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Memur aylıklannın 
arttirılması hakkındaki 

layiha Meclisin kıı tatilinden 
evvel görüşÜlecek 

Saray Lokantası 
Temlzliği, ehveniyetl " netb yatı endar 

bulunur malzemesile az zamanda büyük bir 
şöhret kazan~, ötle v~ akşam yemellı:erln
de yüksek §Qhslyetlerin 1çttmaglhı hallnl aı
m!.§tır. 
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Demokrasilerin 

topyekôn harp 

hazırlığı 

Demokrasilerin zayıf yönü 

Ekme:tt arneleri "Türkiyenin 

birer ayhk olacak t~g~~kh~~~~- ln~:,?:~::ibi ~:r:~ r~~:-
böyle bir harbe hazırlıksız olma
landır. Avrupada başlıyan ka
sırga İngiltereyi kapı baca açık 
buldu. Pasifikte patlıyan bora. 
l\merikayı allak bullak etti. 

HükOmet, n~fus başına verilecek tehlikeye ma- devam ediyor devam ediyor 
ekmek mıkdarları hakkında 
hazırlanan rakamları inceliyor ruz değildir,, Agedabiya hava meyda- İngiliz kuvvetleri Slin 

nmda 20 Mihver nehrinin cenup sahiline 
Demok.rasilertn az çok boş bu

lunuşundald sebebi ne iş başın-

Her elanek alııta karneden bir kare koparılacak 
ve fırınlar bu karelerle kontrol edilecektir 

B. Eden, Moıkovada 
Türkiyeden dostça 

bahsedildiğini 
söyledi 

tayyaresi bulundu çekilmiıler 

dakilerin görgüsüzlüğünde, ne Ankara 8 (Telefonla.> _ Elemek 
o milletlerin can ve mal verişin- kamelerlntn vıı~yetlere dağıtılması 1ş1 
den k~an özseverliğinde aramalı tamamen bttımiştl.r. Karneler birer 
Harbin, bugüne kadar, iki taraf a.ylık olarak halka. dağıtılacak ve bun-

larda. lsiınleri soyadlartle yazılmış 
için gelişimini ayırt eden sebep olaca.ktır. Her karnede 30 kare bulun-
sadece rejim farkıdır. Eğer tarih maktadır: Bu karelerin sayısı. aylara 
tersine dönseydi de İngiltere ile göre deği.şecektıt. İhtiyaç sahipleri 
A ik · b · t ri her gün ekmek aldıkça., bu kareler-

mer a, 6 tir taraf gibi, o o - den bir tanesi fınncılar tarafından 
ter rejimler altında uzun zaman- kopanlacaktır. Bu suretle fınncılar 
dır harbe karar verip hazırlansa- da bu karelerle kontrol edilecektir. 
lar ve ateşi Hkin açsalardı, elle- Karneler kül halinde aile ve hane 

· sayısına göre değil şahıs sayısına gö-

sanlara ve ameleye ne kadar ekmek 
verilmesinin daha. muvafık olaca~ı 
hakkında al~kadarlarca hazırlanıp 
Vekiller heyettne sevkedilen ra.ka.mlar 
üzerinde hükümet tıedkikata. başla
mıştır. Bu 1.şle Başvek.lllıniz Dr. B. 
Refik Sa.yda.m da b11:ı.at alA.kada.r ve 
meşgul olma.kta.dır. En çok ekmeğin 
ameleye verilmesi esas ıtlJ:>arlle kara.r
la.ştınlmış olmakla b~r bu fazla 
ekmeıte hak kazanacak amelenin de 
tarif ve taylnl Jca.p etmektedir. Mai
şeti daıha. ziyade ekmekle temin eden 
fakir halk ta.be.Jwımın da aza.mı rındeki ağırlığın ezisl kim bilir re dax-ıtılaraktır. Bir aUede ne kadar 

" mik:darda. ekmek alması lAzım gel-
ne yaman olurdu! insan varsa o eve o kadar karne veri- mektedir 1d bunlara em.ele, fşçJ., hlz-

Fakat, Bu zayıf noktaya kar- wcektir. Çocuk, büyük insan ve amele metçi, bulaşıkçı, hademe veeaire glbt 
ayn ayn mlkda.rlarda ekmek ala.cak

şılık demokrasilerin gücünü ya- Ianndan bunla.nn nevllert karnelerde bil' çok sıfatlar ftrll®l.lmektedir. 

«Türkiyeden o kadar 
dostça bahsettik ki 
Türkiye hükumeti 
bunlpri iıitmehle 
memnun olurdu 

İngilterenin Ankara 
Elçisi görüşülenleri 

hükiimetimize 
bildirecek 

Lonc:Jra 9 (A.A.) - B. B. C.: İllıglllz 
kuvvetleri Agedabia'dan Trablusgarp 
istikametine kaçan general Rommel 
kuvvetıerlnl takip ediyorlar. Bu defa 
da hava mihve~ yardım etm.lş, insa
nın gözlerini körleştiren şiddetli kum 
fırtınası mihver kuvvetıerinln arka.
sına bir perde germiştir. Agedabia.'ya 
giren İngiliz kuvvetleri hava. meyda
nında 20 mihver ta.yaresı bulmuşlar
dır. 
Şimdiye kadar Ka.hireye 14,700 İtal

yan ve 5,500 Alman askeri e!lr olarak 
getirU~tir. 

İngiliz tayyareleri, çek.Umettıe olan 
düşmana mütemadiyen hücum etmek
tedir. 
İki mihver gemisi ve bir 

Alman denizalbıı 
batırıldı pan ve onları baskında ölümden büyük harflerle (çocuk) veya (amele) Ekmek karnesi kararnamesi., bütün 

1 k zıI kt bu cihetler halledildikten sonra ıntı- Londra 9 (A.A.) - B. B. C.: Orta 
kurtaran değerleri var. Avrupa 0 ara ya aca ır. Londra 8 (A.A.) - İngiliz Hariciye Şark İngiliz hava kara~A.hının tebli-
baştan başa yere serildi, İngilte- Di~er taraftan çocukla.re., büyük in- şar edecek.tir. Nazın B. Eden bugün Avam kamara.-- ğine göre, İngiliz t.a.yayrelert Akdenlz

sında. Başvekil muavini B. Attıee'den de orta büyüklükte iki mihver ticaret 

Londra il (A.A.) - B. B. C.: Garbl 
Maleısyacl.a. şW.detll bir muharebe ce
reyan etmektedir. İngllizler Kua.la. La,

murun 80 kilometre şimalinde bulu
nan yeni hatta düşmana şiddetle karşı. 
koymaktadır. İngiliz kuvvetlerini yan
dan çevirmeğe muvaffak olamıyan Ja
ponlar, şimdi şimalden, cenupta Sin
gapur'a giden şimendifer hattınqı Ud 
tarafında büyÜk bir taarruza girişmiş
lerdir. Japonlar, İngl.llz hatlarma gir
dikleri cihetle, İngiliz kuvvetleri Gar
bi Malezyada Slin nehrinin cenubun& 
çekilmişlerdir. 

Asıl harp meydanının cenubu gar
bisine isabet eden bölgeye Japonların, 
az ölçüye nüfuz ettikleri zannedilmek
tedir. İngilizler, bu bölgede muvaffa
kıyetli mukabil taarruzlara glrl.şmtır 
lerdir. Bangkok'a dün yapılan hava 
akını esnasmda 7 düşman tayyareet 
tahrip edl..lm.lş v~ tahrip edilen Japon 
ta.yyarelerlnln adedi 53 e çıknuştıl'. 
Son 2• saat zarfında İngiliz taynre}ert 
Bangtok'a .iki defa hücum etmi~Jer
dir. reye birşey olmadı. Japonya Pa- M 1 'd A d b• d sonra beya.na.tta bulunm1111 ve Mosko- " ı a ez e a 1 a' an ~ gemisine muvaffakıyetle hu.cam ey e-

sifik adalarını ele geçiriyor, Ame- ya a g va.da Stalln'le göriişmeslnden ba.h.9et- mişlerdir. Gem.llerden birine tam 1kl 

rika sonuna kadar yerli yerinde tikten sonra d~ir ıcı: isabet neticesinde şiddetli bir 1.şfıia.1 Japonların denizde 
kalacaktır. Bu yenilmezliğin baş- bataklıklarda Mı·hver askerı· - stall.n çok açık flkirli bir olmuştur. İkinci mihver ge1!11sl de ha.-

adamdır. Harbin sen: ve idaresi.ne sara uıtnyarak durmuştur. Inglllz ta.y-
lıca amili coğrafya, yani deniz- a!d bütün görüşlerimizi karşılıklı ola- yareleri uzaklaşırlarken bu geminin kayıpları 
dir. Düşman ayağının çiğneme- muharebe ger•ı çek•ıldı• ra.k. bildirdik ve müabet neticeler elde yanında bir m\,\hrip bulunduğunu gör-
diği bu ülkelere tükenmez insan, ettik. müşlerdir. 

"' i'h• sırada Tayayreler, Tra.blusgarıptekl İtalyan 
para ve sihıh kaynakları da katı- Mosk.ovada bulundul? ... m gemilerine de hücum eylem.ı,ıerdir. 
lınca başa çıkılması zor bir üs- Tahran ve Ankaradaki IngUlz elçlle- Bir Hollanda denizaltısı. Akdeniz.de 
tünlük doğuyor: Harbi, hazır Japonlar garp İngilizler, kum fırbnas'ın- rtn1 benlmle görüşmek üzere oraya b'ir Alman denizaltısını torpllllyerek 

sahilinde ilerle.. dan istifade ile çekilen çağırdım. Çüntü Alınanların, bilhassa batırmış mürettebatından 12 zabit ve 
oluncaya kadar. .uzatmak, ~üş- ih k l . . benim Moskova. ziyaretim vesileslle eri kurt~mu.ştır. 
rnan yıpranıncaya kadar dayan- meğe devam m ver uvvet erım Türkiyede huzursuzluk ~a --------

mak, karşı karsıya, göğüs göğü- ediyorlar yakından takip ediyorıaır ~~ı:;~;::ı a::~.rll~~=~ Rus cephesinde 
se döğüşü istediği zaman, diledi- relerimizin Türkiyeyi llgllendlren kı-
ği yerde kabul etmek. Demokrasi Singapur 8 (AA.) _ Malezyanın Kahire 8 (A.A.) - Orta. Şark İn.gi- sımlan hakkında. Ankara. mümcssUl- S O f'j . V Q z i yet 
cephesinin büyük kuvveti bunda- garp sahilinde faaliyette bulunan Ja- liz umu.mi kanı gAhının tebliği: mize bizzat malümat vermek istedim. 

dı t pon zırhlı kuvvetleri uğradık.lan ağır Gö~ imkanını çok azaltan devam Elçimiz Türk hükO.metine bunları blI-
r. ngiltere ile Amerikanın, her t halindeki ıoiddetll kum fırtınasından direcektır. Şimdilik. şunlan söyllylbi-zaylata rağmen llerlemeğe c'evam e - y 

türlü uzlasmağı, en kara günle- mişlerdir. istifade ederek düşman kuvvetll ard·- lirim ki göru.,meıerlmizde Türklyeden 
re, en kötü hesaplara rağmen, çılar himayesinde Agedabia.'dan çekil- her bakımdan dostça. bahsettik. Oka-

Sovyetler, muhtelif 
bölgelerde yeni 

ilerlemeler yaptılar 

Bir Amerikan tahtelba
hiri dört Japon gemisini 

batırdı 

Londra 9 CA.A.) - B . B . C.: Amerl-
kan Bahriye Nezaretinin tcbllğlııe gö-
re Pasifik Okyanusunda bir Amerikan 
denizaltısı bir düşman nakllye&ıe 

onar bin tonluk üç Japon ticaret ge
misini batırm~tır. 

