
Memurların aylıklarına zam 
yapılması hakkındaki kan 
layihasının hazırlanması bit· 

SARAY LOKANTASI 
Az. zamanda, büyük muvaffakıyetin sebebl 

nedJr? Dlri dir1 balıklar, en seçme malzeme, net.la 
yaltlar ... Yemekler evlerinizdeki gibi hafif hazır.. 
!anmaktadır. Fiatlar da ehvendir. 
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• Sadece bir hayal 
oyunu mu, bir 

tecrübe 
balonu mu? 

onlar Ku- ı 

ala Lampur'a 
girdiler 

Ekmek karnelerinin 
dağıtılması bitti 

BU SABAHKi TELGBAPLAB 

-·- İngilizler bu ıehrin 
Avrupa liarp sahasında Sov- cenubuna çekildiklerini 

Her vatandaş ihtivacı olan 
ekmeği kolaylıkla alabilecek 

Yetıer, ağır ağır çekilmekte olan bildiriyorlar 
Alınan kuvvetlerini sık:ıştmp iler- .l.tanbul Villyet ve Belediyesi Uç cak nisbette olacaktır. Karne usulü 
leıneğe çalışırlarken Pasifik ~ Tokyo 12 (A.A.) - lmprator- günderı.boeri geceU gündüzlü çalıp- bugiinkü tarzdan çok daha pratik-

Balkanlarda' 
ki Alman 
askerleri 
Bunlar çekilerek 

yerlerine Macar kıtalari 
gönderilecekmiş 

nında Japonlar korumsuz bulduk- luk umumt karargahtnın tebliği: rak. kame dağıtmaaı iıini tamamla- ·tir. Bu ıuretle herkes ihtiyact olan 
lan her yeri kolaylıkla ele geçir- Japon öncüleri Malezyanın bats mtştır. Kame ile ekmek dağıtılması- ekmeği daha kolay, tedarik edebl
ıneğe uğr~ıyorlar. Malaka yanm sahili boyunca hızla inerek dün aa· na baılanmadan evvel ekmek birik- lecek.tir. 
adasında Singapur'o. doğru yürü- bah saat 11, 30 da Kuala Lampur' • tirmek hırsına kapılanların gayreıtloe- Karne uaulünün tatbikine batla.- Benı 1 3 ( A.A.) _ l)je l adt 
_ h girmişlerdir. ri ve teliiılan ıon ilci gün içinde h fı - d ... k · . . B li h b" · · b"l 
&~ıe areketi sona ermeden Hol- ManilJa'nm 60 mil bab "imalinde k di . .... k d ekmek l omca er nn uç agıtma mer ezı gazetesının er n mu a mnın ı. 
la d '"' en dyıyl ecegı . a ar. . B 8 .~n açacaktır. Herkes ekmeğini iıtediği ı dirdiğioe göre, Balkanlmdaki Al· 

n a Hindistanı adı verilen Bor- Subik. körfezinde bulunan Longapo vatan aş an tazyik etmiştir. uyuz- t · '-d""'" fı d ... ı kı 1 _,_,1 • • b • d 
n d 

_ı~v l . . hakl .. sem te ıs.... ıgı nn ıveya agıtnıa man ta annın ÇellO.l mesı nıs etin e 
eo ve Selebe adalarına asker çı- denizaltı üssü Japon k•taları tarafın· en o.ıger ennın arına tecavuz k d 1 b 1 _4_ Lo . ., k . . km .... k .

1 
mer ezin en a a i ec~tir. kan- Macar kıtalarına vazifeler verilecek-

kanlA·frı haber verı·ıı·yor. AnlaŞllı- dan ı'agal edilmiqtir. etmeme ıçın e egın arne ı e tev- l d k · l k LL B Ik 1 d k 1 Al k w~ .,, " .• 
1
.. •. b"'- "h' . .. ta ar a yeme yıyen er ya e mea.~ tir. a an ar an çe i en man ı-

'tror kı" Ja 
1
• . İngı"lız" teblı· gı"' • zıı usu unun tat ıa. tan ının one · . b" 1,,~ .. .. _ ,_l _ '- k 1 b k h 1 .. d •1 k. 

J ponya ngıltere ile Ame- 1 k l l v·ı• nnı iT aı;e gotüTCC~ er, (Ya.nUt at- ta an aş a cep e ere gon ~nece · 
rlka ' s· 12 (AA ) s· a ınmuı arar aıtırı mıştır. ı ayet l . k bil ·-'--ek l ak . nın hazırlanmasına vakit bı- m.gapur . • - mgapur 1• 1 b"" .. db' 1 . b" k ne erırıe mu a ~ a. ar ar- tır. 
r k hı·-· d d ·1· k." S 1 b""l azım ge en utun te ır en ır aç k ak ı_· lik . a madan gözledigy i bütün degy erli le ıgın e enı ıyor ı: a angor o - .. . . d 1 k T d tan ısmını p et yapıp DlT te gÖ• 
Parçalan bır anda ele geçı'rmek gesinde şiddetli muharebeler devam gb~nl ıçınb e tamamd ayacak tıdr: "h .e • türeceklCTdlr. 
Plruu etmektedir. Kıtalarımız, Seremban'. ır er, er va.tan aşın en ı ı ti.ya-

nı güdüyor. Amerikanın bü- daki mevzilere çekilmekte ve orada cı kadar ekmeği kolaylıkla alabil- Seyahat edenler, tren veya vapur• 
Yük çaptaki harp planına karşı- şimdi düşmanla temasa girmiş bu- mesini hedef tutmaktadır. dan iner inmez oralarda bulunacak 
hk Ja d ı k d ı R' d Kame ile verilecek ekmeg"'in mik- bürolara müracaatle 48 saatlik ek-

' ponya a Hollandanın hem unma t4 ır ar. ıcatimiz esnasın a 
insanca, hem ham madde bakı- düşman piyadesi bizi yakından takip tan hükumet tarafından kati olarak mek fişleri alacaklardır. Bundan son-

tmi
. ~ d d' kararlaştırılacak ve Vilayete bildiri- ra misafir olacakları veyainecek.leri 

lllından rnk zengin oları adala11nı e ş ve .,,.ya eye ıişman tayyare-) ~~ leri fasıslasız hücumlarile yardımda lecektir. Bu miktar her vatandaşın semtin tabi olduğu nahiyeye müra-
a arak Amerikayı büt.ün kaynak- bulunmuştur. ihtiyacmı tam manasile karşılaya- caatle ekmek karnesi alacak.lardu. 

tarından ve üslerinden yoksun Johor'un doğu cenup kesimlerin· 
bırakmak, aynı zamanda kendisi den birinde düşmanın Malezyalılaı 
de sürekli bir dövüşe dayanacak gibi g!ylnmiş dokuz neferlik hir kü
te<Ibirlerini alıyor. çük kafilesi bir balıkçı k&iYlğl ile gel· 

miş ve karaya çıkmıştır. 
Bu hareketlere karadan olduğu Gönderilen bir müheze bu asker-

kadar havadan ve denizden müt- lerin dokuzunu da eeir almıştır. 
tefiklerice pek zayıf şekilde Düşman ha· • kuvvetleri dün Serem· 
karşı konuyor. Ameıika, hava ban'ı bombalamıştır. Yollarda hafif 
\' d hasarlar olmuşsa da tamir edilmiştir. 
e eniz üstünlüğü elde edinci- Japon tayyareleri dün Muar'a yeni• 

Ye kadar Japonyaya karşı Çinden den akın yapmışlar, şehri mitralyöz 
Çok yardım umulduğunu gösteren atefine tutmuşlar ve ufak bir gemiyi 
alft.metıer var. Nasıl ki Avrupada batırmışlardır. Bugün Singapur üze
AJrnanyamn yıpranıp ezilmesi de rine bazı akınlar yapılmıştır. Hasar 
§imdilik sadece Sovyetlerin da- yoktur. İnsanca zayiat iki kişidir. 
y Avcılarımız dü~man tayyarelerine 
anma ve ilerleme kudretine kl- hücum etmişlerdir. Vukua gelen ba-

~lı. kalmış bulunuyor. Fakat Pa- va çarpışmalarının neticesi hakkın· 
sıfık harbindeki zorluklar, yolla- da tafsilat alınmamıştır. 
tın kapanması yahud uzaması 
Ç.ine, ve Sovyetıcre istenildiği gi- Kazalarda mahkemeler 
~ı Yardım edilmesine engel oldu- Ankara 12 (Telefonla) - Adli
gunctan ve daha da olacağından ye Vekaleti, adli teşkilat mevcut ol
Japonya Çinin gayretlerini boşa mıyan kt.~ları azaltmak kararında
Çıkanp Pa "f'k H' d d . . .. dıı. Bu munasebetle bazı kazaların 
lerin b .. ~~ 1 ve ın enızı us- mahkemelere kavusmalan mukar· 
b e, utun adalara, Asya cenu- rı..-Tdir. 
Suna iyice yerleşirse, Almanya da =======--====== 
ovyetıerin kahramanca karsı ko- .il» :i. k k a. & I e rs 

Yumunu kırarak yeniden ile;lemc 
hareketini basanrsa 1943 yılına Bu nasıl güfte? 
kadar dünya d~rumunun ne şekl1 -- -

~lacağını insan merakla kendi Uzu.ı _ .. mandanberi tikayet edip 
~ndine soruyor ve işin içinden duruyorduk: 

Çıkamıyor. · - «On yıb marşından sonra tö-

liarp hareketlerinin Japonya renlerde hep bir ağızdan söyleme-
lehine v . . ğe mahsus hemen hemen hiçbir 
. e Almanya alevhıne gelı- lik türkü .. ·· d rta 

Şır gibi .. .. :. y •• • d genç sunun yap rp o ya 

Aile kilerleri 
Mevcut erzakın beyana tabi tutulması hakkında 

Milli korunma kanununa madde ekleniyor 

Ankara 12 (Telefonla) - Milll korunma kanunundan bazı 
maddelerin değiştirilmesi etrafında çalışmalara devam ediliyor. 
Haber aldığımıza göre kanuna, ailelerin kilerlerinde bulunan 
erzalon beyana Ubl tutulması hakkında bir madde eklenmesi 

de muhtemeldir. 

Mühim bir kanur. IAyihDsı 
Devlet memurlari, sahip bulndukları emlak ve 

servetleri hakkında hükilmete birer 
beyanname verecekler 

Ankara 12 (Telefonla) - Hükfunetin bugünlerde, Meclise 
gayet mühim bir kanun layihası teklif etmesi muheteml görül
mektedir. Bu layihanın ana hattm1, bütün Devlet memurlarının 
sahip bulunduktan emlak ve servetleri hakkında hükfunete birer 
beyanname vermeleri teşkil etmektedir. Tahmin edildiğine göre 
layiha loş tatilinden evvel Meclise gönderilecektir. 

Zirai seferberlik 
Patates ve mısır gi.bi halkımızın beslenmesine 
yarayacak toprak mahsullerinin ekilmesine 

fevkalade önem veriliyor 

Yugoslav 
kabinesi 

Adliye Nazırı Y ovanoviç 
Başvekil oldu 

Lond.ra 13 ((A.AJ - Dun gece 
Londra'da neşredilen bir beyanname
ye göre serbes Yugoslavya. kabinesin
de bazı değlşikllk ya.pı.J.nu.ştır. Beyan
namede denlllyor kl: Adliye Nazın 
Sloboda.n Yovanov~. general Simo
vlç'ln yerine BQlf'Vekil olmn.ştur. Ge
neral Simovlç harp gayretinin inki
şafı için mühim blr vazife deruhde et
mlııtır. Yugoslavya.'daki çetelere ku
manda eden general Mihalloviç Har
biye Nezaretine getlrll.rn.l.şt1r. 

