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Boğazlar 

hakkında 
çıkan şayialar 

lzveatiya, bunlarin culı 
olmadığını aöylüyor 

bvestiya, Sovyetler Birliğinin 
Boğ'ular hakkında pazarlık yap· 
mağa teşebbüs ettiginl söyliyen 

Ameıika'nın eski Ankara 
elçisinin beyanatına 

tenıdd ediyor 

Mo.kova 19 (A. A.) - Tasa 
ajanıı bildiriyor: 

lzveıtiya gazetesi şöyle yazıyor: 
Tarafsız memleketlerde beliren ye• 
ni temayüller kar,mnda Hitlerciler 
telaşa düşmüşlerdir. İsviçre, lsveç ıve 
diğer memleketlere karıı küfürler 
yağmağa ba,lamıştır. 

Hitlerciler yeni Avrupanın her bu· 
cağına ayni inatla, fakat daha mu• 
vaffakıyetle yeni bir haber yayıyor
lar. Bu habere göre, Eden'in Moıko• 
va müzakereleri esnasında gllya İn
giltere ile Sovyetler Birliği Çanakka
le ve Boğazların Ruıyaya verilme· 
sine uyuşmuşlardır. 

Boğazlar hakkındaki Rus pazarlıiı 
yahııınının Hitler ve Ribbentrou ta
rafından ortaya atılan eski bir ma· 
nevra olduğunu yalnız biz ve İngiliz
ler değil, bizzat Türk efkarı da bil
mekte ve anlamaktadır. Bütün Türk 
devlet adamları ve gazeteleri, Türk 
efkarı, uzun zamandanberi biliyorlaı 
ki. Türkiyenin toprak bütünlüğünü , 
ve iatildalini telıdit eden tabiatile 
Sovyetler Birliği değildir. Böyle bir 
tehdit ancak Hitler Almanyumdan 
aelmekte idi ve gelecektir. 

Gayri meşru kazanç 
liyihası mecliste 

1 Eylül 1939 tarihinden itibaren 
hizmetten aynlanlar da bu layilianın 

hükmüne tabi tutulacaklar 
Aabra 19 (Telefonla) - Me- let menfaatİlu a.cila eclenık ba si

murlarla aakerl menauplardan fev- ili cirkin IUÇ)an .......... de nrd ... 
ka.lide hallerde mal aabibi olanlar Ba ............. ..._ secmek içia 
hakkında eeulanm enelce yudıiı- ıeoe ~ ıaı ..- •• ... ._ -c 
ımz bnun llyihuı b&ktmet tara· W•ıliktm ...., ..ı ~ mec· 
fmdan bugün Mecliae Ttllilmittir ... i)eti koFu m .......__ 
Layihanın esbabı mucibeainde ez• baih blmekuaı hem masam olan· 
cümle ,öyle denilmektedir: lan fÜpheli vuiyetten kmtarmak, 

cSon zaımnlanla dünya harbinin hem de hakikaten pyrimetnJ yol
doiurduiu fevkalade baDerdeııı bil- lardan servet toplayalan yakala· 
iatnde tabai menfaatlerini temin mak, tiddetli surette cezalandırarak 
'<udile baza eblik ditkünlerinin haksız topladddan aervetleri ellerin
Dnlet ye Millet aleyhine olarak bir d ::ı alabilmek için ba kanan layiha· 
talanı ıuiiatimaller yapmaia batla· 11 bU8'1anmqtır. • 
d~ ve bu auretle pJTİm-.a ik- Layihanın bir maddesinde 1 Ey· 
tisaplara kallatbldan İfİdi)melde ve lül 939 tarihinden jtibaren her ne 
aöriilmektedir. Bu münasebetle vaki suretle oluraa olıun vazife veya hiz· 
olan ihbarlardan bir lmmmın baki- metlerind-en ayrılmlf ve aynlacak 
kale QYlfUll balanmadıiı anlatılmak· olanların dahi lüzumunda bu kanun 
la beraber akidesi bozuk olanlardan hükmüne tabi tutulacakları zikredil
kencli menfaatin! Memleket ve Mil- mektedir. 

Memur ayhkları 
Bazı mebuslar, huıusi meıaeaelerde çalıf&Dların 
vaziyetini kanunun Mecliste müzakeresi ııraımda 

balıia mevzuu edecekler 

Aabra 19 (Telefonla) - Memur ayLklanna zam yapılmaaı hak· 
landaki kanun projeainin bucün Bütçe encümeninde müzakere.ıne 
devam edilmİftİI'. Proje 1m iki gGne kadar Maliye encümenine sevkecli
lecelttir. Bütçe encümeninde kuvvetle hakim olan Wr fikir, 100 liraya 
kadaı olu; aylaklara 2.L -110 lirua W... Pılı-. ~ 2 
ondan__. ı.-.. r'ft ~hiılnvl.;, -.J; 8tQk 
murlua cW.a fula ıildlfl 7a ...... tac1K. 

Öğrendifimize sare, hük6metin projesinden .... f&luıt onun 
eaaalarından ayrılmayan bir çok mütalaalar Mrdedilmektedir. Bunlar 
meyanında çok çocuklu ailelere, çoculı: adedine göre, fazla zaın yapıl· 
maaı da vardır. Bu, fimdilik kabul edilmest: bile ileride evli ve çocuk-

K u L A 
!UENSUCAT FA.BRiK.ASi T. A. Ş. 

lıtanbul Şubeıi: Bahçekapı 
Yeni gelen her çeşit Kadın ve Erkek 

Kumaşlarını görünüz 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdüıii: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

lstanbuldaki 
lngilizler 
hakkında 

O. F. ı. ajansının 
bir haberi 

İngiliz tebauı bir ay 
içinde lıtanbulu terke 

davet edilmiıler 

Vlcla7 1t (AA.) - O.Fl aJ•nRDm 
İltanbuldan lilrendtllne göre, Brl
tanya m•bmlan tarafından İ.ltanbul 
tehrlnde bulunan İng1llzlere, blr ay 
içinde şehıt terke hazırlanmalan ve 
gitmek fstemlyenlerln de konsolosluğu 
mesuliyetten kurtaracak blr demeç 
imza etmeleri blldirilınlştlr. Birçok 
alleler bu ihtara ratmen İstanbulda 
kalmatı tercihe karar venn~erdir. 

Alman siyasi mahfilleri 
ne diyor? 

Berlln 19 (A.A.) - Yan resml kay
naktan blldirlllyor: Türklyede yqa
yan Brltanya tebaasının orasını terke 
davet edildikleri haberi siyasi mah
fillerde en büyük bir ilgi ile karşılan
mıştır. Alman Hariciyesinde -Eter 
doğru lse- bu haberin Türkiyede pa
nik çıkartmak ve bu suretle Türkiye 
üzerinde yapılan tu;vikl arttıraralt 
bu memleketin dlktatini Mostova 
milzakerelerhıden çmrmek maksadı
nın güdilldtllil ka1'ded111yor. Faiat 
8M7et tua"1ll'unun T&rtl,ece ma
lılm bulundutuna .erre tadar ftiphe 
olmadıtı clhetle bu İngUJs hareketi
nin yalnız Avrupanın delil. Botazla
nn da Sovyetlere satılmuına muadil 
bulunduğu bellrtUlyor. 

Borneo 
petrolleri 

Japonlar plecek a,.dan 
itibaren iStiha&llta ~ 
lanacaimı hilc:liriyorlar 

BU 
• 

s.a.Ba.-a-sı 

Japonlar 
Birmanya'ya 

girdiler 
Hind Okyanusu aalıilin
deki Tavoy limanını ve 

tayyare meydanını 
ele geçirdiler 

Londra 20 (AA.) - (B.B.C.) Dün 
g«e Rancon'da netredilen ıema.l bir 
tebllte göre Japonlar Siyam'dan Blr
manya'ya karşı lıaıt*ete aeçml§ler ve 
Hind Okyanusu üzerindeki Tavoy li
manını ve tayyare meydanuu ele ge
çinnişlerdir. Tavoy, Siyam hu
dudundan 50 kilometre meeafede bu 
adlı nehrin hallclnde buhmmaktadtr. 
Japonlar burasını ele geçirmekle Hın.i 
Okyanusunda bir limana malilc olu
yorlar. 

Londra 20 CA.A.) - (B.B.C.: Bir 
PL§Illalara Amerikan tayyarelerinin de 
Jftirak ettiğini blldinnektedlr. Sungei 
Patanl tayyare meydanına yapılan 
taarruzda 3 yangın çıkarılDUf\u'. Ame
rikan tayyareleri Hind Felemenglnoo 
Celebe adasında. Ja.ponlarm ifp.l et
tikleri sahada blr tayyare meydanına 
hücum etmiştir. Bir dÜfDWl tayya
re grupiyle haıp edilmlf, 9 tayyare 
bardıman tayyaııeal lıaybe\mlflerdir. 
dilfilrfllmilftilr. Amerlkalılar 2 bom-
3 üncn blr tayyare hasara utramı.ştır. 

Sovyet tebliği 
İki kaaahanın seri 
abnclığuu bildiriyor 

Londra 20 (RadJ'o '1,15) - Qec13 ya
rw Mostova'da nl!fl'8dllen SovYet 
Wllt: ...,. b'r'IR dla Jml6la 
tlerJlemlflei' " bı.ıt Jeıteıl - aı

'l'EL&B.A.PLAR 

Singapur'un 
dış müdafaa 
hattı zorlandı 

Japonlar bazı istihkam
lan ele eeçirdiler 

Japon BGfvekili Alman 
milletine lıitaben 
aöyleJiii nutukta 

bruıu bildirdi 

-
Vicby 20 (A.A.) - O. F. 1.: 

Japon batvekili &'meral Tojo, 
radyoda Alman milletine hita
ben bir nutuk ıöyliyerek Sinp
pur'un dıt müdafaa battmm zor· 
1-9imı bildirmit ve: «Yakın
da Şarki Aayadu .Aıngolo Sak. 
aon niifusu kovul.caktır. • de
m-tir. 

Vıcby 20 (A.A.) - O.F.l.: 
Sİnpp• İçin malaarebe batla
DUtbr. Şana)aay'clan selen ha· 
berlere söre. Japonlar sahra tah
kimatına yardıktan aonra Singa
pur adumm 20 kilometre _.. 
malincleki beton bam iatibkim
lan ele aeçİrınİflerdir. Sinaap• 
iatibkimlannda diaymun en 

. büyük topları halunmaktaclar. 
Fakat J.poa bava kavved.ri 
aiw ~- lnciialw• Siap

...... ·-- .... ~tay
,..,..~ OWnmNI ... ........................ 
SinsaPw ... _ - Malesp-
d ................ ~ 

··~d--~ ~ afıcl•• ıc ' ft. 
llUflardır. BUDJann ataimda Verera ~-----------• ve Kot14revo Tardır. 

İtte bbnun içindir ki. M. Eden, 6 
aonk&nuadıa.> ,tqun kamu•~ 
demecinde 'bakb olarak, mfi.,_... 
rin zaferinden Türklerin hiçbir kor
kuau olmayacağını ve Moakova gÖ• 
rütmelerinde Türkiyeden doatça 
bah.edildijini aöylemiştir. Bunu her 
halde Tilrkiye memnuniyetle öğren· 
.mittir. 

lu memurlara bir talwn kolaylıklar -.·apılmaaı, muafiyetler verilmeai Tolqo 19 (A.A.) - Domei 
kuvvetli bir ihtimal dahilir.dedir. ajansı, İngiliz Borneoıundalti Miri 

(Verep. MoJallk'ln • kUcaetre ce
nup doluaunda, Kondıw'O. Sm~ 
len.st'm cenubu prtJalndedlr.) 

Orta Avrupa 

Sir · Crips'in 
hararetli bir 

mesajı 
Göbbelı'in bombası Türkiyede 

patlayamamııtır. Takip edilen hedef 
bellidir. Hitlercilerin itibarını taraf· 
sız memleketlerde ve bilhaua Tür
lciyede yükaeltmek ve Alman kıta· 
!arının yenilmezliği mefhumunu or· 
tadan kaldıran Sovyetler BirJiiine 
oLın itimadı gene bu memleketlerde 
ve bilhassa Türkiyede baltalamak 
iatiyorlar. 