W ake adasında batırılan 
Japon gemileri Londra 8 (A. A.) - Uzak Şarkta in- mektedir. Her türlü slla.hlarla müceh- dar ki Tü~ hükürnetl bunlan ~it

baş bile çevirmeden itmeleri bun- glllz kıtaıarı Malezyada mukavemet hez seyyar kollarımız geniş blr ceplıe mekle memnun olurdu. Tllrkler, müt-
dan ileri geliyor. Amerika Reisi- etmekbe ve mütemadi mukabil taar- üzerinde düşmanı takip ederek ilerle .. tıefiklerln ?:aferinden korkacak bir Londra 9 (A.A.) - B B. C.: Rus kı- Londra 9 (A.A.) - B. B. C.: Japon-
Ctimhuru M. Rooseveltin son ruzlan sayesinde Japon çenberi içine mekted.lrler. Bununla beraber, hava ta.atı, Moskova, Kının ve Ka.rell cep- lar Pasüikte Wake adasına ya.ptıklan 
nutku bu görüşün en göz alıcı girmek tehlikesinden kurtulmuş bu- şatıarından dolayı ileri hareketi ya- (Devamı sahife 2 sütun 6 da) helerlnde yeni muvaffakıyetler kazan-

lunmakto.dırlar. Drana'da ve daha şi- vaştır. D~manın geniş sahalRra nuşlar ve Ruslar, muhtelif bölgelerde 
örneğidir. maide İpoh bölgesinde muharebeler maynler dökmüş olması da ileri ha- F• J }h taarruza geçmişlerdir. Dün gece Mos-

Denebillr ki harbin başından- cereyan etmektedir. reketin bu yavaşlıltı üzerinde miles- 10 er SU m U kovada. neşredilen Ru.s te!bllği, Sovyet-

taarruz esnasında 1 kruvazör, 4 muh
rip, bir gambot, bir denizaltı, yanl ce
man 7 harp gemisi kaybetmişlerdir. 

. d. lertn hangi mınta.kalarda daha fazla 
beri hiç bir devlet adamı dii§ma- Üstleri başlan çamur içinde kalan sır ~.r. .. .. .. .. ki ? ilerlediklerini bUdirmiyorsa. da dü.şma- y· h , .. p "f"k't 

askerler bataklıkta güçlükle ilerle- Dunku ç~rşamba gunu oğleden bl- yapaCa ar• lC y ye gore &Si 1 e 
na bu derece açık meydan oku- mektedirler. Obüsler derhal bir göl raz sonra Inglliz kıtalan, Ageda.bia.'- run yeni hatta yerleşmesine mani 
mamış, düşmanı sonunda mut- hallnl alan delikler açmaktadırlar. trt nın takriben 10 kilometre batı cenu- olunduğunu, meski\n bazı )"erlerln:. geri harp vaziyeti 

k.ısıml 11 t alındığını kaydediyor. Ruslar, muret-
laka yeneceğ'ine bu derece serin sivrisinekler bulut halinde gece gün- bunda düşmanın ardcı ar e. e- Bazı Fin nazrlarının te-batile beraber 2o Alman tankını, 7 Vichy 9 CA.A) - o. F. t.: Japonlar, 
kanlı bir hesapla, sırf rakama da- düz havayı ifsad etmektedirler. İngl- masa gelmişlerdir. Da.ha. cenupta. In- topu, bir harp malzemesi deposunu ve Amerikan kuvvetlerine karşı büyült bir 

!izlerin maruz kaldı~ bft .. ,•ca. tehlike giliz kıta.lan ve cenubl Afrika zırhlı Stokbolma gı"tmeleri bu 
Yan k · · d tır !!.• "9-U 1 dıı........ taraf d daha bazı ~yayı 1mha. eylemişlerdir. taarruza ....ı..ı ...... ek için Luzon adasına ara ınanıp ınan ırmamış . İpah ile Kuala Lamur ara.sın.da idl. araba.lan evve ce ~n ın an & ... ~ ..... 

(cet. kanlı bı·r harbi) · i-a1 edilmekte olan arazi.ye girmiş- 1tayı· alara sebep oldu Ruslar. Kırımda. yeni ihraç hereket- yen· takvly. k tıert ık ışlardır 
, m, uzun, Fakat .bu tehlike Inglllzlertn Kuala 1;; ve 34 ve 64 kilometre içerlere ka- Y lerl ve terakkller ka.ydetnıl41erdir. ı e uvve ç arrn . 

hiç yürek çarpıntısı duymadan Salangır etrafında yaıptıklan taarruz dar girerek düşmanı püskürtmüşler- Kareli cephesinde, Rusların tazyiki Şlmdi hamın sıkle~ merkezi Malaya.-
göze alan M. Rooseveıt düşman- hareketi neticesinde bertaraf edilmlş- dir. Stokholm 9 (A.A.) .- Sb'.>kholm'de büyüktür. Ruslar bazı Fin mevzilerini ya intikal etımlştir. Ingill.zler Malaya.-
la asla anlaşmayacağına, Bitleri tir. Artık Jaı>0nlann İnglllzleri yan- Haliaya bölgesinde devam ~en kum hasıl olan kana.ate göre, Alınanlann ele geçirdiklerini bUdiriyorlar. da ricat halinde bulunuyorlar. 

dan çevlrmesl 1htimall kalmamıştır. fırtınalanna. rağm.en ha.va kuvvetleri- uğradıkları muvaffakıyetsizlUı.:Ierd.en •••ıaınn11111ııııımıuıııı111.nn1111110M111111111111111111ıı111111111J1111111nı11111ttınnnıııııırııH1111Rt1111111111111111111111111Hıt11 
yeninceye kadar silahı bırakrnı- Londra 8 CA.A.) Salahiyetll mlz, bütlln gün d~man mevzilerine endişeye dfi§en F~~& ile sulh 
yacağına söz veriyor. Ayni za- Londra mahfilleri Kuala. - Lampunın muvaffakıyetle ve Israrla. hücumlar akdtemeğe utrafm · 

k ak ' B' k Fin azınnın son günlerde manda harbin yalnız orunm - cenubuna Japonların yenl çıkarmalar yapmışlardır. ır aç n tcı.eısl 
la bitmiyeceg~ini de kabul ediyor: yapmamış olduk1arını blldirmektedir. Halfaya tazyı·k altında Stokholm'u zlyar~ e bu şayia.-. ıann çıkmasına sebep olmuştur. Mart 
(Düşmana hücum edeceğiz, har- Bu kesımde vaziyet hemen hemen Londn. 8 (A.A.) - Londranın 1940-ta Moskov..,a giden Fın mura.h-
bi düşman topraklarına götüre- hiç değişmemiştir. Japonların yeni salahiyetli bir kaynağınden haber ha.sl!\nndan birl olan Pasikivi bu na. 

bir ilerleme yaptı~ı bilinmemektedir. V'erildigwine göre, Libyadaki hıııva mların arasm.da bulunma.ktadır. 
ceg~iz .. ) diyor. Bunları söylemek , 

• .. ' arumıımuanımııııııınıııııuuıııııııuıııırummıınıııııuu• şarttan, son derece fena devam et- F1nlil.nd.Qı'a kÖı15ezinde k!tn Hogland 
h~rbe gırlp .her nutuk soyleyen manya İngiliz adalarını ele geçi~ mektedir. Bol yağmur ve çamur adasına Ruslann asket' çıDrdıkla.rı 
içın olagan ışlerdir. M. Roosevel- J Am rika fal>- ı.-ardır Havan1ı11 fenalığı yüzünden ve bu adayı ifgal ettikleri BerIJnden 
tin nutkunda olaganm dışına rrik~mezl, ve akpondya e d k tayya~Jerin de faaliyette bulunama- bildJiilnıektedlr. Flnlerı bu ad.a.yı iki 11-ç 

d .. t ihin. in a arını yo e emezse emo ~ d k1 H lf l, • 11 ta ''- hafta evvel işgal ...._, .. ""'rdt. çıkan şey, unya ar en . . ı an a aya eepnesı. e n zy~ ~ • .......,." 

k bank b ··t · · f hizm t' rasilenn top yekUn harbıne şa- altındadır Rommelin hala manev· ==========-===== a u çesını za er e ı- . .. · 
ne koyabilmek kudretidir. Ame- bit olacağız. Bu harp, hiç şuphe- ra yapacü ve çarpıl,mdağ~ t1d~ .. 1. k k a • I e r 3 
r·k 1942 1943 de yapac _ siz, korkunç olacak, şimdiye ka- edecelt durumda bu un ugu ı ırı· -------------
ı anın ve a d ·· dük' ı ri i benz · ı· x.. . ~ Am ri ar gor e m ze emıye- ıyor. H 

s .. her çeşit sılahın sayısı e ~ cek d" eh d" k ayvanlara eziyet k dız , unya c enneme onece - M 
alı olmayanların, yahut yıl - tir em u r etmiyelim 

lar arası uzaklıkları ölçmeye · .. . 
alışmayanların aklını durdurur. B~yle bir harbın neticesi ne ay lf kla rı -- -
'a.T olabılir? Kardan. çamurdan bataklık haline 
.ı.ııetekim harp masrafında ve si- l'elmİf yollarda üzerlerine alabildi-
lah. yapımında en geniş çaplara Bu netice ozama.na kadar As- iiae yük doldurulmut arabaları lar-
aiışmış olan Almanyanın bile bu yada ve Pasif~e, Amerikanın Layiha, Meclisin kıt b .ç ve sopa albnda CJe1aneie uira-
rakamlara aklı yatmamış ki bun· taarruzlarını güçleştirecek şekil- tatilinden evvel tan biçue h.,-vanlara acnnamak 
lan sadece (hayal) sayıp geçi- de yerleşmeğe ça~şan. Japonya- müzakere edilecektir mümkün değil. Bagiialerde bu Kibi 
yorlar. Bize öyle gelir ki Amerika nın korunma tedbırlenne, Avru~ lıidiselere sık ıık tesadüf ediliyor. 
gibi hayal denilen şeyden çok pada ise Rus kaynaklarını ele ge- Ankara 8 (Telefonla) - Büyük Hayvanlara eziTet etmek Belediye 

~ Alın Millet Meclisi, llcincikanunun 20 si· nizamlwımwa yuak eclildiji halde 
Uzak yaşıyan bir memlekette, çirmeğe U5 .. aşan anyanın d ı· _..ıı b • d •--ne oğru kı~ tatili kararı verecektir. po la memurıanmız ana 18)'11' - -
D'lesuliyet yükünü taşıyan tem- da yanıklığına bağlıdır. Bu karardan önce Meclis mühim bir lıyor. 
kinli bir şefin, maddl ölçülü bir Eğer, daha önce bir çbltüntü kaç kanunu müzakere edecektir. Bu lnaanlanıı aabab.tan alqama kadar 
nıillet efkarına, böyle bir harp olmazsa, bu iki tarattı topyektin kanıınlar arasın~~ memur aylıktan- bin bi · ezi7etıe maruz ~d~~ bir 
lçjnde hayal sunması güç kabul harp, M. Rooseveıtin dediği gibi nm ar:tmlması ışıA d.e vardır. Bu ~u: ~~mand~. ba~anl~ ~ ~QfUD~&-
edilir k k t· ~ kanlı sustalı kanun layıhası son şeklını gız, demb'elım. Turlıriin fl8J'I m.er-

T d
.b ço uzun, ço çe ın, ÇQ aJn:ıak ü~eredir. Çok yakmda' Mee· hametli .e , iasaflı o1maktir. Buna 

e irler dalıa ciddive ben ·- ' 

o 
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l Geceki ve Bu Sabahki Haberler J 
Son kar fırtı nası münasebeti le 

Vali ve Belediye 
Reisinin beyanatı 

ru:u·-~~-;--V ~ ~ ft'v; i 6. ·1 ~ili~in müda- 1 Harp tebliğleri 1 
~!- - --9--~ ~'" ftlerı 3 kısma 

