
Meclis bütçe encümeni 
aıemur ayhklarına yapıla

cak zam hakkında son 
kararını verdi 

Meclis, askerHk kanununun 
beşinci maddesine eklenecek 

fıkrayı kabul etti 
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Konuşulan ve görüşülenle,1 Birmanya'ya 
duyul an ve yazılanla taarruz 
avunup korksaydık... genişliyor 

Ardı sıra iki haber çıktı. Bun- cek yazın sıcak ve güneŞli geçip 

Yugoslavya' 
daki Alman 
kuvvetleri 

ları ~kuyup şaşanlar eksile değil- geçmiyeceğinl bilmiyoruz ama,IRangoon'a 160 kilometre Şarka nakledilerek 

dir. Iklsl de oldukça eskidir. Ba- harbin Avrupada aldığı şekle, mesafede ıiddetli bir yerlerine Macar ve 

BU • 
sAB.a.-a-s-ı 

Singapur'a 
ağır hava 
akınları 

TBLGB.&PL&B 

Doğu 

cephesinde 
vaziyet 

yatlık.lan gideıilmek için şurası dövüşen devletlerin bizimle bu- uha be b 1 d 
burası eklenip budanmış, Türkl· günkü münasebetlerine bakarak, m re a§ a 

1 
Bulgar askerleri geçiyor İngiliz hatlarından sızan 

yeye taze gibl yeniden sunulm~-,siyast barometrenin şimdilik de- Ranaoon 21 (A.A.) - Ran- Nevyork 21 (A.A.) _ New. Japonlar İngilizlerin 
Moskova - Leningrad 

arasında bir taarruz 

batladı tur. ği.şrnez <~iyi» de olduğunu, gizli goon'da neıredileo son tebliğler, Yorlc Timea gazetesinin Berlinden gerilerini tebdid 
Biıisi cıOfin denilen Fransız bir şeyi açığa vurmuş olrnaksı- Jı.ponlann Birmanya cenub~nda haber aldığına göre Yugoalavyada 

ajansınındır, evvelki gün gazete· zın, söyliyebilirfz. Rahatın ve ses· büyüle bir mey~~ muhar~esı ha· çete hareketi münuebet.iyle Alman· ediyorlar 
1 d k duk İ t b ld t • 'ği b' k ·· .. lü ·· zırladıldarını gosteTmektedır. Bu lar mühim mmtakalara lcendi emel• 
.er e O u · S an u a O uran sızlı n ıle ço goru P goze muharehenin önemi ve zamanı önü- lerine hizmet edecek vali salMıiy-et· 

Londra 22 (A.A.) - B. B. C.: Moja
bk'ten çekilen Almanlar bu şehrlıı 
ıo kllom.etre garbi.ilde ıoovzı alm.ıf· 
lardır. Ruslann yalanda buraya ta
amız etmeleri bekleniyor. Şimdi he
def Vlazma'dır. Dl.ğer taraftan Ru.
lar Moskova - Lcnlngrad arasında tı
men gölünden Novogorood'a karşı t.a.
arruz:ı. geç~lerdlr. Bu harekete 
ehemmiyet veıilmektedlr. 

Ingilizlere, İngiltere konsolosu, battığı acayip bir devirde yaşadı- müzdeki altı gün zarfında cenubi fi memurlar göndermitlerdir. Kaaa
hir ay içinde tası tarağı toplayıp ğımızı hiç unutmıyalırn, sinir Malezyada muhasamatın inkipfına balardaki belediye rei.leri derhal 
gitme1eıini, gitmeyen olursa rnc· bozmaktan fayda umanlara asla bağlı olduğu şüphesizdir. Rangoon' - azledilecekler, yerlerine enerjik rne-
suliyet kabul etmediğini bildir- kulak asmayalım. un iyi ~aber alan mahfilleri, Japon: mur1ar tayin edilecektir. 
rni.'j. İkinci haber dünkü gazeteler· ların BırmaR'\ya cenubu ha~~ındaJ? Yugoslavyadaki Alman kuvvet-

. . maksatlarını azımsamak akilane hır leri doğu cephesine gönderilecek, 
Bunu okuyanlar arasında, ken- de çıktı. Birleşık Amerıka Devlet· iş olmamakla beraber bu rnemleke- bunların yerine Bulgar ve Macar 

di k endilerine: «Ne oluyor? İs· Ierinin Ankara Elçisi iken geçen- tin oldukça külliyetli kuvvetlere sa- kuvvetleri gelecektir. Pazar günü 
tanbuldaki lngilizlerin canı ma- lerde mcmleketine·dönen M. Mac hip bulunduğunu ve bu kuvvetlerin şimal doğu Sırbiatana bir Macar. 
Jı tehlikede rni?ı• diye soranlar Muıray, orada bir gazeteciye vazifesi dar_!;>e vura~a~ zam nı bek- pazartesi günü 3 Bulgar tümeni gel
olmuştur. Moskova görüşmeleri hakkında le-mek oldugunu belırtıyorlar. . miıtir. Bunlan diğer kıtalar takip 

b ı .. l · B l .. RanROOn 21 (A.A.) - Bırman· edecektir 
Geçen yıl - harp Balkanlara azı .şey er soy c~ıış,. un ~rt gor- yanın cenubunda Rangoon'un 160 - ·-------

bulaştığı sırada - böyle bir şey rnedık. Sovyetıerm <tlzvcstıaı) ga- kilometre mesafesinde lngilizlerle Nevyork mu''zesı· 
olduğunu hatırlıyoruz. Bugün- zetesi, bu sözlerin Alman propa- ~ay~and kunetleri arasında ııiddet-
Jerde de yeniden bu yolda bil' gandasına yarayan yalanlar ol- lı hır muhaTe~e. başla~ıştı~. Japon· 

· . 'leli '? B'I · H dug""unu yazdı~na göre Amerika lar Maga ıehrını tehdıt edıyodar. Kıymetli eserler uzağa 
ta tındı 

emıı ven mı . ı mıyoıuz. a- &• • R ı t (A A ) J 
berin doğru olup olmadığım bile Elçisi, Sovyetlere Türkiye aley- 58:°1°k l . ·. · M-l ap~n 

il · d b k"'t"' . tl .. kl ve ıam uvvet ennın ou mem ıs-
araştırmaya lüzum görmeyiz. 11~ e azı 0 u nıye er. yu e- tilcametinde yaptıkları baskı Mayo- Beroe 21 CA.A.) _ New • York'tan 
Fransız ajansının yalanını yahut I m~ olsa gerek. Bu dedıkoduyu vadi ııimalinde tevkif edilmiıti!. • İsviçre aJarumıa blldirlllyor: New _ 
yanlışını düzeltmek de bize düş- (le al~n, Alm~n D. N. B. ajansı· Japon ~ava kuvvetle.nmn Yort: sanat müzesUe tarllı müzesı eı-
mez. Bu, gerekli görülürse, baş- nın dı~lomatık y~z~n, so;yetı~- ketıf bareketlerı ~~!1~\0~;1=:..va kı=:1rdı=!:: 
knla.rının işidir. Doğru da olsa, ~~ Bo.g~zıa.rda gozu old~gu du- Tokyo 21 (A.A.) -. Yomiuri tabı tutulma.sı ihtlmallne karşı şehir-
eğri de, istanbuldan gitmek iste- şuncesını bır daha tazelıyor, bu Şimbun Rango~n böl~~sınde Japon den uzak yerlerde bilhassa hazırlanan 
yenlerin keyfine niçin karışalım? haberlere mutlaka inanılmasını <.._De_vam_...;,• _aahif __ e_2_a_u_tun __ s_d_e_> __ b_tn.a.1.ara_g_ö_·n_d_erm1ş __ 1_e_rd_Ir_. __ _ 

Bize düşen vazife Türk efkılrı- istiyor. K 1 b tt 
m aydınlatmak, halkı kötü tel- Türkiye, yalnız kendi varlığına urtu uş vapuru a 1 
kinlerden korumak, belki bir dokunan işleri değil, bütün dUn-
ınnksatıa ortaya atılan bu türlü ya meselelerini dikkatle gözetıe
riva~tlerln tesirine kaptırma- diğl için, Moskova buluşmasına, 
maktır. yahut Vaşington konuşmalarına 

ka 
·ı h h b ilgisiz kalmadı. Moskovada görü-Bu ygı ı e emen a er ve· .. 

· ki k b 1 ı t b .d şulen şeyler Avrupaya ve bize 
relım ış u yı s an uı a d h kın ld w 1 . ta fa . a a ya o ugu çın o ra 
çok sert olmakla beraber polıtika h. .. h . dah k kul k ka 
havasında değişmiş bir şey yok- 1 ıç şup esı~ a ço a -

t Ka d ğ kt 
.. lük' barttık. Bır arada konuşanlar, 

ur. r an, so u an guç • d I . te S t R 
k. ık t 1 d h be sa ece ngıl re ve ovye usya çc ıyoruz, s ·ın ı arın a a -

terine hazırlanıyoruz; önümüz· Necmeddin Sadak 
deki bahann ılık ve çiçekli, gele- (Devamı aabife 4 sütun ı de) 

Milli korunma kanunu 
yeni şeklini aldı 

Yeni teşkilat için hükumetin emrine 100 milyon 

lira veriliyor - Her hangi bir maddenin tahai 
ihtiyaçtan fazla biriktirilmesi yasak edilebilecek 

Vapucdal>u~ •g.=e .• Irak 
vapurile şehrimize geldiler 

Kızılayın beıincl yardım etyuını 
P.ireye götürmek üzere salı günü il· 
manımızdan hareket eden Kurtuluş 
vapurunun, çarf&IDba günü sabahı, 
saat 4 de karaya oturduğunu yaz· 
mııtık. Vapur, dört saat içinde bat· 
mıştır. 

Evvelki gün kazazedelerin imda· 
dına gönderilen Tralt vapuru, dün 
gece 22,30 da limanımıza dönmüı 
ve kurtanlanlan getirmiıtir. Kurtara· 
lanlar arasında geminin 24 kişilik 
mürettebatından haıka Kızılay mü· 
messillerinden Feridun Demokanla 
Saim Umar ve muayene memurları 

pm da çok tülcür hepimiz lıtanbul· 
dayız.> 

Vapurun 2 bin tonluk hamulesi 
karnilen aulara gömiilmüttür. Kaza· 
zedeler, dönüıte vapurun direklecini 
görmüılerdir. Vapur, 50 metre de
rinlikte sulara gömülmüıtür, 

Kurtuluşun hamulesi ve kendisi 
780 bin liraya sigortala idi. Gemi, 
1882 de inp edilmiş olup 2400 
t<>11luktu. 

Vapurun tipi yüzünden kayalara 
bindirdiği anlaşıl~ı .... ıt_ır_. __ 

Rio konferansı 
Vicby 22 (A.A.) (Ofi) 

.... Rio' da Amerika devletleri arasında 
Gelenler, vapurun nasıl battıgını müzaLerel d "" d d t • ti' 

da vardır. 

.. l 1 . K: er un e evam e mış r. 
ve nasıl kurtulduklarını IDY e an aL· Bütün deYletler Mihverle iktiaadi ve 
maktadırlar: l• ·· L l · k ·ı · '-ma ı rnuzaıı;ere erın esı mesıne ıı;a· 

I · c:Salı günü saat 19 raddelerinde rar vermiıtir. Şili murahhası hüku-
Ankara 21 (Telefonla) - Milli yeti, halk ve milli müdafaa ihtiyaç· lstanbuldan ayrıldık. Marmıuaya metinin siya.si münasebet hakkında 

Korunma kanunu maddelerinin de- larını temin maksadiyle, hükmt şah· açıldıktan sonra hava bozdu. Uyu· vaziyetini deği§tirmiyeceğini söyle
ğiştirilmesi üzerindeki çalı§malar bit- siy"eti haiz müesseseler kurmağa dil duk. Gözlerimizi açtığımız vakit k~· miştir. 
miş, maddeler yepyeni bir şekil al- mezun bırakılmıştır. Bilaistisna bü- raya oturduğumuzu gördük. Geını• ============== 
mışhr. Bunlar bir iki güne kadar tün daire ve müesseseler bu kanunun rniz, Marmara deniz.inin sonlarınd!'l :alt A k k .. * I er s 

Tokyo 22 (A.A.> - Slııgapur'a ha
nüz dolrudan dotruya hücum başla
ınamakla. beraber, fasılum hava 
akınlan yapılma.kta, çok miktarda 
bomba atılmaktadır. Şehrin şimalin
de şiddetli muharebeler oluyor, İngi
liz ho.tlannran sızan Japon kuvvetleri 
İngilizlerin gerllerlnl tehdid edlYQr. 

