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Sovyetlerin 
Kırım'daki 

hareketleri 

Aylıklar arttırılıyor 
100 liraya kadar olan aylıklar 25, iki yüz liraya kadar 20, 

iki yüz liradan yukarı olanlar da 15 lira arttırılacak 

BU SABAHKİ 

Sovyetler 
Mesovek'i 

aldllar 

TELGB.APL.&B 

Borneo'ya 
paraşütçüler 

indi 
Öpatoria'nın şimal ve 
cenubuna, Prekop'un 

cenubuna da asker 
çıkardılar Şubat aylıkları yeni ilivelerla verilecek 

Ukrayna cephesi 7 {A.A.) - CO.F.İ.) 
Kerç yarımadası Sovyet kıtalan tara.- Ankara 7. (Telefonla) - Maliye 
fından tamamlyle 1.şgal edUmlştır. Al- V eklleti, her nevi yiyecek ve giye· 
nuı.n kumandanlığı burada. bulunan cek qya fiatlerinin artmasından 

lere eid fiatleri tesbit etmiştir. Bu 
incelemeler neticeıünde Devlet me
murlanndan ellerine 100 liraya ka· 
dar para geçenlerin aylıklarına 25, 
yüz liradan 200 liraya kadar aylık 
alanlarn 20 ve iki yÜz liradan :yukarı 
a;,ılığı olanlara da 15 lira ilave ya
pılmasına karar verilmiştir. 

hazırlanmakta olan kanun layihası 
bugünlerde Baıvek.aleto gönderile
cek ve Vekiller Heytinde aüratle gö
rüıüldük.ten aonra Meclise verile
cektir. Öğrendiğimize göre, lahiya 
acele kararile Meclia ruznameeine 
alınacak ve memurlann ıuhat aylık· 
larının ıyeni ilavelerle birlikte veril· 
mesiııe çalıplacaktır. 

Kır~da v~ Fi~ cepheıin- Bunlar petrol mıntakala· 
de tıddetlı muharebeler rında tahribat yapılma-

oluyor sına mani olacaklar 

kuvveUerln külli kısmını nakliye tay- D ı ı ,_ • V• ,_ 

Yareleri u t hli t i.şt'- y _ ev c. memur arının çeıdı~ 11 .. ıntıyı e a ye e m u. anm .. .. .. 1 l ltl 
adada tahliyP. hareketlnl örtmeğe me- goz onune a mıı ve memur a~ ı a-
mur birkaç dümdar birliğinden ba.şka rının bu sıkınhyı karıılayabılecek 
bir kuvvet kalmamıştır. miktata çıkarılm.uı ma.kaadile mem-

Gemi kafileleri Kırım'ın garp sahl- leketin muhtelif yerlerinden aldığı 
llue, Öpatoria'mn şimal ve cenubuna yiyecek, giyecek ve diğer madde· 
ve Perekop'un cenubunda bulunan 

Bu hususta Maliye Vekaletince 

Jarllgat'a kltle hallnde asker çıkar
nuşlardır. SoyYet kumandanlığının 
Yakında birkaç noktadan yanmada
nın topografik ve stra~jik merkezi 
olan Slm.feropol'n karşı bir harekete 
gececeğlne şüphe yoktur. Şimdi Öpa
torln körfezinde muharebeler cere
yan etmektedir. Takriben blr hafta
danberı Rus işgali altındn bulunan 
Fcodosya'da SovYetler kuvvetli bir 
hava üssü tesis etmişlerdir. Bu saye
de karaya çıkanlnn kuvvetler pike 
bombardıman tayyareler lnden yardım 
görüyorlar. 

Malezya'da Koordinasyon heye-
lngiliz cephe- t• • • k 

Stokholm 7 <A.AJ - Sovyet ordusu 
diln yeniden Kırımda Sıvastopolun 
100 kilometre şimalinde bulunan Eu-

si yarıldı ının yenı ararı 

Japonlar tehlikeli batak
lardan geçerek 

ilerliyorlar 

Çift ve kotum hayvanlarile diti sığır ve mandala· 
rin alım satımı ve kesimi yasak edildi 

Ziraat işleri mo:kineleştiriliyor 
Patorlaya asker çıkarmıştır. Bu ha- Sin1rapur 7 (A.A.) _ Çarşamba 
reketin neticesinde limanda ve plaj- günü neııredilen tebliğ: Dün şimal Anlı:ara 1 (Radyo gazetesi - çok1an deri parasına tamah ederelı: 
larda bütün gün göğüs göğiise şld- cephesinde aşağı Perak'ta <lüıman Bugün Koordinuyon heyetinin hayvanlarını kesmek.tedirler. Hal-
detıı çarpışmalar olmuştur. Karaya l d f li b 1 ik' k · '- kt B' · · buki bu hayvanlardan ziraat i•le-çıkış hareketi Ruslann Karadeniz fi- geniş ö çü e aa 'yette u unmamıı : aramamesı çu~aca ır. ırıncı y 

losu ile pike bombardıman filolan ve ve mt-vzilerimizde hiç bir değişiklik kararname çift ve koşumda kulla- !erinde temin edilecek fayda daha 
av tayyareleri tarafından korunmuş- olm.. ıştır. Bu sabah erkenden düş- nılan aığı: ve mandaların alım satı- çok kıymetlidir. Kesim için hüku
tur. Eğer bu hücum muvaffak olur- man 2ırhlı arabaların himayesinde mınr., diğeri de ziraat işlerinin ma- metin müsaadesi al111acak, alım sa· 
sa Sıva.stopolu muhasara eden 100 bu cephe~ şiddetli bir taarruza ge- kineleştiril~esine dairdir. tımlar da ancak pazar ve panayır• 
bin Alman askerl için öl-m muhak- rercl~ . bir noktada bir gedik açmagva 10 yaşına kadar çift ve koşum larda yapılabilecektir. 
kakt.ır. ~ 1 Zi V kA muvaffak olmuştur. hayvanlarile 8 yqma kadar diti kinci karara göre, 'raat • a· 

Sovyet cephesinin merkez kesimin- O " d l 1 leti tarafından Metilen makineler 
de MoJnlsk çevresinde şlddetll muha- üşman pek büyük bir hava faa- sıgır ve man a ann a ım satımı ve .. 
rebeler devam edlyor. Söylendiğine liyetinde bulunmaktadır. Selengor kesimi menedilmcktedir. Bu kabil için yeni bir kadro yapılacaktır. Bu 
gbre şehir defalarca bir tnrafın elin- bölges:ude kayda değer 'bir şey yok- hayvanlann deri fiat1eri aon .gün· sur.etle ziraat iJleri tam manasile 
den öbür tarnra geçml.ştır. Almanlar tur. Pc..hang' dı. kuvvetlerimiz plan fe .. de fazla atrmıt olduğundan bir makinelettirilmiş olacaktır. 
Rusların merkez cephealnde bir geçit mucibi!ıce çekilmeğe devam etmek· 
açtıklarını kabul ediyor \•e Rusların tedirlcr. Düşman tayyareleri dün 
nğ'ı: tanklarda soğuğa dayanan hu- K!ur.ng'a hücum etmişlerdir. Hasar 
E.iusı bir benzin kullaudıklannı söylü- ve zayiat yoktur. 
Yorlnr. Na1J mahflllerl bu benzine J t bl. "".· 
karşı koyacak ellerinde bir vasıta ol- apon e ıg ı 
nıadıt;ı için onu gizli silah dlY.e vasıf- Toldo 7 (A.A.) - İmparatorluk 
landınyor. umumi karargahı Malezyada faali· 

GI. Rommel 
Avrupaya 

döndü mü? 
İngilizler Halfaya 

etrafındaki çemberi 
sıkıştırıyorlar 

yette bulunaıı:ı Japon kıtalarının Se
lango: devleti arazisinde kain Kua
J4 - Lumpur istikametinde tazyikle· 
rini .. rttırdıklarını ve Kampar şeh· 
rir.i iıgai ettiklerini kaydeylemekte
d1r. ; soı.kanunda Malezya'nın şark 

Lısmında kain Kuantan hava mey
d.\nı da Japonlarl'1 eline geçmiştir. 
Japon ordusuna ve deniz kuvvetle
rine mensup müfrezeler yarımada· 
nın cenubuna doğru süratle ilerlerken 
d~şınanır. mukavemeti büyülı: ölçü
d~ zayıflamaktadır. 

Berlin 7 ( A.A) - Stefani: Afri- RanRoon 7 (A.A.) - Bütün 

Hamlet davası 
Celaleddin Ezine beraet etti; Muhsin Ertuğrul, 
Neyyire Ertuğrul, Zeki Coşkun ikişer ay, Peyami 
Safa, Zeyyad Ebüzziya, Cihad Baban altışar ay, 

hapse mahkum oldular; cezaları tecil edildi 
Ha.mlet temsilinden çıkan tiç dava

ya dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde bakılmıştıı.r. İlk iki da.va ağır 
ce?.a mahkemesinde görülmüş ve ka
labalık dinleyiciler salonu doldurmWJ
lardır. Al~kadarlar vekilleriyle bir
likte mahkemede ha7Jr bulunmuşlar
dır. Celse açılınca davacılar ve maz-

görüldüğllnden CeHı.leddin Ezine. 
Zeyyad Ebuzzlya ve Cihad Ba.ban'ın 
beraetıerine kara verilmiştir 

Türk Tiyatrosu mecmuasında çı
kan cı:Hamlete neye geldin, neye glt· 
tin?» ba.şlıklı yazı ise Türk ceza ka
nunun un 485 lncl maddesi mucibin
ce Cela.Ieddln Ezlne'nin tenkidine ve
rilecek cevapta bulunmaması icap 
eden cümleler kullanılarak davacı Ce
ltıle-ddln Ezlne'nin şeref, haysiyet ve 
vakanna hakaret edecek mahiyette 

Lond.ra 8 (Rrayo 7,15) - Gece yansı 
Moskova'da neşredilen Sovyet tebliği: 
İkinclkAnunun yedlncl günü asııccrıerl
mlz birçok cephelerde ilerı hareketine 
devam etmişler ve dü.şmanı gart>e at
mışlardır. Blrçok mahaller igaı edll
mlştJr. Bunlar arasında. Mesovek de 
bulunmaktadır. 

Londra 8 ( A. A. ) - B. B. C. : 
Sevyet tebliğinde zaptedlldlğl bildi

rilen Meslmosk şehri Moskovanın 200 
kilometre cenubu garbisinde, Kaluga'
dan 60 kilometre mesafededir. Slvas
topol müdafileri tedricen taarruza ge
çlyirlar. Bunlar bir günde 5 - 8 kilo
metre ilerlemişlerdir. 

Harkof şehri tehdld edilmektedir. 
Knrcli'de Fin cephesinin cenup kesi
mine hücum edilmiştir. Burada 4 gün
denberi muharebeler oluYor. 

Londrada salahlyett.ar menbalar Al
manların şark rephesinde 6 - 7 bin 
tayyare kaybetUklerlni, bu yüzden bü
tün yedek tayarelerlni kullanmakta 
olduklannı bildiriyor. 

Şark cephesinde 
Almanlar henüz 
duracakları hatta 

gelmediler 
Lond.ra 8 (A.A.I - Isveç gazeteleri

nin Berlin'den aldıkları hıı.berlere gö
re şark cephesinde Alman askerleri 
henüz bu kış tutacaklan hatta gelme
mişlerdir. 

Tldnlngen gazctCSl diyor ki: aSov
yetıerln tnarruzu, ya Alma.ıılann bek
ıemedJkleri zamanda olmuş, yahut kı
şın daha erken ve her seneden şid
detli olması neticesinde Almnnlar 
mnddt ve mAnevi zaafa uğramışlar-
dır.» , 

Alman Brnndenburg fıı.1ı:ası kuman
danı general Braun sephede ölmüştür. 
General, 1940 ta Fransa.da Meuse mu
harebesine iştır!k etmişti. 