"Belediye eli~deki bütün vasıtalarla 
normal hayatın iadesine çalıştı,, 

Son kar fırhnaaı üzerine gazete- bir .l..-uvvetle çall§llmakta olduğuna 
lerde çıkan yazılar üzerine Vali " em.in olmanızı rica ederim. Bu fev
Bclediyc reisi Doktor UltS Kırdar kalade atrv.l içinde polisin yanluni
dün gazetecilere apğıdaki beyanat- le .bh-nkıden binlerce amele top• 
ta bulunmuştur: \adık. Beledi:re Zabıta talimatname• 

c- Son günlerde havaların fev- ainin veraıii ealahiyete dayanarak 
hlideliği ve yağan karlar münax• alab.lı hemfdW)eri diikkln n ev• 
betiyle çekilen bir kısım aılantılann }oriıain öaünde harekete getirdik. 
gazetelerimizdeki akislerini dikkatle Münakale itleri .akteye uiramak
taklp ettin.. izhar edilen tememıile- la beraber hiç bir zaman tam inkı
re iştirak etmiyecek bir lcimae bala- taa uiramJ1tır deni.leme%. şq.hane 
n:ımu_ Elbette yağan karlar anında Yoku§Unda münakalat gerek araba 
Jcnldmlamaz. Bu sefer olduğu gı"bi lltierlekl~incle ve gere1' raylardaki 
mebzul miktarda ve günlerce devam nisb: aoınmalaı: yüzünden her hangi 
etse de muntazaman ve geceli gün- bir kaz.aya meydan vermemek jç.in 
düzlü çalı2arak normal hayatımızda ihtiyaten kesildi. 
en küçük bir ahaklığa meydan ve- Ben Pamtc ııcçi:rdiiim bir kıp ba
rilmcmesiru, yani ideal bir belediye· tır1anm. Yağan bir kann günlerce 
ciliği hepimiz ayni ıiddetle isteriz.. Paris aokaJdarında kaldığına bizzat 
Ancak temenni ile hakikat arasında· Phit oldum. En medeni, belediyesi 
ki fark. makul ölçülerle göz örıünde en zengin, va.ıntalan en bol bir ıe· 
tutmak munsıfane bir hareket olur. hirde b:' kvkalade zamanlarda ak-

Memleketimizde bu tarzdaki aaklıklar olabilir. Vaki fili.yellerin 
bav- hiidiseleri nadir aenelerde gÖ• haklı tarallannı tc~ılim ederiz. Fuat 
rülmü~tür. Bununla mücadele çok belediyenin de elinde&i imkanlann 
büyük te§kiliita mütevakkıftır. Buna çok fevkine çıkan bir gayretle ve en 
mukabil elimizdeki teşkilat hakkın- Jt11a bir 7.amanda ıtonnal hayatin 
da bi: fikir verebilmek için ra:kam- iadeaıinıt- ı;al~nı muhterem ıaze· 
lara müstenit bnzı malWn.at vermeyi telerimizin ve hallcnnızın kabul ecle-
faydalı buluyorum. ce,ğini Ümlt ederim.• 

İstanbul halkının ıebrin temizliği 

için tediy .. ettiği vergi miktarı sene- lstı'hsaıı· arttırmak d 400 bin liradı.r. Bunun ancak 350 
bin lirası tahsil edilebilir. 800 bin 
nüfus· olan ıehrin nüfU11 başına bir 
.ene müddetle devam edecek hiz• 
nıek içiıı ödediği para yanın liraya 
bile bdiğ olmaz. Avrupa tehirlerin• 
de tanzifa~ için halktan alınan vergi 

Bugün Ankarada Ziraat 
Vekilinin reisliğinde bir 

toplanb yapılacak 
•e rCS:mleri bu miktarla mukayese Ankara 8 (Telefonla) _ Zlra.a.t Ve
edersek hayret duyarız. Belediye bu k1ll B. Muhlla Ertanen bu akşam tz
pam ile tam bir sene evlerimize ge• mirden şchrtm1:zıe ~ımıştlr. Yamı. ve
ferek süpürüntülerimizi alır, bir çok k:llln rtyasctfnde, ruAlmdarln.nn ı,tlra
•asıtalarla deruzlerin ortasına kadar l:ilc, z1ra1 ıstı.ıısalin arttınlması lçln 
taşır. Sokaklan süpürüp yazın sular alınması milnasip görülen tedbirler 
'Ye yıkar. Bittabi bu para kafi gel- üzerinde görü.şülınek üzere bir top
mez. Diğer varidatımızdan bir kıs- Jantı yapılacaktır. 

ınsu bu işe haarederiz. Geldiğim za-, Zirai kombinalar 
man 4 5 O bin lira olarak bulduğum Anb.J'a 8 (Telefonla.) - zıraa.t Ve-
):u hizmel masrafını ceste, ceste art• ktıletlnee mübayaa olunan ziraat mo.
tırarak 941 senesinde 5 35 hin lira· kine ve lJMların.ın 1şletilmestnı temin 
ya çıkarttım. Bu aene aynca daha eden zl.ra! Jımnbtnalar tqm te§kllMı-
30 bin lira münakale yaparak bu nm yeni tadrosu He,-etı Veldlecc ka
lasla tahsisat ilave ettim. bUl edilmiş ve bu kadronun 942 takvim 

Bu hizmetin idame murafları aon 7ıh tal'JlhlP olB1'nlc Ziraat Vek!let1 
zamanlarda anormal bir yükseü, de emrine 96,000 Ura tabst3 edllmlştlr, 
gösterdi. Servise.: bu aene yeniden 

ilave ettiğimiz makinalı maaarifi P•· T~t.J.!.n pı·vasr.usı 
halıya ma· ettik. Amele ücretlerini U U Ol.C-

Hükiimet, müıtalıail 
menfaatine piyasaya 

müdahale edecek 

Mihver kuvvetleri 
Agedabia'dan çekiliyor 
Bütün Şark cephesi boyunca ve Uzak 
Şarkta şiddetli muharebeler oluyor 

Libyada~ lyer.lqtiklerim ve artJ.k. kuv'Yetleriniıı 
çevrilmesi tehlikesi olmadığını aöy-

Son haberlere göre Lı"byada Age- lüycrlar. 
dabia mıntak.aamdalci Mihver kuv· Dün Londra' dan selen bir haber 
ıvetleri kum hrtınuındaıı istifade lng:iliz nava ltuTYetlerinin Siyam'ın 
ederek çekilmeie ba,lam11lardır. merk.-en olan Bangkok'u bombardı
Britanya lota.lan bu kUVYetleri ya• mau ettiklerini bi~tir. Bangkok 
kından takip edjyor. Japonlar tarafından Malezya ...e 

İngiliz tayyareleri, Mısır hudu- Binnanya'ya lcar,ı yapılan hareket• 
dı:nda Halfaya geçidinde bulunan fer jçin üa olarak kullarulmaktadır. 
Mihver kuvvetlerine kup fiddetli Şark cepheai: 
hücumlar yapmağa batlamlflardır. 
Tayyueler birbiri ardınca dalgalar 
h~l:inde hücum ediyorlar. Bu hava 
hücumlan bir piyade taanu:zunuu 
yakn olduğuna işarettir. .Agedabia 
mıntakasında kqif kullan muhare
besinden başka bir~ey yoktur, 

Uzak Şarkta: 

Sovyetler bütün cephe lioyunca 
taarruzlarma devam ediyorlar. Fa
k.at timdi Kırım hqlıca harp aah
nesi halini almı§br. Ruslar muhtelif 
noktalara asker çıkararak, baskınlar 
yaparak burada devmlı bir fa}iyet 
cöeteriyorlar. Diier taraftan Sivasto
pol"da mahsur bulwıan Sovyet lcıta-

F'Jipin'lerde ve Malezya' da Jid- lan dı. çılao hare:ketleTi yapmağa 
detli muharebeler devam ediyor. başlam11lardır. Tus ajansı bu kuv
Manilln'nın ıimalin<le ve Corregi- vetlerin 8 kilometre ilerlediklerini 
dore adasındaki mevzilere yerleşmiı bildirmektedir. Sovyetler Kımnı ele 
olan Amerikalılar Japonlara §iddetli geçirerek Alman aa.ğ cenahını geriye 
mukaıv-emet gösteriyorlar. Japon çekilmeğe mecbur etmek istiyorlar. 
h .. v:. :kuvvetleri bu mukavemeti im- Faka. ıimdild halde durumda bunu 
malt~ gece gündüz akmlar yapı· temin ettirecek bir geli~me yoktur. 
yorlar. Moakova mıntakaemda kar hrtı-

Male:zya' da Japonlar Berak'ın ce- ların:.. ve aıhr altında 30 dereceyi bu
nubunda ilerliyorlar. Dün, yarım• lan soğu~a rağmen muharebeler de-
adanın cenubı.-=da Malalta'ya asker vam ediyor. Muharebe bilhaasa 
c;ıkardıklarına dair bazı haberler Mojaisk mmtakaaında şiddetlidir. 
gelrn:işti.·. Bu haberlerin ne derece Kareli' d~ Sovyetlerle Finler arasın· 
doğru olduğu henüz belli değildir. da da fiddetli muahrebeler devam 
İnıtiÜzler çok müıtahkem mevzilerde ediyor. 

Mısır fiati 12 
kuruş oldu 

F aaulya ve pirinç sabn 
almağa başlıyan Toprak 
ofisin sermayesi 2 milyon 

lira arttırıldı 

Milli korunma 
kanunu 

Dünkü görüşmelerde 
Batvekil Ticaret ve 
lktisad Vekilleri de 

bulundu 
Bugün koordinasyon heyetinin ikl Ankara 8 (Telefonla) - Bugün 

müblm kararı dıı.ha. intişar edeoekUr. 
Bu llc1 Jcarn.r şunlardır: G-:up encümeninde, Milli Korunma 

1 - Yedi buçuk kuruş olan mısır kanununun değiştirilecek maddeleri 
tıatı 12 kuruş olarak tıesbit edilmiştir. üz~rincle toplantıda Başvekil. Tiea
Ycni fiatln bugünkü iktisadi vaziyete 
uygun o1duiıunu ve müstahsili koru- ret ve İktisat Vekilleri de hazır bu-
yacnğı Ş'llpheslzdJr. Buno. rağmen mı- lunmuvlardır. 
sınnı saklıyanlnr olursa hükfımete 
verllen son salfı.hlycte da.yanılarak 
n.rama yapılnbllerektlr. Fazla çalı§malarina izin 

verilen müesseseler 
2 - Geçen sene temmuzda verilen 

bir kararla fasulye ve pirinç müba
YMSI için Toprak mahsulleri ofisi em-
rine 1 milyon Ura mütedavil sermaye Ankar~ 8 (Telefonla} - Milli 

ar tırmak mecburiy-etinde kaldık. 
Hayvanlarımıza be~ kuruştan aldığı
mız arpayı şimdi on beş kuruşa mal 
etmekteyiz. Çöplerin denize dökül
mesi için deniz nnkliy~ iııleri evvel
ce 50 bin liraya mal olmak.ta iken 
timdi 1 50 bin lira masraf etmokte
yiz. Elımizdeki vasıtalardan bu ıe
beplerk tasarruf mecburiyetinde 
iken biz bilakis bazı fedakarlıklarla 
tevsiler yapmağa çalıgtık. Temizlik 
tqkilabnın bll§lnda mühendis kul· 
landık, doktoru tecrübe ettik V'O ni
hayet henüz ordudan aynlm11 ve 
bütün enerjisile bir emekli alba}'l 
ıetirdik. İnsan takatmın kv1cinde 

H~mot. bu sene de mü.stahslli aynlmı§tı. Ofis sermayesi 2 milyon Korunma kanununun hükümleri da
torumak 1~. tütün piyasasma mü- lira daha arttınlmaktadır. Bu karar, iresiı:ıde lstanbuldaki iktisadi ve sı-

hüldl.metln elinde stoklar bulundurul- • • • .. . 
dahale edecStlr. Bu lca.rann tütün ması bakımından çok faydatıdıı:. naı tesıs;.t ~ ı,Ietme Turk anonım 
flatlerln1 rmkul bir fJC'91.ycde tntm.nğa (RtldYo gazetesi) şirketi fabrikasında günde üç saate 
yardım edeceti ştiphestzdlr. Mtlstah-
mlm ilk gihılerde bütün mahsullerini f kil} • h t• kadar fazla meaai yapılmasına mü-
~-..... -----ıeı--', dn~,~ ~ ... ı- cra ve erı eye ı . d 1 F 1 y•ı..._..,,~ ..... A'Ç14Jı..-u =ı ""l ...... ı..ıa l suı e o unmu§tur. aza mesai ya-
Jerle sat;mamaıan ıAzın>dır. HükOmet Ankara 8 (AA.) - cra Vekıl-
bu tara.rı, dO.fük fiatlert önlemek ve leri Heyeti bugün Başvekalette Dr. J>'.-n İ§çİye de bir fozla saat çalışma 
mft.stahsllm zamr giSrmeımeshıl temin B. Refik Saydam'm reisliğinde mu- için muayyen bir munzam ücret te-
lçhı alnulbr. <Radyo gazetesi) tad toplantısını yapmıştır. C::.1e ~lunacaktır. 

