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Lokantalarda müşte
riye ekmek verilmesi 

için bir kolayhk 
aranıyor 

) 
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Milli korunma 
kanununun bugün 

Mecliste görüşülmesi 
muhtemeldir 
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Kördüğüm Birmanya'da 
ilk lngiliz hattı 

yarılmış 

Japonya aldı yürüdü. Bu gi
dişle da.ha da yürüyüp alacağa 
benziyor. Bir yandan Filipln ada
lanna ayak basarken öbür yön
den Singapura doğru ilerliyor, 
Birmanya topraklarına girip Çine Japonlar 40 bin kitilik 
giden başlıca yardım yolunun li- İngiliz kuvvetini 
marn Rangoona yaklaşıyor. Ja- yendiklerini bildiriyorlar 
ponlara bakılırsa iş bunlarla da 
bitmiyecek. Başvekil Tojo, Asya • 
milletlerinin kurtarıcısı tavrını Japon kuooetlerı 
takındı: Filipinlere hürriyet ve Singapurun karşısında 
istiklfil adarken, Hollanda Hin- .1 ohore Bahruya geldiler 
distanına ve Avustralyaya, karşı 
koymadan teslim olmalarını öğüt-1 Tokyo 22 (AA.) - Japon kıta
lüyor. Anl~lıyor ki Japonya lan düın Birmanya hududunu ~ ~ 
ıh at sahasııı paylaşmasında vad) bölgesinden geçerek lngılızle
( ay kt . d b k rin müdafaa hattını ıyann1şlardır. 
Almanya': . ço an gen e ~~. - Japon kıtaları şimdi Moulınen üzıe.. 
mış, herbırı Avrupadan buyük rine yürüyor. 
yerlere, Hindiçini, Siyam, Bir- Tokyo 22 (AA.) - O. N.B. : 
manya, Malezya, Hollaı1da ada- Birmanyadan gelen haberlere göre, 
ları Filipin belki de Herde Hin- Moulmen' e doğru ilerleyen Japon 
dist~na gö; koymuştur. Olabilir. ordusu Siyam 8ının ile burası ar~ı?· 

.. . .. ~ .. da mukavemet eden 40.000 ki§ılik 
Fakat akl;n •. ı:zerınde dugumle- İngiliz kuvvetlerini kanlı muhare-
nlp kaldıgı iki nokta var. belerden sonra yenmiştir. 

Amerika ve İngiltere, her ikisi Tokyo 22 (AA) - D. N. B. : 
de zengin, kuvvetli devletlerdir. Birmıınya taarruzunun ilci cepheden 
Kendilerinden cok uzakta deniz yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. 
aşın ülkelere el koymuşla~, bun- 1 - Tav~y'un işgalinden s~İ= 

Şeker bugünden 
itibaren satllıyor 

Küp şekerin kilosuna 62, kristal şeke
rin kilosuna da 45 kuruş zammedildi 

Ankara 22 (A.A.) - BaŞ\'tkiletten tebliğ edilmiştir: 

1 - 23/1/1942 cwna sabalundan itibaren küp şeker fiatine 
kiloda 62 ve kristal şeker fiatine de kiloda 45 kuruş zammedil
miş ve şeker satışına müsaade olannıuştur. 

2 - Perakende satışlarda, azami satış nıiktan bir kilodur. 
Toptancılar satışiaruu ancak şeker tica:retile meşgul olanlarla 
şekeri hnalatında lbtidat madde olarak kullanan hakiki ve hük
mi şahıslara ve devlet daire n müesseselerine, mektep, hastane 
gibi umoml veya menafii umum.iyeye hadim müesseselere 
yapabilirler. Şu kadar ki bunlar da toptan aldıkları şekerleri 

yalnız kendi 1§ ve ihtiyaçlarında kullanmağa mecbur olup baş
kaJanna devredemezler ve satamazlar. 

Yurdda kara kış 
Dün gece ıiddetli bir tipi başladı. Antakyada 
ırmaklar taştı, tabakhaneyi ve çar§ıyı su basti, 

lzmire de kar yağdı 
d 

i 1 t' . d t . cenuptan sahil boyundan yap 
lan yıllar ır ş e ıp 1 are e mı.ş- taarruz. Evvelki gece başlıyan kar, dün civar dağlara kar yağmıştır. Öğle
ler. Bu uğurda dünyamn en bü- 2 - Siyam - Birmanya sınırından gündüz ve gece devam etmiş, gecoe den sonra da İzmirde yağmur baş
yük donanmalannı yaparak de- başlayarak Moulmen'ıe doğru olan yarısından sonra şiddetli bir tipiye lamıştır. 
nJzde yenilmez hale gelmeye ça- taarruz. Tokyod~ sanıldığına göre, çevirmiştir. Tipi biraz hafiflemekle Antakyada irmaklar 
b 1 y .. .. nde bu duru- Rangoon bölgesııne kar11 başlanılan beraber devam ~iyor. Şehrin her 
şmış ar. er yuzu .. ' yeni harekat Birmanya yolunu ka· tarafı, bazı yerlerde 30 santimi ge- tattı 

mu koruyacak b~ duz:nle barışın patmak içfodir. çen kalın bir kar tabakasüe örtül- Antakya 22 CA.A.) - Şiddetli yaR'-
nekadar uzun surecegine inan- Singapurda vaziyet ınüştür. Termometre sıfır 7 derece- murlar yatmaktadır. Afrln, Ası, Kara-

mış ~lurlarsa olsunlar, bu uza~, Singapur 22 (A.A.) _Bu sabah y1e d~şmüştür. . . :ı~:ıa~d~:ıde ~!an~ 
zengın ve yabancı yerlerin, gu- Singapurda dört defa hava tehlike ~dune 22 (Akşam) - . Şıddetlı birlerle mal ve can ka-ybı yoktur. Bu 
nün birinde tehlikeye girebilece- işareti verilmiştir. Üçüncüsünde ba- so .. guk!.ar ~evam .• etme~tedır. Umu· basan köylerin halkı ba.yvanlarlle, yt
ğini düşünmeleri gerektL Bu ih- zı bom~lar düşmüştür. Yangınlar mı mufettı! ve~lı hugun Memlı:ket yeceklerlle birlikte yüksek yerlere 
timali göz önünde tutmuş olacak- çıkmııı ve çabuk söndürülmüştür. hasta~e~me gıderek hastalan zıya- taşınmışlardır. Maddl ha.sar yoktur. 

Dünkü hava akınlarında 66 ölü ve ret etmi§tır. Şehrin tabak.hane n ~§ISt. dil sn 
lar ki Okyanus ortalarında, Asya 154 al 1 t İanir 22 (Telefonla) - Bugün basm• .. tır. .. yar t o mu, ur. --w 
kıyılarında. alınmaz usler kur-

Amerikanın 

sabık Ankara 
Bütün Ameri
ka Mihverle 

elçisi ne demiş? ilişiği kesiyor 
Türkiye zorlanmağa 

gelmez, tehdit edilirse 
çarpışacak 

Rio de Janeiro'da bu 
hususta anlaşma 
olduğu bildiriliyor 

Bulgar 
basını ağzı 

değiştirdi 

Gazeteler, halkı harbe 
alıştırmıya çalııır bir dil 

kullanmıya batladı 

BU SABAHKİ 

Avustralya' ya 
doğru Japon 

• 
taarruzu 

Japonlar Avustralyadan 
1300 kilometre uzakta 

bir yere asker 
çıkarıyorlar 

Londra. 23 CA.A.) - BB.CJ Uı:ak 
Şarkta. Avustralya ile Yeni Gine'~ 
Rabaul arasında. milııakaltıt kesilmiş
tir. Rabaul açıkla.nnda Japon nakliye 
gemileri görülmüştür. 

Avustralyalılar, burada. mevcud tel
siz santralini tahrip etmişlerdir. Şeh
rin tahliye edilmiş olması ihtimali de 
v~.rclır. Japonların karaya asker çı
karıp çıkarmadıkları meçhuldür. 

Avustralya Harbiye Nazırı Yeııi Gi
ne açıklarında görülen 11 Japon 
gemisi arasında. asker yüklü gemiler 
bulunması muhtemel bulunduğunu 

söyleml§tlr. O civarda. üç Japon tayya.
re gemisi de görülmüştür. 

Ra.baul, Avustralyadan 1300 kilo
metre uzaktadır. Japonlar, Rabauldan 
950 kilometre uzakta bulunan Solo
mon adalarına da hava. taamrılannda. 
'bul tınmuşlardır. 

Vicby 23 (A.A.) - O.F.İ.: Japonla.
rın Yeni Gine'ye ve Solom.on. aclala
lanna. taarruzlan ile Okyanusyada 
hedefi Avustralya kıtası olan yeni blr 
cephe açnu.,lıı.rdır. 

Libya' da Mihverin 
taarruzi keşfi 

durduruldu 

Rommel kuvvetleri eski 
yerlerine çekildiler 

TELGBA.PLAB 

Birmanya 
merkezi 

nakledilecek 
Japon taarruzunun 

bölgede hedefi 
Çine yardımı 

kesmektir 

bu 

Londra 23 (A.A.> - BB.C.: Tokyo
da çıkan N~L Nll}i gazetesine göre Ja.
ponların Moulnıeln istikametinde ta.
arruzlan, Birm:ınya yolunu kesmeğe 
matuftur. 

Blrmanya yolu, Moulıncninin 160 
kilometre uzağında bulunan Rangon 
şehrinden geçmektedir. İnglllzler. Te
saire eyaletinde ve Moulnıein'in tak
rlben 80 kllometre şarkında JaponlanL 
mukavemet gösterlycrlar. 

Vichy 23 CA.A.) - Tokyodan blldl
rildiğine göre Bl.ritanya makama.ta. 
Birmanya'nın merkezin! Rangon şeh
rinden memleketin ortasında k~tn. btr 
yere nakletmeğe karar vermlşlerdlt'. 

Japonya için 
şimdilik Rusyadan 

tehlike yok 
Vieh7 23 (A.A.) - BB.C.: Tokyo

dan blldllldiği.ne göre Ja.Pon B8.1V9-
klli general ToJo, şimdilik Rusya ci
hetinden hlç bir tehlike mevcut ol
madı~ını beyan etmiştir. 

Avustralyadan 
Sipgapura 

kuvvet geldi 
Lodra 23 (A.A.) - B. B. C.ı 

Malaya' da Hurrican tayyareleri 
İngiliz kuvvetlerine yardımlanm 
arttırmışlar ve J ohor eyaleti dabi

Londra 23 CA.A.> - BB.C.: Libya.'- linde bir Japon nakliye koluna şid· 
da Agellt>. civa.nnda. Marsa Brega'dan d tl h"" d k b" k .._ 
kuvvetli ile kol hallndl 1tl kilometre .e e . ucum e ere ır ıs~IDI tan-
ilerllyerek taamızt bir keşif yapmış 1 up, bır kumını da hasara ugratnuıt
olan mihver kuvveUert eski müdafaa lardır. Son 24 saat zarfında vaziyet• 
hatlarına dönml\şlerdlr. İngU1z seyyar te esash bir değişiklik ?lmamııtır. 
Jı:ollD.n düşmanla bu hareketi esna-\ Muharebeler Malaya nın batıısı.n
sında 'teması muhafam ~tmış toP-lda ve merkezinde cereyan ediyor. 
çumuz da mübema.dl.yen rurpahya~ Japonların Taymianbera'ya asker 
daha fazla llertıeıneslne mAnt ol- çıkardıklan yalanlanıyor. Japonlar 
mu~tur. Singapurdan takriben l l O kilomet

Te uzakta bulunuyorlar. 

muşlar, yenilmez müstahkem 
yerler yapmışlardır. Nasıl oldu da 
bunlann bir kısmı çabucak düş
man eline geçti, kalanın akıbeti 
şimdlden korku uyandırmaya 
başladı? Kara müdafaası niçin 
bukadar zayıftır, Amerika ile İn
gllterenin birleşmiş donanmaları 
Japonyanın o büyük, uçsuz bu
caksız denizlerde hiç sakınma
dan asker taşımasına neden en
gel olamıyor, Amerika ve İngil
tere tayyareleri Japonların çe
limsiz denilen havacılığını niçin 
hiç bir yerde altedemiyor? Bir 
çok sorgular ki cevabmı bulmak 

güçtür. 