Bugünkü Alman askeri 
Londra 8 (A.A.) - Rus cephesi 

hakkında İtalyan Corriera della 
Sera gazetesinin muhabiri şunları 
yazmaktadır: cBugünkü Alman as· 
keri Ruı sefeiinin başlangıcında gör
düğümüz delikanlı değildir. Onun 
üniforması ~imdi kirleı:lmiş, yüzü sa
tarmış, çizmeleri parçalanmış, traşı 
ve hatlan çelcilmiştir. O artık birşey 
söylemiyor. 1939 ve 1940 seferle· 
rini yaptığı devre nisbetle ıimdi çok 
dği,miştir.> __ • _ _ 

le.adak: Alman kuvvei seferiyesi Birmanya üzerinde düşmanın hava 
kumandanı geı:ıeral Rommel'in has- faaliyeti artmı~tır, Rangoon üç ge
~alık neticesinde Avrupaya dönme· ce arka arkaya hava akınına uğra· 
ge. mecbur olduğuna dair beynel· mıştır. 

nunlar evvelki sözlerlne ilave edecek
leri bir şey olmadığını söylemlŞler ve 
muhakemenin blttlğl blldlrUmlştlr. 
Bir müddet sonra karar bildirilmiştir. 

Bu davada, CelMeddln Ezine tara
fından T113Vlrt Efkar gazetesinde 
neşredilen yazı, kimsenin vakar, hay
siyet ve oereflne hakaret mahiyetin
de olmayıp Şehir tiyatrosunun ma
nevi şahsiyetini tenktd mahiyetinde 

göriildU~ünden Türk ceza kanununun Rio de Janeira'da 
482 ncl maddesine tevfikan Muhsin 

rnılel basın tarafından verilen ha- Yeni Gineye taarruz 
b e:rler, salahiyetli Alman mahfil-
lerinde asılsız diye vasıflandınlmak· Melbourne 7 (A.A.) - lngiliz 
tadır. hava tebliği: Japon tayyareleri, dün 

k-'-:. 7 (/\ A) G" .. .. gece Yeni Gine'de Rabaul Avustral-
auu e . . orunuşe h d b ba d 

göre genral R 1 . k·ı 1c ya ava mey anını om r ıman omme gerı çe ı me . l d ' H eh . . 
ümidlerini ta k b . . etmt' er ır. asarat emmıyetaız-
şimdı' Ag•dabmyaamden ayb. etmışıtır. dir. İnsanca zayiat yoktur. Bu, Avus-

~ a son ır muıı;a• I k 1,, l 
vemct gösterınegv e hazır! 0 .. _ tra yanın ontroru a tında bulunan 

anıyor. uş t ,_1 1 .. .. .. J 
ınanı:'l Trablusgarpla münakale yol· ~!'raıı; ara yapı an uçuncu apon 
I~rının kesildiği sanılıyor. Bu yol ke- hucum~dur. . 
aılmemiq olsa bile lngı'lı'z ha k V .... eton 7 (A.A.) - Kerregı· 

.,. · va uv- d k 1 · 'd 50 J 
Vetlerinin tehdidi altındadır. Bardia- 0~ a ef .. ı ydenı en I a~odnd tayya-
dan kaç&.n iki Alman subayı ile 20 r~ı tara ı~ an yapı an fi etli bir 
deı:ıiz eri ve iki İtalyan üç gün d hucuma ugramııtır. Bunlardan en 

· e- a a" d' · h b 1 nızde l:aldılı:tan sonra Sidi Barrnid f gı ye ısı ava atarya arı tara· 
Yakalanmıştır. e fından düşürülmüştür. 

kahire 7 (AA.) - Orta Şark 
·~giliz tebliğinde lngiüz kuvvetleri- .. :1. .k k - '*. e ... a 
nın Halfaya etrafındaki çenberi 11• 

luıtırdıklarını haber veriyor. 

Hongland 
adası 

Sovyetler Finlandiya 
körfezinde bu adayi 

zaptettiler 

~ LondrL 7 (A.A.) - . Stoltholm· 
Ren Reuter ajansına bildirilivor: 
H uslar Finlanda körfezinde kain 

ongland adasına ani bir baskın 
)'aparak as" er çıkarmışlardır. Bu a da 
Reçeı. sonbaharda Finler tarafından 
a.&ptedilmiıti. 

Kış ve posta 

Bir ka., gÜndenbcri tren itleme
diii iciu bazı tebirlerimiz arumda 
polta da işlemiyor ve alda yatkın 
mazeretler ileri sürülüyor: 

- Tabü ••• Y arun metre kar yağ
dı ... Sıfır alb yirmi derece ıoiuk 
var. 

Evvela bu ıebepleT mantıki Ribi 
RÖmüvoraa da birdenbire insan fÖY· 
le dütünüyor: t..'1' 

- Z:akat dünyanın bir çok yer• 
lerinde soiuk ve kar daha fazla, 
daha sürekli olduğu halde•' postalar 
muntazam itler ..• Kı:r.aklarla mı olw, 
y:>ll:.rı açmak ıuret;le mi c!ur, ber 
ne ılD'etle ise bir çare bulunur. 

Ertuğrul, Neyylre Ertulı;nıl ve Zeki şiddetli yağmurlar 
Coşkunun altı~ar ay hapislerine yü- Vichy 8 (AA.) - Rio de 
zer lira para cezası ödemelerine otuz 1 Janeira'ya çok şiddetli yağmurlar 

(Devamı aahile 4 ıütun 2 de) yağmıştır. 21 kişi ölmüttür. 
........................................................................................................................ 

H avay geceleri ! ... 

Vkb1 8 (A.A.) - O. F İ.: Bomoo 
adıı.sının Fclemcnltlllere alt şark sahi
line Japon paraşütçüleri indlrilmiştlt. 
Bunlar petrol mıntakala.nnda tahribaı 
yapılmasına manl olacn.klardır. 

Malezyada vaziyet 
l'ichy 8 (A.A.) - O. F. ı.: Mnlczya•

da Japonlar şlddetu bir taarruza geç
mişler ve Perak nehrinin cenubunda 
İngl11z cephesini delml§lerdlr. Malez
ya yarımadasında. b:ı.zı nokt.nlo.rn ye
niden asker çıkanlmış, bunlar IngUls 
kuvvetlerinin rlcat hattını kesml.şler
dir. Londra bunu kabul etmemektedir. 

Londra 8 CA.A.l - B. B . C:': Ma
lczyn'da İngiliz kuvvetlerinin cenahını 
çevirmek teşebbüsü, mukabil tanrruz
la netlcesiz bıraktırılm~ır. Şlmdilik 
bir çevrilme mevzuubahis değildir. 

Düny~nın 

en büyük 
bütçesi 

Yeni Amerika bütçesi 
56 milyar doları buluyor 

Aondra <A.A.) - B. Roos<:!veli; 
dünyanın en buyuk bütçesini Meclıse 
vermiştir. Bu bütçe ile temmuzdnn iU
baren bir sene için 56 milyar dolarlık 
tahslsnt lstenm"'ktedlr. Dk olarak 13 
milyar 600 milyon ttolarlık harp tahsl
sa tı talep edılmektedlr. Deride uhsf
s:ı.t artacaktır. 

1912 senesinde varidat 17, umumi 
masraf 58 mllynr dolardır. Yeni vergl
Ierden elde edilecek 7 milyar dolarlık 
varidat da ilô.ve edllince varidat 24 
milyarı bulmnktadır ki 34 milyar do
larlık açık var demektir. 30 harlzan 
1943 te umumi borç yekünu 110 milyar 
422 ıllyon doları bulacaktı. 

B. Rooosevelt, gazeteclle toplantısın
da yenl büt,çe hakkında şu beyanatta. 
bulunmuştur: 

Ci!Haynt tarzımızı korumak için ~
memlz lazım gelen para ne olursa ol
sun, bunu ödemeğe azmetmiş bulunu
yoruz. Adama para bolup kuvv·. tlerl
mızı teçhiz etmeliyiz. D:;mokrasllcre 
bir harp tersanesi olmamız için p:ıra 
bulmalıyız. Istlhsalimlz öyle ezici ol
maldır kl düşman bımn ynklıı.şnmwn. 
EnflfLsyon dolayıstıe fiatıerin yuksel
meslne meydan vermemek için tedbir 
almnk zamanı gelmiştir 

Vesika usulü 
Londra 8 CJLA.) - Amerlkada yiye

cek lçln şimdiden vesika usulü tatbik 
edilmlyecektlr. Çünkü simdllik sıl:ıntı 
yoktur. Maamaflh U .. 1.lc;a.da çok riayet 
edilecektir. 

Bir İngiliz gazetesinin 
mütalaası 

Londra 6 (A.A) - F..vening 
Newq gazetesi yazıyor: İngiltere iki 
sencdenberi çok yanlış hareketlerde 
bulunmuştur. Fakat Rusyanın müt
hit kışına karşı askerlerini iyice tec· 
hi:r: etmeği ihmal eden Almanyanın 
hatası kadar büyük, onun kadar a~ 
fedilmiyecek ve neticesi onun kadar 
felaketli b;r hata irtikap ettik mi 
acabal 

Amerika, Sovyetler Birli
ğine yeni bir kredi açtı 
Vichy 6 (A.A.) - (Ofi) Am&

rilca hülı:Umeti Sovyetlere, altın kar
ıılığı 20 milyon dolarlık yeni bir 
kredi açmıştır. Bu suretle açılan kre
dinin yelı:unu 60 milyonu bulmak
tadır. 

Bir deniz muharebesi 
Ankara 7 <Rdnyo Gnzeteslı - Saıı 

Franslsco radyosu, FUpinlcrde Mlnda.
nao adası açıklarında. Amerikn.n vı 
.Japon gemileri arasında blr denlz mu
harebesl oldu~unu bildiriyor. Amerl .. 
kan gemilerinden biri batm~. biri ha
sara uğramıştır. Bu gemıler New 
Mexlco ve Mlsslsipl'dir. Bu haber bnş
kn kıı.ynaklardatı. teyid cdllmemişt1P. 

<Bahsi geQCn gımıiler 1917 de yapıl
mış, 1935 te e.r;asJı tamlr göP111ti.ştür. 
33,400 ton hacminde, 22 mil süratJkllr
ler . 12 tane 35,6 lık, 20 tane 12,7 llk v. 
müteaddit küçük topl:ı.n vardır.} 

• 



Sahi~ 2 

1 Harp tebliğleri 1 
Alman tebliği 

Kırım'da Doneç 
havzasında §İddetli 
muharebeler oluyor 

imes'in 
makalesinin 

akisleri 
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Toros sürat 
katarı 

ş rk cephesinde ş'ddetli !::e:~~ı::.:~~ak:.ı;ar 
h b 1 verildi 

Js:İdle~ıf::~~!~rİ mu are e er o uyor AnLMa 7 (A.A.) _Bazı zaru-

Beı1in 7 (A.A.l - Alman ordul:ırı yazıyorlar retle...,. dolayısilc Toros eürat kat.arlan 

~danlığmın tebliği: Kırım'da ---- Sovyetler Kırım' da bazı noktalara seferlerinin haftanın iki gÜnÜne inhi-
Öpatorıa·aa. hruı> gemilerinin hbna- sar ettirilmesine karar verilmi§tir. 
yesinck karaya. çıkarılan da,man Madric.l 7 (A.A) - Bu sabahki • d k k d J H k f' Bu sebet;le Haydarpaşadan ve An-
kuvveUeri ant blr manevra De evden gazeteler, T.ımes gazetesinin Avru- yeni en aS er Çl ar 1 ar, ar 0 UD ka.•adan çarşamba günleri Suriye~ 
eve yapılan mua.nnkln.ne blr muhare- pıt. kıtasını yeniden tanzime Sovyet- Ja d kJ dik k }d bbmetine ve Meydanıekbez hudu
bc netıces!nde yok edUm~lerd.lr. Feo- ler Birliğinin harpten sonra memur Şar 0 a açti arl ge apatl 1 <lu .istasyonundan cuma •e Ank.ara
dosynnın cenubu garblslnck! karaya ıedüeccği mC\leleai ~:ı::daki ma• 
eıkanlnn küçük b\r kuvvet Rmnen kalesin'.. bahis mevzuu etmektedir- dan cumartesi günleri Haydarpa,a 
askerleri tarafından 11.ğır zayiat& lığ- ]er. cABC> gazetesi <ljyor Jci: Şark cephesi: nalJedilmek üzere Sicilyada mühim istikametine hareket eden Toros ka-
mtilmlftır. cG~zlerini kin bürüyen demoltra- Sovyetlerin Kınındaki hareketleri kuvvetier toplandığı fıaber veril- tarlarile ha katarlara İaken<lenın• 