ayrılmış 

Her grup ayri bir, 
bölgede Japonlarla 

harbediyor 

Alman tebliği 

Şiddetli muharebeler 
devam ediyor 

Berlin 8 (A.A.) - Alman ordulan 
Bnfkumandan1$nm tebliği: Şark 
cephesinin merkez ve §imal kesimin
de, düşman, dün de hücumlarına., 

Vıchy 8 (A.A.) _ Görünüıe tanlı kayıplarla devam etm.1.§tir. Muh-
telit noktalarda, ça.rpıpa.lar devam 

ir<)re Manillanm ifııalinin ilk nıetic~ etmektedlr. Ha.va kuvvetleri, Fcodooya 
Amerikan Jotalannı ehemmiyetlen llmanmda nhtıml.am ve gemile.re mu
hiç de miİıllfri olmayan üç ırupa Ta.ffakıyeUe hficum etıni§tir. Cephenin 
ayumak olmuıhır: Amerikan kıta- dJ#er kc.simlerinde, :ta,yyareler es1c1a1 
lamu.. bir bamı Pampanga eyaletin· gfbi muhacim bolşeviklerle teslrll çar
den g'eri çelrilmiftir. Ba,ka bir kıs- pışmalat yapmıllar ?e düşmanın ce
mı Mu.illa körfezinin fimalini te~kil rlsUe olan irtibatlamıı bombalam1'
eden Bataan yanmadumda çenber lardır. 

~~n:lfbrz: ~ ~!~ Italyan tebliği 
maktadn·. Söylendip göre Bata
anda bulunan ltuvnder Corregidor 
blecinin eamizonuna takviye etmek 
,,., Japon tazyikinin pddetmdon 1cm
tuhnak için ba adaya yani Conıegi
c!ora aeçmeie teşebbüa etmektedif'o 
Jer. 

Sıvastopol' da 
çarpışmalar 

Alman ordusu Rusyada 
yerleıeceği hatta henüz -varmallll§ 

Londra 8 (A.A) - Haber alın
dığına göre Sivastopol bö)geainde 
ııiddetu muharebeler cereyan etmek
tedir. Alman batbnm bir kaç nok
tada Sovyet lotalan tarafından ya
nldığı aöylenmektedir. 

Stoldıolm 8 (A.A.) - Sosyal 
Demokrat gazeteainin Berlin muha
biri bildiriyor: Alman ordusu Rus· 
yadı. kışı geçirmek için yerle,eceği 
hatta hıenüz varmam.ıştır. Ardı ara· 
sı kesilmeyen taarruz dolayısile ora• 
da da tutunup tutunamıyacağı belli 
değildir. 

B. İbrahim Baybora 
Ankara 8 {Tıelefonla) - Görü

le--. lüzum üzerine Devlet Denizyol· 
la.""l işletme umum müdürü İbrahim 
Kemal Baybora' nın idareten vazife
aine nihayet verildiğine dair karar
name bugün Resmi gazet1ede intipr 
etmiştir. 

---~~~----

Çin harbi 
Japonlar Changcha'dan 

çekildiler 

Şangbay 8 (AA.) - Japon 
umumi karargahı tarafından neıre
dilen bir tebliğde Japon krtalannın 
Changcha'yı yeniden tahliye ederek 
hareket üslerine çkildikleri b:ildiril
mekted ir. Şehrin i~gali esnasında Ja· 
ponlar bütün mühim ukeri tesisleri 
tahıip etmişlerdir. ----
İngiliz - İran muahedesi 

Tahran 8 (A.A.) - Bazı me
buslar bugün mecliste müzakere edi· 
lecek olan İngiliz - İrıınmuahedesinin 
tc:d.ili hakkında bazı tekliflerde bu
lunmuşlardır, 

Boma 8 (A.A.) - İtalyan orduları 
umum! kn.rargA.lıınm 585 numaralı 
tebllğt: 17 UkJd'ınun gecesi, İtalyan 
Bahriyesi hilcam vasıtaıan İskenderl
:Jıe llnumma girml.şler ve limanda de
mirli bulunan 1k:i İngiliz harp gemlsl
ne bilcum etmişlerdir. Veblant .sınıfm
dan blr zırhlınm atır ha.sara. u~ 
ve hllen blr tamir havuzunda bulun-. 
duğu ancak şimdi teyld edilmektedir. 
Birliklerimiz tarafından toplanan en
kaz, 548 numaralı t.ıebllltde de bllcllrll
diği üzere, Tobruk önünde, torpil tay .. 
yarelerimlzin attığı 3 torpllle yarala
nan İngllizlerln Phoche kruvazörünün 
battıtmı anlatmaktadır. 

Amerikan tebliği 
VAtİogton 8 (AA.) - Harbiye 

Nazırının tebliği: 
Filipinlerde değiıen bir oiddetle 

muharebeler devam ediyor. Bu ha
reketlerin büyük ölçüde başlayacak 
olan umumi düşman taanuzuna ha• 
zırlık olması muhtemeldir. Japon 
takviyt. kuvvetleri gelmektedir. Alı
nmı haberlere görıe kıtalanmızın 
mancwiyatı yüksektir. Ve mukave
mete cesurane devam etmektedir. 
Bir kaç gündnberi ilk defa olarak: 
Manilla koyunun istihkamlarına kar• 
§t hiç bir hücum yapılmamışbr. Düş· 
manın faaliyeti yalnız keşif hareket .. 
le:dnckn ibaret kalmııtır. Diğer böl
gelerde kayda değer hadise olma
mıştır. 

Türkiyenin toprak 
bütünlüğü 

tehlikede değil 
(Bq tarah 1 inci sahifede) 

şeyleri yoktur. Türldycnhl toprak bü
tünlüRii hiç bir tehlikeye maruz de
tildir. Geçen ağustosta Büyük Bri
taııya ile Sovyetler Birliği tarafından 
Türklyeye karşı ı:ir'.şllen tca.hhüdlere 
tamamile riayet edilecektir. Sovyetıeil 
Birliği ve biz Türkiyeyi kunetll VA 

müreffeh görmek isteriz. Rusya ile 
Türkiye arasındn sıkı bir anl~::ı. lü
zumu, Atatürk ta.rafından yeni Tür
kiye için konulmuş bir prensiptir. Bu 
siyasetin doğruluğu hamin safhaları 
arasında her gün biraz daha mC'jl'(]ana 
çıkmaktadır. 

General Skorskinin Mo.skova. zlya
rcUne temas eden B. Eden, Sovyet 
hilkfımetinin bu ziyarete . büyük bir 
kıymet verdiğini söylemiş ve bu seya
hatin müttefikler arasındaki tesunü
dün gerçekleşmesine hlzmet ctuğlnl 
ilave etmiştir. 

Hariciye Nazın s00lerful şöyle bltlt· 
mtştir: 

J.ioskovada sulhten ve harpten son
ra sulhün ta.fTZimlııden de b:ıhsettık. 
Bu görüşmelerin istikbal için büyük: 

EY KADER~ e,..:_-_ _, a.blııaının bu sözüne itiraz• aumiyetfoi anlatmu istese, belki Mektup şöyle yazılı idi: bir ehemmlyetl olduğımo. eminiz. Fa
s:. ibo. wı eğerek ya.tağına girdi. eevgilisi, servetine göz dikrni§ olduğu <Bugün öğleden ıoora aaat b~te kat bunlar ancnJı: başlangıçtır. Şbndl 

bu ~langıçı yürütmek lfızımdır. Hn
Melih&mn yalınız kalarak, hülya- zwınır.a kapılırdı. Bu mülahaza Beled.iye T<lk.sim bahçesine gelirse- dlselerin yürüyüşünü mllletlerlmlzi 

Aşk ve macera 
Sefrlka No. 134 

romanı lanna dalmağa, daha doğrwıu ağır ile Meliha, a,ıkını, görmemeğe kil· ruz, ıizin ve kız kardeşinizin aile va· birlblrine ya.klQftımıa.ltta oidu~a 
bir .zykunun, muvakkat bir zaman ra= verdi. Bedbaht kız, kendisine ziyeti hakkında enteresan malumat kanllm.11 

Nakleden: (VA • Nd) için k.endisini kara dü~ncelerinden mahvolmuş gözüyle bakryordu. öğreneceksiniz. B. Eden Rusyadaki harp 
r.yırmağa f_Uddetle ihtiyacı vardı. En nihayet bu çapra,ık düıünce• Mektubu, gönderen adam, imza 

- Kendisine mC1gu1iyetler icai:l yanma alarak ortadan kaybolmUf. Meliha da aoyunuak karyolasına ler dimağını yordu ve derin bir uy- atmac!.ğına göre hüviyetini gizli vaziyetini anlath 
ediyor. - Bu fa?tlar albnda bulunmala· girdiktt:r.. sonra aklı, zihni ıu dü- kuya daldı. Sabahleyin erken kalktı, tutmak istioyrdu. Bu esarengiz da- Londra 9 (A.A.) - B. B. C.: İngUD 

- Ne gibi mqguliyetler~ n pek güçl ıünceyt. aaplandı: acele acele giyindi, evden dışarı çı- "et Melihayı, ~üpheye dü~ürdü. Hariciye Nazın B. Eden, Avam kama-
Konu§manın uzama.anıdan mem· - Şüph-esizl - Be.ı.i aevdi, belki de hala •evi· kacağı esnada hafif bir sesle: ft.i!...ıi hakkında hiç bir malumatı rn.sında, Moskovaya. yaplığı seyn.luı.t 

b.un kalan Rüsuhi izahat verdi: Belki de Pen"han hanım ölmüı. yor. Fakat nefret ediyor. Sevgilisi- - Galibe, Galibe! diye seslendi. bulunmaması kendisini uzun zaman hakkında beyanatta bulunarak, İngU-
1 l k Ü Öl ,_ F '-- k tere ile Sovyct Rusya.nın hn11> gayttt-

- naanı oya ryaca m~gu yet - düğü muha.K:kakhn. a.ıı;at nin endisiuden nefret etmesi ihti• Kız kardeşi mışıl mıgıl uyuyor- düıündürmügtü. . Fakat ıgübegün- !erini bir a.mya getl.receklerl:nl, mnrc-
mi yok? Mesela arkadapm, hiç ilci l•-ı ne oldu? Belki de ~Cl§ıyor· uali, bedbaht kız için dayanılmaz du. Onu uyandırmağa kıyamadı. düz, yüzlerce halkın bulunduğu şal Tlmoçenko ve Voroşllof ne görüş.
bi: U. bırakmadan ortadan kaybo- l~. Akıbetleri belli değil. bir İ;,ker.ce t~kil ediyordu. Cevde- Galibeye ancak akıama doğru dö- Tnksim bahçesinde, kendisine bir tüğünü, bu görü..mıelerin semerclerl, 
"-n bir aileyi aramakla mqgul. Galibe. hülyaya dalarak mınl· tin yanında bulunmağı, ma.sumiye- neceğine dair iki eahrlık bir tezkere tuzak kurulamazdı. Bu ıntltubu hll.diselerle tahnldruk edeceğini, RU&-

