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Dünyadaki 
bütün insanlar 
için hürriyet 

-·-
Dunya harbi hem politika, 

hem askerlik bakımından aynl
maz bir bütün sayılabilir. Pasi
fikte dövil§en Japonya ile Avru
pada çarpışan Almanya, Afrika
da yenilen İtalya arasında en sı
kı siyasi bağlar var. Pasifikte 

'Amerika ile harbe giren Japonya, 
İngilterenin de düşmanıdır. Sov
yet Rusya ile Amerika, yeni blr 

Avustralya'da 
kaygı 

artıyor 

Hükfunet üçüncü defa 
olarak İngiltere ve 

Amerikadan yardım 
istedi 

Avustralyada halk arJ 
tüleklerile sahilleri 

anlaşma imzaladılar. bekliyor 
Politika bakımından böylece ----

karmaşan iki yarım dünya harbi Melburn 26 (A.A.) - Avuatral-
arasında, askerlikçe de girişmeler ya hükumeti, Avustralyaya yardım 
olduğu şüphesizdir. Almanyarun e?ilmesi için. üçü.ncü def~ olarak ~n
A vrupada yenilmesi Pasifikte gdıltere ive,_ ~ırleşıkbb~merıkba lnezdın-

e ace e uır teşe uste u unmut-
Japonyanın dayanın:ını azalta- tur. Japonlar Yeni Ginenin şimalin-
cağı gibi, Pasifikte 'Ingiltere, ya- de ve şimali garbisinde bulunan 
hut Amerikanın zora girmesi adalara yenid~n a.s1'er çıkarmışlar
:Avrupada Mihverin ekmeğlne dır. Yeni Gin: ile Avuatralya!' ayı-
yair sürebilir ran Torrea bogazı kenanndakı Mor-

0 •• • • sebi limanının işgalinden korkul-
Fakat dunyanın ikı yansını '-tad A t"'f LJ ·ı ·· ehh ma.. ır. v u eır. ene muc ez 

saran harp arasında mahiyet ba- •iviller düşmanın karaya çıkrnağa 
kınımdan bir fark gözetilebilir. te~ebbüs etmesi muhtemel olan 

Avrupada ve Atlantikte, karşı ~vustralya sahillerini beklemekte
karşıya gelen milletler kendi var- dırler. 
ııkl ·ç·n kendi topraklarında Avustralya kıyılarında ıııklar ta· 

an ı ı , ·· d"' ··ı k · 
d

.. .. .. l A mamen ıon uru ece br. 
ve sularında ovuşuyor ar. vru-

41 Aylıklara zam 
milyon lirayı buluyor 

' 
1500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde oturanlara 

ayrıca maktuan 15 • 30 lira arasında yakacak 
parası verilecektir 

Kanun carsamba günü Mecliste görUşülecek 
-----·,--- --

BU 

Bingazi 
şehri 

tehlikede 
Londra, büyük bir geri 

çekilme yapılması 
ihtimalinden bahsediyor 

Ankara 26 (Telefonla) - Hükumet tarafından bazırlanan ve Büt- Londra 27 (A.A.) _ (B.B.C.) Libya.'-
çe encümeni tarafınd~? değifikliğe uğr~yan Eytam ve Eramil oYe Teka- da general Ronuneı kuvveUerlyle tn
ütlerle memur ve rnuıtahdemlcre verılecek fevlE:alade aylık zammı glllz t.ıtalan nrasmda Blngazi'nln 110 
lıakkındaki kanun layiha1t matbaada baaılmıı ~ bugün mebuılara da- kilometre cenup doğusunda.ki Nsus 
ğıtılmııtır. Meclisin çar§amba günkü ruznamesine alınan bu layihada şehrinin şlm.al dotusunc1a çaJl)l.Şlna
hükumetin fevkalade aylık zammı için bütçesine senelik olarak ilave lar oluyor. Alman ileri hareıltetl de
t:de-eeği para 20 milyon 719 bin 309 !ira iken Bütçe encümenin-in lca· vam edene ~Uiz kuvvetlerinin Bin
nunu 1'üçu'k memur lehine değiştirmesi ile bu ra.1tam 24,306,072 lira- .gazi'den ve diğer llert mevzllerden çe-

k t K "'ihale ve husust bütçeli daire ve müesseeelerle kllmesl ihtimaU vardır. 
ya çı. mı~ ır. anun, mu .. . . . .. Hava kuvveUcrt düşmanı hUiX\l&-
beledıyeler ve 3659 sayılı kanunun şumul daıresıne gıren mueueseler k'ft.. Bl ... tö Ut Ta.sıtnlar 

1 d · · · ald ~ d b ,_ h"k!I.- · t ldT - mn .-..ır. rço... mo r memur arını a ıçeml'ıne ıgın an u raır.am u umetin e ı ıne go- tahrip edilmlş veya a~ır hnsara uğra.-
re 35 ve encümenin kabulüne göre de bir ıenede 41 milyon lirayı bu~· tılmıştır. Trabh.rııa yapılan ta.a.mır.da 
maktadır. Bu paradan encümenin kabul ettiği niabet üzerinden bu liman bölgesinde, iakelelere tam isa-
mali yılda yalnız 6, 100.000 lirası memurlara ıverilecektir. betler olmuştur. 

Son ıekle nazaran, Eytam ve Eramil ve Telıtaütler de dahil oldu- Roma'nm mütalaasi 
ğu halde bütün memur ve müstahdemlere 100 ftraya kadar maaş Roma 27 (A .A.) _ Şiınall Afrlka'-
alanlara yüzde 25, yüz liradan 170 liraya kadar olanlara yüzde 20 dakl durum hakkında şıı beya.nntta 
ve ondar. yukarı maaı alanlara yüzde 15 zam yapılaca1c, bu zamlar- bulunuluyor: Mihverin son tnnrnızu 
dan vergi kesilmiyeceği gibi zamlar haciz de edilemiyecektir. düşmanın taamızunu durdurup va-

1500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde vazife gören birinci derece- ziyetl ~iştl"!ll.ştlr. Mihver nıotör
den altıncı dereceye kadar olan memurlara fevkalade zamdan batka lil kuvvetleri Inglllz hatlarına derin-

i . ) d ( 15) li h ,_ lemeslne girmiş ve yarık açmıştır. In-maktuan 3~ ve daha aıağı derece ı memur ara a ra ma ruııoat glllz olldusunun Akıbeti tamamlyle 

TELGBA.l'L.&.B 

lngilterede 
Amerikan 
kuvvetleri 

« Zamani gelince harbi 
düıman erazisine 
nakledeceğiz• 

Lond.ra 27 (A.A.) - (BB.C.) V~
ton'da. neşredilen blr t.ebliğe gör• 
Amerlkan kuvvetlen dün Şlmnll tr
ltı.nda'ya. va&ıl olmuştur. Bu kuvvet
ler genemi Hartle'nln kumnndası al
tındndır. Bunlar İnglltere'ye gelen ınc 
Amerikan kuvvetlerldlr. 

