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Aı zamanda, büyük muva.ttakıyetın ~ 
lledlll? Dtrt. d1?1 b&lıtıar, en sec,me malzeme, netti 
ralla:- Yemekler evlertnızdeti gl>l ha.fit ha.zır· • 
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Türkçeye çeviren: 

lanmaktadır. Fta.tla.r da ebvend1r. 
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Karne ile ekniek $ dağıtllması 
intizam içinde yaplldı 

Herkes istihkala olan ekmeği kolayca ve rahatça 
alamıyanlara karne dağıtılıyor aldı - Henüz karne 

1 - Ekmek almak üzere fırına müracaat edenler, 2 - Kart kesiliyor, 3 - Ekmeğini alan kamesile 
berabeı ayrdıyor 

Dünden itibaren şehrimizde ek· 
meğin karne-lerle dağıtılmasına baş
landı ve bu İ 'l intizam dairesinde ce
reyan etti. Günlerdenberi frrmların 
önünde görülen kalabalıktan dün 
eser bile yoktu. Camlarında, rafla
rında yeni çıkmış taze ekmekler sı· 
ulanmış olan fmnlara ellerindeki 
karnelerle gelenler hemen haklarım 
alıyorlar ve gidiyorlardı. Aynca bir 
çok bakkallarda da ekmek satılıyor• 
du. 

Ekmekler 750 şer gram üzerinden 
çıkarıldığı İçin işlet· daha kolay ve 
çabuk görülüyordu. Fırıncıların ba
zıları kendilerine uzatılan karneleri, 

Borneo'da 
muharebeler 

başladı 
Bu adadaki Felemenk 

kuvvetleri taarruza 
geçtiler 

Ratavia 14 (A.A.) - Felemenk Hln
distanı kıtalarının Saravak - Bomeo 
hududunda harekete geçtikleri bir 
tebliğde bildirilmektedir. Felemenk 
Hindistanı tayyareleri Tarakan ada
sını ve Fillpln adalarının cenubunda 
bir dfü;man üssünü bombalamışlardır. 

Avustralya müttefik 
devletler tabalarını 

askere alacak 

zımbala olmadığı için, jiletle çabu· 

cak kesiyorlar, bazıları da el ile lto· 
panyorlardı. Maamafih karnelerin 
bu hali gelecelc ay içinde düzeltile
cek ve zımba yapılacaktır. 

Dün kame ile ekmek tevzünin ilk 
günü Qlduğu için Vali ve Belediye 
reisi Doktor Lutfi Kırdar ile Vali 
ve Belediye reisi muavinleri ve diğer 
alakadarlar, oehrin muhtelif yerle
rinde fırınları, ekmek dağıtma yer
lerini ve karne hazırlayan büroları 
tefti, ctmiıler, halkan ekmek almak 
hususunda güçlüğe uğumamasına 
dikkat etmişlerdir. 

Karne alamıyanlar 
Düne kadar karnelerini almamış 

olanlar dün Nahiye Müdürlüklerine 
ha, rvurmuşlardır. Bl.Wlun için Nahi
ye merkezlerinin önleri epeyçe ka· 
lalialılc o:muştur. Karne alamıyan
lardan bir kısmı beyannameleri yan· 
lış veya noksan doldurduklarından 
bu yanlaşlar düzeltilmiştir. Nahiy~ 
terdeki bürolar dün gece saat yirmi 
dörde kadar çalışmı~hr. 

Vilayet karneaiz olanların vazi
yetleri belli oluncaya kadar bunlara 
kırk aeki:r: saat mute4>er olmak üzere 

(Devamı Mhife Z sütun 6 da) 

Memur ayhklar1 
Zam kanunu1şubatta 
yürürlüğe girecek 

Kanun Meclise verildi, müesseselerde çalışanla
rın maaşlarına zam yapılması, mensub oldukları 

müesseselerin takdirine bırakıldı 

ire ve müesseselerde 
bu zamdan aynen 
lardır. 

çalışanlar da 
faydalanacak-

Ankara 14 (Telefonla) - Mali
ye Vekaletince hazırlanan, memur 
maaşlarına yapılacak zam hakkın· 
daki kanun layih.ııa bu akşam geç 
vakit Ba!}vekaletten Büyük Millet 
Meclisine gönderilmiştir. Layihanın 
aynen aldığımız esaslarına göre, fev
kalade hallerin devamwıca asli ma· 
aşı 60 liraya kadar ve ücreti 1 70 

J\lelbourn 14 ( A.A.) - Avustralya liraya kadar olanların maaşlarına 
harp kabinesinin müttefik memlck-çt- her türlü -vergi çıktıktan sonra elle· 
ler tebaasındaı~ olanları askere alm~k rine geçen aranın yüzde yirmisi, 

Kanunun yukarıdaki dereceler 
nishetinde maaş alıp da kanunla 
tesbit edilemiyen müesseselerde ça· 
lışanların maaşlarına zam yapılma· 
sı keyfiyeti mensup oldukları rnües· 
seselerin takdirine bırakılmıştır. 

1 Şubattan itibaren meriyete gi· 
recek olan bu kanunun süratle en
cümende görüşüleceği ve cuma gün
kü umumi heyet toplantısına arzedi-

kararı vcreceğı tahmin edilmektedir. P 
1 

.. 

Alman hatları 
8 noktadan 
yarılmış 

Leningrad'a trenlerle 
yiyecek ve malzeme 

gönderilmiı 

Nel')'ork H (A.A.) - Vaşington 
Postun yazd.ı!Pna göre, Almıınlar Rus· 
yadaki harekA.tın nazlldeştiğlnl ilk 

BU SABAHKİ 

Japonlar 
Singapur'a 120 
kilometrede 

Sembilan vilayetini 
iıgal ettiler, Malaka 
vilayetine girdiler 

defa itiraf ediyorlar. Mo.skovadan gc- Tokyo 15 ( A.A.) - Dün akşam 
len haberlerı1e Almanların kütle ha· bildirildiğine göre Japon kuv:Vetleri 
linde teslim oldukları a.nla.şllıyor. Bu· Singapur'a 120 kilometre mesafede 
nun içindir 1d Almanyada dahi bir Ta.mbin'e varmı,Iardar. 
buhran bulundu~u hakkında.ki sayla- Londra J 5 (A.A.) - (B. B. C.) 
lara inanılabilir Malezya' da İngiliz kuvvetlerinin g~ 

Leningrad garnizonu 
yiyecek ve malzemeye 

kavuştu 
Stokholm H (A.A.) - Almanlar kı.ş 

mevzilerinin Ruslaı· tarafından 8 nok
t l'.!.dan yarıldığı ve ancak seyyal ola
r:. k bir sahayı müdafaa zorunda. kal
dıklarmı Jtıraf cdiyorıar. Bu sebeple 
bugünkü durum şöyle hulasa edilebi
lir: Lenlngrad garnizonu Moskova 
demiryolunu Almanla1·dan kurtarmış 

ve dört aylık muhasaradan sonra. yl
y~cek ve malzeme dolu trenlere ka
vuşmuştur. Ruslar Lenlngmdın do
ğu cenubun<ia.ki Sulesetbuııga gelmiş
ler ve Almanları burasını boşaltmağa 
veya teslim olma zorunda bırakmı.ş
fa.rdır. Mozaik Sovyetıer tarafından 

geçilmlşUr. Bu kesimldeki 100,000 Al
man kaçamıyacak bir vaziyete glr
mtştır. Harkof da geri alınmak te-hli
kesine maruzdur. 

Almanların iki tekzibi 
Berlin H (A.A.) - İyi haber alan 

bir kaynaktan bildiriliyor: 

ri çekilmesi devam ediyor. Şimdi 
tut tuklar. hat bildirilmemiştir. Sin· 
gapur' a ha\ a akınları gittikçe şid
detleniyor. 

Vicby l 5 (AA. ) - (Ofi) Ja· 
pon kuvvetler· Malezya' da ileri ha· 
reketine devam ediyorlar. İngiliz 
kuvvetleri S embinlan vilayetini tah
liye etmişle rd ir. Japonlar şimdi Ma
laka vilayetine girmişlerdir. 

Yeni bir 
üçiü pakt 

Meksika, Kolombiya, 
Venezüella arasında 

anlaşma 

\fohy 15 (A.A.l - o. F. İ.: Amerika
da Meksika, Kolumblya ve Venezu
ella hükumetleri arasında blr üçıü 
pakt yapılmıştır. Bu üç devlet Alman
ya, İtalya ve Japonya ile münasE."bet
lerini kesmiştir. 

Arjantinin vaziyeti 
\'ichy 15 (A.AJ - O. F. İ.: Arjantin 

Dahiliye Nazırı. hüküınetin lüzum gö
rürse, salahiyeti d~mda bulunan şey
ler Jçin salahiyet almak üzere parla
mentoyu fevka'ade toplantıya c::ağı
racağmt söylemiştir. 

Malta'ya hava akınları 
Vicby 15 (AA.) - (Ofi) Son 

24 saat zarfında Malta" da 14 defa 
çevre, Smolensk'in şarkına ı;:ok uzak hava tehlikesi işareti verilmiş, adaya 
bir mesafededir. 

9 defa taarruz edilmiştir. 

Smolensk bölgesinde Alman kıtala
l'ile Bolşevik kıtalan aı·a.smda. çar
p~.ılar olduğwıa dalr Sovyet ve 
İngiliz kaynaklarından verilen haber
ler, tamamen asılsızdır. Şark cephe
sinin şimdi muharebeler cereyan eden 
çevresi, Alman orduları ba.şkuınan
danlığının her gün verdiği tebliğler
de ve Alman askeri kaynağından çı
kan haberlerde gösterilmektedir. Bu 

Berlin 14 CA.A.) - Har kof'un Sov- Londra 15 (A.A.) - {B.B.C.) 
yet kıtalan tarafından işgal edildi- İ.1giliz taıyareleri Trablusgar'ha 
ğlne dair Amerika matbuatında inti- akın yapmışlar, Elageila'da düşma
şar eden haberlerin hiçbir esası ol- rıın nakıl vasıtalarile binalarına hü
madığı .. salahiyetli . Alman mah~illc- cum edilmiştir. Sicilya adasında 
rinde soylenmektedır. Bu mahfiller, K t b b l t . a anya om a anmış ır. 
b?.Zzat Sovyet re-sınl haberler aJansı-
nı.q oobliğlerlnide bile bu nevl bir ha
ber bulunmadığ!m belirtmektedir. 

Fin cephesinde sükunet 
Relsinki 14 (A.A.) - Bugünkü Fin

landiya tebliğinde denUlyor kt: 
Kareli cephesinde verilecek hiçbir ha
ber yoktur. Şark cephesinde cenup 
kesim.inde Finlandiya kıta.lan düşman 
kuvvetıerinln arta kalan döküntüle
rine karşı yapılan temlzlik ameliyesi
ne devam etml.şlerdlr. Diğer kesim
lerde verilecek haber yoktur. 

Almanya' da toplanan 
giyecek 

Vicby 15 (A.A.) - (Ofi) Al
man propagaında Nazırı Gobe1s dün 
bir nutuk söylemi~. Alman milletine 
kışlık giyecek yardımından dolayı 
teşekkkür etmiştir. Şimdiye kadar 
67 milyon parça giyecek toplanmı~ 
ı.. 

Mihverin gem' kayıpları 

Hükumetin bunları• muharip vey:ı. bundan :vuka.rı maaş al~ ara da yuz
yardımcı birliklere girmek şıkları de 15. ~ısbetınde, Tekaut, E~am ve 
arasında serbes bırakması ihtimali Eramıl maaşlarına da aynı hadler 
vardır. dahilinde zam yapılmaktadır. 

l\Ielhourne 14 (A.A.) - B3.!jvekil Harcirah yevmiyeleri hariç, huzur 

leeoği umulm•k"'d". Refah vapuru 
Avustralyanın h .... d. . 

Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) 
Dün akşam neşredilen bir rapora 
göre şimdiye kadar 5,225,000 ton 
hacminde Alman ve İtalyan gemisi 
batırılmış veya hasara uğratılmıştır. 
Zaptedilen veya muhtelif memleket· 
lerde bulunup istifade edilemiyen 
496 ton hacminde gemi de vardır. 

TELGBAl'LA.B 

uslar 
Medin'i geri 

aldllar 
Sovyet tebliği ileri 

hareketin devam ettiğini 
bildiriyor 

Londra 15 (Radyo 1,15) - Geoe ya. 
rısı Moskova'da neşredilen Sovyet Lob
liği: cıSovyet kuvveueri dün gaı1le do~
ru ileri hareketine devam etmiş ve çe
tin çarpışmalardan sonra. Medln de 
C:ahil olmak üzere birçok yerler gert 
alınmıştır .• 

<Medin , Maloya roslatz•in 40 kil<>
m etre garbindc, MoJ al'ik'in 65 k\lomet
re cenubundaııdır. ı 

Londra 15 ( A .A. ) - B . B C.: 
Almanların kontrolu altında bulunan 
Parls radyosu, Alm:ınların kış hattı 
hakkında şu malüınatı vermişt ir: •BU 
hat , Azak denizi sahilinde Tagan
rok'un şarkında ba.şlıyarak . Hnrkor. 
Kursk. örel'in şarkından Kaluga ve 
l\lojaisk'in şarkından, İlmen gölünün 
şark tarafından geçerek Schltısselburg 
ve Leningrada varıyor. Bu hatta GO -
100 kilometre derinliğinde bir çekilme 
olmuştur. 

Londra maha filin e göre bu hat ya.. 
nlmıştlr. Çünkü Ruslar tarafından 
dün zaptedildiği bildirilen Kirof, Ka
luga'nm 100 kilometre garblndedlr. 

Denizlerde 
Bir Amerika tayyare 

gemisine 2 torpil isabet 
etmit 

Tokyo 14 (A.A.) - imparator• 
luk umumi karargahının tebliği: 

Hawai'nir. garbindelci sularda bir 
Japon denizaltısı 33000 tonluk 
Lexing~on tipinde bir Amerikan 
ta.ryarı. gemisine iki torpil isabet et
tirmiştir. 

Bu denizaltı bir düşman muhribi
nin taarruzundan kurtulmak için 
süratle dalmak mecburiyetinde kal
dığınd~ dolayı tayyare gemisinin 
battığını teyjd edememiştir. Bununla 
beraber denizaltı daldıktan sonra .i§i
tilen iki şiddetli infilak Amerikan 
gemisinin batmı~ olması ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir. 

Karne usulü 
Ankara'da Cumartesi 

gününden itibaren 
tatbik edilecek 

.\nkara 15 (Telefonla) - Ankara 
Valiliği tarafından neşredilen bir too.
liğe göre, 17 1klncikftnun cuınarte.ııl 

gününden itibaren Ankarad:ı. ekmek 
kame ile satılacaktır. O günden itiba
ren francala yapılması ve satışı yasak 
edilmiştir. Şehirde 24 fırın, 124 satıt 
yeri vardır. Herkes dilediği yerden eJı:. 
meltini alabilecektir. 

Curtln, Malezyadaki Avustralya kuv- hakları, ders saati ücretleri, i' saati 
vetıeri ~umandanı General ~orden dıııında munzam mesai ücretleri. 
Bennett in Kuala Lampur uzerine Köy ö~retmen ve öğretimleri idare 
yapıl~n Japon ileri harek~ti esnasın- vazife ücretleri ve muayyen ~lıklar 1.... 1 a ısesı p an arı •ıxıımııuuııııııuıııııııııııınııııııııııım111111ıım111111111111111111111111nmuıııımıı111ııııııuıu11111111111111uuuııııııı111ıw.-

da. esır alındığına dair Mihver mem- . . ·ı ·k · 
balarından verilen haberlerin teeyyüd nıs~etmde to~tan verı ~n .1 ram.ıye~ 
etmedlğint beyan etmiştir lenn aylık mıktan Gedıldı erbaşlar. 

----- ---· - Takımbaşları, Deniz Gedikli subay· 

B aşve k l• ı lan temdit zamları ile birlikte, As· 
keri mektep talebesi ve erat maaş· 
ları ile merkezde istihdam olunan 
hariciye memurlarının temsi] tahsi• 
satı da bu zamlardan aynen istifade 
edeceklerdir. 

Bugün Siyasal Bilgiler 
okulunda bir nutuk 

söylemesi muhtemel 
Ankara 14 (Telefoola) - Yarın 

aaat 11 de Siyasal Bilgiler okulunda 
kaymakamları yetiştirmek üzere bir 
kurs açılacaktır Kursun açılma tÖ• 
reninde Buvekil Doktor B. Refik 
Saydam'ın - bir nutuk söyliyeceği 
tahmin ediliyor. 

B. Churchill 
Bir denizaltı ile 

İngiltereye gidiyor 
Lizbon 14 (A.A.) - Stefani bil· 

diriyor: B. Churchill bir denizaltı 
ile · n i e 

Ayrıca maaıılı ve ücretli memur
larla subay ve askeri memurlardan 
1500 ve daha yukarı raktmh yer
lerde daimi memuriyet görenlere 
T ı!;ırinievvelin başından ba,lamak 
ve M<.lrt bidayetinde bitmek üzere 
birinci dereceden altıncı dereceye 
kadar her ay 30, yedinci dereceden 
sonraki memurlara da her ay 1 5 li· 
ra daimi mahrukat masrafı verile· 
cektii. Mukavelename ile istihdam 
edilenler bu kanundan İstifade ede• 
miyeceklerdir. 

Yapılan zamlardan hiç bir vergi 
kesilmiyeceği gibi bu zamlar borç 
için dahi haciz edilemiyecektir. ·Ka· 
numm meriyeti tarihinden evvel 
kadrosu ilga edilen, Vekalet emrine 

1 :v: i ten ktirHe 

Başvekil, söylenmesine 
imkan olmıyan meseleler 

görüştüğünü söyledi 

Hükômet tezkeresinin 
yarın Meclise gelmesi 

muhtemel 

Ankara U (Telefonla.) - Refah va.-
1\olelbourn H (A.A.) - Başvekil B. puru hll.dlsesi dolay:ımle, eski.den me

Curtln, Paslfilt çevresinde Avustralya- bus olan Ud veklllnde isticvap edil· 
nın müttetlklerlle i$>irliği halinde meslne lüzum görüldüğü ha.kkındak.l 
çallşan pl~nlar ta.nilmlne memur ye- hükümet tezkeresi henüz Meclise ve
ni komite Ue saatlereıe müzakere et- rllme~tir. Tezkera, Meclise verildJk
mişttr. ten sonra beş kişilik bir encümen. teş. 
. B. Curtln, bu ıstışarelerin çok ö- kil ecUVece'k, encümenin ma:zJl:>a.tası 

n emli olduğıınu, nınhiyetıetl.İıiıi. umu- üzerine bir karar verlleeektir. Bu kıl· 
mi şekilde · da'hl söylenmesi imkfuu rar tahkikat icrasına. dair olursa, hu
bulurunda.ığını, yalnız da.ha evvel susi bir tahkikat encUmeni teşkil edt
esaslarında mutabakat hasıl olan ka- lecektir. 
rarlann büyük bir dikkatle gözden Tahkikat encümeni hükumetin bii
geç:irlldlği söylene1:ılleceğinl beyan et- tün vesalkinden istifade edebilecek, 
miştir. lüzum gördüğü herkesi clinllyecek, 
Melbourıı Herald gazetesinin mu- t evkif karan vermek, ehli hibre teşkil 

habtri, bu sözlerin müttefiklerin. A-
vustra.lyaya en hayati noktalarda etmek şa.Iabjyetini haiz olacaktır. En-
yardıına. ·hazır oldukları şeklinde tef- cümenin ne kadar zaman zarfında 
sır etmektedir. · vazifesini 1>itinneS.i lazım geldiği Mec-

Cllmberra .14 (A.A.) - Avustralya lls tarafından testılt edllecektlr. - • 
hfkumeti, 6· sonkllnundan ittb-O.ren Tahmt nedUd.İğine göre hüküm.etin 
Avustralya. ile Bulgaristan arasında tezkeresi Mecll.sln cuma. günkü t.6p-o 

n.ı...DAı.ı.....ıı.u.ı.ı.uu.ı.ı.w:~ı.ı.-..ı.tııı.ır..ıaıı.a...:.ı~l..l 1antı.smda o~acak ve beş kl8Uik e.ı· ,. . .... . . . 
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*hi:n Geceki ve Da Sabahki Haberler 

lsvye!~ ~ı:;şı ~~~~~]·~ 
Alman tebliği 

Harp tebliğleri Çoban çeş
mede bir kaz 

Kame ile elnne 
tewiah intizam 

içinde yapıldı ..:::~ ..öiııı~: Alman ihtarı Doğuda bütün cephe Bir!:::'"".= :;;::YJJ. 
;:1h::'1~an'7'~~~ Demalcrui cephesi boyunca harp edilı·yor arabacı yaralandl .... ette-"b:l=~r. ;:..:n-~ 

=•> 
cephesinin ~- - llmal b!simle- kazanırsa lav-in melerini yaparak daimi bnteıen. 
nnde oiddetH muharebeler devam et- -~ "''- ·-- ---· 11 ___ ._ __ _ı_ v_ ·~dir. 
mekt.edk. Düıı de dilıııman. 1ıaıp;mıun di~ yazİvetteD ~ - - ___._ -
•bilan. Alman Jatalıtrmm mabbll. -s--- J • e.blıiiır • d-':i ~ :Yal -- B. ANned 
aaarruzıan ve bava ıcunetıertntn ıa.- bahaediliyor Malezya' da lngi1izlerin çekilmeai ...- --.. bW km& .a. • .._ • .ı.mıyan vataodqLı! 
allyetıeri neticetlnde kanlı ft alır mllftur. Bir kamyon, Pft atlı bir ,;it iPa lriliia ~erdeki bürola~ 
kayıplara ~- devam edı·yor Lı.bya'da Halfava arabuına çarpm1f Ye arabanın ID f..ıa vermeden çalıftıklarıru. karnı! 
Şimal buz denizinde •Y81J '8.yya- ..._ 14 

(.A.A.) - D.lıl.B. alU&- • ·.T atı derhal ölmfittür. Anma parça- ler dotdurduklannı söylemit v 
J'f'Jeri 5000 tonlllıoJuk bit tfc&ret ge- Dlll diplomata: muhabiri yazıyor; bombardıman edili•yor ~ •-ben 25 - 3() ,...ı....da tlaydupı19$, Sirbıci ~OD~ 
misi batmnışıucbr B. l'.denhı lııfoek'ovadaki faaliyetle- Naim Tahir Yörüceo:;lu da aiır ya· da. c.ı.tıa l'liwtmunda lıirer karn 

Bir denlzaHı ~ biicumlardaA rtnıe d :Ml>eder. bidn din)ad& akis .. ı,~ k ld y ilA 
~ Aüanök*e W&arı 2J,IOO tanüA- ~dınmt&u. Bu Alman;ra. ne p.r- ralanmııbr. YtSme moeu uru ugumı ave et 
to gelen ve Jcunetll t.l.r hlma.ye b.fl- ki Anapadıııkl mtltteftklerlnln m.lda- Doğu cepheemd-e: devam ediırodar. Laodra ,J.po.ı... O 80da '9ab meJ..lledtn cec- miftir. 
ıem içinde aeyıedeıo 4 tlcuet va.puro faıa ~ ha.ldr:mü. ~ mem- nn çok &tün kuv?etlerle hareket meket olan bir talaıi yarah Tabiri en Ağir iıçiler 