- Bu aile ııe zamandanberi gaip) dandı tir..i müdafaa eylemeği, Fahride.:ı yazıp, masanın üzerine bıraktıktan gönderen meçhul adamın randevu- yaya harp mal7ıCmcs1 scvklyntının 
- Tam on alb eenedcnberil - Demek iki :kızı arıyor. uğradı ' ı çirkin suikasdi bağıra ba· so:ıra, ayaklarının ucuna basarak suna gitır.ekte hiç bir mahzur ve memnuniyet verici olduğunu söyl~i§-
- Bu ailenin adı neymiş) - Bu iki kız anneleri öldüğü za- ğıra nnlııtmnğı ne kadar isterdi. Me- oc!adan dışarı çıkb. Meliha, eokak tehlike görmüyordu. Bu mektup tir. 
- Evvela ıunu söyliyeyim ki, ı .r. henüz: pek küçük imişler. liha, bun lan düşünürken tekmr kapısından c;ıkarken, kapıcı kadın: merak vr tecessüs dnmarlannı kam- B. Eden. beyanatımı. devamla., Rııs-

La aile b:r anne ile ilci kızdan mü- Odada bir sessizlik hasıl oldu. i. . ...idsizliğo kapıldı: - Meliha hnnım. Meliha ihanım 1 çılamı~h. Delki de kendisini Taksim yanın her tarafında emniyet ve azim 
d ı emareleri görüldü~ünü, Rusların yn.ıı 

:ıelleptir. Annenin adı Perihan Melih- muhavereyi kısa kesmek - Bunlar neye yarnr. bana inan- iye ses endi. bahçesine çağıran ndnm, annesi bak- aylarında gösterdikleri gayretin t.arlh-
ldi. için Calibenin eteğini çekti, Rüsuhi mıyacal: olduktnn aonra... Meliha. başını çevirince, kapıcı· kında malumat verecekti. Meliha, te mlSllne pek nz ra.slandıAını, Rus or-

- Bu aile zengin mi? bunu görerek. ayağa kalktı, Galibe- Fnzla olarak Cevdet, zengin son nın kendisine bir mektup uzattığını ~...:k küçü~ .yaşında kaybetmiş old?- dulannın Almanları büyük bir muva!-
- Çok fel!Ucetlere uğramı, bed- nin reciMlcrine bir göz attıktan 11on- derecede zengin idi, Rüsuhi, biraz gördü: g~ anneınnın hatırası~a karıı~ derın f:ı.klyetle geri n.ttıklannı, Almanların 

J).Jıt bir aile ... Perihan hanımın ko- rr ilci kız kardeşi seliimlıyarak gitti. evv 1 Ccvdetin munzzam serveti üze- - Bu mektubu, dün akşnm bir hır muhabbet ve snyaı bcslıyordu. bu mağlfıbiyetıerl, yorulmalanndıuı, 
cası. kumarbaz herifin biriydi. Ken- Rusuhi odndnc çıkınca Meliha ayn- • • .arar etmemiş miydi? çocuk sizin :için getirdi, dedi. Ne olursa olaun enat beşte Taksim çete muharebelerinden, Rusların tev-
Cfi eervetinden 1..--ka kansın- d• ğa kalkarak kapının sürgüsünü H lb k. k d" • f-1...! d G ,_ k b k k d bshçesine gidecek ve mektubu gön- kalfıde dövüşnclcrlnden Uerl geldl.ğl-

~ .... .. a u ı en 181, UKI:', aon ere- enç .uz. mc tu u apıcı a ı· d d l d' . . k dl nl ve Moskovodan Almn.nla.rı geri 
büyük bi yekun tutan servetini ye- s::rdü. cede fnkir idi. Bu bakımdan da ara- nın elinden aldı, Akaretlerden aşa- c~cnd~ amın l{en ~ıını nle mn ksa "J ntnn kuvvetlcrln, Ruslnnn teı-:·ıı et-
miş, kocn Ramiz bey öldükten - Artık yatmak umanı geldi lnnndn aşılmaz b:ir uçurum görüyor- ğıya inerken, zarfı açtı, mektubun çagır ıgını an amnga ça ı~aca tı, tikleri yeni ordular olduı;unu • söyle-
eonra Perihan hanım da iki kızını < ·di. Haydi bakalım yatağına gir. du. Cevdctc müracaat edip de ma- albnda :mıza namına hir§ey yoktu. (Arkuı var) mlştir. 
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AKŞAMDAN AK.ŞAMA ) 

Kedim"::::s:,"::yan ( ŞEBiJt BADERLERi 1 SiN&APUR KORSANLARI 1 
• ~ _ ..... - .. t&ccar

.... nwdieiade Wanuycırdam. De-

ftlden ----~ aü)iina.o 

lhtikarla J 3 bina, 1 ağıl j Tramvay Tefrika No. e Yazan: ısKIOO>ER F.sERTELLt 

mu•• cadele k ld f 1 • neııtanlmın alzmdan tOplW81.,.. rayı fena vaziyete dii.§ürmekten to-y• 1 1 se er erı çıl:Qıordu. IDddeUnl yUJftınmk !çin rumuştu. Yamada aa.dece hasmının 
li t>trbç daklka betledlkten IOlll'& kendl mdürillmeıdfğbıe hlddetlenll'Ol' ve Ju-

- Ewau Ymedea. tahkik etme- ~& atladı. Oemlye dlhıdiiler. s:ı.na: 
aeyer~ dedim ki: 

t,....vaı:,..1:'"..ı-, Wr lddiede hu-- Dün bir çok kimle ~ufuaça zayiat yol(, ··~ .Simdilik Eminönüne nı!'0;:n~eıı Kava - Mura korsa.- eapl!~~?~;:. onun can evine 

_ 
7 

tevkif edileli 30 koyun öldü kadar qlemesinin ~e~~den başka. bir n ıöyie- TakaJro biraz sonra, den1Z üstünde 

- Elime. Is dan on yedl, oa aebebi nedir? medl. ıeçen d~ü babasına. etra.flıca. a.n-
.aöz ._ ..,.... tehrinizd• &.alan Ymtsek ııau. ıtm6r 111.t&n k&ntır- Evvelki sece i.stıınbulun muhtellf Gemiye 1UIS4tığı mma.n Wdallni lattı ve Kava - Muranın kahramruıca 
t.ir risale .-elit ticaret ve saDQ'İ ı.a. ctl HDseJ1n ,. Mustafa. plrlnQ Shtl- aemtıerlnde k.ıı.r yftztln~ yıkılmtı va- Bo topladı: dÖğii.Şt~ü !ÖJl~ 
Jabnm _,_..__ Bir d ~ tl.1'ı J'&pan be.k.1tal ıt1m ft lılartka. taıan olmuştur: n kar fırtınası üzerine tk1 g11n - Klroy san C1l beni ölümden Itur-

-..,yOI'. •~ter-~ bhTert haUa lr:alıve cD:re... ı - Küçükpnznrdn. Keresteciler keslldikten eonra tekrar ~~ tardın! Sarı Korsan'ın Manila'· 
tfp edilınit; naeveut JerG buııblana, ~ !ht1kAr :rııv.ın tiltthıetı Me:h- caddesfnde sammı tıra ne tuttutu b&.§lıyan tramvaylardan Beyoğlu ve Takako önüne bakıyordu. Deniz il&-
anonina n.air •ketlerin laimlerini, med, kakao ihtıkln rapan ba.kkal nalcı dtikit!m evvelki gece ertfen Beflktaf cihetinden gelenler Eınlnö- tündeki boğuşmayı cemlden uzaktan dan ayrılııı 
~•it yapbkJsmı ıüa- '!'org1 ull1'e ldnel cea ımblrrmeein- nrlann tesirile yıkJ.lmı.ıtır. Yıkılan nilnden maJ!evra 13-P~ dönmekte- seyrediyorlardı. Yamada güverteden Gece yansı. Geml yükünü aldı. 
lıeriyor. a..D ,_Jenlelğ tecrübeleri- de ınulıakem6 edllndoler. ?Mııpstntn de duvarlar yanındnkl hurdacı Mardlro- dlrler. Bu hımıstakt ştk:Ayetler: ftzerl- batırdı: Yama.da yeni aritad~lannı birer 
ine d~ sözü kapalı iddiam ~ befe1 Ura. pa.ra cel8.ll Memele- suna No. ıı dilktA.nma çarparak onun ne alAkadarlardan tahlclkat yaptık: - Yarlandın12 mı? l>trer g&ı:den geçirdi: 
ta: Mwlaalrlmlr ld bmlardan ancak rtne ve b!rer hafta dG!Ekf.nlazmın duvannı da çatlatmıştır. Bu dükkAn Tl'amvay lda.rest, b.r müna.seıbeWe Kava. - Mura qutkımlılıkla eeva.p _ Bundan sonra berabeıı çalışa.en.-
la üç; Ulmı.t AirLıri ademe bpa.tıJma:sm.a, t:arar Tllilm1ıft2ı. da bopltılmı§tu'. Yıkılma.da zayiat bazı arabalar b<mılduğu 1çln hemse- veNI: 1ız. arkadaşlar! Ja.ponyada derebey-
~ - D1k:1ş Jtnd lhtlk!ıı ,.~ tuhati- olma.mJ.Jf:ır. ferleri da.ha. ~al>ult tam:ınıhyabllms, - Ha.yır.. lerlnln esaret ve ~ulmünden kaçtık. 

• ,.ecl Öj~ otuz ıtra para ce-m,sı 2 _ Be§lkta§ta ~ikiye mahalle- hem de mümkün mertebe rem.ark - Kiminle döiÜfUinU::ıı? 
Onl• da ID9'ak _., • ' d.i - -'-de Çın"• --aık-a •-anın evinin Jaıllanmanıak üzere Be-.ıı.ıu ııe +..L..-- - a..-am ll Slngapura gideceğiz, orada hür btt wo1n 1 ..- ı edemesin& ve dft:kkAnmm en sCn ta.- .,...... ..... .wvA a ... u ıımı bul __ __. ....... , ,,vı:; .umı.ıı _.. a. e~ Japonyanın temellnl kurmqa. ç.alış:ı.-
- Ceclnl zn IDUf ..._?. dt19 pe.tılmaaına karar ~. arimsmda mutfak oJa.m.k kulla.n:ılan .••cwuu<Qo.4 eeferiert flmdIDk Eml- Yamada bu Jsnıi duyunca. yumruk- x.. B 1'"'"' t 

tordu!•. Kosti adında btrl: mnm tı.rasını bina. ka.r wıarmm. tesırlle yılolmıotır. nönüne kadar yapmaktadır. Bozulan lannı sıktı: eaa.z. unun ._. aşta.n daha. sert ve 
Burada da za....t .. t olmam"'tır. ar&ba1ann )"a.kında tamirleri tamam- - O köpek h!l! ya.şıyoıı mu? Bana ~~ıl80~!, ~~.~.?ae n;~~~~z.bBu~~: Aldııiaa Wr mekt.., zarfmm arka- arttırmak mretlle llıta::i& J&Ptıtm- :r- ~ ı dıktan .....,.. ..... .._,..,...,... _........, ""'" ana. c.a~ '--ya ecl!..--t-a:- da.n 106 Ura. pe.ra C""'M1D8 m.ahkQm S - Kartalda Solanlık töyilnde &n sonra normal seferle-re tek- Naguatide onun öldülihıll lıaber ver- engelleri yıkacağız. 