Ahval şimdl idarenin a.Skerl eller
den ziyade siyasi ellerde bulunmasını 
icap ettirmektedir. 

Malezya'da 
Japonlar Singapur'a 240 

kilometre mesafede 

Vichy 13 CA.A.) - (Ofi) Japonlar 
Malezya'da Singa.pur'a. 240 kilometre 
mesafede bulunduklarını bildiriyorlar. 

Londra 13 CA.A.) General Wavell'ln 
karargahuu Felemenk Hindlstanında 
kuracağı zanne<ıillyor. General, Ja
ponlara. mukavemet için takviye kıtn
ları nlar.aktır. 

-~~~~~--

Tifüs e mücadele 
Almanlar, V arşovada 
bir merkez kurdular 

Londra 13 (A.A. - lBB.C.) İsvlç
rede çıkan Natlonal Zeitung'un Ber
lin muhabiri Alm:mlann şa.Nta tlfüse 
ve bltlere karşı büyük mücadele aç
tıklarını blldirlyor. Muhabire göre 

ta gonındugu bu sıralar a ablmamıt olması ne kadar esefltne-
~r Ya bir rivayet çıktı. Bir Nev-1 cek teYdir ... Bu ne kısırlık böyle!. .. 
ork gazetesinin yazdığına göre Nihayet. ilham perisi nazil olınQ.f. 

Ankara 12 (Telefonl:l.) - Memleke
timizde umum! mahiyette ve geniş 
ölçüde bir ziraat seferberliği başla
mıştır. Toprağı verimli. ikllml türlü 
mahsulün yetl.pnesine mUsa.lt olan 
yurdumuzun Ziraat Vekaletinin reh
berlik ettiği bu seferberlikten tam ve 
mutlak bir muvaffa.ldyetle çıkaca~na 

yüzlerce doktor ve hastabakıcı şark 
herkes emin olabilir. cephesine g5ııderilmektedlr. Tifüs Ue 
Batı vllA.yetlerlnde bir tedklk. ge- mücadele mak&ıdiyle Varşova'da hu

zislnden dönen Ziraat Vekili B. Muh- susi bir merkez kurulmuştur. Alrnanyada Hitıeri öldürecekler, Son giinlerde. radyoda. bir «Anka
bu suretle Nazilik ortadan kalk- ra:ıt ~kıs_ı mefkettiriJiyor .. Bes_te m.ü
ınıs 1 . nekkıdlerı ne derler, bilemıyorux, 

1 
° acak, yani Almanya ile an- fakat musikile uzaktan alakadar biz-

8.Şmaya engel kalmıyacak, Al- ler fena bulmuyoruz. 

us Erk.men iki esaslı nokta tızertnde Finla"' ndı"yada ti·fo 
araştırmalar yap~: 

ı - Vekil. 600.000 dönüm ara.zlye Stokholm 12 (A.A.) - Finlan-
malllt olan ve bunun 150,000 dönüm.11 da Sıhhiye Nazırı Finlandaıun tima-

( Devamı eahife 2 sütun 6 da) linde tifo vakalanna tesadüf edildi~anya Japonyadan ayrılacak, bü- Ancak giifte ınaazallahı 
;::1 Avr11:paY1 bırakacak, buna Ankara! Ankara! Güzel Ankara! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ğini bildirmiştir. 

n rşılık lngiltere ile Amerika da. Seni görmek ister her bahtı kara ..• 

h...~ya harbinde Almanyayı başı llh. ·· 
~ bırakacakalar. .. Bu :rıevlaizlik ve mina ilb"baaı kar-

Bu h tasında isyan edilir. Deiil tairlerin, 
1 . aberin doğruluğu, yalan- eldebiyatla maktan, yalandan ilgili 
~ğı üzerinde durmağı bile yersiz berkesin tüyleri diken diken kaba
l Ul~uz. Amerikalı gazetenin (sa.- nr ••• 
Alııyetu bir kaynağa dayanarak) Su birkaç mısraı bir kalem aahibi-
Yaıdığı bu haber Alman genel nin taahibine ~ ~enin ak
k:unnaYlnın bir karan imiş. Al- bndan geçmemıt. baydı; fakat rad: 
illan . . yonun b~ında bunca zevk aaha1n 
Or genel kurmayının, Hitlerı münevverimiz var, omar da mı ba-
h. tadan kaldırmak gibi bir kararı nu deiittirmeii dütünenıemit? 
ıç 0lınazsa çok gız· li olmak ge- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l'ekt' bt ır. ~ derece tehlikeli ve gizli Nazilikten vazgeçmiş, işgal ettiği 
(; terUbın büyük denizleri aşıp yerleri geri vermiş, Japonyayı 
git evyork Post) gazetesine kadar kendi haline bıra.kmış, Amerika
Aln ı:n~ıne akıl erdirmek güçtür. mn çok sevmediği komünistliği 
tı erika gazeteleri en nazik poli- ortadan kaldıran blr Almanyanın }' 7 işlerinde bile meraklı hika- sulh teklifi... İnsanın aklına türlü 
lt::r !azmaktan hoşlanırlar. Fa- türlü şeyler geliyor. 
bu .~oyle bir 7.amanda bu kadar Almanyada bazı değişiklikler 
\a~uk bir masalı salahiyetli kay- olduğu hakkında, başka yerler
X.alar ağzından yazıvermek Ame- den haberler de geliyor. Acaba, 
o:ari Şakaya bile güç uyar. Almanyada, gerçekten, ayrılıklar 
'tan Ya atılan bu rivayet, kuru mı başladı, yoksa Amerika haberi 
"ili ılyade, bazı Amerika ma- bir tecrübe balonu mudur? Çok 

1 
~de Yer etmiş bir sulh im- sürmez, doğruyu öğreniriz. 

Çok andmyor: Hitlerden. Necmeddin Sadak 

- Odun herif 1.. 
- Teveccühünüz bayunl.. 

Cebelüttarığa 
taarruz --

Mihver bunun için 
tertibat alıyormut 

Londra 13 (AA.) - Fra.nsadaki 
müşahldlere göre mevcud aUmetler 
mihver tarafından Oebelnttanğa kar
ıp taarruz lçln tertibat almdıtını gös
termektedir. 

Tanca 13 (A.A.) - Marat ma.halle-
81.nde mJhver aJanlan tarafından Ce
;beJüttank 'boğn.zmı ta.rassud için kul
lanılan blr evde eldd.etll bir infllll: 
olmuştur. 1 kl.şi ölmüş, 2 k1ıt yaralan
mıştır. 

~~--~~~~-

Mareşal Keitel 
hastalanmış 

Bem 12 (A.A.) - Doğru haber 
alan kaynaklardan çıkan bir habere 
göro Alman genel kurmay baııkanı 
Kaytel hastalanınıt ve mareıal 
Brauchitschin dostu olan bazı subay-

ı 
!ar tevkif edilmiştir. Bunların ara
ıında mareşalın i.ki yaveri de bulu
nuyor. 

Amerika 
Bahriye 

Nazırı diyor ki: 
Yakında denizde büyük 
ve kati bir muharebe 

beklememelidir 

Vaşington 13 (A.AJ - Amerikan 
Bahriye Nazın albay Knox belediye 
reislerinin toplantısı münasebetiyle blr 
nutuk söyliyerek d~ir ki: 

o:Amcrika b:ı.hrlyesl başıboş gez
miyor. darbel~rlnl indirecektir. Faka' 
yakında büyük ve kati muharebe bek
lenmemelidir. HnttA daha başka mu
vaf!n.kıyetslzllk haberlerine de haın
lanmalıyız. Mesarenın UZW11u~u. de
niz kuvvetlerinin dağılması kati mu
hare~den evvel mühlm hazırlı~a. lü
zum gö3teriyor. Bütün Okyanuslarda 
büyük kuvvetler bulundurmak glbl 
ağır vazife yüklenmı., bulunuyoruz. 
So!nıkkanlılı~mızı muhafaza ediyoruz. 
Planlarımızı kendi ihtiyacımıza gör• 
yapaca~z ve en münasip zamanda
da, münasip gördüğümüz yerde harp 
e<ıeceğiz. 

Başlıca vazifemiz Brit.anya yoluna 
açık tutmak. bu suretle Hlt~r'ln mağ
lübiyetlni temin etmektir. Hltler1. 
mahvetmeJ!y!z. Bu ~ başarılınca. bil
tün mihver çökecektir . Hltıer'lıı 
peyklerinln hnklanndan gelmek ko
laydır.• 

Sovvet ileri 
hareketi 

Bazı bölgelerde bir kısım 
köyler geri alındı 

ı.ondra 13 (Radyo 7,15) - Gece ya
nsı Moskova'da n~~dilen Sovyet 
tebliği: Iklnclkanunun on ikinci günii 
kıtalanmız ccphenln bazı bölgelerin
~ llerlleyL,Ierinc devam etmişler, çe
tin muharebelerden SOtlra. bir kısım 
köyleri gcrt alm~lardır. Pazar güntl 
3 Sovyet tayyaresine muka.bll 12 Al
man tayyaresi duşürülmuştür. Dün 
Moskova clvannda 3 Alınan tayyaresa 
düşürülmüştür. 

Londr:ı. 13 (A.A.) - CB.B.C.) Mosko
va'da çıkan Kızıl Yıldız gazetesl Sov
yet kıtalannın 3 gün içinde 157 mes
kün yeri geri nldı~nı. Moskova'nın 
cenubunda büyük bir şehrin, 2 Alman 
alayı ve bir tank grupu lle berabeıı 
muhasara. e<llldlğlnl yazıyor. 

Vlcby 13 CA.Al - (Ofi) D.N.B. ajan
sı SovyeUerln elde ettikleri tazı mu
vaffakıyetlerln Alman mukabil taarı
ruzu ile neticesiz bırakıldııTını bildi
riyor. 

Ak denizde 
Alm n 

denizal ıl rı ----
İngiliz amiralı: «İtalyan 
harp filosu muharebeden 

çekiniyor» diyor 
Lond.ra 13 (A.A.) - (B.B.C.) Akde

n!.zdeld İngiliz kruvazörler filosu ku
mandanı kontramlra.l Rawl!.ngs 19-
kenderiye'de şu beyanatta bulunmut
tur: uAkdenlzde Alman dcnizaltıla.n 
görülmüştür. Bu müziç bir belAdır, 
takat hakkından ~llnebillr blr beli.
dır. Nitekim bu işi muvaflalayetı• 
yapıyoruz. Diişma.ıun Libya ordusu
na takviye kuvvetleri ve malrome gön
dermesine ınAnl oJ.ma#ı ümld ediyo
ruz. Mihverin gönderdlği gemilerlıı 
~de altmışının imha edilmesine, 
Italyanlann mlnl olamarnasma Al
manlar netref:Ie bakıyorlar. İtalyan 
harp tilosu Inglliz toplannın atlf 
menziline glnnekten korkuYor. 

