l'" k d nl > Kupon zadl b' • · d" .. 1' ş· d' a oşup .,. ayınpe ere a at- > 
_ ar~-· ı.r;m 1~ ~une un. ım • ı mıştır l)ayınpeder yanmda. o kadar Türk altını 
aoyledıgırnız gı'bı Japonya dünyanın para bulunmadığından tıcdlyatın ak- ve Devler Külçe altın bir graını 
en eski milletlerinden biri, Amerika şam yapılma.smı ısteınlŞtır. Fakat da- Osmanlı bankası (banknot) 
ise yepyeni ve genç bir millet; Ja· mac.' bunu kabul etmemtş, ortadan Memleketinde Londra 1lzerlne 1 sterlin 
ponya ananenin şiddetle büküm kaybolm~ur. G Nevyork üzerine 100 dolar 
sürdüğü bir memleket, Amerikada Ü 11 ive r ,· n Madrld tızerlne 100 pezeta 
anane hemen hemen yok gibi; Ja· KÜÇÜK H.ABERLER Stokholm tızerlne 100 kuron 

109.50 
105.50 
fi9.

l 1.25 
•' 2'7,80 

1,03 
S.00 

0_:4 
129,20 
12.93'15 
S0,'76 

poınyad.1 kan, Amerikada para asa· s h ti • 
Jeti üküm sürer. Japonya halkı ka· eya a erı 8EBİR TİYATROSU Temslllerl .... . * Kızıltoprakta oturan Zeynep Tepebaşı Dram Jtısmmda 
naa-ir pırİnc; ve kuru balıkla ya· adındaki kadın dün Knyı.şdnltı ca.d- n~•-• ll 1 n....e sa.at 20.00 A-

" ---!'-- mili ·bot bol il ........ .ı.ı.u.ıl, c t1, fevkalMe eğlenceli v=- ., ...... tar; .f'Ullel'UUl eti yer, b' • desinden geçerken §!Oför Fehminln t ... ( M tt D H ı ıoı A ı L B ) 
.. ___ • kl ld sind blr seyaha. .... tabı. Fl.atı 75 ""'·-... v mu.sa ıçıer, yeme erini en ıon yiye- are eki kamyon çarparak b~m- ........ ~ İsttklA.l caddesi Komedl Jcısmında 
eek rejimine uydurmak için kalöri dan yaralamıştır. Zeynep hastaneye TevZ! yerl: AKŞAM Mat.be.ası Gece saat 20,SO da. 
hesabına, IOD ıenelerin vitamin he- kaldırılmış, şoför ya.ltalanmşıtır. ( s AA D ET y u v As 1) 
aabma göre hazll'lar, kalöriyj temin * Galata.da oturan İzzet adında bl
İçin balık aalatasına ,eker tatbya r1 dün gece kendini b1lm.lyecek c1ere
tm: eker! cede sarhoş bir halde sokakta gtder-

Japonlar tahtadan bir nihayet ken muvazenesini kaybedip düşmü.ş- I 
!I~ •-~•- lerind ı' Am · tür. İzzet, kafası k:aldınm ta.,mm ke-
m;1 K&U1 ev e yaşar ar, erı· J 
kalılar Babil kulesil çık k narına çarpıp ağır surette yaralan- . 

.. • • c Y~ ac~ mı~. yarasından akan kanın ve sar-
yiiluddiktc, dunır ve c;unento ile ho'}luğun tes1rtıe oldu~ yerde sızıp 
yapılmı, korkunç büyüklükte bina- kalmıştır. Biraz sonra polis devrtye
larda otururlar. Amerikalılar eğlen· lcrt h:zetı kan içinde bulmuşlar, hns
ca ,) zevkin türlü türlü ~itlerini ta.neye kaldırmı.şln.rdır. 
~d eder, onu da beğenmez deği§- * Feshn.ne fabrikasında. işçl Rem
tirir. Japonlarda böyle bir İptila zlye adında bir kadın dün dokuma 
yoktur. Çay İçerler, musiki dinlerler, makinesinde ç~ırken mekik tırıa
birbirlerinir. evine gidip diz çökerek m~. Remziyenin ba.şma çarparak ya
otunırlar. En büyiik milli eğlencele- raln.mı.ştır. Remziye hasta.neye kaldı
n kılıç kalkan oywnundan ibarettir. nlmıştır. 
Ve nihayet Amerika beyaz ırktan- ww-d111111•-1111111m-

da ve bu ırktan olmıyanlan adam· tan ıeyredet'ken d~ fU• 
dan ıaymağa bila all$8.DUlDU4br; Ja- durı Acaba bu iki zıddan hangisi 
ponya ise sarı ırktandır ve aan ırkın diğerini yenecek 7 
iiatünlüğüne kanidir. Amerika.da Bu evvelden bilinemez, hilinıen bir 
halk zengindir; Japonyada fakir. ,ey varsa o da bu Ç81l>111l'1MD1 I09• 