~ -.P ~~...._ nalband ı.rust&fanın ahın yıkılmış, rar b~lanacaktır. mlşlerdf. Demek ki öJ:memlf~ 
Çıkarr, olmd-. olm~ur. enku atımda blan 1k1 hayvan öl- - Ölm btml Va.rmlf amma kendi Dedi. Erıes1 &&balı ~e be.ra.beı.ı 

Bilemem ey~eeek hu.de miclir ~~~w~yrl;:,,:ımııı:ı=~ müştür. Ybıe aynı kl>yde Mehmed Dün bir evle bir ardiyede delil. Kansı J.mlf.. b.lkmala hazırla~en, gece yansı 
• _ı.ı " ,, __ _. A-'ln a""1ı """"lmşı, otuz m'""' en- Bu sırada San Korsanın t:m ~- çıkan haf1f bir §imal rüıgtın Yamada-

ııryo JlllQirr Hristo sorewa çeldlndf. ıntıt edil- .... , 5 .. 3 .- .,,_4 ara§brma yapıldi ye çıkmıştı YI limandan aynl:mağ& mecbur et-
Munıma h.abrlatacak tekilde acl m1§tlr. le.az a.ltında kalarak ezilip 61mtlşttir. Mllll korunma kanununda yapılan Yamada kızına eorou: ~. Derhal yelkenleri çektuer, dll-

lleı 1'1'iliittülerı Xmnaş ihtitltmdan maznun An- O O tan tadHAtt&n m1llklye lmlrlerlne - Şamamanm elinden DMll tur- mene ~~r. KaTa - Mura .ııancalı: 
_ Doina. .. Hallınız var .•• _de- don ııe matımnm tımııPbta:cı Kseno- K Ç K HABERLER gizli depolarla t.rdiyelerl aramaılc sa- tuıdunuz? direğinin dibinde duruyor ve herkesi 

diler. _ Ceclvelia baş d adı fon dthı asllye 11dnc1 ees mahkeme- Wılyetl verlldl~l malQmdur. Kava - Mura atıldı : 1' ba§ma se"Vkedlyordu. 
banka koltak .. ..~ • seçen .shıde a:ırıuya çekikr* teTkit edll- * Bakırkôyilnde Kartaıtepe cadde- İ3tanbul vallsf, dttn, 1lk vnka olarak - Talmko, biz d~, onu Komuı gemisi epeyce kahı.balıktı. 
bank deineaı ile v• merkez m1§lerdlr. ~tura matasuı sahihi sinde Medihaıun evinde ırumgaldan tehrlmlzde bir amma emn vermJştlr. hançerle vurdu. Yamada bütün adamlanndnn emindi, 
... a1armm latuf ve inayeti ile &ı.betay Te Avram adl&rmda iti genç aıçrayan kıvılcıımdan yangın çı.k.mış. Bu emlr üzerine flat müro.kabe me- Taka.ko gülümsedi: bilhassa Yeni gelen T1 - Pi'den. Bu 
~~ ba?'atma dnam ettirebiliyor. blr tacire mal satıp 1500 llrablt fatura sirayetine meydnn wr!lmeden söndü- murlan. dün blr evle b1r ardiyede - Ben vurdum amma, Kan - Mu- adam 1rl boylu, Japon ırkından gel-
~g~ hır ~i müeaaese de ismi var, tanzim ettiklerl hald& fatura harici k'ttlm~r. arama yapllllŞlardır. Atanan yerlerde ra. da aslanlar gft>l d~tı. memi~ gibi, heybetli Te cesur bir de-
~ yok bar Anka ~u bayah aü- olarak 43!1 llrıı fazla para. almak aure- * Kadiköyiinde geceleyin Müeyyed. btr şey bulunmamıştır. Yamada. haJretle kızma. baktı: nlzclydl. Ti - Pi, Yamndnnın eski blr 
nı7or: Sermayesini sağa sola kaptır- tlle fiıtfklr ,.apmakta:n maznmıeu Mellha ve Müz~ adlannda ~ ka- - Sonra. ne oldu? Şamamanm ce- deniz le vurgun arkadaşıydı. O zaten 
~. Şimdi faaliyetini tatil etmİf. mah'temeye verllınişlerdtr. Dflıı aslly'e dının önlerine~ zorla ellerinde- B • • • .sedl nerede? Mantl!ya strf bu adamı almak içln 
Y8lnız: bazı kırtuiyecilik itlerilo va- 1lı::nlcl ceza mahkemesinde yapıla.n !ki çantalan alıp kaçmaktan maznun ursa pırıncı - Denize düştü. Ölmeıniftı .. suyun uğ:ramıştı. Geml limandan o.ynldık-
lb . ~yor. Öbür ~- muhakemede müddei umumt her iti- Zakir, Htışhn ve Orhan adlarında üç altından yüzerek Iı:açtı. tan biraz aonra. Yamada güvertede 
dan hepıiniaı yerlıerindo yeller es· sinin de ırlbgGn eezuma çarpbrılma- kişinin mevkufen muhakemelerine San Korsan göğsünü ~rer9: ba- Ti - Pi De kon~ata, ~dı: 
mdde. ıanıı.ı lınemSftlr. Maznurılann mMa.- dün 1Jdncl ağır ceza mahkemesinde Bu••tu··n pı"ya••ya 200 tırdı: - İspanyollar hAIA eSJdsi gibi FiU-

taaıannı humam&lan n bıv ~- başlanmıştır. - - Yazılr:. Kefke geberlSPyd:lnJz onu. plnlllerl nkıyorlar mı? 
- Bir i&tiına ile olacak: Elektrik meıı: için muhakeme belka libıe hı- HAşlm Ue Orhan suçlarını tam.amile çuval çıkanlacak Günün birinde gene laırpmıza fıka- - :r.:veı. Hem de ne sıkış" ne lşken· 

eirketi. .• Zira limbalannu WJi J81l· rakılmı§tır. !nk!lr etmi§Jer, ZaJtlr fse Orhan.la. be- ca~ava _ ,.. ce. Yerlllerden bir ferd memnun değll. 
makta... ra.ber gece MOeyyed adındaki lmdının .... ura geminin gilvertesine Şam :t~ 

E Od 
çantasını aldıkların1, bu .su,.,, da P"- Kabul edilen plrlnn narhın.4& _._,,_ çıktı: - ama m~ı.esna, detfl ml? 

- şimdiki ,irketıe eskİIİDİn .ıa- t ye Un rasız kaldı~ ıçın ~ptığıııı, "diğer b- ıına c1n.al pırtnçler. iWts addedıi~k - o beıld de suyun altında. boğuı- - Evet 0nu İspanyollar hlma.ye 
lası yok... O kapandı. Belediyenio dınların çantaıa.rmı aımadığ'ını .tJy- narh harlcl tutulmuttur. Bam Wraz- muştur. ediyorlar. 
lfeniı qt.irakib bu açddı... lemtştlr. Şahldlerln dlnlerunesl ıçtn lar berine viyolina. Penbe ~ Derviş - Şamama balık glb1 su 1ç1nde ya- - Altın madenlerine kimse el usat-

Kı mulıakeme başka. güne bll'akılmUJtıt\ namındaki plrinçlerln narhının ne ol- P.masını da bltır. tı mı? 
lis 1.•cası: Bahsi geçen tatafatlı Murakabe komisyonu uıası 19.zım geldiği Ticaret. VeWetln- Güvertede fazla ltonuşmndılar. - Hayır. Şamama bu işin ı>e§lni 

te.ım on ıekiz ıene ötesinde kut • • • • • • • S hı uk k l d · den aorulm~ur. Uzaktan görünen büytllı: bJr kayık, ıçı bıraktı. Çünkü yerlller maden taraf-
~. mam.aruı buydu. ıkiaının de fıatını arbrdı rsız ÇOC ya a an l Piyasanın· bu cln.s plrlnçlerden adam yüklü. genılye dotru ~Uyordu. Iarını :tanıamlyle sardılar. Ne İspan-

Yok. bayır: cCeıçmif zamanla öl- Cabid, Salih, Almı~. N~catl, Besim mahrum kalmaması için, V~etten Kan - Mura: yollan Slkuyorlar. Ne de Şamnmayı. 
çiilecek olursa. memleketimizin ik- Fiat murakabe :tornl.syonu, dün, nll ve İsmail adlarında. on dört yaşların- cevap gellnclye tadar zarara da olsa - Ti - Pi'yl gördilm, dedi, adamları - İşt.e bu güzel bir haber. o ma· 
tiradi varlığı ,öyle ..... af, böyle ha· muavini B. Ahmed Kıruk'm relslıtl da altı çocuk enelkl gece Karagilın- aatı.ş yapılma.sına. karar vcrllm1ştlr. hazırmış. Galiba onlar gel1ror. denler günün blrlnde bize nasip oal· 
bed_. Ne var ne :-:ıu. __ ,__ol- altında toplanm~ır. Dftnktı toplantı- rükte şekerci Halllin dükkinının ca.- Dün fiat müraka.be komlsyo.,'l.une. ça- Yamada sevindi: cak. Onlarla büyük ve hür Japon· 

.6 ~y da lt ,.,.._, t r.h rt .. - mını lı:ıraralı: lçetıye glrlp, §eker, ka.- ltm1an blr -ltlk !a.brikatörüne verl- - Onlara 1h .. yacım V""· Ç". -'-", "•Yl .... ·racaıı.ı .. 
IDUf ••• ıt Demek İltemiy--- n___ am..,;r., .. , e na mı a tınn-- vanoıs ve -tmeceden "0 k -'-·· ,... ..,. - ı&UA.u J -.u ~ -· -- _. --r v•-'•tfr Dün -rUen ,__.__ b'-- v- • Ul'Uf ~. len eminle pı--ya de ..... aı pirin" çı- emJd k1 d l 'b aôylernek i . . k.. ah .......... ....""'l • ... ................ ll<W> _, .. _.~ ,,_ .... v g e a am anmızm ~ sın- - Büyük JaJ'Ol'.lY1lnın kurulması lçln 
L-.·.::__ çU:.!..!~ or,ma.k, göre canlı koyunun kilosuna 7 turne sonra ya__....,UOJJ~ır. Hırsız ço- karm::a.!ı blld.J.rUmlftlr. Bu fabrika. bu- gapuru t&n O ~· Ti Pi' lt ao._e. ve llUKUQU lmaa erSir: "' cuklar adllyeye iıesllm edllmlşlerdlr. gün Bursa ve havalJst mahsullerinden ımaz. ysn. ... , - - a ın madenı~ıne llıtiyaç varsa, bin-
Be-- _,,,, -'L· 0 ~ _ r L!. MD1 yapıhnışt;ır. Bu mlkdar sammın Hepsl de suçlamu itiraf e•-•·1er, mu- olan bu clns pl-'-#Olerd"n 200 çuval nln adanılan (Hindistan tllldl) nı den fazla Flllpln adalarının bir çoğun-

..... ~enı g&UI SVl'IY~ .,, perakende .ı natlcrlne 10 - 15 ~...... ~ Uily " a ...... a k I"" bUf ı Yal d -\µ - halı:emelerl yapılmalı: tızere asliye se- piyasaya çıkamcaktrr ,..~. smı ço :r• r er. dak1 bu maden damarlarını ben blli-Ck :ın•tn. eolı tiilriir, tu Ciimhmiyet kadar tesir edeceği anlaşılmaktadır. kls!ncl ceu mahkemesine verflml§lcr- • Ta.kako b1r ke:na.ra çcldlınlştl. Kor- :YOrUm. 
L~ıı l )'~yeni ve \)ol mildarda K&U et perakende ruı..rhı, b~ tes- d1r. • ......... ö··:···L····o··:···M .............. sanın k:ı%l o gün Ş&mama lle döj!üşen - Çak llA, Ti - Pi, çok rua.ı Bu hıı-
auru ar a uezennıiştir. bit edilecektir. Şimdiye kadar kıvırcık delikanlıyı biraz daha ııevml§ görü- ber beni daha ~lı: aevlndlrdl. Slnga-

Dok ak • tecr'"· notia bat- ve dağlıç etinin penı.kende narhı 72,5 Bir tayfa kömürden ntıyon!u. Zat~ onu semıeseyd.1, Şa- purdakl .l§lerlmlzl çabuk b!Urlreek, 
ka... urun 11 ıaun lruru~tu. Eaki a&<lnazamlardan Halil Ha· mamayı yaralar mıydı? Japonlarda {'10nilşte Yalnız bu işle meşglll ola-

..... Bundan bqka tomlayon dün odun zehirlendi mid Paıa torunlarmdan kaymakam e*1 blr A.dettı: İkl emk döğiişiiüen, cağız. 
·"" "· ···" "· • · •· • ·" "· • · ·" · • narhını da 70 kurul arttınruttıı'. Ev- Haslöyde Kalafat yerinde ba~lı bu- Bahattin oğlu mühendis Nebil Sarp- btr üçftnctlsü araya. glrmezdl. ~ - Singapurdn. ~ok kalacak mıyız? 