Alman denlzaltıla.n Akdenlz'de At
lantık'ten daha lyt netice aıma.tı 
ümld ediyorlardı. Fa.kat hayal suku
tuna uğruyorlar. Düşman mevzllerl 
de denizden bombardıman edilmekte
dir. Blr zırhlının toplan 30 bomb~ 
dıman tayyareslnden fazla ~ göre
bllir 

..Jıpon muvarfakcyetlerine gelince, 
bu beklenilmlyen bas.kın yu:ı:ünden ol
muştur. Fakat vaziyet Japonlaruı 
sandığından daha yakında lehtm.lıe 
dönecektir" 

Amerikada suni kauçuk 
yapılacak 

Vichy 13 CA.A.> - <Of!) Amerlka'
da sunt kauçuk yapılmnsı için genlf 
blı' program hazırlanmıştır. 



• 

Sahife ! AK!ŞAM 13 Kanunusani 1942 

( ___ n_ı:_:i_~_ı._G_e_c_e_k_i_v_e_B_a_s_a-.:b_a_hk ___ i~,~mamlla_b_e_r~l-e_r_&.i-· __ ) 
1 Sovyetler f..-H ~--: -~ --:-;~ C7?) ~n :;

8 
A:. 0~1 Felemenk Zirai seferberlik 

Harp tebliğ eri 191 u ti=" w IQI...,, YI ıı.. il H" d" t <Bat tara& ı mc; ..ıme.ıeı 
Alman teblı.g"" 1• cepheyi '-e_ ~ ____:: '?_~--"' in IS anın- muhtelif zıraat mnhsııı1erı ııe 

bulunan Dalaman çınıt!lnl tedkik 

:r=-::~=~~.:.; genişletiyor lngilizler Kuala Lampur'un da hareka~ ;::::.=:::: 
kesimindeki çarpı.şmaıar devam et- Moakova cephedne de cenubu na çekı•ıdı'ler Japonlar Celebe adaam- ba.şbaşa vererek onıan rnzıa ıst 
mektedlr. Cephenin diler keSimlerın- • hi ed·ı · R da Medano'yu zapttiler, lüzumu üzerinde tenvir eden ve 
de mruıı..m hiç bll' muha.rebe yoktur. yenı tec z ı mış us 1 1 rüyecekleri ~an gösteren z 
Bahriyenin uzun menzıııı blr batar- kuvvetleri getirildi T arakan tea im o du Vek:Ul İzm1re döndüğü zaman fııl> 
yası Douvres'u bombalamlf ve atışın ~ 8 k LJ• d • k h k f Tokyo 12 (AA.) - Resmi tebn3: katörlerle zlraai AletlertnL eze· ıesiri görülebllnıiffıl.ı'. Den11.alt.ı ge- C e ıemen fl ln ISfan lna QTŞt are e .Ll6 ulluk d miri imal etmeleri 
mllerl AUantlk'te blJ: İngiliz torpido StoldıoLn 12 (A.A.) - Sovyet- Celebe'ln ~imal doğusundaki Meda.DO P ve uç. e 
muhribi batı~ Te Akdenlz'de dl- lerin Briana'a 60 Jcilomeue kadar devam ediyor, Doğu cephesinde ==p~ ~=.:: :a~deh:= ~~~lc:ıı::ı.n 
fer bir muhribi torplllemJ.olerd.lr. yaklB.§malannı intaç eden Lludino· S l h d / sı bagün teslim olmuşt~. yardımda bulunacağını blldirmlşt~ 

Şiınnll A.frlka.'da fl.ddetu keşi! fa.e.- vofun işgali Stalin ordularının Al· OVyet er 2 Şe Tİ geri al l QT Tokyo 12 ((A.A.) _Hollanda. Bor- Zlmat VekllJ, Ege seyahatinden 
llyeti olmllftur. Alman sava.o tayyare- man ordU8Utlun Juılık battlllı tehdit neooa ile yine Hollanda.ya alt bazı vel bir (l:stlhsall arttırma ımrunıtt! 
leri Siren~n.gll~!a,yolunu v~~ eden Sov;yet ordulannın bulunduğu Usalr: Do::::....Ja: adasının garp kısmmı ele geçirmekle adalara Japon kıta.lan ~- iesl.s edilmesini emretmıştl. M~ 
adasındaki In yyare me - oeph · ' ölçüde büyütmektedir. g-. Bu hususta henüz ta!sllAt verilme- ha.ssıs eremnnlann muktedir elle:--' 
nnı bombalallll§]ardır. 1 Sonkn.nwı- eyı ~. Al Bomeo ve Celebe ada1an arumda· -•ııtır. Japon donanm"' ...... 'n Can. tevdi edilen bu kurum~ tatblkaW1 
dan 10 sonkfuıuna kadar İngiliz hava Bunun nebc:-:ı ~1•;;1' b ~anya ta- Malezyada Japopnlann ileri hare- ki Macaasar boğazma hakim olmuş- d;lzi ile Sanda denlzl ~dald geçmek h~da. büt\Dl kararlar _ıe 
'kuvvetleri. 19 u Akdeniz göklerinde arnıza behB.§cliatl ı~n an b~n-"·· 1karuz keti hızlanmııtır. Japon kuvvetleri lardır. Bu boğaz, Filipinlerle Cava bütün çevreyi. kaplayacağı tahmin o- lını:nıştır. Ist.lhsall ç~t.mak 1vı 
ve şimali Afrlta'da. olmak ii3ere 42 kaldığı t enn en uyugu arıı- "ki k Jd b d - il )' ada.ın arasında en kısa ve mı emin '-uyor. Ziraat Vekaletince incelenmiş ol 
tayyare kaybe•-ı.+~... .& ..... ! müddet mıda bulunmaktadır. Jı D~ an .. Jcenu a bl~~ruM I er ıyor- •w• 

-~ n~... k t e deniz yoludur. noktalar şunlardır: .J 
zarfında Büyl1k Brltanya ne yapılan Liudinofo'nUll Ruslar tara.lından ~· un u apon e ı.gı .. a. zyam~ b :L h :rd 1...!- 1 • ı · 1 r 1 - Devletin, yurdumuzun her Pi 
av~ta 9 Alman tayyaresi ta:ytıedll- ifgali Moiaiski ıimalden ve cenup- Sıngapurdan •onra ~n mühım ~~~ Dün geleın mühim ir l!a e e wr n g 1 1 z • an rafında mevcut çlfllklerlnl ve ~ 
mlştlr. tan tehdit eden muazzam lı::ıskaçm olan K~a Lampur un pazar. gunu Japon gemisinin orta Pasifikte Ame- sini bir karış boş yer bırnkıruyat"! 

Soyyetlerin Kırun'da Öpatora'ya iki k l • ramıda yapılan tazyiki ge- &aat an bırde Japon kuvvetlen tara- rikaya ait Samua adalarını bombar- muahedes•ı bir §ekflde ekmek ve fennin büW 
yaptıkJa.n ihraç teşebbüsünde dü.fm.a,n • -} ~.; rtırmaktadır Asya Rus· fındal) işgal edildiğini bildirmi~tir. dıman ettiğini hl1diren telgraftır. lncellkleı1le mümkiln oldu~ pdl 
aokaklardn ve evlerde cereyan eden ~~.Ju e ~· .1 ti. alı811Mda Bu fQür bir ~aç gündenberi tehlike- Samua adaları 14 tanedir. Bunlar ÇOk mahsul almak. 
fiddctll çarpışmalar esnasında 800 ölü '"r"""'a~ g - ili ent;:~ ~l İl taze de idi. Londraclan R'Clen haberler Avustralyanın ıarJtmdadır. Yansı Şah muahedenin yakında 2 - Devlet çifl.lklerlnl va.kit :za: 
vermiştir. Muharebe meydanında da taR un'-gormtlı ;e. d" 

1M km de bunu kabul ediyordu. Fakat Ja- Yeni Zdandaya, yarsı Amerikaıya imzalanacagı"' m ve ordu- etmekslzln tevsi etmek, 
1300 c;et.ecl ölmüstür. h ~ duv;e ı;;1 t:ımb~ osak;~ cf p· ponlann şehrin 70-80 Jcjlometre fi- aittir. Bombardnnan edilen Tutuila 3 - Verimli toprnklar 11zerlJ'I 

1 esın e aa e e unm a ır ar. li d ,_ 1 ·.ı __ ,_J b ld . d ad••ı Amerikanındır. Kuç"' ük bir Ja- da islahat yapılacağım yeni de-•let. çifllkleri kurmak. 
Italyan teb ı•gv 1• Bu kıtalar kayak kullanmag"a alıcıık- ma "n e 'DU unaUK arsn i İnyor u_ · ..... Devi ti k dl li taınr 

" 1 ı: pon gemisinin bu kadar uzaklara söy}e·di e n en e ve vıısı .. brlar. Geçen cuma günü Mojaiskin Japonlar süratli bir yürüyüşe ou bi lşlct.eceğl çltuklerde, ynklapıaktn 
R.-:ıma 12 (A.A.) _ İtalyan orduları dü§111esi bu htalann bir kıı sefer.in-. ~~fcıyi ~ gü~ iç~de ~l~ak §eh-~~ gitmesi Japonlann dıenizlerde "r 1 Talır.n 12 (A A ) l Şah lan ll.ltbnhar mevsiminde, hem ynzll 

..... umi .. ~rargA'-·-·- 589 ·-.. -lı ....... _ dt: tyapacaldan yardımın bir misalini gınn .. ı§]erdır. Dü_n k.u fngılız t,eblıgı taarruzdan korltmadıklannı gösteri· . . - r~n ı ekim hem de patates. mı.sır, diğC 
..... ,... ""uıllll ............ """' 1 1 k 1 S ban yor. Muhufıab~~ed l~l.' Reluter aıanhsındın bwılara. benzer ve halkımızın besl~ liğl: tetkil etmektedirler. ngı ız uvvet ennın ~ eram a çe- • h , . m a ınne, ngı ız • ran mua e e· u.ı• , 

Slrena.lka cephealnde k.cşl! kollan kildiklerini bildiriyordu. Seramban, Dogu cep esı: sinin yakında imza edileceğini ve meslne yarayacak olnn toPrak m ~ 
arns:ında çarp~alar olmuştur. İt.al- Jtalyadan Kuala Lampur'un cenubundadır. sunerlnln ekHmeslnc fcvknlade ön 

"dd 1i __ ._._ b imzayı müteakip orduda ıslahat ya- verilmektedir. ~ JaD - Alman hav& kuVvetJert lresil blr Fil 1 d J ı J A "k Sovyet tebliği fi et • m~re e- l · · ipin er e, apon ar a men a- ~ • . • pılacağın: ıöy emıııtir. Geçen mevsimin b:ı.şında köyli: 
faaJiyet göstermI.e, düşmanın Gam· ) - }J lılar ara<11nda çarpııımalaT devam ler o~dugundan ve ~ ııehnn gen Şah demi§tir ki: ,,., -•~·1ı· ısta·-'e ,....,vlk eden ve bf 
bur ve Agedabyııdak.l tayyare mey- a acagımız ma ar ) d d bah.edıyor Almn.n MU uu.:. ..... .,.. .. ~ 
danlarına hücum ederek yerde müte- ediyor. Fakat Japonlar bu adalar- aebı·_ı~m tn k k :nünd Ask~rlerimiz dünyanın en iyi aa- nun tein çok ça~ olan Ve:kAl 
addid tayyareleri ağır hasara uğrat- • • dan bazılarını, mesela Mindanao L ~gı Y~ nız merb ez d~ V ~d ve lı:erleri arasındadır. Fakat ordunun yaz mıi.hsullerl içln de lld, hatto. mü1" 
mış, yürüyüş halindeki ıotaıan çok Bir buçuk mılyon lıralık adasındaki Davao limanını ıimcl!L ~nın~ra ın cmu un a~ ay modern malzemeye ve bilhassa na- kün olan yerlerde 3 ?ffsll parolasıjl 

t 1 b 1 k d .... üs olarak kullanmaoa ba"lamı.... bolgesınde çarpı§malar oldugunu k"I J • iht" d Su sa.dık bir pro'"""m hazırlamıştır. alçaktan uçarak mltralyoo a~ine taze ve uz u a ı -.. .. ' " b·ı . k . K . bi ı ma zemesıne ıyacı var ır. • .,._ 
tutmuş tank ve motörlü vasıtalar teş- .., lardır. Hind Felemenk'inde Celebe 1 dirme tedır. mmdan yeru r baylanmız.ın ise daha çok tatbikat Köylüye, tarlasını sürmek için ıı.ı 