Japonyanııı arazisi lrendi halkuu yoloji. etnoloji. pedagoji. hattl fizi
besliyemez, Amerikanınki Avrupayı yoloji. teknik, kültür hekınundan 
itile besliyebilir. Am«ikada aünde bayük bir llboratuar tecrübesi ol-ı 
•ekiz saatten ziyade kimse ça}ıfmaz, muıdıı-. Harbin aonqncfa etbette 
Japonyada çalllJmak için saat haddi ilimler bütün bu balmnlardan tıed-1 
yoktur. İtte, böylece tezadlan biraz lı:ililer yapacaklv ve neticede kim
-çekip uzatarak çoğaltmak kabildir. bilir ilim hazinesine neler ilave ede
Fakat a.ad mesele, böyle iki zıd mu· celderdir: 
bitin birbirlerile çarpışma.ama uzak· *** 

T AKSiM Si EMASINDA 
Bugün Matinelerden itibaren : 

Harikalar artisti 

CHARLES LAUGHTON'un 
NOTR DAM'ın KANBURU filminden ıonra oyna<lığı 

Türkçe Sözlü Büyük Macera Filmi 

KANLI MEYHANE 
Dilber MAUREN O' HARA nın 
lotirwle Büyük Okya.nualaroa. geçen heyeıcaJllı A,k, Entrika '" 
ba,ı:an bap sergijz~~ ve m6caddo De dol• .Uper filin 

~ ilave olarak 

LA GONGA 
Oönslı - Şarkılı - Muıikili çok eğlenceli film 

Bay Amcaya göre·-

BU 
HAFTA 

Sinema
sında 

Pek büyük muvaff::ı.kıyet kazanmış olan 

ZARAH LEANDER 
Y~ı 

KADDN SEVDNCEaaa 
Emsalsiz Super Filminin 

ikinci Haftası Olarak 
Be71rellerlnl gaşy etmekte devam ed~r. Programa illve olarak: 

IBRAHiM öZGUR 
ve 

ATEŞ BöCEKLERi 
MemleJtet.ı.m.Wn ~ Banat.ıcAn ca.ıs Kralı ile b&raber en mOmtaz 
a:ritadaşlan tarafından 20,30 dan 21 e kadar konser. 

ROMEO JULtYET, L.E.YLA 1LE MECNUN' dan aonra Atk ve 
eevginin, en yükseli. en ulvt duygulannı Şarlan yegane 

Ses Kralı ABDÜL VEHAB 
3 aenede erqilmez debasile hlllll'ladığı 

Me ut Günler 
(Türkçe sözlü • Arapça varkılı) 

Şaheserinde ilahi eesile terennüm edecektir. 

M yakında SÜMER ve T AKSiM Sinemalarında , .................................... , 
iLLY FORST 

BELAMi 
filminde 

Macera adamı... Kadın avcı
aı... Diplomat olan, bütün 
le.adın lı:albleTini t~hfr ıede-

cektir. 

MEVLOD 
M1llga Harbiye Nezareti mfuneyylz

letinden bay Mazhar'm qt bayan 
Kevsel"ln vefatının kırkına. tıeaadüf 
eden 21 Klnunuevvel !Hl Pazar günü 

SEHZADEBAŞI 

TURAN Sinemasında 
İki büyük Türkçe Film birden 

1 - Zal Oğlu Rüstem 
Türkçe aözlü ve prkılı muaz· 
zam .e emealısiz büyük Film 

2 - Notr Damın 
kan buru 

CHARLES LAUFHTON 
Türkçe aözlii 

lldm ltı~ deYamlı 
matineler. 