Ankara 22 CA.A.) - Birl~ik de\'- Rio de Janeiro 22 CA.A.l -Amerika Ankara 22 (Ra~o gazetesi) Uçan kaleler Vachy 23 (AA.) _ o. F. L, 
!etlerin sa.bık Ankara büyük elçl.si B. milletlerinin müşterek hareketlerine Son günlerde, Bulgar ga.zel'eleri hal- _ Londra ve Rangon' dan gelen haber-
Mac Murray'in oldukça şlddetll bir esas teşkil eden blr vesika neşredll· kı har he alııtırmağa çalışır bir dil f 1• t t• lere göre, Malezya' da son vaziyet 
münakaşaya yol a.çmış bulunan de- ıniştlr. Bu vesika Arjantin tarafından kullanmaktadırlar Bulgar gazetele- 88 ıye e geç 1 şöyle hulasa -edilebilir: Singapur 
meçi ha.kkmda. Britanova ajansı aşıı.- resmen ve Şlli tamfından da. Şlli hü· · d h' · (1 · ) b ı... ı 

Japonyanın emperiya1ist ve taş
kın emelleıini on yıldır bilmiyen 
kalmadığı için, geniş imparator
lukları ve deniz aşın ülkeleri aç
lardan korumak zorunda olan 
lngiltere ve Amerika gibi devlet
lerin oralarda çoktan bilinen tek 
düşmana karşı bu derece hazır
lıksız, karada, havada ve bilhassa 
denizlerde bu derece zayıf bulun
maları akla sığ,r şeylerden değil
dir. Çözemediğimiz düğümün biri 
budur. öteki'li bizzat Japonyanın 
encamına ilişiktir. 

ğıdak.1 metni bildirmektedir: küınetinc& müza.tere edilmek .suretlle rın den 1~ .. ~~yoruz d ~ igı ~ · Loncln. 23 (AA.) - BB.O.: Ame- muhasaraya hazırlanıyor. Singapura 
New-York: Sabık Ankara büyük ka:bul edllıniştlr tın ayaz ıgı ır yazısın a u gam- rikalıla.nn uçan kale adını tıaşıyan Avustralyadan mühim takviye kuv• 

elçlst M. John Van Antwerp Maç Mur- Madde 1-~erika Cümhuriyetıerl, tanın Mihverin zaferine inandığını, 'büyük tayyareleri Batavyaya. var- vetleri gelmiştir. lngilizler Johor'un 
ray, Baltiınore. Sun gazetesine verdiği Amerikalı olmıyo.n bir mem~~~~t tara.- çünkü All9:~n. hale. ic;i~ çalışanlara mışlardır. ao:ı ~erde batınla.n .ra.- ı garbind? ve şarkında Japonlarla te-
blr demeçte, Türkiyentn, eğer Alman- fından yapılacak taarruzu butun ame- y.ırdım ettigıro, Bulgaristanm Al- Pon kruvazorünft bu tayyarelerden mas halınde bulunuyor. 
ya. zorlarsa, mütteflklerln yantbaşın- rika Cümhuıi.yetlerlnin hepsine yapıl-ımaınya sayesinde gayelerine vardığı- birl batırmıştır. Gene uçan kalelerden{ 
da çarpışacağını söylemlştir. mış sayac~klarını bir defa. da.ha teyld nı, zaferin Mihver tarahndan mut- birl 1~,000 tonluk bir Japon petrol 19:"" Bu sabahki t~lgr~lann 

Türkler, deml.§tlr, doğrudan doğru- ederler. Böyle blr taarruz lınreketl 'laka kazanılacağın1, fakat Bulgaris· gemlsin1 batırmıştır. dc!vamı 2 ncı sahıfede 
ya kendi menfaatlerini gözetmeği Amerika 1st1klaline ve hürriyetine te- tan d h b . . ·ı b f 111111u1111111111111111H1111111111111111111111111111111111n111111111111111111 

fevkalMe arro etmektedirler. Bu men- cavüz teşkil edecektir. . ınü al ar he fk1eaı de ~- ~a e-
faatler ise, Türklyeye harbin dışında Madde 2 - Amerika. Cü.mhurtyetıerl, j nn 8 rat e ta a u e ecegını ve 1.v . 
kalma~ı tavsiye ediyor. Bundan dola.- tecavtwün Amerika ıatasına. olan te- Bulgar milletinin ondan sonra rahat <iiZ ~ -..... 

Japonya, Rusyanın yıkıldığ'ınl 
sandığı bir sırada harbe girişti. 
Düşmanları şaşkın, elleri boş ve 
hazırlıksız buldu, fırsattan istifa
Cie ederek birçok yerleri aldı, da

yı Türklerin Almanlan gücendireblle- slrlerl tama.men ortadan kaldınlıncıya edebileceğini yazmaktadır. 
cek her şeyden ~vakkl e~melerl icap kadar b1rlblrlerint karşılıklı hlı~;.aye Şjındiye kadar, Bulgar basım hep 
eyliyor. Fakat Turkler, Ingtltereden maksadlle ellerinde bulunan bııtün sulh lehinde yazılar yazdıklan lıal
yardım gördüklerini peık lyi blllyor- vasıtal&n )ıa.rek~ ~eçtrmeit lııtro$U- de son glinlerde ağazlannı de"'iftir· 
lar. Eğer Almanlar, mecbur ederlerse sunda. tam bir tesanüd kararlle birleş.- • ! d' Fakat fil lıa . gh d 
Türkler çarpl§2.caklar ve İngllterenin m1ş bulunduklannı bir kere daha ıe.. :;.~ ;r ır İden b 'ld~; ng~/:!!J_ e e 
yanıbaşında çarpışacaklardır. Türkler, yid ve ilAn ederler. og §ece ı ın mem_..,tlC!QU, 
zorlan.ınağa müsaade etmly~ekler ve Madde 3 - Amerika Ci.imb.uri~tle· 
eğer tehdid edilirlerse masadan kal- ( ri bu ttti>arla ve .Japonyanın bir Anıe
karak çarpışacaklardır. Hatta bunun j rika mllletlne taa.rnızu, Almanya ile 
ilmldsiz bir sa.vaş olduğunu görseler İtalyanın da. harp llı\.n e~ bulun
dahi gene çarpışacaklardır. Türk or- malan ha.sebile, bu memlekeıterıe dlp
dusu mükemmel te1Akk1 edllmekt.ed.ir. lomatik münasebetlere devam ecieml· 

(Devan..ı sahife 2 sütun 6 da) yeceklerlnl beyan ederler. 

lstanbuldaki 
lngiliz tebaası 

kt h F 1 d Madde 4 - Mihver devletlerinden Reuter, bir ayda Türki-
Fakat bununla, Pasifi e arp İ İpin e yeni blrlle diplomatik münasebetlerin ts.de • rk d"ldik 

bitmiş olmıyacaktır. Japonya, edilebilmesi ancak, bütün &ne!'lka yeyı te e de.vet e ı • 

ha da alacaktır. 

Çinde dövüşerek, gittiği uzak Japon taarruzu Ciimhurıyetıerue t.sti.şare edHd.iıcten leri haberini yalanlıyor 
t t k A · ve ittltakla karar verlldlkten sonra 

yerlerde ~rd:ııar ~ ara .' :nerı- Londra 23 (A.A.) - B. B. C.: mümkün olabilecektir. 
ka ve Ingılterenın dıledıkleri Amerika Harbiye Nezaretine göre. Münasebetlerin keöllmesi m~lesi· Londra 22 (A.A.) - Reuterin 
müddetçe harp hfüinde yaşıya- Japonlar, Bataan' da Amerikan mü- nin tedklkine memur tAll encümen d.iplomal!ik muhabiri yazıyor: İngi
caktır. Buna kaç yıl dayanabilir? dafaa hatlanna ağır taarruzlarına mazbata muharrL.-ı Bolivya. Hariciye !iz tebaasının Türkiyeyi bir ay için· 

Japonya, Amerikayı gidip ana- tekrar başlamışlardır. Jap~n kuv- Nazın, bu husustakl raporunu bu sa- ·1e terkebnek emrini almıt olduğuna 
l · L dasının L gayen bah siyasi encümene tevdi edecek.tir. d . Mih 1_.:.. ki t _ L d vatanında yenmedikçe her yıl vct en uzon a m aır vıer 1'.dyna an arann an 

d h f l k tl ' t körfezile Subit koyuna varmışlardır. ortaya ablan şayialar tamam.ile ya· 
a a aza uvve enen ve am Luzor.'da bulunann Japon kuvvet· Tu"tun" satıc.ları l d H-ı_'k d ki 1 _] ~ an ır. aıu at §U ur , ay ara.an• 

istediği ve işine geldiği anda ken- leri 200,000 kişi tahmi nedilen on İzmir 22 (Telefonla) - Ege beri İngiliz hükUmeti, 11aı.ıik ıartla· 
disine saldıracak olan korkunç, dördüncü Japon ordusudur. mıntakasmda tütün satışları 24,5 rın zuhuru muhtemel olduğu için, 
blr düşman karşısında, silah el- Filipin adalarında diğer Japon milyon kiloyu bulmuştur. Fiatler üs- hususi meşguliyeti olmadan Türki
de beklemeye mecburdur. Ameri- kuvvetleri mevcuttur. Davao'da mü- tün seviyesini muhafaza ediyor. Pi- yede oturan İngilizleri bu memleketi 
kanın bir sıkıntısı yoktur. Japon- him bir JnpOl'l kuvveti rvardır. yasada 3 milron kilo kadar tütün terke ikna etmeğ~ çalıımaktadır. 

ndık a 0 hazırlanı or Viehy 23 (AA.) - B. B. C.: kalmıştır. Piyasada endişe ed-ecelc. Umumi bir ihtar yapıld~ğı veya eo!1 
ya yıpra Ç ' • Y • fıilipinlere Japonlar yeniden asker 1 bir vaziyet yoktur. Müstahsiller flat- 1 zamanlarda hususi tedbrrler alındıgı 

Necmeddm Sadak k 1 A "k ., • 1 d ı d d · h' · · h h ı ·----'' 1 çı armış ar ve merı an mevzuen- er en vo satıı ar an meınnun ur• ıssın'ı veren a er er ı:aına.nıueı ası • 
(Devama aah.ife 2 aütwı 6 da) no taarruza ieçıniflerdir. l laL l~d11. 

- Sen o kadından fa§mal... 
- Çok mu gÜzel> ... 
- Güzel de sözmü) .. Patates gib.1 burnu. 

arpa ~i d.ijleri varl .. J.:eni de ~dayl ... 
zeytin ~bi gözleri. 