••tacagız haber yo1'tur ""'"'lu pulluk, U'" demiri ve dl~r ~ k111erlnl bombnlıuıuştır. Bir Curtls ve - ve T arakan adalanna çılcanlan kuv- • görmeleri lazımdır. ;;;t_ makineleri,~ ve tohumluR-un gt'_ 
bir Hurrlcane, Al~n avcılan taro.- ._1 ____ 12 (T 1 f l ) _ B" vetler buradan gönderilmişlerdir. L"byada: Şah, Rusya için malzeme getiren dl ~ 
tından düşürülmüştür. Malta adasına ~ . e e 00

• a ~r Amerik 1 A "k niş ölçüde verll.mcsl mukarrer r. 

linde ltalyaya taze ve tuzlu balık adaya pek yalandır. Tarakanda çok . Llbyada yeni bir hadise :roktur. İran mallan götüreceklerini ümit et• Bu yıl gerek ekim ve gerekse mııJI 
mütenddld hücumlar yapılmıştır. lbuçuk mılyon lıralık bır had dahı- Tarakaıı, Born•eonun şarkında ve bu an vapur annın merı aya hususta esaslı tedbirler alınmışıf 

ihracı mukabilinde bu memleketten mühim petrol kuyuları vardır. Jn- iki taraf da hava akınları yapmakta mektedir. Bir Jran heyeti, Birleşik sulün makine ile blç.lml, biran e~ 
Mecliste müzakere ve hususi takas yoluyla tıbbi ecza, kim- ponlar Tarakan adasını ve Celebe ive keşif faaliyetinde bulunmaktadır. Amerikaya gitmiştir. Milli banka- ve zaylat.5ız olıı.rnk hannan edil 
kabul edilen layı·halar yevi maddeler ve boyalar, Seramik nm direktörü de belki de sefir •ıfa- knldınlması için yjrai komiteler 1~ 

.. .. . ve cam aan~ mamulleri, elektrik T k ı • il : T b 1 k d tile Vaşingtona gidecektir. ttshıe mühim vazifeler tahmil ed~ 
Ankara 12 (A.A.) - Büyük Mıl· ampuller" f8pka, dolu filim ve aaire ren na _ ıyali l a anca 1 a 1 n Rwrya hakkında Şah, şunlan söy- mektedlr. Birçok l"Cnl makineler 1'1 

Jet Meclisi bugün Refet Canıtez'in "tbal edil" ektir. İthalat. alakalı it· lemi§tir: tın alınnmağa. karar veril~ ,A 
. ı·w• d t 1 e ı ec Çarlık Rusyadan daima _,...1!-e IJD.nlan yapılmıştır. Vekdlet dev~ reıs ıgın e .. 0 P. nnmı.t v : . L -•~tçılar arasında dagıv tınıya tabi K • ·ık 0 f • ..... ~ '-" lü llnd ,_. to 

T J it D8ılB omısyonun ı tarı e11 K k d b" k d ed d. F 1c t 5 tl 1 - çifllkterinde ve AoY e e... P 1 - urkıye, Fransa, ngı ere tutulmı a--'-b Bunlar İtalya ihra· arfıya a a ır a ın er nn. a a ovye ere muna· ,. ~ ._,, ıı.. .ft, n ~ 
f1 k 1 ki d h Y ~ r. b 1 d b"k __ L _ 1 . . . . •. V b .. "'ilct.ıneA~e • .• uuanaca& va.ınwua 

üç tara ı arıı ı l yar ım mua ~ t 1 ·ı b b" elıdde anla ugün er e tat 1 vapurda bir gence .n>et erımız ıyıaır. e u muna.se- i için 1üzumlu parayı koordinııfı 
desine merbut hususi anlaflllanın ca çı ank 

1 
e 1•er es bil § 1c.ierdir • 'betlerin. daha iyi olmasını fiddetle ~~ heyet.inden almı§tır. Bu def 

•thiki zımnında 8 aonkiııun 19'40 llP mu a"f'e e yapa ece · edilecek tabanca çekti arzu edıyorum. yapılan hamle diğerlerlle muka~ 
tarihinde Pariate imzalanan kredi edilmlyecelc büyüklüktedir. 
anlaşmasının tasdikine. Posta ve telgraf Ankara 12 (Telefonla) - Tren İzmir 12 (Akpm) - Cumartesi. Memur Diğer taraftan yurdun her ta.rnfıtıC 

2 - 2552 Ayılı Hiık.imler kanu- nakliyatında yeni bir tarif~ tatb~k günü, Karııyaka vapurunda bir ha- bol miktarda ~n kar, havala~1 nınuın 120 nci maddea.ini tadile. havaleleri etmek üzere alakalı Vek.aletlenn di.ıre olmuıtur. Karııy.akada tanınmIJ aylıkları tedrici blr şekilde :ısınması lle ~ 
3 - Bazı maddelerin gümrük re9- mümesaiUerinden mürdckep olar~k ailelerden birine menaup bir kadın, ya:vaş erlmit ve toprak kar sul -:ı 

minde icra Vekilleri Heyetince ya· ) kad ] ] kurulan lı:omi.syon faalqete geçmır: Karııyakaya gitmek üzere vapura tamamen emmiştir. Bu vaziyet yeı~ 
Ptlan ·-dillenn· • __ _.!Lı"ne .:t Lanun 8 iraya ar o an arı . B k . baz L-tl rdakı Zam hakkındaki kanun yıl mahsulü için büyük faydalar ttl 

... ~ ... .. br. u omısyon, ı na a binmİ§ birinci mevkide. bir yere mtn edecettlr. 
layihalannın birinci müz.ak.e.relerini evlerde sahiplerine trt:T1 nakliyatını tahdit ve bazılar~nı oturm~r. Biraz 80nra da bir genç Jayihaamm hazırlığı bitti --------
yapmı~tır. verilecek da tevsi edecektir. Komisyonun ıllt gelip bayanın karıısma oturmuştur. 

Meclis çarpmba günü toplana· tarifesinin tatbikine bugünlerde baı· Erkeğin müte~en kendisine Ankara J 2 (Telefonla) - Me- Rio konferansı caktır. Ankara 12 {Te!~f?.nJ:ı-~ .. - Posta 1 ıanacakhr. halunaSJndan ini surette hiddetle- murların ~ylık.lanna. yapılacak zam 
Telgraf Umum Mudurlugu telgraf E•tt•b od ....::.L .. ek nıcn haşan hemen elini çaııtasına hakkındaki kanun layiha.sının hazu-

t h 1 1 il .. d ·ı ı ı a ası ,. ua.. v ı - ·ı b. . Mal" v K ) d } -.e pos a av_a e ~r e gon . en en p~- • • atıp bir tabanca Çlkarmıf ve erke~e ıgı tamamı e ıtmış ve ıye e-
anun ... ~~ a. yapı an ralannın aahtplerıne evlennde veni- hayaıyet dıvam atcı edecek bir vaziyet takınmıştır. kaletinden Başvekalete gönderilmiı· Amerika, Cenubi Amerf 

ka devletlerinin mihveri' 
münasebetlerini 

keatirmeğe çalışacak 

deglfiklikler mm .için yaptığı tedk.ikatı bitirmiıı Ankara 12 (A.A.- - Etibba Tabancada kurıun yoktur. Ancak tir. Layiha bir ilci güne ka<lar Mec· 
Ankarı.. 12 (Telefonla) - Acili- ve fimdilik bir tecrübe mahiyetinde Odalan Yüksek Hay.iyet Divanı vapurda vukubulan bu heyecan ve- Ü$ ruznamesine alınacalrhr. 

ye Vekaleti kara ve deniz ticaret olmak ve yalnız Ankara, İatanbul 13/1 /1942 -1ı günü aaat 1 S te r:id hareket, yolr.uların ve memur· .... • • • 
kanunlannda yapmakta olduğu de- ve .lzmirc mahsus olmak üzere 8 li- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka· ların müdahalesil..: önlenmi,Ur. Za- Tefrll maaunıyetlerınm 
iifikliğin mühim bir kısmını bitir• raya kadar olan havaleleri evlerde leti binasında toplanarak ruzname- bıta tahkikata baılamııtır. kaldınlması istenen 
mittir. Vekalet bu son deiitiklikle uhiplerine teslim etmeğe karar ver· sine dair meseleleri tedkik eyliye- b J V~ 12 (A.A.) - Birl~ 
Borçlar k.anunonun bükümleri He mittir. Derhal tatbik mevkiine ko- cektir. Divrik'te bir otel yandı me ua ar . Amerikanın Rio konferansın~~ 
lara ticareti kanunundaki hükümle- nan bu uaulden fayda görüldüğü Srras (Akşam) _ Dlvrlk'te çarşı Ankara 12 (Telefonla) - Mecli- murahhas heyetinin hedefleri h&J'· 

rl birle,tinniftir. Deniz ticareti ka- takdirde aeJciz liradan fazla olan Büyük sanayi kanunu . içindeki Yeşll Yurd otelinden yangın - gelen evrak meyanında Ankara kında resmi beyanat mevcud o~ 
nanl.Slda da bazı tubilJer yapılmlf" b.n.Ielerin de adreslerinde aahiple- Anbra 1.2 _CT~efonla) -. ~~ ~'Ye otel bsmen yanın~. :gy. mebusu Ahmed Ulus. lçıeı mebusu, c:lığından aalibiyetli mah~er 
br. rine yerilme.i iti kararlaıtmlacaktır. yet müddeti bitmiı olan Teşv.ikı Sa· tar memura 0 elvanla bulunan ttk.'.ıf Turban Cemal Berker ~ l.tanhul görüpnelere ve basının nqnyatı11ıll 

Turk Ceza kanununda yapılacak Diğer taraftan posta paketlerinin nayi kanununun yerini alacak bü;yük dairesinin e~kmı kurtarmak lçln mebU8U Galib Bahtiyar Gökerin tet- dayanarak. aşağıdaki hükümleri ç~ 
tadilit mecliain kıt tatilinden eonra· de mahallinde aahiplerine verilmesi Sanayi kanunu Batveki.lete gönde· gelml§. fakat heyecanından hlbl du- rii ınasuniyetlerinin kaJdınJmaa bak- karmak mümkündür: 
ya bıralılml§tır. etrafında tedlcikat yapılmaktadır. ' rilmiflir. rarak hayata gözlerinl kapamıştır. kında Başvekllıet tezkeresi Yardır. Görünütc göre, Birleşik Ame~' 