Btuka bom~ardıman ve av tayya- ei memleketlerinin Sovyet yardımı- ~emmiyetli hir ;ekil nhnı2hr. Kerç mektcdir. Bu kuvvetlerin Malta dan k.arııWı: olarak cwna günleri ls-
relerinden murekkep Alman tcşkllle- b '- d --1.-L ··a l · · ve Fe- _ıosyaya (".!.kr-"'!lan kuvvetler . adasına bir baskm "'aparalt burası- Tkend~'!_~~~~ v~- P~~ıemedbe ~nleri 
J'1 Kınında karaya çıkarılan Sovyet O: u .. a ~r .ıı-ı ... lmYk~ o ~~ ~nf-~- oo - .... . r .ır.g,aıco na <=A .&. tar 
k U il bu kuvvetlerin Ka.mde- kana.ız gibidu. ansız 5 .... 1 a&.at K'Crç yanmndaı:.ım lcamilen inal et- nı ele geçinnek istedikleri de r~\ .. yet opra en r. et • ~ a . • 
ıı~e m~~la yollarına. muva.f!akl.- l-..ak:ikattir. Bizzat Avrupa milletleri· tikleri gibi Sivrultopolun timalinde ediliyor. Mihver kuvvetlerinin Mal- Jar 14/ 1 /942 tarihındn ıtı'baren Jt-

ycUe taarruz etm~lerdlr. nin :hayatını tehdid eden bu tehlike Ô?f.toriaya ve diğer jki noktaya da ta,.a durmadan akınlar yapmalan lemiyecektir. 
Şark cephesinin orta. ve şl.mal ke- karpwıda bu miJletlere bu ~· ku~tler çıbnlmıetır. Alman teb- b ı. rivayti kuvvetlendirmektedir. Açılan demiryollan 

..ımtnde d"""""nın bl"""k taa.rrnzl:ı.n tdıdid edilen bin yıllrlt medeniyetle- }im aiddetli muharebelerden sonra lngiliz hna ku"t"Y'etleri böyle bir 
... -..··- ·r- ... ,,. Ankara 7 ('Telefonla> - Şiddetli 
zoğuğun daha o.z bir f2.ddeUe hüküm rini elbirliği.le ve ,iddetle muhafaza bu kuvvetlerin yok edildiğini bildi- hardtcte mani olmak için Sicilyaya kış yüzünden intizam.mı lca.~ 
6iirdüğü dilnlı.-ü günde aka.mete uğ- etmekten bB§ka birıey kalmıyor.> riyor. Sovyeder ayni zamanda büyük akınlar yapmağa bapmutJar- tren seferleri Devlet Demlryolları 
ratılmıştır. Ilarkofun şimali .şarki- cYa> gazetesi şöy)e yazıyor: Far- Prekop berzahına yakın bir noktaya dır. Evvelki gece Sicilyada muhtelif ldare.ınln büyük gayretleri sayesinde 
alndekl bölgede düşmanın hatı:ı..n- zımuhal Mihver memleketleri komü- da asker çıkannıılardır. Anlaşıldığı· hava meydanları 8 sant mütemadi- tekrar düzene girmektedir. Kapalı 
mızda açtığı mevzii b1r gedik bir nizm : karJı zafer kazanmıyacak na göre Sovyetler muhtelif :istika- yen bombardıman edilmiştir. 1...&'b- bulunan hatlardan Edirne - Babaesk.l 
mukabfl taarruzla tamir edilmiştir. ] 1 - --- A · · 1 ·'-~- · ·k ti d kl l la da -'-- d -hi h .. J!_el 1 1 d ;.ı tın ~ •1-··t n· İki Sovyet t.abum $r za~ta ~- o urUll"IUl vrupa ıçm nası 'DlT ıstı - m- er en yaph arı taarruz ar : .. yatUn a mu m aUJB er o • yo u a. ~e e.,e aç ..... ..., ır. ıya.r-
~. • b:ı.I haz.rlanıyor~ Va~ington Te Sivastopolu tamamen mahaearadan n a ı beklenebilir. bakır - Bon:lağ yolunda da tren ~e-

İngiltcrenin şarlı: sahili açığında. 4 Moekov.:ı gÖTÜ§melerine nazaran me· ı kurtarmak ve bundan •onra bütün UZllk Şarkta: me~e başlamıştır. 
bld" tonluk bir ticaret vapuru b:ı.tınl- sele apğıdalci ıelcildedir: Kınını ele geçirmek jstiyorlar. Fili pin adalarında muharebeler Şimdilik yalnız Malatya - Çetin-

,_ d ed A k k '- kaya hattı kapalıdır. Bu yolun da. ~- Oldukça mühim bir fabrika- Alman kuV'f'eti yıkılacak ve .ır.o- D tak d d uhare- ev~ı, ryor. meri a as eri man- aınama sa .... "'a. nçılacn~ uınulu"or. 
4-~- ı_ 1 .. d oncç mın aaın a a m fiil . J l .. .. . l . ""? IAlll °"'• J. 

ya !bombalarlıı birkaç tam ~t kay- müı:ıist tahakkümü ıı;an ar ıçm e Ye bel d di H k fu erı apon arın mtun Yazıyet enne ıs· tanbul _ Ankara a""'"""da tren-lt er evam e yor. ar ·o n §&r- ~ Am rika k 1 · • d • ..., .... 
dedllmLşt!r. cr..nsıı: lhir haJ<le Moekov8:nın aya - kmda Sovyetlerin Alman h~tlarında ragn.en, e uvvet ennın . a- ler zaruri olarak tcehhürle çalışıyor-
Şlmali Afrika.da askeri ehrmmlyeU lan altın. . atılacak olan hır Avrupa b' edik tık) f k t d'V' ha haftalarca mukaıvemet edebıle- tar. Çünkü Jı:azalnra karşı tedbir al-

hniz hareketler O~mnrnı..t•· a•--- • d '-~ D k .1 ır g aç an, a a ge ıgın ki . • .. 1.. J I • bu 'l..... n.mı.w üzenn e oturacaımr. emo ra.91 e- k t Jd v b.ld' ·ı kt d' D h ce erını soyuyor. apon ar ıse - mak üzere katarlar mümkün olduğu 
bombardıman tnyyarelerl llarmarlkte · A k •· · · b. k' apa ı ıgı 1 ırı me: e ır. a a d 1t· A ·k k t 1 tık lı:adar az süratle -tmektedlrler. 
ve Malta adasında İ.nglllz hava mey- nr.. havru

1
. payı ?mun~ın J udr:ıla ı· timald Almanlar Kurak - Orel hat- ra .. ha. 1 b. mkerı an lı akannm kar v ~.r·~ 

dan1nnna muvaffakı....+'e taarruz et.- nesı me getırmeyı tasar a ~an- tJ d 'dd tli k t .. 1 • mu ım ır uvvet oma tan çı tıgı- Pazar günü İstanbuldan hareket eden 
.. . ,. .. w - ] ,_ ··baJ• w di~ · n a şı e mu aveme gos en- b'ld. · 1 J 1 b. d ]c'k ekspres ayni gun-ku·· muhtelit katarın 

ml§lerdlr. nı soy eme..te mu nga etnıe gı- l M k t k d M n ı ınyor ar. apon ar ır a ı a 
. • A d bi yor ar. os ova mın n asın a o- l d . 1. • I k k JdJl'F.. - _.f hAdfse ~-.... mızı samyonn. rnmız a tam r •• k b .. 1 • d b" .. ._ h b <vvc: ı. anın ışga ını tamam ıyara maruz a ı;• mue...., " ,. ......... -

1aıs o gcsın e uyu& mu are e· k . • den 20 t kın C('Clkm ııe d-
itt:bnd mevcut olmazsa bu bal 'VU- le· olmak•a va '-t Yakıt Alman .,_uv• uv ıetlennı başka cephelere naklet- saa e ya e un 
hı lebil k • d. ~ • .... 10 

.,. 1:: • • 1 sabaha karşı saat 3 de şeb.r1mlze ge-
a ge ~ce mı ır > vetleı"i de taarruzda bulunmaktadır. me · ıshyor ar. . lebllmi§tlr. Diğer trenlerde de gecllc-

$imal mıntakasında, Karelide çar- d Malezycda.da 
1 
JapoŞ~ladr_ılSie~lemekt~ me vardır. istanıbuldan dün hareket 

1ar I evam ıyor ar. ım ı ngapura eden ve bu sabah 9,25 de şehl'imlze 

ltalyan tebliği 

8 Kanunusani 1942 

ALi ile VBLi 

Fıstık yemenin de 
bir sırası var! 

Ali - Sen alatuıkn musikiyi 
eevemn bilirim. Ben de çok ee
Terim. Fakat k.onscnatuann ge
çen alcşamki tarihi konserine 
Pkuıedim. Sen gittin mi) 

Veli - Gittim Ali. Fak.at 
gidip gideceğime de pitmaıı ol
dmn. İki ..atim mnir içinde 
geçti! 

Aü - Çok ıey. Halbuki iherkes 
Du kon9Crlerin muvaffakıyetini 
anlata anlata !bitiremiyor. Yoksa 
,bu ı.efer mıneffak olamadılar 
mı~ 

Veli- Hayır öyle değal. Kon
ser ba· zamanki gibi mükemmel
di. Heyet üatad Itri' nin nefis 
parçalannı muvaffakıyetle çaldı. 
Okuyuılar da çok alk11l ndı. 
Ancak, aksilik ibu ya, hen bir 
fıstık ama.törünün ya.lamna düt
tiim. Mübarek :tat hiç dunnedan 
pannaJdan arasına eı~tırdığı 
fı.tı1dan çıtır çıbr kırıyor. kat;uk
larını yere atıyor ve fasılasız yiyip 
Ciuruyordu. Ben vaktimi konsere 
hasredeyim diyordum, fakat ne 
gezer, kulağımı tırmnlıyan bu çı
tırtıdan konseri dinlemeğe ve ç.a-

ı güzel parçalardan zevk 
du,-mağa imkan bulamadım. 

Ali - Demek Muhsiu Ertuğ
rulun zahmeti ıboşa gidiyor. Zn· 
valh o :kadar uğraştığı halde, 
hala tiyatroda, konserde fıstık, 
fınclık yemenin muaşeret adabı
na aylcın olduğunu bazılarının 
kafalarına ıokmıı.ğa muvaffak 
olamamış. 

Veli - Umarım ki bu fıstık 
amatörü bu satırlan okur da 
bur<lan böyle bu fena adetten 
Vazg'eçer ve anlar ki fıstık yeme
. · ı d.~ bir :ımsı 'ftrdır l 

Jtom:ı 'l J..A.A.) - İtalyan orduları 
11murnt ka.rıırgihının 584 numaralı 
tcbllğl : Dün Ageda.bya bölgesinde 
kayda tf eğer bir ~Y olma.mı.ştır. Sol
lum - Halfaya kesimlnde mevzllerl
mlzc .klırşı §iddeW blr toJ>!ru ate§! 

Norveçe 
yeni lngiliz 
baskını 

pışma 0 
uyor. 200 kilometre mesafede bulunduk- muvasalatı Jcap eden ekspres de on 

Libya cephesi: lan bildir~liyor. Son haberlere göre saatten fazla gecikme ne şehrimize "-------------,,,., 
Libya cephesinde yeni bir hadire Jat>on~-r İngiliz hatlannda bir gedik gelebllml.ştir. 