Maamafih netice itibarile kanun, her halde önümüzdeki günlerde 

1 

ve Seria petrol sahaları ile Lutte taa· 
çıkacak 'Ve Şubat ma&f1 zamlarla wrilecelttir. fiyehaneainiıı tamirinin ıüratle iler-

Bazı mebusların, hmual müeueaelerde çal11an memurların vaziye• lediiini ve gelecek aydan ib"baren 
tini kanunun Mecliste müzakeresi 11~aıında, mevzuubahı edecekleri 1 tekrar petrol iatibaaline batlanaca-
söylenmektedir. ğını bildirmektedir. 

Görülüyor ki Hitlercilerin etki 
uaulleri hiçbir ıeye yaramamıştır. 
Y nlnız bir kişiyi istisna etmek gerek· 
tir. Eaki bir Amerikaın diplomatı 
belki istiyerek belki iıtemiyerek 
Berlinin yalanına müzaheret göster
melde tereddüt etmemiştir. Bu Ame• 
rikan diplomatı daha birkaç gün ev· 
veline gelinciye kadar Amerikanın 

Almanların 
Kırım'da bir 

muvaffakıyeti 
Feodoaya'ya çıkan kuv

vetleri imha ettiler, 4600 
eıir aldılar 

Türkiyedeki büyük elçilik makamını &erlin 19 (A.A.) - Alman ve 
İfgal eden M. Mac Murray• dır. Rumen kuvvetleri Kınında F eodoa-

Bu diplomat, cAmerican Dahi- yayı almıılardır. Binlerce eair alm11 
mor Sun> gazetesinde son günlerde ve bu kesimdeki bütün dilfman kuv
neıredilen demecinde aöyliyecek vetleri imha edilmiıtir. Elde edilen 
baıka bir ıey bulamamıı ve Hitlerci· harp ganimetleri çok ehemmiyetli· 
lerh. iftiralannı tekrarlamıştır. dir. 

M. Mac Murray, Sovyetler Birliği· Alman tebliği 
ne karıı Almar. taarruzundan evvel Bertin 19 (AA) Al 
gOya neşredilen tebliğlere dayana· d l B ı_ · · I :- manbl.~~· 

k S 1 B. ı·v· • T'· 1_. • u arı aı~omutan ıgınm te ıgı: 
ra , ovyet er ır ıgının urıuyenın Al R k ._ ı K 
zaranna olarak Bolular hakk d ınan ve umen ı1&1annın, ırı· 

ın a ma çıkarılmlf la c;:.___ t '- ti 
pazarlık yapmaia teşebbüs ettiğini . • v . 0 n oJUY ~e :-uvve e-

•. t · · M M M H· • rını agır bır bozguna ugratbktan 
eoy Lmıştir. ı ac urray, ıtlera .... 600 · im-'- b 

ıonra , eaır a --. ·· .. k 
propagandaya iltihak etmekle yalnız ikta d h l . vj uy~ 
gülün-; ve manasız, delil, ayni za· m ı_ r a ·ıarp ma zemesı e .e geçır- ı 

d ı_. b" A "k d" 1 me~ ıuretı e Feodosya tehnni ifgal 
man a esıu ır merı an ıp oma· -.~. bul d '-1 b" . . 
tına yaraımıyan bir duruma dütınüt e....., un u~ ~rını ildirmektedır. 
c>!uyor. Doneç cepheaındc diitman büyük 

. . kuvvetlerle taarruza geçmiıtir M -
Bununb beraber, Hıtlerciler ka• harebeler d dil k d: u 

filesinde görliler. bu mlinferid ve Ceph~ evam,_e ~e. t~ dır. Al 
b ki d·ı_ ._ı_ . d d v• n mer~ez ~emmm e -e enme ı~ uutvıye, urumtı eglf- manlar karıdıL b" 
ı· k ·· J d f 1 r ~ ır taarruz yapmıı· 
,~mtl e. '°t yhde"t urs~v~· tarda ~ız Bmemı· ~· lar ve Sovyetlerden bir çok malze-
&e erı e ı ettıgme aır er ının 1 1 d 

d d 
w • ı_. me a mıı ar ır. 

uy ur ugu çırıun yalanları ve bu s· 'kt Al ltal L 1 1 ,_ . • b" ırenaı e man ve yan ~uv-
ya an arın a~ametını ır kat daha ti · d ·· d baz · 1 1 
belirtir. ve erı uı~an a~ . ı eaır er a • 

mıılardır. Sırte korfezınde Alman 
Akdenizde 2 mihver tayyareleri bir düşman kafilesine ta-

• arruz etmişler ve bir çoklarını haıa· 
gemıai ve bir muhribi ra uğratmışlardır. 

batırıldı O . -
Londra 20 (AA.) _ B. B. C.: cretlı çalıfma mecbu-

Britanya tayyareleri Akdenizde bir riyeti konulan yerler 
Cl~şm~n kafilesile seyahat eden bü· Ankara 19 (Telefon~) - Van, 
yuk bır petrol gemisini ve bir dür Bitlis, Sürd ve Diyarbakir v.ilAyetle
man muhribini torpillemiflerdir. Pet· ri dahilinde iaıe maddeleri rnakline 
rol g~mi.i alevler içinde kalmıı. aalih bilUınwn nakil va11'*ı." için 
muhrıpte de yangın çıkmıştır. Birge- Mili Korunma kanununa ıltıyanıla· 
ce evvel bir d .. man levazım ıemiai rak ücretli ma meob~ti ko-

Hindistan'da 
Hind milli lideri halkı 
bozguna uğramamağa 

davet etti 

Refah hadisesi 
Tec:Udk encümeninin 
reisliğine 8. Recep 

Peker aeçildi 
Wardlaa 19 (A.A.) - Hind milli 

lideri Pandit Nehıu, Wardha' da Anbra 19 (Telefonla) - Refah 
aöylediii nutukta, halkı bozguna hAdıaesini tedkik etmek üzere Meclia 
uğramarnağa davet etmiş ve ıöyle tarafından aeçilen bet kifilik encil· 
demiotir: men hugiin ilk toplanbsını yapmlf-

c Talebelerimiz, İngiliz talebeleri· br. Encümen, reialiğe Recep Peker·· 
nin yapbğı gibi dereleri bir yana bı· aeçmiı v . d h ) h ··1t.. t t fı 

1 

-'- dl ··d f illi c er a u ume ara n• 
r--.ıp yur annm mu a aaıı ve m da . 
durumu yeniden kurmak için bu n vcrılen do.yaların tedkikine 
milli mücadelede kendilerine düten bqlamııtır. Encümenin toplantılan 
vazifeyi başarmağa hazırlanmalıdır. bir hafta kadar devam edecektir. .. ............................................................................. . 

Lehiıtanla Yugoslavya 
arasında yeni konuı

malar yapılıyor 

Londra 20 (A.A.) - (B.B.C.l Vulfe
slnden çekilen İngUtere'nln Moakova 
büyük elçlal sır Staıord Crips, isves
tlya gazetealnde Rus halkına hitaben 

Londra 20 <A.A.> - (B.B.C.) Lehis- bir mesaj nep-etmlf, bWlda Rua or
tan ve Çekoslovakya arumda Lon- dulanndan hararet le sitayişle 
dra'da 1klncltepinde mı. edilen bahsetmtıtlr. Bu mesajda deniyor ki: 
mukaveleyi yürürlüte ko)'JDK 1çln cSovyet ordusu fimdiye kadar mat
konuşmalara bqlanmıştır. 06rüfme- lılp olmam11 Alman ordulan ile müt
ler epeyce Uerlemlttfr. i:tı hükümet tetfltıerlnl yavllf, fa.tat emin suret
arasında Yunan - YuıosiaY anıapxıa- te mağlılp ediyor. HJtıerl'n gururu 
sı tarzında bir anlatma yapılacaktır. liz1n kitle halinde mutavemetlnlz kar
Buna clller Orta AYrUp& deyletıerl- fl.!lllda kınlmıştır. Bütun dünya 
nln de gtnnesl içbı de tedbir alın:ı- slzln zaferinizi ilin ediyor. Blz ten
caktır. dimlzl sizin mütteflğlnizi gomıekle 

Çekoslovakya Cümhurrelai B. Be- gurur duymaktayız. Aram1'Jdak ıtU
nes Yugoslavya ve Çekler arasındaki fak daha ~lyade kuvvetlendfrllme
tşbirlltlnln Orta Avrupa devletleri ildir. 
arasındaki anlqma için eaa olacatı- Brlntanya ordusu Libya'da hlaele
nı söylemlftılr. Yugoslav tralı İkinci rlne dilfen vazifeleri yapmaiG&dır. 
Piyer de demlfUr ti: cMllletler arası Düşmana kendini toplamaaı için 7.a• 

b~~ iflerde oldutu gtbl burada da man vermemeliyiz. Onlar teşetıbüsl 
guçlülkerle kal"fl}afacatız. Fakat sul- kaybettiler, bunu ele almalanns mü
hün tetJdlltlandınlması için birlik aaade etmlyelim. Dünyanın bu ı.. 
elde edllecetıne eminim.• tıırablı derdini kısaltalım• 

Şeker satışı bu sabahtan 
itibaren yasak edildi 

Ellerinde teker bulunan ticaret/tane, mağaza 
düklıan depo, anbar, labrilıa ve imalat

haneler beyanname verecekler 
Vlll,.eUen tebllt edllmlftlr: atıcı ta.rafmdan verilecek beyan~ 

me,e dercolunacakt:ır. 
1 - 20/1/942 .ıı günil eah&bmd•n 4 - 20/1/942 sabahından evvel a-

Uibaren ,eter alım ve a&mu 1f&n tılmıf ve mntterislne te&llm edilmek 
ahire kadar menedllmiftlr. o.ere yola çıtanlmı4. yuıt bayUn elln-

2 - Ticaretle lştftal eden bütün den çıtmış ve fakat mllftert eune 
hakikl ve hükmi taJuslarla ticaret varmam14 olan şekerler müşteriye ftl\o 
maksadiyle nezdlerbıde teker bulun- dili günü takip eden g(lnOn Ktnmı
duranlar , .... şekeri bnal ettlldeı1 mad- na kadar ikinci maddede yazılı ll*ll
delerde kull nan bU6mum haklk1 ve de ayn blr beyanname ile blldlrlle
hükml f&hıslllr 20/1/942 salı sabahı cektir. 
ticarethane, mataza. düktln, depo, 5 - Türki,. teker Fabrikaları Ano
ambar, fabrika ve 1ma1Athane şube, nhn şirketinin tabrUr.alannda veya 
komisyoncu l:e acenteleri n~inde emrindeki depolarda bulunan teker
ve sair yerlerde mevcud f(lkıerlcrlnln ler beyannameye tabi değildir. 
clnslerlnJ ve mikdarlannı ve bulun- 8 - Beyanname venn lerl llzıın 
<1uklan yerleri gbst,,.recek b:!yannamc- geldlti halde beyanname vcrmedlkle
leri 21/1/942 çarııamba güntl akşamı- rt veya beyanname vererek yruıdıtıa
na kadar bulun<!uklan yerin en bu- nnı noksan yosterdlkleri anl8411anla· 
yük millkl)e memuruna makbuz mu- nn icap eden yerlerinde milli korun
kabllinde vereceklerdir. ma kanununun, 4158 numaralı tanun-

3 - 20/1/942 sabahından eneı sa- la muaddel 65 inci maddesi muclbln
.tıhriıf olup da henüz miişterllere tes- ce arama yapılarak haklarmrl• 



Devlet Mecliste 
satınaf ma iş/eri Dün müzakere ve kabul 

edilen layihalar 
Bir elden idare edilmesi 

için incelemeler yapılıyor 
Ankara 19 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Refet Camtez'
.in reisliğinde toplanmış fevkalade 