öitle namazını müteakip ruhuna it.ha.- .--------------. fen ~ Allpe.oa cam11nde bay Khım 
tarafından mevlMu ter1f ve bay Er
cthnend tarafından da dua yapılaca.
Rmdan anu edenlerln gelmeleri rlca 
olunur. 

Ym.ddatl 
israf her zaman bir cürüm

dür. BugUn bir biya.ııettir. 

lüzum olmadığmı biliyorum bay k.arardı&ı ~ uımand,. ... ..J uıp ec::mo ... 
- ltık bolluğundan fik!yete hiç 1 . . . Çünkü politika ~ ı ... Herkes 

Anıca... • 

~dil~·· İçine bir ampul tar~. 2_t.µrla 1 ... Meydanlarda geceyarılarına 1 B. A - Evet, aksi gibi 
' • ~.!f. kadar bovu bo~na yanan la.mha- ışık altında vecizeler do 

tara baktıkça acıyorum doğrusu! ... yorl ... 

o kadar 
okunu• 



Sahife 4 

-- yenJ 
.11/aup_unht 
· ç;!adgoları 

\ pek $ak,nda sel(yor 
N iJAb S€RYEN. Galdta,Karaköy lbla:1 

Sinema. San'at, Güzellik ve 
Gençlik Mecmuası 

75 inci sansı bugfuı çıktı 
YILDIZ'ın bu sayısında Jüdy 

• Garland - En iyi film haberleri -
Ak1nı Tamlroff - Şarlo karısından 
ayrılıyor ~ Blr film yazmak lçin -
Bart>ara Stanwyck'in en yeni elbi
seleri - Hollywood'un 80 lik yıldız 
yaratıcısı - Türk artisti: Bedia -
Demir taıç: Bir İtalyan fliml - Si
nema tarih! - Aynca bir :rtım roma-
nı - Blr fllm hikf!yesl - Mlzahl hl
k~yeler - Karikatürler, Fıkralar v .s. 

Her yerde 15 kuruş 

Kadıköy ikinci ıulh hukuk hakimliğinden: 
941/179, 941/191 

Göztepede Bağdad caddesinde 250 numaralı hanede mukim iken ölen 
Sahure Gen.soya. alt eşya. ~k arttırma suretlle 23/12/941 salı günü saat 
14 te Kadıköy Pazar mahallinde satılaca~ ll~n olunur. (11219) 

IR.ADYOI 
Bugi.inkü program 

12,30: Program, 12,33: Karışık şarkı 
ve türküler, 12,45: Ajans haberleri, 13: 
Karujık program (Pl.), 18,03; Fasıl he
yeti, 18,40: Chopei11'in eserlerinden 
CPl.), 19: Konuşma, 19,15: Dans müzi
ği CPl.), 19,30: Ajans haberleri, 19,45: 

DAKTİLO ARANIYOR 

Anadoluda ç~alt üz.ere Türk 
tebaasından Fransızca., TürJcçe 
yazan bir daktiloya. ihtiyaç var
dır. Aynt zamanda muhase4:>e iş
lerine de yardım edebllmelldlr. 
İ'kametg!h, tenvir ve teshin mM
rafı müesseseye aittir. Taliplerin 
(DakWo> namı altında 176 No.ıu 
posta kutusuna. müracaat etme-

leri llan olunur. 
Klı\sik Türk müziği, 20,15: Radyo Ga 
zetesi, 20,45: Şarkı ve türküler, 21: Zi- Yazibanede çalışabilecek bir 

raat takvlmi. 21,10: Temsil, 22: Salon Bayan aranıyor 
orkestrası ,22,30: Ajans ve borsa ha.- 1 

berleri, 22,45: Salon orkestrası. Daktilo bilenler tercih edilecektir. 
Yarın sabahki proıram Adres: Yeni wstane cad. Mimar 

7,30; Program, 7,33: Hafif program Vedat Han No. 26 
<PU, 7,45: Ajans haberleri, 8: Sen!o- lll••••••••••••lli 
nik program. (PU. 

Emiönü Halkevinden: 
Bu hafta içinde Evimizin konferans 

ve temsillerine alt program aşağıda
dır. Bu toplantılara ait davetiyelerin 
büromuzdan alınması rica olunur. 