Y'-·ktur. Jki tarafın da hazırlıkla me.; - açmışlı.rdır. Singapur etrafındaki Bu akşam Ankara ekspresi şebri-
gul olduğu anla~ılıyor. Trablusa tehlike büyümektedir. mlzden zamanında hareket etmLştlr. 
• Bir iki güne kadar seyr1seferin daha 

açılmıştır. Noterlik kanunu 
munta.7.am bir şekil alacağı umulmak
tadır 

H:ı.va şartlanıun müsaades!zliğl Si
rcnalkte ve Akdenizde hava faaliye
tinin ,gcnl§ ölçüde azalınasma sebep 
olmuRt.ur. Bwıunla. beraber hava. 
t~kWerlmiz alçaktan uçmak surctne 
diişnanuı zırhlı blrlllderJnden mürek
kep kollanna taarruz et.mlştlr. Birçok 

fa:~!!~:~a~:ıı:;:~ıı- Macar oarlamentosu 
dı, iki de gemi babnldı F k l"d b" t 1 h 

Bulgaristan 
Mudanya treni Beşevler 1 

7 madde kabul edildi, 
madde encümene geri 

.verildi 
nrnbala.n yakmışlardır. ev a a e ır op an ya civarında kaldı 

Multa hedefie.ri üzerinde İtalyan ve Londra 7 (A.A.) - Anmalhk 
Alman tayyarelcrl yeniden b1r kaç Ye HaYa Nezareti tebüği: çağnldı 

istikbalde haritadan 
tamamen silinecekmiş Bursa 7 CA A.) - Mudanya treni, _ .. . 

evvelki gün kar yüzünden Be.şevler Ankara 1 (A.A.) - Buyuk Mıl• 
tere bücum etmlflerdir. İngiliz donanması, İngiliz bava 

Slrakusa ilzc.?ndcn uçmağa. teşcb- kuvvetlerilc mü§terelc bir hareket Badap~te 7 (AA.) - Macar 
büs eden bir lngillz tayyaresi ha.va csnaBında düııman gemilerinin yolu- parlnmentosu per§embe gÜnÜ fev
b:ı.tnryalarının Jsabetll ateşlle ra.ra- nu kesmek üzere 6 Soakanun ge- kıılAde bir toplantıya çağrılmıştır. 
lan:ırak Augusta.nın ecnubtmda kn- cesi Norveç sahiline bir taanuz Tatilde balunan mebuslarla ayan 
radyn lnlkJmlşrbilr. eslrMü~~:UUtl ie§idl yapmıııır. Hafif deniz kUT'Vetleri azasına radyo vasıtasile haber veril-

Roma 'I ( A.A.) - AmCt"lka.'nın eski 
Sofya elçisi Earle ıstikbalde Bulgarls
tan'm haritadan silineceğhıl söylemiş
tir. Elçi Rh1n nehrine kadar bütfuı 
Şarki ve Orta Avrupayı Sovyet kıtala
nnın isWA edeceklerini 11Ave etml.ştir. 
Popolo di Romn gazetesi bu münnsıe
betıe diyor kl: 

civanndn kalmış ve trende bulunan let Meclisi bugün Mazhar Germenin 
İstanbul yalcuları vllllyctçe alınan reisliğinde toplanmıf, Orman umum 
tertibat sayesinde yakın köylerde llk müdürlüğü 1938 mali yılı ihesab• 
lsttra.hatıert temin edildikten sonra katisi kanun layihasını ikinci defa 
şehrimize nakledilmişlerdir. reye konularak kabul edilmiş ve no• 
Diğer taraftan Mudanya asfaltının ter kanununun ba:zı maddele-

e en e aş uuı ..... ...., r. Be il T dh · d · · rgen e ron eım arasın a mıııtır. 

Japon tebJiö-j Hellc Boruna girm~lerdir. Bu kuv- Budapeşte 7 (AA.) - Hariciye 

yanndnn itibaren açılacağı üm1d edil- rini değiıtiren kanun layihasının 
mektedlr. .. k · d ı el. d muza eresıne evam a ye ı ma -

_ 5 veteı, sahil yakınında birkaç aaat : nazırlığı basın dairesi şefi Slunidt, 
To o 7 (A.A.) - Im,paratorluk dolaşarak .iç kanallarda dü~an Budape§'tede Von Rihbentropla bu-

umumi kararg!hının tebliği: Japonlmalzemc.. gemileri araşbrmıolar, lu~ak üzere dün akıam Almanya-

•İ§ln asıl mühim olan tarafı setirın 
kendJ §ilmi kanaatini değil, Ameri
ka Cümhurrelsliğinln kanaatini söyle
mlş olmrundır.• 

desi kabul ve bir maddesi encümene 
P. T. T. umum müdürü iade olunmuştur. 

doqanmasına mensup tayyareler 4-5 F1oro fC}ıri açağında orta tonajda dr.n hareket etrçiştir. 
soııkl'ınund:ı. Corregidor adasile Mar- b · ek • b ı b •t · 1 dir G 
rivals kalesini 'bombardıman etmiş- ır t g~ı u a 1 ~mı er · e- • 
!erdir. Hava mllharebelerinde 5 düş- rd: bu :C~l, ger~k .~r Alman k~n: Türk - Macar demır ve 
man tn.vyaresl düşiirlümüştür eerve Eahnka.sı onunde duran ıkı lik .. b d J • 

4 sonknnundn hıı.fl! blr Ja.~ kru- taoe silahlı balıkçı gemisi babrıl- çe mu a e esı 
vazörü Davno açığında düşman tay- ml§tır. Bu konserve fabrikası da Ankara 7 (Telefonla) - Maca-
Jnrclerl tnrafmd:ın hafifçe hasara hasara uğramış tır. Kar fırtınnalan ristıınla aramızda mevcut 3 mayıs 
ul':"rotılmışsa da bu gemı faal servbi- ve ynğmm yüzünden görüş kabili- 194 1 tarihli ticaret anlaşmasına 
ne devam etmektedir. Büyük Okyn- yetinin nlığı karadaki hedef- bağlı listelerde yazılı kontenjanlar 
nusta bir Japon dc:nJzaltısı kayıpt.ır. leıiıı ıscçilmesini güçlqtiriyordu. lbaricinde olarak demir ve çelik mü

Ziraat Vekili dün 
Şehiıde hasar vukuuna meydan ver· badelesi için Macar hüklımeti ile hü
memek üzere Almanlara aid olan kumet.ıniz arasında mutabık kalına-

İzmirden ayrıldı diğer bir !alıriknya az ateş açılmış- raık notalar teati edilmiş ve bu hu-
İmıir 7 (Telefonla) _ Ziraat vekl- br. Dü§man görünüıe bakılırsa gafil 

1
sue.ta hazırlanan bir kanun layihası 

Jı B. Mublis Erkmen bu sabah Anka- avla~n:ı:ı ve az mukavemet gös-
1 
ta~d~k olunmak üzere Meclise vcril-

rnya hareket etml§tir. termıştu. mıştır. 

Kışın mahsul üzerindeki 
tesiri zararlı değil 

Ankara 7 (Telefonla) - Müna
kala Vekaleti müsteşarı Naki Kös
tem posta ve telgraf umum müdür
lüğüne, posta ve telgraf umum mü
dürü B. Kadri Musluoğlu da Müna
ka!i'ı.t Vekaleti müştetarlığına tayin 

Ankara 7 (Telefonla) - Yur- ed~m.işlerdir. 
dumuzun her tarafında hüküm sü- -----
ren şiddetli kışın mahsul üzerinde Ankarada soğuk azaldı 
zararh bir toiri olmadığı anlaşımak- Ankara 7 (Telefonla) - Anka
tadır. Yalnız portakal ve mandalina rad •. soğuk kısmen nzalml§tır. Su
gibi meyvaların istihsali az olacak· hunet yine ıııfınn altında olmaltla 
tır. Ker altındc. kalan hububatta en· beraber 8 • 1 O derece aras.ıda oy• 
dişeli bir vaziyet olmadığı gibi karın namaktadır. Yol amelesi bundan 
ver:nı!i mahsul elde edilmesi bakı-ı biüstif::de asfalt üzerinde betonlaş
mındı:n faydalı olacağı da alaka- m•ş olaıı kan temizlemek üzere fa-
darlarcı. bildirilmektedir. 1 aliyete geçmiştir. 

EY KADER! kapbrabilir. di) Hayır, hiçbir şey söylemiyecek- - Gidiyor mus\lnuz diye sordu: 
- Bu hesaba göre, siz de gönlü- ti. Kalbinin derinliklerinden kopan Rüsuhj saatine baktı . 

nüzü kaptınnq ola.cak.sınızl ah, dudaklannda söndü. - Saa. dokuz buçuk oldu. Hmı-
Rüsuhi gülümsedi: Rüsuhi devam ediyordu: şireniz.in, vazifesine gitmek için ya-
- Belki de •.• dedi. - Zannıma kalırsa Cevdot bey, rm çok erken kalkacağını unutu• 
- Sizin hangi tipte kızlardan ho§- kendisini aldatan bir kadını ıevmiş. yor musunuz'? Erkenden iatirahat 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika No. 133 Nakleden: (VA • N'O) 

landığını:zı aormryneağım. Fa~at Bu ihanetine rağmen hala onu ıevi- etmesi lazım. 
Rüsuh.i de ayı:Y ıuali Meiihaya düııüncelerden vazgeçiniz. Her ~y acaba dostunuz, sanşınlan mı, yok- yor ve bir türlü unutamıyor. - Ric .. ederim birkaç dakika da-

eordu: ,Yoluna girecek. Emin ol. sa esmerleri nü eeveı) Galibe merakla ıordu: ha kalınız. Görüyorsunuz, daha di-
- Ya siz, ne yapacaktınız) Yelpaze tüccarının iyi kabulü Ca- - Bu akp.m keyfiniz ve muzipli- - Size bunu söyledi mi) lcişimiz:i bitirmedik öyle deiil mi 
- Yıırm maiuada i§imin ~na. libeye ümit vermiş; bu sefih ihtiya- ğiniz yerinde. Fakat sizi düşünceli - Ağzındllll, bende bu zannı Meliha: 

dooeceğim. rm vaa.tlerine ve sözlerine kmım~ ve kederli gönnekten i9C, bu alaylı uyandıran birkaç eöz kaçırdı. Yok- - Çolc doğrul demekle iktifa 
- Yarın mı) b. Zavallı G.alihel halinizi tercih ederim. sa Cevdet bey, her hangi bir kadın etti. 
- Eveti Fakat bu mağazada çok Falı:at kendisi gibi saf ve masum - Bu, sorduğum veye cevap de- hakkında-açıkça bir söz söylemedi. Bu uzun konuşma esnasında Me-

kn1acağunı zannetmiyorum. bir kızcağız111 bu kocarnış kurdun ğil dostum 1 Belki de bu zannrmda aldanıyorum. lihanın ağzından dökülen, yalnız 
- Yeni patron ile aranız jyi de~ .özlerine kapılmaması kabil miydi'? Meliha, dikişine dört elle aanl- -· - Demek, kendisi lıiçbir §ey söy- }: u iki söz oldu. Galibe, derin bir 

ği) mi> Ga.Jibe, kardqinin gönül yara.mı makla b eraber, Riisuhinin söyledik- leınemiş, öyle mi'? ~efkat vt.: muhabbet ifade eden ba-
- Çok doğru keşfettiniz. Acaba d~mekte bulunduğundan bihaber, ]erini do can kulıığilc dinliyordu. - Evet. kışlarla ablasına baktı. Galibe, ko-

nereye baş vurmalı? v : onu oyalıyac:ağı zannile. Cevdet Rüsuhi devamla: - Arkadaııınız. bekar mı kala- r.upnı:.yı uzatmak için gene sordu. 
Gaübc eevap verdi: gene batisini kurcaladı ve Rüsuhiye Cc d t" b. . ... 1 lAk l b. cak) Eğer niyeti bu ise çok ya2.Ik. - Rüstem pa§A zadelerin kona• 
- Adam sen de. Jstanbuldn iş sordu : l -w. hv,_lae ınd kiı~ g?.n:1 nbu. ası}o ~ 1 Çünkü doğrusu bana tasvir ettiği- ğı muhtc em mi'? 
ı_ So k l bl b s· . . ecegı aı; n a sozum u la ımın- . . ' . . • .. h 

ÇOL nra. o unu a asının oynu- - ızr.ı dostunuz evlenecek mı? d .b . F k t . . k'l nız eskıilı hoşuma gıdıyor. - Muht~em de soz mu) 
d 1 k ' -l . . en ı nrt\ttır. ıı ·a ınzıvaya çe ı - _,. 

na o .ıynrn : - r angı dostıım ., d •v• "! el d 1. . t v· • Rusuhi hayretle sordu: - Bi. insar. ne kadar muhte~em • CcY<l b ıgıne. eg ene er en e ını e egını • ho- .. .. . 
-.- ~~kıhı bey, Akllah 111kı1na çeh· - Z et • ey i çektiğine, pek az kimse ile görüştü- - Ya, öyidl~ mı) Arkadnşımd olursabi~lsukn, bkuyuk kbır bkışlayı an-

rcsınc ne mz; ne adar ao up eri- - ~etmıyorum. P-üne ve oku kl t dk.le tt b l • şunuza mı g ıyor? ıran r ona tn te aşına mu· 

Maddelerin müzakeresi esnasında 
bazı azanın ileri sürdükleri müta
laalara karşı adliye encümeni maz
bata muharriıi ve Adliye Vekili ta
rafından cevaplar verilmittir. 