Latin Cümhuriyetlerile mihver da1'1 

ı !etleri arasındaki diplomatik münş': 
rüzgar olacak. yordu. ıte Galibe, o gün de ayni muhavere cereyan ederken oda ka· ıebetleri kestirmek arzU8UDdadı1 

- Rica ederim, iti alaya vurma. maksadla, resim hocasının yanına İın· pısının zili çalındı. rik ,_ d ~ 
lh I:eza Birleşik Ame · anın uu e - Ne alayı yahu, •İzin gibi, ben miıti. Genç k.ız, modellerini ressama tiyar ressam hizmetçi kadına k il _ ,_ b" :r • ...t 

!etlere ait filoları u ananı.~ ır •" ı 
de Galibe hanımı görmeğe geldim. gösteriyordu. Ressam Şevket, uzun sordu. file usulü tesiı!ine c;alıttığı da anlaııl~ 

iki arkadaıı bakıştılar. Bu işte biri- uzun tedk:ik ettikten sonra: - Biz: rahatsız etmeie gelen kim yM. Nihayet Vaıington hük\ıınelİ j1' 
Nakleden: (Vi . NO) birinin rakibi olduklarını anlamıılar- - Çiçekler çok güzel. Renkleri acaba;ı tisadi aahada garp yanın kür~ 

BY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

:refrika No. 138 
dı. Fakat işi pişkinliğe vurarak, bo- de pek mükemmel. Yalnız fonu da- Hizmetçi kadm, kapıyı açhlctan b" -L l'~ 

1 Cümhuriyetlerile tam ır ivuir ... Hakikate..,, Galibe gibi Nf ve ma· yapayalnc: kaldığını söy ememiı zuşmağa lüzum görmediler. Şahin, : . . koyu yapmalı k.i, çiçekler daha ıorıra, efendisinin yanına döndü: yapmak tasavvuruncladır • 
aum bır kızcağızı tuzağa düıünnek miydi~ Fahrinin omuzuna vurarak: canlı görünsün, dedi ve Galibenin - Beyefendi, iki bey sizi ziyarete 
itten l>ile değildi. Şahin, para ile, aÜ8 Şahinin, Beıiktaota, Güzelbahçe - Haydi öyle ise beraber >'"kan kendisine uzattığı fırçayı eline ala- gelc!iler. Birinin adı Şahin bey İmi§. Berlin ne diyor? 
ve tuvalet ile Galibenin gözlerini ı.oknğnda 2 3 numara) eve gittiği gün çıkalım: dedi. rak. birkaç rötuı yapb. lçeri alayım mı) Berı-. 12 (A.A.) - D. N. IJ. 
kamaıtıracağını ve çirkin ihtirasla.. M · · ..• ın iı bulmak için YıTmazların Sokak kap!S:nı çaldılar. Şahin, - Gördün mü kızını) Resimler İhtiyar ressam: ajansı bildiriyor: Biılep"lt Amcrik 
na ilet t:deceğini umuyordu. Fakat çıı.na~r fabrikasına baı vurduğu kapıyı açnn kapıcı kadına sordu: şimdi daha canlı ve güzel olmadı - Şahin bey mi dediniz? Şimdi Cenubi Amerikayı harbe •ürükl ~ 
.. yet Galibe, Jimdiye kadar Şahine, ı;ündü. Şahin, lastik tekerlekli fay· - Resa~ Şevket bey burada mı mı) hatırladım. içeriye almız, emrini 1 mekle, Cenubi Amerikada istin• 
birçok muvaffakıyetler temin etmiş tonuna kurularak Galibenin evi ka- oturuyor) Fakat bu rötuılan yapmak için, verdi. noktalan vücuda getirmek husus~ 

p11ma kadar geldi. Y elpazeci, fay- 1 - Evet, ikinci katta. lu:ıı.ndığı koltuktan hafifçe kımılda· Hizmetçi, kapıda bekliyen miaa· dnki mabadını tahakkuk ettirrıt~ olan paraya, lükse ve tııvaleıte ta- l b rik ( 
tondan inerek kapıyı çalacağı sıra• I - Acnba evdeler mi) mağa mecbur lı:almlf, romatizmalı firleri ressamın bulunduğu odaya olacaktır. Cenu i Ame · anın t mah etmez de yola gelmemekle ıs· ld ... d B 
da ıık bir beyin de köıeyi dönerek - Tabii! Zavallının bir seneden- uzuvlar. eızlamağa baılamııı, yüzün· almağa giderken, ressam, bu bek· mayüllcri malum o ugun an, rar edene, o zaman kızcağızı tuza- 11 b~ 

.. d.. .. ek . . b k b ayni eve doğru geldiğini gördü. Dik- neri yatağın<laıı kalktığı yok ki... de ıztırap çizgileri bdirınifti: lenmedik ziyaretin sebebini dü§ünü· lind- her türlü iht.ima ere ve 
ıa u'k;m ıçın aı a çareye aı katli bakarak, bunun hovardalık ve Kapıcı kadının dediği gibi, rcs· - Aman kızım her tarafım nğrı- yordu. Şı:hinir., sırf hatırını sormak türlü aksülii.mellcre intizar olunuyo~ 
vu;a~ ı. . . .. . . ku!!:'ar arkadaıı Fahri olduğunu gö- sam Şevket, odasında olmakla be- yor. Öyle görünüyor ki, daha çok için Bıtyoğlundan kalkıp da Be~ikta· Japonyanın mütalaası 

.,ıahın, Ga~ıbe ıle ~unMebetı ılcr• rürıce, gülümsedi. Demek, iki arka- ıalw-r, yalınız değildi. Yanında, ta.le- yaşamıyacağım. Ailem yok. Siz, I şın bu ücra sokağına gelec.eKini aklı· Toky 12 (A.A.) _ Rio de JI' 
le.:me_k: emnıyet ~e ıtıma~ını. kaza~- daş, biribirine haber vermeden ayni besi Galibe de bulunuyordu. Geniş Hemşireniz ıve Rü.ubiden baıka kim- rta sığdmımıyordu. Her halde, bu 

1 
neiro' d: yakında toplarıaeak ol,., 

mak ıçın onu Bqı~taftakı .evınde. ~- avın peşine düşmüılerdi. Bu tesadüf, ve rahat bir koltuğa uzanmış olan ih- secikle: beni sormuyor. lhti,yar hiz· ı ziyaretin sebebi ve aaiki baıka ol- konferana hakkında hükUınet aö~iJ' 
yarete kara.r verdı. Bu zıyaret ıçı~ Şahinin ihoıuna gitmemekle bearbeT, tiyar u~ssam, Galibeye kabataslak, motçim de olmasa halim nice olur) mak gc:rekti. Şahinin ne sefih, ne ya· s ·· Cenubi Amerika bit&nlf merııl' 
de makul bır bahane mevcuUu. Eskı iatifini bozmadı, alaylı bir tavırla ha:ulaJığı yelpazeyi ha:;gi renkler- - Hizmetçiniz, canla başla size man biı kadın avcısı olduğunu bili· ı k~lerini Birleşik Amerikanın d",I 
arkadaıı ressam Şevket huta idi ve kıpkırmızı keailen Fahrjye bitap etti: le boyayacağını tarif ediyordu. bağlı, üetadım 1 yordu. Bu sebepten dolayı, bu ziya- seleril. h:rbc sürükleneceklerini %,1 
Galibe ile ayni evde oturuyordu. - Vay, Fahriciğim •en misin} Galibe, resmedeceği yelpazeleri - Evet, dediğiniz doğrudur. Fa- rette tal'°'!Jesi G.alibe için bir tehlike net ed"win" söylemiştir. Sözcü JI. 
,_,elpazeci Şahin, ressamı ziyaret ba- - Evet, bendeni.zim. Ş•hine satacağı ümidile işe dört ıel- kat bu itadan yetmez. Siz de beni seziyordu. Ressam, bu ihtimalleri ·an~n ifn~ci.ye Nazırının ~a11'-
banuile, Galibenin oturduğu kata - Acaba hangi rüzgar sizi bu le sarılmııtı. Fakat yelpazelerin da· arasıra ziyaret etmeseniz, can sıkıntı· allındaıı geçirirken, önde Şahin, ar· Oca b" Amerikadaki diğer m~~ 
çıkacak, onu da görecekti. Zaten ücra yere athL ha Uy.de beğenilmesi için ihtiyar ıından patlıyacağun. kasında Fahri odaya gİrİ} oılardı. kctı:n:ıde fikr.ini ifade ettiğine k'" 
Galibe, kendiaine. bütün gün evde - Galiba ü.i bura,ya •Ürükli,yen reuamın fikirleımdca iatifadc celi- Ressam ile Galibe arasında bu {Arlca•ı var) 1 diı, 
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A:!::~::~:~~:A ("_ş:....~_a ___ i_a~_a_a_n_m_a __ L_E_a __ ı·,,,,] 
vasıyetnamesı 

.... Ra;y::,~.r.::ı!m;;:..;"!:i.~ Askerlerimize EDün~~kcelinagezneB11r~~kZe8n~i ı 
::::!:;ı;:, m~Z~ kışlık hediye _ 
nıı>amn bir ıehrinde ölürken. hayli • • merasimle kaldirilcü 
Jii1aek olan eenetini ordmnııxan )' ardim aevenler cemı1e- \ 
ısüvft-,:ı:.:....e·, Mmrdaki kooaiım da • Kızıla la ı .. bı"rli"". ö 1 k--...ı..-:~- ' --~&UKd"ıpul,oma..ı.:.....- -..:.... vakfet. ti y ~ gı l&ıx:ı.ünil teeaılir e "'J'U-""6~ 

lhtikarla 
mücadele 
Dün üç kiti tevkif 

\ edildi 
•ura \.Ullll&UU -- ıe.1cl ordu bımancianlanndım !R 

~ "-L -L--" --'esm.· yapıyor mnmnt erUnıberbjye ,.ejı,Jerinden Nohut fuııık kahvenin kilo.unu 
l'UYlll ~ rcya - emkll oreeneral Zeki Baru'ın ce- 284 kuruta eatmaktan maznun bak.-
Bu zatın bize nnliii fayda~ Şehrimiz(le Ya.ıdım.evenler ~ nazem düın askert mıerUimle kaldı~ kal Anım lbir ıiıe mürekkebi 50 ku-

Sahife 3 

SÜMER Bu akfam • 
sınemaaı 

SEREF SUVARES/ OLARAK 

CHARLES BOYER 
.ve MARGARET SULLA V AN'ın 

İzleri hatırlardan smnmlyecek olan 

maddi h~eai d~ deiildW· ı mi;yeti. ~q"la iill>bQ:i :Yaı>AJ'.Ü nlımıtır. , ruta .atm~k euretile ihtikar yw.pmak-
Ondan QJU nmenda bir cmeslek bhramaa OllClmnuza kıtlık becliye Merhumua cenazesi. :Alman bu- tan. btuiyeci Vedia, esans J'ilm1ni takdim edecektir. 
afla•~ ahy~ S... da çoiu· tedariki itin• daha mükemmd )>ir ta.hane.inden Teıpikiyo_ camiine ce- ihtı~~ maznun Eet-cr, tarak ih-
Dıuzaa ciciden İbti)'aa .var.. • tekil ymmiftir. Şimclb"e kadar sarf.- tiriJmif, burada namazı kılmdılttaıı tikarından maznun 1.mail yakalana- Ba§ka b1r kadının r.evci yanında yaşıyan bir kadının bütün 