Jebtlerde mevcut anlayıtın a.rttıtmı Doğu cephesinde mahard>eler ettiklerini. l:ıanLmn ilerl_., ri11 i ~ Wdaia Bakırk&y Emruı AJ... Mvth Alaiılad Müdidiiiii 
batırmıştır. ....__t tmeJr:tedfr k •dd-LI • • D•• L•• So --1-~-L • • oOaı. 6-1.....:_ ... 

lngllterenin dolu aahillnde Alman - e · ço fi c:uentnl§tir. una.u vyet Y•Y ... Ullll& JÇlll 7 -.. li.1e • rt \ea..me ~~ T.-. ,.dli aia lmtia mümaehıe "bir 
avaş tayyareleri gündüz triQ'01t bir Bqta atıraman ~olmak tebliği .iki mühim haber yermi§tir. diiini bildiriyor. Japonler SinaalMl'" :rin 7UW çok .p oldai......_ d&a _.. p 't ıait Te =in' ~er ıwn: 
fabrikaya ve liman teslslerlne bilyüt lseloe, ~bir taneeı. mı.t.e.ıa. Şif Bunlardan biri Rue kıtalannın Smo- ra Lava akınlarına deftllll ediyor& sece ifadesi almemamqıtır. Kanıra- ler a'* -- eoamat. f-wlarm · 
bir muvaf!aldyetle hücum etmişler' ve ~~ ~e:; lenak"iıı 130 kilometre~ cenup do- Filipin aclalannclan Laaıoa"da. wılrwlen 90ma bçmıp. z.blta lıiır JirtcLı • Gı taka lko.cl Müdiirı 
lllOO tonllltoluk blr ticaret n.purunu Dr Oöbbela'hı gfya.sl -ti nlsbi ğıuundaki Klıefi. diğeri de Moja- Bata.ne yanmadeenwla ---. aaıaftan kamyonu arameilta n tM- Jüiiiae mlclirilmeaiai ilive etmitti 
batıl'Dll§lardır. Ayni büıy1altlkte dl- oıdufuna dair a'lzle.rt arbk ~m:ıdan isk yakınlannda bulunan Crokova' - Amerikan bvvetJerile Japon ~ ldbt :yapmaktadır. AP İlçİ oWalJarı MıntM& .lktiut 
ter bir gemi, bombalarla cldd! hasara aoma bu memleket hattında taU>Uı: yı geri aldtklarma dairdir. Bu iki vetleri arumda Pddetli topçu mu- lıılıidiirliiüne bildirileceklere siDd 
uğramıştır. _ 

1 

edlleblleeek gibi görinüyor. ztra, bu mevkiden Kirefin zaptı bilhasea barebeleri olmaktaıcbr. Japonların. 3 e·u yıkıldı 7SO pam ekmek nrilecketir. Ai 
Şimali Afrikada düfman tendi d-c- memle8', dolnıdnn dotnıyıa ""1lke ehemmiy'Ctlidir. Çünkü burası ıim- yeıldbnı SO bin kadar tahmin edilen .JS İlçiler pmlan:Lr: 

nlz kuvvetlerlnln yardımDe Sollum O"reai içinde bahmuyar. di,re kadar harbedilen ..Ulardan Amerikan kuvvetlerine lüicama U. Paımak, çırçu itçileri. bımat y 
kesimindeki Alman - İtalyan mevzi- Eter B. Edenin harp za.ferie blWk- epeyce gerjde bulunuyordu. Ruslu znlandıkları anlqıhyor. ~ - ok ibo · i 
Jerine yapıı~ şkldetll hile~ de- Wn aoma Bovyetlet Blrllğlnl ona ve Kirefin zapbnı Alman cephesi için Japonlar Felemenk Hinddanm- Kaaımpapdaki eYde lesi. b~: dök~ ~o 
ftm etJn1'tir. Batı 8iremdka. da her mertezl Anııpada nAzmı. devlet l'&- ciddi bir tehdit sayıyorlar. da Celebe adaama yemden uker oturanlar itf•nrenin mirciJer ve emsali :-:ıer kah-·'-t 
iki taraf ketil Te topçu faaJ:l1ef;l yap- zl,fettne kaymak hususundaki hulyası •• el D•Y t_._ Bo _,, ~ 0 ~ 
m.ıştır Alınan ....... ve Stuıca ..... Londraclan gelen haberlere gore ÇlkarDUflar ır. ıser taranan r- •arduniile -L-biJdiJer boru temizleyicileri. oc:ak1arda ~ 

· . ...... -.,,- ve arlUSU tahakkuk edecek olursa. bu R 1 Ki ef'· bi b k · eainde dasınd J F ı enk ., ~ 1 '-
7arelerl Ingilis kollarını, otomobil Şimal memletetlerl .sahası 1çin ~- us ar . lr dı. r Ala~-~' neb~:.Jd 1· ~eo a 1 . a apodn Ye .. L • ~ -) '§Dnlar, fırın bapnda ç•bpn•r, ta• 
tapluluklannı Ye '8.71ue meydanla- diden blle olduk~ ~a tahmJn zaJlltetmış er ~: n_ıauar ...., et ı .ıwvvet en anwn a muaaraoe er .. ~khan·ec:le, ~ireçliklerde çal1Ş11nla 
nru bombala.m .. lardır. Malta ada- edilmesi milmkiin l.kibetler dolma- mukavemet . gö!ltemuıler ve sokak başlamıotır. Dün gece saat 21, 15 de Kasır~pa- kımya aanayıınde çalışanlar, ormanı 
mnda La Valet;W lbnanı ve 1ncmz caktır. Bu ta.dlrde: mubarebelen olmu~r. Fakat bu Lİb)'ada: ,.da K.aranhkçeşme mahallesiacle larda odun ve kereste keaenkT, hC1 
~meydanları teııblert gece gün- ı _ Sovyetler Blrllii ta~fından muharebelerin neticemnde Alman Altıocaldar aokağıncla 20 ve 21 nu• türlü in§aat, nakliyat ve diğer i§ şu• 
ctiiz hava büeumlanna ~- FhılA.ndl:va ıam bir e..ret aıtına. aıı- kıtalan geri çeltilmeğe mecbur kal- Sollum köyünü alan İngilizler, maralı iki ev ani olarak yıkılmıılar- beterinde yıpratıcı ve tehlikeli it g .. 
Dü~m ~ bomba tayyarat bu •- nacak ve Phı mllletlnln en ~ un- mıtlardır. Londra, Alman cepbe- Halfaya' da mahsur bulunan Mihver dır. 20 numaralı _. Jan adında bi- renler. 
rada duşünılmü§t\lr. surlan imb& edllec*Ur. sinde bazı gedikler açıldığını n Le- kıtalannı karadan. haYadan ve de- riae ait olup Ali iamincle biri kira ile Bu ıibi ioçilere henüz ağır · 

2 - Aaland adalan lfgaJ olunacak- ningyad'la timendifer irtibatı tesis nizden ficldetle bomıbuchmıua edi· otmmaktad•. l l nmnaralı ev hat- karneleri verilmediğinden bunfar d~ Italyan tebliği tır. · edildiğini iddia etmekte İlle de bu· yorlar. Buradaki Mihver kl.IY'Vetleri tar. Her iki evin de ön kısımları ta- günde 3 75 ııram ekmek almakw 
3 - Sov:yeUer firnall ~Wı At- nu teyit eden malibnat yoktur. 7500 k.adarchr. Bunların !)'akında mamen yı)ulmı§tır. 20 numaralı evin ! dırlar. Bel~ her ~e lar§l 

llema 14 (AA.) - İtalJan ordulan = =r = ~~e ~ru Dünkü Alman tebliği cephenin tealiriı olmai.'.l mecbur kalacaiı talı- ön kısmı yıkılırken evde oturan Ali. bunları:., günlük un ilıtiyaçlarım ·• 
:rıumt karargAhının 591 

numarah Tikte b:ı • «tenleri ~el :: cenup Jt.csiminde Ruslaf91 bir çok min ediliyor. Ageila mıntakuanda 65 yqmda ka1191 Htbal. l8 yaprıda de heı ni.betinde artbrmlfbr. 
m~~ ~~-~ :ae:ı~ eeklet'dir.unan ma a e !hücumlarının püskürtüldüğünü, mer- da hareket batlamlfbr. Fakat bu km Şaziye. t 3 ,....ada cliier m, Bu kadar mühim bir kararın ~ 
tara...., denfJr bombaıdıma.nı flddetıe 4-~ k6rfeslle Botnl tör- kezde ve fimal kesiminde ıiddetli hareket henüz aeliemıemittir. Hikmet Ye oilu 7 ,.....,.. Tmsut tatbilı::inde tahiatile bazı ufak te~ 
devam etml§tir. Batı Si~aika'da.n fesi ıamamen nilfuıl a1t.ma abnaea'lr ! muf.arebeler olcluğu bildiriliyordu. Malta adasına _seceli cündüzlii ile 1 yapndaki üçiaci km ~· lrızala:r olmu§tur. Mneli dün sabah 
•erilecek hiçblr mühim hd>er J'Oktur. ft Baltık daıizile ~rindi! Bu suretle hü.tün Şark c:ıepheei bo• akınlar devam ediyor. Son 24 saat ye arka odada bulmıuyorludı. Eırm evlerinden Çtl:an bazı .kimseler, · 

AJmaıı bava klnTetlerl. Deme ye ~er blkhn olaeaklardır. yunca. lop ._ fiddetli M>iuia rağ- zarfında 6 akm yapılmıtbr. Londra ön luamı yıkı]mca 901uıia çıJı.,..k karardan habersizce .ifluine gitm· 
Tubruık Uman -.ıertoe- .,. *-nVe Bun~ bafka Baltilk dev1et.ıeri ve men muhareb~ler devam ediyor de- radyoau Almanlann Yunanistanda I kapt bulamamıtle; ·ve itfaiye gelıie- )erdir. Bunlar yaalanna elmae-k yeai~ 
meydanlanna hlkbn kuvvetlerle hÜ· l'lnl§.ndıyanın bir kumu Slrancffna'T)'a mektir. ıimanarmeden küçük sandallar yap- ceye kadar arka kısımda kal~ kas almacbklan içia öğle yemeiı 
eum etmlşlerdlr Orta ve çok iri çap- medeniyet! lçJn 1ncWz - Sov,et plA.- Uaak dop.ia: malt.ta olduklannı, bunlenn Malta· dll'. Bunlar itfaiyenin ~ret... i\e dı- 1 için ya evlerine dönmeie DMlıcbl~ 
ta bombalar. bedeflerine isabet ede- = ıaı.ttuku ne mAna lfade et- yı iıltiJl icin bllanwaju» lıildir- tarı çıkarılmıılardı:r. H~ kimıte ~-- olmaı•:r Ye7• elunebiz brıalanaj 
ret çok büyük haearlar J8PD'l'•r ve dlr .,::-ı1 ~~~er- Malezya"da lnsilizl.er çeldlmeltte mekted.ir. ulenmam•ıbr. eloY•--.I.rd•. 
tftıdalerle depal:ırda geniş yancmlar ~--: ı:ınetıe~ ~1.;: * Ortaköyde Tınaz soka~ında Dün lokantalar, iıkembe çarbac~ 
ptar!lıqlanhr. ~it ve tqıt toplu- en m-... ~? .. ~ ~ ..... e ....... 1J p -'-' Pandell ye Olman Yuaf adlarında lan. köfteciler '" •İnt milııi yeme 
ıutıanna da test:ıtt &betler olm~ .. wı., ••~uıe ....... ~. nı.uıanya e DeYlet Denizyollan amU1UU ınenaucat Ye ıtı kilinin oıvduklan ı numaralı e- il L 1 el '- .. '-" 
ıar. tın diı)man tananS diitiril- ldrükte dllllmck Te onu imha etmek vtn ah tat duvan din ~..ıır. Et yen ec~a. yer er e nusuaı on: ma~• 
•iiltilr. İtafyan tanare fllolan lmY- ltızumunu anlatmq olmahdtr. umum müdürü ite basma aahşı ahpp olduğundan dlter Josımları yı.- zara seze çarpı~ordu= ihtiyatkar 
ftW bir düşnan. toluna çok ıüçıaktan İ:ngilterenln Avrupaya lta.rll w bl- batladı İktıad Vek!let1, pamuklu mensucat IDlmamış bu sa,rede insanca ay».t vatead=tler ellerindclı ameklale 
eüretıı bir hücum yaparak buknı naenaleyb Sltandlnav aabuma lı:&rşı M " Npmmn perakende •bllannın olmunışt~. bu gı1ri ~erlere giriyorlar ve rahat 
'Yermiş ve bu kolu imha etmlftlr. Mü- J&Pbtı ihanetten artık ayn ı.tulma- . Devlet Denizyollan umum mudii~ da mfhıhasıran Yertı Mallar pu:arla- Belediye mühen<ltsleri tara~dan rahat yemeklerimi yiyip çıkıyorlardı. 
Jdmmaı ?e akaryakıt yiilı:lü 25 den a lmıkAnı olmqan bu •vatın mA- lüğiine tayin edil~=~~- rında yapılmaaını karar}8ft.ıl'mlftır. yapılan lteflfte bunun yanındaki 1 Ekmeğin Yesİbı ile daiıtılması ve 
lazla tam100 haftJa uçm1111. otoma- ~hiç obnu..a bu memlseUer Tntf>ay=an !ıış dO:n vazifesi- Tenle ılbt ıuWlan PMll1lklul numarab ~ de ~ tehlikesi bu itin büyük bir intizam içine gir-
lrille '-iman tıılr bata,,.a tahrip edil- an lıdırlar. canb~ tır ge ve basma. pu.en patlabı. Amerlt:; göderdltlnden bu lkl " bofaltıhml- meai fırıncıları da pek ziyade mem• 
llÜf n mülr~uıer dalıtllmılJbr. baı- Beled ne mış . bezidir. Herit'ese bqer 'metre verU-ıtır. nun etmi.,U. Dün bir fmncı: 
Jan ft Alman tana.reıeri, Jılal&Qı iye afiıler mıealne bagünlenle .... naaktJr. • - Aman kaç ıı\indü.r çektikleri· 
birçok deta bom~. baabrıyor Kurtulut vapuru dün Meclı•, noter kanununu miz yetti. Böyle rahat rahat ekmek 