Londra 22 (A.A.) - B. B. C.: Mal~
ya'da Johor'un şlmall garbislnde ağır 
çarpışmalar oluyor. Japonların şld
detll tazyiki karşısında bir kısım kuv
vetler gerı çek!lm.l.ştlr. Burada Jıı.pon 
saldırışı gelişecek gibi. benziyor. Avus
tralyalılar şlddetıl mukavemet göste
rl)•orlnr. Bunlann sanan arasından 
gerilere sızan Japon kuvvetleri ile çar
pışmalar oluyor. 

Japon hava kuvvetleri Sing:ıpul'a 
ağır akınlar yapmaktadır. Dün avcı 
tayyareleri. hlmayesinde 90 atır bom
bardıman tayyare,çf tarafından yapı
lan taarru1,da 64 ölil, 15t yaralı var
dır. 

Molotof Lond-, ' ra ya gelıyor 

Yanında askeri ve siyasi 

mütehassıslar bulunacak 

Londra 22 (Radyo 7,15) - Dün gece 
Moskova'da neşredilen Sovyet tebli
ği : Dün askerimiz faıı.Uyetle hıı.rekAta 
devam etmış ve muhtelif mahalleıt 
ele geçirmiştir. 

Japon 
Başvekilinin 

bir nutku 
«Doğu Asyada, buradaki 

milletlerin işbirliğiyle 
refah kurmak İstiyoruz• 

Tokvo 22 CA.A.) - Başvekil ceneral 
ToJo dün parlanrentoda bir nutuk 
soylemlştlr. Başvekil dlmlştir ki:: 

uJapon kuvvetleri. Doğu Asyadati 
dayaç noktalarmdan büyük blr 
kısmını kısa zamanda ele geçlmıiştlr. 
Şimalde Japon rnüdafarılnn emniyetli 
ve taarruz edllmez haldedır. Hedef 
Asy:ıdaki usleri almak, geniş kaynak-

Londra 22 (A.A.) - O~telerL'l lan kontrol -etmektir. Doğu Asya.da. 
yazChltna göre, Sotyet Harlclye Nazı- buradaki mılletlertn Lt blrliğile refah 
n Molotof yakında Londraya gelecek- kurmak istiyoruz. 
tlr.İming News, bu seyahatin 2 - 3 Japonlar işgal ettikleri noktalan 
ay sonra yapılacatını, beraberinde si.- Doğu Asyanuı kaleleri haline getir
yasl ve askeri mütehassıslar da bulu- ınek niyetindedirler. Flllpln halkı va
naca1ın:ı yazıyor. Londrada a&kerl iş zlyetı anlar, bizimle iş birliği yaparea 
blrllğt, Inglllz - Rus mlinaaebetıerlnln .kendilerine lstikl!l verilecektir. Blr
sağlam.IaŞmlmasa göril3ülecektlr. rr..anya hak.kında da Japonyanın dü
Sovyetlerin Tokyo sefiri şüncesı aynidir. Felemenk Hlndlstanı 

M k , 
1
. ve Avustralya bugünkü durumıannı 

os ova ya ge ıyor bırakmazlarsa ezileceklerdir. Bu rnem-
Londra 22 (AA.) - SovyeUerin Tok- leketıer halkı hnklki nlyetıerlmlzi an
yo se!lri ayın yirmi dördünde Tokyo- larlarsa onlara yardım edeceğiz. 
dan Moskovaya hareket edecektir. Sc- Çunking hükfımeUnln nzly.atlne tc. 
fir hükümetlne bir rapor verecek ve essür ecllyoruz. Japonya bu idareyi 
sıhhi sebeplerden dolayı bir mUddet yokedecektl.r. Çunklng'ln slmdiye ka
istlrahat edecektir. dar aldığı vaziyetin başlıca sebebi İn· 

Avustr~lya'ya taarruz 

hazırlığı 
Vichy 22 (A.A.) - Japonlar Fele

menk Hindistanındn Yeni Gine ada
sına asker çıkarmLf}ardır. Avustral
yayıı karşı taarruz tçtn burada üsler 
kurmak 1stt>diklerl :ınla.şılıyor. 

Amerika kıyılannda 
Alman denizaltılarının 

gutere ve Amerikanın nüfuzları altın
da olmasıdır. 

Fransa'da yjyecek 
vaziyeti güçleşti 
Şiddetli kıt yüzünden 

sebze de bulunamıyor 
Vicby 22 (A.A.) (Of'1J 

Fran.sada ııiddetli kıı hüküm sür• 
faaliyeti mektedir. Docıan topraktan sebze 

hükUmet teklifi olarak Büyük Mil· tatbilcattna ait karar ve tebliğleri o civar halkının Domuz burnu de· 
let Meclisine sunulacaktır. Kanun derhal icra edecekler aksi hale mü· dikleri Pulatya burnuna bindirıniı; 
Meclis Umumi Heyetince kabul edil· sebbip vaziyetinde bulunanlar biz- ve yara almıştı. Vapur, yan geldiği 
diği takdirde. İcra Vekilleri Heye- zat Başvekil tarafından inzibati ce- taraftan su alırken Rıdvan kapta~ 
lince ittih:ız olunan bütün kararlar, zalara çarptırılacaklar ve hatta me- gemiyi terketmemizi tawiye ::ttı. 
alakalı Vekaletler tarafından kendi muriyetten çıkarılabileceklerdir. Yal- Filikalara bindik v-e sahile doğru yo· 
teşkilatı ile birlikte bu kanuna müs- nız memuriyetten çıkarmada iti- la çıktık. Fakat tipi yüzünden ilerle· 
teniden kurulan teşkilat ve müesse· raz kabil olabilecektir. yemedik. Tekrar vapura döndüic. 
seler vasıtasile infaz ve tatbik olu- Bu kanuna müsteniden vücude Daha sonra çarkçıbaıı Tahsin ile ma· 
nacaktır. Yapılan son ve geniş dcği- getirilen teıkiliit ve müesseselerde rangoz Ömerin büyük fedakarlık
şiklikleri aynen bildiriyorum: çalıştırılanlar arasında fazla mesai larla kurdukları iplerden kayalığa 

Londra 22 (A.A.) - (B.B.C.) çıkarmak kabil olamıyor. Evvdco 
Çalıfmakla refah Amerikanın Atlantilt kı'}'llarında A'4 çıkarılmıı olan patates, yolda dona-

b •• • ma..-ı denizaltılarının taarruzları de- 1 cağından nakledilemiyor. Şimali Af· 

Hükumet lüzum görürse, merkez yapanlarla muvaff akiyeti görülenle· çıktık. Bir miktar hususi eşya clı 
teşkilatı haricindeki devlet teşkili- re BaşV'ekilin tasvibi ile maktu bir kurtarabildik. Marmara ad:.uındl 
tında yeni memuriyetler :ihdasına ikramiye verilecektir. Her hangi bir yürümeğe baiiladık. 4,5 saat soma 
serbes olmakla beraber merkez teş- dairede tekaüde tabi bir hizmette Pulatya köyüne vardık. Köylül~r hi· 
kilatında ihdas olunan kadrolan Bü- çalıımalcta iken bu kanun hükümle- ! ze fevkalade misafirperverlik "e 
yük Millet Meclisinin tasdikine arze- rine tevfikan kurulan dairelerm üc· yardım gösterdiler. Nihayet diiıı 
decektir. Ayrıca İcra V ekilleri He· (Devamı sahife 2 sütun 6 da) Trak vapuru yardıma geldi. Bu ak· 

me auten mutenasıp ik d d · 1 d k vam ediyor. Dün yeniden 5500 ton r a an yar ım ıstcnmr~e e ö-
bir hale girdi hacminde bir, 3500 ton hacminde mürsüzlül, Yapur azlığı ve fırtına ça• 

İktiaad kanunları d~miftir. de bir ki 2 vapur batırmıılardır. 46 buk yardıma mani olmaktadır. B11 
Eskiden: ölü veya kayıp vardır. yüzden iaıe vaziyeti çok güçle~mir 
- çaı.., utihsal et. refaha ka- Nevyorl; 22 (A.A.) - Şimali ti.-. HükUmet her vasıta ile mücade-

VU4! - denince cevap hazırdı· Amerikanın şark sahili açığında leye çalıııyo!!.__ _ 
_ Sen dün~ayı bilmiyors~ azi. düşman. dmizaltıla~ının faaliyeti de- Romanya' da kar 

zim •.. fstilısal ebem bile ihtimal ma- vam edıyo,·. ~?1erıka kar~ulannda Bükret 22 (A.A.) _ On gün-
lım satdamaz .•• Çal1tmalı: arzusu ve 3 petrol gemm batmlmış,ır. denberi Romanyaya kar yağıyor. 
çal14mak iktidan refah için kifi de- Kanada' da mecburi Bu kadar çolc kar umumi harptcn-
i{ildi... . heri gölrülmemi~ti. Bükr~ı kalın hİI' 

O zaman için bu doiruYdu. Şimdi askerlik br tababakasile örtülüdür. Kızak-
ise. iktisad kanunu tudur: Vicby 22 (A.A.) - Kanadada lar ortaya çıkmıştır. Yahudiler ka· 

Calatmakla. istihsal etmekle relab mecburi askerlik usulü kabul edile- rın kaldınlmasında 5 gün çalışacak• 
mebsulen mütenasip. cektir. lardr. 

- 22Z1 

Asıkgözün başına gelenler! ••• 

lıl~ o J ... {ili! 



Sahife 2 

Harp tebliğleri 
ı 

Alman tebliği 
Berlin 21 {A.A.) - AJ.ma.n ordulan 

başkomutanlığuun tebliii: 

Memur 
ayhkları 

Meclis bütçe encümeni 
son kararını verdi 

A~ŞA M 

ytcwz~~- - ----~"" 

l H~ırp v~~üyetü ll 
'-\.e:z. ~...:. ~~--- Q A A __, A !!!!!S§!!l~rt/J 

Birmanya'ya karşı yeni saldmşlar 

Rio'da 
sabırsızhk 

22 Kanunusani 1942 

Milli korunma 
kanunu 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Donetz cephesindeki şiddetli muha
rebelere dün de devam edllmişt1r. Ankara 2 l (Telefonla) - Me
Nehrin yukan mecrasında Alınan murlann aylıklarına yapılacak zam 
hatlarma giren düşman kuvvetleri hakkındaki hükumet teklifini tedkik 
yapılan karşılık bir hüc~ gert a- etmekte olan Bütçe encümeni son 
tııı:nıştır. Sovyetler bu mun~tıe kararını vermiş ve esaslanm evvelce 
1100 ölü ve birkaç yüz esir verm.ışler bildirdiğimiz ıekilclıe memur maaı
ve 19 top, 30 mitralyoo bırakmışlardır. lar.mın 100 liraya kadar olanlarına 
Düşman cephenin merkez ve şimal .. . 

Rangoon'a 160 kilometre mesafede 
şiddetli bir muharebe başladı 

--~~---------~~~~~~-
Uzak doğuda: Doğu cephesi: 

Birmıınyaya karşı başlayan Japon Doğu cephe.sinde muharebeler bü· 

Arjantin ve Şili hariç 
olmak üzere kararlar 
verilmesi muhtemel 

retli kadrolarına nakledilenlerin ha 
hizmette geçen müddetleri de teka
ütlük haklanna mahsup ve terfi 
müddetleri de e.9ki memuriyetlerine 
göre hesap edilecektir. 