23 Kft.nnnusani 1~ 

Dii.n Geceki ve abahki Haberler 
u SA ABK.İ 

TELGBAFLA.B 

Mojaisk'in 
garbinde 

Rus ilerleyişi 
Ovarovo şehri dahil, 

birçok yerler geri alındı 

Libya' da 
Mihverin bir 

baskını 

İngiliz kuvvetleri 
Agedabia istikametinde 

geri çekiliyor 

f Hatır p v~~Dyetö ! ,~-... ··----- ......... ·-~) 
~~ - ~ --.J!!:_ /1 

Bir anyada Japon 
ileri hareketi 

Yunanistan' 
da açlık 

Ölenlere tabut yapmak 
için tahta bulunamıyor 

Kördüğüm 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bütün cenup latin Ame · 
da peşine taktıktan sonra rah 
rahat hazırlıyacağı hava ve de 
silMılannın ve orduların budu 

. ve dünya tarihinde benzeri yo 
1.oodra 22 (~.A.) - Atinadan tur. Japonya varsın istediği y 

gelen ve son gunlerde Londraya' e.lsın d1 b'lir J yarunkil 
varan bir mdctupta Yunan milleti- • ye :ı · apon e 

Japonlar Birmanya _ Çin yolunu nın çektiği iztirap ve acııar şöy]e iiç, beş, on misli üstün deniz 
Bedin 22 (AA.) _ Alman or• tarif edilme1ctedir: hava kuvvetlerile bizzat Japq 

dalan Bqlrumandanhğınm tebliği: kesmek İstiyorlar cVa.:.iyet gittikçe f=alapyor. So· adalarına saldırdığı gün Japon 
Şimali Afrikada Sirenaikteki mevzi- kaklarda 300 • 4-00 metrede bir aç• ne yapacak? Amerika o 
lerimizin önünde tahaJşÜt etmiş olan lıktan ~yı}anlaı veya düşü~ öle~ bekliyebilir, Japonya bitkin h 

Londra 23 CA.A.) _ B.B.C.: Mo- }ngiliz kuvvetlerine baskın şeklfode Uzak doiudac ' adasına yeniden kuvvetler ~çılarmı§" 1~aıvra.1lıHınsanlarfa •ık .ık tesk:al duf .~!· linde nasıl bekliyecek? 
Jaisld geri alan Rusların 30 kilometre bir taarruzda bulunan Alman - ltal- lardır. :yor. er tara ta aç çocu ar goru• . . . . 
daha game llerilediklert geceki sovy~ yan zırhlı kuvvetleri clüşmanı boz- Singapurun ıimaJinde fiddetli mu- Libyada: ]üyor. O kadaT çok ölüm valcası ol- Bunlan, bızım gıbı Japonya 
tebliğinden öğrenllm.l.ştlr. Rus tetıliği- guna uğratmışlardır. Düşman dağı- harebeler devam ediyor. Tokyodan muştur ki, ta.but y a pmak için tahta elbet biliyor, düşünüyor. Aca 
ne göre Sovyetıer Ovarovo şehri dahil nık bir şekilde Agedabia jstikame- gelen haberlere göre Japonlar ti· Libyad.a İngilizlerin yeni bir taar• bulunamamıştır. Arada bir İngiliz bu kördüğümü nasıl cözüyor? 
olm:ı.k üzere daha birı;.ok yerleri geri tinde geri çekilmiştir. Mühim Al- mendifer hattı boyunca ilerliyerek ruzu beklenirken dünkü Alman teb- esirleri sokaktan geçtiği vak.it, halk Orta insan havsalasının alm 
almışlardır. Ovarovo, Borodino şehtl- man ve halyan hava teşkilleri kara Singapur adasının karşısında bulu- ]iği Mihver zırhlı kuvvetlerinin bir bunlara cee~ret .verici m':ame~e ?'ap- clığı, şim<liye kadar edindiğim 
nin 8 kilometre ilerisindedir. Ruslar, muharebelerine iştfrak ederek kıta nan Johore Bahru'ya 1 O lcilometre baskın hareketi yaparak Elageila'nNı maktan çekinmiyor. Çekilen ıztırap- tık .. 

1 
.. 
1 

. lm h 
Viazma'ya 80 kilometre yaklaşlll.Uilar- topluluklannı ve düoman tanklannı mesafeye kadar gelmişlerdir. Japon şarkındaki İngiliz kuvvetlerini boz• lara rağm'en milletin maneviyatı man ° çu erme ge eyen 
dır. Dl er iki Rus kolu Mojaisk'tcn b b dun etm' 1 d' M tayyareleri alrAktan ur:>rak İngı·liz ük ld' saplar karsısındayız 
çekil<m Almanlnrı ta.kip ederek şl- L~~darl ·aı·n kı~der ırl. ı:_r haa- r- r- duklarını, bu kuvvetlerin şimdi Age- m er.-ır.e ır.> B d'" ~ .. - .. ki . .. k? 
mali şark! ve cenubu şarki istikamet- nuın e ngı ~ eto epo arınaa a• kıtalarını ate~ tutmak snretile as- dabia istikametinde çekilmek~ ol· U ugumu m çozece . 
lerinden Viazma. üzerine yürüyorlar. va bombalarıle,erangınlar çıkanlmı~- kerlerinin ilerlemesine yardım et- duklarını bildirmiştir. Mihver hava Üsküdar tramvaylannda Eski zaman falcıları, imparat 
Majolsk'tcn çekilen 100 bin Alman as- br. melctediY. kuvvetleri bunları !liddetle bombar- tek bilet si.temi Ck>rdius'un bağladıfl"ı bir kö 
:terinin fikıbetl bu yanşa bağlıdır. ı Birmanyaya karşı yapılan taarruz dıman etmektedir. .. .. düğümü çözene Asya imparato 

Rus tebli~ine ek blr tebliğe göre Rus cephe- da gelişmektedir. Japonlar İng!!i.:de- Doğu cephesi: • ttskudar, Kadıkoy ve havalisi halk 1 v b v lı:ınm:J dı B' ... 
Almanlar Ovarovo şehrinin müzeruıl 1 tin ilk müdafaa hattını yardıkla.nnı tramvay lan idaresi, ~akede tek bilet .ugunu agış ~·~.ar . · .. v~. 
yağma ctm~ler, kütüphanesini yak- ve şllndi Moulmene 60 kilometre me • . , . sisteminin ihdası için tedkikler ya.p- Iskender, bu marıfetlı dugun1J 
mı.5lar, kitapları sokaklara a.tmı.,1ar, sinde tifüs safede bulunduklarını bildiriyorlar. . Mo1aıS:C del' Qdc~len ~ln;ıanlar maktadır. Bu hususta, İstanbul tram- çözmeye uğraşmış, yapamayınd 
Sen Nlkola katedral klllscsinl ha.vaya 1 Bu kuvvetin hedefi Moulmen lima- bır kaç kılometre gende ~ı bır hat- vay idaresinden H\zım gelen mal(ımat kıl ek r k . -.. k. 
uçurmuşlardır. Borodlnıl ttöyiınde bir- ta yerlqmişlerdir. Şimdi Ruıslar bu istenmişti r. ı~ını _ç e e ıpı 1 ıye ayımu 
çok fı.bldeleri tahrtp eylemişlerdir. nıdır. Moulmen Birmanyanın üçün· hatta taarruz etmeğe hazırbnıyor· I Şımdi de Asya, gene ancak 

oreı, Kursk ve Harkof şehirlerinin Londra bunda Almanya- cü büyük şehridir. Japonlar burası- lar. Yeni muharebel-erin Borodino Milli korunma kanunu lıcma güvenenin hakkı olacak 
tehlikede bulunduğu bildiriliyor. Rus- l ld .., nı ele geçirirlerse Binnanyadaın Çine mıntakasında olacağı anlaşılmak-
lar, 44 ka.cıaba ve köyü geri a.ımı.,ıardır. nın mesu o ugunu yardım yolunu kesmek için ilk adımı tadır. Ankara 22 (Telefocıla) - Milli 

Doneç havzasında. mareşal Tlmo- söylüyor atmı§ olacaklardır. Şi l .. .. Korunma kanununun yarın Büyük 
k II k ! , ""' 1 .... malde Ruslar lmen gol un den M'll M 1• . d ...... 1 .. · k 

~en o, ar o un .... ma ve cenu.,un- 1 Japonlar Felemenk adalannda N d . t'k . d ı et ec ısın e gorU1'J ecegı uv- Amerikanın 
sabık Ankara 

elçisi ne demiş? 

dan Alm:ınlan tedricen ga.rbe do~ru ovogoro ısı amebn e taarruza l h . dil kt d' 
t ft•·•·adı ,,_ l R l ü- Londı-a 22 (A.A.) - Rus cep• muhtelif noktalara asker çıkarmış- geçmiılerdir. Bu taarruzun hedefi 1 vet e ta mm e ' me e ır. a m"""'... r. .uman ar, \U! ann m 1 d y c· . d k ık 

temadi d:ı.lgalar halinde hücum ettik- besinde tifüs salgını olduğu hakkın· ar ır. em .ınt: ye e as er ç ar- A!manlan Moskova - Leningrad şi- 15 ton çivi geldi lerinl bildiriyorlar. da Alman kaynaklanndan çıkan ha- malan ~eklenıyor. Borneo adasında mendifıer hattını bırakarak geriye 
İzvestlya muhabirine göre Ruslar, herler matbuatın dikkat nazarını ~n zengın petrol kuyu~an Fel~m~n~- ı gekilmeye mecbur etmektir. Bu mın

Kalinin'in garbinde mühim bir şehı1n çekmiş, fakat Rus kuvvetlerinin sal- lıler tanfından tahrıp edılmıştır. takada ~iddetli muharebeler olduğu 
müdafaalarını döğüyorlar. Almanlar gın çevrelerine doğru ileri harekat Japonlar bu mııntakayı tehdit edi- ! bildiriliyor. Leningraddan yapılmak 
he~ ne pahasına olursa olsun mevki- yapmalannın önüne geçilmek üzere yorlardı. ı istenilen bir çıkı§ hareketi neticesiz 
lerın.ı muhafazaya_ çalışı~~lar. Bu Almanlar tarafından kasten yayıldığı~ Filipin adalarında Japonlar yeni· kalmıştır. Doneç havzasında muha

Şehrimize yeniden 15 ton çivi gel
miştir. Bu çivJler de inşe müdiirlüğijn
oe tevzi edilecektir. (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

fhrınldR!je~in demd. ıryoklu ~!tı.sak nok- ihtimalile, bu haberi ihtiyatla telak• j den taarruza geçmi~lerdir. Luzon r~beler d·evam etmektedir. 
ası o u"'u ıma e ılmc ·t..cı..ur. ,__., . ı· ıd·~ · k • .. 

Meclisin bugünkü Türk ordusunun sağlam bir anan 
• vardır. Fa.kat modem malzemesi yo~ 

ruznamesı tur. Türk hükf.imeti, bu tech!zatı i~ 
Londra 23 (Radyo saat 7,15) _Dün ~ ~: . ...: .. azım ge 1gı anaati one 

gece yansı Moşkova'da r.~redilen res- surulmuştur. 
mi Rus tebliği: Kıtaatınuz, dün de Yapılan' tedkikler, bir harp ha9-
llerilemeğc devam ederek Ovarovo talığ, olan tifüsün giyim eşyası ile ge
~ehri dahil olmak Ü7.cre birçok yerleri çcwı bir mikroptan ileri geldiğini is
düsmandan geri almJşlardır. bat etmiştir. Almanlar bu hastalığın 

salgınından bilhassa mesuldürler, 
çünkü, Polonyalılarla Rus eeirlerini 

tayyaresi düşürüldü müthiı bir karmakan~ıklılda pislik 'Ve 
•ı:ııta 23 CA.A.) _ Tebliğde dün gıdasızlık. içinde bir araya toplamıo

Malta'da 24 Mihver 

Malta üzerinde 24 dü.şma.n tayyaresi.· ! -du. 
nin düşürüldüğü bildiriliyor. 

Reisicümhurun İngiliz 
İspanya' da Polonya kralına taziye telgrafı 
sefirine yol verildi Ankara 22 (AA.) - Reisicüm-

Madrid 23 (A.A.) _ İspanya. hük'O.- but İmlet İnönü tarafından İngilte
meti, Madriddeki Polonya seflrlnl re Kralı hqmetli AltıncL Ceorge' a 
ııefarebhaneyl kapatmağe ve memle- büyük ame&11 Dük of Connanght' un 
keti terketmeğe davet etml.§tir. ölümü dolayuile bir taziye telgrafı 

Alman tebliği 
çekılmiş ve Kral tarafından iqek· 
kürle mukabele olunmuştur. 