Almanlar, Kmmda Feodosyaya 
çıkan kuvvetlen imha ettiler 

Japon gazeteleri bunu Toprak mahsulleri ofisi .. 
tarihi .bir hadise sayıyor nin satın alma yerleri ve 

l Öw vaziyet dolayı.sile bazı vergi ve re--
Ankara 19 (Telefona) - g- sünlere zam icrasına ve bazı madde· 

rendiğimize göre hükfunet h~. ta: Ierin mükellefiyet mevzuuna dair 
earruf hem de muamelelerde surati k 8 . . dd il ak.k t 

• alın · anunun mcı ma es e muv a 
temin ve bütün devlet sahn a ış· l · · _ı _ı • • t f · e muhtaç 

k . . · ıncı ma<Klesuun e sır 
Jerini bir elden idare etme ıçm m- ·· ..ı:~.. d · bata ı"le • k d B . gormoe'-Ugaıe aır maz , 
c:elemelerae bulunma ta ır • u ~- Türkiye - Fransa • İngiltere üç ta-
eelemder bitti1cten sonra Meclise fi d ah d . but . ı·yih ra ı yar ım mu e esıne mer 
Lu hususta yeni hır kanun a ası anl~manın tatbiki zımnında Pariııte 

Japonler 
lngiliz 

Singapur' a yakın 20 bin 
askerini esir etmişler 

teklif edilmesi kuvve~]e ı:n~htemel- imzalanan kredi anlal;}malanmn tas• 
dir. Dı:vlet aatına1~a ışle~ yaln~ dikine, Doğu cephe-si: 'Singapuru muhasara mı edecekler, 
bir daırede tebifi ve hatta bu ış H•L"-I .lı: un 120 nci yoksa burasını ele geçirme~e mi 
• . . . •J k 1- aıuııı er anunun .. . .... kl d ') B b lt· d v·ı açın tamamen yenı hır ı are uru dd . . tadiline bazı maddele- Dunki.t Alman teblıgı Almanların 1 kalkışaca ar ~r. urası e ı e.gı • 
ması düşünülüyor. Bu meyanda İha~ n;ıa .. ~ resamle;inde İcra Vekil· 1 Kınmda mühim bir muvaffakiyet dir. Yalnız Sıngapurun ehemrruye
le kanununda bazı değ~şiklikler ya- ~ ~:etincc yapılan tadillerin tas- kazandıklarını bildiriyor. Tebliğe tinin şimdi çok azaldığında herkes 
pılması çok muhtemeldır. dikine dair, kanun layihaları kabul göre Almanlar, Feodosya limanına birliktir. Singapurun başlıca ehem-

Türk gemileri 
edilmiştir. çıkarılan Rus kuvvetlerine taar:uz miycti Malaka boğazına hakim ol-

Meclis çarşamba günü toplana- ederek bu kuvvetleri tamamen ım- ması idi. Halbuki Japonlar şimdi hu 
caktır. ha eylemişlerdir, Ruslardan 460~ boğazı kontrol etmektedirler. 

esir ve pek çok harp malzemesı Singapura hava akınlan devam 
alınmıştır. Feodosya şehri tekrar f'tmekte ve gittikçe şiddetini arttır-
Almanlar tarafından zaptedilmiştir. maktad:r. Kağıt beyannameleri Seferlerin tanzimi 

salahiyeti Münakalat 
Vekaletine verildi Vilayet, görülen eksik

liklerin tamamlanmasını 
bildirdi 

Almanlar bu suretle Sivastopolu 
muhasaradan kurtarmak teşebbüsii- Filipinlerdeki Amerika kuvvetle-

ri son müdaf:ıa hattına çekilmişler• nün önüne geçmişlerdir. 

Ankara 19 (Telefonla) - Hak.ik1 ve 
hillrnıi hususi şa.J:uslara ait Türk bay
ra{Pnı hamil 50 (50 dahil) hamule to
nilatosundan Yllkarı bilümum rn.a.ki
neıı teknelerin memleket dahil ve 

Alman tebliği Doneç cephesinde dir. Burada yakıada kati muharebe· 
] ler olması bekleniyor. 

fstanbul Vilayetinden: 

Rusların büyük kuvvetlere taarruza 
geçtiklerini ve muharebenin devam 

1 etmekte olduğunu bildiriyor. 
Sovyetle.t merkez cephesinde bir 

miktar ilerlediklerini ve iki kasaba
yı işgal ettiklerini haber veriyorlar. 

Uzak doğuda: 

haricinde hizmete sevkleri ve ya.pı- Kağıt beyannamelerinde aşağıda· 
lacak seferlerin, nakliyatın lüzum -re k: noktalann eksik olduğu görül
ehemmiyeti.ne, vesaitin kabiliyetlerine müştür. 

göre, tertip ve tanzimi için Milli Ko- Düz matbaa kağıtlarında: Japonlar, Maiezya yarımadasında 
runma Kanununa tevfikan Müna- ileri hareketine devam ederek Sin-
'" l"t V k"l tl I"h. et ..... rilın'p 1 - Cinsı·, ebadı, topU11un ağırlı-
... a a e « e ne sa " ıy '"' "?- gapura 40 kilometre kadar yaklaş-tir. 150 (dahil) torıdan yukarı b!hl- gı, top adedi, topunun kaç yaprak 
mum vapur ve motörlerln yapacakla- olduğu. mışlardır. Burada 20 bin kişiden 
n seferleri Devlet Dcn!zyollan umum mürekkep bir İngiliz kuvvetini çen-

(d hil) 2 - Bobin halindeki kağıtlarda: her içine aldıkları ve bir Hind tu-müdürlüğü tayin eder. 50 a B b. deci. h h. · v l w b 
tondan 150 (hariç) tona kadar mo- .. 0 ın. a ı, 0 mı~ agır ıgı, o- gayının da teslim olm.l~ct başladığı 
törler devlete veya amme işlerine a.ıt hınıı:ı ebadı, mec~~ Jı:ilosu. . . bildiriliyor. lng.ilizler bu haberleri 
herhangi bir hizmetin ifası için mın- Cinsten kasıt, hınncı hamur, ıkın- mübalağalı buluyorlar, maamafih 
taka liman reislikleri tarafından se- ci hı;unur, matkaolin verje, ilüstras- bir miktar geri çekildiklerini kabul 
fere sev~oluııur. ~illi M~dafaa., İk- Y??• kuşe, telür, ~ürekkeple Y:1:ıla· ı ediyorlar. 
tısad, Tıcaret ve Munakalat Vekalet- bılır olup olmadıgı, mecmua kagıdı, Japonlar şimdi ne y<:ı.pacaklardır? 
lerile ~ııelkurmay başkanlığı, İstan- düz gazete kağıdı. 
bul Ticaret ve Sanayi Odası tarafın- Salahiyet aahibı alakadarlanrı be· 
dan seçilen daimi birer murahhas ile yannamelerindeki bu eksikleri ta
İstanbul mıntaka liman reisinden marnlamak üzere 20 sockanun 1942 
mürekkep den!:r nakliyat komisyonu salı günü saat 14 den itibaren en 

D
bu i1şleri ta~zimll ve hazırlama~d~z1e~ geç çarşamba günü saat 17 ye ka· 

ev et Denızyo arı umum mu ur u- . . . V ld h d T· 
E me 

Birmanya hududunda çarpışma
lar artmaktadır. Burada da mühim 
askert hareketler olması beklene
bilir. 

Libyada: 

Libyadan reni bir haber yoktur. 
İngilizlerin Trahlusgarp şehrine ya
kın bir yere asker çıkardıkları riva• 
yet edilmişse de bunun aslı olmadı
ğı an1aşılmıştır. Londradan gelen bir 
tegrafta havaların fena gittiğinden 
hahsedilınekte ve İngiliz kuvvetleri· 
nin ileri hareketine devam mı edece
ği, yoksa alınan mevzileri kuvvet
lendinneği kafi mi göreceği henüz 
heUi olmadığı bildirilmektedir. Her 
halde bugünkü sükunetin uzun sür
miyeceği muhakkaktır. 

artları 

Tokio 19 (AA.) - G82Jeteler, Ber-
11n • Roma - Toklo arasında yapılan 
ve yeni bir devre aç-an tıa.rihi bir hı1-
dise sayılan askeı1 a.nlqma.ya ait ha
berleri büyük harflerle n~retmekte
d!r. Tokio'dakl ~hl Şimbun gaze
tesi şunlan yazıyor: 

cYeni mukavele bundan evvelki mu
kavelelerin tam tatbikini temin ede
cek mahiyettedir. Müttefikler, şimdi 
askeri sahada da iş beraberlltı'ini ta
hakkuk ettirecek mevk!dedirler. Bu 
da, üstlerine aldıklan harp gayeleri
ne ulaşmalarına 1mkcln verecektir. As
keri mukavele geçen llkk.fı.nunda ya
pılan ittifak paktının mantıki bir ne
tıcesidir. ıı 

Tokyo 19 (A.A.) - Alman - Japon 
programlarının teatisi münasebetile 
Hariciye Nazın, radyoda, Alman m!l
letine yaptığı bir hitabede 940 ittifa
kının Amerika ve İnglltereye dünya
nın hakkaniyetli bir surette tensik! 
lüzumunu anlatmak için imzalandı
~ı. fakat bu memleketlerin olayla
rın manasını anlamak şöyle dursun 
daha ziyade nüfuz ve M.klmiyeUerlni 
arttırma~a çalıştıklarını, bu yüzden 
silaha sarılmak zorunda kalındığını 

ve bu silahların ancak zaferden son
ra. bırakılaca~nı söylem.lştir. 

Maresal Keitel 
Budapeşte'yi resmen 

ziyaret ediyor 

Budapeşte 19 (A.A.) - Mareşal 
Keitel'in yarın resmen Budapeşteyi 
ziyaret etmesi beklenmektedir. Mu
maileyh bir müddet Macaristanda 
kalacaktır. Resmi mahfillerde mare· 
şalin bu ziyaretinin geçen sene Ma
car.istan Harbiye Nazm general 
Bartha' nın Almanyayı ziyaretini ia· 
de maksadile yapıldığı belirtilmek
tedir. 

Libyada 
x..: ·· i d b ı kt dar bu ış ıçın a e anın a ıcaret 
gunun emr n e u unaca ır. Ofis: Umum Müdürlüğüne müraca· 

Yukanda yaZJ.Jı bilılmum deniz na- .• 
kil vasıtalarının memleket dahlllndc atları ılan olunur. 
yapacakları nakliyat için ödenecek o- ------

Toprak ofisin tanzim satışı yaptığı köylerde beher İngilizler Bardia, Sollum 
nülusa günde 300 gram ekmeklik hububat verilme- ve Halfaya'da 14000 

lan ücretler bu kararnameye bağlı 
bir cedvelde göst~rllmektedlr. 

Belediye memurlarına 
yapılacak zam 

sinin tarihini Ticaret Vekaleti ıtf~bit edecek esir aldılar 

fiatleri bildirildi 

Ankara 19 (Telefonla) - Toprak O
fisin ıt:u.,yemi ve kuru bakla. alacağı
na. dair Koordinasyon heyeti karan 
bugünden itibaren meriyete girmi§tir. 
Tacir ve müstahsillerden köylüler 7, 
kasabalılar da SO gün 1çhıde mem· 
leketin en büyük mülkiye !mirine bi
rer beyanname vereceklerdir. 
Kuşyeminin alınacağı yerler ve !1-

atlan şmılardır: 
Çanakkale vilayetinin Gelibolu va 

Lapseki kaza.lan, Kütahyanın Gediz 
kazası, Balıkesirln Manyas ve Ban
dırma. kazaları, Muğlanın Köyce~iz 
ve MUas, Bursanın K:ıracabcy ve Ye
nisebi.r, İstanbuhm Çatalca ve Si
HV°ri, Edimenin merkez, İpsah, Me
riç, K-eşan ve Uzunköprü, Kııklar· 
elinin merk~, Babacskl, Demirköy, 
Lüleburgaz ve Vize, Tekirdağın mer
kez. Çorlu, Hayrabolu, Malkara ve 
Şarköy kazaları. 