Meclis cuma. günü topla.nacaktır. 

istihsali arhrma umum 
müdürü 

Ankara 7 (Telefonla) - Ziraat 
Vekaleti istihsali arttırma umum mü• 
dürlüğüne müfettiş ve mütehauıı,. 
hardan Selim Herkmen getirilmi§tİr. 
Malum olduğu üzere Devlet kendi 
çiAiklerinin de zirai istihsalini art.tır
mağa karar vermiş ve Devlet jşlet .. 
meleri kurumu sermayesine 5 milyon 
lfra ilave etmiştir. 

Benzin tahdidab birinci
teşrine kadar devam 

edecek 
Ankara. 7 (AA) - Bapek&Jet .. 

ten tebliğ edilmiftir: 
9 Eylül 1941 tarihinden Mibaren 

benzin aarfiyatmda tatbik eclilmek.
te olan tahdidat 9 Birirıcitqria 
1942 tarihine kadar dCTam ede
cektir. 

Amerikanın Türkiye 
elçisi 

Waslı.inaton 1 (A.A) - Birle
tik Amerikanın Sovyetler Birbği 
elçisi Ste:in Hart, Mac Murray" .in 
yerine Türkiye elçiliğine tayin edil· 
miştir. Her iki diplomat, balen 
Amerikada bulunmaktadır. 

iniş. Ümitsiz.ljğc düşmemesini, rica - Niçin'? ~aktan zevk:!;;;., e hı 11
k la u un_ G a libe, tatlı pıavi gözlerini, Rüsu- hakkak sıkılır. Tedkilcat, insunn 

ed • · d ,_ d. • 1 • ' Ce d 1 k 1 ı .,.na a ı ırsa, aı h' • k' d'k k d. k 'd w k"fi l enm sız e xen ısıne aöy eyınız. - v et beyi tanıya ı p e az o - kında inki! nra u· ad•m k d .• e ının ıne ı ~re , cevap ver ı: can 61 ıntısını gı ermege u ge - D . ll ,,,_ı- •. B 
d b er .,.nı, en ısın s· k k • . 1 enızyo arı umum muauru • 

Galibe, bcmıiresinin boynuna sn· u, an da hiç açılmadı. layık olmıyan bir kndını sevmiı ol· - Sizi biraz kıskandırmak hoşu· mez. ız, para azan":'8: ı~ı~ ç.a ışı• lbrahim Kemal Baybora bu .,._ 

Denizyollari Umum 
Müdürü değiştirildi 

nlarnk yR:vardı: - ACl'ba, bir sevdi[;i m i 'V8r? duğunu tahmin ediyorum. mn gidiyor da. .. yor~un~z. Çalışma~ sızın ıçı~ mec- zifeden aynlmı~ ve yerine e.-kli 
Ahi v · d · I" Ol b·ı· K d. · 28 29 M t!h b •. .. . • R" h. ~ ı_ ıı_ t bun hır meşgaledır. Halbukı arka- '- - h . "ba B Hal· ••• .: _ _ _ı" aıcıgım, rıca c erım, u- - a ı ır. ca 1!11 - ya- eu 8 , u soz uzcrıne ısyan ed~ usu ı nyagn ... au. ı. d . b h. 'h . k •oa nye tus yı • un_,.. CWP 

• ·· ··1m · · B k d d B · ·· ı ·· ·· k · b . G li aşınızın. una ıç ı tıyac:ı yo tur. . . .. umsuz yere uzu cyıı:uz. u ara şın ır. u yaşta ınsan, gon unu ce tı; aca n ıırrını ıf§a edt!cek miy- a be: (Arkan TU') ~' 



8 Kanunusani 1942 A K§AM 

AKŞAMDAN AKŞAM!\ r 
Möbilye mimarlığı BiR BABERL~ . ' :ı J 

Ş. iddiQı. kodmıe"-s ileri 
m dııiliriz: 

Aııb:-a. 1stanW. lzmir .- bam 
telıldaimidn &at ıtabekalan lbir ya
na bnJolırsa.. IJiitiin •• Türkiye 
~ töy1e nbat Wr telı;ilae otura· 

' Ekmek karneleri 
dolduruluyor 

..,..,.ıctac1... Pazartesi gun·· ünden Bir de: 
•- Suk diFan keyif aıemWc.ti- itibaren evlere 

1 Makarnacllar Kard n sonra 
Kendilerine un verilmesi 

için müracaatte 
bulundular 

yağmur 

Ekser sokaklar, çamur 
deryası halini aldi 

dir!ıt derlet-. dağıtılacali Makarna fabrikatörleri İstanbul 
Sözde insanlanımz yan selir; ha mıntab ııca.rctı müdürlilğilne müra- B1r haftn silren kar fırtmMnndan 

oturur, ba olururmUll caat ederek 19 blrlnclkfuıundanberi sonra. dün yn~ur ya~~ ba§la.-

8ahi!e 3 

Senenin büyük muvatlaldyetJ 

Harunurreşid'in 
Gözdesi 

LTORKÇE SÖZLÜ yalnız iPEK 
ve Türk Musikili 

Sinemasında 
Halkımız.ın. coşkun alkış Iarlle devam edlror. 
Müzik: Teni prkıian e&yllyiie.n 

Sadettin Kaynak • Müzezyen Senar Eğer öyleyse ble, iyi dinleneme- Yeni ekmek ve fmncnla na.rhının kendilerine un verllmediğlnt, _halbuki mı.ştır. Yntmur ve crlyen kartar yü.
diderinden, otwmap kanamacllk- tatbikine dUn sabahtan 1Ubaren ba.ş- lüks bir madde sayılan btskül imali silnden ekser sok.nklar çamur den.1z1 

lanndandırl laııml.§W'. .Ekmek kamele:dntn dol- lçJn 1lll verilmekte olduğunu bildir- halini aı~tır. Belediyenin h.19 ol- ~-----••••••••••••••••••-~ 
Yine derler lü. durulma.mıa dfin vilayette ve bil.ttln mtşler ve lkendllerlne \Dl tembiliıi rt- mıu.sa. büyük ca.ddo n meydanlan 

En nih ·mind Jer İ1i7M' tm ~ devam e- ca etmJolerdlr. itfaiye v~taıartıe ve bol su ne J']kıı.-he:=., ~ u-~ 1:ww. dllm\şt1r. Kamelerln biran e\'Tel dol- Son mmnnlnrda. bakknllardn .. ma.- tarak bu hale nlhay~ ~nnesinJ te-
• • • • .•--, ; d1Jııılmul ıeın Ylll,.et .000 muanımıe karna. talınamıştır. Fo.brikatörlerln menni ederiz. , 

lalar bızı taJdid edap bol yastıklı di- bir ıomn ııse aon auuı talebelerinden müraca.atlannda blld1rdfkler1 gibi ma.- Tramvaylıır dünden itibaren esk1s1 
Yanlar .. bütiiıı d~a moda haline tıfWade ~ktedir. kama Mr .sınıf halkın çok sa.rfettiği elbl 1.şlemeğe baçıamışlardır Yalnız 
aetirmitler-» ıtanıeıertıı doldurulmast ifl cumar- b.lr gıda. mo.dd~dlr. Bu müracaatın Yedikule hattında eıefcrler bir mil.d-

Öyle anının. f&Yed dünyada bir. 1ıeıat gün118kp.mına. ta.dar& tamamla.- dilCkatle tnceleneceğine eminiz. det tatil edllmi.~Ur. Buna .ebep 8011 
.UCet açılaa: nacak ve karnelerin evlere dalıt.ıımaa günlerde birçok vagonların A.nzaya 
·- Oturma fendini en iyi b•- pazartesi gün\l sabahından it!baren Hava gazı u~asıdır. 

lflU'aniar kimlıerdir?» bqlanacaktır. Evlere elAn cöpçü gelmiyor. Bu e&-

A L HAM R A sinemasında 

Cevap 9öyle olacaktırı Dftn ~leden sonra. beledlytı 1ktısa.d beple her taraftıa. 50kntlan1& gfıplere 

1 «- Y<"n~~~e;;yJ:1in~~iz- :._~u:::;~;ünya=~aı:mTo~= Apartimamnda sicak su ~:1:!rı~~ :~e:ıen~: ~~~~~~~~&'l'f;~~· ~ ... ~~~ .. ~~~~~~~~ er •.• • .IJll&llJl era, .a....-..:Mı4- ._._ - ıı ..... .._.. h ::4i r ... ·. ~ ~ • r-..,:,:,.. •. •. ,. "' • .,. 
on1ann da m~bur koltuklanndan =a ~~ıa;d:-;_~~c~-;irl~; tesiıah bulunanlara dır. - "'··-· ·H =;~ ~~·:.:.· .. ;r.:.ıı:9';; 
•e avaklanm masa üzerine uzabna· tonuşulmuatur. götürü hesabile veriliyor Vapur ve motör yevmiye- Şak'kın en nena q11c etaan~. Saıanı sarayıannın ihilfamı. so ld§lllk 
larmdan dolayı l>öJle düti"miileeek.) . 'f • lerinin arbrılmaıı istendi tevkalf.de llZ heyeti.. Şar'lol.a!;: NUMAN - stJZAN - Gt1ztN - SEMİHA 
._!_~~~!.b •• akkımıHaJzd·.U:· ene =--palen~~ Yaoı koooeratı 1 ~r: Besteltlr: Knnunt Ahmed. "CV~ ... au... Beyoğlu semUnde oturanlardan ha- Türk Armatörler Blrllği, teVkalAde Aynca RAKKASE T A.MARJl ••••••" 
•arsa kendilerine acınmI. .. Zira biz, vagazı almak 1st1yenler aylarca. sa.at hayat şartlarını göz ımnne alal'ak 150 •••••••••••••••••••••••••~ iN: dakika L!'- -'-"'d beklemekte ve saat.s1zllk yüzünden tondan büyük btitün dt'n.1z nalr:U va.- .. 

• 'uue cob!ıt diyecekııı::ıuı e Yeıı·Iko··yle Florya sıkıntı çekmekte killer. Havagazı şlr- sıtalannın <motör ve vapurlar dahll) rahat dinlenemiyoruz. 
ETYdi: ara··ında evler yapacak ketl, müracaat edenlere ancak ma- yemıiyelertnın arttınlmasını Mthıa-
En muhaf---•~- &-L-LaJ--·- 0 la.n geldikçe saat takmakta ve gaz- ka!At VekA.letınden ıstcm.1§t1r. Evvel-

...__.. UYJaK ~a&a..... !arını açmakta kU. ce, 115 numaralı koordinasyon Jcaral'ı 
dahi. ~l~n alaturka oba'uf lstanbul beledlycst ,ebr1mlzde bir Haber aldıtunıza göre a.part.ıma.- ne bu gtlıl va.sıta.lann, kömtl."1en 
lanmı sapmup llhn1'lar. cCamm y.ıt a 1 koo ratın ~e brar Ter- nında da1nıt &ca.'lı: su bulunanların gayrı ~!erde ~al~ıklan takdirde bir 
tilteleri. k<>te minderleri rahmet oku-~ ~ooperatltın nlumnamcsl hava.gazlan götür(l hesapla aaataız de günde alaca.klan Ucretler tayin edil
-.cak bal alralf. Kabvelwde. abça Anka;a bahçeli evler yapı kooperatıtl açılmaktadır. Bu •Iede Beyoğlu miştı. 150 Ull ırno arasında. d~n 
dükkinlannda peykeler keza. .. Hep- nizamnamesi göz önünde tutularak semtinde havagıızı. .sıkıntısı biraz ha.- bu ficretler, vapur ve motörlertn kl-
ainin yerini en kötü malzemeyle, en ve ,ehrlm1z1n husus~tlerl nazan iti- flfiemtatır. ralnnma tıcretlcrtdli'. 
Licimsiz, rababız ve dayanıbız tan- bare alınarak hazırlanımotır.. Yakın- ---••••••••••••••••••••••~ 
da yapda:-ı gacırtılı, aucurtulu iskem- da tasdik edllmek üzere Ankara.ya 
leler tubnU$. gönderllccekUr. 