Ekmek kart lan 18 yasında bir cocuk 
Ankara 22 (Telefonla) - Mec- leştlrmek için büyük gayretler sarfe 

lisin yarınki YUZnamesinde Manisa mekted.lr. Bu l§te Türkiye, kiralama 
mebusu Refik İnce' nin eski harflerle ödünç veııme kanunundan faydalan 

hak.kını vermiş olan Blrleşlk devle 

Lokantalarda ekmek işi [ 
pratik bir usule sokulacak 

yazılmış kanun, niumname ve tali· lerden yardım görmektedir. 
İzmirde, kendinden matnameler hak'_--:n._. ·~arekaletten Yegfine falsolu nokta, harbin b 

b şifahi sual takriri ile Tokat mebusu şındanberi hlç blr zaman çok saıni 
üyük iki kardeşini Hasib Ahmed Aytuna vıe- Urfa me· bulun~ ve bazen daha. fenala 

ağır surette yaraladı busu Refet Ülgen'in teşrii masuni· mak t.emayülünü göstermiş olan R 
.. -'--- 22 (T 1 f I ) E.k yetlerinin kaldmlmala:n hakkındaki Türk münasebetleridir. Bu iki mill .l"UllUll"• e e on a - • arasındaki güçlükler, Mlft hal1edtim 
L t ' t h kk d 'Ik t' l İ ma:ıtbatalar da vardır. me... evzıa ı a ın a !ı ne ıce e- zmir 22 (Telefonla) - Mersin- ~ir. Türkler, 1939 Alman - R 

rin meroınuniyıet veriei olduğu, ge· lide oturan Ramazanın oğlu sekiz dostluk paktı karşısında derin haY'll 

len haberlerden anlaşılmak.tadır. ya~ında Feyzi bugün eline geçirdiği Muhakemet-ül- Lugateyn sukutım& u~rarnıfl.ardır. 1918 den~e 
Halka ıimdilı:i gibi aylık değil iki e~mek bıçağı j).e k:om§Usu Mus•.af~ j Ankara 

22 
(A.A.) _ Türk Dil Rusya ve Türkiye çok sıkı dostluk ba 

veya üçer aylık karneler verilmesi oglu 1 7 yaşııula Rıdvan Tezer ı ·~. d larlle btrlcşrnlş bulunuyorlardı. H 
düşünülüyor. Bu hususta henüz kati k 1 d R d k d · H"l Kurumu Genel Sekreterlıgm en: ildıe1 de garb Avrupa dlplonı.asis a çaıın an, ı vanın ar eşı ı • 
bir karar yoktur. Fakat kolaylığı ve mi Tezer'i de burnundan ağır suret~ Büyük Türk §Airİ Ali Şir Nevayi' .. d.J.şınde. bıra.k.ılmı4lar4ı. Bu sebeple 

daha pratikliği bakımından bu cjhet te yaralamıştır. Yaralılar hastahane- nin beş ıyüzüncü doğum yıldönümü ~~=ı::t':1~kı!~:~ 'b! ~ 
redkilı:e değer görülmektedir. ye kaldırıimı,, &ek.iz yaııındaki carilı dolayı.sile, Türk ve Fars dillerini ına.nın banqer darbesi gibi değll, f 

BiJhasşa lokantalarda halkın da· Feyzi hakkında takibata baılanmıı- lı:arıılaştırarak ana dilimizin üstüw.- kat bir dostun hiy&illeti gibi telA 
• • • W• • • tir. lüğüoü göstermek üzere ıairin yas- etmişlerdir. 

ha pratik hır ıekilde ekmegını teınm İ . . mış olduğu cMuhakemıet-ül-Luga- Rusyanm Boğa21&.:rı, Türkiyen 

Bedin 22 CA.A.) - Alman orduları 
Ba.şkumandanlJğı.nm tebliği: Kırımda 
Sivastopol muhasara cephesine müte
ncclh b1r kaç düşman taarruzu aklın 
kalmıştır. Donetz cephesinde ve şark 
eepheslnln merkez ve §lmal keslınle
rJ.nde müdafaa. muharebeleri şiddetli 
bir soğuk havada devam etmiştir. Bir 
~ taarruzla.r geri püskürtülmüştür. 
Alınan kıtalan tarafından yapılan 

mukabil taarruzla.r muvaffakıyetle ne
ticelenmiştir. Lenlngrad önünde Sov
yetlerin çıkış teşebbüslert akamete 
uğramıştır. 

edebilmeleri için karnelerdeki ku· zmırde karne ıle ekmek teyn> adlı eserin metni ilıe ishak R~ aleyhine olarak eline geçirmek 1 

Dört dükkan yandı ponlann bugünkü gibi 750, 375 ve sabşına baılandı fet lşıtman'ın kalemiyle bugünkü bir pa:ıarhk yapma~ çalıştıkla.n 
Bu saba.h tehrimlzde iki yangın ol- 167,5 gramlık miktarlara inhisıu İz.mir 22 (Telefonla) _ Bugün I dile çevrimi ba.s~.mla~ak ~~ta~~. k_o- :ı:ı~ ::~==an, vaziyet 

Kerç boğazında muharebe tayyare
leri büyük bir Sovyet vapurunu bom
balarla hasara uğratmışlardır. 

m'Qftur. etme----1' muhte1ı'f gram]-'- parrala- lzmirde karne ile ekmek satı .. ına ' nulmuş, aeçer! sozlerın sozlugti ile 
···~ • " " dl _,1d k 1 Harp, Türk.iye için fe~Aketll 

1--Galata. Balı.kp~da Kümçü- ra ayn)ma.sı diifürıülmekted.ir. Bu b&§lanmışkr. 750 gram üzerind~ öz a arı ba ciı e ab mıfbr. m1k neticeler ve~tir. Türkiye, ~ 
lıel' sokağında tınnla.ra. kurek yapan 69 ~-Ld· d 1 .. ~ v. • çıkarılan ekmek 12.5 O kuruta eatıl- velce ithal olUJUlJl dü~e, çivi, a.t naJ 
ve 71 numaralı HMa.:n.ın dük]rinmdan Ul1'. ır e okıı.ntada ogle yemegını k d F l .. .. d . d'L - 500 1 · 1 ir ·bı h ı- -m.a ta ır. ırın arın onun e ız ırnsm 2 ırasını aşır:nut. ves3:. e g> er urlu mamiil efyad 
yangın çık.mıştır. Bu dü.kkAnla. yanın- yiyen bir ltimae artan parçayı ak- kalmamııtır. iki fırıncı nolc•n ek· . li bü~k bir darlık içindedir. Bir kelin 
dü::l. 11 numamlı Halde.ya. a1d balık- pm yemeği için yanına almağa mec· mek çılr.ardıklarından mahkemeye Çorludan Istanbula. gelen K zıım. lle herteyden mahıımıdur. Fiatıer k 
çı dükkA.oı, 9 numaralı Sa.vaya a.ld . .1 . 1 .ı_,_ B ki . d b' adında biri Slmeci civarında dolaşıt'- llyetli mikdarda ytikselmlştlr B1rin 
içkili lokantanın da yangına. bakan bur kalmıyacak, akşam karnesı kul• verı mış ermr ... a~a. ı seml'ın e ır 

1 

ken yanına. bir gen~ sokularak ken- derecede fütly~ eşyasuıda. ~0de 5 
cepheleri kısmen ~ır. lanarak ekmeğini temjn edebilecek• fırıncı da e:ıkısı gıbı 950 gramlık dlslni tanıdığını söylemiş ve kon~ lüks .... A •- k b" "k 1 ...... ftı ek k k d v el k ki • ·· ·· :~...t-L\... ef,yaıua JOI:' 9<> U:ll"\1 n """"° 

2 - Arna.vutk.öyde i&kele karşısmda. tir. Böylece halk her gün yiyeceği me çı ar ıgın ~ e. me erı za- , rak Gala.ta.ya goturm'""fv...... fazlal~tır. Bununla beraber Tii 
Beyazgfil sokak 18 numaralı Nikola- ' ekmek miktarı karşılığı kadar kar· hıtaca mu.aadere edilmış ve bunlar Biraz sonra. KAzını eUni ceblne kiye fiiliyatta tayın usulünü koyn 
ya ald iltl katlı sütçü dükkanında. yan- 1 

• A cezaen 12,50 kuruşt81l sattınlmııtır. sokunca 2500 lirasının çalındığını gör- ıruş olan yegane Avrupa mem.leke 
gın çıkmıştır. Dükk1lıı. kısmen yan- tından kare koparmak ımkinını bu- Fırıncı hakkında da tahkikata baş- müştür. Kazım zabıtaya müracaat ft- d1r. Çünkü ihtiyacı olan yiyeceği 
dıld.ıan sonra yangın söndürülmttştür. labilecektir. lanmıştır. miş, tahkikata ba.şlanmJştır. tihsal etmektedir. ----

Son gilnlerde ithalat 
' tatlı hisle1 doğdu. şimdiye 1c.ada1 sizin gibi iffet 'Ve saf• lenmiş bir laf diye sanmayınız, Her 
• - Size bu yıeni ve tatlı h. leri afi- f.-tin timaali olan bir hazineye ras- insanın kalbinde tahakkukunu te- eşya&ı geldi 

lıyan ben miyim~ lamamıştım. • menni ettiği biı ülkü mevcuttur. Be· Son günlerde memleketmı.ı:ı.e ·· 
KADE 

- Evet Galibe hanım siz> - Rica ederim beyefendi. nim de kalbimin, ruhumun ideali dokuma, makine!~, iplik, 1500 kili; 

Calibı..: ile Fahri arasında bir kaç - Bu mektubu okuyunuz, bu sizsiniz. Sizi gördükten sonra dün- .ııa.ndı.k teneke l'e teneke lA.vha, 
Nakleden: (VA • NO) saniyeÜİ. bir sükut oldu. Genç kız, lütfu benden eairgemeyiniz. Karan- yayı anladım. Sizi görür görmez muklu, l&sUk, yünlü lpUk, bakır la 

._ h' -'~'- h ilk fet' . f 1 ha., dlŞQi leva~. çay, amon~. s 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika No. 148 

Y:tzüni: oir sıcaklık kapladığını ıs- nız ne olursa olsun en s&<ı?K ve ür- güze i ve zera mıze me tun o - ipek, ele'kt.rik ke.blooı.t, tıraş 
- Benden.ize bi. iki dakikanızı - Sözümü kesmeyiniz de anlata- sediyordt.. Şeffaf ve eolgun yanak· metkar d08tunuz olarak kalacaGım. dunı. Siz, ilizelliğin, zerafetin, eaf· keten dokuma. gelmt.şblr. Bunl 

tahııis eder misiniz diye soTdu. Genç yun. Nam~m üzerine yemin ede- lan, kızarmıştı. Başını, önüne eğdi, v alnıı: bu sırn ki~e söylememe· fetin OBnlı bir örneğisiniz. Hayat ar• tenli Jçbı Jelli esasia.1' Jı:abul ~ 
kız, bir saniye bereddüd etti. Fa- rim Jci, ıize karşı fevkalade bir hür- ve ayaklannın ucuna balcmaia b~· nizi rica ederim. ~ bana mek· kadqı olarak intihap ed.eceiiniz eekill'. 
kat kendisint bu kadar lütufkar metim vardır. Bir bakış, bir söz, tatlı ladı. Galibenin bu zaah uzun sür- vla cevap vermek istemezseniz. eı;kek., cidden bahtiyar sa11labil-ir. M -1--
davranmıı. olan Şahinin dostu olan bir kaç .öz. insanın gönlünde, aık medi. Başım yukanya kaldırdı. ufak bir ifacetUıiE b.Ba niyetlerini:zi O h&htiyar ineao, ben olmak istiyo- emur nıaa~a ft 
bu delikanlının bu ricasını nasıl reci- fırtınaları yaratabilir. İıte ben bu - Bende başkalann111 gönlüft\i bildirmr.ğe Jüfayıet eder. Şahin beyin ruın. Eğer an&eniz sağ olsaydı, deetl Refah hiıcli.aeaİ 
dedeb:.lirdi. Calibe hayret ifade eden vakıaya biuat lc.endimde tahid o)- çelecek kadar bir cazibe bulunduğu- mağaz-.- tekrar geleceğiniz zaman iz<livaanızı sİ2ıden değil, ondan isti- Ankua 22 (Telıeioala) -
hir eda ile sordu: dum. n· ı zannetmiyorum. Yegane arzum ben du orada bulunac.ağım. Şimdilik yecektim. Size iEdivaç teklif ediy .. :mur maaıoiawltlıa .,. lit'fhata ile R 