Dün gelen bu blnlerce Amerikan. 
askcrlnl İngiltere Hava N zın sır 
Slnclalr karşılarn~ ve bir nutuk &öy
llyerek demiştir kl: 1.Sizln buraya ge
llşlnlz Hltler için karanlık alô.met
tlr. Japon Başvekili general ToJo da 
bundan alAkasız kalamnz. Sizin bu
raya gell.şlntz diktatörluk devlet.lerlnl 
nerede olursa olsun mahvetmek pll
nımızı gösteriyar. Bu müstnhkem 
adl\da sizler belki de müşterek d-wr 
manımızın hamlelerine knrşıkoy cak
sınız ve zamanı gelinci? harbi onıa
nn ero.ztslne naklederek işgnl nıtın
dakl milletler! kurtarmıı k için lleıt 
atılacaksınız. Adalet ve hürriyeti tur
taraeaksınız. • 

bi ilr rlar arasında Tokyo 26 (A.A.) - İmparator-
pa har • m 1 sını luk umumi karargahı Japon kuvvet-
rnilli bir savaştır. lerinin 23 Sonkanunda Yeni Ginede 

zammı verıleeelttir. bılinmlyor. Şimdi lngUlzlertn aeele 
Kanunun ıon maddesi bu kanunun 1 Şubat 942 den itibaren mu- çel:llmete mecbur olmaları muhte- İngiliz Başvekili bugün 

teber olmuını Amirdir. meldir. Bu, İngl)lz hallcına yapılan 

Pasifikte ve Asyada Japonya, Kavieng ıehrini ele geçirdiğini bil
Amerika ve İngiltereyi birbirine diriyor. 

girdiren harp ise bu milletleri Stoldıolm 26 (AA.) - Associ
kendilerinin olmayan topraklar ated Preas'in Melburn'dan bildirdi· 
için kendi milli sınırlan dışında, ğine göre Yeni Gine oebirlerile S&
hatta uzaklarında dövüştürmek- lom?n adalarının iç bölgelerini sivil 

H . h lkı M halli boşaltmı~tır. tedir. Ne avaı a nın, ne a-
lezyah yahut Birmanyalı insan- Bismark adalarına çıkan 

Birmanya'da 
muharebe 
şiddetlendı 

Japonya -
Afganistan 
arasında 

lann, :ne Fillpin1erdeki, Java ve Japonlar Siamlılar Japonlarla, Bir dostluk ve tarafsızlık 
Borneo'daki yerlilerin Japonya, Melbourne 26 (A.A.) - Harbi-
İngiltere, yahut Amerika ile kan, ye Nazın M. Ford, 12 ıaattenbeıi Çinliler İngilizlerle paktı yapılması için 
ırk, dil, clliı gibi milliyet bağlan Rabaul bahsında dağlık çevrede ya· birlikte hareket ediyorlar görütmelere batlandı 
doğuran ilgileri vardır. Bu yer- pılan . muharobelere ait olarak hiç __ 

lerde yaşıyan bu insanların, mut- bir naber gelmediğini .söyle~i!tir. Rangoon 26 (A.A.) - Birman- Londra 26 (AA.) - Salahiyetli 
laka bir Büyük Devletin emrine Bu çelvreye malzemelenlk . bl ~lı~~e yanın uzak ıarkta başlıca harekat mahfillerde bildirildiğine göre Ja-

çılcan an Japon kuvvet en ın ıahalarından biri olması ihtimali ponlar Kibildt. diplomatik faaliyet• geçmek ve sonuna kadar yaban- ki~i tahmin edilmektedir. 
cı idare altında ömür sürmek is- karşısında Çin takviye kıtalan Bir- lerirri arttmnıılar ve hatta Japonya 
tedikleri yahut falan devletin de- Avustralya Ba§vekilinin m~nyaya akın etme~tedir. Ge~~· ilo Afganistan arasında bir dostluk 

' ~ tk rrrikyastı. askert harekat yapılmaır.- ve tara.fıızlık paktı yapılması için ııö-
ğil de fillln devletin kölellgini da- nu u tadır. Şimdiye hdar ciddi kara rüımelere bile baılamıılardır. 
ha çok beğendikleri ve bunun Pertb· 26 (A.A.) - Reuter bil- muharebeleri yalnız Moulmende ya· • Geçeni-erde İpi fak.iri Mihvercilere 
için kendi topraklarında böyle diriyor: Avustralya Baıvekili M. pılmıı ise de Birmanya hudutları müracaatle Hindistanın lngiltereden 
bir harbi özlcdikleıi de ileri sü- Curtin radyoda Avwtralya milletine uzunluğunda yakında muharebenin kurtarılmuını iatem.işti. Ve Mihver 
rillemcz. Onların yurtlarını ya- demiştir ki: . • . . . patlak vereceği anlaıılmaktadır. radyolan da rimdi hunu yaymakla 

O k 1 P filtt 1ci t t meıgul bulunuyorlar. Fak.at Afga-kıp yıkan bu harbin sebebi ken- emo raaı erın ası e s ra e- Malezyada vazı"yet 
. . lld' . jai hakkında Avustralyaya da söz niıttanın Müttefikler aleyhine hiç bir 

dılerı değ 11
• • söylemek hakkı verilmelidir. Hiç bir Singapur 26 (A.A.) _ Japonla· harekette bulunmıyacağı gibi Hin-

Dünyanın bu yarısı ile öbür millet her hangi bir adamın hata et- nn Batu Pahat'ı iıgal ettikleri res· diıtan ile olan münaae.betlerinin de 
bölümünde patlayan kasırganın mezliği uğrunda mukadderahnı teh- men bildirilmektedir. Singapura 90 dostane olduğu Londrada belirtil
fç özünü ayırdeden sebepler, hiç li1'eye koymayacağı gibi diğer bir kilometre mesafede bulunan bir m..:ktedir. 
şüphesiz, harbin gidişini değişti- milletin a~zde. ç~~ . ~ilirliği yüzün- hat üzerinde muharebeler istikr3:r Burdurda yer depremi 

Harp her Yerde harptir. den kendı aeaını l§ıttırmek hakkın- bulmuıtur. iki taraf da hava faalı- Bordur 28 (Telefonla.) _Bugün aa-
remez. , d . h . . t T k 
Dövüşenler, bu türlü düşüncele- an vazgeçemez. yetme. kız vdi~~·ı~.r. ngı ~z ~u laa- at 4,45 de 17 saniye sftren blr yer 

. . 1 k t zl N venıeti en ru gostennege "'flil - deprenmest olmuştur. Hasar ve v.a-
re kendilenn ap ırma ar. e- _... :1. k .k a * I. er 

1 
mıştır. :t1at yoktur. 

rede, ne sebeple olursa olsun, U1111111U1ım•mmtıwımını1Hnmmıımıınrmıııınııuııııımıuıımımnıammıınntı11111uuııımı1111111n1111ınnıımınm 
hcrşeyden önce birbirlerini yen· 
meye çalışırJar. 