19/12/941 cuma. günü saat 20 de: 
1 - Halkevi postası, 
2 - Konferans (Adabı muaşeret): 

Burhan Felek. 
3 - Temsil (Ceza kanunu>: Evim.iz 

Temsil şubesi tarafından. 
20/12/941 cumartesi günü sa.at ıo de: 
1 - Halkevı postasr. 
2 - Konefrans (Aile.de gıda t:ı.nzl

miı: ·Adnan Öğüt tarafından. 
3 - Temsil (Ceza kanunuı: Evimiz 

Temsil subesl tarafından. 

Askerlik işleri * ı. Tüm As. D. Başkanlığından: 
1 - Bütün yedek subay ve memur

lardan şimdiye kadar terhis edilip de 

Dr. IHSAN SAMİ -
BAKTERİYOLOJİ 

LABORA TUARI 
Umuml kan tahlllA.tı, frengi 

nokta1 nazarından <Wasserman 
ve Kabn teamftllerl) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 
hastalıkları teşhisi, ldrar, ce
rahat. balgam. kazurat ve su 
tahlllA.tı ültra mikroskopl, hu
susi aşılar lstlhzarl, kanda üre, 
şeker, Klorür. Kollesterin mıt
tarlarının tay1nl. 

Divanyolu No. 113. Tel: 20981 

ZAYİ - Artvln ağtr maklnelt tüfek 
bölüğünden almış oldu~um ve Ordu 
as!Qerllk şubesinden verilen askerlik 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

32:? doğumlu, Ordu Perşembe 
karyesinden Mehmed oğlu Arif 

şubelerine henüz müracaat ederek ZAYİ - Görele nüfus memurluğun
tcrhls keyfiyetlerini yaptırmaın..ı.ş dan aldığım nilfus teZkeremt ve bera~ 
olanların çok kısa zamanda esas ka- berinde Görele askıerlik şubesinden ve
yıtıı oldukları ~ubelertne müracaat ile rilen askerlik teZkereml Ka.la.tatyerln
terhislerini kaydettirmeleri ve bu ~1 de bir kaza. neticesi batan Saımsun va
zam:ınında yaptırmıyo.nlardan 1070 purlle birlikte kaybolmuştur. Yenilert
No. ıu kanun mucibince para cezası ni alacağımdan eskilerinin hllkmil 
alınacağının bllgl edinilmesi. yoktur. 

330 doj'umlu Ömer oil• 
Hüseyin Kılıçarslan. 

2 - Yedek subay okuluna. sevkedillp 
de oradan kıta hizmetlerini yapmak 
üzere blrllk ve müesseselere verilerek 
bu kere terhl.s edllm4 kayıt numaralı 
yedek subay ve memurların gerek er 
muamelesini takip eden esas şubesine 
müracaatla er kayıtlarının kapattırıl
ması ve gerek ikametgahın bulunduğu 
şubeye yedek subay kaydin!n yaptınl
ması ve bu işin 1070 numaralı kanu
nun ıo uncu maddesinde tasrih edilen 
müddet zarfında yapttrınıya.ola.rdan 
para cezası alınlı.Cağının bilgi edinil
mesi rica olunur. 

ZAYİ - 930 senesinde Damga mat
baasından aldığım bonservisi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Muammer Eriş 

Aı:leml iktidarın çaresidir. Reçete 
- He kutusu 200 kuruştur. -

ZAYİ - Eminönü Belediyesinden 
almaktn oldnğwn oğlum a.Sker Meh
mcdin maaşında kullandığım tatbik 
mühürümü knybettim. Yenisini alaca
ğımd:m eskisinin hükmü yoktur. 

Necmiye 

İstanbul İkinci İflıls l'tlemurlufun-
dan: 941/4 

Müflis Bigalı Halllin İdare azası f&
tlta etmiş olduğundan, ~ln eıhemml
yetlne binaen keyfiyeti t.edkllc ve tcab 
eden kararlan vermek üzere alacaklı
ıann davet edildi~ gün gelen alacak
lılar toplanmanın 20/12/941 e tal1klne 
karar vermişlerdir. Alaeaklılımn. o 
gün saat 12 de Dairede hazır bulun
malan Uln olunur. 

ZAYİ - Ask:erl vesikamı ve nMns 
cüzdanımı myl ettim. Yenllei1nl a.ıa.
cağundan eskilerinin hükmt\ olmadı
ğını llb ederim. 