BACK STREET 
Memurwa odum• cınnuıız. S.. olunan eayrcder ayellinde 5 bin iç ıonra bir top arahuına konulmu1- rak Adliyeye !V'Crllmitler, yapılan AfıkAne ha.yatını tasvir eden büyük aşk ve ihtiras filmi. 

rat bir kant. Homur bomar hoınar- don'"' gömleği toplaımut. ala.kadar tur. Cene:tede bir piya~e alayı. ban- eorgu aonunc:la hepsi tevlcif edilmi~- -------------------------~ damr: A • • • makamlara tmlim olunmuıtur. do, •Üvari bölüğü, pol.ie bulunuyor• ~rdir. ""' 
-Allah bela11111~enmLa11m... Aynca SOO takım p.maıır daha du. Ordu müfettiti orgeneral F&h- Manifaturacı Kimil ile mağaza -------------------------
Dayanılır gibi değil .•• Sabah.tan- hazırlanmaba.clD'. !Bunlar,n arıuım- reddin Altay. İ.tanbul kumaadanı tezgahtarı Mımtafa kumaı ihtikarın• 

Len uirat, didin d ...... Mevla ~ da 400 çift çorap. 17.3 çift eldiven general Aeım, Vali ve Belediye re- dan yakalanarak Müddeiumumiliğe 
tarsm. •• N~ zaman yakayı sıyıracagm, t 4 çift y{ln bzak n 16 çih fenill iai Doktor LGt6 Kırdar, m~rkez h: l!esliın eclilmiı1erdir. 
bilmem ki... da vardır. mandanı, muvazzaf, emeldi bir çolt 

Yalnu: memur mu? Şöyle bir, b~· •• •• • • .., • generaller n ulı:eri erkin, bazı ec- KÜÇÜK HABERLER 
lün meslekler piyasasını dolatm; ~ı: Çay İaıe müdurJuğü nebt zeval cenaz.ede hazır buhın- -----------
rer birer, büti?' ~~·~fikrini tarafindan dağıblacak mu!lardır. Cc;ıaze, top arat:i~i1e ~o- !stan~uı Mllll Sanayi Birltll 
aorun: Anketirilzin netic~ ıı_ıutlab Ça.y da~tııması. hakkmda yeni Jta- rikoy mezarlıgına nakledı1miı n bU- ae:ellk kongresi bu ayın y1rm1 be-
menfi çıka~akt.-. Herkesm eli yaka· rarlar ~. Btın& nazaran çay rada cefnedi1tniFir. _ flnde yapıltı.caktır. Kongrede bir 
anda! Silkip duruyor: tevz11 çay le kahve 1ttıallt birliği Cenazeye bir ço'k çelenkler ıon- se:nellk idare heyetı raporu okuruı.cak 

- ... ru~.t Of, ~ıktık.... _,_,..L tarabndan deAiJ, 1af9 mtklilrlü~ dcn1miıtir. n yenı 1dare tıeyetı eeçl.ml yapılacak.-
Değil ~elın az. istikbali ~~ vasıta.sile Japılaca.ttır. Merhum general Zeki. ordtımU- tır. 

mesleklenn ~lan; ~ me- DO.n b1r gazete. çay tematmm bir- zun güzide aimalarmclandL (Halil * Ema.f cemlyeUertnln aenelik 
tela doktorlar gibı herkesin &'lPlası- 11k tarafından >'D.ınlacatmı yazmıp. z~ Paoa) nanrile töhret bulan mnumt heyet toplantılarına. bu ayın 
nı uyandıranlar arasında bile,~· da. bu doğru değildir. mdıum, Mqrutiyetten lnTe\ Ata-

20 
11m1e ba§laruı.caktır. 

Bir t.adınm, bir sırnn ayırdığı, mazisi ile istikbali arasında 
geçen bir muamma 

Büyük ainema yıldızı SYBlLLE SCHMITZ 
Bize bunun .sımnı 

MAZISiNi UNUTAN KADIN 
Filnı1nde göstermektedir. 

Beraber oynıyanlar: 

ALBERECHT SCHOENHALS ve MAR1KA DE TASNADY 

Bu perşembe akşamı ŞARK SiNEMASINDA 
Büyük ilk t.ems1ll 

Lkla cyandık!ı. diyenlere pek (ole türl'ün de o zaman tale-beai fuılun- Yeni )'ıl tçın mevcut 82 esnaf ceml-
rnslamqızdır. İçerenköyle Çamlica duğu ı 904 tarihlerinde erkinıhar· yetının bııtçe )'e'kQnu 120 bin Ura ola- -------------------------

Nazar değmesin diye. taka diye arasında . otobüs biye mc1teblnde (lara muharebe- ra.t t.esbtt edllm1ştlr. Yeni sene btı.t-
yapsalar, pek memnwı olacağım. • leri dersleri) bocaaı idi. Balkan nar- çıeslnden 40 bln lira yardım 1şlerlne 
Amma. sahiden, kanaatle söylüyor· itletılecek binde Vardar orduau kumandanh· &1?1lacak, bmıun ao tıın lirası Esnaf 
lar! Belediye tç Erenköyle Ça:ınlıca.ya ğında bulunmut. Umumt La.rpte Al· butıanestne Teiilecektlr. 

Parlak bir avukat: otobüs J§letmeA"e b.ra.r vemı2ftlr. Bu man imparatoru KaıYaer Vilhelm'in * İta.J.yadan gelen tAlıt vesal:r it-
- Ne derneğe bu Adliye korido,. hususta. l!zım gelen hazırlıklar )'a- umumt kararglhmda ordumuzu tem• balAt enuınm tıenJJ. durdurulm:ı11-

la.'"Ulda sürünürüz, a birader, ketke pılmaktadır. sil etm.i, mütare~ MSıelerinde Er- tur. Bu mallar, 'ncaret Vek!lettn-
okmna.saydlk bir çifçi olsaydık· ta· Öğrendi~ göl'() bu rıa.tıara 1f- ,_ 4_...__~ • '- ....a...L"%.:_: den emir celfneen bdar antrepo-

• • ' k •-'-"- lkta d ıı;~,,,ea umum,,.e r.,.ı~uu yap- -~11_,_...,., .. biatin ortasında yan gelr, rahatımı• letılece oı.vu~ m n on ur. l&n:la ,~_.,.~,_ 
· ız1amr · mııtı. * Beyolhmda tramn.y durak ye-

a ~diki - c!i>'e 
1
k d br · · d~ Belediye memurlari' Medıum, Taktiyle .nhlce,-ı U.- ı1nde AJLI adında bir tadının yanma 

Bmm muhUTD" ar a at ıç~ "fi . . tadı olarak ıöhret bulmUfhL Memu- aokularak p.nta.smı b,pıp kaçan Ar-
dünyalığı doğnılbnuşlarla habihaJ kooperatı ayın yırmı ma rahmet diler, aileeine tui7etleri- Un pblenml§, d1bı adliyeye te.sUm 
ed.-im: birinde toplanıyor mizi bildiririz. ..S11mlfttr. 

Son harp senelerinin heyecan ve müt~ vak'alar dolu ilk tilml 

Bu pıqembe aqrum L A L E Sinemasında 
'.Amerfkanın en büyük yıldızlan 

CLAUDETTE COLBERT-RAYı MILLAND'in 
Yarattığı 

Aşk Doğarken 
- Nedir ba ıanki? • diye yanıp İltnnbul belediyesi memurlan too- * Randımıcwuk wçundan 7aka.-

raJalırlar •• Teblidiyesi yok, puan pen.tın umumi he:reti bu ayın JU'ml. lthala"" t eşyası landı.it mman memurlara rilşvet i 
yok, cuması yok. •• Ketke devlet mü· birlı:ı.de fevtaıAde bir toplantıya ~- ft?mekten mamun AraD1 ve İstltl 1 ~-----•••••••••••••••-••"" 
eueselerinden birine memur oh1P t nımlı§tır. Toplantıda. 1'f!ll 1dal'8 h._ adlarında ıt1 kadın dftı:ı maht~eye -------------------------

İspanyada başlayan. .. Paris'in f.§galinde heyecanla devam eden 
Amerika yollannda sona eren büyük bir aşkın :romanıdır. 

m1mıızı bareme dayasaydık._ Oate- 1 yet'; seçllecettır. _ _ • verllmtşttr. 
lik Allahm gi,inü mevzu aramaktan Öğrendi~ göre tnı toplantıda Mısırdaki mallann naldı Be:roila. ultye ceza ınahkeme6lnde 
kafama dinç kalırdı! Katipler yazı· kooperatife verilmesi dQftllıfilen yeni • • • I yapılan muhakeme ılODmıda. 11ds1n1n 
lan hazırlasın, aen bas iımayıt Ak· ~kil ctratında bir rapor da okuna- ıçm tedkikler yapı ıyor de mçian a'bl~ g~tllünden Arak.-
tam ~ dedi miydi, yallah, fırla, cak \ c umumt heyetin tam.bine arz amln tiç &7 hapsine n elll Ura para. 

fİL •• Oh. keki... o?mıacaktır. T1earet Vek&Jeti ithalat illeri mD· cezuı ödememne n tat.ltln1n bir bu-
Köylünün gözü tehirlilikte, tehir· J k dürü B. Necmeddin Mısıı. Pıaitfir. vak ay::~..,.= ~ 

lininki köylülükte... Kadmm hasreti Çanta ça an 6 ÇOCU Kendisi orada bıllunan iduUAt ev•· 7Y ~ ~ S.:ooınd ~-
erkeklikte, erkeğinki kadınlıkta... yakalandı mızın mümkün olan eüratle memle- reel ~in dfittlnmm aıınn~en h1r 

GÜSTAV FRÖHLiCH 
CAMiLLA HORN -

GiZLI VAZiFE Huwa. wnumi kaide gibi bir ıe,.s Beyoğlund& ıeccıert sinema Jtapı- ketim.iz.e gıetirtilobilmeııt etralmda ~ plrtnc1 pJıp ~n yakal&

Komşunun tavuiu komtaya kas P- larına sokula?ak 11.nemadan çık.anla- tedk.ikata mem?r ed.ilmifti. . nan lılehmed 8allı1 dtbı adliyeye ve
Iİyor. nn ceplerinden çantaıannı çalan A- B. Necmeddın, TacarQt Veklleti- rllmift,ir. 8ultanabmed birinci eullı 

Bu vaziyet karşıamda merhum u Ahmed Mustafa, Ahmed Te Alt nin emri ile Mıaırdan lrak'a tıitmit- ceza mahkemesinde Mebmed Sulhi, ~---•••••••••••••••••••-~ 
cSüvari ve diplomab m bize ver· adıannda 'on dört y~larında altı OO- ıl:İr. Burada gerdt lrek dahi1t hubin· sorgusu yapılarak tevkif ed1lm1ştlr. 