Hükfunetin el koyma 
Rio de .T~neho 21 <~.A.> - Arjantin salahiyeti 

ve şuı, mihverle munasebetlerl ta- HükA f b ik 1 d W• 

m.amen kesmek hakkında henüz ka.rar ~~et ~~ a. r a arı ve. egı.~· 
vermemt.stır. Bu vaziyet devam eder- menlen ~e diger If ve ~aad~ mu• 
se Mekslka'nın Arjantin ~ Şlli'yi esseseferıne el koyarak ışletebılecek 
beklemeden kararlar verilmesini iste- ve bu müeı.sseselerin sahiplerine mü
mesl muhtemeldir Arjantin ve Şili nasip bir tazminat verecektir. 

k iml rl deki taarruzlarına devam yuzde 25, f 70 lıraya kadar olanla-
e~t~r. n Müdafaa ve muvaffaklyet- ~?a ~~de 20, bundan yukarlan 
Je netieele~n karşılık taarruzlar es- ıçın yuzde 15 esasını muvafık bul
nasında düşman insan ve malzeme muştur. Tahmin edildiğine göre la
baklmmdan aşın zayiata. uğramıştır. yiharun bu son şekli önümüzden 

taarruzu devam ediyor. Son haber- tün şiddetile devam ediyor. Dünkü 
11ere göre Japon kuvvetleri Tavoy'- Moskova tebliği Mojaisk'in Ruslar 
un şimalinde Moulmen'e 80 kilo- tarafından geri alındığını bildirm.iş
metre mesafede hududu geçmişler tir. Mojaisk etrafında bir buçuk ay
ve bu şehre doğru ilerlemeğc başla- danberi şiddetli muharebeler olu
mışlardır. Daha şimalde, Rangoona yordu. Ruslar adım adım ilerlemiş-
160 kilometre mesafede lngilizlerle ler ve 3 gün süren muhat·ebeden 

sonradan bu kararlan kabul edebile- Diğer taraftan, sanayi ve maad~ 
ceklerdlr. müesseselerile diğer iı yerlerinde üç 

Feodosyanm alınması için yapılan cuma veya pazarte.ü günkii Umu
muharebe esnasında. Almanların eli- mi Heyet toplantısında müstace}iyet 
ne geçen ganalm şimdi .10.605 esire, kararile gÖTÜşülecektir. 
85 tanka, ~ 177 topa baliğ olmu.ştur. Tayland kuvvıetleri arasında bir mu- sonra burasını geri almışlardır. Sıfı

haN!be başladığı bildirilmektedir. nn altında 30 derecede yapılan bu 
Bu haber Tayland'ın da harekete muharebeler esnasında her evi ayrı 
geçtiğini gösteriyor. iki taraf ara- ayn zaptetmek lazım gelmi.'}tir. Al
sında büyük bir meydan muharebe- manlar Mojaisk'in garbında Boro
si bekleniyor. dino'ya çekilnüşlerdir. Şimdi Sov-

Bir rivayete göre Arjantin ve Şilt saata kadar geee ve gündüı: mesai 
katı vaziyet almadıkları takdirde bir yaptırmağa, kadınların ve 1 3 ya• 
murahhas heyetinin bu iki devleti' şından yukarı çocukların sanayi iş
Panameriken birliği W.,ında bırak- !erinde ve 16 yaşından yukan erkek 
mak teklifinde bulunması muhtemel- çocukların maadin işlerinde çalıştı• 
dir. Arjantin Başvekilinin çarşamba nlıp çalıştırılmamasına, hafta ve 
günü kendisine kati talimat gönderil- bayram tatillerinin kaldırılıp kaldı
mesini hükfımetinden istediği söyle- 7ılmamasına, icabında, hükfum:t 

Bava kuvvetlerimiz Kerç boğazında 
bombalarla düşmanın bUyük bir ti
caret gemisini sakatlamışlardır. Bun
dan başka bütün d~ cephesindeki 
müdafaa muharebclertne muvaf!ak.i
yetıe müdahale etmişlerdir. 

Bir denl1.altı gemimiz Buz den1-
z!nde kuvvetle himaye edilen bir ka
file arasındaki bir düşman mı.ıhrlbl
nl ve bir yük gemlsinl batırmıştır. 
Diğer bir mubriple iki yük gemisi 
torpille ha.sara uğratılmıştır. 
Savaş tayyarelerimiz İngiltere et

rafındaki deni:r. çevresinde yaptıklan 
keşi! uçuşları esnamnda Britanya 
adasının doğu kıyısında büyük blr 
fabrika ile liman tesislerine ve İngll
terenin cenup doğusunda bir telsiz 
istasyonuna tam isabetler kaydetmlş
ll'rdir. 

Afrtka şimalinde her iki tarafta ha
fif topçu faaliyeti olınuş!ur Kıyı bo
yu üzerinde hareket yapan İngiliz kı
talarile Afrika şimal kıyısı açışındaki 
dü~an gemileri muvaf!akiyetıe 
bombalanmıştır. Malta adasındaki İn
giliz hava alanlarile vaıetta şehrine 
gündüz ve gece tesirli hava akmlan 
yapılmıştır. 

Dün gece düşman zayıf hava kuv
vetıerile Almanyanın şimal batı 
kıyısına bombalar atmıştır. Husu
si binalar hasara uğramıştır. Dört 
İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 

Kara kış 
Dün termometre sıfırın 

altında 9 dereceye 
kadar indi 

ithalat ve 
ihracat 

Eşya fiatlerinin yeni bir 
usule bağlanmasına 

çalışılıyor 

Malezya'da Japonların sol cenahı yetlerin buraya taarruz• etmesi bek
azami tazyiki yapıyor. Japonlar !eniyor. 
Singapura henüz çekilmemiş olan Doneç havzasında, Harkofun 
bir kısım İngiliz ve Avustralya kuv-

tl · · uh dild·-· . şarkında da şiddetli muharebeler ol-
ve ennm m asara e ıgını ve k d B h ,_ l h ·· 

uh b • . --'-' lmak ma ta ır. u mu areoe er enuz 
m asaxa çen ennm suuaşhn - · l · · Al 1 b. k 

ld w b"ld. . I 1· gi]•zl netıce enınemıştır. man ar ır ço 
ta o ugunu ı ırıyor ar. n ı er -ıı.ı " .,_.l • • ı 'idi · 

Anı. 21 (T 1,., nl ) ....,__ t · J Jann b .. s· d taatrUL arı taruettı.ıı;; ennı Dl rıyor-a.ar& e .,-AO a - .. ...,..re ıse apon enuz mgapur an I 
Vekaleti, ithal§.t eşyası fiatıannın 11 O kilometre mesafede olduklarını, ar. 
muhtelif ~mleketıer 1tiba.rlle yük- , geriye çıkardıkhın kuvvetlerin mü- Libya cephesi: 
sellş nlsbetıerini tedklk, tesbit ve bu him olmadığını haber veriyorlar. 
flatlann seyrlni takip etmek için it
halMçılar birliklertne vazife vermek- Filipin'lerde Japonlar, Luzon ada
tedir. Blrlllcler azası .olan ve olma- sında Bataaa yarımadasına çek.ilen 
yan bllilm.um ithalatçılar test>lt edl- Amerikan kuvvetlerine merkezden 
len bazı maddeleri 938 ve 941 senele- hücum ediyorlar. Mindanao adasm
rl içinde hangi fiatıarla ithal ettikle- da da Daıvao'nun 50 kilometre şar
rfni İstanbul, İzmir ve Merslndelti kında muharebeler olmaktadır. 

Lıôyada sükunet vardır. Bütün 
harp faaliyeti, seyyar ko1lar arasın
daki çarpışmalardan ibarettir. İngi
lizler 1 O senedenberi görülmemiş 
kum fırtınalan hüküm sürdüğünü ıve 

Almanlann bundan istifade ile ge-birlikler umumi katiplerine bildire- Japon hava kuvvetleri Singapur'a 
ceklerdir. niş sahaya mayn yerleştirdiklerini, 

§iındiki halde bir anket mahiye-F hüyl ük h~r Hinh~vda. akınıdyapdmışlauhrdır. maynlann lngiliz ileri hareketiıne 
tinde olan bu çalışmadan alınacak . e emenıı; ıstanın a a m te- mani olduğunu bildiriyorlar. 

niyor. mezun bırakılmıştır. 
• t 1 HükUınet her hangi bir maddenin 

Bırmanya ya ~hsi ihtiyaçlardan fazla biriktiril
mesini menedebilecektir. 

taarruz genişliyor Kira işleri ve kaloriferli 
{Baş tarafı ı inci sahifede) apartunanlar 

bava kuvvetlerine mensup rasıt1arm Bu kanun meriyettc bulunduğu 
fazl 'kt d ktgiliz asker toplu- müddetçe her nevi gayri menkullere 
1 kt mı b a 1 · .. dük ait kira bedelleri hiçbir suretle arttı-
u • 8:,n ve arp ma ze,.mesı gor - nlmıyacak, kiracılar mukavele müd
lerım yazıyor. t 9 sonkanunda Japon detinln hitamından 15 gün evvel go.y
bomb:ı tayyareleri tarafından yapı- rı menkulü tahliye edeceklerini bil
lan bir hücumda takriben 250 fur- dirmedikleri takdirde mukavele ye
gon tahrip edilmiştir. Dilenmiş addedilecek, yalnız f!V sahi-

bi gayri menkullere kendisi oturmak 

GI d G il 
istediği takdirde mukavele müddeti• e a u e nin hitamında evin tahliyesini istiye
bilecek ve kömür fiatlannın artışı 

Radyoda bir nutuk 
söy]iyerek Rusyadan 

hararetle bahsetti 

nlsbetinde kaldrlf-erll binalara zam 
yapılması Vekiller Heyeti kararile tes
bit edilebilecek ve bu hükümler ka
nunun nıeriyetten kalkmasıııdan üç 
ay sonraya kadar muteber olacaktır. 

neticelerden sonra ithalilt ve ihracat lıf noktalara hüc~m~ar yapılmakta- Libyadaki Alman kuvvetleri ku-
qyası hakkında, fiatlan bakımından, dır. Tayyare gemilerınden uç.an tay- ]' H· l .. . 
Y,_1 usuller ittihaz edllece'~'-. yareler Avustr-L·a adasının şima- mandam general Romme e ıt er Londra 21 (A.A.) - Hur Fransız şefı 
"'" "'~ • • ıu~ k ı l akJ d • 1. general de Gaulle dün akşam radyo-

fiat listesi ve etiket 
mecburiyeti 

Lüzumlu mah1mat elde edilclikten imde bu çok noktaları bombalamış-! ı ıç t ve mcte yapr ı ernır sa ıp 1 d blr t k .. 1 ml.şti G I Al ' Hükıimet cinslerini tayin edeceği 
!ardır. nişanının şövalye rütbeısici vermiştir. a nu uR royde tarirh.. ekanerad '·t·ı;~ malların fio.tlo.nnı ve bu maddı>le.t: sonra birlikler umumi katipleri An- ma.nyo.nın usya a ın y. e .. ı6ı .. -

karada bir ıoplantı:ya. ça~nla.caklar- en büyük mağlfibiye'!ie uğradığını, bu içln tuccarlo.r ~asında. fatıura alınıp 
dır. Asker 1 ·1 k kan u n u mağliiblyet henüz kati netice verme- verilmesini tesbıte mezundur. 

mekle beraber Rusyanın Avrupada Ayrıca 100 kuruş~~n fazla satışlar 
Maliye Vekaletinde galip vaziyette görünmesi bir müva- için alıcının talebi ~erme satıcı fa-

tayinler zene garantisi olduğunu söylem~. tua vermeğe ve ~cır sıfatını haiz 

M f r k •• dd • • 3 Fransız _ Rus ittifakından bahsederek şahıslar arasında hır malın bulunm.ar 
Ankara 21 (Telefonla) - Mali- UV3Z1.a 1 mU ettOl Seneye son vaziyetten Fransızlar kadar hic 1 dığı satıcı tarafınd::ı!1 bzyan .ediWgi 

ye Vekaleti Bütçe Umum Müdürü . - ve alıcı keyfiyeti mubeyyin bır v&.:ıi-
HuJUsi Maliye müst~ar muaıvinliği· k }ayıhaSl kabul edildi !!:S:~m memnun olmıyaca~ı Hhe ka istediği takdirde bu vesikanın ve-
ne, müsteşar muavini İhsan Varidat Çl aran t(aDUD ~ ır. rumesl, dükkan veya paz:ırıardo. so.tı-

E 1kl b 1 ka d .. mum u ur ugune, utçe V'C ma ı ) B k M·ıı M 1' · b ·· k" lan u M ··c:1·· ı .. ~.. B'· lA Tlf u·. s lan malların üzerir..e etiket wya her 
vve gece aş ayan r wı k tr ı ··c:1·· l .. k · · Ankara 21 (AA - üyü ı et ec ısı ugun u top bsın- kesin göreceği bir yere fiat listeleri 

muhteli! fasılalarla devam etm~tir. H0ı:ı. 08 .. umum m~ kr u ;nuavım da umumi mülhak ve hususi bütçelerle idare edikn daireler ve beledi· asmak mecburidir. Mevcut malı sa-
Termometre dün sıfırın altında 7 de- a 