Bu kazalarda Toprak Mahsulleri O
fisi, bedellerini peşinen ödemek şartl
le ku.şyeminln kilosunu 13,50 kuruş• 
tan alacaktır. 
İstanbul ve İzmir şehirleri ~ele

dlye hudutları dahilinde ise 12,25 ku
ruştan alacaktır. 

Kunı baklanın alınacağı yerler ve 
fiatlan da şunlardır: 
Aydımn merkez, Bozdoğan, Çine, 

Nazilli Karacasu ve Söke kazalan Ba· 
lıkesi.rin merkez, Ayvalık, Balya, Ban
dırma, Manyas, Burhaniye, Dursun 
bey, Edremid, Erdek, Gönen, Sın
dırgı ve Susığırlık, Çanakkalenl.n 
merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, E
ceaba.d, Ezine, Gelibolu, İmroz, Lap
seki ve Yenice, Denizlinin merkez, 
Buldan, Sarayköy, İzmlrin merkez, 
Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Fo-
ça, Kuşadası, Menemen, Ödemiş, 
Seferihisar, Tire, Torbalı kazaları, 
Manisanın merkez, Akhisar, Alaşehir, 
Demirel, Gördes, Kırkağaç, Salihli, 
Soma ve Turgutlu kazaları, Muğlanın 
merkez, Bodıı.ım, Milis, Bursanın 
merkez, İnegöl, Karacabey, M. Kemal 
paşa ve Orhangazi, Edlmenln merkez, 
İstanbulun Çatalca, Kartal, Silivri, 
Kocaellnln İzmit, Adapazarı ve Kan
dıra, Teklrdağın merkez, Çorlu ve 
Saray, Antalyanın merkez, Serik, İç
elin merkez k:ı.zası, Seyhanın Adana 
merkez kaz:ı..sı. 

Bu kazalarda baklanın kllosu Top. 
rak Mahsulleri Ofisi tara.tından 12 
kuruştan, Mersin, Çanı.clı:kale, Ban
dırma, İstanbul ve İzmir şehirleri 
belediye hudutları dahilinde 13,50 
kuruştan satın alınacaktır. Bu husustaki Koordinasyon heyeti 

taran bugünkü Resmi Gazetede neş
roluna "ak resmiyete girdi. 

İstanbul Umumi Meclisi. 2 §llbat 
pazartesi gününden itibaren, qubat 
devresı içtimalarına ~layacak:tır. Bu 
içtimalarda belediye bütçesi tedkik 
ve kabul olunacaktır. 

Ankara 19 (Telefonla) - Ekmek ve 
ekmeklik hububat lstlh.lakinfn tahdl
d1 ile ekme(pn kart usullle tevzii.ne 
ve bu işlerin 1stl1zam edeceği mas
rafian karşılamak üzere Ticaret ve
kaleti emrine 200 bin lira tahsisine 
dair Koordinasyon karan bugün 
Resmi Gazete ile neşrolundu. Bu 
kararla buğday ve diğer ekmeklik 
hububat unlarından yapılmış olup 
satılması ve lstlhlakl menolunan 
mamulleri imal eden ve sa.tanların 
ellerinde mevcut bulunan unlarla bu 
unlardan imal ettikleri mamullere 
hükUmetçe el konmuştur. Bu gibi 
müesseseler, bugünden itibaren 3 
gün zarfında ellerinde bulunan ve el 
konma hükmüne tabı tutulan unla-

maddelerin değer fiatı peşinen tedi- Kahire 19 (AA.} - Orta Şark 
ye olunmak suretile mübayaasına, Britaı.,a tebliği: Dün Ageylanın do- Bir mebusun masuniyeti 
muhafazasına ve Ticaret Vekaletince ğusunda yalnız devriye faaliyeti ol-
tayin olunacak zaman ve mahallerde muştur. Halfaya çevresinde 48 su- leşriiyesi kaldırılıyor Filipinlerde 

Amerikan kuvvetleri son 
müdafaa hattına çekilmiş 

Hükfimet tarafından memurlara 
yapılması düşünülen za.m dolayıslle 
belediye bütçesinin hazırlanması lşl 
bir müddet geçikmi.ştir. Belediye bu 
hususta hükftmetten emir beklemek
tedir. 

Tokyo 19 (AA.) - Fi!ipinler- Fransadaki işgal ordusu 
den Luzon adasındaki Amerikan Jru d • J 
kuvvetleri Baatan yarımadasında man anı gerı a ınmış 
son müdafaa hattı olan Nachib te- Vaşington 19 (A.A.) - Amerikan 
pelerin~ çekjfmişlCTdir. Bu suretle Wayne radyosunun bildirdiğine göre, 
muhareht. sor. safhasına girmiQtir. işgal altın.da.kt Fransada Alman or-

., kuma d stüı ı ruun ve mamullerinin miktar, cins T ky 19 (AA) _ FT · d k. dulan n anı von pna~e, 0 0 
• • • 

1 ıpın e 
1 

vazUe.<;tnden geri almmı.ş olup Berllnc ve nevilerini mahallin en büyük mül-
J npon kumandanı hır beyanname dönmek üzeredir. Alman subay ve klye memuruna makbuz mukabilinde 
n<!şrederck sivil ve asker bütün Fi- erlerine karşı yapılan suikasdler üze- d. 
lipinJileri eskisi gibi adaların imarı- tine rehinelerin toplu olarak kurşu- verecekleri bir beyanname lle bil ır
na dev.ıW- içir. işbirliği yapmağa da- ruı. dizilmeleri emrini vermiş olan von I me~e mecburdurlar. Beyana tabi 
Ye~ eylemiştir. Stülpnageldlr. tutulan ve Jıükfunetçe el konulan 

satışına Toprak Mahsulleri Ofisime- bıty, ıvıe 1770 Alman eri ve 173 su- Ankara 19 (Telefonla) - Türli 
mur edilmi'ltir. bay ve 2789 İtalyan eri esir alın- Maarif Cemiyeti lisesinde direktör 

Milli Korunma Kanununun muad- mışbr. Bu .sayı artıyor. Barcliya, Sol- vekili bulunduğu sırada resmi kayıt 
ıreı ~1 inci maddesine istinaden halen lum ve Ha1fayanın zaph ile netice· ve defterler üzerinde tahrifat yaptı· 
tanzım satışı yapılmakta olan ve ile-

1 
lsıen harekatta 14,000 kadar İtal-, ğı iddiasile suçlu S<l:'ılan ve halen 

r~~e yapılacak olan şehir,. kasaba ve ı yan ve Alman esir edilmiş, büyük Tokat mebusu bulunan Hasib Ah-
koylerde ekmek ve ekme-klık hububat . · d al d A • ·· · • 
ıstihl" ld 1 da.bili d t hdit miktarda harp malzemesı e ın- me ytuna nın taşm maounıyet:i-

a şu esas ar n e a a· . k b 100 ··ı·· . k ld J h kk d Ba k. dilmi t• · Ek k ır..d ki ikt _ mıştır. ızım ayı ımız o u, nın a ın ması a ··mı a şve a• e şır. meaşa6.a m ar 1 k · Tk·ı· Es· 
!arda ve kart ulile tevzi edilecek- 400 yaralıdan ibarettir. et tez eresı eş ı att asıye v8 
tlr. 7 yaşına ~dar çocuklar (7 yaş 1 • • • • Adliye. encü~cnle~inden mürekkep 
hariç) günlük ekmek mlktan 187,5 3 Japon gemısının batırıl· Muhtelıt encumenaen geçerek Mec-
gra.m, Yedi ya.şından yukarı olanlara d .., l l l:s Umumi Heyetine sevkedilmiştir. 
375 gram, ağır işçilere 750 gram. ıgı ya an anıyor Encümen Tokat mebusu Hasib Ah· 

Tanzim satışı yapılan köyleroe bil- .T~~~. ~. 9 (A.A.) -.. - J~pon res- ~ed Aytuna'nın taşrii masuniyeti-
.. .. .. . .. . mı ıe.ozcusu, Tokyo korf.ezı medba- nın kaldırılmasına karar vermi~Lir, 

yuk, kuçuk yaş haddı gozetilmeksJzmj linde bir Amerika denizaltısının üç · 

beher nüfusa. günde 300 gram elkmek- Japon vapurunu batırdığının asıl ol-ı D vl t d • JI d 
ıik h b b t il kt. B ka nn ı _} v •• 1 . . B . d e e emıryo arın a u u a ver ece ır. u rn maaıgını soıy emıştir. u cıvar a • 
tatbik tarihini tesblte Ticaret Vekil.-! yalnız küçük bir gemiye t"arruz edil- naklıyat 

ET KADER! 
Jeti sal:ihtyettar olacaktır. miştir. Ankara 19 (Telefonla) - Bil"' 

gün Resmi gazete ile neşrolunarak 
meriyet~ giren yeni bir Koordinas

ka bir şey yoktu. Duvarlar çıplaktı. - Her ıeyi bi.Üyorum ve senin Şayet muvaffak olursam, muazzam yon Heyet~ kararına göre, Devlet 
Hüseyin, başmda takkesi olduğu nam ıve hesabına. ben utanl!Y'Orum. bir servete konacağım. Demiryol1arı Umum Müdürünün ve• 
halde, bürosunun arkasında oturu- Müşterilerimin hiç olmazsa zavahirj - Ya her vakit olduğu gibi, bu ya muavininin reisliği alhnda Genel 
yordu. Fahri, odaya girince, ihtiyar kurtarmalarını isterim. Halbuki sen• defa da muvaffak olamazsan... Kurmay Başkanlığı, Milli Müdafaa. 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika No. 145 Nakleden: cva • Nft> 

tefeci, yerinden hile kıpırdamadı. de şeref namına bir şey kalmamış- _ O zaman ne suretle hareket et· İktisat ve Ticaret Vekaletleri mu• 
Delikanlıyı, uzun uzadıya süzdükteırı tır. ınem lazımgeldiğini dü§Üneceğim. rahhaslarındar.. müteşekkil bir ko-
sonra: Falıri, tefecinin hu sözlerine karşı mis...-on kurulmuştur. Bu komisyon 

- Muvaffak olamazsan ne yapa- .r Ancak tefeci Hüseyin, kendisini hu §1 göründü. Bu tefecinin uşağı ve - Gene m.i geldiniz) sözlerini hiçbir İtirazda bulunmadı. Esasen caksın ~ Devlet Demiryolları ile yapılacak' 
müşkül vaziyetten kurtarabilirdi. mutemedi idi Fahriyi baştan aşağı- söylemekle iktifa etti. itiraz etse hile bunun ne faydası . . . . F k h nakliyatın müstaceliyet ıve ehemmi· 
Fahrinin kafasında tasarlanmış bir ya kadar dikkatle süzdükten sonra Fahri, hu soğuk muameleye aldır- vardı) Fahri, soğukkanlılıkla. tefe- - O ~ana aıt ~ır ıştir. la at 0 • tYetine göre .sualarmı tayin edecek, 
plan vardı. Bu planı tatbik etmek sordu: mıyarak: cinin söylediklerni tudike mecbur şunuza gıderse, ısaca an atayım, Devlet Demiryollan Umum Müdür-
İçin kendisine 40 - 45 gün yetecek - : mi anyorsunuz) - Mühim ve acele bir iş için eizi kaldı: - Sjzi dinliyorum. lüğü, ko:mlayon kararlan dahilinde, 
kadar bir paraya ihtiyacı vardı. - Hüseyin efendi, burada mı) görmeğe geldim, mukabelesinde bu- - Doğru söylüyorsunuz. Çok kö- -İç.inde çırpındığım bataklıktan nakliyat yapacaktır. 
Fahri, hu düşünce ile tefeci Hüseyi- İhtiyar uşak, hu soruya cevap ver• lundu. tü bir vaziyetteyim. Bu feci vaziyet- artık bıktım. Bu bataklıktan kurtul-
ni görmek için bir arabaya binerek mekte tereddüd ediyordu. - Benden ne istiyorsunuz) ten kurtulmam için bana yardım et- mak için muvaffakıyetli bir işe $ü- Jzmirde elektrik ve su 
evden ayrıldı. Fahri, uşağın bu çekingenliğini gÖ· - Sormağa lüzum var mı) Size meniz lazımdır. veniyorum. Fakat şayet, bunda da 