Evcek pek ıevdiiimiz bir kedinin nice 510 Juıl"llf perakende odun nu- lunan bir dUıbada. tayfa. 1sman dün ıel'in dayısı Dcmiryollan kısım tefi Şamama, Kava - Muradan ÇOk lruv- - En aşa~ blr yıl.. 
~an . habrlanm. Aanan on11 hı, bu hesaba gô?"e, 680 kuruşa çlkm:ı.ş gece dubanın içine tok kömtirll man- Nuarat Auf'ın babaSl Büyükdere vetll Te hey'beUl bir adam olmasaydı, - Çok değil ml? 
&andık odasının bir köte:Unde yav- olmaktadır. galı koyup yatmış, 1Jeıbirlenmtot1r. ts- eczahancsi aahibi San Korsan blle kızına. b1o ıü.ı>be (Arkası var) 

l'\!la'"- b. ._._.__ 'b. • mau Balat h"··h-..... -e _,dırıım··- E yok ki: .sen araya. neden '""""""'?• 
,. .. .._a, ız ~OCUIUAI" ır sev1DÇ !.!••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ew>t11tt.1ı~ a.a.a ...,,,._ A af B h • .... """. aar'asına yalcaLm'"'tbk Etnıfmda -H-- - - - . - da ora.da ölm~nr. ezacı s a attın diyecekti. Şamamanın ~denberi [lJ Ja'[IOnca: Kiroy == Sarı, San ::s 

beJTam ettik. Meme~ gÖzle. l(İdiyor. Parlak nutuklar, aazeteler- Yamada.ya. düşman oluşu, Kava - Mu- Danım, bayan dmıdttir. 
tini açman. aütl:i pap .. yemai, de sütu:.ı aütun yazılar. Fakat Yalda TEŞEKKÜR ölmüıtür. Cenazesi cumartosJ glinü 

111111111111111111111111111111111111111
"

11111111111111111111111111111111 
.. 
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'boy.,mıa mavi kordeli beilamnası ki ölesileri tuhlyor, kedi aib& aeuU, Kcymetll zevclm, sevgili babamız saat 11 d~ Sıraaemlerdc Alman Bu s· 
7llrnak arkasında ko,ması, perdenu; &ac!asız, bir kenarcıkta kuyraiu tit- BaşvSllet mtlst.eşan Vehbl Dem1rel'ln has~neamden kaldırılacakbr. - 1nem8 • 
-.çak' ama brmanması, kcoruiwıa retiyodar. blzlerl unutulmaz elenüer için.de bım- ~~n~ısırıe rahmet, aileaine &ahırlar ..-
h..ilanmıt ba parçası etrafında Garp memleketleriain sokakla- kan Tefatı dolnyıslle t.clgm.f ve mek- enz:. AKSAM sında 
fır dönmesi, lı.akilô kedi olup itk nnda rrezeniniz. Müeaeselerin kura· tupla taziyet be,van eylemıe't ve mer- ~-----------. 
fareyi tutm.ası, tabak çaı:uak kırmUa, lut tarihleri: 1860, 1825, 1770 .•. humun cenaze törenine 1§tırak etmeılt B En büyük sanat ve n.tk fllhnlerlnln 
Jediğj dayağın relıavetile mangal Yani, Napolyoınu, Fransız büyük lütfmıda buluruı.n sayın dost.ıanmız.a E L A M ı• ~ yıldızı 
~bnda ten1>eı tenbeı uyı•klaması, devrimini atıabnı,ıar ... 1939 - 1942 ~nı a::=.c:sı::= Paula W essely'in 
ıu~anıp iyil~erek aünette ...._ .. ,,~ da •'Vllttaracaldan tahmin mı minnet ve lfikranla:rımızın alenen 1 WİLLY BİR.GEL ne beraber :varat-

Jnesı. kayboluo seri dönmeei, hiili- edilir ••• Çoju birer fil hıvatı ıürijyor. lblAlma gazetenizin del~let.1n1 rıca ' wtu.y FORST'ma Saheaerl J tıaı ve tm""'ratort·~'- d--'-de:kl 
aa bayabrun bütün hi.diseleri, apaçık Bjzjmkjlerin ekaeriai ise, ,..Jnız edertz. ..,.. IZJL "uı.a 
ıneydandaydı. Vaktaki gÜnÜn birin- ölüınlet"inin ,eldi değil, ömürlerinin S:ad.Jye Demfrel ~ARK sı·nemasında ! A~::m; ==ın 
efe ölesi tuttu; Sarman, siliniverdi. kısalığı nolrtumdan da kedivari... Nermin ve Hayclar Kök Y 
Asal .. keclileriDio ideti öylecljr ... oçUncü hafta bU7ük muvaff.. AŞK ve VATAN 
derler; o da umumi kaideden ayni- Elimde olaa. Metkat kaD1••JM Açık Tetekkür 
inadı: Gitm.it. mak bir ~. ·-·:.. to'•..J- bir ll!llldde ilave ettirirmı· ı )ayetle devam etmektedir. 
ead ,,_" - TK: Kıırd~lm Emin Bclll'nin acı tayıbı ~-----------~ ~ aa12 vuı vermif. Neden ..,.... cBir mieueae acddlfı uman kaç dolayıslle akraba ve tamdık dostlan- · 
Dutmı lesadüfea sören bulamnut... labr medhiye yaz:ı]dıysa, kapandıiı mı?Xlan alman taziyet telgraf ve mek

. · · • • · · .. · .. · .. · "· "· • .... · • · · • ·••...• valat da. alakadarlar 0 kadar aa· tuplanna, ayni zamanda. matbuat er
~izim mali. ..U. ticart mie.ıae brblc birer m~• iıaa. nrmeie, kAnına, Iı:esretl ~rOmtm:ıen dola.yı 

lerin ele doiuf, Yata.Yit ve ölütleri nİçİn bu iti bqaramadıldanm. bat· ayn ayn cevap v8rllemediğhıden affı
~~ kedilesiulıini andmyor. kal.r.a iLr.t o&... diye enlatwıia nızı rica eder, muhterem guetenb n.-
&1Wtyava l['tldikleri saman elnflana.. mecl,urdurlar.• sıtasUe teşekkürler1mlz1 9l11l&nZ. 

et. bir plqak. bir mqallah peb peh (Va - NG.) M.::.u:ı;.:::rı 

ımtn TİYATROSU TemsUiert 
Tepebqı Dram kısmında 

Gece saat 20.30 da 

O KADIN 
fstıkıtıl caddesi Kom~di Josmınd& 

Gece an.at 20,30 da 

OYUN İÇİNDE OYUN 

Bay Amcaya göre ... 

<MARİA tLONA) 
Bilyük afk ve va.t&npeITerllk 

fllmlnl takdim edcyıor. 
Saat 8,30 daı 

IBRAHIM ÖZGÜR 
~e Ateş Böcekleri'oin 

KONSERİ 

Yerler1n1z1 evvelden aldırınız. Tel: 49369 

A 
grafı çckmqie gidiyorum bay 1~ • ._ 

t.J. - Sayın Belediyeye bir tqekkiirı .•• Kar~ lı_ua ppıuıaA ad,40-1 
nıca... . .. 

lhttilli ola,J\ ~aldınmluda... Tqelkür !>orcumuzdur{... da bir minnet tdgrafı çeki ••• 

1 
•••.Ov a{in evvel buz tepeclkıe.ru.ı ••• BugUn buzdan eser kalın.adılı B. A. - O halde Sayın Lodosa 



Sahife 4 

1 Günlü.k Borsa 1 
8 İkincikıinun 1942 

~ 7,5 933 Türk borcu ı. n. m. 
• 5 1938 ikramiyell 
• 5 1933 ikramiyeli Ergani 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 
• , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 7 1941 Demlryolu istikrazı 
• 2 1932 Hazine bonolan 

L. K . 
23.30 
20.25 
21,90 
21.05 
19.'18 
19.'10 
56.50 

• , 1935 Hazine bonoları 
, , 1938 hazine bonolan 

A. Denıiryolu tahvlll 1- II 
A. Demiryolları tahvili ID 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez banKıısı 

~~!Baş, diş, nezle, grip, romm;.A ... 
48.50 

1!;:25 Nevralji , Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile ait ) 
T. İ3 bankası mümessil his. 

~~::~ icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları israrla isteyiniz. 
160,-

28,40 
. . . ' . . . 

• • • • • ' • ' :· r • •· 

A. Demiryolları şirketi ( % 60) 
A. Demiryolları şirketi ( % 100) 
Eskihisar çimento ~~:50 B U L M A C A M 1 Z " DİVRİÖİ DEMİR MADENLERİ İÇİN 

BAHÇIVAN ARANIYOR Kredi Fonslye 1903 
, , 1911 
, , Amorti 

• , Kupon 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası Cbanlmot> 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Madrid üzer.ne ıoo peıeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

110,50 
106,-
59,50 

1,40 
28,75 

4,10 
3,05 
5,22 

132,20 
12,89 
30,75 

ı 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

~ -~--l.---- -g-----3 4 .-----. - -
5 1•1=1-=-=·· 6 . 1 1 

Bir bahçe ta.nlzmlne muktedir tecrübeli bir bahçıvan lstennıektedlr. 
İstekllleıin medeni hallerini de gösterir kısa. bir tercümel hallen, mev

cudsa bonservis suretleri ve birer vesikalık fotogra.flarile b irUkt.e 
(ETİ DEMİR - DİVRi(ii) adresimize müracaatları. 

Antalya orman çevirge Müdürlüğünden 

IRADYOI ~-' ,• , •• • -
Bugünkü program 1 O - -ı-!-ı• -ı - -

1 - Antalya. vl.J.Ayetinin Gündoğın~ kazasına bağlı hudutlan şartna.~ 
nıed~ Yazılı «Kara.dere KarpuZı> devlet ormanından 4677 gayri mamul met
reküp çam ağacı bir sene içinde çıkarılmak ilzere 24/12/941 tarihinden ıtı
baren 20 gün müddetle ve kaıpah zarf usulile satışa çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma. 13/1/942 tarihine müsadil salı günü saat 15 de Antalya 
omınn. çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul metreküpü 490 kuruştur. 
4 - Muvaıkkat teminat 1718 lira 80 kuruştur. 

12,30: Program. 12,33: Karışık şarkı 
ve türkilhr. 12,45: Ajans haberleri, 13: 
Karışık şarkı ve türküler, 13,30: Karı
şık program (Pl.), 18 ,03: Fasıl heyetl, 
18,40: Dans müziği (Pl.), 19: Konuşma, 
1915: Sololar (Pl.l, 19,30: Ajans ha
berlel'i, 19,45: Klasik Türk müziği, 
20,15: Radyo Gazetesi, 20,45: Hicazkar 
makamından şarkılar, 21: Ziraat tak
vimi, 21,10: Temsil, 22: Salon orkes
trası. 22,30: Ajans ve borsa. haberleri, 
22,45: Salon orkestrası. 

l'arın sabahki proırram 

7,30: Program, 7,33: Hafif program 
(Pl.), 7,45: Ajans haberleri, 8: Senfo
nik program (Pl.>. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye ı 

Soldan sağa ve yukarıdan aşa~: 
ı - Imtizaçsızlık. 

5 - Şartn:mıe ve mukavelename projeleri Ankarada orman umum mü
düılüğü ye Antalya orman çev1rge müdürlüğünde görülebilir. 

6 - Isteklilerin Ticaret Odast veslkasile birlikte 13/1/ 942 günü muayyen 
saatten bir saat evvel teklif zarfiarile 1hale komisyonuna mürcaatıan. c8• 2 - Tahrir - Bir kadın isml. 

3 - Yakınlardan değil. 

4 - Güzel glyininlz - Baba. ..-KULAKTAN KULA~A! .. ·. 
5 - Tersi dışarıdan mal getirmedir. \...J 
6 - Taharriyat. 
7 - Tavla ıevazimatından - Tersi 

modemdir. 
8 - Tersi adaletudlr - Cenup vllll.

yetleri.mizden blrl. 
9 - Başına cıS• gelirse gramer ıstı

lahlarından olur - Avuç 1çi. 
10 - Kıyı bucak. 