1 
utçe ve ma 

1 
ontro umum yelerle sermayesinin tamamı bunlar tarafından verilen daire ve mües· tışa arzctmcmek, saklamak, kaçırmak, 

receye, geceleyin 9 dereceye kadarlmüdür~~~~· Bütçe v.~ mali kon:J seseler arasındaki ihtilafların hakem yolu ile halli hak.kıodaki kanunun Avrupanın e.arkindan muvazaa yolu Ue elden çılmrnıak, 
inmiştir ki bu, senenin en duş-ük de- trol muduru Ekrem Butçe ve malı b l A k l k k b · · Y piyasada darlık husule "etlrecek şe-

k 1 d · ı:~- tefsiri mucip olmadı.nna dair maz ata i e s er i anununun eşıncı İ "' 
recesidir. ontro umum mü ür muavın~ıııe, 0

• b k d d kllde mahdut ellerde toplamak, her 
Anadolunun ekser yerlerine ve Varidat umum müdürü İsmail Hak- maddesine: cHalen silah albnda bulunan ve bundan sonra silah altı- aş a spanya a a hangi bir maddeyi teamül harlclııde 

Trakyaya kar yağıyor. Her tarafta b Tedkik heyeti reisliğine tayin na alınacak olan muvazzaf erattan tam hizmetlilerin muvazzaflık müd- başgöstermiş muhtelif ellere geçirmek suretlle ffa-
sofluk şlddetlldlr. edilmişler ve bu tayinleri yüksek det1eri, sınıf tıefrik edilmeksizin, fevkalade halin devamı müddetince üç tını arttırmak, teamül harıcı diğer 

Belediye karın yollarda birikmesi tasdika iktiran etmiştir. ve kısa hizmetlilerin {yedek subay yetişecekler hariç) iki sene olacağı~ bir malın da beraber alınmasını ıste-
lbtimalini nazarı ltibare alarak elin- hakkındaki fıkranın ilavesine dair kanun layihasını kabul etmiştir. Londra 21 (A.A.) - Harbiye müste- mek, blr malı fazla. fiatla sat.mağa. 
lleki mevcut temizlik amelesini bil- Bugünkü toplantıda yedek subay ve askeri memurlar hakkındal.."i şan B. Grigg, Avam Kamarasında 510- matur filll~rde buhınmak ya~aktır. 
bassa tramvay caddeleri üzerinde bi- Canterbury baş piskopo kanunu değiştiren kanunun üçüncü maddesill'C bir fıkra ilavesine dair rulan bir suale cevaben demiştir ki: Nakil vasıtaları ve 
riken karların temizlenmesi işinde SU İstifa etti kanun layihaşının birinci müz.ake-resi de yapılmışhr. Orta Şarkta İngiliz kıtalarını Avru-
kullanmıştır. Kar devam ettiği tak- Meclis cuma günü toplanacaktır. pa haricindeki tifüs salgınının yayıl- ziraat işleri 
dirde belediye para ile amele tutacak Londra 21 (A.A.) - Canter- ması ihtimaline karşı korumak iizere Hükumet, her nevi nakil vasıtala• 
ve kan !;abuk kaldıracaktır. bury baş piskoposu, istifasını verdi- Refah vapuru hadisesinin Resim ve heykel sergisi hususı tcdbirıcr aıınmıştır. rının seyrüserertnı ve natınrını tan-

Edime 21 - Edlrne'de şiddetli k.ı.ş ğini söylemiştiı. İşçi mebus Milner, bu salgına n::ı.- zim edebileceği gibi bu va~ıt'\ları maI-
hüküm sürm<"ktedir. 48 sa.atoonberi tahkikatı dün açıldı ze.n dikkati çekerek hastalığın Şarki zemelerile birlikte mutad ücrcL!erin1 
kar yağıyor. Soğuğwı şiddetinden Alman a a hava akın"ı Ankara.2.1 <T. elefonl.a) - Refah Gü:r.el Sanatlar Birliğine, Müstakil Avrupa'da tehlikeli ni..<ı:betıer aldığını vererek lüzum göreceği yerlerde ça· 
mektEpler pazartesi gününe kadar Y Y . vapuru hadısesı tahkıkat evrakını Ressam ve Heykeltraşlar Birliğine, ve İspanya'dıı. kendini gösterdiğln1 lıştırabilecek, kara ve deniz vnsıt:::.la-
tatil edilmiştir. Berlin 21 (A.A.> - IngUlz. tayyare- tedkik etmekte olan beş kişilik Mec- D grupuna dahil ve hiçbir gı-upe. dahil roylemiştir. nnı bedelleri mukabl!inde satın ala-

lerl, gece, Almanyanm şıınal bntı 1. ,_ . h h d,_,,_ olmıyan ressam ve heykeltra~lann e- Mllner, bu hususta. çok bilgi bilecek, zerlyatın nevi ve çeşitlerini 
H kıyısı üzertnde ve bu arada Emden ıs .~?m~s!~u emen em:_n te IUJIO.• serlerlnden mürekkep üçüncü Devlat ve tecrübe snbibl olan Rus makamla- tayin veya herhangi bir mahsulun 

atay' da SU baskını şehri mahallelerine bombalar atmış- lerını ~ıtırmış ve hazırla_dıgı mazba· Resim ve Heykel sergisi dün Güzel rile Harbiye Nazırlığının temas ha- ekimini menedebllecektir. 
Antakya 21 - Son g~nlerde yağo.n !ardır. Evleroe bazı hasar olmuştur. ! tanın ılk ~ısmı?ı !..~zma~a başlamış- Sanatlar Aka.d.emisinde Vali doktor linde olup olmadığmı sormuştur. n. Diğer taraftan zlr::.at 5.IcLierini, ilil.ç 

yağmurlar neticesinde Asi nehri ta.,-1 Elde edilen hf!.-berl.ere göre, bu hücum tır. T ahmm. e.dıldıgıne ~?re bu maz- Lütfi Kırdar tarafmdun açılmıştır. Grlgg, şöyle demi.5tir: •Buna derhal ve tohumlarını lüzumuna göre sata
mı.ştır. Beş köy su altında kalmıştır.! esnasında 4 Ingllız bomba. tayyaresi bata Meclısın kış tatılınden evvel Seı·gi 15 gün açık kalacak ve parasız cevap veremem. Fakat böyle olduğuna bileceği gibi ödünç veyrı. kira mukn.
Halk başka yerlere nekledilmiştir. diişiirülmiiştür. Umumi Heyete ıJevkedilecektir. gezilecektlr. oldukça emlnlnu bilinde verebilecek, büyük ve küçük 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 
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baş hayvanlann alım satım ve kesi
mini tanzim edecek ve bunlar:ı el 

ayırmı}ordu. Fahrinin bu sırnaşıklığı - Şüphesiz efendim. l'ceğiniz saat de beş raddelerinde koymağn salahiyetli bulunacaktır. 
gen~ kızı adam akıllı sıkmağa baş- Bu cevap üzerine Şahiı.'1 asıllarını olmalı ki, ben burada bulunayım. Muafiyetler 
lamştı. Delik.anlı, bunun farkına va- satacağı ik: kıymetli resmin, muba- Şimdilil allahaısmarladık. Bu işlerin yapılması için hükumet 
rınca genç kmn üzerinde yaptığı te- faza etmek üzere kopy>esini yaptır· Şahin, ayağa kalktı, Galibeye emrine hazinece 100 milyon liralık bir 
afrden memoun göründü ve ayag~ a ak h · · k d. · h l t 1· ıı kti B m ve u ışı en ısıne ava e e • söyiyeceklerini bitirmişti. Genç kız, sermaye ver ece r. u sermaye-

Nakleden: (Vft - NQ) kalkarak Şahine: mek istediğin: Galibeye anlattı. YeI- Şahinin mağazıısından çıkınca, fab- den sarfedilecek paralar muhasebe! 
- Azizim çok acele bir işim var pazıeci tatlı tatlı ve bir baba tavrile rikadaın çıka,. .. k olan hem .. ı·reoı' Me- umumiye arttırma ve eksiltme ka• 

Mebrure, Galibeyi, yazıhaneye kat benim unutmama imkan var mı mua·· aadenız· le gı·dı'yorum Jedı· ve Ga- · .- ,, " nunlarile divanı muhasebat muraka· 
cı konuşuyordu. En nihayet, bürosunu Iih ld 1- } ak · · d aokarke:ı, tezgah arkasında duran efendimf übeıye de eğilerek: ayı, yo a ıı;arşı am ıstiyor u. besine tabi değildir. Kanunun me• 

yüzleri boyalı iki satıcı kız, manalı Şimdi Galibe, daha serbes konu- - İnşallah yakında tektar görü- ~:~:~ içinden iki şaheser resim çı- Fakat saatin ııeç olduğunu görünce, riyette bulunduğu müddet zarfında, 
hir surette gülüşmü~ler, biribirinin §uyordu. Şahin gibi, i~inin ve mes• "ürüz sözleTİni hafifçe mırıldanarak b ındar vazgeçti ve evine gitmek resmi daire ve müesseselerin yekdi-
ku1ağma eğilerek bir şeyler fısılda- leğinin ehli biı adamsı teşvik ve il- -s - İşte kopyet.İni çıkartmak iste- için Taksimci.en Ayaspaşaya sapb. ğer!le olan alım ve sn.tun muamelele-
mışlardı. Galibe, satıcı kızların bu t:ifatı kendisine kuvvet ve cesaret çıkıp gitti. Şah.in, Galibe ile baş ba- diğim eserler bunlardır. İş biraz GaJ b d Ş rinde de arttırma ve eksiltme kanu. 
hareketini görmedi. Zaten görse bi· veriyordu. şa kalınca, teklifsiz yanına oturttu. güçtür amma, gayret ederseniz, disi!ee,Y:~:incb. ı~rçi~ .. eveidrmi. iQ,ab~~·ti.kkbenaİ nu hükümleri kısmen veya. tamamen 

F k k - · · f ı· · d l' d d. "Y .,, ..... Vekiller Heyeti kıuarile kaldınlabile-le, safllğı doluyısile, bundan bir ma• Şahin gu .. lerek: a at ızcagızın ızzeti ne sini İncite• >e ınız en ge ır e ı. ]r~n d ... v~ı'dlerde bulunrnu..+..•, 
k k k b h k f .,.. .. ..,.w cektır. Verilecek ratura, vesikalar, 

oa çıkaramazdı. _ Paketinizi açınız bakalım, bize ce en üçü i:- are ette bile bu- - Şüphesiz e endim, sızı mem- G . şikayet, ve ihbarlar, evrakı musblte 
Yazıhanede, yelpazecı· Şahin ile l lunmadı, ressam Şevkete karşı bes- ınun etmegw e r~l1oscagw ım. alıbe, .G.azhane yokuşundan .. ya-

n ... nefis şey e~ getirdiniz dedi Gali- r- ,... d y k k suretleri, her nevi ruhsat, rüsum ve 
kad F h · t 1 d D k ledigw i samimi muhabbet ve dostlu H k · · · b. 1' vaş yavaş ınıyor u. o uşun oşe- ·ı d ar a_,.ı a n, o uruyor ar ı. o - be pakeb açarak hazırladığı etüdleri w - - er opye ıçn'\ SlZe ırer ıra . • .. Y• • • vergı er en muaf olduğu gibi bu ka.-

tor 1:1aş?'1~t ora~a y?kt~; ~·.Yalova- Şahin'e uzatb. Yelpazeci, tek göz- gundan, kecdisinde resim yapmakta vereceğim. Vakıa bu para çok değil, sını donecegı sıra?a, kendısıne ya- nuna göre kunilmuş teşkiliı.t ve mü
ya gıtmışa. Galıbe ıçen gırınce, Şa· lüğünü takarak etüdleri birer birer gördüğ:: fevkalade istidad ve hece- ammn, sizin küçük ihtiyaçlarınızı te- hancı gelmeyen bır ses duydu: esseselerc karşı taahhütlere gir~nlş 
hinin sars~ v~.~u:uşuk y.üzü güldü: tedkik etti. Bazılarını beğendi, bazı- riklikten, yükseltmek için elinden min edebilir. Yalnız kopyelerin dik- - Galibe hanım, Galibe hanım: olan müteahhitler kazanç vergisi ka-