•*• rünce, ilave etti: niçin gelinir? - Eğer hana gÜveniyorsan, alda- muvaffak olamazsam ..• 
Yabancı değilim. Hüseyin Tefeci, sözlerini birer birer tarta- nıyorsun. _ O zaman ne olacak); 

Tefeci Hüseyin, Mahmudpaşada efendi, heni çok iyi tanır. Adım Fah- rak devam etti: Fahri ısrar etti: f 
Valde hanında oturuyordu. Fahri, ridir. Rica ederim, kendisine haber - Siz..: artık beş para borç vere- - Evet, size giiveniyorum. Bu - ntihar edeceğim ... 
tefecinin yerini biliyordu. Handan veriniz. mem. Sebebi de malumdur. En kü- tal~bimi de reddetmiyeceğinizden Tefeci, Fahriyi bu tasavvurundan 
içeriye girer girmez, odabaşıya sor- U k k k . k çük borçlarını ödeyebilecek vaziyet• eminim. vazgeçirtmeğe teşebbüs etmek şöyle madan dog.ruca us·· t kalta Hu··syı·nı·n şa ' u.·çu···cü pe.ncereyı apaya- d 

d k k '- te degvilsin. Sen, borçlu degvil, bir Tefecinin dudaklar111da •eytani ursun: d d v ·· ··J·· Od d rak çekildı, uç a ı a sonra te.ıı:rar .,, 0 

asına ogru yuru u. anın e- d V F h · h. d k cııın. Anladın mı, azı·zı·m" bir tebessüm belirdi ve: - Bu, senin için namuskarane bir · k k l ·d· T f · h. h. görün ü. e a rıye ıtap e ere : , 
mır apısı apa ı ı ı. e ecı, ıç ır İ Anladın mı, azizim? - Beni nasıl kandıracağını, doğ- hareket olacak, dedi. zaman oda kapısını açık bulundur- - çeriye buyurunuz, dedi. w k · · d di dük 

Tefecinin bu ag~ır hakaretine kar- nısu Ö~renme ısterım; e . Tefeci, biraz düşün ·· ten sonra muyordu. f:'ahri, tefecinin bu adeti- Uşak önde, Fahri arkada iç içe iki D h 1 1 
şı Fahrinin kılı bile kıpırdamadı: - er a size söy iyeyim. Altı sordu: ne vakıfh. Kapının eşiğine gelince, odadan geçtikten sonra tefecinin ya- )' ·h · " 

elile üç defa vurdu. Bir dakika sonra zıhane vazifesini göre.o loş bir oda- - Demek vaziyetimi biliyorsu- !YÜZ ıraya ı tıyacım var. - Benden .istediğiniz parawı nasıl 
demir kapının ortasında bulunan ya vardılar. Odada eşya namına nuz; demclde iktifa etti. Tefeci, Fahri ile alay edeerk: öd·eyeceksin, bana ne teminat göst~ 

tarifesi 
İzmir 19 (Telefonla) - Eleıktrtk ve 

su tarifesi yeniden tanzim ve tcsblt 
olunacaktır. Na.fJ.a. kcmı.lııerll~l bu 
hususta tedkika.ta. ba.ş~. 

Satılmamış altı milyon 
kilo tütün kaldı 

11fak bir pencere açıldı, deliğin ar- döşemeleri p2-tlamış iki kanape ile Tefeci ağır hakaretlerine devam recebin~. 
L...~~~....::k:a:s•:n:d:a:n~d:a:z:la:k:.:k:a:fa1:.:_ı~::::·~ih::::tiy~=a:..:rb=a~-Lt~e~fec==in=i=n~es==ki~·~p~ü=sk=u~·~b~ü~ro~s~u=n=d=a=w~b~<ı§~·~e~l~ti~:~---~~--~-----'~-...;;;...-._.~:!!...2SWJ!!!!Jl'.2!!...JS;~!!W~d~u~r..ı..~~~~~----'l'OIYl!!i!il!!l..ıtı~~~uu.-..-.. ___ ~~~~-

İzmir 19 (Telefonla} - Ege b~l
gesinde, piyasanın açıldığı günden 
bu aktama kadar, 22 milyon kilo 
tütün aablmı,br. Rekolteye göre, 
elde ~ ~o~ kilo tittiiA kal-



zu Kanunusani 1942. :AllŞAM 

AKŞAMDAN AKŞAMA ( ] 

~::.'::~;: ::.:; , ŞEBiR BABBRLBR~ 
::=::e: Makarna 1 Yeni ekmek kartları 

.... dl aa11r. -.ıo. ..n.w. Fa- Fabrikatörler ve aaticılar J d ~ J k ? 
~kendı:·~~~-:.:_w~= ellerind~ki ~al}arı be- nası agıtı aca . 
9eClllit bir ............. oldaium bal- yanname ile bildirecekler 
tle - Pmdi7e kadar Jııellmnndan: 

-Yalııa. bWaa &f n &dellısimi· 11at Munıbbe ~u, dün 
- nİçİııa böyle p.nnak dolaclm 7 Bid ftll JJ1UAv1nl Ahmed Jnm1t-m NIBt1l1 
ıaJaat blrak. yual bfam patlabn.z! altında topl•nını§tır. Toplantıda ~ 
• diyen birine rulamadım. hına hattında eö~. Bu 

Her kaza ve nahiyede iaşe büroları 
kurulacak, herkese karnesi tevzi 

memurlarile gönderilecektir B:u.u_ a1..1.lı..- __ ..._ __ lar raa1a gtınden itibaren mebma fabribr. 
__, .......... ~""" ' • tarlert ile ~cııa.r ellerindekl makar

iıllillll ub)ucaL.r buaa bep ema- na m1ktatJnı birer beyanname ile 
nıt ••iJ .. lar: b1Jd1receklerd.1r. • 

- Haldan ....... o nalda. hepi- Patatese narh konuyor Dün öğleden evvel Vilayette Vaü rilmi~tir. 
alİzİa cidden Liyiik bir sufma lef· acalr:tır Bu h ve Belediye Reisi Dr. l..Gtfi Kırdann Bu bürolar ıu tarzda ~alıpcaktır: 
U eder... Ne bdar teakiııl edibe SU:,ta~h mn ılmü:tacİır Na: reisliği altında mühim bir toplantı Nahiye bürolarında lıer 4000 nüfu-
udır ••• - diyorlar.

0 
ııatı perfl!!l:Dber ~ J'Sat M~ ya~~mııtır. Bu toplantıda V~i mu- sun i§ine bakım bir mem~ ~u~unma-

• Komisyonu fçtımamda bbul edlle- avllU B. Ahmed Kınık, Belediye Re- aı esas olarak kabul edilmııtır. Bu 
Bu güzel tetYike pvenerek de- cet:tir. ia mavinleri, kaymakamlar, emni- memurların me;ıgul oldukları mahal-
~ ediyorum.. yet &mirleri ve nahiye müdürleri ha· lelerin isimleri masalann üzerine ya-

Sahife 3 

Bugünlerde; Bütün dünya slnemalan 

Bir tayyare kazasına kurban 
olarak ölen büyUk Yıldız 

CAROLE LOMBARD'm 
Son filmini göstereceklenllr. 

SUMER SINEMASINDA 

------•CBARLES BOYER'in------~ llARGABET SULJAVAN ne beraber yarattığı 

BACK STREET 
Emsalsiz Harika Filminde bu hafta 

S U M E R Sinemasında İfte bütün ebalimiM malolm.. Kocaııni öldüren kadının zır bulunmu§lardır. zılı olacakbr. Her mahallede oturan 
Pük noktalanmızdan biri dalııa: muhakemesine batlandı Toplantıda Vali ve Belediye Reisi vatanda§ kendi ~ahallea.inin i§lerine gördüğü fevkalade rağbet hasebUe 

••• Bir üdd t 1 Pang ıt 1ls Dr. LGtfi Kırdar karne usulünün bakan memura :hiç bir kırtasi mua· Bir Hafta Daha Go .. te "leceğ·ı • 
Osmanlı imparatorluğunun latan- merk : ıcoı!ise~vv~uavını o~a~ k:a- tatbik tarihi ileri alındığı halde, ka· meleyc muhtaç olmadan doğrudan S rı 01 

hala akan varidab sürekli mailiıbi- • ~ltı kıskançlık yUzQnden bıçak- zalarda vo nahiyelerde gösterilen doğr~ya müracaat edecektir. Mahal- Gflzel :ftlm merakJılanna müjdeleriz. Gidiniz, görünüz. 
yetler, idaresizlikl« yüzünden tavsa- la yaralnyarakt öınmnne sebebiyet azamt gayı-et ve geceli gündüzlü d e- le burolarına ayrıca birer müvezzi l ~------------------------"" 
111&11 üzerine, bir vakitler, yalnız veren Nedlmenln muhalı:emeslne dün tv.'.lm eden mesai ile bu usulün tatbiki ile ~ir hademe tahsis cdilmi§tir. · mnwni bütçede değil, ailelıerin hu- birinci ntpr ceza mahkemeslnde baş- intizamla başarılmış olduğundan, Karne rnüvez.zilerinin işlerine baka- 1 A,11•••••••••••••••••••••••••••••••••1Jl!l••••t11J•••••••ltlıııt. susi maliyesinde de bir aarsmbdır lanmıştır. mesai arkadaşlarına teşekkür etmiş- caklan mahallede bir müddet otur-

1 !>aş göstennq. Fakat geniş a!qıldığı Nedime mahkemede suçunu itiraf tir. muş rve mahalleyi tanzyanlardan ae-
1 için sabık fantezi ve lüks bir türlü ederek: B dan b t rt ay- çilmesi ıesruı itibarile kabul edilmi~- 1 loaıl• .... nrnr. v.:.:..thaneye mderek - Kocam, MuallA. adında b!.r ka- un ao~ra ıu a ve ma ti B •tıo 1 .. .. .. d k " .. 

--ı- ~· ... dmla münasebet peyda etmlştl Vaka lan karne dagıtılmasın-=ı ne oclcilde r. u l ara onumuz e ı ay ıçm ı 
•ki minval Üzere f(iyle bir caka sat- akşamı da eve gelmedi Kendlslnln. yapılacağı hakkındaki tedbirler üze· nüfus kayıtlarına Göre tevzi oluna· 
mak İç.İn konağım rehine koyan. ya- MuallAnın evinde olduğunu hahe:r: rinde uzun görüşmeler yapılmıştır. cak karneler, tevzi memurlan Yaaı
luıt ıdiımlık dairesini yıkbrb pafa- alıp oraya glttığlm zaman tklsin1n ye- Toplantıda yeni kame tevziatının IU tasile sahiplerine gönderilecektir. 

NİÇiN ÖLDORDtl?... NiçlN ÖLDtlRDtll\I ... Dedi? .• 
Hapishane pannaklıklan arasında • 

OLGA TCHECHOWA 
saddere rulanll'Dllf. mek S'Ofrasında karşı karşıya gördilm. §ekilde idare ve tanzimi kararlaştı· Mahalle masalannda her vatan- ı 

İnkıraz devirlerinde hayatın her Bu vaılyett& Mualla ile kocam TalA.t nlmı§hr: daşın birer fişi bulunacaktır. Bu fi§-
Nfbasına akseden zaruri teulıürler- b1r olarak Qzıerlme hilcum ettiler, Her kaza ve nahiyede yemden la- ler memurlar tarafından iılenecek (Günahsnı Kadın) 
den biri... ben de onlarm sofralanndan elmıek •e büroları teok.il edilecektir Bu bü- ve•ber vatandaşın müracaatında fi§" j -·-'-dıe '"lemediM bir cinayeti itiraf ediyor. 

ANCELiKA 
Fakat, o zamandanberi, ba müna- bıçağını abp kocamın bacağına sap- ~ 

1 
l k l • n_ •.uuı.ı.u ~ & .. 