Tnziat nahi,,elerde de yapılacak- k b } • taıbT Halk d . k Belediyfl} baltm ne mretle ekme.it Pireden geldi tır. Çeyiz ~in 50 metıre, dot1mı ve a U etti 18
• ı ıyb~ru:ırd. d" ad ezıyet çc -

aJma.a lAzmı geldiğini, tramY&ylardan ölümler içln 15 metre pat1*a ?eril- .ıı.-L--a J4 (A.A.) - Büyu .. lt mıyor, ız e... ıyor u. 
Kızılay ıaraflndan Yunanlatana ~ Tramvaylar 

nasıl Jnlleeetbıl, mtatıan:la nastl Jii- gönderilen :rantmı etyaauıın dördün- mesi için emir geJml§Ur. Millet Mecliai bugünkü toyt;::ın- Rio konferansı bup_·n 
ründfiğünü gösteren levhalar ba6tır- cii paıi.lalni Pireye götülıen Kuriuluş da. Meclisin 941 Birinci ve · · ~ 

Son karda 'bozulan 10 mala karar •ennlfth'. vapuru. diin, Umanmma dönmiiftör. Açıkta kalan memurlara rin ayları hesabı hakk•nd-ki muba- toplanıyor 
Bunlar l'e8imll olacak ve bu ay talar okunmut ve Noter kananwıun AııılıMa 14 (Radyo gazeteei) -

araba tamir edildi içinde ~ra Ullacutır. ~r;ı:.,!:In~rt~lid:11 
yeni vazife verilecek bıw maddelerini değittiren 1'yiba Rio de J~i:ro konfezım• yarın 

K&rlaıdan mnra depoya çekilen Kont Ciano Budapeıteye Ambra 14 (Telefonla) - Bui· bıi.ul olnnmopur. Media cuma SÜ· teplanecaktu. Biitün marahh..la:r 
-- tramv•vlann .ft __ ,_ ...011-~•-ft hareket etti• Yük" ıek ··ktiaad ve day Koruma kanununun laivmdan nü toplanacaktır. g~~-- Konfer~ ~o kadar 
~' ..., _.._ ""'"'"~""' b --Lili '--~l !arı devlet iftırak edecektu ki bunların 
saram ~ olm'Qftur. TramvaN Roma 14 ( A.A.) - Kont Ciano ticaret mektebi M>DI'• u t~ ta ~ ~ ~emm n Beyoğlu Halkevincle en kuvvetlisi t 30 milyon nüfuslu 
idaresi bucune tadar on arabayı. ta.- d.. Bu..ı- L -'- açıkta kalmama1an JÇm acap eden ki . . Ameribdu 10 kadar Ceaubi Ame-
Jlllr ettirmiştir. Pazar gününe kadar ~. cece a&pqteye PAr-et et• Yüksek :İlttıad Te Tlearet mM1e- tedbirler ahsmıı§b:r Bu memurlana tap lerlPll -'L- ..ı_ 1 L!-_.ı •• __ ,,_, B ·1 
bütün arabalann nobanlan tamam- DlJttir. • • l>inln 69 uncu Jl)di'ınümil m~ • . ae,.tla llaJketıba._. Beıtrolha DIUI acY eUAUeD ea on- rezı -
ı.n.cak ve banlar .eferlere Çlbnla- 8-lin 14 (A.A.) - Yarı reamt We 16 ikhıeNr'mm cuma cünü aat bazdan 1:oprak ~ ~~-e BalkeYinln tertip etıUll ~ TDm :Ja. A:rjantin ıore Şiliclir. Mekaanın 
caIWr. bir lr.aıYaaktan bildiriliyor: Siyui mı dörtte me.öebln lııollferam alo- veya Mali~. Vekaletinde nzife 110: tUap ııel'Slal ~'il Ü4Ull .. ı cm Jedl- da bUS1l8i im önemi nl'dır. 

Tamvay umum müdürlütü Dıa melıfillerİD kaneatine göre Koat Ci- nunda menabn ~ve on aHl- recekler, ihtiaulan olanlar da :Jenı de llalke9in1a ~ merm Rio .. J•niııe 14 (A.A.) 
tramvay .eeferlert lbdıa.sma karar ver-laao Budapefleye bir ziyareti iad• da Tak.!tm Belediye gazbı<ısunda bir tetkil edilecek olua Tevmet Ofilin. bJnasında ~laeattır. 8ergl 15 &in Ekuatör Harieiye Nazırı Donoao. 
mittir. için tidiJw. çay Terllecettlr. de vazifelendirileceldadir. ailrecektir. Zlyaret aert>eattır. ltonfer ....... devamı mnamda nlti 

selince gerel:li kararlar alabilmesi 
ınakaadiyle Eluıatör heyetinin ken· 

davranmaiı tavıiye etmeği lüzumsuz gelineniz. be.i muhakbıl orada na ,.ardam ~ek miüıi:d dj durumunu tayin edecek &milleri 
gördü. Bu kadar amimi emeller ve bulursunuz. - Mema-ııyede. dikkatle incelemekte bulunduiu ce-
hialer bealediiiai aöy1İ7m bir ad.. Fahri. bu uzun konupna eenaaın- . •"- _ . vahuu vennittir. Mumaileyh bu Le-
ma karıı Calibenin ku,kulanm da, bir .ÖZ bile aö,.lem.m, idi. Ga- Meüba. Yılmeıl•rıa ~~~ yan.atını seaifletmekten imtina et• 

ET KADER! 
Aşk romanı 

" 
ve macera ______ ..._. _______ __ 

Tefrika No. 140 
uyandırmakta ne lüzum vardı} libe çıkıp gittikten 110ma Şehin, ihti- çııkarken. ~en d.......,..ti. ':,em aüpir. 

Nakleden: (VA. NG) Baldan batb Calibe. ydpueleri- yar reıııeamm dini ..ur.&: Ye maad bi:r hayata adim atlıjmı -------ı=ı==-=--
m bu adama .. w... timcliye 1t .... - Ceaaret damım. dedi,.;yabacla ~~~ Yı~?-:r ~- Esad Mahmud Karakmt 
dar hemfiıeaile beraber çektiii se- iyilqecelaıiniz. ŞimdiJa. alLıha ~ da sonliiiü _.,,. clii:rii.tJik. - Bu mağazada ne zamanclanlae- $alna. çok zengin olmakla bera-

ri çalıtıyor} J>er. uç.Lmndan bmalı:larma kadar 
·- Üç aemedenberi. lılıet içiade yoinıJnmttu. O. karp-
- Daha evvel nerede idi) .. da daran muum kızın hayat aır-
- Bu mağazaya sinnadea t!.'V'Yel l•IDI öirennıek i.lerken, ıyımser 

lı.içbir yerde çabpmyonk Erenköy bir chı:Ygu ile değil. çirkin ve kötü 
civannda bir kız ~.....da be· arzulannı tatmin edecek bir çare 
raber okuyorduk. bulmalı:: kayple hareket ediyordu. 

- Panaiyoncla ne kadar k.aldmız) Ydpazeci, bu sualleri eorarken. ken· 
- Oaı bet aenel diline dik ve memnuniyeıtsizlik ifa· 
- O halde. gelir byaaklarmı:ı de eden bakışlarla bakan ihtiyar 

olmak gerek) n mm muhtemel dütmanlığıru 
- Hayır, hiçbir gelirimiz yokl önlaneie lüzum gördü ve yatalak 
- Pansiyondan çıktıktan soma ~tiyara ejilerek: 

ae ile ıreçindiniz) - Çok talihsiz kızlar! Eğer onla-
- Hemşiremin kazancile. ra yardım fırsatını bulursam, kaçır-
Calibc, bu izahatı. aıkılarak ver• auyacağmıdMı emin olabilirsiniz. 

mitti. 1ık defa gördüğü bir adamuı Çünkü W.i de hem çok sevimli, hem 
hayatuun esranıu aormaia ve öğ- d ço!. "amusluclurlar. 
renmeie ne hakkı vardı) Maama- Ş.lıinin samimiyetle söylediği bu 
fili Calibe, Şahine bu yaşayı sırla· tÖZler, ihtiyar ressamı yumuşatmıf, 
rını anlatma ını, hem rresiie beraber memnuniyetsizliğini silivermişti. 
çektııdcri fakirlik Ye E letin .. "'ru i Ban n iizaine :ihtiyar ressam. Ca
bir fidyesı olarak telakki edi) ordu. libeye, bu adama karşı müteyakkız 

f l -•-'-~ '---~-'-· -'- __ _,_..L.L .J.-1! Fı'....a._. •1- lı Jıeı kencliame L--• 'Yit ümid -:-.ı Aıvubt Esad Mahmud Karakuıt 
a etl'en ~- aun-ca&tı. --CMa1 Yet - - 491mı • ~-. ,.._..,.... ~ Galata _ Boaknt Han 

Calibe, ihtiyar reMamlll yanın- çıb Pti- F~ JCI bir an kov..ma IMn- ~ I % nakletmitt" 
du acyrılmak için mua üzerine ee- iki bladar, aokal bpıamda bek- zbocmlu. Yılau bSad•ledsı IMiyiiü, 0

• ye Tel 1~· • 
40750 rili dımt.n modellerini toplamağa leyen mubtetem faytona bindiler. mtM>.p Ha.an tarafmdaıı pıeuıate e on. 

bqladı. Öile yemeği wnanı ceJ. Şafm, La ziya:retlea eoa:ra Gall,eye edilea genç kıza düpedüz aomulfba: 
mifti. ihtiyar hocasından ayrılırken: daha ziyade tutba s&slnlJıur, a- - Müeaaeıeıemize mi sirmek im· • asıl ~---alı ? 
-Şimdı1ik an& ıamarladık. ben bdapna töyle diyordut 1cu.muz) 

yukarı çıkıyorum. Fabt 1:ıir ıeye ~ - Enfa bir parça azizim. Fakat - EYet efeaclim. 
tiyacınız olursa. derhal Leni çaiıra- ele geçirilmeei biraz g6ç tr8riln6ıror. - EYVdô ieinizden çılıı:tıniz mı) 
bilinııiniz dedi. Şahin. odadan çık- - Ben o 6kUde deiilim. - Evet efeınclimr 
mak üzere bulunan Gaıi>eye bitap - Bunu ele aeçillllC bua hl- - lJ.ta.batıa. Atmacamn ,,_mdan 
etti: raz pahalıya maloı.c& Dİ;İn .ıyldıimım bana anlattı. Kendi-

- Beni ele unutmayınız. Sizi bek- -Ttılııii deiil a} llİııııe penim .,..r. SUıc1..a i9tediğim 
krim. -Be.im G.libecleai•~-} ""' 'TllZilenize clöıt elle eanlmektır. 