Fakat, harbin şeklini değiştir
meyen bu fark, sulhun şartlarını 

Darlığı ve pahalılıği 

kim yapıyor? 

da dcğiştirmiyecek mi? İıtanbulda tedbirli bir zenpun 
Vaşingtonda imzalanan büyük evinde beı yüz sandık teker bulun

sulh anlaşması milletlere en ge- IDUftu •• Ankarada. ihtiyatlı 00: ada
nış· hürriyet ve istiklftl tanıyor. mın evmde b~ bm kutu kibrıt çık-

. . .. mq. Ankarada ve İatanbulda, son 
Avrupa harblnın gayesı, mutte- ay içinde tuz sahtı birdenbire ıekis, 
tikler bakımından, herşcyin yerli on misline yübelmİf. 
yerine gelmesi, her milletin eski Evleri, kilerleri ararsak memleke
topraklanna kaVU§masıdır. Pası- ti kim bilir kaç yıl idare edecek er
fiktekl savaşın da gayesi her zalc bulunur! Sonra da cHer teJ' pa
devletin gene eski sömürgelerine h.al!'°1yor!• diye ~ene ba ~amlar 
kavuşması, oralardaki milletlerin tikiyet eder, ~HukUmet. nıye çare 

. . bulmuyor?• dıye, evlerine teker, 
gene eskısi gıbl zenginlere ve tuz, batti _ ne tuhaf _ kibrit :rı· 
güçlülere sağmal hizmeti görme- ğı.nlar ıızlanır. 

sl rnl olacaktır? Hiç sanmıyoruz. Ekmek vesikaya bağlanmadan ön
Bu devirim-in geçtiğine bakılırsa, ce bir gilnde üç yijz ekmek alanlar 
dünyaya hüITiyet nizamını ge- olduğu tesbit edildi. 
tinnek içjn sil~ba sanlan medent Sıkınhyı. ~a..·lığı ~oiuran bu gibi 
milletlerin bu hakkı, şimdiye ka- vurguncu ~lerdır. Y ~ ~ 
öar· boyunduruk altında inlemiş kurU$1uk feyı altı k~.sa«_ıgı ıçın 

suçlu olan sabcılan degı. bır kutu 
en zavallı milletlerden dahi esir- kı'brit yerine beş bin kutu lıibri~ 
gemernelerl akla ve ahlaka uy- bir kilo teker yerine bin kilo teker 
Cun görünüyor. alanı da o:Hırsu:!» diye parmakla 

Bunun da açıkça ilan edilmesi göstermeli. 
ve herkesçe anlaşılması, yalnız ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
prensip noktasından değil, Pnsi- Bu harbin sön:ürge polttıkası-

vnndlerden başka. vaziyet meydana çı- bir nutuk söyliyecek 
karını.ftır. 

Londn 21 (AA.) _ Llbya'da 140 Londra 27 (A.A.) - B. B. C.: 
İngiliz tankının ele geçirlldiğt hakkın- B.lşvekil B. Ch~rchill, hu~~n . Avam 
dakl Alman iddiası mtibalAitalı sayılı- kamarasında lm nutuk soylıyecek
yor. Ltbya'dan mühim haber yoktur. tir. Başvekilin bu ak~m radyoda 
Rommeı son tıı.aıTUzu üzerine 240 ki- söyliyeceği nutuk. soğuk algınlığı 
lomctre Uerlleml§'tlr. dolayısile başka güne bır kılmıştır. 

Japon vapur Doğu cephe
kafilesine sinde vaziyet 

taarruz 
Birçok gemilere tam 

isabet oldu 

Londıa 21 (Radyo 7,15) -.Batavya'
da neşredilen tebliğde denlllyor kl: 
Bomeo ne ceı.roes odası arasındaki 
Maca.'l'lar boR'auruıa yakalanan Japon 
vapur katilesine dün yeniden darbe
ler indlrllnılştlr. 33 Japon gooılsf 

bat~. yahut hasara. uğramıştır. 9 
vapurun muhakkak surette b:ıttıtı 
görülmüştür. 

Ruslar, yeniden bazı 
yerlerin geri alındığ1nı 

bildiriyorlar 

Loııdra 27 <Radyo 7,ıoı - Gece 
yansı Moskovn'da neşredilen Sovyet 
tebliği: Sovyet kıtnlnn dün taarnız
lanna devam C'derelt duşmanı nğır 
znytnta uğratan çetin muharebelerden 
sonra. mubtellf yerleri z:ıpteıml.şt1r. 
Pazar günü 5 Sovyet tayynrcslne :rrıu
ka.bll 25 Alman tayyare 1 duşürülmuş
tür. Dün Moskova clvannda 4 Al
man tayyaresi diışürülıniıştür. Barcnk 
denizinde bir Rus denizaltı ı 2 dü~ 

Londra 27 CA.A.> - <B.B.C.> Va- man vapuru He blr kontrol botunu 
.şlngton'da neşredilen bir tebliğe göre, batırmıştır. 

bir Amerikan denizaltısı bir Japon Londra 27 CA.A.) - (B.B.C.) Sov
tayyare gemisini torplllem.lştlr. Geml- yet taarruzu cephenin cenup k.ısmın
nln battı~ı zannediliyor. Macassar bo- da muvaffakıyetle ilerliyor. B h:ır
~nzındald hareUta Amerika ve Hol- fiyle cösterllcn bir ~lr zaptedllm~ 
lnnda harp gemUerlyle tayyareleri 1f- tir Bu şehrin Harko! - Moskovn de
tırfık etmiştir. mlryolu üzerinde Hnrkorun 85 k!lo-

B.'ltavya 27 CA.A.) _ Neşredilen bir metre şlmallnde Blelogorod olm1181 
tebll~c göre Mncassar botazmdakl muhtemeldir. 
Japon gemi ka!Ueslne kal'fl hareket -----
ayın yirmi beşlncl günü de devam et
miştir. Uçan kaleler bUytık blr Ja.
pon ~t vapurunu batırm~ardır. 
Blr kruvazöre !sa.betler olmuştur. Hol
ln.nda tayyareleri 2 krul'U6re ve 1 
tnşıt gemisine isabetler gömıftşlerdtr. 

Japonyanın Hindistan ve 
Avuıtralyaya kartı 

politikası 
Tobo 27 (AA.) - Japon Ha

riciye Nazın B. Togo, dün xapon 
Meclisinde demiftir kiı <Japon hii
kumeti Avustralya ve Hindiatan'a 
kartı politikası hakkında fimdilik 
sarih bir fey aöylİyemez. Aekert ha
rele.et de?am ettikçe bu ilı:i memle
ketin iatik:la}j hallında da bir oeY 
söylencmiyecektir. 

Avuatr~ lya bu sene milli 
bayramını kutlamadı 
Londra 27 (A.A.) - B. B. C.: 

Amerikada şeker 
vesikaya tabi tutuldu 

Vaşington 27 (A.A.) - Birle~ik 
Amerikada şeker vesikayn tabi tu• 
tutmuştur. Herkese haftada yarım 
kilo ıe1'er verilecektir. Kanada' da 
da şeker vesikaya tahi tutulmuıtur. 
Burada adam baıına haftada 37.S 
ırram şeker l\"erilecektir. 

B Crips İngiliz 
kabinesine girecek 

Londra 27 (A.A.) - O. F. l.ı 
İngilterenin eski Moı'kova elçisi B. 
Crips'in kabineye ginneğe davet 
edildiği söykniyor, B. Cr:ipı henüa 
cevap ıvermemi~tir. 