Satu: alındıklarından bir kaç haf- Koopeattfln a7.aS1 yalnız belediye 
-'-- b alan ve vilAyet mcmurlanndan mürekkep 

l.t sonra. furuan, w esner; olacak.hl' Sermaycsl fimd)llk 20 bln ~~~~ ... 111111•••••••••••••••••••' 
arkalıldan, bacak tabtalan diifer. lira. ol~ır. Kooperatlte a:m ola- 1 -••••••••••••••••llıııi•lllmiıiiıılm••m. 
<).nırümüz de, bunl8!' üzerinde ~P cak memurlıı.r 4 hisse senedi aimo.Ra I 
bL· muvazene ~mın ederek tüne- mecbur tutulacaklnrdır. Beher h139e 1 

MAZiSiNi UNNTAN KADIN ! ! 

mekle geçer. senedinin kıymeti 25 llm olarak tes-
Ne kadar derme çabna olmUfud blt olunmuştur. 

Misafir oaalanmızda da örme baaD' Kooperatifin yapaca~ evler S mu! 
ioltuldar. Şaraları aarkmq, buralan olacak ve kıymetleri bet bin, yedi 
es.-ıe:mit. Sözde tasarruf olsun diJe bin ve ıo bin llra. olacaktır. 
hövle ucuza ç.dıarılıp rağbet rörii· Kooperatif, Yeşilköyle Flory& a.ta.-
Y<>rlar. sında tesblt olunacak. bir sahada ev 

Bütün memlekette, _ amumi ~ edecektir. Kooperatife girerek 
:rerlerle, hman ikametgiblarda _ ev alan memurlar ev bedellerlnl 12 
hu ilci • __ , b" ill -'-· senede her ay verecekleri ufak bir 

• • c°7 etY8. ... gm .. et ga.ul, para ile lSdcyeceklerdtr. 
içtimai ba- hastalık 11öi yayhp du· 

Bu akşam SARAY sinemasında 
Qlendtren .. Heyecanla.ndıran ... ve hayrette bırakan mUth1ş kahraman 

(tTNlJTULMAZ KAPTAN J1JRY> 

WALLACE BEERY'nin 
Leo Carillo ve Ann Rutherford 

lle beraber fcvkalAde bir tarzda yaratttklan 

GARP ŞEYTANI 
ruyc.r. Daha timdiden her yeri kap- Yeşilay müsameresi 

lamq. • .. Yqila:r Kurumundan: 13 ildnclkA- ~========================~ .. ~- hir 'JUllDda. otobüs. ~- mm salı akşamı saa.t 21 de Çemberli- ~ 
sorilenru:ı ve vapur kanapelermm ne tq sinemasında Münir Nureddin, Şe-

fllmJnde muUaka. görtınüz. Bir orduya b1r adam". Alk ~e 
dettfen haydut ... ms,,ı. mlle.Wr n pyet kuvveW bir filim. 

rahatsı..; olduğunu lllllahnıfbm. hlr tiyatrosu ve N~ özca.nm 1şU
N°1Çİn böyle oluyor! • diye soru- ra.klle fevkall'ıde bir mtisamere tertip 

7onız. edllmlştlr. DaveUyeler her giln. ce-
Cevab. tu: m1yetın Slrkecldekl merkezinden ve 
- E, tabii .•• Yerli ..• Sade Avru- sinema glşestnden alıruıblll:. 

pa malı olanlar rahat. Hiçbir maddi menfa.at g<YZctmeden 
:· bu müsa.mcremlze iştirak eden bütün 

Fakat, mevzuubab.is olan sade eanatkr&rlara tlmdldcn tqekk.ür ede-
nutlzeme değil ki, cBiz~ öylesi çık· rJz. 1 
llUyor !ıt diye eaeflenelun. Aynı za- J 

~d yap~ •Y~ biçimi kö- TEŞEKKÜR 

CUlp menuu •• Şen ve Güul Mil%fği... Muazzam mtzazıaeııı. .. Fn'lcaU.dt 
tarZl temsili. lle 

WİLLY i'ORST • OLGA TSCBECBOVA - İLSE WERNER. Ltzzi 
WALDMt!LLER'ln harttuılde bir surette temsU et.tikleri w htr seansta. 

salonu dolduran 

GUY DE MAUPASSANT'in e&eri 

tü ... Bunları ıen balınde meydana 
aetirdiiimiz halde bel ~ bnı cak Sanatkfl.r ŞADİ'nin nllcm erkAnı, 3 .. .. haf 
bacak h--~ak ~-ı.:ıd~ • ! merhumun vctatlle ya.kından aı~- uncu ve ıon ta gösterilecektir. 

ll)'Uf ...... uu' 9ca&I erma dar olan, cenazesinde bulunnn, tıele- ••••••••••••••••••••••••mııl' 

BEL AMI 
Ş A R K SiNEMASINDA 

istihsal etmiyoruz. fon, telgraf veya mektupla. taziyette · 
Gii2el ıanatlar akademisinde bir bulunnrak tescıu veren dost.Ja.nna, /l•••••••m!l!lll!IMl•••••ıımı••••••ım• 

mobilye mimarlığı kısmı olduğunu ye.kınlarına, matbuat erUnına ve 
aenelerce evvel. takdirle aörmiittüm. sahne arkadqlarına. en sa.mtm1 te
Moclel olarak ali etYalar yapmı•- §ek:kü.rler1nin blldlrllmeslne gazetemi
l&rdL Galiba bir sergideydi. pek Zl ta.vslt etm4Jerdir. 
beiemnüttiın. Anuna, o :ıan:..n bu • ...... • .... 

aamandu ne oldu? Şube laiv mı Bunlann malzemesi hangi orman.
edildi acaba? Hayattaki tatbikatını larımı.zın h&Dl'İ tahtalanndan, teda· 
2öremedı1c. Pek dar muhitler bun- rik edilmeli? Maden kısanlan için 
dan istifade etDın olacak. Onlana, nasıl bi.· imal&thane kurulmalı? Ve 
alil efy& bile alabilirler. Aad dU.önü- hanıti biçim daha e1ve1'İ4)idir; daha 
lecelc 40 veya bu ailenin hususi e,- rahat, daha davanıklıdır? Halk elbi· 
yası oLnamak serektir. Gtbel sanat- .. 1, halk kundurası gibi bana da bir 
lar akademisine mensup, yahut ora· rehberlik li.mn.. j 
dan mezun unatlcirlarm:us. ımif Reami daireler, ba tekilde brula
tahekalannwı:m mobilye mimarhft eaık bi. müweaenm belli be4h ahası I 
.._ amk himmet ....... 5.-i ba- ol.calmr. Zira dUrıelaimbde blla-

.. ı . . . . .. L &.:-- L - ·dec1· 

YARIN 
.AKŞAM 

Slneına
nnda 

İmparatol"Juk dtvindekl AvusturYa -Macaristan... Fırtınada aşk .•. Vatan
perverliği uyandmm heyecanlı valtalar.~ Muhtc§em bir mizansen ... 

Emabtır bir Jftks_. Şahane bir filim ... 

VATAN ve AŞK 
(llARİA 1LoNA) 

Bq Rollerdeı Yıl4nlar Ydcbn PAULA WESSELY -Ye dahi aktör wfı.Ly 
BİRGEL. Saat 1.30 da: İBRAllİM ÖZGt1ıt ye 

ATEŞ BÖCEi<LERININ KONSERi 
Memletettmlztn en mftmtaz ve art.1stlk musiki Aletıertnhı 1st1ma.Jlnden 
mtltefekkll bu heyetin Jwnserlerl b6ytt f>!r al~ta ll}'an~ .,.. takdir linde çık.anlan et:ralm'lnm cidden! d.ıinna mobilyeler de ayni yiirek]er 

lbüneYYel' el'UDIZUI ... ·-· -...,--ır ac111 aaı ır. 
ll!ueulriyor. Cok herbad. ~ :rü- Ba. hunim ediline. para iP değil, ~--•••••••••••••••-•••• rekltr 11C1N te:rJ«, 1 taaarnııf ....-. (Vl • Nu) 

~ı t.oplama'ktadlr. 

Bay Amcaya göre_ 

(AJR1 FIRIN) 

He.va.nın münasebetsızıjği &ebeblle gelemlyen bir çok m~terllerden 
aldJ.lmıız telefon ve mektuPlarla 

ABDULVAHAB'on 
En bUylik muvaffakiyetl 

MESUÖ GÜNLER 
ftlm1n1n devamını ~diklerinden bugünden :ltlbnren 

alnız TAKSIM sinemasında 
BiR KAÇ GÜN DAHA GÖSTER1LECEG1N1 

·-------- Bildiririz. 

12 gündcnbert aı,ooo kişinin ıöroüıttı ınm.. 
8e81 dalgalan susturan ... 

Aşkı fırtınalar yaratan._ 
Gü2ellitı tabiatı pblan4ıran, ... 

DOROTü LAMOR'un 
(RENKLİ) 

TAYFUN 
Saheserl 

BUGtJND1™ :iTiBAREN BiK il.UTA DAHA 

L A L E sinemasında 
Oösterlleceırtir. •••••••••• 

REBEKA 
(REBECCA) 

LAURENCE OliViER - JOAN FONTAiNE 
VEFAT 

Met.hum Mlmn.r Slmon Melkonya
nm eşi, Vahe Melkon ve Zarmnyr 
Melkonynnm nnnesi 

BAYANMAKRUllJMELKONYAN 
kısa bir hnst.o.hğı müteakip nakledll
dllti Pastör Fransız hastanesinde ve
fat ettiği teessürle haber nlınml§tır. 
Cenaze Aytnl yannk:l 9/ 1/942 cuma. 
günil sabah saat. 11 de Bcyoğlundn 
Balıkpazar Ermeni ldllreslndo icra kı
lındıktan sonra Şl§lt tıllc mak.'bereslne 
defnedilecektir. 

ŞEHİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmındn 

Gece saat 20.30 da. 
O KADIN 

İstiklll caddesi Komedi kısmında 
Gece saat 20,30 da 

OYUN İÇİNDE OYUN 

- BaZl vata.nda§}ar ckame. ha.be- _ Söylenenlere OOkılırsa, geçenler-, - Bu tıelAfla tuıa. ~ aJmAk ıs-ı - Halbuki ekmek karneye blnee bUel - cBedenen çalışmıynnlnraıı da bu-
r1nden telft.§a düşmüşlerdi b8l Amca... de fınnlnruı öntlnd~ bl.r1keıı kalaba.- ~e-t. kimse aç lı:almlyn.ca.k. Çilntrii cBedelıen nun yansı verilecek, k1 l:ııı da yeter 

ııaın rarw... ~ IOndt 11() ~ de aıW- blleı. 

B. A. - Bu hesapça İ.struıbulun ya
rw 750 ocr. gram alacnkl 

-Kimler? .. 
B. A - Tqıt uJ.ıtından Abalı, 

aqam tabu Wpenıerl-



8ahife 4 

Ticaret odası 
Dün idare heyeti seçimi 

yapıldı 

Ticaret Odası meclisi, yeni sene do
layı3ile dün t.oplanarak yeni 1date 
heyetini seçmiştir. Dünkü toplantı, 
Bay Ahmed Kara'nın relsllitinde ol
muştur. 

Birinci reisliğe B. Mithat Nemli, 
ikinci reisliğe B. Ibrahlm Kemal Bay
bora, birinci reis vekilliğine B. Ah
med Kara, ikinci reis vekilliğine B. 
Nuri Dağdelen. hesabat müfettişliği
ne B. Sabri Tüten, kongre murahhas
Iığına Hüseyin Hüsnü Arsen, Seyid 
Ömer, Mehmed Ali getirilmiştir. 