- Baı ü.tünel - ~. Miııim. baıılm .a.mm Anlı;ror 1D11Sımuz} 
- Mağazama ae zaman ....... cWıııa !4ı~ - Pek &la tıfeııdiml 

cahınız) - Omı tan17or maı1Unaz1j - Tahrirat biBoaana tPımeii mi 
Calibe biran ditinditlrılea eaDl'& - Müıkm 1-. ı.cl. edeniniz) 

cenp verdi: - <W.. t..a- 11 ı :t ·ı5- - Nasıl arzu eder1eıaiz. 
- iki üç güne bdar .tJ.e liıul abcli. - Oluıma ,__. bıilb-or muau-

§eO'ler aıetimıeii aı r-.. - Bı6ır tm.-e. a. ..._ -.- --~ 
- Ali. Y.:lnm -=ie -,Pili)ıon1111 efendimi 

dca 80A1a aaat dölıt ila bet -lırd hrrM (Arlrw ftl') 

Ulus cazotemnde imla kılavu· 
:ı:una dair bir yazı çıktı. Dandan 
öğreniyoruz li. kaıidelede bir de
iifiklik ObUf. E.kiden yahuz 
ıtek beceli kelimeler (etmek, q
lanelı: 6illeriııe birlepmen. tim
di telten fazla hecesi olaalardan 
birleoecdrnıit. Meaeli yalnız 
(reddetmek) sözü bir kelime 
halinde yaZJlmak]a kalmqac.ak 
(riayetetmek) sözü de müreık· 
Jt.cp bi: kelime olacakmıı. 

Bp kaideye gÖre, pa kenme· 
nin haline bakınız: 

Münasehetsizliketmemelidir 1 



15 Kanwrnsant 1942 

;.ı:......~enı cBizde miinekkid yok!» 
-'" TUUp Talalırdık. Çok tükür ,,.,.. 
~ Nuruilab Ataç çıktı. Mob.terem 
doatuın. bana. tekil ve l"IJ'•ilile de, 
blttuiu yolla da .. mmaı habrlatır: 

kahrı hasmetmek için elde fi.sA.dır 
bamem 

Hamlet 
davaları 

Dün de iki davaya 
bakıldı 

(Bu tnetbur aö.zü, vem.ini bozmak· 
illin. tirkçeletfirebilirlz de:) Hamlet temslli müna:t.nşru;ı üzerine 

· Ttlrt Tiyatrosu Mecmuasında <Wcan 
llasmı tahret.mdc 1çln elde astıdır (tbret) başlıklı ynzıda.n dolayı mu

kalcm.1.m harr1r Peyeml Sa.fa ta.rafın.dan Ney-
Derken ona, rahmet obtaıı anti. ylre Ertuğrul ve Zeki _Coşkun nley'h-

1:'..&..__ ••ı ıkb. B-'-- .. _,_! lerlne açılan davaya dun asllye blrin· 
~~ ar ç _., ~t va- cı ceza. mahkemesinde ba.kı1:mıştır. 
~~e dÜpnan]aruu kalır İçin uiya Bu celsede Peya.ml Safa. hasta. oldu
lciEi •ilih nazarile bakmayıp, devlet ğundan mahkemeye gclmemiş ve ra
~etkilabna seferber etti. Mahkemeler, por göndennlştir. Raporun tedldkln-
1_•valar, tefrika halinde muhakeme- den sonra, mUddelumuın1llkten ıeıen 
~... Allah beterinden aaldum. tezkere okunmll§tur. 
'l'-.ıldı, tayyareli müneldıidleriıı iire- Bu t.ezkerede, (İbret) be§lıklı yazı-
dilderi devre bizi ulqtırmasm, nın ak:trö Vasfi Rıza. ZObu tarafından 
~... yazıldığı :mahkemede tesblt edlleme-

AmŞAM 

Et ve odun 
Yüksek fiatle aab§ 

iddiası tahkik ediliyor 

Geçen hatta. içinde Fiat Murakabe 
Koın1syommun et ve odun narhını 
arttırdığı malümıdur. Buna ratmen, 
bazı odunculann 680 kuruşluk pera

10001ira ceza 
3senesürgün 
Mahkeme bir manifatura 

.taciri hakkında bu 
kararı verdi 

kende odun narhını kAfi gör.ıniyerek Mt>.nlfatura thtDtı\nndan suçlu ma
wıa para koparmak maksadlle dük- nlfatura taclrl Sabet.ay lle, ıuo or
kAnlann ıa.çmadrklıı.rı ve el altından t:::ntlığından maznun kntdeşl Avrarnın 
yüksek tlatıarla odurı aı.ttıklah va.k1 mevkufen mu?Wtemelerl diln asliye 
şfk.§.yetıerden anlaşılmaktadır. ikinci ceza mn'h'lrem~nde bltlrt~ 

Bun.dan ba§ka yine yapılan ılkA- tir. 
~lerden bazı Jcasaplann da. yfrksek Muhakeme ronwlıda bunlardan Sa
tıatıa et sattık.lan öğrenilm1'tlr. Hal- t>etayın, Samsun tacirlerinden Hasan 
bu ki azami et nar hı 87 ,5 kuru§tur. Balcı adında bir tncirc yüksek füı.t
Fiat Murakabe Bürosu, bu gibi kasap- la 1k1 bin llralnk manlfatura etYası 
larla oduncuları takip etmektedir. sattığı gibi, ta.nzlın ettiği faturada 

Sahife 3 

Sineması 
1001 Entrikalar Filmi ..• 
A1lo aıyıran tehlike .. , 

Camilla Horn ve 
Güstav Froehlich 

gibi iki hUyük ve kuVV"etli eJnema 
yıldızı tarafından yaratılan 

GüZLI 
VAZiFE 

Tamam en bir devir olan p.heaeri 
takdim ediyor. 

İbrahim Özğür ve 
Ateı Böceklerinin 
KONSERİ ş diğl cihetle bu suçtan maznunen Va.s-

imdi de dilimin ucunda: cBizde fi Rıza Zobu aleyhine dava açılması-
de olsanb diye yeni bir temennide na mahal g6rlllemedlğl blldlrtllyor
~~unacağun. fakat korkuyorum... du. 

Memurlar dll.n bllha.ssa odwı ve para mlktannı noksan g5sterdlı;l sa.
pirinç 1:htlktın ııe mefilll olmuşlar, bit olmuştur. Du _suçtan dolayı Sa
birçok cürmü meşhut tertip etmişler- beta~n _üç sene muddetle Dlyarbakı-

dl ra surgun edilmesine, bin llr:ı. p3.'.ra. ı=========================~ r cezası ödemesine ve sattığı malların .4 
Patatese azami fiat müsadere eclilmcsınc karar vcrl.lmJf-

""-Ull bilir ne türlüsü türeyecek. üre- Bundan sonra müddelumumt mu-
Yecek... avını söz alarak. Peyami Satanın ve-

tir. 
konulması muhtemel Diğer maznWl Avramın, bu suçta 

Geçen asrın ıonlarıncla, mqhur kll.l bu celsede vekAlet.namesinl mah
edip Targenief, Rus edebiyatım ta- kemeye ibraz edeceğfni evvelce söy
"1ttırmak üzere. Parise gidip yerleş· ledlği halde vekt\lctnames1ni verme
llıis. Slav göriif, diltünüt ve his&edi· dfğl gibi kendisi de mahkemeye gel
tiniı. dünya nevİyat piyasasında bir- medfğlnden hakkında meslek! takibat 
denbire böyle "'arlak bir mnki tut- yapılması için evrakın iddia maka-

.. mına Terilmeslni istemiştir. 

Patates flaUnrmın alablldlğlne 
yükselmesi karşısında bazı tedbirler 
d~nülmeğe b:ış!anmtştır. Bu arada 
pat.ates satl§ları için de azamı fint 
kabulü fikrl Uerlye sürülmüştür. Bu 
fikir ıncelenme'ktcdir. 

lbasına, bilhassa bu maneyjyat ko- Mahkeme bu isteği reddederek Pc- -------------
ınisyoncusu müessir olmQ4. yamı Safayn yeniden tebligat yapıl-
•- F.ınin olalım ki, ıtarp tabileri ıöy- mam lçin muhakemeyi başka güne 
oe dü,ünmektedirler: bırakmıştır. Dırama eşrafından Hnfız Mehmed 

VEFAT 

_ Türkiye pek enteresan mesnle- Şehir ttyntrosu aktörlerlnd~ Tnlfı.t kızı, B. Hasan Parmıı.ksıroğlu zevcesi, 
ket. . Artemel tarafından Peyami Sa.fa Yeni Sabah muhasrlrlerlnden A:bbas 

•• Siyaset alanında göalerdiğı 1 ..,ft 
olagan üstünlüklerden belli ki, ora· aleyhine açılan davaya da dün ba- Parmaksı7.oğlumın annes .ot•YM 

d kı!nıı..+·r. a-cn celaooe davacı, Pe- Bahriye Parm:ı.ksızoğlu, dün sekte! 
a, dÜşiinen, bem de iyi dütünen, yamı ~Safanı~~ dava mevzuu olan ya- kalbdcn vefat etmiştir. Cenazesi bu 
~im milli mümessillerimize kıyasla zıyı. Talat Artemell k:asdcderek yaz- gün Çapada Ylrmlseldz Çelebi soka
Lr· çok itleri daha iyi kıvıran İnsan· dığını 1sbat tçln şahit dinletecekleri- ğındakl 34 num.nralı evinden kaldırı
lar var. Böyle diplomat ve askerlerin n1 söyledlklerl halde bu celsede §ahit- larak namazı Topkapı camilnde kılın· 
:teli,tiği cemiyetin içinde, keudilerile lerlnl getlrmem~U. Bu şahitlerin dıktan sonra Topltapı' lmbrlstanınn 
nıütenuip · p.irler, edipler de belir- getlrllmesl ve Peyami Sa!aya tebligat defnedilecektir. Merhumun kederdl
ınit olmalıdır Aman ,unları bir öi· yapılması lçln bu dava da başka gü- de ailesine Te arkadaşımıza tazlyelc-
.._ .L d" • • b" • __ _. ne bırakılmıştır. rlır.tzı bildiririz. 

·""ıs---. unya pıyasasına uı wuu1.• ~------------------------... ~ &ak da istifade etsek. istifade ettir-
sek •.• 

Yani Avrupa, bizden baJi niçin 
'bir komisyoncu Taraenief'İn ıarbe 
ınüavedde bağajlarile gitmediğine 1 

hayret ediyor «ibidir. Her eli kalem 
'-an. imzan tunda bunda çıkan. 
lair ecnebi miine'net İla teldifile kar-
tılaşır: ı 

- Bizim dile bir eserinizi tercü
ll\e ettirsek... Hatta bunu birlikte ı 
)&palım ••• 

Su son yaman harp hile bu ~-' 
"-caatları arkasını kesı:neie sebep 
olınam14br. 