A G 1 b h 1 ld.w. k d d · G k b · · k d' nununun 8 inci maddesinin muaddel - ' sız mısınız, a ı e anım larında kusurlar buldu ve Galibeye ge ıgı a ar yar ımını es:İrgem1ye- katli ve itinalı olmasını isterim. Bun- enç ız, aşım çevınnce, en ı· 
d. w k il " d . 1 . şah· . c:1··kk birinci fıkrası Ue 33 üncü maddesi ve rye ayaga ·a dı. hakikaten kıymetli direktifler verdi. ce~in er hah.setti, kızın getirdiği iki !arın kopyesini kaç günde yapabi- sıne ses enenın ının u anında, 

74 
üncü maddeısinin B fıkrası hü· 

- Evet efendim, bendeniziml Yelpazeci, etüdleri gözden geçirir- etüdü hfr lirayu. aabn aldı. Maksadı lirsiniz~ ik. defa raslam1ş bulunduğu Fahri hükümlerinden muaftırlar. 
- Doğrusu, sizi tekrar görmiye- ken, arada 611'ada l:>ir, koltukta Galibeyı korkutmamak emniyet ve _ Size kati bir gün söyliyemi~- olduğunu gördü. Bu tesadüf, hiç del Bu kanun hükümlerine muhalif ha-

ce3imizden korkmağa başlamıştım. sessiz sessiz oturan Fahriye dönü- itimadını kazarunakb, Şahin bu eme- ceğim amma, bu işi on on beş gün- ho,.una gitmedi. Bu sık zarif ve zen-' reketlerde bulunanlara, suçun mahl· 
- Sizin tayin ettiğiniz saatte gel- yor ve: line de ermi~ti. den evvel bitiremem. Çünkü kopye- gi;; sandığı genç ke:ıdisinden ne is-1 yetine gö:e, 25 liradan 10,000 liraya 

dimi -Bı... etüd hakkında fikriniz n-edir Bir aralık genç kıza sordu: leri itina ile yapmak istiyorum, tiyordu. Galibe 'bunları düıünürken kadar ve 7 günden 10 seneye kadar 
- Öyle mi zannediyorsunuz) d. d r h • ı hapis cezası verilecektir. Adliye Ve-ıye soruyor u. ra n, gösteri en - Sizıe küçük bir iş havale etmek - Dediğiniz gibi olsun. Yalnız Fahri yanına yakla~rak nezaketle Uleil istediği takdime bu suçlara 
- Bir çok işleriniz olduğu ci- ıeyleri daima takdirlerle karşılıyor. istiyorum. A_caba k~bul eder misi- hangi gÜL ma~ıızaya uğrıyacağınızı selam verdi: baktırmak üzeye hususi mahkemeler 

b'!tle, iht1malki unutmu§8unuz. fa- gözlerini. GıUı"be~ sö.ıl.eri~n • niz - - - bir ilc:lix abllecek.tlı. ___ _ 



22 Kıtrıunusani 1942 

AKŞAMDAN AKŞAMA ( C!_ 'llf'WlliR HABBli........._~· i] 
Ankaralılar! I stanbul- rıifii'&IJ :- =-

lular ! Hepiniz birer hoca •--------
811
----------------------• 

olduğunuzu unutmayınız Yeni ekmek ı Satye binası 
~~"m~=r:-m.:: karneleri davası bı•ttı· Lmduiana 2itgide bösbütüa kanaat 
Ketİrİyorum. 

Anadolud" dolqbiım ııralarda Ayin yirmi beşinden 
sniitemadiyen: ı _ ı.: 
_Buranın h.uausiyeti?... • diye itibaren dağıb &CaA 

aoruyorum.. 
Ve sailık veriyorlar: Şubat ~ ek:met mmeiert dün An
- Falanca hoca. pek çok tarih ld- kara.dan şehrimize gelmlşt1r. Bu ka.r

tabı okuırmftur. Aaan atilmdan da neler nalhlyelel'do tıeşkll edilmekte o
anlar. Sizi onunla temaa ettirelim... lan W]e bürolarma. dağıtılnıış ve dol-

Eski Denizbank umum müdürü 
B. Yusuf Ziya Ôniş ile 

arkadaşları beraet ettiler 
Sö 1---L duruJmalanna başlanmlfb,r. Karne-

yıcun... dağıttımasına. b m 
• - Mevcud kitapları ben de bili· ==den itlba-ren t>a.şıa.:a:ıc- Salıpazanndaki Satye binasının mahkemesinde bitirilmiştir. 

rım. ~~ezaem.!e arar. bul~, 0~ tır. Denizbank tarafından satın alın- Mahkeme, Satye binasının Jaı,. 
yabilirim. bkit~bıgım ~~-~~~::· V~t lafe bürolıı.rma. gönderclll1 ması t .. h .. de yolsuzluk vapıldığı nuna uygun şekilde ve değer fla-
Ben hayat ta mı O&U1D1UL myeU&A· 3 ·· ~ · 
d · Memleketinizde ıimdi mev- bir emirle tame tıevzıatmbınll .. u-ı!.un1 iddia.sile eski Denizbank umum tine satın alındığı, iddia edilen 

eyun... içlnde t.ama.mlanmasım u.u~· r. Ö w v1 
cud özellikler neler?.. Karnelere ait olduğu k1msenin ısmı müdürü B. Yusuf Ziya n~ lle sahtekru-lıgın maddi ve mane 

Yqlısı. 1ıenci bafbqa verip uzun ya.zılmay~ ve karneler hamiline arkadaşlan Necdet kasımgll Ta- unsurlan mevcud olmadığı neti-
a.zun düşünüyorlar. alt olacaktır. hir Kevkep, bmail İsa Caniş. Sa- cesine vararak maznunların be~ 

- Bir cins börek yapıhrdıı &izin Dün sabah vııa.yette Vali ve Bele- dun Galip SavCl Sedad Erol Zi- raetlerine karar vermiştir. Karar 
ynirü pideye beru:erdi amma. ıim· diye Retsı dokt.<ır Liltn Kırdann re- • . • 

~i asak dolayısile maalesef yok. isllğl altında kayma.kam ve nahiye ya Taner ve Cemal Şahinglrayın memnuniyetle karşıla.n:mış, bir 
_Y Ya. •• Vah vah... miidilrlerlntn i§tlrakile bir toplantı nakzen yapılmakta olan muha- çok zevat B. Yusuf Ziya öniş'i 
- !1ir de kebap vardır ... Bir gÜn :~1:11j~~tıı!°~:ıd~ım=\~ kemeleri dün birinci ağır ceza tebrik etmiştir. 

lezzetine ~akum... • . .. gelen tedbirler etrafında. konuşul-
- Yed~:· Pek ıptİ;daı.fey ••• Sel· muştur. 
~ eserlennı yap~ b~ ~ b~- Diğer taraftan ia.şe bürolarının ku
nın tabalıa .. medenıyeti bakiyesı ol- rulması tamam.lanmış gibidir İstan
duğunu isbat için bin şah.it 18zun... bula ba~lı 83 nahiyede teşklİ olunan 
Başka?... bürolara. şimdiye kadar 250 memur 

- Başka ... Durun bakabm •• Ha... alınmıştır. TeşikIA.tı tamamlanan 
Oturak alemleri... Fakat onlar da, bazı bürolar dünden ltJ.baren çalı.şma
ı.uesela sizin GaJatadaki balozlar gi- ~a başla~ır. 
bi tarihe kanşb... ismi nr. cismi Vilayete gelen aiır l§çi beyanname
yok. .. Sonra. •. Şey ... Kadınlar. bq- Iert şimdlye kadar 14 bine bal.iğ ol
larma fU tarzda mücevherler, altın- muştur. Beyanname veren baın ~
lar takarlar ..• Şehrin dışında beş alb çUere dünden itibaren günde 750 
halı tez.gihı vardL •• Şimdi ahval do- gram ekmek Yerilmesine başlanmış
layısile yalnız bir tanesi işliyor... tır. 

-Daha? 
- Efendim ... Malum ya. .. lstan- İnönü gezgisinin inşasi 

Lulda ne. !apdırsa. onlar taklid edi· müteahhide verilecek 
liyor. Bwm yerh usuller, &det1er 
terkolonarak. yerine lıtanbulunki
ler .• Neticede, siz de, aradağmısı bo

Et fi ati 
Dün mezbahada bir 

toplantı yapıldı 

Et 1.şi için dün m~ahada bir top

Hamlet davası 

B. Peyami Safanin 
açtığı davaya dün 

devam edildi 

latı yapm:ıştır. Toplantıya ti.~ret Hamlet dedllrodusu müruısebetlle 
müdürü lle Flat Murakabe Burosu TüM Tiyatrosu Mecmuasında. yazılan 
şefinden başka 48 toptancı da iştirak (İbret> başlıklı yazıda. Jı.:encllshı& ha.
etmiştir. karet edildiği iddia.sile muba.rrlr Pe-
Toptancılar, tıat yükselmesine kar- yaml Safa tarafından Neyyire Er

§l mesut tutulacak bir mutemed seç- tuğrul ve Zeki Ooşkun aley~rlne 
mişlerdir. açılan hakaret davasına. dün asllye 

blrlncl ceza. mahkomeslnde devam e-

Şehir Tiyatrosu komedi dilml.ştir. 
Evvelki. karar mucibince bu celse

kısmına bina aramyor de, ehlivukuf heyetln1n maıbk~mede 

Sahife 3 

Yalova Kaplıcaları 

OTEL TER AL 
ve 

BANYOLARI 
Bütün q mevsiminde açıktır. Vapur: Her sabah 8,30 da 

öprüden. Yalova iskelesinde otobüs vardır. (618) .._ _________________________ , 
liaplsbane parmaklıklan arl~ , "IDO" se 

KADIN- MAŞUKA... ANNE .. , .......,_._,..., 

OLGA 
TCHEKOWA 

Bllyiik bi dehat sanatkArane ne 
yara.ttıtı 

AN6ELiKA 
(GtJNAIISIZ KADIN) 

fllmlnde sevgilisinin M:tıras:ını vika
ye 1ç1n fecı sırrını ifşa etmiyor ve 

sülcil.tanu muhafam ediyor. 
Bir kadının acıklı ve gayet müe<:Slr 

Bu akşam Ş A R K sinem~sında 
görecek ve muammanın nasıl halledlldi~i anlıyacaksınız. 

Bu aksam SARA v Sinemasında 
LiNDA DARNELL - MARY 
HEALYve JOHN PAYNE 

tıarafından tevka.13.de bit t.arzda yaratılan 

YILDİZ YAÖMURU 
larnıyonunuz ••• 

Belediye fen heyeti müdürlilğü İn
önü gezglsinln imar projeslle şartna
mesini hazırlamıştır. Ge~l ıo şu
batta. lıı.şa olunmak üzere mütıeahhide 
ihale edilecektir. 