Filminde 

diği ders, ne faydalı feyı cu't yakalanmışlı:ı.rdır. den evvel, gerwe aonra gelmiı it- * Ktımltapı nahiyesi Çocuk Esirge- ~-----------------------... Adamcağı:r, ömründe iki ayn ar ... - halat eşyamızın Tdrkiye,-e 9eVkİ et- me Kurumu yılJ,ı.k kongrestnı a.kdet-
n if yapmış. ikisine kartı da, derin Hamlet davasında rafında teşcbbüılerde bulunacAktır. nılş1ıir. Re1s Şevki &rıı>ir, bit, senelik 
bir muhabbet bealemit. Öyle ki. bun· mahkfun olanlar karari Diğer taraftan lngiliz korporasyonu ç~Jfma raporunu okum\lftur. Rapor 
lan, bpkı ailesini, vatanını ıever, ka· • ·ı ile vanlan bir anlatmaya göre cenup umumt heyet tıo.rafınd.an kabul edildi. 
J1l'U' gibi ıeviyor ve kayınyor. Değil temyız :!!.nerıbn da.- komıulanmızdan 3 milyon liraya =~=lsliş~ ;:s: =-
hayatında, batta arkası sıra da on· Ramleida~ ,.....,.-.~ Ne""'ire yakın mal ithal etmel müınkiln ola- '--d eni 'dare h ti -n' 
lan ..::ı •• eLn 1 . • · _,!_..1 -ı- v& eonun .1>11.ıu.ı.:ı.uı """""6u ... , JJ _._ A d 1_ __..ı..ıa ti· uuu an 30nra. y .. eye _..,.-

n !....., • e en 1Çm amuen •-- ErtuA'rul, Zeki Coşkun ~r ay T9 c~b~ •. ~ ~m~ a yaıı;ın ~!"'"'-. nrlştir. Bay Şevki s&btr tetrar eeçll-
IOn bizmetı !'ap~~o~: • • • Peyami Sa.fa. CUıa.d Baban, Zeryad caretimiz.in ınki,af edec~ anla§l].- m1ft,1r. 

Mançeatenn yünlu, l..İyon tebrinin D>ftzziya. altlp.r ay hapse mahkt\m maktadır. 
ipekli kuma$lan bütün dünyada tu- olmuolardı.. Alüada.rla.rqı bepll hak ------------

aun için te!errüd ett1, derlerı Ora· lanndaki b.ran tem:rıs etmi§terdlr. Askerlik iıleri . Konferam 
mn iman.lan. mesleklerini 98Yer, bu- ~ Balkevl.ndıen:· 14 b:ıncı-
11Unla iftihar eder, istirahat mtl• Bir iıçi duvardan düfel'ek * Eminönü yerli A:J. ş. den~~! tAnun 9ö ~mtııı w.t 20.ıso da bay 
...t_..1_ bil • J.......!.....r ko ---'-'- 1 di Ttm. Omıa.n otlu Hayrettin......_~ •--ı Ant-- tJara,fmda.n (~en ınnc;uı e :ıe ..-uu DllfUI". ou:u!Cll yara an 826 (4616') P11'&de Atim Atımet oğ- _... --1 

.. 1wıı evladlarına da qılarlannıt... J'atlht. yıkıcı Abd~ ,.... lu Battı a26 (48048). ~ A~m. lıç&tı,. eserleri) mnzulu ::· 
cSüvari - Diplomab, 7alım para• nmd& l§ç1 Baıu Bafdtmlt dQn sa.- All Rıza <>alu İsmall Raltlı:ı 119 (89941), fer&ns verlleoektlr. B~ ge . 

anı, malım meeleklerine vasiyet et· raçha.nebqında blr blDADm ~ Top 'I'ltm. Abdullalı otla: Babll a~ 
mit olmuyor: ayni umanda meslek lf;lııde ııalıfu1t'en minueneslni ta.y- (4.1066). Top Tim. 8lt.1o ol"lu Fuat SW!llS 
MVgİaİnl de bütün yarttqlarm11 bederelt duTudan dilfmilttiil. Bafm· Fevzi Şaka. 115 (38258). Muhabere - .... -
cliaam halı. ile sağlık 'ftliyor. Ki, dan Te vftcudtUıQn blrook ~rlettnıd«ı At~ Ömer otlu Mustafa a2l5 ('6630-. 
bunam kıymeti aamn.m daha bayük... 1'&1'&1anan Bal1l hutaneye bJd.ınl- Denis m.akkıe Yzb. Mehm.Mı Ali otlu 

r __ ._ d:.ıu • • mek. Dll§tır. Mustafa 8aml 10S (1552). 
ı;:.nıaa Ter llf(• .&fi '" •• hf T" d Bu w.bayla.nn oc* acele oJarak 11'-
Ne mnbarf,.et. •• Ne yğbelticl bir Şe r ıyatroaun aı beye mtıracaatıan llAn olnn'lll'. 

bileti ruhiye... (Vl • Na) « y ap.dığunız Devirıt 
Bib1llt tın.tıo muharriri xareı C&-

Sinemaaırua 

Bu haftaki muhtetem programı 

VATAI ve AŞK 
1 • f 1 • pek'1n cYqadıRmwl Devin adlı tlç zmıt vapur se er erı perdelik dramı bu ü:Jamda.n ltlbareıı RahmeU hakkı. kavuııan baber1mı nüa tahe.eri ha,;ik muvaifa.. 

kaldınldı Oeh1ı 'nJB,trosunun dram ~vmımda ve aile b~ Bayı.. Tanıa.. kiy 

PAULA WESSELi TEŞEKKÜR 

Devlet Den1Z7olla.n mnum mildtır- temsiline bql.anm.a.ktadl. Geçen •- v1n.1n ccıaze meruSrnlnde l:*sa.t ba- ~---··e•t•kaun-•ıy•o•r•.••" JCttt. İstanbul - İzmit vapur leferle- ne btıylllt b1r mUYaffal:lyet np:a.rum luna.rak "Veya. mektup, teJera,f Te eal.r , 
J1n1 kaldınnl§tı?. Aptal p1yes1n1ıı mfttere.ımı pir Ahmet suretle dertn acımJM ı,tıra.k ede!S 
AyTalık vapur llefetıerl de haftada M1hıJp Dranu t&rafmda.n 1Una. ne bizleri ~nı ve te.z1:ye lftttunda bulu

blre iııdlrllmlştlr. Seferler, bir hafta dllt.mıze çen1lmJf o1aıı bu e#rln en nan muhterem do&t1anmm candan 
p.rşamba gtlntl. diğer harta cumax:- m1l:h1m rouı olan anayı Neyyire Er· ~ı ve f1lnmJ.UmıızıT ·~ 
tut güntı ya.pılac&ktır. tutruı oYIUyacaktıl'. an 

IE8iR TİYATROSU Tem.smert 
'..l'epebap Dram lc.sınmd& 

Gece .18.& t 20,30 da 
YAŞAJ>lruMiz DEViR 

Bay Amcaya göre ... 

Son .eneletin T~ ele dahil olmak üzere bütün dünyada en çok 
Okmum Romana 

REBEKA 
(REBECCA) 

Sinema tarJhinin etini ula görmediği bir güzellik... Yük.eli bir 
aanat ... bl!ıt bir kudret k111YDaiı •.• Amerika da 1941 aeneainde ya

pılan MUHTEŞEM .•. ve ŞAHANE FJLM. 

f:evkalide Sinema Müsameresi olarak 
19.1.942 pazartesi alqamı aaat 9 da 

MELEK Sinemasında 
f Udim edileceldir. 

Numaralı lto:ltuklar ,imdiden •atılmaktadır. Tel: 40868 

lstanbul ballomn çok sevdiği ideal çift artist 

:WİLLIAM POWEL ve MIRNA LOY 
Yenlden birleştiler ve 

YENi SEVDA 
Sevlnıll ve ihtiraslı a.şk fllminl yarattılar. 

Bu per§embe akşamı SARA Y Sinemasında 

- Şu adamın ne sağı belli, 
901u bay Amca .•• 

.8et•• .azl ... Busün de •elam vermek ilJe-l B. A. - Elbette! .. Adçı. l&.f de-
.... bil' W nrl.. - til, hıbl toföriil •• 



Sahile 4 

il Günlük Borsa ı ı 
U İklnclkiinun 1941 

L. K. 
.~ 7,5 933 Türk borcu ı. n m il.il 

• 5 1938 ik.ramlyell 20.SO 
• 5 1933 ikramiyeli Ergani 21,90 

• 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.65 
Kupon kesik 

•• 1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.78 
• 7 1941 Demiryolu istikrazı 19.78 
• 2 J 932 Hazlne bonolan 56.50 

• • 1935 Hazine bonoları 16.50 

• • 1938 hazine bonolan 27,25 
A. Demlryolu tahvlll I - II 49,25 
A. Demlryolları tahvlll ill 48.50 
A. Demlryolu mümessil senet 46,-

diş, n ızle, rlp, romaı Ba, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal 

13 Kanunusani 1942 

VERESiY 
M OBi LYA. 

U- vadelerle fabribmıs aiparif kabul eder. Adrea Beyoğlunda 
J>.apalu kartumda GÖNÜL Mobilya mağazasına saat birden 

.. _ _____ sonra müracaat. Telefon: 43542 ••••••• 

T.C. Merkez bankası 142.50 
T. İş bankası nama muharrer 12,35 
T. İş bankası Chamııe alt ) 12,85 

icabında günCle 3 kaıe alinabilir. HeT yerde Pullu kutulari İsrarla isteyiniz. v 

T. İş bankası mümessil his. 160,-
A. Demiryolları şirketi ( % 60) 26.60 

Kupon kesllı: 
A. Dcmiryolları şirketi (% 100) 

• Kuıxm kesit 
44.25 

Eskihisar çimento 10.'lO 
Kredi FonsJye 1903 110,50 

• • 1911 106,-
• • Amorti 59.-.. • Kupon 1,45 

Türk altını 29.75 
Külçe altın ~ir gramı 4.25 
Osmanlı bankası <banknot) 3.10 

•HUIJHUJUtHHllflltlUJJlllllUIUtllDtlUHllHUrtUUfllflllllftfll 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 l 8 9 JO 

8oldan sağa ve yukandan aşağı: 
1 - Mızıka ıı.ıetıerinden birine bcn

ziyen bir çiçek. 
2 Gündüzün aç durmak - Bir saç 

hastalığı. 
3 - Dini şef. 
4 - Tayyare - Rutubetll. 
5 - Sonuna •A• gelirse ilaç olur. 
(i - Birine! defadan sonra gelen. 
7 - Kunı yemiş değil. 
8 - Keder - Sonuna oEıt elirse ince 

törpü olur - Ters! isimdir. 
9 - Tersi bir nevi tüylü kumaştan 

elbise giyinmiş. 
10 - Babadıuı kalma - İlgi. 

Geçen bulmacamız 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağl: 
1 - GizlenJyor, 2 - İyi, Sürahi, 

3 - Ziyankar, 4 -- Abes. Asa, 5 -
Esnemek. 6 - Nükseden. 7 - Ira, 
Kemani, 8 - Yara, Nazik, 9 - Oh, 
Su, Nine, ıo - Riza, Diken. 

ZA Yi - Eminönü malmüdürlüğün- • 
den almakta olduğum maaşımda. kul-1 
!andığım tatbik mührümü kaybettim. 
Bu miihürle hiç bir kimseye borcum 
olmadığı ve yenisini kazdıracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

1904 mülkiyc~.o m~ayycd ı 
Yusuf Ozyedın 

1 
Or. İHSAN SAM1 1 

Gonokok aş 
:ıeısoğukJuğu ve ihtilatlarına 
pek tesirli ve tnze aşıdır. Divanyohı 
Sııltanmahmud türbesi No. 113 

SuUnnahm-cd 3 üncü sulh hukuk 1 

hükimltğlnden: 941/491 
Davacı Aşkı Arıkan tarafından Ak

sarayda Horhor Kırma Tulunba so. 
27 No. da mukim Ismaıl Hakkı aley
hine açılan fekki haciz davasının ya-ı 
pılmakta olan muhakemesinde müd
deialeyh Ismail Hakkının ikametga-

1 hının meçhul oldult'J anlaşıldığınd:.n 
20 gtin müddetle il:lnen tebliğat icra-j 
sına ve muhakemenin de 9/2/942 pa-

1 
zartesı saat 14 e tallkine mahkeme
ce karar verilmiş oldu~undan yevmü 
muayyende bizzat veya bilvekll.le ha
zır bulunmadığınız takdirde gıyaben 
muhakemeye devam olunacağı nan 
olunur. 