'-.d ro ara a maca memur arın .oarem Ierden edinilecek malumata göre aür- (Frant1MA:a soz .. ıu··) eebetsizlik hayatmmm birçok safha· "' ım --~ 
k ~tir. Şahitlerin çatnlın.uı için kanununa intibaklan ve ia,e ifleme atle hareket imkanı olacaktır. Evle- ~ 

7eJ~ . .:ı.as:· barumda muhakeme bafka güne bıralol~tır. elveri,u olmaları. tqkilat kadrosu- rinde bulunamamaları yüzünden ş A re K sınemasın _:ıa 
nun tamamlanması biraz geçiktirici veya her hangi bir •ebeple kamele- a~ eeyahat ederken, b1r de balayonu- Bı"r bah--.le baygın bı"r k b 1 - .ı.,ld v d 1- d b 

nuz: Tamdağmız bir zat. Yabancı ~ a u coi igin en a.a ronun ir an rini alamamış bulunanlar rnahallele- ~-- Perşembe ak.§amı göstereceği heyecanlı bir Film . 
._D'. tebird--L- m::.L:. para aaYW'- adam görüldü, kaldı- evve) tamamlanmuı için lizım ge- rine ait masalara müracaat edecek· •••••••••••••••••••••••••-. 
D "'.Ja--. u~ I len feylerin yapılması takarrür etti- lerdir. ..ıııı dağuna tahit olmQfSUDUZ: rılırken Ö dü 

- Tücc:archr .•• Yü bin liralarla Sarayburnunda Bekir Topta.ş adın· 
oynar ••. Elbet. •• Bundan daha tabii da b1rlnln bahçesinde evvelki gün 
me var? •• - derler... c;amurlar içinde baygın blr adam gö-

V e. bin liraya kağıt çekmesini, rlllerek pollııe haber verilmiştir. Za
hir metresine M4 bin liralık miicev- bıta İnemurlan derhal bir sedye ge
her takmasını, Ankara ile Vıyana tJrerek. adamı hastaneye götiirnıek 
arasında bir tayyare gezintisi yap· ısteml§ler fakat m~hul adam :yold:ı 

h tab·- ••.. 1 ee<fyentn içinde ifade veremeden lll-
masmı ep u gorw er. mil§tiir. 

İman: .. .. .. Belediye doktoru tarafından yapı· 
- FJı ... - der. - Butiin dunyada lan muayenede cesedin muhtelif yer

ı.a çefİt bahtiyarlar var a. •• Bizde Jerinde bazı ezllme tzler1 görillmil.f
de bulumun Yarim... tilr. Bu adamın neden 61düğiinün 

Lakin. bu, madalyanın ,.alna bir teabltl 1çln cesed morga kaldınlml§
tarafıdır; beyefendi hazretlerinin ha· tır. Üzerinde Mivl,yetlnl temite ya
.Jatı. buraya kadar ancak yan yarıya rayacak hiçbir ~ de bulunmadığı.n
akıetmittir. Bir de hususi lmmı var: dan kendlslnhı kim olduğu anlaşıla-
AiJesinin 784&~·· ınamı.ştır. 

Evine ıi!eniniz: Binası boyanma- Kamyonda yangın 
IDlf. M~clivenlen pcırdar, sucur- 3900 numaralı tamyon Yedlkulede 
dar. UtaPUn ıu1mda. ba lotta kıya- İmrahor taddeslnden geçerken mo
mett.e yırtık bir elbise .ar, palto tördekl elektrik kablosunun kontak 
yoktur. Hizm~inin ayaimda yır- yapmasından yangın çıtmıı, kamyon 
bk ve fıpıtık terlikler. Çocukları, kısmen yandıktan 80nra slmdtlr1ll-
- mektep ücretinden taaamlf m04tt1r. 
için - adeta ...... ,,;. bankdmat. =====-E·v-=le=n==-m==-=e=--==
Yemeği ~ yağile, tabuı tuDuz 

pifer. SofTumda doira cl&tist ta- İneilizce ö~en Sevim 
laak, çanak. 1-çak talama bulanmaz. Bora ile Ersani Babköy Madt}Di 
Her~ elden pilden Hacı Hatana izabe B-.ınilııendiai Mes'ut Betil'in 
bftu. .. Cam lonlnut; içine bir yas- nikah ve (evlenme) törenleri 17 
tık tıkanm .. , •!lvca öyle d!8'11". Ka· ilrincikinun 1942 Cmnmteai ıünii 
nn ekmek yogarur: Ne,m11? Çarı• KM.köy Belediye salonunda aile 
eılmıeiinclen acma relinnit... dostları arasmda icra ediJmittir. 

Vay efendim, tasarrufa ba ne ria- Genç evlilere saadetler dileriz. 
Jetkirlık7! 

Ve bu ne perhiz, ne lihana tur MEVLÜD pu! ... 
Evdeki ile pazardaki biribirine Merhum EmekU Albay Hüseyin 

"Y1JYOI" mu. a id ıöziimiin ama? Ragıp Emeç'ln ruhuna ithaf edlbnek 
lm.n İstanbulda ve Ankarada o iızere bu ayın 22 ncl pe~ gtıntı 

kadar lüks tattıktan sonra. aile mu· otıe namazını müteakip Kmltıopraic
laitinde bu derece aelalete nud kat- ta Ihlamurda Zühtü P848. cam11nde 
lamr? Oncl b• ret e himmet Hafız Burhan ve aı:b.dqlan ta.ratm
.neclihe b:~ ::,~ insanla- dan Mevlfdl Şeri! okunacaktır. Mer· 
l'lml.Zm ~ler~ haıldan. lııanumanlan humu tanıyanlar ve amı buyuranlar 
hir Cennet haliDe selir Ye ...... alan -.tet;.ıı.rit;.;;;...;.ed;;;.;eb=lllr;.;..;.;;le.;.;r. ______ _ 
taralmdan takJid ohmw. fmtıı. TİYATROSU Teımlllerl 

Bu medeni ........,.. n t.n de- Tepebqı Dram kısmında. 
litikliiine milletçe mulııtac& Gece IU.t 20.SO da 

••• YAŞADI~ DEVİR 
Artık inkıraz cleftiDcl- - mk- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ta bulunuyoru. T&rlciJ"..- yapd- ...W rebiae ko71D8k• peritanJıim. 
maaı dnrinde,.ia. ~ de, cl.a ma)depneh, azaklapnah. 
«Kiiıthanede para aa'Y111'11111k için (Va - NG) 

Et fiati Elektrik f asarrufu 
Yarın hayvan borsasında Umumi tenviratta fazla 

büyük bir toplantı lambalardan bir kısmı 
yapılacak ı söndürülüyor 

Bazı kasaplann. perakende olPr::ı l; İstn.nbul belediyesi, elektrik ta.samı.-
etin kilosunu 100 klll"Uf& kadaı i sat-, fu maksadlle şehrin umum! ten11rat 
tıklan haber alUllllllJtır. Halbuk, en 
iyl neviden etin azamı narhı 87,5 llmbalanndan fazla. görülenleri mu-
kuruştur. Dün, yapılan Muraka.be vak.tat bir zaman iç.in 8Öndtlrmete 
Komisyonu l.çtlm.aında. h.a.yvan borsa- karar verml§tır. Bu k.arann tatl>l
sının bazı azası lle t&.nınml§ celepler katına dün akşamdan 1t1banm bat -
dlnlenm~tlr. 

42 
l larunış, Taksim. Emin&ıO, Sultanah-

Yann da hayvan borsa.smda. 1 
celebln l.ştiraldle büyük bir toplantı med ve Beyazıt meydanında.ki JA.m-
yapılaralı: et flatıan görüşülecettır. balann blr kısmı söndilrii.lmtlştilr. E· 

TEŞEKKÜR 
elktrlt tdaresl ana. cadde~r OErinde 
bulunan bazı llmbalan söndiinnek 
lçln tedk!kler yapmaktadır. 

Mlnlmlnl kızım Dlletin hastalı~ı 
te§hb ve tedavi hususunda yüksek ~'!l·~~~-~11111-~ .. ~ 
lt\tuf ve ihtlmamla.nnı estrgem}.Ven Son gilnlerden L9tlfade edints 
muhterem h<>calanm Prof. İhsan Hı1- Elhamra Sinem.ası 

l O R R o~nun 
1YRONE 

iŞARETi 
POWER 

Gtızel kadınlar .•• Hollywood yıldızlarının bütün lüks ve zarafeti ..• 
Slnema yıldızlan nasıl doğarlar)... Nıuıl yaşarlar?... "fe nasıl 

parlarlar? ••• 

L I N DA 
DARNELL 

1 

ve ROLAND 

CHARLOTTE 
GREENWOOD 

YOUNG 
Bunu bu pertembe akpmından itibaren 

s A R A Y sinemasında 
Gösterilmeğe bqlanacak olan 

VıDdlzBar VaOmnru 
GGzel filmiode aize ıözleriniz önünde canlandıracaklardır. 

mi, Ak.l.t Şakir, Şevket Salih, Doçent 
Sezal Bedrettbı, miiteha&ns Aat.st. Me- 2 film birden 
tine. Aslst. Cennet ve Sara lle hemşl- Ferhat ile Şirin 
~ ve haata'bakıcılara sonsm; fiikran-

Şubeye davet 
lleJGllu Yerli Askerlik ŞüesbMleıı: 
8Mmun As. Hastahanesi Dahlll~ 

mlltehasıslığından terhis edilen Yd. 
'Ib. Tim. Şükrü Ktlltürçal (53492) ın 
bJdmı yaptırmak üzere acele §Ube-

* Eminönü yerli A3. Ş. BŞK. : Sa
nayi harp Ttaı. Halit (31440). 

P. Tğm. Durmuş Ali oğ. Mehme1i 
Ianmm !blAğına sayın gazetenlzln de- Türkçe sözlü ve §8.rkılı öner 334 (51838) . 

Lv. Tğnı. Ali oğ. İbra.hlın 326 (535~). 
Magah&z Mıgırdıç (17128). ıA.Ietlnl ııa.ygıianmıa rıca ederim. Gangster Kadın 

Babam. 
Dt. Sami Batıum <Fransızca) -- ~ m1lracaatı. (934) 

Hüviyet cilmanlar1le btrlltte acele 
f\lbeye gelmeleri lIAn olunur. 

ELHAMRA• 
SiNEMASINDA 

Senenin en neş'ell fllm.1 Z saat 
kahkaha 

Çapanoğlunun emsalsiz macerası 
tdcrar tekrar görülecek nef'la f1Jnı 

COŞKUI ÇIRAK 
(Ttiftçe IÖdÖ) 

Parlshı en mefhur komedi 
art13tler1 

DUVALUS • FLORELLI: • 
ALERME - MONA GO'l'A 

AYRICA: Cambazlar: Moekova 
ve Lenlngrad.'m ytızıerce eam
bazlardan ve muhtelif ha:yyan
lardan mürekkep m~§lıur cam
bazhanesi Tllıttçe. Peqembe 

akpmı 8 dan itibaren _. 

Son senelerin en çok okunan Romanı... Dünya sinemacılığının erişilmez bir aanat ve deha abidesi 

REBEKA (Rebecca) 
Baş Rollerde: 

IAURENCE OLİVİER - JOAN FONTAINE 
Halkımızın hiç bir filme göatennediği qai2ı bir rağbet kar§ısında lstan bulun en büyük iki ainema-;ı olan 

iPEK ve MELEK 
einemalannda birden gösteriliyor 

DIKKATı Fıhnin fevkalade uzunluğu dolayısile seanslar: 

/ P E K'te: 1,30 - 4 - 6,30 ve Tam 
MELEK'te: 2,45 - 5,45 ve Tam 

MELEK'te Matinelerde haausi kolluklu- DlllDU'alıdır. Evvelden aldırılabilir. 

9 
9 

da 
da 

Bay Amcaya pöre -· 

. 



Sahife 4 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dün, iaşe müdürlüğünde yeni 
alınacak memurlar için bir müsabaka. 
lmtlh::mı yapılacaktı. Imtihan, tehir 
edilmiştir. . * Hanife adında bir kadın evvelki 
gece yarısı Yemiş civarında hftl mey
danından gererken önüne lki kişi çı
karak birdenbire üzerine atılın.ıştır. 
Bunlar kadını zorla karanlık sokağa 
sürükleyip tasallut etmek istemişler
dir. Kadın bağırınca müteeavizler 
kendisini döğüp ka~mışlardır. 