Bamun bir vakıa olduğu muhakkak. ....................................... , 

Öğrendiğ!m!ze göre, İstanbul 'bele- mütalea.lanna. müracaat edll.m.üJtir. fUminde yeni sinema. yıldızları doğacak ve HollYWood, 1ht1şamınm 
dlyeslnin Şehir tiyatrosu komedi kıs- Heyetten B. ~ed Hamdi Tanpınar ~ edecektir. Sinema yıldızlan. •• Aşklan~. Rekabetleri... Müstakbel 

Anadolunun neresine git.seniz, mev
ırr hususiyetler kayboluyor. Ankara· Teşekkür 

mmın ~ler verdiği Fransız tl- mahkemede, (Ibret) baş.lıklı yazıda sinema. k:rallçelerinln mesut ve feci hayatıan 
yatrosu ile yaptı~ kontrat müddeti bulunup dava. mevzuu .olan (Jumal-
tamamlanmıştır. Bina sahibi, tiyatro- cı) kel!meslnln ha.karetı mutaza.m.~:ln r= Bu akşam: Saat 9 dan ltıöaren ELBMmA Sinemasında 
yu yeniden kiraya vermek istemedi- olduğu hakkında. raporlarında muta- Senenin en neş'ell fllıni. 2 saat kalıkalıa, Çapanoğlunun emsalsiz 
!tinden beledJye komedi Jnsrnı 1ç1n leasını bildirdiğini, kendisi edebiyat macerası tekrar tekrar görülecek nefis mm. 
yeni bİr bina aramak mecburiyetinde profesörü olma.sı dolayısile alttuallte C Q ş' K U N Ç 1 R A K 
kalmıştır. olarak bu yazıyı okuduğunu ve şah-

mn ve fstanbulun maddi ve manevi s -:ı· b b ·ı · · : dal b ral • t ed' ev15uı a amız 'Ve aı e reısımız 
moB ~- ud arda ıbıraye b' aylor. Hacı Zade Me'hmed Nuri ETel'in acı 

u. aıa:>a an a azı use er çı- .. 1.. .. d l .1 _ ..1 L 1 
k ak • ed elbett o umu o ayısı e cenazıı::oe DU un-

armE el!caCp H erp • e. H-"- 1 mak; telgraf ve mektupla kederimi-
vv a, • . • nan ve aıKev e- . . k k l" fu d '- ] 

• · -dah 1 • H • b' · ti.hah ze ışlira etme ut n a ou unan 
rmın mu a esı. Ml1 ır an b" .. kah d ı 

Şimdiye kadar Beyoğlu mmtaıka- sen jumalcı kelimeslntn hakaret ma- (TtlRK.ÇE SÖZLV> 
sında müsait bir bina bulunamadığın- hlyetlnde olduğu kanaatinde bulun- Parisl.n en meşhur Komedi Artistler!. hasd olup «kaybolan küçük ıanat- utun akkr" akved ~s~ arı~ı~a Iadyrı 

1 al bulal b nl ayrı teşe ure e ennu:z m .. nı o u-
ann ust arını ını, u arın v d h · . 

dan Şehir tiyatrosu komedi kısmının duğunu söylemiştir. DUVALLES - FLORELLE - ALERME - MONA GOYA 
• ~ •• • ts•zı•v• ,.. • 1 gun an mu terem gazetenızın vasıta 

manevı zurrıye ı ıgme manı o a- ) 1 l . l . 
İstan,bul tarafına nakli düşünülmek- B. Burhaneddin bu yazıyı okuma- AYRICA: Cambazlar - Moskova ve Lenlngrad'm yüzlerce cambaz-

lun d. t bb'· ı • · il • ti' o masırn saygı anm a rıca ey enm. » ıye • us ere ruıı nuş • • • 
tedlr. Beledıye Şehzadebaş1 slnemala- dığını söylemiş, ehlivukuf sıfa.tUe Jardan ve muhtelif hayVanlarda.n mürekkep meşhur cambazhanesi. 

Bu giizel tesebbüsle müvazi olarak: Tuccardan Merbmn Melımed Nurı rının tiyatroya müsait olup olmadığı- kendisine t.evcih olunan sual üzerine (T C R K ç E) 

cBizim bölgemizde dedelerimizin Erel ailesi adına oğlu Ziraat Ban-
zamanına kadar ne gibi özellikler kası müfettişi Mustafa N. Erel 
varsa, değerlilerini ihtiyarlardan öğ- -------------
renelim, hatıralarımızı ve kitaplan· Ö L Ü M 
m:ızı eş diyelim; cümlesini diriltelim 
ve ebediyen yaşatalımfıt kaygusu da 
hakim olmalıdır. Bu, bir yurt.severlik 
ve saınat aşkı tezahürü o1acaktır. 
Mütehassıslarımmn. yüksek münev
verlerimizin, bölgesini sevenlerimi
zin üzerine düşen bir vazifedir. Tİ· 
rol'un, İskoçyanm, Bask memleket

Esbak. altıncı da~ belediye reisl 
merhum Hacı İhsan beyin oğlu Muk
bil beyin kızı, Esna! carniyeti vezne
dan bay Mehme'Ci Kmal'ın eşi ve 
gümrük kimyageri Saliha:ddin Urazın 
kayın validesi 

BAYAN M()RŞİDE KINAL 

lerinin ilh orijmallikleri. oralara se- müpteIA olduğu hastalıktan kurtula-
mıyarak dün gece rahmeti rahmana 

yahat edenlerce derhal görünür. Bi- kavuşmuştur. Cenaı.esi bugün Üskü-
zim de vilayet1erimizden birinden darda Sultan tepeslndekl hanesln
öbürür: ! geçince, sırf eskinin yıkınb- den kaldırılarak Karacaahmeddekl 
larile ve İstanbulun kötü taklidi nes• aile kabristanına defnedilecektir. 

nı tedkik etmektedir. bunun hakaret mah1Qretinde olduğ"u 
kanaatinde bulunduğunu blldirerck 

KOCOK HABERLER 

* Karagümrükte oturan Hikmet ve 
İhsan adlarında iki kişi dün blr ala
cak meselesinden ka.vga etınlşlerdir. 
cağından ağır yaralamıştır. ihsan 
Kavgada Hikmet bı~akla ihsanı ba

rapordaki mütaıeasını tekrarla.dığını 
söylemi§tir. Ehlivukuf heyetinden B. 
Sıddık Sami mahkemeye gelmemiştı. 1 Kendisinin mütaleasma müracaat e- ı 

dilmek frzere tekrar çağrılmasına. ka
rar verilerek muhakeme aym 24 üncü 
gününe bırakılmıştır. 

hastaneye kaldırılmış, Hikmet yaka- ============== 
lanarak tahkikata başlanmıştır. 

* Galatada Abdülkadir ve Hayred
din adlarında. iki ki.şl kadın yüzünden 
kavga. etmişlerdir. Hayreddin bıçakla 
Abdülkadiri sol memesinin altından 
tehlikeli surette yaralamıştır. Ab
dülkadir Beyoğlu hastanesine kaldı
rılmış, Hayreddin yakalanm1ştır. 

ŞEIIİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmında 

Geee saat 20.30 da. 

YAŞADIGIMIZ DEVİR 
İstiklal caddesi Komedl kısmında. 

Gece saat 20,30 da 

ı ş c t KIZ 
nelerle karşdqmamalıyız. Memleket , 1' 
c1eğistirdiğimiz anlaşılmalu!ır. •www•m•••. •••mım•ı-., ı " 1 

Zaten dünyanın. mimari deyince CUl\IA Gtl:N1t AKŞAJ\11 Kahramanlık menkıbeleri tarihe !jerefier verir ... Cesaret c!estanları ~ 
ckübik • modern», eğlence deyince I Şehzadeba.şı nata abideler kurar ... Yıldızların kudreti sinemaya harikalar kazan 

Yarın akşam 

Sinemasında 

Bütün şen ve neş'ell şarkılal'l herkes 
tarafından terennüm ve dans edile
cek güzel ve muhteşem Operet filınl. 

DAiMA SEN 1 ... 
Şaheserini .takdim edecektir. 

Göz kamaştırıcı lüks ve mizanseni... 
Gülünçlü ve eğlencell sahneleri.,. 
Gfrzel kadınlan ve modern z:ırafetıerl.. 
Baş Rollerde 3 meşhur Operet artisti. 

DORA KOl\IAR - JOHANNES 
HEESTERS - PAl'L KE!\IP 

Saat S,30 da: İBRAHİM ÖZGÜR 
ve ATEŞ BÖCEKLBRİNIN 

KONSERİ 

cbar • kabare» eşbiçlmliğile can sı- 1 T U R A N A LE 
locı bir bal almasından dolayı yanıp 1 Sinema Tiyatrosunda y k LA d 11 ... 1 • 

ycAkılıyorduk; «Nedir bu? Her yer- , Sinema. - Tiyatro - Varyete arın a şanı e gorecegınız 
de Parisin, yahut Amerikanın tes.i-

1

1 
San'atk:Ar N A Ş 1 T -.:::::::-::~nr:=:~=~===~======: 

rih> diyorduk. (..Jı-..KÇE) ' ' •- Bu sene yeg!ne filmini göreceğimiz ;w 
ind . b ? ve arkadaşları Tu•" 

Türkivenin iç' e de: «Nedır u 1 S O N A R Z U ı C H A R L E S B Ü Y E R 'İn 
Her yerde Ankaranın ve lstanbulun I • k 1 A K h 
tesiri .•• ,. Gerc~ onlar aıa ... Fakat Komedi 3ı>erde ın 1 ap a ram anı ,1 MARGARET SULLAVAN meV2ii hususiyetlerin de hakkını ver· 1 Yeni varyete numaralan. Sine-

k ·ı ı mada iki mm birden: ile beraber emsalsiz bir tanda yarattıgı 

mtan~~r;c:-~~. at enteresan olmak- 1 .. KA(Tü~rkl~Ne ~~u'~) LBl B A e K s T R lE rE: T 
......... aauır . """' filmi de İstanbul'da. senenin en büyük heyecanını en sonsuz neş'eslnl 

*~~ 2 • KARIM ve İkinci hisse de ı:ıuı p M verecektir. G&z kam.aştıran lüks ... Kalb durduran Yak'alar." Esrar 
ATRONU 1 <tolu ""klle senenin bu en muazzam Türkçe filmini akışlamağa hazır-Bi% büyük şehirlilerin sakinleri ve ~ 

(Va • l\'U) 1 11 den itibaren devamlı matineler. tanınız. Lftt!en yerlerln.1z1 evvelden kapa.tınız. Telefon: 43595 

(Devamı sahife 4 sütun 2 de) " it~----------------------· 

Mevsim.in en güzel ve büyük ~k filminin 1klnci ZAFER haftası 

S Ü M E R sinemasında 
Görülmemiş muva.ffakiyeUerle geçiyor. •••••" 

Bay Amcaya aöre ... 



Sahife 4: AKlŞAM 

Konuşulan ve AKŞAMDAN AKŞAMA L_G_u_·n_l_ü_k_B_o_r_s_a_I 
görüşülenle, Ankaralılar! lstanbul- _ 

duyulan ve yazı- lalar! Hepiniz birer hoca 
lanla avunup olduğunuzu unutmayınız 

korksaydık ... (Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

. • . hele münevverleri, ne derece model· 
( Ba, tarafı 1 ancı sahifede) 1ik ettiiimizi her hareketimizde dii· 

21 İkincikinun ım 

% 7 ,5 933 Türk borcu ı. n. Ill. 
• 5 1938 ikramiyeli 
il 5 1933 ikrıunlyeU Ergani 
» 7 19:ı. Slvas-Erzurunı I 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-41 
• 7 1941 Demlryolu istikrazı 

L . K 
23.25 

22 :K!nu:pusaıı.t 1942 

devlet adamları olduğu için ne. ,ünmeliyiz. (Saf kendi keyfunizdil', 
ler konuşulduğunu onlardan öğ- kendi ıafamızdır, kendi ziyanunız· 
rendik ve müttefik devlet Elçi- dır, ken.di «visiınizdin, aleme 
Sinin bize getirdiği iyi haberlere, ne!·:·). aan~ağunız fU veya bu ava• 

. reliğimız, bı.r de bakıyoruz. radyo-
Hariciye Nazın tarafından verı- nun kartısmda ıöylenmit bir ıöz gi. 

• 2 1932 Hıı.ztne bonolan 
• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvlll I - II 
A. Demlryollan tahvlll 1II 
A. Demir.volu müınes&ı senet 
T.C. Merkez bankası 

20.45 
22.15 

19.65 

19.75 
lG,'15 
56.50 
16.50 
27,25 
49.75 
49.-
45.75 

Baş, diş, nezle, .orip, romatizma 
len dostca teminata inandık, me· bi, yangının savurduğu bir uçkun gi
sele bitti. bi. her tarafa yaydıveriyor. Bir ba-

Bizc öyle geliyor ki bu gibi ha- yat felaef_e~i halini. alıyor; yakıcı, yı- T. İş bankası nama muharrer 
T. İt bankası (hamile alt ) 
T. İş bankası mümessil h!.s. 