- Acaba, bana ıöyliyeoeğiniz ner Fahri, yavaı; ve ağır söylüyordu. si.•kWı, huzur içinde yaşamaktır. Ben. allRhaamarladık. rnm. Bütün hedefim ei.zi mesud et- falı h.a-diaeai ~da ta.hkiılr.at ~ 
dir) Calibe, muhatabırun yüzüne balca- ile hemşirem aza kanaat ediyorm:. Fahri, GaJ•bcyi, hürmetle selam• mek ve size laydt bir mevki temin makta oLuı eıncim.enler ~}er' 

- Beni dinlenıeniz, derhal öğre· rak merakla sordu Yükseklerde hiç gözüm.üz yoktur. lıyaralı: geri döndü, Galibe ağır ağır etm~edir. Ben .izi tanıdığım halde ne de.am etm.~&edirl.er. 
neceksiniz. Söıyliyoceğim gayet ba- - Demek bu tahavvüle IDendi - Size teklif edilecek saadeti de yoluna devam ederken, Fahrinin ıı.iz beni ta.nmuyorswıuz. İfte hüviyc-
aittir. nefsinizde tahid oldunuz öyle mi} r~ddedecek mUiniz~ kendisine vermif• okluğu mektubu timi bildir(ronı:rn. Namuı&lu ve teı:teEl:i 

F•hri, kızı bir kenara çekerek. - Evet. - Bu saadeti tekHf eden kim~ merakla. açtı ve döıkatle oCınnağa bir ailenir. çoetı1ğuyum. Ba:bmn aahık 
devam etti: - BL değifiklik ne zamandanbe- _ Sizdren tek istirhamım var. O baıtladı. temyiz mahkemesi hasındandn. 

- Galibe hanım, öyle anlar var ri oldu? da IU mektubu dikkatle okumaktır. Fahri ise yoluna devam edeceği Lnanbulda kime aonan.ız tanır. Şe-
ki, bir insanın hayatında döni:.m - Bunu ıize söylemeğıe lüzum F b · b "zl . .. 1 le. b' yerde mıektubwn ge.ç kızda ne in- ref ~ itibarile her yerde tanınmar . ed ] a rı, u ao erı soy er en, ce ın· . w ı· . . 
noktası teşkil er er... var mı sanki? den bir mektu çıkararak Galibe e tıba uyandırdıgmı anlayabilmek içiıı tır. Rahmet ı an~m melek gı'bı bir 

- Anlıyamadtm efendim! _Sihirbaz deği]im ki, anlıyayım. uzattı ve ilave Petti: Y kö~eden Galibeyi gözetliyordu, ke.chnd1. Fakat fimdiye bular 9iird&-
- Halck1'lız var. Bazı anlar var - Şahin beyin mağazasına mah· - Yemin ederim k.i bu ~ktupta, Mektvp fÖyle idi: !üm hayah. da ~ı:d~ 88kJ.amıy....., 

l.: · kalb. d bekJ dik b' __ L 'lk .k w • • [ • G-t.cı... L- f d'J gım. Gençlik saika.sıle, hatalı hare-! , ınsanın ın ~ enme ır çup .uuwçup 1 aya attıgınız; ve sı!Jrt oere ve namusunuzu mcitecek « IWDO n.Gnıme en ı k I d b }und G 1' . b.h 
takım hisler doğurabHirler. tı.tlı sesinizi işittiğim dakikadanberi, tek kelime yoktur. Bana, fimdiye ka- cŞimdiye kadar gördüğüm Te et ~r e . uB' :·d l~ iAim • 

- Sözlerinizden bir şey anlıya- hayahm, birdenbire değişti. Kalbim- dar baııka bir lo:r; için duymadığım MSlachğım, en caı:ibeli ve en güzel rıııın iOÇb. :ar e er yaptım. 
m.!yorum. d.,. o Ane kadar hiç duymadığım bir tıakım hisler apladuuz. Çinkfi kızHnız. Bu sözleri. ~atünkörü söy- (ABıul ._., ~===:ım:::=::ııı:==::a::::z:s::::ıı=:=: 

1Cor1'111ayı11ı~ 
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Ölümünü ııeç haber aldıimı Şadi 
De cerçi az &"öriiıürdük. Fakat her 
raslayışımızda basnt dindirircesine 
bol bol çene çalardık. Aramızda 
hakiki bir muhabbet balı vardı. 

lstanbul 
mebusluğu 

1 KüCüK HABERLER 1 Kuru baklaya 
* Kızıltoprakta Rlkmet ~ K1z:ım. 

adında bhi para meselesinden kavga narh kondu 
etmışler, KAzım bıçakla Bikmetl ya.-
talamıftll'. mkmet hastaneye kaldı-

Hakkındaki bir kaç 1ntibaıını ili- Münhal mebusluk için 
tonuma geçirmekten kendimi ala-

~rayda oturan BalAhaddln Belediye hudutlari 

mıyacağun. pazar günü seçim 
yapılacak 

adında 'biri gece o civarda Şekerci dahi:linde fiati 12 5 kuru§ 
sok:a~dan geçerk'en önünfJ 1k1 lt1ş1 ' 

Onu töbretinin en parlak zama• 
nmdan tanırım. Geçen lıarpte, mi
zah sahasmm tam manasiyle rakip-

Bwıda.n tJlr müddet evvel "Vefat eden 
•İz aktö~dü. S~ema ~ bu- İstanbul mebusu general Hakkı Şinasi 
lımmadıgı o devırde, her gıttiii yer- yerine yeni mebus intihabının yapıl
de bir Hollywood yıldızı itibarı 1rö- mas:ı için vUA.yete em1r gelm1ştlr. Ge
riyordu. Biz mektepli cmçler, yoJ... len emre nazaran lntl.hap önümi.izde
da kendisine rasladık~: cYqat ••• k1 pazar günü yapılacaktır. Zannedil
Senin sanabna Aşıkız!» dememek diğlne göre Cftmhuriyet Halk Pa.rt.161 
ve onu oınuzlanmız üzerinde lafı· İstanbul mebusluğuna. bir ka.ç namzed 
mamak için nefsimizi zor zapteder· gösterecek ve bunlar arasında. en çok 
dik. Garpta böyle bir usul olduğunu rey alan yeni İstanbul mebusu ola.
bilmiyorduk. Bilseydik. tüphesiz, biz caktll'. Parti naanzecııertnın yarın 1lAn 
de tatbik ederdik. Ve muhakkak ki edilmesi muhtemeldir. 

hoş bir coşkunluk yapmış olurduk. Şehir tiyatrosunun 
Zira 0 yalnız bizlerin değil, orta Ş h d 
yaçldarm da, ihtiyarların da son de-- komedi kısmı e za e· 
rece takdir ettiği bir sanatkardı. başına naklediliyor 

Fakat sonra. «sürüden ayrılıp İsta.nbul Şehir 'ny:ı.trosu komedi 
kendini kurda kapbrdu>: kısmının İstanbul tarafına. nakl.edll-

Onun meyli daha ziyade görene-- meslne kurar v-crlldlğini yaznn.ştık. 
ğe doğruydu. Ertuğrul Muhsin ise, Belediye mn.k:l.ne ve fen heyeti mü
sahnemize garp metodunu koymak düdükleri İstanbul tarafında ve bll
istedi. Kendinde şeflik kudreti gÖ· hassa Şehzadebaşında tiyatro olmaya 
ren Şadi, bu arkadaşına biat ebne- milsaid binaları tcdki.k etmeğe devam 

ynl ___ , •--d etmektedir. Şimdiye kadar yapılan 

çıkara.ok Abdullah adında bir1n.1 B.la
dıkla.nnı eöylemlşler, Sa1Ahadd1n bıı 
adamı ta.nıma.dığmı söyleyince meç
hul adamlar sebeps1z yere bıçakla 
Sallhaddlni yaralayıp kaçım.ışlardır. 
Vaka etzafmda zabıta taihki'kata. bat
laml§tır. * Sultanabmedde oturan Rıdva.nın 
karısı Hillde dün oda.da mangal üze
rinde yağ eritltlren yağ tavası bir
denbire parlamıştır. Bunu gören Rıd
van yangın çıkmasından korkaralt 
şa~kınlıkla b!r tekme vurup tavayı 
dev1mı1ştlr. Kızgın yağlar Rıdvanıa 
karısı Halldenin bacaklarına döküle
rek ikisi de yaralanmışlardır. Yaralı
lar hastaneye kaldırılmışlardır. * Said adında bir çocuk dün Gala
ta caddesinden gecerken demir yüklü 
olarak giden Abdullahın arabasından 
büyük bir demir parçası düşmüş, Sai
dln bacağına çarparak ke:mlğlnl kır
mıştır. 

Fiat mürakabo komisyonu, dün vali 
muavini B. Abmed Kıruk'm ~1sllği 
altında toplanmıŞır. Toplantıda ku
ru baklaya narh konmuştur. * Vilayetten tıetıllğ olunmuştur: 
Mllll mfidataa 1htlyaçlannm ka.ı.1Jlan
ması garuretine bina.en &On kabul 
olunan 2/1'1144 sayılı kararname lle 
kuru bakla el konma hükmftne tAl>i 
tutulmuştur. 

Kuru bo.klalann el komna. hükmü
ne tabi tutulduğu mahallerde bura
lann mübayaa fiat ve şartlan İstan
bul vl13.yetlnln Çatalca, Kartal ve Si
livri kazalan ldarı hudutları dahilin
de beher kiloouna 12, İstanbuı Bele
diye hudutları dahillnde 13,5 kuruş 

1 

fiat konmuştur. Bu fiatler ecneb1 ' 
maddesi % 4 e kadar olan çuvalsız 
dökme, naturel kuru baklaların fiat
ler1dir. 

Ellerinde kuru bakla bulunduranla
nn 23/1/942 gününden 27/1/1942 salı 
gilnü akşamına kadar mahallin en 
büyük mülkiye 11.mirll~e ıtıtrer be
yanname vermeleri tebliğ olunur. 

di. A iP ayn müess~er ııwr u. tedkikler neticesinde, Şehzade.ba§ın
Gerc;i, - Karun olmamakla bera· dak1 Turan slnemıı.sı, komedi kısmı 
ber - ticari manada pekala yaşa- için mevcudlar içinde en muvafık bi
yabildi. Lakin kendini sanatkarlık· na olarak teSbit edilmiştir. Vall ve 
tan alıkoyarak. müdürlüğe verdi. Belediye Reisi Dr. B. L1ltf1 Kırdar dlin 
Sahnemiz İçin basufa uğradı. Şehzadeba§ında mevcud sinema ve 

* Bir müddet evvel Feriköyünde 
bir evde beraber oturdu!tu Mazharı 
radyo meselesinden tabanca ile öl
düren Fuadın muhakemesine dün bi
rinci ağır ceza mahkemesinde bakıl
mış, müddeiumumi 1ddtanames1n1 
okuyarak maznunun Türk ceza ka- Belediye ile Vakıflar 
nununun 448 inci maddesine göre "d • d ih i}" f 
cezalrındırılrnasını istemiştir. Mazım- l aresı arasın a t a 
nun müdafaasını hazırlamn.sı için İstanbul Belediyeslle Vakıflar l.da.
muho.keme başka güne bırakılmıştır. ı resi arasında senelerdenberi devam 