Cenubi Amerika 
Nevyork 28 (A.A.) - (0.F j.) : R1o de 

Jancıro radyosunun bUdlrdlğlne gö~ 
Brezilya hükfunetı, daha şlındld~ 
tn1hvcr dlplomntlnnnı hudud harlcl
iM çıkarmak için tedbirler almıştır. 
Bunlar, mihver devletleri neroinooid 
BrC'Lilyn. dlplomntlnn Porteldz'e ve
ya Assorlnra gelinceye kndar Assor 
adalarında tevklf edileceklerdir. 

fik harbinin neticeleri için çok na da son verecegl bilinmelidir. 
faydalı olurdlL Nccmeddin Sadak 

Dün Avuatralyanın millt bayramı 
idi. Fakat vaziyet dolayısile bu hay
ram ilk defa olarak kutlaıımamıştır. 
Avustralya &ıvekili radyoda s~yle
diği bir nutukta Wavell'in kurmay 
heyetinde Avuıtnılyanın yer almat1ı 
için müzake!'Cler yapıldığını ve 
Avustralyanın fmpratorluk harp ka-

l Havıı.gazı sarfıyatı tahdit edllecokJ - OazcLelerden - · bineaine girmui iatendiiinf •öyle-
Açıkgöz - Keıke biraz da hav agazı ıto.k etseydimL. miıt.ir. 

Rlo de Jancl.ro 28 (A.A.> - Pana
merlkan konferansı s1yast komisyonu 
Atlantik beyıı.nnamesl esaslan dahi
linde hazırlanan Rlo beynnnamcslnl 
kabul etmlf tı.r. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA r . Müsamahakôrlık & ŞEHıR 
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H.&BERLERil ., 
Havagazı Bence, müsaınabekarhk. meziyet- PılY· asaya şeker lerin en biiyükleri arasındadır. Mil-

ı.tm.a,. bu ahlikı da. diier Kiizel 
baYlarmm arasında. iyiıce benimse- cıka r ıl'dı 
meli. Kendi hakkındaki tenkidi din- , Kömür iıletmeıi umum Günün hangi saatlerinde 
hnek lıehammiilünü ıre;.termiyen müdürü oldu kesileceği henüz 
plualar miıneri tahıiyetler, mi- Bakkallar ıekerin 
andan mahrum hesap, yahut ayna· Ankara.da. n kararlaştırılamadi 
dan mabrum kadm ca'bidirler. arthnlmaaını istediler memnunıyetıe ha-

1 
B. · ıhsan Soyak 

Biz. manevi bir cihandan i>bürüne ber e.lındığma gö- İ.sta.nbul beled1yes1 bu sabahtan iti-
.-eçen, fBl'klı iken garphlatan bir şse e sam yapıldıktan sonra. dün re Ereğli kömürle- baren hnvagazının günihı muayyen 
milletiz. Sürüyle eski müesseseleri- 1It def~ ol&ra.t yeni na.tıa.r 11Zer1nden 11 1']etınes1 umum aatlertnde verllmeslnl tararlaştll'-
miz yıkıldı. daha da yıkdıyor. Yerle- p!Juayı.ı ,eker çıkarılmıştır. Dün, müdürlüğüne ~Y- Dll§tL Fakat görfilen 10suın berine 
rine yenileri konuldu, daha ela ko11.u· aJ'Jli samanda piyasa.ya p mlttar· = :ıh' mu:: bu ka.ra.nn tatb!.kl sert tnrakılmlft.ır. 
layor, kuruluyor. FJbette, kib acı, da kibrit de o:ıkanlmı.7f;ır. ıs arak bı- İstanbul hava.gazı f!rketleri mil-
lrih tatlı eert tenkidlere muhtacız. Ba.'kka1la.r namına bir heyet, dtm nııınu:oc;: Bta~ mes.slllerl dün bel~ makine tw>e-
Bilhassa elileminkine değil de ken .. :rıat Mura.ta.be Kom.1syonun.a. müraca- :~miftjr alnde bir toplantı yaparak gazın gü-
dimi:zinkine at ederek bam dllekler1 bulundutmıu Yeni · ,. ntın hangi gaatlertnde verllmıes1 mu-

·•• ...... umuın mu- t f.atanbulda oturduğum sırada ileri blld1nni§tir. Bu dilekler IU ...,... kell· dtir Jillcsek ma va ık olacağı hususunda müzakereler 
seri bol bol yazarını. Hemıteriİerim me ile hulbı. ed11mttiedlr: Şeke1'l den' mühendL~; Japmı.şlardır. Şirketlerin ileri silr-
aineye çekmek; hazan gülümsemek, zam! mektebinden d!p- dllkJ.eri noktal na.zara. göre, ha.vaga-
baz d Haklı ! demek • Bük metin, feker fJ&tıanna yaptığı lonuı. aldıktan nıra öç &ene müddet- ımıın §ehre sabahları saat c7-9, 11-14 

an • «. am " genıt· zam mlk.tartan ne bug{m küp şekerin 11.t ba'fllalarmda veya 10,SO-lS,30 ve a'ltşamlan 19-21 

Ç. E. K. Senelik Müsameresi -
Bu gece saat 20 .. 30 da. Beyoğlu, Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 

San'atkar lbrahim Özgür ve Ateş Böcekleri 
ŞEHİR TiY A TROSU ARTiSTLERi 

ÇocUk şarkıları, çocuk dansları, mUd, caz, biletler Tiyatro gişeslnde 
••••-satılmaktadır. Avdet vesaiti temin edilmiştir. ••••11111 

Geçen aene TYRONE POWER ve HENRl FONDA'nın temsil 

.ttikleri n ıehrimizde 4lüyük bir rağbet kazaııan S E V 1 M L 1 
H A Y D U T Fllminin mabaadi ve sonu 

Baştan sona kadar ııen'kli: 

SEViMLi HAYDUT'un INTIKAMI 
Büyük MACERA ve SERGOZEŞTLER ŞAHF.SER 

Yarın akıam 

.aat 9 da iPEK 

Henri Fonda 
Baı Rollerde: 

JACKJE 
GENE 

Sinemasında 

COOPER 
1/ERNEY 

liiini gösterarler. Fakat !alda. ki eatl4 ttatı 112, tozun da 95 kuruştur. ~~~:=Ue Dıtısasını arasında verilmesi Jft.zımdır. Fakat bu 

seyahate çskınışundır; aY1!1. vadıde Ba.ktallar, 1bra.z ettikleri faturalarla Jtuvvetlend1rmeğe =k olmuş saatte de verilecek gazdan üniversite ..,••••••••••••••••••••••••••ııı... 
kalem oynattım mı cVay. bwm nok· tos aekerln kilosunun kendileri.ne 93 genç ve güzide b1r madencidir. Ken- lA.boratuva.rlannın llzım. geldl~i ~- • 
aanımı.a, batalarmıızı ortaya vurma· kuru§a mal old.uğun1L ite8e t:lğıdınm d1s1 bundan evvel, olmdi tasfiye ha- k.llde .. ~l!ade edem1yece-klerı dün 
fa kalkıyorsun; hu bizi tahkirdir, ktlosunun 1a:e 120 ku~ kadar _te:ınin llnde bulunan ış Bankası Jromür şlr- Rektörluk ta.rafından belediyeye bll
protest.o ederiz!:. diyenlere çok raa- edlldlğ1nl, binaen.aleyh bugünkü fWr 'ketleri umum mildürlüğünde bulun- d!rllml.ştır. 
larun. (Bereket versin, Anadoluda lara zam Japılmadığı takdirde mrar duğu 1çlıı Ereğli havZ3.Slna ald işler- Diğer taraftan havagazı ile ~ gô
da herke& böyle demez. Amma. ara- edeeeklerlnt &ıllyleınLşlerdJr. Te!tl1fler1 de uzun blr tecrübe salıibldlr. Kömür ııen bazı mutfaklann çalışma. saa.tle
da sırada diyen bulunuyor.) kabul edllmediği takdirde ya ütltsız havzamızın en esaslı ve en verlmll şe- r1n1n de nazarı ıtlbare alınması 111~ 