142.50 
12.40 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün . ağrılannızı derhal keser 
icabında günde 3 ha§e alınabilir. Her yerde Pullu kutuları rsrarla isteyiniz. 

diselerin ehemmiyeti dışarda, kıcı o1a~yor •. 
· b" ··ıı··ı.. . T" ki İşte bil' ıdealizm yolu daha: 

bızden fazla uyu u uyor . ur - e:~.m. eh' .• ı · em1 u,, .... ' ır munevver en m e-
ye hakkında, bir çok zamanlar, ketin her tarafına imtisal örneği. ol· 
bir çok yerlerde bin türlü iyi kö· ı duğumuzu diitünüp en küçük hare
tü seyler konuşulmuştur ve da - lretimizden en biiyüğüne kadar, csırf 
ba da konuşulacak.ta·. Bunların, ken~ için değil, memleket için» 

kendilerine göre değ'Crleri de ola- yaşad~ı unutm~~:: . 
. • . . .. Ev doterken, nıisafalige gıder· 

bilır. Fakat biz, lı~dısclerı sozle ken, giyinirken, içki içerken, yemek 
değil, işle ölçmeye bın denemeden yerken, sokakta yürürken, bir nevi 
sonra cokt.an alıştığımız için po- boca rolünde imişiz meğer .•• 
litikad~ tuttuğumuz yolu, b~ka- AnkaraJdar! İstanbullular ! He piniz 
larınm bizim hakkımızda söyle- birer öiı:~~?'en ~ld~~uzu unutma-

dik · .. d - ·ı . . kte la yımz. Butün Turkıyerun hocalarw-lenne gore egı , geıçe o - Kurul akta 1 L !_ k 
~ .. . . ruz... m o an ve nuse ap-

na ve olabilecege gore çızenz. Ne ak · • ·· .. ·· ·· ı·· ·· d'·rt m ıç.ın gozunu, gon unu o açan 
birinin, kulağımıza getirilen gö- Türkiyenin hocalar1. 
nül avlayıcı tatlı sözü bize yan cv.a - Na) 

gelip bağdaş kurdurur, ne başka· 
sının arkamızda fısıldanan kötü 
niyeti uizim uykumuzu kaçırır. 

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki 
dostluğun dayandığı sınır kadar 
düşmanlığın açtığı uçurum da 
bazen dar, bazen geniş, fakat 
tnutıaka ölçülü ve hatta gecici 
oluyor. 

Dünya cehennem 1çindedir. 
Her gün kopan kasırgaların, çar
pışan ve değişen emellerin uğra
ğındayız. Konuşulan ve görüşü
len, söylenen ve işitilenle korkup 
avunsaydık, şimdiye kadar aşLı
ğıınız o büyük, sarp fakat dfun
düz yol acemi şoförlerin zikzağı
rıa benzerdi. 

Kulağımız kirişte, gözlerimiz 
ufukta, inanımız sırf kendimiz
dedir. 

Necmeddin Sadak 

Besiktaş cinayeti 

Belediye mangal kömüril 
getirtecek 

Belediye. son günlerde görülen 
mangal kömürü darlığını önlemek 
için, şehrimize kömür gP.tirmek üzere 
yeniden birçok kara. ve deniz vasıta
ları teminine ~alışmaktadır. Bugün
kü şartıaı· ııltıııda şehrimize günde 
ancak 30 ton mangal kömürü getlr
tilebilmektedir. Halbuki mevcut ihti
yacı karşılamak için günde asgari 
60 ton mangal kömürüne ihtiyaç 
vardır. 

Mükafatlı kır koşusu 
Sanyoar Halkevinden: 1 - 25/ 1/1942 

pazar ı?:ünü saat 10,30 da ba.ı::lamak 

üzere 3 kilometrelik bir mukavemet 
kosusu tertip edilmiştir. 

2 - Ko.5U Büyükdere ile Kircçbur
nu arasında yapılacaktır. 

3 - Her ay bir kilometre fazlasiyle 
dört defa tekrar edil'2cek olan bu ko· 
şularda derece alanlara madalya ve 
mükafat tevzi edileceği gibl k~ulann 
sonunda en çok puvan alan aUeLe ay
rıca bir de kupa hediye ediİeoektir. 

4 - İştirak edecek atletlerin spor 
şubemize müracaatları. 

12.90 

A. Denıl.ryolları şlrketı ( % 60) 

A. Denılıyolları şirketi ( 3 100) 
Esklhlsar çimento 
Kredi Fonsiye 1903 

• • 1911 

162
·-r Galata da kir alık 26.75 

:::g~ YAZIHANE 
117.50 Galatad.a Nordstem Han 19 - 20 
111.50 No. ya müracaat. Tel: 4-0812 

il • Amorti 58.50 

• Kupon 
1,40 --· 

Dr. İhsan Sami 
Türk altını 32.50 
K illçe -altın bir gramı 4.52 latafilokok Aııai 
Osmanlı bankası (banknot) 3.15 İstafllokoklardan mUteveıııt 
Londra üzerine ı Bterlln 5 24 
Nevyork üzerine 100 dolar 132 2o <ergenllk, kan çıbanı, koltuk a~tı 
Madrid üzerine 100 pezeta 12.9J75 I çıbanı. arpacık) ve bütün cilt bas 
Stokholm üzerine 100 kuron 30.75 t1tlıklanna karşı pek tesirli bir 
.-------------.. - :ıs1dır uıvanyolu No. 113 

IRADYOI 
Bug-ünkü program 

12.30 Program, 1.33 Hicaz nıakamın- 1 dan şarkılar, 12.45 Ajans haberleri, 
13.00 Şarkı ve türküler, 13.30 Müzik 
(Pl.}, 18.03 Fasıl sazı, 19.00 Konuşma , 
19.15 Viola. soloları, 19.30 Ajans ha
berleri, 19.45 Müzik, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.Mi Saz eserleri, 21.00 Ziraat 
Takvimi, 21.10 Eviç makamından bes
te ve şarkılar, 21.30 Konuşma, 21.45 

Ha1•bi11 Meşhur Adaımlan - I 

NEVİLLE 
CHAMBERLAİN 

Hususi ve Siyasi Hayatı 

Fiyatı 25 Kuruş 

Harbin Meşhur Adamları - II 

ADOLF HlTLER 
Senfoni orkestrası, 22.30 Ajansı haber- Hususi ve Umumi Hayatı 
Ierl ve borsalar, 22.45 Dans müziği Fiyatı 30 Kuru§ 
( P i.). 

Yarın sabahki progl'am H · LMİ Ki. TABEVI. 
7.30 Program, 7.33 Hafif parçalar 1 

<Pl.l, 7.45 Ajans haberleıi, 8.00 sen- '-ıı•••••••••••' 
foıtik parçalar CPU, 8.15 EV1n saati, 
8 30 MÜ7..ik (Pl.). 

Birinci Tüm Askerlik 

İstanbul : Asliye ikinci Ucaret mah
kemesinden: 

941/14 
Türkiye şişe ve ca.ın fabrikaları ano-

Daireşinden nim sooyetesi na.mııın vekili avukat 

Dün suçluların mevkufen 
muhakemelerine 

başlandı 

Y:erli Beyoğlu, yabaı.ncı Beyoğlu, CellU Sait Bekf'r tar.atından Kemal 
Taksim,. Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp, Ersos ve Galatada V-0yvoda hanında 
Ba.lmköıy, Fatih, Şehremini, yerli ı 11 numarada kom1syoncu Hayri Ko
Eminönü, yabancı Eminönü, şubele- calnandan alacakları bulwıan anba
rinde kayıtlı 330 e 33 1 d ~ I l:\j otlarının teslim edilmemesinden 
'h . . v . ogum u \dolayı (500) lira nvans ile farkı fiat. 
ı tıyat ıeratın p?'ad.~, Ja.~da~ma, or· bedeli olan (2000) lira ki ceman 
~n ~oruma, gumruk, suvarı, topçu, (2500) liranın ma faiz ve masarif! 
ıstıhkam, ı,ıldak, muhabere, nakli- muhakeme ve ücreti vekalet tahslll 
ye, sıhhiye, mızıka ve bu doğumlu· hakkında ikame olunan davada: 

B U L M A C A M 1 z !arın acemilerile gayri müslimleri Dava olunanlardan Hayri Kocaina
(sakatlar hariç) talim ve terb iye nın adresini terk Ue gltblği ve yeni 

1 2 3 4 5 6 '1 8 9 1 O . maksadilc silah altına çağırılmışlar· adl'asinin meçhuliyeUne binaen hak-

Bır müddet evvel BeşiktaıJta Ah
med adında birinJ öldürüp bıçakla 
parçalamaktan maznıın Mustafa Şev
ket, Kazını adlarında iki erkekle, 
Ayşe, Satı ve Zehra adlarında üç ka
dının mevkufen muhakemelerine dün 
iklnci ağır ceza mahkemesinde baş
lanmıştır 

i 1 1 1 1 1 dır. Şubelerde toplanma günü 2616/ kında ~aneıı lc~asına karar verilmiş 
----- - --- 942 pazartesi günü saat 9 dur. Ta· vaki Uanen telbligat ~~ı-asına ra~men 

2 ______ ,. _ _ yin olunan toplanma gününden son· mahkemede lsbatı vucut et.mediğin-
3 1• 1 ra gelecekler hakkında Askerlik ka- den bu kere hakkında hukuk usul 

- - - - - - - - 90' . muhakemeleri kanununa tevfikan gı-
1 I n~nu~~~. ve. 86 ncı maddelerı yap karan ittihaz ve tebliğine ve mu-

5 - - - - ,. - ,- - hukmunun tatbık olunacağı ilan hak~menin 24/2/942 sah saat 14 de 
- - - - - talikine karar verildiği ve bu husus-

6 1 ı•ı-•--•- Türkçe çabuk okur ve yazar taki gıyap kararı mahkeme divanha-

Hariciye Vekaletinden : 
Hariciye VekAletlnin merkez t~kilatmda 13 üncü dereceden mlinhal 

idari memurluklara. müsabaka tıe be~ memur alınacaktır. 
Bu idari memurların Vekllette meslek sınıfına. geçmelerine kanuni im

klln yoktur. 
Müsabaka Inıtiha.nı 9/2/942 pazartesi günü saat 10 da Hariciye VeU

letinde yapılacaktır. Müsabakaya. iştirak edebU.mek için taliplerin memu
rin kanununun 4 üncü nıaddeslndekllerden başka. aşağıda yazılı evsafı da 
h alz olmalan lft.zımdır. 

1 - LiSe mezunu olmak. 
2 - Muvazzaf askerliğini i!a ederek Uıtiyat sınıfına na.kledilınlş olınak, 
3 - Yaşı 30 u tecavüz etme~ bulunmak. 
TaUplerin mektep diplomaları, askerlik vesi.kalan, hüsnühal ve sLh.hat 

şehadetnamelerlle hüviyet cÜ?Aianlan veya suretlerini istida ile 412/942 tari
hine kadar Vekfllet sicil ve memurin dalresl umum müdürlüğüne tevdi eyle
nıelerl ve müsabaka günü Vekalette hazır bulunmal::m ilan olunur. 

4 - İmtihan, Türkçe, Türkçe kitabet, Fransızcadan Türkçeye tercüme 
ve umumi malıinıattan yapılacaktır. (257 - 313) 

Ankara belediye reisliğinden 
An.kara su işleri müdürlüğüne 75 lira ücretli 3 memur alınacaktır. Bwı

lann devlet memurluğunda bulunmuş olmaları şarttır. 
İsteklilerin aşaıdaki vesikalarla birlikte 25/ 1/942 tarihine kJ.d:ı. ı· o U i..:Jleri 

müdürlüğüne müracaatları. (394 - 533) 
1 - Bulunduğu memuriyetleri gösterir vesik!l. 
2 - İyi hal kağıdı. 
3 - Sağlık raJ>Oru 

Beyoğlu 5 nci noterliğine 
Kadıköyünde Altıyol ağzından rıhtıma müntehi olmak uı.<:L-e açı!acuk 

yola tesadüf etmesi. haseblle, lstlmlak.c tabl tutulmuş olan Kadlköyünde Qq

manağa mahallesinin Söğütlüçeşme sokağında kada~tronım 52 ııcı adasııı
da 3 parsel ve eski 55 - 57 M. 57 - 57 M. yeni 2-4-6-8 illi 16-49-51-53 kapı 
No. lu depo ve arsaya. 10,000 lira istimlak becf.eli tnkdir edilmi.ştır. 