Bugünkü proıram 

12.30 Program. 12.ss Türkçe pıatıa.r, 
12,45 Ajans baberl~ 131.00 Türk.o6 
plAklar, 13.30 MüziJc CPl.), 18.03 Sa
lon orkestrası, 19.00 Fasıl heyeti, 19.SO 
Ajans haberleri, 19.45 Konuşma, 19.55 
Oyun havaları, 20.15 Radyo gazete61, 
20.45 Müzik, 21.00 Zira.at Takvim.t. 
21.10 Müzik (Pl.), 21.30 Konuşma., 
21.45 Klasik Tü.r'k milzlği, 22.30 AJans 
ve borsa haberler!, 22.45 Camand CPl.). 

Yann sabahki proıra.m 
7.30 Program, 7.33 Hatır paı:çalar, 

(Pl.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Ha!lf 
parçalar CPl.), 8.15 Evin saati, 8.30 
Müzik (Pi.). 

10.000 kadin~ 

Daha güzel 
görOnebileceğinizinl ~ ~ 
Kat'i DELlL ~ 

BUGÜN bu 
TECRÜBEYi Pudracı!ıkta ., şayanı 

hayret son bir keşif .. 
Cildi güzel/estiren,' Yapınız;, 

1
ona güzel bir cazibe ve yeni bir ha ' 
yat veren unsur . . • donuk ve çirkin 
bir cildi, gençliğin tabii renklerilo 
süsler. Pudra yağmur'a, Rüıgilr'a ve 
hattı terleme'ye rağmen bile sabit' 
kalır ve artık pırlak burun bırakma~ 
Bu cevher (Krema köpilğii) namı al~ 
tında berah ıstihsal edilmiş ve yalnı~ 
Tokalon Pudruında bulunmaktadır.' 

CiDDEN MÜHiM BiR TEKLiF 
Yüzünüzün bir tarafına kl"eaıa 

lcöpilğü ıayeainde iıtilızar edilen' 
T o le a I on Pudraıın1 ve diğel' ta·' 
rafma her hangi bir pudrayı aürünüz.C 
Şayet "Krema köpüldQ pudra" ilo' 
pudralanmış taraf diğerinden daha 
güzel daha taze ve daha cazip !'ö4 
rinmezae T oblon pudranwı verdi~ 
tiniz para iade olunacakbr. 

Yakında çıkıyor. 

Makine balyası çayır ve yonca on bin kilo kadar 
Adres: İstanbul Ketenciler Kapısı Fındık solrak No. 6. Tel: 20549. 

EoınDAk AOoco 
S D©Dil O a 

Ankarada doğruluğu sayca.inde kazandığı ııöhrete müsteniden 
Beyoğlunda açtığı ııub~de gerek Ankarada ıY& gerekse İstanbu
lun her semtinde emlak almak ve satmak istiyenlere dUrüst §ekilde 
ve son süratle hizmet etmeği vazife bilir ve aayın miiıtterilerinin 
te~riflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki. (Ankara Emlak Sim.san) 

Merkezi: Ankara Anafa.rtalar caddc.i Zafer eokak No. 517. Te• 
lefon: 2406. Şube: Beyoğlu latikl!l cad. No. 96, katı 1, Tel ı 41 Ş7 I. 

1, T. 1 Ş B A N K A S 1 
1 Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plani 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılu. 

1942 İKRAMİYELERİ 
1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 » 1000 )) = 3000.- • 
2 • 750 • = 1500.- • 
3 • 500 » = 1500.- • 

10 » 250 » == 2500.- J) 

40 )) 100 • = 4000.- • 
50 » 50 • == 2500.- • 

200 ,. 25 )il = 5000.- •• 
200 • 10 » = 2000.- • 

SÜMER BANK 
I plik ve dokuma fabrikaları müesseseai 

Bursa Merinos fabrikası müdürlüğündenı 

iNŞAAT iLANI 
8/1/942 tadh.lnde yapılması mukarrer Oll1mboıl dere61 lau:ıal ınta&

tma ıaSd elcsUtm.e hava muhalefeti dolayıslle btıtiln tallplerhı lftlra.k:lnl 
temınen 15 gQn sonra.ya bırakıl[Illftır. 

1 - Fa.bı:ikamızın ön cephesme mUva.zl ctlimhoıi dıelUl kanal tn
§11.&tı ve Usttln11n ltapa.tıım.as:ı: ışı proje ve ~elerlne gi)1'9 va.hld1 
flat Ozerlnden k&pah zart ll4' elaılltmeye konuhnuştur. 

2 - Eksiltme 19/1/941 pazartesi günü sa.at 15 de Burriada. Fabrlık& 
Müdilr1yet1nd& .icra. edllecektlt. 

1 - Keşif bedell 37.ll'lO.- Hra olup muva.k:lcU temına.' S.OGUI 
liradır. 

' - ProJ• ve şartnameler Fabrika. tn.şaat eefllAır&dıen beda.Ta. olarak 
tem1n edlleb111r. 

5 - Fa.brllı:a müdllrlyet1 inşa.atı lstek.lllercteıı dlled111 mtı~ 
vermek ve münakasa. lhWtiimsüz sa ak.ta tamamen eel'besttır. 

lstanbul Amerikan Koleji Direktörlüöünden 
Arnavut.köyü Tramvay Caddesinde Uin Kollejin tahtı taaa.rru· 

funda bulunan Musuruf konağı. l!ılkazı miitıeahhide a.lt olmak tize
re. yı'k.tınlaoaktır. Şa.rtnames.i Arnavutlı:ö;r Kız Kolleıj{ kapıcıeın
daıı elmabilJr. Tal.iplerin 20 KArıunusanJ 1942 tarihine 1ı:ııdar mek
tep idaresine tahriren milra.caatlan lüzumu ilan olunur. 

lnsaa~ _, i 1an1 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 

ı - Kara.bük Demir ve ÇeHk tabrikalan sahasında. yapılacak ihata. du• 
varla.rı inşaatı kapalı zart usullle ve vahidi fiyat esaslle <'ksiltmeye konmuş
tur. 

:} - İşbu inşa.at ve a.meILyatın muhammen keşi! bedeU 51.226,14 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümerbank Mua.melA.t şubesinden 3 Ura 

mu.kabilinde alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 3812 lira.dır. 
5 - EksUtJM 26/ 1/942 tarihine müsadit pazartesi günli .saat 16 da. An-

karada Sümerbank Umuml müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacaktır. 

f 

i) - isteklilerin tekli! evrakı meyanında, şimdiye kadar yapmış olduk
lan bu gibi işlere ve bunla.an bedellerine firmanın teknik teşkilatının klm.
krden terekküp ettiğine ve hang!. bankalarla muamelede bulunduklarına 
daJr vesikalar koyacaklardır. 

't - Teklif mektuplarını havı zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 

i
ka.dar maldbuz mukabllinde Anll:.ıırada. Sümerbank Umumi katipli~ine teslim 
olunacaktır. 

8 -·Posta. ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 saat ev
veU.ne kadar gelmı.., ve zarfın kanunt şekilde kapat1lmı11 olınası llızundır. 
Postada. vaki olabilecek geelkmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

9 - Banka llıa~yi icrada serbesttir. 11159» .ııs. 

Belediye Sular İdaresinden: 

Sayın Abonelerimize 
Su sayaçla.nnı korumayan yüzlerce abonenin sayacı dondan patlam..ı§tıf. 

Memurlarımız dondan patlayan sayaçları değiştirirken bir ço!t yerda lç te
sisatın da bozulduğu görülmüştür. 

1 - Su tesisatı toprak altından ve dıvar içinden g-eçenlerc, 
2 - Banyo ve haUi.lannda tesisat olanlara 
3 - İhtiyat su deposu bulunanlara. 
4 - Soğuk ve karlı günlerde musluklarından su akma.yanlara, bO.tlln. 

abonelerimize ilerde fazla su parası ödememeleri için iç tcsisatı muayene 
eıtlrlp bozuklukları acele tamir ettınnelerinı ehemmyetıe tavsiye ederiz. 

.343. 

Eksiltme ilanı 
Eskişehir Su İşleri 9 uncu şube müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Eskı.,ehlr Su İşler! 9 uncu şube müdürlüğü mmtıı.kası dahilinde bu

lınıan Zadiı·oğlu ve Aliken bataklıklarının kurutulması ve bu bataklıkların 
Sakarya.ya mensup olduğu mahald~ muvakkat bir bağlama ve su köprüsil 
inşaatı muhammen keşif bedcll v:ı.hldJ fiat esası üzerinden a:l71 - 37h lira 
1180~ kuruştur . 

2 - Eksiltme 6/2/942 tarihine raslayan cuma günü saat 15 de Esk.1-
şehirde Su İşler! Daireısi içinde toplanan eksiltme komisyonu tarafından 
kapalı zar! usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele pı·ojesl. bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, umum su işleri fenni şartnamesi lle hususi ve fenni 
şarthame ve ke~if hulasa cedvell, silsllel fiat cedvell ve projeleri <I857) kuruf 
mukabilinde Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 119818• lira ıı59.o kuruşlu.it 
muvakkat teminat vermesi. ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün. 
evvel ellerinde bulunan ves!-kalarla. birlikte bir dilekçe ile Eskişehir vilaye
tine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika. almalan ve bu 
vesikaları ibraz etımelert şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin tekli! mektuplannı iklncı maddede yazılı saatten b~ 
saat evveline kadar Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğüne makbuz mukabi-
linde vermeleri JUun.dır. Postada olan gecikme kabul edllmez. (344) 

Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım cemiyetindenı 
Görülen lüzum üzeri.ne 10/119•2 tarihindekl BÜYtiK TOPLANTI bil' 

halta tehir edlld:ltinden muhterem ft.zanın 1'7/1/942 cumartesi günü saat bllt 

buçukta. Etıbba odası salonlarını teşrlfiert rica olunur. 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 
ADANA MENSUCAT FABRiKASINDAN : 

Fabrikammia mevcut Dobson Barlov Fabrikasında. 1896 ve 1898 
sene& imal edll.miıJ 

İki Adet Pamuk Tarak (KARO) Makinesi 
Atideki şerait dairesinde satılacaktır: 

1 - Beherinin muha.ınmen flatıı fabrika tesllmi anbalajsız biner 
liradır. 

2 - Bu makinelerin gilıruiik resmi, 11An bedell, mukavele pullan 
anbalaJ ve sair masrafla.n alıcıya. aittir. 

a - Müzayede açık arttırma suretile 30/ 1/942 cuma günü saat on 

1 
beşte Adana'da Malatya Mensucat Fabrikasında yapılacaktır. 

4 - Mezkür gün saat on iklye kada.ı:t depoolio olarak. muhrunmen 
bedelinin % 15 1 olan soo. ııra Fabrika veznes1nıe ya.tınlmış buluna.
ca.ktır. 

Talip olanların mezkftr giln ve saatte Fabrikamı:r.da bulunmalan 
UAn olunur. 