Onun içiıı. bu sefer, ckimseyi ren- oe'ker saıı.,.lanna. müsaade edllmes1n1, kilde ~etllmesi hususımda, kıymetli zumu kar~da. belediye vaziyet 

cid 
• • .__ il .-ı.• yahut da. ~er satışlarının şekerci- blr mtlteha.ssıs olchığu kadar JrudreUi yeniden etüd etmeğe karar verml~-

e etmiyey~> ~yııus e, ıraall' ve lere verilıne5in1 istemektedirler. .ı-._ ___ , tir. 
kasaba adı zikrebniyorum. «Anado- Fiat ...... K -4~ h ti bir idareci olan .ı..nsan Soya.kın bu tec- Ma'·i .... ı...... ~ı üd'' lüK-ii h • • .• • .• Mura. ......... e o .. _., ... .,.,vnu, eye riil>eslnden de istltade edlleceğl ti _ 1'. ne V""""" m ur su a.vagazı 
~un bD'. yerinde foyle bır Taka gor- kabul etmemlşt\r. heslıdJr. Kendisine muvaffalay~tı~r kullanan muhtelif müessese~rle te-
dum.> ~ıyor~ ~en - Cenubu Şekerden yapılan dlleriz. mas edecek ve herbtrtnln 1ht1y8:913.h-
prki bölgemız mustesna - yurdu- dd l . f. l . na cevap verecek yeni bir formül ha.-
mm:ı her tarafında gezdiğimden. örf ma e erın ıat erı .... . . zırlayacn'ktır. 
"adetlerimizi ataiı yukarı mükaye- ne olacak? Hayat pahalılıgı listesı - ---
Mli muhakeme edebilirim aa.nıy<>" Şekerden muhtell.t yiyecek madde- Tlcaret Odası ve tktısad VeU.leti Belediye kar temizleme 
nun. Doğrusu, bir takım eksikJeri·ı lert imal eden şeker ta'brlkatörleri teşk.llA.tı, muhtell! zamanlarda hayat makine.sini Uludağdan 
mizi hissedince Rizleyip kapaklamak mtmıesslllerl, dün beledl.ye iktısad endeksleri ç~k~rara.k hayat paıhalılı- • • 
elden gelmiyor. İnsaf edilsin: Harita mtldürlü~e müraca.a.t ederek son ğı.nın nisbetını, ~iklerıe tesbit et- getirttı 
lberind k k · mişti. Komisyon, dun ,.geçen senelere 1n 

e oı .oca ~ ve .kasaba mmlar dolayı&l.le oetcer m~mulft.tınm alt bu endeksleri tedki.k: etmiş, bugü- Havanın lodosla.ması v~ belediyen 
tıopanaklarile ıı:ıaret edilen ...iliyet ve tı.atlarının yeniden tayinlııı istemiş- .. flatl d özd l~tl gösterdiği faaliyet sayesinde ka.r cad-
bza merkezlerimiz, a-ü haritada terdir. nunK tsyannıh a tg ahenW~~-- d lrr. de ve sokaklardan stlratle b.ldınl -

~·- B ledl ·~·-" ,.,.,,._, .. ı40; b h om on, aya p a 46 ... a. a --"'tadı 
Ye dünyanm bafka diyarlarmda ay• e ye ..... .._... muuu.uuır.~ u u- vardı~ neticeyt Ankaradaki a.lA.ka.- illlllA. r. 
ni toparlaklarla göaterilen felürlerle, suata tedk!Jcler Japma.ktadır. Şlmd.lye darlRra blldlıımi.ştir. Belediye burulan bir müddet evvel 
bsabal 1 ·? Elb t bizimkil tadar vanlan kanaate nazaran şeker Uludağ yollarının açılması 1.çln Bursa.-

• ar a ~ mı e e~- mamule.tına ~e ytıs, kahve, ça.y ya gönderilen ltar maJdneslnl setırtr 
de birçok noksan var. Bunlar, hll' vesaire şekerli maddelere de yllzde Kaloriferli apartımanlar ~ve makbıede lAzım gelen taınıra-
yolcu muharririn gözüne çarpar da yirmi nlsbetlnde zam yapılması. IA.zım h kkı d ) " tı yapmıştır. 
yazana ve bele bunu müshet bir gelmektedir. Belediye vaziyeti bir ke- . a n a ta ımatname Yeni bir kar ta.r§l8lllda belediye bu 
ruhla: cAh, şöyle olmıuın da böyle re de Toprak Mahsulleri Otı.sine bil- Istanbul beledlyesıt, s.ıbha.t işleri makineden de 1st\fade edecelr:tlr. 
olsun» temennisile yazarsa, (üstelik d1recektlr. müdürlüğü kalortlerll a.partımanlann 
tehir, kasaba ismi de zikrebnezse) ı ısıtılmasına ait y&nl bir ta11matname 

::ay bizi ttahlür ed~~~un!~/hamı- Kı·brı·t ve tuz :ı~a:;:c~~l~ şub~~ı:=e~ü 
cevaz asavv~. D' ım başlayacak olan şubat devres11çtlma

la.nna sevkolunacak ve biran evvel 
A kasabasında bir örf ve adet ak- kabulü istenecektir. 

aaklığma raslamıthm. B kasabasına İnhisarların elinde 
gittiğim sırada, mütahede pzetede 

800 kilo şeker 
3 kiti tevkif edilerek 
mahkemeye verildi 

intitar edince, ha ikinci di.pnn bir bol stok var Şubat ekmek 
Bö sakini: cBis ha derece iptidai mi- karnelerinin dağıtılmaaı Kemal, İsmail ve Halll adında. 11t 
yis? Dur, tu muharriri, gazetecilerin Ban Mm&ıllarda kl:brlt almak için tamamlandı k!tl nıtıklr kasdile §eker saklamak 
lefkilibna fİkiyet edelim!• demiş .. atıcılara mtıracaat edenler ço~- suçundan maznUMne Jakalatunl§lar-
ltr; .oma da. ~ tiikür, ba kadar tır. Kibrit lllh.lsan m'lldürü B. Ham- Şubat ayı ~ek ka.~lerlnin da- dır. İddiaya nazaran; Kema.l lle ta.-
ileri ~ diye baher aldan. za bu münasebetle fU beyanatita bu- tıtılma.sı ~ı dlin sJc.şam tamamlan- ym biraderi İsmail sekiz yin kllo kes
Z"ıra lmkide tahammül edemıedikle- lunmuştur: mıştır. Tevziat esnasında herhangi me şeker alıp Kaampqa. hamammın 
• • hö lelik! ,.__9 ~:. l •'- EJ!mime bütün memleketin 1h- btlr sebeple kame alamıyanlar derhal külhancısı Hallle götilmı.tlşler ve ha.-

l'llll ~- e L-.çu """-....... o ur· t17acma yetecek e - 8 a.Jlı3t kibrit sto- ( a.şe Büroları) na. müracaat ederek mam sahi.binin ha.bert olmadan bu 
lardı. Cümleten .-::t1(op d6'erclik. •• tu w iki aenellk kibrit yapmağa. kiti ka.melerlni alablleceklerdlr. ~rlıert külhanda. bir J"re sakla.mış-