B~dan dört be. sene evveldi. tiyatro binalanm ve bllhassa Turan 
Ona, Bursada, Celikpaluta oturdu· sineması binasını tedklk etm.Lştir. Bu 
ğum sırada, otelin holünde dostum hususta. bir kaç güne kadar karar 
ve meslekdaşun Rıza R°'en'le hir-1 verllece.;.;.kt.;;..;i.;;..;r. ______ _ 

tikte rasladnn. Pek üzgün bir hal· ş b t 
deydi. Sebebini öğrendiın. Meğer U a 

* Galatada sarhoşluk yüzünden eden alacak ve verecek davalarının ı 
Abdülkadir adında birini bıçakla teh- sulh yolile halli için Başvekl!.let bir 
likell surette yaralıyım Hayreddin kanun layihası hazırlamıştır. Bu lA.
dün adliyeye verilmls, Sultanahmed y1haya nazaran her 1kl tarat da. blri
lkinct sulh ceza mahkemesinde sor- birlerine karşı dermeyan. ettikleri bü
gusu yapılarak tevkif edilmistir. tün alacak taleplerinden vazgeçerek 

biribirlerlni ibra edeceklerdir. Başve
kAletin hazırladı{!;ı kanun lA.ytlıa.sı ya
kında Meclise verilecektir. 

büyük reklimlarla sahneye c;ıkmq. Erkek okulları voleybol 
Umduğu muvaffakiyetin zerresini k ı • 
bile göstermeyip rağbetin onda bi- ar ne e rı maçları neticeleri 
rini bile kazanamamış. Gen.it taba- Erkc-k okulları arasında Beyoğlu 
kalarca adeta unutulmuş bir baldey- Halkevi salonunda yapılmakta olan 

Cumartesi sabahından voleybol karşılaşmalarınıı. devam edil-
di. Ebedi hayata tetne bir sanat- miş ve Taksim lisesi 15-6, 15-9; Tic:ı-
kar için, ölmeden önce ölmek ka- / itibaren halka ret lisesi. İstiklal lisesi 15-13, 15-7 Er-
dar acı ne vardır ? İtte, gençliğimi- · dagı"' tılacak kek b~rctmcn O. Bölge Sanat okulu 
aİn o parlak ve emsalsiz artisti, öm· gelmediğinden Boğaziçi lisesi hükmen 
rünün ıonlannda bu biiyük ıztırabı . ı galip. Haydarpaşa lisesi 13-15, 15-0 
labnışb. İstanbul vilayeti kaza kaymakam- Darüş.5afaka lisesine galip gelmiştir. 

Hüznüne, en canlı dakikasında lıklarma ve ta.şe bürolarına gönder-
be:ıı de i§tirak ettim. dlğl bir emirle şubat ayı karnelerinin Bayan Sıdıka Us 

Bulgaristanla 
ticaret 

Şehrimize bir Bulgar 
ticaret heyeti geldi 

U'ı\ cumartesi günü 63Jba.hından itibaren 
1916 da, Şadi, askerliğini Sirke- halita. dağıtılmasına b~lanmasıru vefat etti Bulgartstandan şehrlınl.ze blr tl.ca.-

d istasyonwıda te}')'ahlann qyumJ bildlrml§tlr. Bu cm:.e . nazaran karn<: v'nklt. Hnb~r ve Son Dakika arka.- ret heyeti gelmiştir. Heyet, 1k1 mem-
k l k etil iE ec1· d tevziatı pe:za.rte.si gunü akşamınıı. ka.- r • rımızm s:ıhiplerl Asım, Hakkı leket arasında mevcud tlcarl anl8.f-

?ntro etme •ur e a ıyor. ~ dar tamamlanacaktır. Şubat ayı ko.r· rık ve nasim Us'un anneleri bayan maiar dahilinde temaslarda buluna.-
Biz de tale~ o1~ ~yanaya gıdi- neleri nalliyelerde kurulan ia~<! büro- e; dıka Us vefat etmiştir. Cenazesi dün caktır. Bulgar murabha.slan dün, yan
yorduk. Bizimle birlikte bavulunu lan tarafından hazırlanacak ve bür•"ı iğle v~ktl Suıtanahmeddeki Sağlık lr.rında. Bulgar ticaret ataşesi olduğu 
açan yabancıların çama§ırları ara- müvezzileri vasıta.sile her eve dağ"ıtıh-1 yurdundan kaldırılmış, namazı ~a- halde şEfürirnizdek1 resmt ticaret ma-
smdan İstanbul dilencilerinin resim· caktır. zıt camislnde kılındıktan sonra ŞeJ:ıit· kamlarını ziyaret etmişlerdir. 

Günlük Borsa 
!erini ve sefalet arzeden diğer kart Villyet ta.rafından kararlaştırılan l uğc d~fncdilmlştir. 1 
postallan çıkardı ve hepsini hayla- yeni §ekle nazaran karne tevziatı nü · Merhume çok faziletli, iyiliksever bir 
rarak yırttı. Ancak mizah ifadeıen. fus Uğıdlan esas tutulara.k yapıla- bayandı. Us ailesini büyük kayıpların-
niıı tezahürüne abfbğnnız bu yüzde ca.ktır. Şubat ayı karnelerini alanla- dan dolayı taziye eder, merhwneye ____________ _.. 
n hu hançerecle böyle mülhit bir nn eski karneleri alınarak iptal 001- Allahtan mağfüet dileriz. 
hiddet kükreme&i öriimc:e ha,yret lecektılr. --....... ... _ g ul ı"'°IH-m=n=nu=•K=.,=, .. -"'-.,-... -.. -'"-.,,=ıııo=n=m=u,..~ıu=nı=m=m-.,n-ıı-ıu=m-• -Ull.. Köpiirütünü yerm bile b - . 
dıık. zümden öptü. Şatll'dım. Gazeteci arkadaşlarımızdan Va• 

Mesud bir evlenme 

Meğer o, 1939 • 1942 yı)mda - Nezretmiştim ••• - dedi. tan refikimizin eekreten muharrir 
moda haline gelen propaganda har· Bu, gelişi gÜzel lif değil; hakiki Midhat Perin ile Bayan Şehdanenin 
binin manasuu daha o zaman kav· bir nezirdi. Zira S~ çok dindar nikahlan dün öğleden sonra Bey· 
ramıpmf... bir in.sandı: Elinden tesbih dii§mez• oğlu evlenme memurluğunda yapıl-

••• eli. Amma sade oynamak için de- mı~ ve Tokathyanda kutlanmıştır. 
Bir mecliste, yüksek mevkiine ve iiL Vırt çekerdi. Y enI evlilere saadetler dileriz. 

22 İJdnclkAnun 1912 

% 7 ,5 933 Türk borcu I. n m. 
> 5 1938 1kramlyell 
> 6 1933 1kram1yell Ergani 
> 7 1934 Sivas-Erzurum I 
• > 1934 Sivas-Enurum 2-'l 
> 7 1941 Dem!ryolu ıstlk.razı 
> 2 l 932 Hazine bonolım 
• • 1935 Hazine bonoları 

~.~5 ı 
l<>.45 
22.15 

19.65 
19.75 

19,75 
&6.50 
16.50 

BU AKŞAM 

Sahife 3 

Sinema<=ında 

Bütün şen ve ne,<i'ell l}llrk.ıl:m. herkes 
tarafından terennüm ve dans edile
cek güzel ve muhteşem Operet tnmı. 

DAiMA EN 1 ... 
Şaheserini takdim edecektir. 

Göz kamaştıncı lüks ve mizan~nı... 
Gülllriçlü ve c~encell sahneleri:. 
Güzel kadınları ve modern zarafetleri.. 
Baş Rollerde 3 meŞhur Operet artisti. 

DORA KOMAR - JODANNES 
HEESTERS - P'\UL KE!\IP 

Saat 8,30 da: İBRAHİM ÖZGÜR 
ve ATEŞ BÖCEKL.ERİNlN 

KONSERİ 

Feci ölürnile bütün dünyayı yeise garketmiş olan güzel 

CAROLE LOMBA 'an 
en son filmi 

AŞ H 
Önümüzdeki S A L 1 akşamından itibaren 

s u M E R Sinemasında 
GÖSTERİLECEKTİR 

Sinemasında 
Bugünkü cuma matinelerden itibaren 

Muhteşem. Mlzansenı ... FevkaHlde temsili... Heyecanlı mevzuu ile 
Sanat meraklılarının gözler1111 kamaştıracak olan Sinemanın en 
yüksek bir v.a.!er1 ... Filim dünyasının en büyük hoeyecan kaynağı: 

Kızıl Silahşor 
(TÜRKÇE) 

Kanlı ihtiraslar, Harikulade sergüzeştler ........... .. 
Tarlhln entrikalarla. dolu blr sahl!etıl.. ......... .. 
Aşk sahnelerne kaynayan şatoların 1ç yüzü ..... " .... .. 
Şovalyelik devrinin en parlak cengaverlik destanı ........... . 
Herkesin göreceği, sevece~ ve candan alkışlıyacağı azamet ve ih· 

ti.şamile b3,.5ları döndüren, kanlı macera, heyecan ve aşk dolu sah
nelerile kalbleri titreten emsalsiz bir eser. 

.-şARK-.. 
Sinemasında 

OLGA TCHEKOWA 
nin yarattığı 

Acı bir kayıp 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalan 

kontrolörlerinden Refet Eroğlu ile 
Enılıik ve Eytam bankası merkez mü
dürlüğü kontrolörü Emln Eroğlu'nun 
baba~ 32 incl Tümen komutanlığın
dan emekU albay 

AHMED HAMDİ EROGLU 
75 yaşında olduğu halde 20/ 2111/ 1942 
gecesi Bostancıdaki 1kametgfı.lunda 
kalb sektesinden vefat etmiş ve naaşı 
22/ 1/1942 günü iç Erenköyündeki kab
ristana defnedllmlştlr. 

Merhum 1303 senesinde mektebi 
Harbiyeden mezun olduktan 3 sene 
sonra bcrayı tahsil izam edildiği Al· 
ınanyanın Berlin ve Breslav şehirle· 
rinde üç 'buçuk sene kalmış ve İstan
bula avdetinde birinci tümen talim 
muallimliğine tayin olunmuştur. Muh
telif vazifelerde bulunduktan sonra. 
Balkan harbine dördüncü alay komu
tanı olarak 1~tirak etmış ve bu harbi 
müteakip 32 inci tümen komutanlığı
na tayin olunmuş ve rokailtlüğünü 
talep ederek ordu hizmetinden avnl-

ıttvetine güvenen bir zat. Şadi'yeı Bir teYh ailesine memupta. 
- Aman, filincanm taklidini ya· • • • ÖLÜM 

pıverseniz e, kuzmn .•• - diyecek Böylece, Şadi'yi en iyi tanıyanlar- Emekli doktor albay ve Fatih kazası 
oldu. dan olduğumu iddia edememekle! merke-z hekimi Hüseyin Balcıoğlunun 

• > 1938 hazine bonolan 
A. Demiryolu tahvm ı - II 
A. Demlryolları tabvlU ID 
A. Dem!ryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 

49.75 
49.-

ANGELiKA 
(Günahsız Kadın) 

Filmi, haftanın zaferidir. 
27,25 l 
45.75 --llll!!R'!l~~!!!BI----~ 

mıştır. • 
İyi bir asker, dürü.st ve mert bir 

insan olan meııhuma Tanndan mağ
firet diler, kederli ailesi efradına ta
zlvetlerimizi bildiririz. Şadi: beraber. uz tanıdığmu ileri sürebi· eşi, yiik&ek mühendls Ragııb Balcıoğlu-

«- Affedeniniz. •• Muvaffak ola• lirim. nun annesi, piyade yarbıı.y Şadl Artu
mam ••• » tarzında bir söz söyleyip Yukanda anlattıklarım hakikt İn· nun teyzesi, Akhisar eşrafından Kad-
anu ebnediği bu vaziyeti geçiştire- bl>alardır rinln kayınvall.deleri Cemila Balcıoğ-
eelc yerde, hiddetle ve kar,wndaki- o. t~dlar mecmaı bir zatb. Iu vefat etmiştir. Cenazesi bugün TEUJ-
ni kıracak bir celadetle •vıoih. kalk· H "b'd --'-·d H aktö• vlldye camllnde öğle namazını mü-

-..-- em a 1 
• Jl'GDI ••• enı r ••. tealdp cenaze namazı kılınarak"' Feri-

b: 
- Siz beni ne sanıyorsunuz? Pal

yaço, yahut vükela dalkavuğu ma
yom? ••. Ben, artistim, beyim. •• 

Ortalıkta: tısıı ••• 
••'ı' 

Arada sırada, ananeyi müdafaa 
eden yazılar ~rederdim. Yine öy
le bir fıkram intişar etmişti. 