Karabet oğlu Parsih 

Emniyet Sandığı Müdürlüğöndenı 
NL~ntaş Meşrutiyet M. 1 inci. Ayaz

ma sokak 26 No. 1ı evde Mehmed kızı 
Fatma. Özmez, 25/3/938 ta.rlhlnde Ban· 
dığınuza bıraktığı para için verilen 
96072 numaralı cüzdanı kaybett1tını 
söylemiştir. Yenisi verlleoeğlnden es
kisinin hükmü ohnıyaea!P ilb oltmur. 

ZAYİ- Beykoz Askerlik Şubesinden 
aldığım askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenisini ala.cağımdan esk1stnln htuc
mü yoktur. 

327 dohınla Tevfik Gö.ran 

AKŞAM 19 Kanunuevvel 1941 

' . , .. 

aş, diş, nezle, grıp, romatı mı 
Nevralji, Kınkllk ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser 

icabında giinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan israrla isteyiniz. 

••••- Doktor ••••111!!1 
ÇIPRUT 

Cildiye ve Zührevlye mütehassısı 
Beyoğlu Yerll Mallar Pazan kar
şısında Posta sokağı köşesinde 
Me enet a artımanı. Tel: 43353 

Umumi Deposu: • Sultan 
Hamam Camcıbaşi Han 

Muhasebeci Aranıyor 
As'kertikJ.e iüı;iği olmayıp inşaat işlerinde bulunanlar tercih 

edilece~tir. Taliplerin yedleıindeki bonservis suretlerini bir mek
tupla (R.G.) rümuzile 176 posta k•.ı.tusu adresine göndermelıeri. 

Devlet Demir Yolları Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz de kurs ve staj görerek mak.lnist ve baş makinist, teknik büro 

personeli ve fen memuru yetiştirmek üzere lüzumu kadar Sanat okulu nıe
zunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında göstereceiklerl muvaffakı
yete göre san.atkAr ünvanile ayda. yüz liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitil"Cnler bir derece terfian 
maaşlı olarak tescil edilir ve mütıeakip kurslardaki muvaffakıyetıerine göre 
merkez, atelye ve depo teknik kadrosu dahilinde terfi ederler. 

Aranılan şartlar şunlardır: 
1 - Askerliğini yaprnl3 bulunmak. 
2 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak. 
3 - Ecnebi ile evli olma.'mak. 
Tallp olanlann kısıı. hal tercümesl, istida. ve bonservis suretlerlle 4/1/942 

gününe kadar ~letme müdlirlüğüne müracaatları ve bilahare adreslerine 
blldlrllecek yerde ve günde imtihana gelmeleri lüzumu 110.n olunur. 

(9379 - 11165) 

Devlet Demir Yolları Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz motörlü trenlerinin elektrik tesisatmın işletme ve 00.mirlnde 

çalıştınlma.k üzıere beş elektrik ustası alınacaktır. İmtihandaki muva..ffakı
yet. derecelerine göre birinci sınır ustalığa kadar derece ve ayda yüz liraya 
k:a.dıır ücret verilecektir. Bir senelik sta.j müddetini muvaffakıyetle bitiren
ler tescll ve 3173 No. 1ı kanun dahilinde terfi ettirilir. 

AranıJan Şartlar: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak,. 
2 - Askerli~ yapmış bulunmak, 
3 - Röleli, komplike ve lncıe elektrik işlerinde çalışmış olmak, 
4 - c3• te anlatılan şeklldek.l tesisata alt şamalan anlayabilmek ve te

si&ıtt&n şama. çıkarmak. 
5 - Bdbln samı.asını bilenler tercih olunur. 
Talip olanların kısa. hA.l tereümesl, istida ve bonservis suretlerlle 

4/1/942 gününe kadar Zat işleri müdüriilğüne müracaatları ve bilft.hare ad
reslerin& bildirilecek yerde ve günde imtihana ~lmelert lüzumu UA.n olunur. 

(9378 - 11164) 

Maliye Vekaletinden 
1 - % 5 yedeklerlle beraber 67200 adet tahvllln bdısı 2490 numaralı 

kanunun 41 inci maddesinin c fıkrası mucibince açık eksUtmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen baskı ücreti 3300 liradır. 
3 - Muvakkat t.emınatı 247,5 llradır. 
4 - Eksiltmesi 20/12/941 cuma.rtM1. güntl saat 11 de Levazım müdürlü-

ğünde müteşekkll eksiltme komisyonunda yapılacaktır. . 
5 - Şartnamesi Anka.rada Maliye VekMetı Levazım müdürlüğünde, Ia

ta.nbulda Dolmal>ahçede Maliye Veklletı Evrakı matbua anbannda görllle
blllr. 