B münasebetle aklıma Wr laiki lptk!at madde vardır. Binaenaleyh lardır. 
ı.fi Y• tıbr1t aıtmtıaı diye bh' eey dü.şünfile- Sahte memur yakalandı Yapılan fhbar üzıerlne memurlar 

ae : mes. F1a.Ueı1n artacaıı hakkındaki aramışlar ve 800 kilo t.esme şekeri 
Ymiı;erinia biri but-le.,,.. haberler de uıJsır.dır. Bu ~y1alan Kemal adında genç bh' 900uk Bey- tillhanda bulmu lardır 

- Balatta ihtiyar Yahadi doktor bam vurgımculann çlb.rdıklan mu- oğlunda bir maRazaya. giderek kendi- . ş 
yar; efendimid ancak 

0 
iyi ederi • :battaktır. sinin Fiat Murakabe memuru olduğu- Kemal, Ismo.ll ve .Halil dün adllye-

clemitl•. Diler 1arafta.n İnh!lıatlar 1da.res1 nu söylemto v& kontrol etmek üzere ye ve~Um1şlerdir. Yapılan 60rgula-
1 Hekim setirtilmit amma. pek bal· İatanbulda bel ayla llıtiyacı t&m1n. mağazanın defterlerini istemiştir. rında Ismall ve Kemal suçlarını inkAr 1 

ah oldufundan dobanldr hecalda- edecek ta bulunduğunu ve tU2l dar- Ma#u.a sahlbl Kemalin vazl.yetJn- ederek şekerden haberleri olm.adıRını 
rile ılJıya plhhya kapıdan sirmit, lıtı diye blr ft!1 bahis mevzuu olamı- den şüphelenerek kendisine IıJssettlr- söyle~!şle~lr. Külhancı HalU ıse: 
&ll-- -J:-1 L!- - ,___ Yac&Rmı blldlnnektedlr. meden polise ha.her verml§ ve sahte - Uç gün evvel Kemal ile İsmail 
~lmJ'- ... ,...e UD' soz ·~= kl .. kil b t- k 

Bu perşembe akşamı S A 
Sevimli Jön Prömiyer 

TYRONE POWER'in 
LINDA DARNELL 

ve 

BASIL RATHBONE 
Jle beraber yarattığı kahra· 

manane ve ltıkane büyük 
aergüzcıt 

ZORUNUN 
iŞARETi 

R A y Sinemasında 

Eğlendirici, göz kaınqbncı ,ayanı hayret filminin ilk iraesi 
münaaebctile GALA Suartee,i 

2 KAHKAHA KRALI •••. 
TEHO LlNGEN ve HANS MAUSER 

Bütün .ltederlerinizi 

7 SENE BEDBAHT 
Film.ile unutturacakla?dır. 

Bu akşam 
Feel ölilmüııe btltün dünyanın ~f 
ettfli btiJ'tik. dVlmll Ye ıanpn 11ldız 

CAROLELOMBARD 
m lDthnünden bet ay evvel bitJ.rdlği 
ve ıet:ınll fllmlerlnlıı en gtlzell olup 
bilt1bı debA.yı ama.tklraneslnl gös-

termeğe muvaffak oldutu 

AŞK 
MUHAREBESi 
fllmlnde tekrar yaşayacaktır. 

Bu akşam lcln 7erlerlnJsl 
evvelden aldınnız. 

Kirk sal"k ....M!-• ..a-:_ 11111111111111111111111! ............... murakaıbe memuru ıruç ftlıerlnde ya.- 8C' z YUZ o şekeri ana. getuure 
- u ,..uaın. •• • _..... kalanmıştır bunu külhanda saklamam 1ç1n yal- ••••••••••••• 
- Ne kırk sGIUğü? m&n.umaJ... · varclılar. Ben de sakladım. 

Filinca ... Beyoğlu sulh ceza nıalüremesinde 
-:- ... yerİnize kirk IUlUk,..... yapılan muhakeme eonunda Kemalln Demi§tlr. 1.tç me.zmm mahkemeye 

Pittinc:bim... ~akat. B kuabumm halkı yeni- suçu sa.bit görülmüş ve y1rml bir ya- ver11mlşlerdlr. 
Yeniçeri kükremit: ea'1 olmadıiı Ril>i. ben de Balatlı §llll llanal etmemi:} olm~ı göz önün- Kömür lhtik!n yapan kömüreü Os-
- Ulan ıen ldmin filinca yerme ltıekinı deiiJim,. Türkiyenin A, B. C, de tutularak 1k1 buçuk ay haJl51ne man, fasulye 1htlkAn yapan bakkal 

lmk siiJük yap1'tD'acaknutsm 1 D, ilb. biit6n tehirleri. kasabaları, ka.rar verllmtştır. Sadık, kundura çlvlsl illtlkAn yapan 
Yahud. korkayl lih _ _.___:... kö,teri bana. aana. ona. hepimiz:e, KAmll, dükkAnında çocuk lA.stlği bu-

a. • • a 'i"'"•&Ul9• topmma aittir. Serefl.-ile. ib'barlari- VEFAT lunduğu halde 1ht1klr k.a.sdlle mtışa 
-Ymdimin be! le. nammlarile n dlbıeltilmesini is- çıkarmıyan Mıgırdıç mahkemeye ve-

- Eh. kendiniraae iyi öyleyse... tediiimiz kusurlarile. noksanlarae Karısi DİRUBİ ARSLANYAN ve rllmlşler, muhakeme aonunda yimı1 
Kavanoz içinde musibet hayvan· l>irliktıe... oğlu ROBERT ARSLANYAN Ba.y ve beşer Ura pa:S. cezası Me~ğe ve 

..... ~~:ı-:. y · · · ted :ri Baya.n CİBUKCİYAN ve kızı Bayan birer ha!ta. dfilı:kAnlannm kapatılma-
grn& WJ.I.Ut· enıçennm a Şayet bir akekldr aörürsek, ara- ÖJEMİ OZKAN ve kızlan, kX>ca& ve sına karar verilmiştir 

edil~i için. cümlesi doldonm nuda dercft~ek, yanmak, yakıl. d ı rlntn • : 
-fticuduna yaplfbnlnut. Adam zaten mü b•ldnndan bizi kim menedebi- pe er e VİÇEN ARSLANYAN Tevkif edilenler 
mecalaizken ~tün kansa kalıp, lir? insaf edilain... Müşteriye sattığı ha.lıla.r için tatu-
., do.t koltuğunda aianm hmurun- ••• (Sabık Galatasaray llsesi resım mu- ra. vermemekten maznun Şakir mel:-
dan ayrılırken. o haline raimen bl-- • alllm1) vefat etmJş olduğundan çar- tep talebesine yüksek tıa.tıa. peynir, 
:Pik altından aiilümsl'rerek: H• lark muharriri. ferd ferd bü- şa.mba günü 28 İldncikAnun ı~ aa- tillt vesaire satmaktan maznun mek-

- Şifalar olsan! •.•• diye bir te- tan T6k TBtandatlanmn müsamaha- at 10 da Taksimde Ermeni katollk tep bakkalı Recep ve tara.t 1htıklnn-
__ .____ LA-1.~- .x.-- Os'ldpera.n tlllsesln<k icra ohmaca.A'ı dan ma.mun ömer -"-,•-arak ad-

menna ~·· ~uguıa aııg..... .,_...._n_le ııa- olunur JIWM>UAU 
ııc=ol)l.L.l ""'' • llyeye ver!lmlşler, sorgu eonund:a. tev-

- Yani: «Sen de sor ~I» (V& - Nıl) Oena• levazımatı Y. BECİDYAN ti! edllmtşlerdlr. 