Geçen bulmaca.mu 
Soldan sağa ve yukandan aşağı: 
1 - Gerek. va, 2 - Ellneça.buk, 3-

Rizasıyok, 4 - Enaca, Uslu, 5 - Kesa
fet, O - Çı, Elaik.e, 7 - Vayutanma2!, 
8 - Aboş, İma.za, 9 - Ukurkazan, 
10 - Ak. Ezan!. 

G Ö Z E N Pudrası En ince 
G Ö Z E N Krem &t Yüksek 
G Ö Z E N Allığı En Makbul 
G O Z E N LosyonJarı : En Mutena 
G 0 Z E N Zevk SAHİPLERiNE hitap eder 

H er yerde satılır - · T op tan satı§: 
Cöze.ı Müessesesi - Büyük Postane cad. No. 5 

' 
9 KA.nunusanı 1942 

Uzun vadelerle fabrikamız siparif kabul eder. Adres Beyoğlunda 
Perapalas ka1'f1Sında GÖNÜL Mobilya maPzıuma saat binim 

.. ______ sonra müracaat. Telefon: 435~2 ••••••11!1 

İkramiye İkramiye 
ınikdan Tutan 

L ira Lira 

1 30.000 30.000 
( 10.000 40.000 
6 5.000 30.000 

40 2 .000 80.000 
120 ı.ooo 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120.000 
1.200 50 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 2 320.000 

170731 .. • Yektin •.. 966.000 

Yüz bilette 42,68 bilet 
KAZANAC AK 

Devlet Demiryollari ve Limanlari işletme 
Umum idaresi ilanlari il 

Görülen lüzum üzerine 11/1/942 tarihli pazar gününden itibaren aşatı
daJd banliyö katarlarının lşlemediklerl ve arzu edenlerln fstasyonlard:ın. 
izahat alabilecelkeri 118.n olunur. «155• 

Sirkeciden hareket edenler Çekmece va Y. köyden hareket edenler 

24 
32 
46 
52 
12 o.pazartesi günleri• 

* 

29 
37 
51 
65 
57 a:pazar günlerlıı 

Muhammen bedeli 34.128 (Otuz dürt bin yüz yirmi sekiz) lira olan 31.60D 
Senelik 
6 Aylık 
3 Ayhk 
1 Aylık 

1400 kuruş 
750 • 
400 , 

27:::: ı l 
1450 , 
800 , 

7 • 
Kg. muhtelif karfiçe çivlst. 19/1/1942 pazartesı günü saat 15,30 da kapalı 

, zarl usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyo
nunca satın alınacaktır. 

150 , , 
Posta ittihadına dahil olmıyan 

ecnebi m~mleketıer: Seneliği: 
3600, altı aylığı 1900, üç ayhltı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
l'azı işleri: 20765 - İdare: 20681 

Müdür: 20497 

Zilhicre 21 - Kasım 63 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 

• E. 12,40 2,28 7,23 9,47 12,00 1,38 
Va. 5,39 7,26 12,21 14,43 16,58 18,36 

İdarehane Ba.bıll.ll civan 
Acımusluk sokak No. 13 

ZAYİ - 11/3/933 00.rUılnde Erenköy 
Kız fü-esl müdürlüğünden aldığım 688 
No. lu tasdiknameyi zaıyı ettim. Yeni
sini alacağımdan eS!dslnin hlikmü 
yoktur. 
Kadıköy Osmanağa Kazasker sokak 

No. 13 te HadJye Camcıgll 

Bir yazıhanede çalışmak üzere ı 
okur yazar bir 

1~!Yv!~20!~~!:~~ 1 
ra.lanna müracaat. 

Apartıman sahipleri! 
Kızılay Şişli Şubesi Reisliğinden: Boı dairelerinize iyi kiracı 
Senelik kongremlzin 10 ikincikll.nun bulmak için cA K Ş A M• ın 

1924 cumartesi saat 17 de Şişll Halke- KOÇOK iLANLARI ndan İs· 
vi salonunda akdl müna.sebetlle muh- tifade ediniz 
terem il.zamızın mezkilr toplantıya. ...,_ııiiiıiiıllliiııiiiıiiiilıi._ _______ .. 

huzurlarile şeref vermeleri rica. olu
nur. 

ZAYİ - Vakfı Kebir kazasından 
aldığım nülus hüviyet vesikaslle be
raber Beşiktaş yabancı askerlik şube
sinden verilen askerllk tezkeremi 
kaybettim. Yenlsln1 alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

323 doğumlu Mehmed Şener 

ZAYİ Keskin A.sk.erlllt ş\ibe6!.nden 
aldı~ askerlik t ezkerem ile Beyobası 
nüfus memurluğun.dan verilen nü!us 
tezkerem kayholm.Uftur. Yenilerini 
alaca~ıından eskilerinin h ük:mil ydı:
tur. 

Keskin Beyobası nahiyesinden Kara 
Bocalı köyünden Osman oğlu 

Ömer Koeak. 319 clotumlu 

KURUTMA MAKiNESi ARANIYOR 
1 Nişasta veya boya imaline nuı.l:ısu! bir adet kurutma. cihazı satın almak 

isteniyor. KURUKAllVECİ MEHMET EFENDİ MARTUMLA.RI 
Ticarethanesine müracaat. 

llin tashihi 
Gazetemizin 7/ 1/94.2 tarihli nilimasın.ın sekizinci sayfasında. lntl.şa.r eden 

İstanbuı Gümrükleri ~ildürlüğüne flit Peştemal mü.saderıesl hakkınd.ald 
llıl.nın beşinci satırında. bulunan anla.şıldıRuıdan kelimesinden sonra. mlliJa... 
dere kellmes1nin sehven yazılmamış oldufn görülmQftür. Keyfiyet ta.shJh 
olunur. 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
941/21 

Kızıltoprak Ihlamur caddesinde 60 numaralı hanede ölen Kenan Hotl
nin altın saat ve yüzüğü 15/1/942 perşenbe günU saat 14 t e 1.staııbul Sandal 
Bedesteninde açık arttırma suret lle satılacaktır. Tallp olanların mezkftr t.a.-
r ihte mahallinde bulunmala.rı ll~n olunur. (172) 

Üsküdar - Kadıköy ve Havaliıi Halk 
Tramvaylan Türk Anonim Şirketinden: 

Avllk Kart hamili Yolcularımıza · 
Sonkanun a.yı lçln (aylık tart> ~ ve fa.icat yolların fiddetll kar 

ve tipi neticesi kısmen veya. tamamen kapa.mnıt olması yüzünden bu 
kartlan a.raıbala.rınuzda. muayyen tarihlerde kullanamamış olan sayın 
yolcuların seyahat ha.lda.n mahfuz tutuldu~u arıeyleriz. 

Kartlar isme yazılı otına.yıp tıa.şıyana. a1t bulun.duklan cihetle sayın 
yolcuların gerek bu ay ve gerek şubat ayı içtnde bizzat fazla seyahat 
etmek veya ba.şkasull !Alfade et tirmek suretlle bu kartlan 1, 4, 15, 8 
sonkA.nun günlerine mukabll gidiş gellf dört defa kullanablleoekıerl 
llAn olunur. 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük ta&arrul hesaplari 1942 ikramiye plcini 

KE~İDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

1 
3 

3 
10 
40 
50 

%80 
!00 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 iKRAM:tYELERI 
Adet 2000 Liralık :::::ı 2000.- Lira 

1000 • a::: 3000.- » 

•. '150 • == 1500.- » 

'· 500 • = 1500.- )) 
250 • = 2500.- • 

• 100 • :c:: 4000.- )) 

• 50 • c:: 2500.- » 

• 25 • - 5000.- • 
10 . • . = 2000.- • 

Bu işe ginnek iste~nlerin 2559,60 (İki bin beş yüz elli dokuz lir:ı. altmış 
kuruş) liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da. Mal.zemC: dairesinden, Haydlı.r-
p;ı.şa'da. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (11544) 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 

Denizcilere ilan 
Karadeniz boğazı Rumelifenert civarında. bulunan Rodyofar fırıza dola.

yısile 1.§lememektedlr. Pek yakında tamirl yapılacak olan mezkur ra.dyora.-
nn faaliyete geçtiği a.IAkadarlara. ayrıca. Ufın edilecektor. 057) 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
İstanbul Bölgesi Başkanlığından: 

ı - Fatihte Fenipaşa bulvarı üzerinde (49984) lira (16) kuruş keşif be
delU Fatihte Spor sahası blrlncl kısım toprak tesviyesi ve tanzimi işi 2/ 1/ 1942 
tarihinden Htbaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 - Eksiltme 16/1/1942 cuma. günü saat 16 da Tak.sim İstanbul Bölgesi 
binasında toplanacak hususi komisyonda yapılacak ve en maku! ve kanuni 
teklif kabul edilerek başka. btr muameleye hacet kalmadan ihale kesbi kat'l
yet edecektir. 

3 - Muva.kat temlnat (3748) Ura. (80) kuruştun 
4 - Bu işe alt evrak şunlardır: 
A> Proje 
B) Hususi fennl şartname ve umumt esaslar 
C) Nafia Vek!leti Yapı lşlerto umumt fenni şartnamesi.. 
D> Bayındırlık: işleri ienel şartnamesi 
E> Kcşlf hülılsası 
F) Eksiltme şartnamesi 
0 ) Mukavele örne~ı 
Bu evrak her gün (250) kuruş mukabilinde yukarıda yeri yazılı Bölge bl· 

nasında Muhasebe servisinden alınabllir. 
5 - İsteklllerln en az bir taahhütte .30000) liralık bina veya toprak tt'S-o 

vlyes11şl yaptığına. dair İstanbul vllA.yetinden ihale gününden asg:ı.ı·i iiv giin 
evvel alacaklan ebllyet veslkaslle 2490 numaralı kanunun emrettlj:ti şeklide 
hazırlanmış tekllf mektuplarını teınlnnt akçası ve 941 yılına alt Ticaret odası 
vesikaslle birlikte yukarı.da gün ve sa.atı yazılı ihale gününden bir saat evvel 
İstanbul Bölgesı Muhasebe servisine makbuz mukabilinde tevdi eylenıclerl 
lüzumu llAn olunur. .ıısıo. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Bölgesi Başkanlığından: 

Pazarlıkla inşaat ilanı 

İstanbul 

A - Kapalı zarf usulü ile 5/1/1942 de ihalesi mukarrer 14997 lira. 35 kıı
ruş keşif bedelll Beykoz Gençlik klübü ~aatına talip zuhur etmedlğtndeıı 
pazarlık suretlle ya.ptınlmasma karar verilmiştir. 

B - Pazarlık 17/1/1942 cumartesi günü saat 11 de Tak.slmdıc Sıra Ser
vllerde İstanbul bölgesi binasında toplanacak hususi komisyonda yap a.
caktır. 

C - Bu işe alt fenni evrak ve proje her gün '15 kuruş mukabilinde böl
ge Muhasebe servisinden alınablllr. 

D - İsteklllıerln en az bir taahhütte 10000 liralık yenl ve müstakil bir 
bina. ışı yaptıklarma da.lr İstanlbu1 vU!iyetlnden 1hale gününden asgari !iv 
gün evvel müracaatla alaca.klan ehliyet kll.ğıdt ile 1124 lira 78 kuruşluk te
minat akçası ve 1941 yılına. altı Ticaret Odası vesikası lle birlikte teklitlerlnl 
yukarda. yazılı günde toplanacak komisyona yapma.lan lüzumu 11An olunur. 

.ıı2. 

M. M. V. Hava Müsteıarlığindan: 
Hava müsteşarlığı teknik taburu için otomobil ve traktör makinisti ve 

m eydan ve yol tnşaatın ıt vakıf ustalı>,rıı: ihtiyaç vardır. . 
Verilecek ücret mlkt14rlan y~pılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete 

göre 50-120 lira arasındadır. .Taliplerin d ilekleri Ue Hava Müsteşarhıtına 
müracaatlan (9310) (11054) 