Kimimiz cBen bu it İçin for
llı:unda değilim !:ıt diye insaf •• baldı 
l,i.. tCYun KÖSterir; kimimiz, mal bul· 
llluş mağrıbi «ibi hem~t.elefonlara 
&arılıp ıtazete idarehanelerine bir ha• 
be.. sarkıtır: cE.aerimi falanca dile 
tercüm.? edecekler. Batkam:ıduı ifit· 
~ gıl>i yazmanızı rica ederim!» 
der •.. Fakat tetebbüs netic.elense; 
Peşte'delô, yahud Leipzilr'deki tibi 
fak ı basıp eeeri bassa ~. ne ya· 
ilk, bu faallyetten Avrupa kubbe
•İnde bir hof .eda kalmu. Ha var· 
....._ ha yolmmt. Meierae e.er kim· 
leyi ilgilendiren nesne deiilmiş ... 
Heyhat ı Ef ıas 1 ! 

Sinema müdavimlerine MÜHiM iLAN 
Sayın halltımızın ırylardanberl beklediği ..• 

Laurence Olivier ve Joan Fontaine 
tarafından phane bir surette ibda' ıedilen 

REBEKA 
(REBECCA) 

Şaheserini 19 lkinciUnun pazartesi ak§Clmı saal 9 da 

MELEK Sinemasında 
ilk takdimi ıerefine verilecek sinema müaameresmın numaralı 
koltuk ve loca biletleri bir günde tamamen aatılmıgtır. Bu tehacüm 
kar~uında ıayın halkımızın istiraha,tini temin için Müdüriyetimiz 

bu filmi 

i PEK ve M ELEK 
Sinemalarında 

Ayni zamanda göatermeğe karar vermiıtir. 
DiKKAT: Filmin fevkalade uzunluğu dolayısile müteakip gün

ler iç.in ı.eanslar; 

MELEK'te : 2.45- 5.45 ve 9 da 
IPEK'te : 1.30 - 4.- - 6.30 ve 9 dadır. 

Matinelerde gelecek hallumıza hwıust hir kolaylık olmak üzere 
yalnız MELEK ainemaısında Matinelerde lstanbulda ilk defa ola
rak koltuklar numaralıdır. Ve müteakip günler için evvelden alı-

nabilir. 

Geçen gün. radyoda, bir büyük 
ed.ibimİ2İr. seçme bir hikayesi oku
llUyorıb. Ben de bir orta Anadolu I 
tebrinde, kalabelık ortaamda oturu
Yordum. Mevzuu zaten bildiiim için 
d .. tkatimi etraftakiler m.iııae topla• 
d11n. Bunlar yan müaft"ftl'. yahad 
112 olnanQ4 lrirmelerdi. Spiker canlı 
okuyordu. Fakat balkmus en ufak ~ mi l>Wmlôltt zevkine varamı· ya ne kücük!» diye kürenin ku,ı.sın
b;,. alika söatennedi. Halbuki din- yorlar? Fak::.t fUl1U bir tercüme cild da eaeflenmi, ••• Türk edibinin dün
lettirilen, felsefe değildi, riyaziyat içinde. bir Fransız münevverinin yası ise, ,imdiki halde, ...-ka da 
değildi: Netice itibarile "*iye idi! elinde fanettim. Göa l(eZdirdikten uzanmıyor, prbe de uzanmıyor; zi. 
li~ de seçme! Oatelik okumak kül- aonra, dudak bükecek: yasını memlekete de yaymıyor. An
feti de yoktu. Bir c;ocuk muaL ka- Bizim Alpbo.nae Daudet'nin Les cak. mum sibi dibini 14Jdabnağa 
dar, bir kahvehane dedikodusu ka- Lettres de mon Moulin'inde Let uğratıyor. 
d• merak teprenlili 11)'1mdmnadı. rtoiles diye bir hikaye vardır. Te- Parlıyanlanmaa olsa, metalelerini 
Sordum: Esası kavny~ ••• buaiis. tempo, ifleyif; onun gibi! • prbe götürmek için milli bir Tur-
l>iif .. ndüm ki. bu fikir mahsulünün Hükmünü ftl'ecek. genief'e bile ihtiyaç olmıyacakbr. 
"'1:meti neresinde? Mesela yüksek Kısacası: Ne İç pİyuaya yanvor, Komisyoncu hazır, mal yok! 
Lir- edebiyat mahsulü müdür? Onan ae dıt p'1'aaaya. •• Sultan Selim cDün- (Va· Nu) 

ilişiği görlilemedlğfnden bcract et
ml~tir. 

Çocuk Esirgeme 
kurumunun balosu 

Çocuk Eirgcme Kurumu İstanbul 
merkezi yıllık lı:ılosu, 24 kfınunusanl 
942 cumartesi günü gecesi ~t 22 de 
Taksim Belediye gazinosu salonların
da verilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Sevglll be.bamız ve a.lle reisimiz Emekli 

Orgeneral Zeki Baraz'ın 
vefatı münarobet1lo cenaze mera.si
minde bizzat bulunmak 10.tuflannı 
gösteren Cilmhurlyet Hük.Qmetlmlzi 
temsilen Vall ve Belediye Re1s1mlz Dr. 
Lfttfl Kırdar'n, kahraman ordumuzu 
temsil eden Orgenernl Fahreddin Al
tay, Korgeneral Sabit Noyan, Tüm
general Asını. Tınaztepe. Tilıngeneraı 
İzzet, Tu~ncraı Asını Ataç Tesair 
askeri erkAn ve ümera, Ahnan Büyük 
Elçlllği namına merasbne tştlra.lt eden 
askeri heyet amsına. merhumun eski 
sll§.h arkadaşlartle yetiştirdiği talebe
lerine, ailemizin hatırşinas dostlanna 
ve cemllekll.r yazılanilda te6elll bul
duğumuz Türk gazetelerine ve aynca 
gerek mektup, telgraf veya telefonla 
gerek bizzat evlml7.e kadar gelmek 
suretııe acılanmı7.a iştirak eden ze
vata ayn ayrı te§ckkürlerlmlzl a.rzet
meğe kederimiz Mani olduğundan en 
derin m!nnettarlı': hlslerlmlzin ve 
~lanmızm 1blA.ğmıı gazctenlzln 
dellletlnl rica eyleriz. 

Merhumun aiJesi namına otallarJ 
Ziya Baraz, İzzet Zeki Baru. 

I
~ Ç. E. K. ~, . 

Çocuk Dispanseri 

ıs4;:ösZMF:i~5ı ı 

1 27 İkfnclkinun salı akşamı 
Reyoflunda Şehll' Tlyatl'O!a 

Komedi Kısmında 

ŞEHİR TiYATROSU Temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmında 

Gece saat 20.30 da 
YAŞADIGIMIZ DEVİR 

tstoorıı caddesi Komedi kıSmında 
Gece snnt 20,30 da 

OYUN lCİNDE OYUN 

Elhamra sinemasında 
2 büyük film birden 

1 - FERHAD lU: ŞiRiN 
Türkçe sözlü ve tarkılı büyük 

Şark filmi. 
Şarkılar: Suzan • Güzin • 

Semiha • Numan 
2 - GANGSTER KADIN 

Fransızca 

M1LBURNE STONE 
Müthi~ Macera Filmi 

ilaveten: Rakkase T AMARA 

Bay Amcaya göre ... 

lıl 11 ' ı 11 ı ı 

Bu aksam ŞARK Sinemasında 
Güzel ve esrarengiz meçhul kadın ... Saad ele ıusamı~ ve Aşkı için 

çırpınan kadın ••• , 

Sybille Schmitz 
ALBERT SCHENHAIZ 

ve 
MARHA V. TESNEDY 

ile beraber yarattığı ve bir ka· 
dm hayatının feci sırrını 

canlandırdığı 

Mazisini Unutan 
KADIN 

Filminde bu muammayı size halledecektir. 

iKi RUHLU KADIN ..• NE lDh ... NE 01.DU'? ... SEVMEC.1 

UNUTMUŞ ... ve TEKRAR AŞKA KAVUŞMUŞ .. . 

Bu akşam için yCTlerinizi ~vvelden aldınnız. Tel: 40380 

Senenin en yeni... En heyecanlı ... En güzel filmi 

Bu akşam LALB sinemasında 
Claudett~ Colberl - Ray Milland'ın 

yarattıiı 

Aşk Doğarken 
1939 - 1942 aenelerinde ıeçen tıon dünya vakalan, ispanya müca
delesi ..• Parisin işgali arasında ya~an en büyük bir aşk romanıdır. 

Bütün İstanbul gözlerinde hayret ... kalplerinde heyecan ... Dudakla 
rında takdir ile bu filmi alkışlamak 

Yer bulmak için numaralı yerlerinizi lutfen erkenden kapatınız. 

~------- Tel: 43595 

Bu aksam s A R A Y sineması 
v·E "N rmlisğ!E vm D A 

Şaheserini takdim ediyor. 
Bat Rollerde: 

William Powell - Mirna Loy 
gibi sinemanın iki kuvvetli ve ıevimll kahramanı 

TAMAMEN YE.Nl BiR MEVZU... AŞK HASEBİYLE GANGS
TER ... KAZARA ZEVÇ ... ve IITT1RAS SAIKASII.E AŞK ... 

Telefon: 41656 

ÖLÜM 
Konya muhabirimiz bay Edip Yıl

maz'm eşi Halime Yılmaz'ın vefat.mı 
teesrilrle haber aldık. Kendls1nl tazı. 
ye eyleriz. 

Eminönü Halkevinden: 
10/1.1942 cumartesi günü açılması 

i!A.n edilmiş olan resim ve fotogrnf 
serglsl görülen lüzuma binaen 20/l/ 
942 tarihlne kadar resim ve fotograf 
kabul edilecek Te o gün açılacaktır. 

.. - Bnsma ve patiska dağıtmak .•• Şimdiye kadar bu mallar pe· ı ·- Bazı eUtü bozuklar &rsattan ~ - Ya pahalıya satıyordu J •• Şimdi 1 - İtin tatlı tarafı, m~la patiska\ B. A. - Bir taşla ik.i kuş dese· 
•çın Yeni bir gckil pulunmu§ ba,y nJt.endeci anafa yerilip eattırıh- istif~ için ibunlan ya .a·klıyor... bt>yle bir dalavereye meydan ver• ihe:rkeııe beşer metre verılırken evle- ne!. .• 
Aınca... yordu... emek için bu lı yalnız Yerli mallar neoeklere elli~er metre \\'erilecek 1,. ' - '? ··• 

pazarlarında görülecekl.. 1 - B. A. - Bekarlar cvlenmeie tet-
~:ik edilecek t ••• 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
H İkincikinun ıın 

'1. 7 ,5 933 Türk borcu 1. ll. fil. 
• 5 1938 1kramlyel1 
• 5 1933 ikramiyeli Ergani 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 

Kupon kesik 

L. K . 
23.30 
20.30 
21,90 
19.65 

• • 1934 Sivas-Eı-zurum 2-7 19.80 
• 7 1941 Demiryolu istikrazı -19.77 
• 2 l 932 Hazine bonolan 56.50 . 
• • 1935 Hazine bonoları 16.50 
• , 1938 hazine bonoları 27 ,25 

A. Demiryolu tahvlll I - II 49,2 
A. Demiryollan tahvili ın 48.50 
A. Demlryolu mümessil senet 

~ . - . . . .- , -" ~ . , 

• 

B~tun 
ı r 
agrılannızı 

Esas No. 