Bay Amcaya göre ... 

Bütün İstanbul balkının 
beğendiği... Alkışladığı 

RE BEKA 
Şaheserler §3.heseriJ \ 

MELEK ve iPEK 
Sinemalarında seanslar her iı1d 

shıema.da 

1,30 - 4 - 8,30 ve 9 da. 

Be7otla Balke'rinclen: 
29/1/942 perşembe ırünü saat 18 de 

Ha.Ikevim1z1n Tepebaşında.ki mer~ 
blnamnda bayan Melek CelM Sofu ta
rafından cRelsillhattatln XAm1l .Ak
dlk• mevzulu mtlhlm bir konferans 
nrllecelttlr. Herkes gelebllir. 

Nafia na:ıarlarile teshir eden 
kadın •.• 

01.GA TCHECHOWA 

ŞARK 
Sinenı;tsında 

AN6EliKA 
(GtJNABSIZ KADIN) 

filmlle bütün rekorlan kırıyor. 
Emsalsiz blr tnm. 

ŞERİR TİYATROSU Tems1llerl 

Tepebaşı Dram kısmında 

Gece saat 20,30 da 

YAŞADltaMlz DEvlR 

B. A. - Rıca ederım.. . J 
- Rica. ederim siz yJ.Juıı bay Amca.!.. 

....................................... -1 ....................................... 1 ·:__Ne J'l.Wl10M:Qıl, f;>Q .A&nca. Qldtirl ... -Bir tımıit.le ig ıripr& 1akmK tJ'il B. A. - O eskidendi baylar. şimdi 
iaamıı- delUdlrl. bir klbrttle bir Ilgan Yakmak iyi M

IUdl.rl. 



.. 

Bahite 4 . 

::':=~=: 1 .... o_· n __ nı_nk_B_or_sa ..... 11 .Offf MOJ .... 
adlarında dört kifl ıece 'l'e'J?eb• cı- %1 tktncfkbma iNi 
n.nn.d& blr pzlnoda nlf:1 iÇSp u.ıtıot 
olduktan IOML kavp ~· ~ 
I& hilcum ederek blrblıt'erııli yaraı..-
mışlardır. Yaralı safhC41.u yatala.-
narak tedavi altın& alınmışla.r, vata 
etrafında ta.hkltata gi~llmlştU. 

* Mchmed Ali, HiUeYln ve Ali a.d
lannda üç kişi ekmCJt kamelerlnde 
tahrifat yaparak küçüklere mahsu.S 
karneyi büyük göstermek ve 1slnı de
~lştlnnek suçundan ınamunen ya.ta
larup adliyeye verilmlftlr. 

Ekmek karneleri resmt evrak •
yıldığından müddelurnumllilc bu Uç 
maznun haklannda resml eTraJc üze
rinde tahritat ve sa.htekıitlık suçla
rmdnn tahkikata glrifmlştıtr. Bu suç 
ağır cezayı müstelzim oldutundan 
tahkikat bittikten sonra maznunlar 
ağır ceza mahkemesine verilecekler
dir. 
* Yakında memleketimize 75 ton 

kakao gelecektir. Knkaolann B381'&
ya geldiği haber verUmektedlr. 

KONFF.RAN. 

Kadıkoy Halkevinden: 
28 Iklncikanun/ 942 çarşamba saat 

20,30 da Evimiz salonunda bay Re
şat Köksnl tarafından <AUe hukuku) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 
Herkes gclebllir. 

* Beşiktaş Halkevlnden: ı - 28/1/ 
J9f2 ço.rşnmba nkşanu 20,30 da Evl
nıizde Halkevı reisi Hükmü Arkök ta.
rafından •Günün iktisadi lşlert. hak
kında bir konferans \-erllceektır. 

2 - Konferansı takiben göstcrlt ko
lumuz tarafından •Zehirli kucak, pi
yes! temsil edilecektir. 

3 - Davetiyelerin alınması lçln ida
re memurluğumuza mUracaat edil
mesi. 

* Beşlktnş Halke\·lnden : l - Ev1-
mlzde açılacak resim sergisine gett
rllecek tabloların evvelkl il~nunız
dakl 1 2 1942 tarihine kadar olmayıp 
nihayet 28/ 1( 1942 tarlhlne kadar Evt
mıze teslim etmeleri. 

2 - Evimizde açılacak resim sergi
si 2811/942 tarihine raslayan çarşam
ba günü davetliler huzurlle kil.şad 
edilecektir. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO 

Soldan sağ'a ve yukarıdan aşağı: 
ı -- Gerekmek. 

Zayi - Alemdar nüfus memurlu
t;undan aldığım nüfu.s tezlOOreml va 
beraberinde EJntnönU yerli ııskerllk 
şubesinden verUen ııskerllk te?Jkettım 
kaybolnıuştur. Yenilerini alacağım.dan 
eskilerinin hükmü yoktur. 

305 ~lu Mehrn.ed otlu 
Bekir Sumbay 

YAKUT 

i 1 an: 

Mabarttm it - Kasım il 
B. İm. Oü. öt. İkl. Ak. Yat. 
E, 12,14 1;57 7,08 9,44 12,00 l,35 
Va. 5,33 7,18 12,27 15,03 17,18 18,1>3 

- """"" - -~•EMLAK.EŞ• -
'°"l"''""!.0 Galatasaray Köşe apartıman Tel: 49010 ..\lfr.. ~!~:.., 

E:UifilD~k AOıco ve 
o~oo IFD MlYıj~®lU 

Ankarada doğruluğu ıayeainde kazandığı ıöhre~ müsteniden 
Beyoğlunda açtığı ıubeeinde gerek Ankarada 'VO gerekte lıtanbu
lun her semtinde emlak almak ve satmak istiyenlere dürüst ıekilde 
ve ıon ıüratle hizmet etmcği vazife bilir ve sayın mü~terilerinin 
te~riflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki.(Ankara emlak simsarı) 
Merkezi: Ankara Anafartalar caddesl Zafer sokak No. 5/1 
Telefon: 24.06, ŞUBE: Beyoğlu tstiklAl caddesi No. 98, Kat: 1, 

aş, d , nezle, grip, ro 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı 

lcabinda gütİcle 3 kCJfe alınabilir. Her yerde Pullu kutulari ısrarla isteyiniz. 

AYDA 3URATAKSiTlE 
Meı~ur labro~•lar<n B•r •• Baıanlara m•hsuı altorda. 

.,e luorr:d,.m n\Jmul h~r nt>'fı crp 'ff kol •••Urrının yf'~ı 

trOdtlle• 9tln .. ~l·r fnııalo 9'b' 15 •tor ıemin~tl · d • 

T.t$fdd4m ~·p~Hı$ El'T'1tl-. ı~ttytnlJJrt k.ıılalo~ 'gônderılı~ 

S•t1f drposu l)tarıbul. Sırk('c•df' Lım•n h~,,ıs11a~"d ,1 

~ 'fe: .. eııc. t•,.r·ınıJ .. Ne 8 ~-=--= 

İstanbul a.sllye on lklncl huk:u.k hA-
klmllğl.nden: 941/402 

Miiddel: Ayşe Eı:ba.n.. Müddeialeyh: 

En son modaya muvafık 

J BÜTÜN MOBlLYALARIN.IZI 
Çeşitleri en çok olan İstıınbul' da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. 