Gürültüye yetişen polisleıı biraz 
sonra bu iki zorbayı yakalamışlardır. 
Bunların, Fahl'l ve arkad~ Yusui 
oldukları anlaşılmıştır. Tahkikat de
vam ediyor. * Kızıltoprakta 14 yaşında Ömer 
baskasına ait bir ekmek karnesi eli
ne · geçirerek üzerindeki ismi tahrl! 
etmiş ve bunun kendisine ait olduğu
nu söyliyerek bir fırından ekmek al
mak isterken yakalanmıştır. 

AlllŞAM 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di şlerinizi fırçalayınız 

• ,. ' • • ' • 1 -·· • 1 • , : .... ·,.··· --~ ··, ·"'~! . ' : j ... , - .... ,. :'~ • • t 

IRADYOI 
BULMACAMIZ 

1 2 3 f 5 6 1 8 9 JO Güzel 

20 Kanunusani 1942 

Erkmen Cep So ası 

Kıştan, Kardan, Korku Kalmadı 
OdWl, Kömür, Elektriğe ihtiyaç yoktur. Alacağınız bir soba. ile öm

rünin müddetince evde, yatakta, sokakda, dağda ısınırsınız. Bozulmaz 
v~ tükenmez: Ateşi bedavadır ve muhayyerdir. İktisad Vek5.lehlnden 
2953 No. ve 29/1/941 tarihU ihtira beratı alınmıştır. 

Basan Deposu ve Şubeleri. riatı 2 I.il':ıdu·. 

Maliye V~kaietinden: 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden kaldırıl· 
ması hakkında: 

Gümüş bir liralıkların darp ve piyasaya kafi miktarda. çıkarılması fü:c
rine 1/2/941 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılmış olan gümliş yüz 
kuruşlukların 112/941 tarihinden beri yalnız r.ıal sandıklarile Türkive Cüm
huriyet Merkez b:ınkasınca ve Merkez bankası bulunmıyan yederde Ziraat 
bankası şubelerince yapılmakta olan tebdil muamelatına 31/1/942 akşamı 
nihayet verilecektir. Bu tarihtan sonra mezklır paralar nakit olarak hiçbir * Fenerde oturan Rıza adında biri 

dün tabancasını temizlerken kazaen 
tabanca ate,ş almış, bacağından ya- Bugünkü program 
ralanmıştır. Rıza hastaneye kaldırıl- 12.30 Program, 12.33 Türkçe plaklar, 

~ -------!-. 
!-====•·•,== 
5 ------.-

Büy.üR A 1 
veçhile kabul edllmiyecektir. 

n ne e r ı 1 Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların :Sl/1/942 akşamına kadar 

l 
.'nınlan mal sandıklarile, Tilrkiye Cümhuriyet Merkez bankasında ve Mer
kez bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat bankr.sı şubelerinde tebdıl ettir-

mıştır. 12.45 Ajan.s haberleri, 13.00 Türkçe * Kadıköyünde oturan Cafer ev- pl3.kla, 13.30 Müzik (Pl.), 18.03 
velkl gün kızı Medihanm sokakta bir Salon orkestrası, 19.00 Faısıl sazı, 
erkekle konuştui;',runu görmüş, yava.ş.ça 19.30 Ajans halberleri 19.45 Ko
arkadan Medibaya sokularak elinde- nuşma, 19.55 Fasıl sazı, 20.15 Radyo 
ki odunu kafasına vurmuştur. Ba- g:ızetesi, 20.45 Filim ~a.la.n CPL), 
şmdan ağır yaralanan Mediha dü- 21.00 Ztraalı Takvimi, 21.10 Viyolonsel 
şüp bayılmış, Uade veremiyecek bir soloları, 21.30 Konuşma, 21.45 Klasık 
halde Nümunc hastanesine kaldırıl- Türk müziği, 22,30 Ajans ve borsa ha-

~GenÇ te'Taze görün•. meler! nan olunur. (8262 - 9836) 

tmek 
1 ~Çin Bu basit ve 

------) -

6 -•ı- --.-
Kolay usulüt tecrüb~-4 Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

ediniz;· Komisyonundan: 
Mektebimiz için 10 adet kitap dolabı yaptırılacaktır. Beherinin mu

hammen bedeli 95 ve ·ık teminatı 72 liradır. Eksiltme 212//942 tarihinde sa.
at 11 de yapılacaktır. Fazla maliımat için Müdüriyete müracaat. (422) 

mıştır. Cafer yakalanmıştır. berlerl, 22.45 Dans müziği (Pl.). * 12 numaralı Edirnekapı tramva- Yarın sabahki program 

7 -\ •-.-.-~g-. 1--1 - -ı-
1 -\ ı-ı-ı-.--ı- - Tücar~f Veka~~tinden : 

yı dün Dlvanyolu yokuşundan çıkar- 7.30 Program, 7.'33 Hafi! parçalar 
ken arkadan gelen 3001 numaralı (PlJ, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Hafif 
Kocamustafa paşa otobüsü çarpın~- parçalar (Pl.), 8.15 Evin saati, 8.30 

tır. Bu çarpışmada tramvayın arka .;;M;;.;iız::.:' ;;ik;..;,<;.P.;;l..;.;l ~--------

Vekaletimiz Konjonktür ve Neşriyat müdürlüğünde münhal ücretli me
l muriyetlere askerliğini yıı:pmış ve Barem kanunu esaslan dairesinde ala.bt

lecekleri ücretle Yüksek Iktisad ve Ticaret mekt.ıeb!nden veya Ticaret lise
' lerlnden mezun olanlar arasında. memur alınacaktır. camları kırılmışsa da kimse yaralan

mamıştır. - * Bit· müddet ev;-el Ç~talcadan 
Ha<l ımköyüne gelmekt" olan bir trene 
y:ınlış işaret vermek neticesinde tre
nin bo~ bir vagonla çarpışmasına ve 
bir kisinin ölümüne, 12 kişinin yara
knma~ma sebebiyet vermekten maz
nun istasyon memuru Seyfeddin ve 
Ahmedin muhakemelerine başlan
rincl ağır ceza mahkemesinde başlan
mıstır. Şahitlerin çağrılması için 
muhakeme başka güne bırakılmıştır. 

1 Günlük Borsa .1 

19 İkincikinun 1942 
L. K 

% 7 .5 933 Türk borr.u l. ll. fil. 23.25 

ll 5 1938 ikramiyeli 20.40 

• 5 1933 lkramlyell Ergani 21,95 

• 7 1934 Sivas-Erzurum I 19,68 
Kupon kesik 

•• 1934 Slvas-Erzurum 2-7 19.80 

ll 7 1941 Demiryolu istikrazı 19,75 

• 2 1932 Hazıne bonQ}an 56.50 

• • 1935 Hazine bonolan 16.50 

• • 1938 hazine bonoları 2"1,25 
A. Demlryolu tahvUI ı - il 49,25 
A. Demiryolları tahvlli lII 48.50 
A. Demiryolu mümessil senet 45,-
T.C. Merkez bankası 142.50 
T. İ.ş bankası nama muharrer 12.40 

T. İş bankası Chamlle ait ) 12.90 

T. İş bankası mümessil hls. 162.-

A. Demiryollan şirketi ( % 60) 26.60 
Kupon kesil!.'. 

A. Demiryollan şirketi < % 100} H.25 
Kupon kesile 

Esklhlsar çimento 10.95 
Kredi Fonsiye 1903 115.50 

• ll 1911 109.-
• ' Amorti 58.50 

• • Kupon 1,40 

Türk altını 31.75 

Külçe altın bir gramı 4.50 
Osmanlı bankası (banknot) 3.10 
Londra üzerine 1 sterlin 5.20 
Nevyork üzerine 100 dolar 29.0325 
Madrid üzer!ne 100 pezeta 12.84 
Stokholm üzerine 100 kuron 30.77 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebi 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 • 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• 

r 
Galatada kiralık 1 
Ga.Yad~~~':!~~~- 20 

No. ya müracaat. Tel: 40812 

Dr. İHSAN SAMI 
BAKTERlYOLOJl 

1.ABORA TUARI 
Umuınl kan tahlilıı.tı. frengi 

noktaJ nazarından <Wasserman 
ve Kalın teamilllerl) kan kürey 
vatı sayılması. Tllo ve sı 
hastalık.lan teşhtsi, idrar, ce
rahat. balgam, kazurat ve su 1 
tahlllA.tı ültra mlkroskopl. hu
sus! aşılar lstihzari. kanda üre, 
şeker, Klorür, Kollestertn mlk- • 
tarlarının taylnt. 

Divanyolu No. 113. Tel: 209Rt • 

Soldan sağa. ve yukarıdan a~ğı: 

1 - B~ kıtanın en küçüğü. 
2 - Temkinlice. 
3 - Kıendlslnl akıllı zanneden -

Eski bir Türk medeniyeti. 
4 - İçine su karıştırmak. 
5 - Gümrüksüz eşya geçirme -

Nota. 
6 - Tersl bir ziraat ölçüsü - Dali. 
7 - Uhza - Tersi yumuşak değil -

Papanın ünvanı. 
8 - Tersi hakikattir - Perinin ar

kadaşı. 
9 - Anzu üzerine. 
10 - Bir nevl ince kum - Dananın 

annesi. 
Geçen bulmacamız 

Soldan sağ:ı ve yukarıdan aşağı: 
1 -Beyazaıtın, 2 - Etamin, Eri, 

3 - Yakalanmak. 4 - Amaç, Ruble, 
5 - Zil, İşaret, 6 - Anarşi, Lan, 7 -
Nur, Kaba, 8 - Tembeladam, 9 -
Irlata.bara., 10 - Nike. Namaz. 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon vll!yetl hükilınet binası çatısının 15260 lira 86 kuruş keşif bedelll 

tadilatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - İhale ıo Şubat 942 tarih1ne müsadit salı günü saat 15 de vilayet 

nafl.a binasında toplanacak nafta komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 1144 llra 56 kuruşutr. 
3 - Keşilname, plan, umumi hususi fenni şartname bayındırlılt işleri 

genel şartnamesi. eksiltme şartnamesi mukavele örneği nafla müdürlügün-
de görülür veya alına.bilir. _ 

4 - istekli olanlar bu 1.ş:e girmek üzere alacakları ehliyet vesikala.n için 
ihale gününden en az üç. gün evveline kadar vilayete istida ile müracaatla. 
\•eslka alacaklardır. 

5 - ElCslltmeye iştirak için alınan ehliyet vesikası ve muvakkat teminatı 
havi teklif za.rflanm yukarda. yazılı ihale saatinden blr saat evveline ka
dar komisyon relsllıtıne vermeleri veya posta ile gönderm.elerl ilan olunur. 

11509» 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Teminatı 

Sar ve hazmettirllmiş süt kre·! 
nıası ve"' zeytln yağı, diğer gizli• 

\

cevherlerle kanştınlarak beyaz' 
renkte <yağsız> Tokalan kremini 
lstihzannda yirmi r · senedenber ~ullanılmakta olan meşhur ıo:~ 

!inüle ithal edllml~tlr. Bu krem! 
~clldiniz1 serian besler ve gençleş 
tlrir. Tenln' olzgl ve buruşukluk 
tarıni. ve gayrl saf maddelerlnl gl 
derlr ve cildi tazeleştirir ve nefis 
blr koku lle tatir eder.\. Fazla kıli 

~
rın neşvUnemasına sebebiyet ver~ 
ez.C. Malt\mdur t1 Fransız kadın 
rı • bugün \ blr kaç~ sene evvelkl 
rlne ~ nazaran .< umumiyetle dah 
üzeldlrler. Mütehassıslar . bunu] 

sebebinl • .. Tokalan kremlnın vas 
ıstımaıın'e atfediyorlar:' Aylık &a· 
.ıışı hemen ,bir mllyonu bulmakta 
dır. sı.z de bugünden ltibaren bil 
kremi kulla nmağa"' başlayınız Ye 
.heri sabah dahar güzel, görünü.o üı~ 
1Tokalon · kreminin ~üs~netlce~ 
lerı" garantUidlr. AkslJ ttakdlrdş 
paranız iade edili; ........ 