X216 
X498 

x 501 
567 

838 

884 

1094 

15 KAnwıusa.n.i 1942 

Emlak ve Eytam bankasından 

Mevki ve cinsi 
Kıymeti 
T.liraSl 

Kandilll Me-zarlık ookağı eski 'l.'1 No. lu 64770 ın tıa.rla. 072.
Beylerbeyi, Bostancı başı, Abdullah ağa malı. eski 1001.
Aziziye, yeni Ara.bacılar sok. eski 7 yenı 17, 19 No. hı 
14306 M2 tarla. 
Çengelköy, Çengel.köy cad. eski 31 No. lu 97,66 M2 arsa. 391.
Beyoğlu. Kiremitçi Ahmet Çelebi malı. Camı altı !Ok. 1744.-
2 No. Iu 174,38 M2 harap karakolhane. 
Yenikapı, Yalı mahallesi, Alboyacılar sok. pafta 208, 
ada 838, parsel 29, kapı eski 32, 32 Mü. yeni 44 No. lu 
140 M2 arsa. 

Eminönü, Daya.hatun mah. Sandalyecil<!r sok. Büyük 
Yeni handa pafta 87, ada 259, parsel 40, kapı esld, 
yeni 21 No. Iu 43, 50 M2 kagir oda. 

14-0.-

300.-

233.-

T.C. Merkez bankası 
T. İş banlro.sı nama muharrer 
T. ~ bankası (hamUe ait ) 
T. h bankası mümessll hl.s. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutulari israrla isteyiniz. 
1095 

Kadıköy, Bostancı m.ah. Çatal Çeşme sok. lıarıta 52, 
kapı esk.l 16 Mü. yeni 16/52 No. lu 155,14 M2 arsa. 
Kadı!cöy, Bostancı mah. Çatal Çe..'!ffie sok. harita 52, 
kapı eski 16 Mü. yeni. 16/52 No. ıu 146,53 M2 arsı 

220.-

A. DemJryollo.rı şirket! ( % 60) 
Kupon kesik 

A. Dcmlryollan şirketi(% 100) 
Kuı>on kesllc 

Eskihiso.r ç1mento 
Kredi Fonslye 1903 

• • 1911 
• • Amorti 
» • Kupon 

Türk altım 
Killçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası Cbanknotl 

41.25 

10.90 
113.-
107.50 
59.-
1,45 

29.95 
4.27 
3.10 

f RADYOj 
Hugünkü program 

UMUMi HEY'ET 
TOPLANTISI 

ithalatçı ve lhra
ca tçı Birlikleri 

Umumi 
Katipliğinden : 

Madeni Eşya ve Malzeme İthalat.çı
lan Birliğinin 13/1/942 salı günü ic
rası mukarrer senelik umumi hey'eti 
toplantısı ekseriyet hasıl olmadığın
dan dolayı yapılamamı.ştır. 

Umumi Hey'et toplantısı Statünün 

Uzun vadelerle Eııbrikanm aiparif kabul eder. Adres Beyoilunda 
Perapalu karıumda GÖNÜL Mobilya maiazuma ıaat birden 

••••••ıııill ıonra müracaat. Telefon: 43542 •••••• .. 

1Elf1fllDc§k ADncn ve 

~ou ır na au » 

1104 Kadıköy, Bostancı mah. Çatal Çeşme sok. harita 13, 
kapı, eski 11 Mü. 15 yeni 13 No. lu 229,82 M2 arsa. 

344.-

1111 

1115 

1116 

1142 

1243 

1300 

1320 

IZ36 

Kadıköy Bostancı mah. Çatal Çeşme sok. harita 58. ,425.
kapı eski 11, 15 Mü. yeni 58 No. lu tahminen 356.26 
M2 arsa. 
Kadıköy, Bostancı mah. Çatal Çeşm~ soıc. 4 harita 
No. ıu 114.93 M2 arsa. 
Kadıköy, Bostancı, Erenköy, Çatal Çeşme sokağı ha
rita 47, kapı, eski 11 Mü. 15, yeni .46 No. lu 207,98 
M2 arsa. 
Bebek Köyiçl mahallesi Kilise caddesi eskl 46, yeni 58 
No. lu. 447 M2 arsanın muayyen mahaUintn 3/4: 
hissesi. 
Beyoğlu, Bülbül mahallesi. Büyük Şi.şane ve Çalgıcı 
sokaklarında. pafta 44, ada 552, patseı 7, kapı: Esld 
35, 37, 39, 41 yeni 29 No. lu 127 M2 arsa. 
İstanbul M. hmutpaşa mahallesi Çuhacı han 'i.~t kat 
e.ski yeni 28, ada 325 parsel as kıirgir oda. 
Beyoğlu, Ta.tavla mahallesi, Tatavla caddes~ eski 21 
No. ıu tahminen 574,60 M2 bir bap menzil, halen arsa. 
Beyoğlu Btilbül mahallesi, Turan caddesi pafta 41. 
ada 573, parsel 32, kapı eski 75 yeni 77 No. lu 118 1\12 

115.-

208.-

500.-

474.-

200.-

575.-

241.-12.30 Program, 12 33 Muhtelif .jar
kılo.r, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
Muhtelif şarkı ve türküler. 13.30 Ka
rışık program (P!.J, 18.03 Kemençe ve 
t'.lnburla saz eserleri, 18.15 Geçit prog
ram:, 19.00 Konuşma, 19.15 Piyano 
il8 caz parçaları ( PU. 19.30 Ajans 
hab rlcı i. lfl.45 Halkevleri &ıat!, 20.15 
Radyo gazet~sl. 20,45 Kısa fasıl prog
ramı, 21.00 Ziraat Takvimi, 21,lG Kı
s:ı. fasıl, 21.30 Konuşma, 21.45 Senfoni 
orkestrası. 22.30 Ajans ve borsa ha
berler!, 22.45 Dans müziği (PU. 

15 inci maddesi mucibince 22/1/942 
perşembe günü saaL 14 e talik olun
duğundo.n, Blrlik azasının mezkür 
gün ve saatte 4 üncü Vakıf Hanında 
Ticaret Odası İçtima salonunda bu- ı 
lunmaları rica olunUl'. 

Ar.karada doğruluğu sayesinde kazandığı şöhrete müsteniden 
Beyoğlunda açtığı şubesinde gerek Ankarada ıve gerekse İstanbu
lun her semtinde 't'mlak almak ve satmak jstiyenlere dürüst şekilde 
ve son süratle hizmet etmeği vazife bilir ve saym müşterilerinin 
teşriflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki. (Ankara Emlak Simsarı) 

ivlerkezi: Ankara Anafartalar caddesi Zafer sokak No. 5 /7, Te
lefon: 2406. Şube: Beyoğlu fs.tiklal cad. No. 98, kat: 1, Tel: 41 5 71. 

1356 

1400 

arsa. 
Beyoğlu, Bülbül mahallesi Kaşkaval sokak pafta 43, 
ada 561, paıS<'l 12 kapı eski yeni 6 No. lu 69.50 
M2 arsa. 
Eminönü. l\Iuh.sine hatun ınah. Fındık kıran sokağı, 
pafta 114, ada 719. parsel 27 kapı eski 16 Mille. yeni 
26 Na. lu 44 l\112 aralığı olan kiirgir evin 8'16 hi.:;sesi. 
Emlnönü Zindankapı mah. Yoğurtçu sokağı ada 364, 
pafta 93, parsel 7, kapı eski 33 yenl 23/25 No. ıu 35 
M2 karglr dükk5.nın 1953/17856 hisses1. 

138.-

484.-

Ruzname: Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 1414 268.-

1701 

Yarın sabahki program 

1 - 1941 iş yılı için İdare Hey'eti 
ve Müraklpler raporlarlle bilançonun 

tedkikl ve İdare Hey'etınin ibra.:n !1•••••••••••••••••••••••••••11! 
hakkında karar ittihazı. 

Beyoğlu Fel'iköy muhallesl, Çoban cDıbağhane» so- 7183.-
kafıı eski 34, 36, 7 No. lu tahminen 1436,50 M2 üç 

7.3rı Program, 7.33 Hafif program 
(PU. 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Sen
fonik parçalar (Pl.l, 8.15 Evin san ti, 
8.30 Senfonik par<:alar (PlJ. 

Teşekkür 
Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü 

kaza şubesindeh: Himaye ettiği.tn\z 
çocuklar için Kurban bayramında bi
rer koyun teberru eden bayan Me
diha Dr. İzzet Kamil Ue bay Osman 
Nurı Heybeliye bu çOk: yerinde olan 
alaka ve lfıtuflarından dolayı çocuk
larımız ve Kurumumuz namına te
şekküı· ederiz. 

Kayıp inci gerdanlık 

Bulana mükafat 
Iklncikanunun on üçüncü salı gü

nü gecesi saat sekizde Maçka Teşvi
kiye karakolu civarında. veya 51 nu
maralı birinci mevki Maçka - Beya
zıt tramvayında bir inci gerdanlık 

kaybolmuştur. Bulanın Emlak cad
desi Pekin apartımuıı kapıcısına ge
tirerek mühim mik.tarda mükafatını 
alması. 

Beşlkta.ş kaza.sı tapu sicil muhafız
lığından: 

Beşikt:ıştıı. <>Ski Kaptan İbrahim 
nğa yeni: Sinan paşa mahallesinin 
eski: Ihlamur yeni: Şak Nedim sok:ı.
ğmda Eski: 18 mükerrer yeni: 19 ka
pı sayılı bahceli evin yanın hissesinin 
14/Reblüliihır ·323 tarihli şer'i ilama 
istinaden Zelihayı bakmak şartile Rı
fat kızı Fakide namı diğer Pakizeyc 
ait bulundu~undan bahlsle mumal
leyha tarafından tescili talep edildi
ğinden tnhkikat için 24ıı 942 cumar
tesi günü öğleden sonra mahalline 
memur gönderilecektir. Bu gayri
menkule tasarruf bakımından ilgisi 
bulunanların ellerindeki belgelerılc 
bı>rnber Beşiktaş tapu sicili muho.
!lllığına. veya tahkık:ı.t gününde m:ı
lıalline gelecek memur'a 942 mu:ımele 
No .. ~ile müracnn.t!arı Han olunur. 

ZA YI - 929 senesi Taraklı ilk oku
lundan aldığım şehadetnameyi ica
zaen z:ıyl ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığını ilan 
eylerim. 
Taraklıhisar mahallesinden Hafız 

Şevket oğlu Mehmet Hulüsl 

ZAYİ - 930 senesinde Re~dlye ilk 
okulundan aldığım şehadetnameyi 
kaybettim. Yenisini alacağundan es
kisinin hükmü yoktur. 

Rıza. oğlu ZiyaMısırlıo~lu 

2 - 1942 yılı bütçeSinln kabulü. 
3 - Hü.kümetçe verilecek direktif

ler dahilinde Bkliğln 1942 yılı faali
yet programının tesbitl. 

4 - 1942 yılı için İdare Hey'eti in-
tihabı. 

5 - 1942 yılı için Mürakip intihabı. 

iTTiHAD 
DEGiRMENCiLiK 

Türk Anonim 
şirketinden: 

Ticaret kanuniyl•:! İç nizamname
miz ahkAmına tevfikan İt&lhad De-
ğinnencllik Türk Anonlnı Şirketi h!s
sedarlar Umum Hey'eti 942 senesi şu
batının 19 uncu perşem.00 günü saat 
11 de Gala.tada Ömer Abid hanında. 
12/15 numaralı yazıha.nelerde iidiyen 
içtimaa davet olunurlar. 

l\ltJZAKERE RUZNMIESİ 
1 - Meclisi İdn.re ve Mürakip ra

porlo.rının okunması ve tasdiki. 
2 - 941 senesi bilançosile kar ve 

zarar hesaba.tının tasvibi ve işbu dev
ret muamelat hakkında Meclisi İda
re azalaıile müraklbln ıimmetıerinln 
ibrası. 

3 - Kô.ru1 tevzii hak.kında Meclisi 
İdarenin teklifi. 