Ticaret Odası yeni idare heyeti, 
şu suretle seçilmiştir: B. Nuri Kozlk4 

oğlu. B. Ziya Kılıç, B. Şer:ıfeddin A
lemdar, B. Suad Kar:ıosman. 

B. Bican Bağcıoğlu dünkü toplan
tıda, eskl Ticaret Odası umumi k!\ti
bl B. Cevad Nizami Düzenlinin veda
namesi okunmuş, 400 lira ücretle 
umumi katipliğe getirilen Mahmud 
Pekinin ve 300 lira ücretle umumi ka
tip muavlnllğlne getirilen Avni Ab:ı
cıoğlunun tayinleri tasdik edllnılştir. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Halkalı ziraat mektebiniden 
yangın çıktığını yazmıştık. Yapılan 
tahkikata nazaran yangın, mektebin 
müdürlü:.: evinin merdivenlerinden 
çıkmış ve birkaç basamak yandık.tan 
sonra söndürülmüştür. Başka zayi
at olmamıştır. * Bostancı civarında bir köşkte 
ahçı Zehra adında bir genç kız, dün 
köşkün bahçesinde soğuktan donan 
havagazı saatine kaynar su dökmek 
isterken kardan ayağı kayarak dıiş
müştıir. Zebranın elindeki tencerenin 
kaynar sulan üzerine dökülm~. yü
zünden ve viicudünün muhtellf yer
leriniden yaralanmıştır. Zehra Nü
mu11e hastanesine kaldırılmtştır. · * Galatada oturan Uraniya adın
da bir kız, dün pazara giderken aya
ğı kayıp düşmüş, bacağı kırılmıştır: 
Yaralı kız Beyoğlu hastanesine kal
dmlmıştır. * F~nerbahçe gençlik klübü idare 
heyetinden: Klübümüzün senelik ale
lade kongresi 25/1/942 pazar günü 
saat 10 da klüp binasında yapılacak
tır. Sayın azamızın teşrifleri rica 
oluntl!. 

Profesör Ziya Günün 
teberrüü 

Merhum profesör Ziya Gün'ün ü
niversite ve Darüşşafak.aya teberrü 
ettiğ1 para üzerine Üniversite tesls 
heyet! tarafından tesisin tıescill için 
açılan davaya dün asliye üçüncü hu
kuk mahkemesinde bakılmıştır. 

Bu celsede mahkeme, Ziya Gün'ün 
varislerinin, vazife hususundaki itl
razlarmın reddile Türk kanunu mc
deı1lsl ahlcamına tevfikan bu dava
nın rüyeti uçuncü hukuk mahke
mesinin vazifesi dahilinde bulundu
ğuna karar vermiştir. 

Bu karar i.izerlne Üniversite tcsi:> 
heyeti vekili avukat B. Ahmed Refik 
Gorbon esas hakkındaki talebini izan 
etmiş, varislerin vekili L<x? henüz esa
sa girecek vaziyet hasıl olmadığını, 
daha bazı alftkadar1arın bu davaya 
alınmaları Hlıım geldiğini ileri sür
nıü.~tür. 

Mahkeme, esasa girmek vaziyeti 
hakkında karar vermek ve her ıkl 
tarar vekillerinin iddia ve müdafaa
larını yazılı olarak hazırlamaları içln 
muh:>kemeyi baska güne bırakmıştır. 

Celepler et narhının 
artırılmasını istediler 
İstanbul celepleri belediye lktısad 

müdürlüğüne müracaat ederek, hu
bubat. ot ve nakliye fintlarmın yük
selmesi sebeplerini ileri sürerek et 
narhının arttırılmasını istemişlerdir. 
Belediye celeplerin bu müraraatını 
Fiat Mürakabe Komisyonuna bildire
cektir 

Çivi dağıtılmasına 
bugünlerde başlanacak 

Vilayet emrine yeniden 20 ton çivi 
verllmlştlr. Evvelki partiden kalan 
15 tonla beraber 35 ton çivinin dağı
tılmasına bugünlerde başlanacaktır. -- -

İki hırsız yakalandı 
İstanbulun muhtelit semtlerinde 

dokuz ev, apartıman ve dükk:An so
yan Ali ve Oerrahpaşa, Fatih civa
rında dört ev ve dükkan soyan Cev
det adlarında iki hırsız yakala.runı.ş
tır. Hır~ızlar suçlarını itiraf etmi.ş
lerdlr. Iklsi de adliyeye verilmişler
dir. 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucularımız arasında 

EN SER/, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, satım. Jci. 
ra işlerinde iş ve İşçi için iı· 
tifade ediniz. 

ZAYİ - Fen Faküıte.sl kaleminden 
almış olduğum 1941-942 yılına alt şe
hir nakil vasıtalarında kullanılacak 
hüviyet varakasını kaybettim. Yenisi
ni çıknrtacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Fen F:ıkıiltesi Fizik - Kimya No. 

Hamlet 
·davası 

1 Günlük Borsa 1 
1 İklnclklnun 1941 

% 7,5 933 Türk borcu ı. n. ın. 
• 5 1938 ikramlyell 

( S.. tarafı 1 inci aabifede) 

lira avukatlık ücretinin Muhsin Ez!- • 5 19S3 ıtramıyell Ergani 
tuğruldan alınarak celAleddin Ezl- • 'l 193f sıva.s-Erzurum I 
ne'ye verilmesine karar verilm4tlr. • • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
Ancak. Celaleddin Ezlnen1n tenkit , 'l 1941 Demlryolu lstlkrul 
y8.Zl81 tahrik mahiyetinde görülerek • 2 1932 Hazine bonolan 
ma.hkümların cezalarının üçte 1kLs1 • • 1935 Hazine bonolan 
indirilmek suretile iki.şer ay haplsle- • • 1938 hazine bonolan 
rine ve otuz üçer lira. para. cezası ö- A. Demlryolu tahvlll I - II 
demelerine, davacının manevi tazml- A. Demlryollan tahvili 1II 
nat taleblnin reddine ve kendilerinin A. Demlryolu mümes,,ll S(!net 
sa>bıkalan olmadığından ce'llalannm T.C. Merkez bankası 
teciline karar verllm~tlr. T. İ.ıJ bankası nama muharrer 

Tasviri Efkar gazetesinde çıkan T. ~ bankası (~amlle alt ) 

(Tiyatromuzun hali ne olacak?) ve i: ~e=a~~~=~~ ~· 60) 
(Tiyatromuz n~ ıslah edilir?) baş- A. Demiryollan şirketi (% 100) 
lıklı ve ~eyamı Safa imzalı 1k1 yazı- Eskihlsar çimento 
da Muhsın Ertu~rulun şa.hsına haka- Kredi Fonsiy~ 1903 
ret ed1Jdl~ sabit görüldüğünden bu • , 1911 
suçtan dolayı Türk ceza. kanununun 11 , Amorti 
482 ncl maddesinin dördüncü bendine , K 
tevfikan muharrir Peyami Sata, Zey- , upon 
yad Ebüzziya ve Cihad Babanın altı- Türk altını 
şar ay hapse konulmalanna, yüzer 11- Külçe altın bir gramı 
ra para cezası ödemelerine ve Peya- Osmanlı bankası (banknot) 
mi Safanın ~mlş mahkO.mlyetı mü- Londra üzerine 1 sterlin 
ruru zamana uğradığı gibi diğerlert- Nevyork üzerine 100 dolar 
nin de sabık mahkfuniyetıert bulun- Madrid üzerine 100 pezeta. 
madığından bu cezaların da. teciline Stokholni üzerine 100 kuron 

L. lt. 
23.30 
20.25 
21.90 
21.()5 

19.78 
19.70 
56.50 
16.50 
27,25 
49,25 
48.50 
45.25 

142.-
12,35 
12,85 

160,-
28.25 
46.25 
10.55 

110.50 
106.-
60.-

1,40 
28.70 

4.10 
3.00 
5.24 

132.20 
12.9375 

30.75 

karar verll~tir. 
Yine Tasviri Efk.8.r gazetesinde neş

r~dilen Peyami Salanın. tServer Be
di• imzalı yazısı hakaret mahiyetin
de olmayıp mizah yazı& mahiyetinde 
görüldüğünden bu suçtan dolayı üçü
nün de beraatlerine karar verilm~

IRADYOI 

tir. 

İkinci dava 

Bugünkii program 
12.30 Program. 12.33 Saz eserleri, 

12.45 Ajans h~berleri, 13.00 Beraber 
şarkılar, 13.30 Müzlk (pl.), 18.03 Muh
telif şarkılar, 18.20 Fasıl heyeti, 19.00. 
Konuşma, 19.15 Tino Rossi'nin plak
tan, 19.30 Ajans haberleri, 19.45 Yurt
tan sesler, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Kar~ık şa.r'kılar, 21.00 Ziraat Takvimi, 
21.10 Karışık şarkılar. 21.30 Konuşma, 
21.45 Senfoni orkestrası, 22.30 Ajans 
ve borsa haberlert. 22.45 Dans mü
ziği (Pl.). 

Yann sabahki program 

8 KAnunusant 194% 

·" 

~· 

' a 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

2 K!nunusanı 942 ta.rihtne tesadüf 
eden cuma günü ntşa.nlandığı bir 
günde hediye olarak ~rilen saat 6,30 
raddelerinde Fatihte tramvay caddesi 
üzerinde altm bir bilezik k.aıyibedll
~tlr. Her kim bulup aşağıdaki ad
rese getirdiği takdirde memnun edi
lecektir. 

Fatih Fevzi.paşa caddesi 115 No. da 
Muazzez Ertan 

Beşiktaş As. şubesinden: 
Aşa~da isimleri yazılı subayların 

acele şu'bemize müracaatı.an, etme
dikleri takdirde haklarında 1076 sayılı 
kanunun maddei mahsusuna. göre mu
amele yapılacağı 

Piyade teğmen M. Azmi 
• » Halit 40037 
» • Kerim 42507 
» • Kemal 47347 
,. • Osman 16462 

Topçu teğmen Cemil 44518 
,. » İsmail 44677 

Muhabere reğmen Celal 20439 
Süvari asteğmen Sadettin 353 
Levazım asteğmen Nebil 39106 
Harita asteğmen Necati 30953 

8. S. muamele Me. Muhiddin 32319 
Topçu teğımen Reşat 41312 

Petrol -Ofisi Umum MüdürlüQUnden: 
1 Alakadarlann Otislmizde olan işlerini ara.ya. mul:4va&SJ.t koyın.ı(fa

rak bizzat kendileri. veya müstahdemleri vasıtaslle tıa.klp etmeleri Ul
zumu il!n olunur. ' , 
Tramvay Pasoları 

Elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden 

1941 senesinde verilrnJf olan tramvay pasolan 11/1/942 tarihinden iti
baren muteber olm.ay3catmd.an 10/1/942 akşamına kadar eski ~olann 
elektrik, tramvay ve ti.mel lşletmeleri umum müdürlük kalmnlne ınuraca.:ı.tıa. 
değiştirilmesi ilgili olanlara ilb olunur. (153) 

Bundan sonra, aktör Talat Artemel 
tarafından yine Hamlet piyesi etra
fındaki yazıdan dolayı Peyami Sata, 
Zeyyad Ebüzziya ve Ciha.d Baban a
leyhlerine açılan davaya. ba~tır. 
Cihad Baban ile Zeyyad Ebüzziya da. 
Peyami Satanın geçen celsedeki söz
lerine iştirak ederek yazıda hakaret 
mahiyetini ve hakaret kasdl olma
dığını söylemişlerdir. Davacı vekili, 
bu yazının davacı Talit Artemelln 
şahsı ka..c:dedilerek yazıldığını isbat 
için şahitleri olduğunu söyliyerek 
dinlenmesini istemiştir. 

7.30 Program, 7.33 Hafif parçalar Levazım asteğmen Namık 30385. 

Bir çok enç kızlar 
ve genç kadınlar CPl.). 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Sen-

fonik puçalar CPL), 8.15 E'1n ,..u. 1 Bfr yaz<hanede çal_.k tize" ı 
8.30 Senfonik parçalar (Pl). okur yazar bir 

IBA YAN ARANIYOR 1 GençH.klerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini müm
kün kılacak olan yüz tuvaletlne bigane kalınlljlardır. Kadında 
dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: Cildin lncellk ve tara
vetini ebedJycn muhafazadır. 