AHMET FEVZl'nin ASRI MOBILY A 
•Mağazasından alınız. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Zeytinyağı ve prlna. fabrikalarile sabunhanıelei"de kull:ı.nılıı.n makine. 

kazan, sltlm kazanı, baskı va boınbarya, t!\4 C?.gl t.'3kımı, BU tulumbalnn. 
Transmisyon, kasnak ve kayışlar muhteU! kuturda borular, ya~ kalıplnn. 
sa.hım kaynatma Iaızanı ve teferruatı, prlnadan yağ çıknmuya mahsus cı
hazlar satın :ı.llllacaktır. Bu gibi malzemesl olup ta satmak isteyenlerin A
tacakları malzemenin adını, markasını, kabUlyet deııeceleıini ve kıymeti n 
en son kaça verebileceklertnl yazılı blr tekllf ııa Vakıflar Umum Müdürltı-
tüne müracaat etmeleri. •447• c63h 

2 - Huzur ve stikün - Bir gö-l rene!. 
3 - Vakit - Tersi sarho.şun bağır- ••mmmm~~--• Tel: 41571. 

İbrahim. Fatih Nlşanca.sm<la e6k1 He>
rozlu Otel ru\llllle maruf • numaralı 
evin 11 numaralı odaSlnda mukim 
(Halen 1kamctgfı.lu meçhul) Müddei 
Ayşe tam!ından mllddelaleytı. kôca..sı 
İbrah.lm alte:Yhlne 1laıme olunan ihtar ••••••••a .. ıl davasının icra kılınan muhakem~ 

nuı.sıdır. 

4 - Tersi cesurluk tnslıyandır. 
5 ~ Ezan okunan kule - Barse.klar. 
6 - Başına ftB• gelirse dolu değil -

Yalnız değil. 

7 - Anadolu ajansının markası 
Yemek. 

8 - Eşek - CcyJ~n. 
9 - Mükemmel - Malüm değll. 
10 - Bııskül - Büyük. 

G~en bulmacamnı 
Sııldan sata. ve yukarıc'tan aşafı: 
ı - Sivrisinek, 2 - İklelldolu, 3 -

Vişne, Eh, 4 - Renkllkutu, 5 - İlelal, 
Tud, G - İl~ç. 7 - !dek, Çakır, 8 -
Nohut, Keki, 9 - El, Tutı.lm, 10 -
Kuzuderisl. 

İş bulmak için 

Uzun, uzun düşünme
ğe lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek kafidir. 

CiNGENE AŞl<I · 
sonunda. mftddelalcy.h İbrahlmin ka
rı.sının evını terkettl.#1 ve evine dön
medlğl anlaşıldığından Türk kanunu 
medenlslnln 132 1nc1 madde3ina tev
flkan - mftddelaleyhln bir ay içinde 
evin& dönmasine dalr verilen. lı/1/942 

lll•••••••••••••••••••••••• tarihli hillı:ınün müddelaleyb!n ıu
metg!hınm meçh~e binaen blr 

Etibank Umum Müdürlüğünden: 
Tahmil, Tahliye ve Nakliye Münakaıaıi 
Bankamıza bağlı işletma ve müessasata aJd ma.U.emenln İstanbul 

limanında tahmll, tahliye ve nakilJ&&l milnakuay& konmuştur. 

surctıntn tebllt yerine geçm• 
nııı.hkema dlvanhanestnıe talik edlld\11 
ve gar.&te Ue yapılan işbu 11An tarl
htnd~ ltlbaı'en on bet gih\ içinde k&
nunl )'Ola mnraeaa.' ed1lmed1l1 ta.t
di.rde hWantı.n t:atlleşeeeıtt Uln olu
nur. 

ZAYİ 
Münakasaya lştlrlk etmek lsteyenlertn İstanbulda Valde Hanında 

Etl Bank Bürosun&. Ankarada Umum Ml\dftritıte müracaat ederek bu 
148 ald flU1;name ve dıter lüzumlu evrakı &lmalan va telülfiertn ıen Ct9 
münakasa tarlhl olan 9/2/942 paza.rtesl güntı aat 9 da Et4 Bank Umum İstanbul 1tha1At aüm.riıgüntın S2US 
Müdürlüğünde bulunacak tekilde pootalıınmaa. lQzumu blld1rll1r. No. ve 10/81940 t.&rUıll lthaIA.t beyan-

..................................................... nameıdJAt ve kabu10muv&k1ı:atırure
ttl• memlekete ithal ettıtım ı balya 

Konaervatuar Müdürlüğünden 
İklncl devre için talebe kayıd ve kabulilne başla.nmıttır. 20 bttncı kA-

nundan S Şubat 942 tarUıtne kadar istida Ue mG:racaat edilmem. (806) 

tana.vlçaların 10/6/HO taı1hll ve 6003 
No, 267.71 llralıJt depxr.ito makbuzu
nu ka.ybettlm renısını çıkaracatvn
da.n hWmıtı olınadıtmı 1.IAn ederim. 

M. M. V. Hava Müateıarlığindan Al1 Faik Onur, Perşembe Pa~ Gala.ta 

Hava müsteşarl.$nm lii2um. göstereceği yerlerde ıatıııdam ~ek nr.ı.- Kayıp aranıyor 
re İngUIZce lisanına ha.kkile vakıf d6• pn altı İngUlroe ~~ aım.- ıta.rdeşlm bay Belim ot.wı seneden-
cn.ıtt,ır. · beri kayıp 1d1 t19 sene evvel İstanbul-

Bu tercfuna.nlardan her birine verllecek aylık tic'9$ ~ imtihanda da. Yeı,Uköyde bir a.vukatın nc1A.1ndc 
glisterece-klert bu lisana. olan vukuf ve bllgUerlııe g~re i5o llriidaıı 210 ııra.- olduğunu haber aldım. Kendistnl bi-
ra kadardır. lcnlerbı. 1nsa.nlyet, namına adres1me 

Imtihan yeri Ankara.da. Hava .Milstef&l'lJ#ındadır. Ve imtihan 10/(tu-. !btı.ber venneterınt r!e& edıeı1m. 
ba.V942 salı gtıntl sa.&t on dörttıedlr. Bil'keet İııkel• b>mutanlıRmda er 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Kiiçük tMarrul hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

1 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

!00 
200 

' lkfnciteşrin tarihlerinde yapılır. 
1942 İKRAMiYELERt 

Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
1000 • = 3000.- • 
750 • = 1500.- • 

• 500 • = 1500.- • 
• 2ltl • .. = 2500.- • 
• 100 , = 4000.- • 
• 50 • = 2500.- • 
• 25 ,, = 5000.- t 

• 10 = 2000.- • Taliplerin bu tarih ve Matte yedlerinde mevcut .,. 1braa lAzmı geleın BJ.Azıtı,n Ka:alı:Dçazı ta:t.a&ından Çan 
veslkalan 11ıe birWcte tab.&an ~da MUlt Mtıdafaa V*1lftlnde Han. nahfye9l ~ t6)1mden Metımed 
Milsteprlıtı tl~çil fUbefe mttracaatıan. •eol• •7"'- Oertf oltu Melllned. · ••••••••••••••••••••••••-' 