Ziyaretime ı-eldt Bir ~ söyle
meksizin yanıma yaklaşb. İki gö-

Hem mizahçı. •• Hem ciddi... köy aııe mezarlığına defnedllecektir. 
Hem m~hur •.• Hem unutulmuş ••• Allah rahmet eyliye. 
Fakat unutulmuş olması bilyijk ------------

bir haksızlıktır. Tekrar habrlanma-
masmı ve bak ettiği töhretino ölü~ 
münden soma kaVU§mamasını icap 
ettirmez. 

Şadi bu memleketin yetiştirdiği 
güzide insanlardandı. Allah rahmet 
eylesin. 

{VA • Nil) 

ŞERiR TİYATROSU Temsllleri 
Tepeba.şı Dram kısmında 

Gece saat 20.30 da 

YAŞADIGIMIZ DEVİR 
İstlklAJ caddesi Komedi kısmında 

Gece .saat 20,30 da 

işet KIZ 

T. 1, bankası nama muharrer 
T. İş bankası (ha.mile alt ) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Dem!ryollan şirketi ( % 60) 
A. Demlryollan şirketi (% 100) 
Eskihisar çimento 
Kredi Fonsiye 1903 

• • 1911 
• • Amorti 

• > Kupon 
Türk altını 
KUJee altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine ı !terlln 
NevYork üzerine 100 dolar 
Madrid üzerine 100 pezcta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

Bay Amcaya göre ... 

142.50 
12.40 

12.90 
165,-

26,60 
44,25 
11,10 

118,-
112.-

68,50 
1.30 

82,40 
4,50 
8,10 

6,22 
129,6275 
12,89 
30,75 

- Sabahleym Maçkadan kalkan 
ilk tramvaya atlar, tam yedide Sul
tanabmet' te olurum bay Amcal ... 

B. A - lnaıunam ı ... 

- Vallahi gel. irim. ıtd s&.ıüm - Evl&<iımm 81U.Unll &peyim idi - Sailıkla evime dönmiyeyim kil 
önüme ahın ki gelirim ı... gelirim ı. .. selirim ı ... 

B. A- - M.Ym~ doiiij.!Jl..J B. A. - ~ 4eiil1·•• B. &. - Sotwıa ;yemin. $>.el ••• 

- Ekmek çarpsın ki gelirim f ••• 
B. A. - ~elemezsin payım!. •• 

ÖLÜM 
Esbak Altıncı daire Belediye reisi 

merhum Hacı İhsan beyin oğlu Muk· 
bil beyin kızı, Esnaf cemiyeti vezne· 
darı bay Mehmed Kınalın eşi, Kadıköy 
örnek bakkaliyesi sahibi İhsan Er
türk'ün hemşiresi ve Gümrük kimya
geri Salühaddin Uraz'ın kayınvalldesh 

Bayan MtfRŞİDE KINAL 
müptela olduğu hastalıktan kurtuıa.
mıyarak evvelki gece rahmeti Rab· 
mana kavusmuştur. Cenazesı bugün 
saat 11 de Ü.<;ıtüdarda Sultantepesizı.. • 
deki hanesinden kaldırüarak Karaca• 
abmed aile kabristanına defnedUecek· 
tir. 

\

- Neden gelemezmişim canım? .. • 
B. A. - Çünkü Köprünü"!. ne z.a• 

man kapanaca~ı belli değildir! ••• 



Sahife • 

IRADYO I 
Bugünkü program 

12,30: Program, 12,33: Şarkı ve tür· 
küler, 12.45: Ajans haberleri, 13: Şar
kı ve türküler, 13,30: Müzik CPU, 
18,03: Fasıl sazı, 18,40: Dans ha.valan 
<PU, 19: Konuşma, 19,15: Hafif or
kestra. parçalan (Pl.), 19,30: Ajans 
haberleri, 19,45: KH\sik Türk müziğl 

20,15: Radyo gazetesi, 20,45: Suzinak 
ve hlcaz.kfı.r şarkılar. 21: Ziraat takvi
rnl, 21,10: Temsil, 22: Salon orkestrası, 
22,30: Ajans haberleri ve borsalar, 
22,45; Salon orkestrası. 

Yarn sabahki program 

7,30: Program, 7,33: Hafi! program 
(PU, 7,45: Ajar.s haberleri, 8,45: Mü
zik (Pi.). 

ş, diş, n ız/ı • 
rıp, r 

' Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
"icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları. israrla isteyiniz. 

23 KAnunusani 194::? 

-------------- - -

1 EMNİY E T SANDI G I İL ANLARI 1 
Taksitli emlak satışı sekiz 
senede 0 /o 8,5 faizle ödenir 

SEMTİ 
Muhammen 

CİNSİ kıymeti 

Bursa Ao;liye İkinci Hukuk hakimll4 
ğ'inden: Esas: 942/304 

re~ o ak A o o ~o ~n ;& Kadıköyünde Caferağa mahall:!Sinde u;;;;. u u u ,,_ ~ w 'SiiJ' Cem ve Şaimefl .sokağında. eSkı. 23, 
yeni 22, 21, 22 No. taj No. h 

Üç buçuk katta on lkl odalı 6250 
ahşap bir evin yanm hissesi. 

DAVETİYE lS!. D ~o n rro ~ ,$'\ y :G ~ /2SA. l1 Eyipte eSkl Zeynephatıun, yeni GÜ- Üç odalı kdrgir bir evin 900 
M. aleyha: İstanbulda küçükçe.k.me- i;;;;:;}) ~ U U ~ JJ 'b!I \$' müşsuyu mahallesinde eski Karyağdı, tamamı. 

cede mukim iken hfilen ikamet- yeni Zeyne~şmesi sakağında. eski ve 

Yı\NlK, ÇATLAK, EKZE~IA. ye 
CİLD YARAL.'\RINA fevkalade 
iyi gelir Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine.> hi21net eder. 

gahı meçhul kalan Mehmed kızı Mü- Ankarada: doğruluğu sayesinde kazandığı ~öhrete müsteniden yeni 6 No. h 
rüvvet. Beyoğlunda açtığı şubesinde gerek Ankarada rve gerelc.se İııtanbu- Kasım~ada Kadunehmet Kulaksız Üç katta yed! odalı ahşap 500 
Kocanız davacı Azamet Yaylalar ta.- lun her semtinde emlak almak ve satmak istiyenlere dürüst ıekilde mahallesinde Kulaksız sok.ağında. es- bir evin tamamı. 

rafından aleyhine ikame olunan bo- ve aon süratle hizmet etmeği vazife bilir ve sayın müşterilerinin kl 43, 95, yeni 75 No. lı 
şanına. davasmınm mahkem:esine gel- teşriflerini rica eder. t Kasımpaşada Küçükpiyale Tahtakadı İki odall ahşap bir evln 600 
meniz için namınıza. çıkanlan dave- . mahallesinde Tahtakadı soka~mda. tamamı. 
tiye, lkametgô.hınızın meçhl bulundu- NEŞ'ET ŞEREN ve Şki.(Ankara emlak simsarı) eski ve yeni 24 No. lı 

Jler EC'zanede bulunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk hakimliğinden : 

ğu şcrhile 1ade edilmiş olduğundan, · 1 Sütlücede Abdiisselim Sütlüce mahal- Arsa. 
lıakkınuzdakl davetiyenin na.nen ve ıı- Merkezi: ,\nkara Anafartalar caddesi Zafer sokak No. 5/7 lesinde Abd~lam sok.:ığmda eski 25, 
sakan teblltlne ve muhakemenin Telefon: 2106, ŞUBE: Beyoğlu İstiklal caddesi No. 98, Kat: 1, ?JT, yeni 25. 21 No. it arsa 
1612/ 942 gürt1i saat 10 a talikine karar iilll•••••••••• Tel: 41571. 1 - Arttırma. 27/2/942 tarihine raslaya.n Cuma günü yapılacak ve 14 

50 

Nezihe tarafından İzmirde Beydi 
köyde ilkokul öğretmeni Süleyman 

verilm4tlr. MezkOr gün ve saatte ten l& ya. kadar devam edecektir. 
mahkemeye ya bizzat gelmeniz veya İhale arttırma sonunda en yük.sek bedel verene yapılır. 
tarafınızdan bir vekil göndennenlz K U Ş T r Ü N DEN 2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 nbbetinde pey nezdinde mukim Naci aleyhin~ açılan 

ıhtar davasının muhakemesi sırasında. icab eder. Ak..~ takdirde mahkemeye .. akçesi yatırmak lAzınıdır. 
kendi:ılne tebliğ edilen davetiye üze
rine mahkemeye gelmediğinden gı

yabında cari muhakeme sırasında 

davacının şahitleri dinlenmiş ve dava 

devamla madde! mahsusuna tevfikan Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak lıem Kesenize hem de 3 - Arttll'ma. be.delinin dörtte biri peşin, gert kalanı sekiz senede sekl3 
hakkınızda muamele 1cra olunacağı müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. 
bebliğ makıımına kaim olmak üzere sıhhatinize eı·n KUSTu··yu·· YASTIK 2 Lı'RADIR 4 - Taksitler ödenlnclye kadar gayrimenkul Sandığa. birinci derecede 
ilan olunur. faydahdll'. lpot.ekl1 kalır. 

Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: tstanbul Çakmakçılar, san- 5 - Binaların fotoğraflan Sandık dahilindeki Satış salonunda leşhi., 
e Ulenin kabahati olduğu tebeyyün ~-• Dr. İHSAN SAMI 
etmiş oıdu~undan kanunu medeninin 1 G 
161 inci M; sine tevfikan karısına OnOkOk 8Şl51 
müstakil ve mefruş bir mesken tuta.- Belsoğuk1utu ve 1htil!tlanna karşı 
rak konturatosunu mahkemeye ibraz pek tesirli ve tııze ~şıdır. Dlvanyolu 
etmesinin. tutmadığı takdirde nafaka. Sultanmahmud turbesi No. 113 

keslleceğlnden bahsile muamelell gı- ZAYİ _ Alemdar nüfus memurlu-
yab kararının Hanen tebliğine karar ğundan aldığım nüfoo hüviyet veıil

verllmiş oldu~unda.n beş gün zarfın- kamla birlikte Erıincan 11 inci alay 
da itiraz edilmek üzere on be~ gün 1 inci tabur ve 3 üncü bölükten aldı
müddetle ilAn icrasına ve yernıı mu- ğ'ırn çav~ şehadetna.memle beraber 
hakemenin 14/ 2//942 cumartesi saat terhis veslk:asuu zayi ettım. Yentsinı 

çıkaracağımdan, eskilertn1n hükmü 
Yoktur. 10 muallft.k bulunduğu ililn olunur. 

(9639) Ahmed oğlu Şevket İbiş 330 doğumlu 

Cok seri yazan bir daktilo aranıvor 
Eski vo yen! 

cektir. 
yazılan okuyan. ve Fransızcayı bilen tercih edUe-

İstanbul 176 posta kutusuna. CSerl) ruınuzile, mektupla müra
caatıan. 

Serl yazamıyanlann milracaa t etmemeleri. 

Üçüncü Devlet 

Resim ve Heykel Sergisi 
Güzel Sanatlar Akademili Müdürlüğünden: 

Üçüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi Maarif Veldlllğiıı.iİı, emir ve 
müsaadeslle bu sene ilk defa olarak Fındıklıdaki Güzel Sanatlar Akade
nııslnde açılmıştır. 