Müddeiumuminin talebi üzerine 
mahkeme, davacının şahltlerlnln din
lenmesine, TalM Artemelln şimdiye 
kadar piyeste Hamlet rolünü hangi 
tarihlerde ve kaç defa temsil ettiğini 
açık olarak mahkemeye bildirmesine 
ve maznunların yazılı müdafaalarını 
hazırlamalarına karar vererek muha
kemeyi ayın 14 üncü çarşamba günü
ne bırakmıştır. 

AKŞAM 80!)!!7 veya 20605 :relefon numa-
ralanna muracaat. 

Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan genç kadın
lann biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve dima~i yorgunlukların 
neticesi guddeler eUl.stlklyetliıl kaybederler ve cildde (leke) diye 
tavsif edilen avarızı {rüzgar ve güneşin de tesirile) husule geU
rlrler. İşte bu glbl halatta ve bu gibi avarıza karşı KREM PER
TEV,·terk.l.binin kuvvet ve kudretl sayesinde cildi besler ve ha
rabiden kurtarır. 

Üçüncü dava 

Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 it 

400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 it 

800 • , 
Öğleden sonra yine Hamlet piyesi Posta ittihadına dahil olm.ıyan 

etrafında Türk Tiyatrosu Mecmuasın- ecnebi memleketler: senell~i: 
da. çıkan (İbret) başlıklı ve imzasız 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 
ya7.1dan dolayı Peyami Safa tarafın- 1000 kuruştur. 
dan Neyyire Ertuğnıl ve Zeki Coşkun ı--------------11 
aleyhlerine açılıp İstanbul müddeiu- Telcfonlarunız Başmuharrir: 20565 
mumili11oi tarafından ademı takip ka- Yazı işleri: 20'765 - İdare: 2Ô681 6 

Müdür: 2049'7 rarı verilmiş lken Kocaeli mahkeme- 1--------------ı 
sl tarafından nakzedllerek dava açıl- Zilhicce 20 _ Kasım 

62 
• 

m.ası kararlle iade edilen hakaret 
davasına bakılmı.ştır. S. İm Gü. Öğ. İki. Ak. Yat 

E. 12,42 2,29 7,24 9,47 12,00 1,38 
Davacı Peyam.l Sata 1stidasındaki Va. 5,39 7,26 12.20 14,42 16,57 18,35 

iddiasını tekrarlayarak kendisine ha-
karet edildiğinden maznunların ceza- İdarehane Babıali elvan 
landırılmalarını istemı.,tir. Arımusluk sokak No. 13 

Neyyire Ertuğrul ile Zeki Coşkun bu ill•lliııiİllillilllliiıiilıiiiiiilliiiiıııii•ni 
yazının aktör Vasfi Rıza Zobu tara
fından yazıldığını ve modem jurnal
cılık k-ellmeslle modern ga:ootecilik 
denilmek istenildiğini, hakaret mahi
yetinde bir yazı olmadığını söyleml!i
lerdir. 

Bunun üzerine Peyami Safa. ile ve
klli, bu yazının Muhsin Ertuğrul ta
rafından yazıldığını zannettiklerini, 
halbuki yazı Vas!i Rıza Zobu tara
fından yazılmış olduğuna nazaran 
bunun aleyhinde takibat yapılmasını 
ileri süsmüşlerdir. 

Müddeiumumiinin talebi üzerine 
Va-sfi Rıza aleyhine dava açılması için 
evrakın tedklk edilmek üzere iddia 
makamına tevdline karar verilerek 
bu dava da ayın 14 üncü çarşanıba 
gününe bırakılmıştır. 

İzmir Yunan konsolosu 
odasında ölü bulundu! 
İzmir 7 - Senelerdenberi İzmlrde 

Yunan konsolosu bulunan B. Yanı 
Dltridis dün vilayette, kaymvaUdesi
nin vefatından dolayı valimi7ıe tazi
yetlerini bildirdikten sonra ikamet 
ettiği Ankara Palas oteline gitmiş ve 
bir banyo aldıktan sonra odasına çe
kilmiştir. Bil~hare konsoloshaneden 
telefon başına çağırılmış, fakat oda
sından cevap alınamamıştır. İkinci ve 
üçüncü telefon aramasına da cevap 
verilmeyince odasına giril~. 48 yaş
larında ve bekAr bir zat olan konsolos 
masası başında glyinm~ ve ölü olarak 
bulunmuştur. Kendisinin tabancasını 
kurcalarken bir kazaya kurtlan glttlğl 
anlaşılmıştır. 

Bulana Mükafat 
24 Kılnunuevvele müsadJf Çar
şamba günü öğleden evvel Tak 
simde bindiğim bir takside yılan 
derisi muhafazası içinde gözlü
ğümü kaybettiğ1ml zannediyo
rum. Bulup getirene 10 lira mtt
kAfat vereceğim: 

Adres: Beyoflu SümbüJ sokak 
Tünel han 3 cü kat No. 11 TBİRK 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

1 
2 
3 
---

----.------.---• ---------
8 --. --,---

19 -===ı-==ı== 
Soldan sağa ve yukarıda naşağı: 
1 - Lazım - Tersi şi!mrdır. 
2 - İşgüzar. 
3 - Razı değil. 
4 - Ba.jına «f• gellıse az fena olur -

Kaide. 
5 - Ağırlık. 
6 - Çılgının ba.tı - Başına cM• ge

lirse melekler olur. 
'1 - Seni gldl arlanmaz. 
8 - Tersl ısıtma vasıtalanndandır -

Tersi en fazla demektir. 
9 - Başına ıÇ• gelirse hafrt.ya.t ya

pandır. 

10 - Beyaz - Namaz va.ldtlerinl 
gösteren saat ayan. 

Oeçen bulmacanmın haJU 

Soldan sata ve yukanıla naşatı: 
ı - Yerdepremi. 2 - Eza., Unut, 

3 - Ra, Fak, Ta.t, 4 - Fll!n, Vl, 5 -
Enallta. ıs. 6 - Katerin::ı., 'I - Ru, 
Narin, 8 - Ent, İn.el, 9 - Mua.vin, İrl, 
10 - İttlsal, tp. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ZAYİ - Galata nüfus memurlu

ğundan almış olduğum nüfus hiivlyet 
vesikası Ue Fatih askerlik şubesinden 
aldığım terhis reslkamı zayi ettlm ,ye
nisini çıkardığ'ımdan eskisinin hükmıi 
yoktur. 

ZAYİ - Sümerbank Yerli Mallar 
müessesesinin İstanbul deposundan 
1667 kayıt numaralı İsmail Kasapoğ
luna ait kayıt defterini kaybettim. 
Yeniıılnl alacağımızdan eskilerinin 
hükmü yoktur. 
Hasan ve Mehmet Gülüm Yusuf o~lu 

ZAYİ - Eminönü kaymakam ve 
belediye şubesinden alma..kta olduğum 
askeri yardun akçesine ait 2619 No. lu 
cüzdanımla tatbik mührümü kaıybet
tim ~nisinl çıkartacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Harun Özgener ,! __ 
Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Palas No. 14. Taksim. Telefon: 
4 396 3 Hergöıı saat 1 5 - 18. 

Za.yi - Samatya nüfus dairesinden 
alını.'} olduğum nüfus tezıreremi as
kerlik kaydım oldu~u halde kaybet
tbn. yenisini alaca~an eski.sinin 
hükmü olmadı~ı il!\n eylerim. 

328 doğumlu Mehmet oğlu 
Hasan Yeral 

Bayan aranıyor 
7 Y~mda bir çocuja. ba.kma.lc. ve 
her bürlil konforu han blr a.par
tımanın idaresini deruhre edebi
lecek clddl, namuslu ve liyakatll 
bir bayan anı.nı10r. 493S3 numa-

raya. telefon edilm.esl. 

Kongreye davet 

Şehitlikleri imar 
cemiyetinden: 

Oem.lyeti.mizin nizamnamesi uyarın
ca senellk heyıetı umumiye toplant151 

Yü:ı: binlerce kadının tecrübe ettiği ve $evdiklerine t.avsiyed.eıı 
bili kalmadığı KREM PERTEV Ue günde yapılarak 3 - 5 daki· 
kalık biı· masajın ne gibi harikalar yarattıKını pek kısa bir za
manda. siz de muıerif olacaksmız. ltREM PERTEV'in yannı 
asırlık beynelmilel şöhreti asılsız deti.ldi.r. Ondan istifade ediniz. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı teknik taburu Jçin otomobil ve traktör mıı.kinlsti ve 

meydan ve yol inşaatına vak:ır ustalara ihtiyaç vardır. 
Verilecek ücret mlktarlan yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyeLa 

göre 50-120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleri ile Hava. Müsteşarlığımı. 
müracaatları (9310) (11054) 

M. M. V. Hava müsteşarlığındanı 
Hava teknik taburu icin alınacağı ilan edilmiş olan makinlst ve salr 

sanatkarlann lüzumu kadarı alınmış ve kadro da dolmuş olduğundan mü
racaat edilmemesi ve ilan tarihinden itibaren yapılacak müracaatların ka-
bul edilmiyece~i ilan olunur. u6o c56. 

Nevı 

İstanbul Bölge Sanat okulu artbrma ve 
eksiltme komisyonundan 

Mik. Fi. Pazarlığın. T. 8. 

Gri kumaş 120 metre 657 Ku. 9/1/942 cuma. 14 
İstanbul Bölge Banat Mektebi talebesi için 120 metre gri kum~ pazarlık 

suretiyle alınacaktır. Pazarlık Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde boplan&n. 
komisyon tarafından yapılacaktır. Nümune okuldadır. İlan olunur. (130) 

1 Hesap Makinasmda iyi Yazan 
18/1/942 Pazar günü sa.at 14 de Ca- ve Fransızca. lle Muhasebe bilen bir memur alınacaktır. Taliplerin bl-
ğalotlunda Emlnönil Halkevt aalo- rer fotoğrat ile ıstiyeceklerl maaş m.lktannı bildiren blr mektupla 
nun&l yapılacaktır. Ruzname aşa~- İstanbul 176 Posta kutusu adresine yazmalannı 

da mündeı:içtlr. Sayın azamızın ıeş.: •••••••••••••••••••••••••••• 
rtflerl rica olunur. 

RUZNAME: 

ı - Toplantının açılması 

Devlet limanları işletme umum 

Denizcilere 
müdürlüğünden ı 

i 1 an 
2 - Bir reis, ikl kitip seçl.lıMsi Karadeniz boğazı Rumellfenerı civarında bulunan Rodyofa.r t\nza dola· 

yıslle ~ıememektedlr. Pek yakında ta.miri. yapılacak olan me'Lkfır radyoi'a-
3 - İdare heyetl ra.ı>oı:ıınun okuu- nn faa:Uyetıe geçtiği aH\kadarlara. ayrıca llA.n edllecektor. (15'7) 

maaı 

4 - Hesaba bakmak, bütçe ya.p- 1 Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
mak ve muamelo.tı tedkllt etmek tıçin Umum idaresi ilanlan 
1kl encümen seçllmesl ~===============z:::::============ı 

5 - Encil.men raporlarının okun- ~ 
ması ve idare heyetinin ibrası GörtiJcr. lüzum üzerine 11/1/942 tarlhll pazar gününden itibaren aşağı-

6 - Azanın tekllfieri varsa dinlen -
mest ve lüz\nn görülenlerin karara 
bağlanması 

7 - Nizam.namede gerekli görülecek · 
tadllfı.tın yapılması 

daki banliyö katarlarının tşlemediklerl ve arzu edenlerin istasyonlardan. 
izahat alablleeelk.eri U~n olunur. cl55ı 

Sirkeciden hareket edenler 

24 
32 
46 
52 

Çekmece ve Y. köyden hareket edenler 

29 
B7 
49 
65 

1269 llayriye Atilli. il•••••••••••• .. 
Fatih - Mıthlddin m:ıca Veysl ma
hallesi Salih p~ sokak 35 All R17A 

otlu TMlk ~1 1324: 
8 - Yeni merkez heyetinin ve ih-· 

tıyat azanın seçllmesl. 12 ıpazartesl günlerh 57 cpa7.ar gilnlerh 