Tı.liplerln kısa bir zaman zarfında Ticaret.Vekaleti Konjonktür ve Neş-
riyat müdürlüğüne müracaabları lüzumu ilan olunur. (315 - 470) 

Maarif Vekaleti Er kek Terzilik Okulu 
Müdürlüğünden: 

Okul için Tepeba.şı, İstiklal caddesi ve Taksim mmtakalannda elverişli 
bir bina aranma.ktıadır. 

Alakadarların okul müdürl üCS:ihe müracaatları.. (441) 

T~caret Vekaletinden : 
Ölç\ller ve ayar müdürlüğü kadro sundo. münhal bulunan 210 lira. ücretll 

!en rr.üşavirliğine, blr elektrik ve makine mühendisi alınacaktır. Aynca açık 
olan 140 lira ücretli raportörlük ile 100 lira ücretli memurluğa iki teknl.siyen 
alıı:acıı.ğından, Barem kanunu hükümleri dairesinde tayinleri yapılabilmek 
üzere. bu vazifelere talip olanların tahsil ve hizmet müddetlerine ve ask.er
liğin~ ifa ebtiklerine dair evrakı müsbitelerile birlikte İç ticaret umum mü
düı lü~üne bizzat ve ya tahriren müracaat etmeleri illin olunur. (316-471) 

Ankara belediye reisliğinden 
Ankara su işleri müdürlüğüne 75 lira ücretll S memur alınacaktır. Bun

ların devlet memurluğunda bulunmuş olınalan şarttır. 
isteklilerin a.şaıdakl vesikalarla. birlikte 25/1/94! t.arUline kadar su iı,ılert 

miidilrlü~üne müracaa.tıan. (394 - 533> 
1 - Bulunduğu memuriyetleri gösterir vesika.. 
2 - İY1 hal k.8.ğıdı. 
3 - Sağlık raporu 

T. H. K. İstanbul şubesi başkanlığından: 
Mu.hanunen Muhammen Ilk temina.Ll 

Cinsi Mtkdarı fiyatı tutan lira kuruş 
_.:;..;;;;;;;;...._~~~_.;;..;._..;._~~----~ 

Pirinç 
Şeker 

Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Beyaz sabun 

10000 kilo 45 Kı:t,. 4500 lira 
10000 .. !)2 ?' 5200 .. 
5000 ,. 170 ·~ 8500 .. 
4000 • 120 ., 4800 • 
2000 • 70 1' 1400 • 

Yektın 24400 • 1830 00 
'l'ahmln bedell 

Lira K. Lira K. Ankara.da havacılık okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olan yukarda 
PARASIZ· Bu gaıeleniıı her oku- cins, mlkdar Tiı flyatılan gOOl;erUen ceman 21400 Ura muhammen bedelll er-

Galatada Kemankeş Kara Mustafa paşa. ma- yucu Bayanı d-erununda (beyaz ve zak l~apalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5/2/942 perşembe 
hallesinln Rıhtım ve Kara Mustafa paşa. cad- pembe) renklerdeki TOKALON pudra- günü saat 15 de T. H. K. genel merkezi. satın alma koı:nisyonunca yapılaca.
desinde eski 62. 68 ve 70 sayılt üstünde odası sının nümunelerlnl havı lüks bir gü- ğında.n istekliler saat 14 e kadar 1830 Uralık ilk temlnatı muhtevi usulüne 

3767 02 

116 ~9 

44 50 

129 89 

1000 00 

1275 00 

616 25 

282 53 

8 76 

3 23 

9 75 

olan kagir dükk!'mın 10/36 hissesi. zcllik kutusunu o.lalblllr. Ambalaj ~e göre kapatılmış kapalı zarflarını mezkt\r komisyona. vennelldlrler. 
Orta.köyde Hacı Muhmut mahallesinin Fakir- sevk masrafı olata.k 2~ kuruşluk bır Bunlara alt şartname ve evsaf evrakı her gün merk.e-ı: satın alma. ko· 
hane sokağında eski ı 1 yeni 19 sa.yılı 375 met- pul aşağıdaki adrese gonderinlz. j misyonu başkanlığından V& İstanbul T. H. K. şubest ba41canlığı.nda.n pamst3 
re 46 santim mesahasında arsa. T<?KALON servis! 1. D. Posta kutusu olarak verlllr. (59'1) 

622 Istanbul. 1 
Orta.köyde Üçüncü Orta sokağında eski 21 mü- "'••••••••••••••••••••••••••••~ 
kerrer sayılı 78 metre 66 santim arsa. 

'l'ttrkiyca ~ttmhuri:yeti Boyacıköyünde Saha! sokağında eski 17 yeni ~ Mühasebecilere ~l 
19 sayılı 124 metre murabbaında. arsa.. 

75 00 İstinyede Kürkçübaşı mahallesinin istinye Gündelikçi, aylıkçı hlzmet er-
Dere sokağında eski 149, 149 yeni 9, 11 sayılı bının istihkak ve vergllerinlıı 1 ZiRAAT BANKASI 
bir çatı altında iki ev. ur'atle tayini Jçin evvelce Sıtkı 1 

95 63 Eski Bedrettin yeni Evliya Çelebi mahallesinin Zorlu tarafından hazırlanan 
Bedrettin sokağında vaki 90 metre murabbaın- cıKOLAYLIK11 resrn1, hususi her 1 

da. vakıf bina ma.l:ıalli. faıbrika ve müeacıesede kullanıla-
Kasımpaşada Kulaksız Ahmet I<:aptan ına- bl_llr ta~~ dah:ı şUmullü ve gü- [ 
hallesinln Kulaksız caddesinde eski 80 8 mü- mm butun ihtiyaçlarını cami 
kerrer yeni 2 ve 118 sayılı o.Itında dükkanı olarak mahdud mikdarda bu 
olan ev. defa yeniden tertlp ve tıa'bı olun-

46 22 

Kuruluş tarlhl: 1888 - sermayesl: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 
ajans adedl: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. ı 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile satılmak muştur. Fiati 4,5 liradır. Yalnız 
üzere on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 22/1/942 Sirkecide Liman Dan 21 nımıa-

Posta ittihadına dahil olmıyan perşembe günü saat 15 dedir. İsteklilerin Vakı! Akar ve Mahltiller kalemine ı·adıı.n tedarik olunabilir 
ecnebl memleketler: Seneliği: mür&.caatlan. (100) Telefon 24300 •••• 
3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. Cenup Demiryollan şirketi müdürlüğünden Zayi tatbik mü.hürü _ Beyk<Yz sulh 

Telefonlarımız Başmuharrir : 20565 Cenup Demiryollan t,letme Türk Anonim Şirketinde beher flll çalışma mahkemesinden al.makta olduğum 
Yazı işleri: 20765 _ İdare: 20681 günü için bidayette 150 ku~ ücretle istasyon memur mülaziml vaztresini na!akada kullandıtun tatbik mlihı1l-

l\lüdiir: 20U7 görmeğe muktedir 10 namzede ihtiyaç vardır. nft kaybettim. Yenlslni kazdırdığım-
ıı-------------...... Namzetler Türkiye vatandaşı, orta okuldan mezun ve muvazzaf askerlik dan esldstntn hükmt\ yoktur. 

Muharrem 2 - Kasım 74 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,26 2,11 7 ,15 9,45 12,00 1.36 
Va. 5,36 7,21 12,25 14,56 17,10 18,~ 

İdarehane Babı~ll civan 
Acımusluk sokak No. 13 

İkinci İcra l\Iemurluğundan: 
941/1054. 
Bir borçtan dolayı hapis altında 

olup paraya çevrilmesine karar ve
rilen bir adet bakır sıvama makinesi 
29 ı 942 perşembe günü saat on bir
de Beyazıtta Mercanağa mahallesinde 
Fuad paşa caddesinde 53, 55, 57 nu
maralı dükkô.nda açık arttırma ne 
satılacaktır. Muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde ikinci arttırması 30/1/942 cu
ma günü ayni mahalde ve tayin edl
len saatte icra edilecektir. İsteklile
rin mahalllnde hazır bulurıacak me
muruna müracaatları illin olunur. 

hJzmetıerlni ifa etmiş olmalıdırlar. Kabul olunduklan takdirde namzetlet F. Sevinç 
11GD.ziantep VllO.yetıne tabi.. Çobanbey istasyonunda rMardin VllAyetine ta.
bt. Nüseybln istasyonuna. kadar uzanan ha.btm istasyonlarından blrine ve
rUec.eklerdir. 

Na.rozetlerin aGaziantep Vilıi.yetlne tabi• Barakta cenup dem.lryollan 
şi.rketı müdürlil~e yazı ile müracaat etmeleri ve nüfus büv'i~t cilıdanla.
nnm okul şehadetnamelerinin ve aSk:erlik vesllaılannın birer surettnı di-
lekçelerine raptetmelerı rlca olunur. cS8b 

Belediye Merkez mı Miidiirlüfünden: 
Halde 51 No .ıu yazıhanenin müsteclrı Mehmet ~lu terki. ticaret 

ettiğinden mumalleyhte alacağı olan müstahsWertn bir a:t zarfında müraceat 
etruelerl. «527• 

Bahkçtlar cemiyetinden: 
Cemiyetimizin senelik umum1 toplantısı 24/1/942 cumartesi gllntl saat 

11 den 13 e kadar Eminönü Arnapolu hanı 6/6 numaralı Cemiyet Merkezin
de yapılacağından esnafımızın cllzdanlarlle blrliktıe ge}melerl llAn olunUl'. 

RUZNAME: 1 - 941 senem. ;tı.esa.ba.tının tetkiklle idare heyetlnJn ibra&J.. 

2 - 942 senesi bütçesinin kabulli. 8 - Cem.iye\ ~a.mnameslntn ~ fı -
M4lddetl tamam olan lllSlf aza intihabı. 

Zayi - Rize nü.tus memurluğundan 
aldı~un nüf\.13 te2Jk:eremı. kaybettım. 
Yenisln1 aıacatımdaıı. eSkl.sinin hük
mü yoktur. 

318 dolf'umlu Büyük.ada KAzı.m Bey 
ga.ıinosunda 4/2 No. da. İsmail oğlu 

Hasan Oğur 

Zayi - Beyoğlu m.aJmüdürlüğün.
den almakta olduğumuz maaşta kul
landığımız tatbik mü.hürlerin1 kaybet
tik. Ycnllerlnt kazdıraca~ızda.n es
kilerinin hükmü yoktılr. 

L. Koray - H. Şehler 

Türkçe çabuk n doğru yazar 

DAKTiLO 
ar~r. Gala.tada Nordstem 

Han 19 - 20 No. )'8. müracaat. 
Telı t0811 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf he.saplarında. en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ~ek.llecek kur'a ne aşağıdaki 

plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4ı.ıdet1.000 liralık 4.000 lira 100 aclet 50 lirabk 5.000 lira 
4 • 500 )) 2.000 » 120 • 40 • 4.800 • 
4 ~ 250 » 1.000 )) 160 • 20 3.200 • 

40 )~ 100 " 4.000 • 
DİKK.AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradan nşa~ı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 blıincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Sell.mlye Tüm. Askerlik dairesinden: 
3S-O ve 331 doğumlu ihtiyat erat talim maksad.ile silah altına alınacaktır. 
Şubelerde toplanma. günü 21/1/942 çarşamba: günü saat 8,30 dur. Daire 

mmtakasında bulunan bu doğumlu yabancılar da Kadıköy yabancı askeı-lllı:: 
şubesine müracaat etmelldirler. 

Toplanma günü şubelerde !sbatı vücut etmeyenler hakkında kanunl mu
amele ve ceza. tatbik edilecektl,r. Bu uan davet makanuna kaimdir. 

. . (1828 - 550, 