Şirketimizin İç nizamnamesinin 
34 üncü maddesi hükmüne tevfikan 
asaleten veya vekaleten en aşağı on 
hisse senedine malik olan hissedarlar 
mezkur içtimada bulunabilme!!: üze
re toplantı gününden bir hafta. evve
line kadar hamil oldukları hisse se
netlerini Şirket veznesine tevdi eyle
meleri lü7lrndır. Mali Müesseselere 
yazılan hisse &enetlerlne mukabil 
alınan veslkalar kabul olunur. 

Meclisi İdare 

ZAYİ - Sarıyer nüfus memw·luğun
dan aldığım ni.ifus te-.ıkeremi ve be
raberinde Sarıyer askerlık şubesinden 
verilen askerlik teoLkerem de ka.y'bol
muştur. Ye::ıilerini ala.cağımdan eskt
lerinln hükmü yoktur. 

332 doğumlu Mehmed ottu 
Abdürra.hman Altındağ 

Divriği Demir Madenleri iıletmesi için 

DOKTOR ARANIYOR 
Müessesemiz için bir Doktora ihtiyaç vardır. 300 liraya. kadar ınaa.ş 

veı:ilecekt!r. Operatör ve Dahlllye mütehassısı olanlar tercih edilecek
tir. İsteklilerin bugünkü askerllk vaziyetıerinl de bildirir kısa. blr 
tercüme! hallerini bir vesika. foloğratile beraber (ETİDF.l\IİR - DİVr..İK.) 
ndresimlze göndermeleri ilan olunur. 

Sipahi Ocağı İdare Hey' eti Riyasetinden: 
Ocağımızın yıllık kongresi 1811/942 tarihine resadüf eden pazar günü 

saat 17 de Ocak salonlarında. toplanacağından sayın azalanmızın mezkür 
gür•ce Ocağa teşrifleri rica olunur. «323• 

istanbul verem mücadelesi cemiyetinden: 
l 7 /1/942 tarihinde Taksim Belediye gazinosunda yapılacak 

cemiyetimiz tıalosu tehir edilmiştir. Balo güıiü aynca ll!n edile-
cektir. · · ..:438» 

ıstanbul Amerikan Koleji Direktörlüğünden 
Arnavutköyü Tramvay Caddesinde kain Kollejin tahtı tasarru

funda bulunan M usuruf konağı, onkazı müteahhide ait olmak üze
re, yık.tmlacaktır. Şartnamesi Arnavutköy Kız Kolleji kapıcısın
dan alınabilir. Taliplerin 20 Kanunusani 1942 tarihine kadar mek
tep idaresine tah riren müracaatları lüzumu ilan olunu r. 

inşaat i 1an1 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Karabük Demir ve Çelik fabrikaları sahasında yapılacak !hata du

varlan inşaatı kapalı zarf u.sullle ve vahldi fiyat esa.sile eksmmeye konmu.ş
tur. 

2 - İşbu inşa.at ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 51.226,14 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı Ankara.da Sümerbauk Muamelat şubesinden 3 lira 

mukabilinde alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 3812 liradır. 
5 - Eksmmıe 26/1/942 tarihine mi.isa.dl! pazartesi günü saat 16 da An

karada Sümerbank Umumi müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin teklif evrakı meyanında, şimdiye kadar yapmış olduk

lan bu gibi işlere ve bunların bedellerine firmanın teknik teşkilatının kim
krden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbo.nk Umumi katipliğine teslim 
olunacaktır. 

8 - Posta. ile gönderilecek tek.liller nihayet ihale saatinden 1 saat ev
veline kadar gelml.ş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek ge<:ikıneler nazan itibara alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. a159t «116» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

İnhisarlar Umum l\tlüdürlüğünden: 

imtihanla Memur Alınacak 
1 - Ta.ira teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için Istanbulda bir 

müsabaka. imtihanı açılacaktır. 
2 - Bu imtihan: Orta mektep mezunları için 20/1/942 salı ve lise me

zıınları için 2111/942 çarşamba günü öğleden sonra saat 13 de Sirkecide in
hisarlar memurin kursu blnasınd::ı. yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbibe ve bir fotoğrafla. birlikte 
za'. ışleri şubemize müracaat etmelidirler. 

4 - Iıntihana glnnek isteyenlerin aşağıda yazılı vasıf ve şartları h:ıiz 
obrıalan lazımdır: 

A - En aı orta. tahsili bitlrnıi~ olmak, 
B - 18 ya.şıudan aşağı ve 40 ya.şmdan yukarı olmamak. 
C - Vazlfe ifasına mani bir hali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
E - Akra.'basından olmayan iki şahsı referans olarak göstermek, 
F - Askerliğlnl yapmış olmak veya. müeccel bulunmak ve bilhassa her 

iki halde de son yok.lamalannı nüfus cüzdanına. kaydettirmiş olmak, 
5 - Müracaatlar 19/1/942 günü akşamına. kadar kabul edilir. 
6 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre 

haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesblt edilerek sırasile tayinleri ya
pılır. 

7 - Tayin edildiği mahal v.e vazifeyi tebellüğ tarlhlnden Uibaren 15 gün 
zaı!ında ka.bul lle va'Zlfesl b~ına gıtmeyenıertn ve imtihan baklan iptal 
edlllr. (284) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Kadın ve Doğum Kliniğine yaptırılacak 10758 lira muhammen bedelll 

tahta eşya 22/1/1942 perşembe gtinü saat 15 de rektörlükt.e kapalı zartla 
ihale edllecek tlr. 

2167 

2173 

2956 

parça ar.sa. 
Eminönü Muhsine hatun mahallesi Telli odalar ve 
Müsteşar sokaklannda pafta 113, ada 703, parsel 4, 
kapı eski 2, yeni 1 No. lu 170 M2 arsa. 
Eminönü Tavşanta.şı Mah. Yeni Cümhuri~t Cad. Ha-
san paşa hanı içinde pafta 135, ada 625, parsel 3t 
kapı eski yeni 19 No. lu 40 M2 tonoz oda. 
Bakırköy, Zeytinlik mah. 5 ci sokak eski yeni 10 
No. lu 90,76 M2 bahçell ev. 

510..-

500.-

566.-

Yukarda adresi ve tafsllıltı yazılı gayri menkuller peş>!n para ile ve açık 
arttırma usulile satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nlsbetin~ 
temlt.at yatırmaları lAzımdır. 

İhale 2/2/942 pazartesi günü saat 10 dadır. 
Satış esnasında verilen bede\ mukadder kıymeti geçtiği takdirde tem.inat 

~kçesi derhal arttırılmıyarak ilıale klm1n uhdesine icra. edilirse temlnab aJt
çesi ona ikmal ettirilecektir. 

İstekUlerln teminat a.kçesl, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlik
te b!.ldirilen gün vıe saate kadar şubemiz Emlak servisine gelmeler!. 

X işaretli gayri menkullerin ihaleleri Umum Müdürlüğün tasvibine at -
zedlldikten sonra yapılacaktır. «91h c398• 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Esklşehirde Yeni Hamamda yapılacak 1551 lira 66-kuruş bedeli ke.şifll 
tamirat 2. Kanun 1942 cuma gününden itibaren 20-gün muddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 22. İkinci Kanun 1942 perşembe günü saat 15-de Vakıflar d:ı.lre
slnde yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni ves:ı.ikle ve bedeli muhammenlıı % 7.5 nlsbetinde mu
vakkat teminatla birlikte Esklşehlr Vakıflar idaresindeki Komisyona mü-
racaatları ilan olunur. (21 

Hariciye Vekaletinden : 
Hariciye Vekiiletiniıı merkez teşkilatında 13 üncü dereceden münhal 

idari memurluklara müsabaka ile 'beş memur alınacaktır. 
Bu idari memurların Vekalette meslek sınıfına geçmelerine kanuni im

kan yoktur. 
Müsabaka imtihanı 9/2/942 pazartesi günü saat 10 da Hariciye Veka

letinde yapılacaktır. Müsubakayn. i.!itiriık edebilmek için taliplerin memu
rin kanwrnnun 4 üncü maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da 
haiz olmaları lazımdır. 

l - Lise mezunu olmak. 
2 - Muvazzaf askerliğini ifa ederek ihtiyat sınıfına nakledilmiş olmak 
3 - Yaşı 30 u tecavüz etmemiş bulunmak. ' 
Taliplerin mektep diplomaları, askerlik vesikaları, hüsnühal ve sıhhat 

şehadetnaınelerlle hüviyet cüzdanları veya suretlerini istida Ue 4/2/942 tari· 
hine kadar Vekalet sicil ve memurin dairesi umum müdürlüğüne tevdi eyle
meleri ve _müeabaka günü Vekalette hazır bulunmaları i15.n olunur. 

4 - Imtlhan, Tül'kçe, Türkçe kitabet, Fransızcadan Türkçeye tercüme 
ve umwni ınalümo.ttan yapılacaktır. (257 - 313> 

Erkek Akşam Mektebi Müdürlüğünden : 
Erkek Sanat okulundaki akşam kurslarından elektrlkçlllk şubesinin ı 

ve 3 cü sınıfları derslerine ba.şlanmıştır. İlgili talbenln devam etmesi ge-
rekliği bildirilir. (352) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

ı - İdaremiz levazım servisinde mevcut listede müfredatı görüleceği 
VE.çhlle 108 kalem muhtelif kırtasiye malzemesi kapalı mektupla teklif iste
mek suretlle satın alınacaktır. 

2 - Kısml teklifler de nazan itibara alınacaktır. 
3 - Muvakkat teminat tekllf tutarının % 7,5 ğudur. 
4 - Tekli! mektuplarının levazımda görülecek şartnamesindekl ta.ri!ab 

dalreslnde hazırlanarak 22/1/942 perşembe günü saat 17 ye kadar 4 üncfl 
katt•ak.l levazım servisine imza mukabilinde verllmesl lazımdır. (233) 

Zartların .sa.at 14 de rektörltiğe verUmesl lazımdır. Liste ve şartname 
rektörlükte görülür. c87• !!I••••••••••••••••••••••••••• 
Maliye Vekaletinden 
Eıki nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

Keçiborlu Kükürtleri T ürk anonim şirketinden 

Mu hasebe memuru aranıyor 
Şirketimizin Keçlburlu İşletmesinde biı1 muamelM şe!liğl, dlğ'erl 

ambar muhasebeciliği yapabilecek tecrüooll bir muhasebe memu.run:ı. kaldırılması hakkında ilan , iht1yaç vardır. 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelli blr kuruşluklarla bronz Ticaret mektebi mezunu veya. sanayi muhasebelerinde ç~ 

on ı;ıaralıklar darp ve piyasaya kft.fi miktarda çıkarılmış oldutundan eskl olanlar tercih edilir. 
nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30/6/942 tarihinden sonra. tedavülden kaldınl- Kadro ücreti 120 ve 100 liradır. Verilecek ücret 3659 No. Iı Barem 
nıası kararlaştırılmıştır. kanununa göre tayin olunur. (İsteklilerin Keçlburlu Kükürtlert Türk 

Mezkftr ufak paralar 1 Temmuz 942 tarlhinden it ibaren artık. tedavili Anonim Şirketi Müdürlüğü -Keçiburlu) adresine a§ağı.daki vesal~e 
ettnlyecek ve bu t arlhten ttibaren anca.k blr sene m üddetle yalnız Matsan- müracaattan. 
dıklarlle Cümhurlyet Merk~ bankası şubelerine ve Cümhurlyet Merkez ı _ Nüfus cüzdaru sureti. 
bankası şubesi. obnıyan yerlerde Ziraat bankası şubeleri tarafından kabul 2 _ Tahsil ves1kası suretı. 
edilebUecektlr. · . · 

Ellerinde bu uraıc· pani.ıardan bulunanlaı:ın bunları Maisıi.ndıklarlle . 3 - Tereümel.hal varakası, 
CUmhurtyet Memı.· banıtiBl ve Zire.at bankuı ıubelerlne tebdll e ttirmeleri : = ~!=n=z!~~~et tı>toıtrar, 
llln olunur. Cf605) •••••millliıllıiııiıillllııiıi••••••••••••••:ll 