Sergt 22/1/1942 per§embe sa.bahmdan itibaren on betJ gün müddetle sa.at 
10 ti! 16 arasında. h~rkese açıktır. Duhull)'1! yoktur. «583. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Beyoğlunda. Yolcuzade mahallesinin İskender caddesinde 18 sayılı evin 
3/ 44 hissesi ve Orta.köyde Dereboyu caddesinde e9kl 1~, yenı 106 sayılı evin 
de 4132 his.sesi ma.hlülen Vakfa kalmıştır. Hlssedarlannın mahalll lkametıert 
malüm olmaması hasebile mahlüleyl alıp almıyacaJdan hususunda. kendi
: · :~ne tebllgat ynpılmarnış ı olduğundan, 3294 No. lı kanun mucibince tarlhi 
lldndan itibaren 3 ay zarfında. müra.caatıe mahlü.I hisseyi almağa istekli 
olup olmadıklarını bildirmeler!, bu müddet zarfında müracaat etmedikleri 

takdirde mahlul hissenin umumi hükümler dairesinde satılacaiı tebliğ ma-
kamında olmak üzere ilan olunur. (681) 

60 Kuruşa T abldot: 4 Kab Yemek ve Ekmek 
18 Kuruşa BİRA büyük düble, bol meze ile 

Bu ucuzluklar, Beyoğlu Asınalımcscid Yeni Lebon karşısında sokak !çinde 

TUNA SALONUNDADIR. BİR TECR1'BE 
EDİNİZ. 

Belediyeler Tekaüt sandığından: 
Belediyeden maaş alan Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekaletine mensup mütekait, dul ve yetim. 

lerin nazarı dikkatine 
Elyevm Belediyelerden tekaüt, dul ve yetim ma.a.şı almakta olan tababet 

ve şuı:.batı san'atleri mensuplannın bu maaşları 4035 sayılı kanunun muvak
kat 3 üncü maddesi mucibince ı haziran 1942 tarihindenı itibaren Ankarada 
«Beledıyeter Tekaüt San"ığı. tarafından tediye edilmeğe başlanacaktır. 
Mezkür tarihten itibaren her hangi bir teehbura meydan verilmeden mR.-
:ışların eshabına ödenebilmesi için bu kabil maaş alanların aşağıda z:Lkro
lunan hususntı ehemmiyetle nazarı dikkate almaları lAzımdır: 

1 - Bu kabil maa,ş sahipleri 15 şubat 042 tarihine kadar: 
A - Maaş almakta. bulundukları Belediyelere müracaatla 11.lacaklan 

yoklama ilmühnberlerln1 ııusulen tasdik ettirerek• 
B - Maaş resmi senedlerini, 
C - Nüfus hüviyet cüzdanı suretlerini, cNüfus dalre.5lnden 003dikll ola.

cakn 

D - 6 X 4 eb'adında üçer fotoğranarını clO yaşından küçük çocuklar 
Jçin lüzum yoktur.• 

E - Maaşlarını nerelerden almak istediklerini bildiren sandık müdür
liığünc hitaben yazılmış bir istidayı cBu istldalarda sarih adresler bulu
nacaktır.• Sandığa gönderilmek üzere maaş aldıklan Belediyelere tevdi 
etmeli veya. teahhütlü bir mektupla crAn'karada Belediyeler Bankasında 
Belediyeler Tekaüt Sandığı müdürlüğü• adresine göndernıelidlrler. 

2 - Bu mütekait, yetim ve dullann mart ayında son üç aylık nıaa.şla
rır, ıda Belediyelerden aldıktan sonra «Sandığın yeni oüzda.nlarile değ~
tirilmeJ,; üzere. ellerindeki maaş cüzda.nlannı Sandığımıza gönderilmek 
üzere Belediyelere bıraJonalan şarttır. 

Yukarıda zikrolunan husu.sata riayet et.meJtenlerin maaş tediyelerinden 
vukua gelebllecek geclkmeleroen dola.yı Sandık hlo blr ınesuliyet ~abul 
etmez. (491) (667) 

dalyacılar sokak, Ömer Bali oğln Kuş tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. olunmaktadır. Fazla tafsllA.t almak için Salona müracaat edilir. 

150,00 7812,50 6,56 

150,00 7415,00 6,18 

150,00 6306,00 5,06 

150,00 8S05.00 5,06 

150,00 7220..00 5,97 

Pangaltl mahalleslnhı Şehit Muhtar 
sokatında. eski mezarlık aı-sasında.n 
müfrez 2 parsel numaralı ve 875 met-n 
murabbaı arsa. 
Pangaltı mahallesinin Şe~~ Muhtar 
sokağında. eski meııarhk arsasından 
müfreı: '1 parsel numaralı ve 822 metre 
mw-a.bbaı sahalı arsa. 
Pangaltı mahallesinin Şehit Muhtar 
sokağında esltl meza.rlık a.ree.sından 

müfrez 8 parsel numaralı 674 metre 
murabbaı sahalı arsıa. 
Pangaltı mahalles1nin Şehit Muhtar 
sokağında eski mezarlık arsa.sında.n 
müfrez 9 parsel. numaralı ve 674 metre 
murabbaı sahalı arsa. 
Pangaltı ' mahallesinin Şellılt Muhtar 
sokağında. eski memrlık arsasından 
müfrez 10 parsıel numaralı ve 796 metre 
murabbaı sahalı arsa. 

Tahmlıı bedellerlle ilk teminat mUttarlan ve meaahal satıhiye
lert yukarıda yazılı Ta.kslmdeki mezarlık al'Sa.'lından müfrez 2, 7, 
8, il ve 10 numaralı 5 parça arsa, şeraltt ~hile binalar lruja. edil
mek üzere ka;palı zart usulUe arttırma.ya. konulm\lıltlu. İhaleleri 
3/2/942 salı günü saat 15 te İstanbul Beledlye.sl. Da1mt encümcnl 
odasında yapılacaıktır. Bu arsalara ait şartn'!lme, proje ve sairi evra.lc: 
yukanda. hlzalannda. gösterllen bedeller üzerinden hesap 1.§lerl mü.· 
dilrlüğil.nden alınacaktıır. Şeraiti öğrenmek isteyenler her gün Be
lediye İmar müdürlüğünden malfunat alaıblllrler. Taliplerin ilk te
minat ma.klbuz veya. mektuptan, ımza.ıı şartname, proJe ve saıra va 
kanunen ibrazı l~zınıgelen dlğer vesaik lle 2490 numaralı kanunun 
tarlfatt çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektupla.nnı ihale günü. 
saat 14 e kadar Daim! encümene v-ernıelerl lazımdır. (425) 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden 

· DenizcHere ilan 
8/ 1/942 t.ı.ı1hinde arıım dolayı.sile işlemedi~ blldh'ilen radvofarnı bu gün-

den itibaren faaliyete :;ı·eçdlği alakadarlara. ih\n olunur. (677) 

Emlak almak vo satmak isteyenlere: 

İstanbulun her semtinde her çeşit emlak almak ve satmak 1çin en kıba. 
yol, Satış salonu.muzu zlyarettlr. 

İstenildiği taık.d.lrde satılığa. konan emlak mukabilinde ne miktar borç 
verllece~i tayin edilerek al&kadarlara. bildirilir. Bunun için 1kl llra. ücret 
alınır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere üç ay içln bin lirada 
on lki buçuktur. Ne satıcıdan, ne de alıcıdan başka. bir ücret alınmaz. 

(678) 

lstanbul Umumi Meclisi azasına 
İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden : 

İstanbul Umumi Meclis üçüncü intihap devresinin 4 üncü yılı ııubat lç
tlmamın ilk in'ikadını 2/2/942 tarihine rastlayan Pazartesi günü sa.at 14 te 
akdedeceğinden, o gün muayyen saatte Umtnnl Meclis salonunu teşriilerl 
rica olunur. 

R UZNAME: 
1 - 1937 ve 1938 malt yılı ldare hesapları, 
2 - Merkezi teshin usulü ile ısıtılan binalar hakkında. Zabıtnl Belediye 

talimatnamesine madde llA.vest, 
3 - 1stan'bul bir numaralı İmar talim.a.tnames1nln tedkllt ve tasdiki, 
4 - Taksim, Galata.sa.~. Eminönü, Slrkecl ve cıvarlan tmar planları. 
5 - 'Üsküdar ve Kadıköy nAzım pJAıılan ta8dlk e~ olması itibarile 

ilk beş senelik progra.md& bu işe ayrılan tahslsatın sureti tevzii, 
6 - Ölçüler haltkmda. Zabıta! Belediye tallmafnıameslne madde llA.vesl. 
7 - Sanayi müesseselerinin kurulacağı yerler h~ndak.l tallmatname

nır. tasdiki, 
8 - 1939 mali yılı idare hesapla.n. (712) 

Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare~ ihtiyacı için bir sene zarfında. 5000 M3 Sultan Çif
liği ve yahut buna. muad.ll Kapanca. ve sair çifliklerln kumu, mektupla. 
kkllt .istemek suretıile satın alınacaktır. Sultan Çifliği kunıu tercih cdUlr. 

2) Muvakka.t tem.inat 5000 M3 kumun tek.lif edilecek fla.t üzerindeıı 
M.hakkuk edec~ bedellnin % 7,5 dır. 

3) Bu 1~ için hazırlanan mukavele projesi Levazım müdürlüğünde gö
rillebUir. 

4) Teklifierln kanuni ve8aik ve muvaıkka.t teminatla. birlikte 26/1/942 
Pazartesi günü sa.at 17 ye kadar Metro Hanının 4 üncü katındaki Levazım 

müdürlüğüne imza. mukabillnde verllmif olması lazımdır. (552) 

Devlet Demiı-yolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlarlle cinsleri ve ek
siltme sa.atıert aşağıda. ait oldu~u listesi hizasında. yazılı ahşap traversler 
het liste muhteviyatı ayrı aYtt ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında. satın alınacaktır. 

Bu l.şe ginnek istiyenlel'in listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayın ettiği ves1ka ve tekUfierinl ayni g\in eksiltme saatinden bir 
sa.at evveline kadar kom.13yon reisliğine verınelerl lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpa.
şada Tesellüm ve Sevk Şefii~de, Eskişehir, İzmir ve Sıva.sta idare mağa-
zalarında dağıtılmaktadır. (608) 
Liste Miktan 

No. Adet C t N S İ 

1 46000 Caf'l hat kayın travel'BI. 
2 24900 • • • • 
3 56000 • • • • 
4 8500 • • • • 
5 9760 • • • • 
6 5900 • • • • 
7 27440 • • • • 
8 24560 cart hat kayın traversi 
9 5560 • • • • 

10 28990 • • .. .. 
11 5970 • • • • 
12 13200 Dar hat kayın traversi 
13 5000 Meşe köprü traver.sl. 

5000 Basit m* makas 
traversi 

14 10500 Meşıe köprü travel'Si 

* 

Beher ade
din muham
men .bedeli 
L. Kr. 
4.03 
3.U 
3.41 
4.0-3 
4.30 
3.61 
4.27 

4.27 
3.45 
3.82 
3.04 
2.05 

10.76 
7.45 

11.93 

Muvakkat Eksiltme 
teminatı giin ve 

L. Kr. 
10519.-

5159.30 
10798-

2569.13 
3147.60 
1597.43 
'1108.44 

6493.56 

saati 

5/2/942 per
şembe günll 

saat 15,30 
dan ltılbaren 

1438.65 6/2/942 Cll-

6787.09 ma günü sa-
1361.16 at 15,30 da.il 
2029.50 itibaren 
5802.50 

7513.25 

Haydarp~adan saat 9,25 te hareket; eden 24, saat 13,00 te hareket eden 
30 ve saat 15,20 de hareket eden 34 No. ıu katarlarla. Pıendlktcn saat 10,50 de 
haıeket eden 27, saat 14,05 te hareket eden 33 ve 17,12 de hareket eden 39 
No. ıu banliyö katarlarının görülen lüzuma binaen 25/1/942 tarihinden ıtt-
baren işlemiyeoeği sayın halka ilan olunur. (680) 

lstanbul Verem Mücadelesi 
Cemiyetinden : 

Tehirini evvelce UAn ettığlmlz Cemiyetimiz balosu 14 mart 1942 OU-
m &.rtesi günü aqamı Taks1m Beled l)'1! ııawosunda yapılacaktır. (679) 