G - İsteklller1n 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ilncO. maddelerinde yazılı 
belgeler ve mu'VUka.t teminat makbuzu veya banka. kefalet mektublle bir-
llkte tayin olunan gün ve saatte komlsyona. mftra.caatlan. (10681) 

Deniz fabrikalan umum müdürlüğünden: 
İmtihanla. ve göstereceldert Uya.kate göre takdir edilecek saatllk:le tor

nacı, ~!, ba.kıı1 borucu, demir borucu, akOmillltör tamlıctsl, motöre1l, 
elektrikçi ve till.'blnei alınacaktır. 

Gidip gelme yol masraflan kendllerlne alt olmak üzere icap eden vesa
DclerUe Gölcnıc dentz fa.brtkalan umum. müdftrlııttıne milracaat olunması. 

(10852) 

Maliye Vekaletinden: 
Türk param k:ıym&tAni koruma. ha.kkında.kl 12 numa.ralı k&ra.rn8m.enln 

g uncu maddeelne bir fıkra ilAveslne da.1r tcra veklllert H~tlnoe ittihaz 
oltmuı 27/11/941 tar1h ve 2/16005 sa.yılı kan.r aıp.ğıda llln olunur: 

Madde 1 - İthalltçılara ithal edecekleri mal bedellerinln b&rlçtıe peşi
nen ödenmesini tem1n için Türkiye C\\mhuriyetı Merltes Bankası de11l.etne 
açılan akreditifler dolayısile me-Mdlı' bankaca tthalMçıla.rdan akred.1rtfe 
mfi.teallık malların muayyen bir müddet zartmda. memlekete ithal edilece
ğine dalı' birer tıeahhütna.me aıınuı. Bu teallhütnamelere rlayebslzllk karar
name httkümler!ne aytın hareket sayılır. Ve teah!htltnameyi imzalayanlar 
ha.kkı.nda. kanun! takibatta bulunmak dzer~ bu teah:lıütnameler Türkiye 
COmhın:Vet M~ Bank:a8ınca. Kambiyo mtti'a.'ka.be mercllertne tevdi olu-
ntı11. • 

Madde 2 - Bu kara.r nefrl, tar1blndeıı muteberdir. 
Madde t - Bu 1mmnn h!ıra.ruıa Me.lfn Vek111 memurdUI. U120g} 

lSTANBUL KAMBiYO MODORLOCONDEN: 
Amerikan ithalatına. alt döviz müsaadeleri 23696 numaraya kadar in~ 

edilırı4tir. Vaktinde aldırılması, aksi takdirde primlerin müddetinin temdJt 
edilmiyeceğtnt bildiririz. 

İstanbul deniz komutanlığından: 
Yıldıran motöründe ücretle çalıştırılmak ürere bir motıörcil makinist& 

ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarlle birlikte Kasımpaşada buhuıan İs-

tanbul Deniz KomutanJığı.na. müracaattan. c1117h 
1 - Nüfus cüzdanının iki kıt'a sureti 
2 - Askerllk terhis vesikasının suretı 
3 - Çalıştığı yerlere alt bonservislerin sureti 
4 - Makinistlik motörcü şn.hadetnamesinin sureti 
5 - Altı adet vesika rotoğrafı. 

Nizip belediyesinden: 
Volf buhar makinesi ve elektrik Lşlerinden anlar bir makinl3t almacak

tır. Ücret 100 liradır. Taliplerin mevcut veslkalarile birlikte belediye riya-
setine müracıı.at etmeleri. 01160) 

Devlet Limanları işletmesi umum müdürlüğünden 
İşletmemize buhar çarkçısı . motör yağcısı, gemici ve mavnacı alınaca

ğından talip olanlann evrakı müsbitelcrlle idaremiz Baş Enspektörlüğüne 
müracaatları ilAn olunur. (11029) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için 250-350 ton motörin on beş gün müddetle 

ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedell (82845) liradır. 
3 - Teminatı (5392) lira (25) kuruştur. 
4 - İhalesi 2/1/942 cuma günü saat 11 de yapılacağından şartnamesini 

görmek istiyenlertn her gün Encümen kalem.ine müra.caatıan ve 1steldlle
riu de ihale günü olan 2/1/942 cuma. günü saat ona kada.r 2490 numaralı 
k<::ı:unun 32 ncl maddesi sarahatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mek· 
tuplarını Belediye dairesinde müteşekkil Encümeru! vermeleri. (11050) 

(9282> 

MATBAACILARA 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden: 
Beden temiyesl ve spor mecmuasının bir senelik tab'ı işine dalr 10/12/ 

941 tarihinde açılan eksUtmeye girenlerin verdiklert fio.t çok görüldü~ün
den şartnamenin klişeye alt hükmü değiştirilmek suretlle yeniden eksiltme 
açılmıştır. 

İsteklilerin 25/12/941 perşembe günü saat 15 de satınalma komisyonu-
na müracaatları. (9346> (110521 

M. M. V. Hava Müste§arlığmdan: 
Hava müsteşarlığı teknik taburu için otomobil ve tra.ktör maklnlstl " 

meydan ve yol ~aatma vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 
Verilecek ücret miktarları yapılacak imtihanda. göstereceklerl ehliyete 

göre 50-120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleri Ue Hava. Müsteşarlığın& 
müracaatları (9310) (11054) 

Deri Barsak arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu İstanbul vilayet ıubeıindeıu 

Kurban bayramında teşkili\tımız tarafından toplanacak kur'oan dert " 
barsak.larının açık arttırmasına. 17/12/941 çarşamba günü başlamış ise de 
lştirltk eden zevatça. veri.len :fiyat haddl H.yıkında görülmediğinden arttırma. 
?4/12/941 çarşamba. günil sa.at ona. talik edilmiştir. • 

Taliplerin arttırma. içln mezkür gün ve saatte Caıtaloğlundakl şube met\
kezine ve şartnameyi görmek için de şube merke'Llne ve İstanbul vilayeti 
dahilindeki ha.va kurumu şubelerine müracaat etmeleri. c11206• 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
Askeri Muallim alınıyor 

1 - Askeri ortokul ve liseler için aşağıdaki şartlan taşı

yanlardan lüzumu kadar askeri muallim sınıfına nakloluna... 
caklardır. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalan birer dilekçe ile 15/ 
ll. klınun/942 tarihine kadar Ankarada M. M. V, Askeri 
liseler müfettişliğine göndermiş olmaları lazımdır. 

a) 1455 No. lu Askeri memurlar kanununda yazılı şartlan 
haiz olmak. 

b) Üniversite veya Fakültelerin öğretmenlik yapmağa sar 
lAhiyetli şubelerinden mezun o1mak. 

c) Yedek subaylık vazüesini yap~ bulunmak. 
d) Yaşı nüfus kaydına göre 40 dan yukarı olmamak. 
ö) Sağlık durumları askeri öğretmen sınıfına nakle elve-

rişli olmak (askeri heyeti sıhhiye raporile sağlanır). 
f) En az on be.ş sene hizmet edeceğini taah.hüd etmek. 
2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunlardır: 
a) Tasdikli okul diploması sureti 
b) Tasdikli nüfus hüviyeti cüzdanı sureti 
c) Hüsnühal kAğıdı 
e) Tam teşkilll As. heyeti sıhhiyeden sağlık raporu 
d) Noterlikçe musaddak ve on beş sene hizmeti kabul ede

ceğine dair taahhüt senedt 
f) Fotoğraflı hal tercümesi. 
3 - Şartlan taşıyan isteklilerden diğer Vekatetler emrin

de müstahdem bulunanlann evvel emirde mensup olduklan 
VekAfetıerin muvafakatlerini alarak bu muvafakatnameyi k~
ğıtlanna ili§tlrmelert lftzıındır. 

4 - A.skert öğ'retmen sınıfına naklolwıacaklann diğer dev
let devaiıinde maaşla geçen hizmet müddetleri hesap edilerek 
sınıfları tesbit olunacaktır. . 

5 - Askeri öğretmenlerin terfileri maaşça muadil olduk
J.a.rı subaylar gibi yapılır. 

NOT: Edebl~t, Felsefe ve Coğrafya öğretmenine ihtiyacı
mız olmadığindan bu zümreler için müracaat olunmaması. 
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