Mezkür yerin 3355128/104500440 hissesi mutasarrıfı Artin Norc.doıık o!1'Iu
na 3710 No. lu belediye istimlak kanununun 11 inci madd~si muclblnJe 
tebliğ edilmek istenilmiş ise de 19255 yevmiye No. ıu tahtında wvcli cdılcn 
lhbamanıedeki tebliğ memunmun meşruhatına lstinnden Artin'ln lknmetııa
hı tayin edilememiş ve bu suretle tebliğ edilememiş bulunduğu beyanllc ıade 
edilmiş olmasına binaen ilin tarihJnden itibaren kanuni müddeti zarfmd:ı. 
takrire gelmediği veya mahkemeye müracaat etmediği takdirde lstimiiılt 
kanununun 16 ve 18 incl maddesi hükünıleıiııiıı tatbik olunocaıtmı.ıı 
yine 1stimliı.k kanununun 10 mıcu nıaddesı lkLl.zasınca tebliğ ma.lmmına 
kı:.ln~ olmak üzere iki yevmi ga.zetede ilan ettiı·ilmesl ve ilam muhtevı ga
zetelerden ikişer nüshasının gönderilmesini saygılarımla dca ederim. (650• 

İst. Vali ve B. Reisi N.İstimliik müdürü Ali Yaver M:wıl 

Ankara Harp Akademisi Komutanlığından 
Harp akademisi matbaası için 84 lira ücreLle bir daktilo aJıl'acakttt. Is

teklUerJn 31/1/ 942 alc4amına kadar Ankarada 2 No. l•ı kışlada Harp akadı! · 
ın.lsl komutanlığına. müracaatlan. (183~• (5!J3l 

Üçüncü Devlet 

Resim ve Heykel Sergisi 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdtırlüğünden: 

Üçüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi Maarif Veklllit';inin cmlr ve 
müsaadesile bu sene ilk defa olarak Fındıklıdakl Güzel Sanatlar Ak.ı.d.!

nıısinde açılmı.ştır. 

Sergi 22/1/ 1942 perşembe sabahından .itibaren on beş güa müddetle saat 
10 ila 16 arasında herkese açıktır. Duhuliye yoktur. «58:ı~ 

Ilk tahkikat evrakında, ınaznwı

lardan Mul)tafa Şevketin bir akşam 
Ahmedle beraber KaZlmın evine gi
derek hep birlikti! rakı içtikleri, Mus
tafa i'evkeUn daha evvel Kazıma; 

• 1 D A K T • L Q nesine talik edllmiş bulunduğu teb-

1 

1

_

1

_ - . -
1

- - - l llğ makamına kalın olmak üzıere ilan --,-- -ı-- aranıyor. Galatad.a Nordstem ı olunur. 11 Devlet Demiryolları ve Limanları İ•letme -ııı 
1
-,- -- Han 19 - 2() No. ya mürcaat. Zayi - 496 No. lu pH\kalı bisiklt>ti ~ 

Tel: 40812 zayi eyledim me7Jk.ür plakanın hüknıu Umum idaresi ilanları 
............................ ..ıomlmlıiiia•d•ığınıiill•ilmamnilleymlner•lm ..... H.~Iİıııik. .. O•s'k•·l!ay ========================================================= 

ıAhıned vaktile memlekeUt? beııiın Soldan sağa ve yukarıdan aşağı : 

karımı kaçırmıştı. Bu gece ondan 1 - Bir deniz mahluku. E k c s b 
intikam alacağım" dediği, rakı içer- 2 - Bir parçacık -Tersi şehirdir. . r men e·p o ası 
ken Ahmcdln kadehine sigara külü 3 - Yıkılmış - Sızı. 
doldurup saı-hoş ettikten sonra bir- 4 - Canını yakmak. 
denbire üzerine atılıp yzrc yatırdık- 5 - Usanma. - Başına «B• gelirse K K d K k K 1 d 
tan sonra Kazımdan istediği biı· s,ci- bir inşaat tat"7.1dır. JŞtan, 8f an, Of U a ma 1 
mi boğazmn takarak Kazımın yardı- 6 - Beyaz - Kırmızı - Terı>i bir fız:ı-
mile boğduğu, Ahmed öldukten son- mızdır. Odun, :Kömür, Elektriğe ihtiyaç yoktur. Ala~a~ıııız bir soba ile öm- ı 

rünüz müddetince evde, ya.takta, sokakda, dağda ısınırsınız. BoZulmaz 
ra cesedi beraberce alt kaLlaki mut- 7 - Op~rasyon. ve tükenmez: Ateşi bedavadır ve muhayyerdir. İktisad Vekaletinden 
fağa götürüp delikli taşın önüne ya- 8 - Yapı amelesi - Eski değil. 2953 No. ve 29111941 tarihli ihtira. beratı alınmlştır. 
tırdıkları, Mustafa Şevketin bıçakla 9 - Bo!'ulan. 
evvela c-esedin başını. sonra kol ve 10 - Sonuna «K• gelirse aydmhk Da.san Deposu ve Şubeleri. F.ia.tı Z Liradır. 
bacaklarını kestiği, bu sırada Kazı- olur - Sonuç. 111 ............................................ Iİİ 
mm yardım ettiği, Kazımın metresi Geçen l>ulnıacamız 
A~enin lamba tuttuğu, Satı ile Zeh- Soldan sağa ve yukandan aşağı: 
ı anın da yardımda bulunduklan, 1 - Nohutekinıi, 2 - Oturabilen, Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
cPsed parçalandıktan sonra gövdesi 3 - Huyuiena, 4 - Uru, Ag, Nil, 5 -
ile başını bir çuvala koyup içerisine Tafüküın. Ta, 6 - Ebegümeci, 7 -
taş koyduktan sonra şevket ve Kô.zı- Kin, Mebanl, 8 - İlan, Canan, 9 - !!l ...................................... , .......... 111 
ının beraberce götürüp denize attık- Me, Ilina, 10 - Inela, İniş. Keçiburlu Kükürtleri Türk anonim şirketinden 
lan, kol ve b:!cakları da bir torbaya 

doldurup Kazım denize atmak uzere AKŞAM Muhasebe memuru aranl'il101 
götıirürken yoldan geçenleri görünce > 
korkusundan parka bırakıp kaçLı(;ı l ŞirkeLimizin Keçiburlu İşletmesinde biri muamelat şefli~l, di~ri 
tahkikatla sabit görüldüğünden maz- ambar muhasebeciliği yapabilecek tecrübeli bir muhasebe memuruı:.a 
nunların, Türk ceza Jcanununun G4 Abone bedeli ihtiyaç vardır. 
uncü maddesi delaletile 448 inci mad- Ticaret mektebi mezunu veya. sanayi muhasebelerinde ça~ış 
de ile cezalandırılmaları, ancak Kii.- Tiirkiye Ecn ebi olanlar tercih edUir . 
zıın ile Ayşenin yaşlarının küçük ol- Kadro ücreti 120 ve 100 liradır. Verilecek ücret 3659 No. h Barem 

Aııa hatla Avrupa ::ırasında doğru eşya nakliyatına m:ıh"US DD15l~ 
No. lu tarife 1/2/942 tarihinden itibaren beynelmilel bagaj ve roosujerl 
nnkliy~tına da te.'}mil edilmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaatı 
edilebUI r. l 633 ı 

C. H. P. İstanbul İlkokullarında Okuyan Yoksul 
çocuklara yardım cemiyeetleri birliği reisliğinden: 

C. H. P. İstanbul İlkokullarında Okuyan Yoksul Çocuklara Yarclım Ce
miyetleri Bil'liği umumi hey'etı 7. Şubat, 1942 tarihiUı3 raslayun cumart~:;l 
günü .5aat 15. de İstanbulda Cağaloğlmıda kfrin Cümhuriyet Halk ParLl3l 
Vil§yet merkezinde tıoplanacaktır 

Birliliği teşkil eden Cemiyetler tarafından seçllen mücssislerlne o guıı 
''e saatte uınum.1 hey•et lçtimaına teşriflerl rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Umumi hey'etln C. H. P. Vilayet İdare hey'cti tarafından ~ılm:u:ı. 
2 - Umumi hey'ete bir Reis bir ikinci reis ve iki katip seçilme.si. 
3 - Bll'lik İdare hey'etl raporunun okunması. 
1. - Hesap Müfettişleri raporunun ve h~sap hülasasının Vedklkl. 
5 - Gelecek yıla aid bütıçenin müzakeresi. 
O - Birlik İdare hey'cUne üç asli ve üç yedek flza ile iki hesap mür.zt~ 

tişl seçllmsel. 
7 - Serbes müzakere. (648) 

umum müdürlüğünden Devlet limanları işletme 

Denizcilere ilan 
8/ 1/ 942 tarihinde arıza dolayısile i~lemediği 1.>lldlrilen radyofamı bu gün~ 

den itibaren faaliyete geçdiğl alakadarlaı-a ilan olunur. (6771 
masmın göz önünde tutulması iste- Senelik 1400 kuruş 2700 kuruş kanununa göre tayin olunur. (İsteklilerin Keçiburlu Kükünlert Türık 
ııniyorüu . O Aylık 750 il 1450 • Anonim Şirketi Müdürlü~ü -Keçiburlu) ad.resine aşağıdaki vesaitle · A 

Evrak okunduktan sonra maznun- 3 Aylık 400 il 800 • müracaatları. - 1 L N : 
!ar sorguya çekilmişler, bunlardan 1 Aylık 150 il • 1 - Nüfus cüzdanı sureti. Askeri matbaada 108 lira aylık ücretli baş tashihçi ile 100 lira a~lt 
Kazım, Ayşe, Satı ve Zehra evvelcc jt--------------11 2 - Tahsil vcslkası surett. ı;cretu J...ito maklııelcr ustalığı münhaldir. Bu münhallere imtihanla ehliyeti 
suçlarım yukarıda yazdığımız .ıı~kilde I Posta ittihadına da.bil olmıyan 3 - Tereümcihal varakası, 1 tebeyyün edenler o.lmacaktır. Talipl'2im kabul ~eraitinl ve ne gi.bi vcs:ıike 
itiraf ettikleri halde mahkemede ta- ecnebi memleketler: Senellğl: i - 6X9 boyunda bir adet fotoğraf, ihtiyaç olduğwıu her gün saat 10 d::ın 16 ya kadar Süleymanlye camli cl-
mamilc inkar etmişler, evvelki ifade- 35oo, altı aylığı 19oo, üç aylığı 5 - Bonservls suretleri. varındaki Askeri matbaa mildürlüğüne mi.iracaotla öğrenmeleri lazımdır. 
lcrini~zy~~~R~~~ı~~----ı-oo_o_k_u_t_~_-_ın_. ___ _. ~ .. ~~~~~~~~~~------~•••••••••· ~~n~~~~~~~~ü~~9~~~~~ <~~) 
sürmüşlerdir. Mustafa Şevket i.~e 1 Telefonlarımız Ba~muharrir : 20565 ,---------------------·~' _____ .. , 
zabıta ve sulh hakiminde de yaptığı ! Yazı i~leri: 20765 _ idare: 20681 inhisarla r U. Müdürlüğünden: 
gibi ~uçu tama.mile inkıir edercık bu ı· Müdür: 20497 ------ ------ ---------------' 
suçla ahik:ısı olınadığını ileri sür- 1:-------------_. I - Şartname ve nümw1esi mucibince 140,000 metre ıhlamur çubuğu 
muş tür. Şahitlerin dlnlenmesl için l\Iulıarrem 4 - Kasım 76 nıüteahhldl nam h~bına pazarlıkla satın alınncaktır. 
muhakeme başka güne bırakılilU.itır. J S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat II - Pazadık 30/ 1/ 942 günü s:ıafı 9,40 da. ·Kabataş levazım binasında 
.... . .................................. E. 12,23 2,08 7,13 9,45 12.00 1,36 miıteşekkil merlrez ınübayaat komisyonunda. yapılacaktır. 

Va. 5,36 7.20 12.25 14,58 17,12 18,48 m - Nümun~ ve şartname sözü geçen şubede görtüebillr. 

l stanbul Yükcüıer , Cemi yetinaen: 
KONGREYE DA YET 

6 Şubat 942 cuma gü.,ü saat 14 de Cemiyetimizin senelik kongresi 
yapılacağından Cemiyetimize mıJkayyet azanın mezkUı gün ve saatto 
Si.-kecide Nizam oğlu Hanındaki daireyi mahsusa.sına teşrifleri rica 
olunur. IV - İsteklilerin azarlık ı 1n ta hı olunan ve saatte tekli! edecek-
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