
· Başvekil, dün Ziraat ve 
Ticaret Vekilile ekim işleri 

ilzerinde konuştu 

Ankara bahçelerine sebze 
yetiştirilmek için Çubuk 
barajından su verileecek 
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Yarın, sulhtan 
sonra kimin ne 

yapacağını şimdi
den belirtmek 

kimsenin elinde 
değildir 

Japonlar 
Singapura 

girdiler 
Deniz üssü ve depolar 
İngilizler tarafından 

tahrip edildi 
Soz sözü açar, derler, İngilte· 

rinin eski Moskova Elçi.si Slr Tokyo ıı <A.A.) - Japon wnaml 
k.a.rargAhı, Slngapurun dO.fOlest hak

Crlpps, Bristol'da konferans ver· kında §unla.n bUdtnnektedir: 
dikten sonra bir çok sorgularla Dil.şmanın• mukavemetlne rntnıen 
karşılaştı, düşüncelerini biraz sabahta.nbert temkkiler mydetmif o-

anl t k da lan Japon kıta.lan bu sabah saat .._ 
daha açıkça a ma zorun 1 klzde singa.pur şehrlnl hücwnıa. ~-
kaldı. Rusyadan, kafasında ve tetm~ler ve muhtelit yerlerde nınll!Qp 
ruhunda taze izlerle ayrılmış olan edilen İngiıtz kıtalannı bulnro.k eslr 
sayın Elçiye göre İngilterede bi- almı..şla~ır. 
linmesi ve anlaşılması gerekil Batavia 11 (A.A.) - Reuterin 
noktalar şunlardır: husust muhabirinderı: Singapur ada-

lngiltere bugün adalarında ııında bütün gün savaı devam et-
' ' . ti 

rahat oturup, nefes alma ve ha· mışl r:
1
• H 

11 
d h d . 

Al ngı ız V\! o an a arp ve eros 
zırlanr.ıa fırsatı ~uldu, manya· ticaret kuvvetleri adadaki kadın ve 
nın saldınmına ugramadı. Bunun çocuklau mümkün olan süratle tah• 
tek sebebi, Rusya harbidir. Bu Hye içi- düşman topçu, tayyare ve 
bakımdan, İngilizler çalışıp, hem derıiz nlt.nlarının ve devamlı bom
çok, daha pek çok çalışıp Rusya- ~ardı.ı:.anla~ın. meydana getirdik.le· 
ya bugünkünden fazla yardım rı. t~hlıkeler. hıçe ~yarak du~m~d~ 

t l 'd" l B d h b·n gıdıp gdmeklc mukemmel ıtbırlıgw e me ı ır er. u yar ım, ar ı kt d 1 yapma a ır ar. 
Çetin gidişine denk giderse Al- s· d L· d . - .. .. b" . ıngo.pur aıı:ı enız usaunun u• 

Hususi bir grup 
150 gemi yapacak 

Hükômete teklifte bulunan grupun 
yapacağı bu gemiler 350 şer tonluk 

motör ve yelkenliler olacaktır 

Ankara 11 (Telefonla) - Husuat bir miltetebbit in&pu Hükfune
te müracaat ederek oldukça mUhim bir yekGn tutan ıermayelıerini or· 
taya koyarak dea.iz nakJ.iyahnı kolaylaıhnnak latemektedw. Bu huauat 
müteıebhis grupu elindeki ıermaye iJ., .350 ter tonluk f 50 motörlil ve 
yelkenli gemi inta etmek istediğini ve hülı:Gmet kenclilerine bu müaa
adeyi verdiği takdirde, deniz nuU iılerlm.izde hi•ed211r ıW!de bir 
gelişmenin görüleceğini bildirmiıtir. Bir anda memlekedıa deniz nakil 
vuıtasın 150 gemi daha yükseltecek olan lr.·, mütetebbit grupun tekli· 
find.: mahzur görülmediği. yapılacak resmt tedk.iklıerdea anlaplacak 
olursa bilhassa bu motörlü yelkenlilerden her nevi kömür naklzyatmda 
ve yakır. memleketlerden mal getirme ioindto büyük istifadeler temin 
edileceği umulmaktadır. 

Patates ekimimiz 
T arlaııni sürdürmek isteyenler yeni makineler
den istifade edecekler. Bu kıl en a§&ğİ 500,000 

ton patates istihaal olunacak 
manyanın gelecek yıl bu mevsım- tün dep.., ve tesislerinin düıman eli-

d di Aabra 11 (Telefonla) - Baı- den bu ma\:ir.alarla toprağını ıür· 
de yenilmesi olur şeyler en r. ne geçrr.emeıri. için dinamitle 

1 
oim~· vekil Doktor Refik Saydam, bugün dürmek iateyenler varea mua.ryen 

Bu, İngiltere ile Sovyet Rusya den tı.hriJJ edildiği öğreni miınr. öğleden sonra, Ziraat ve Ticaret tarifwni ödemek ol\rtile makinalar, 
arasında harbe ilişkin işbirliğidir. Şehirde ıatkınlık Vekaletlerin~ giderek Vekillerle be· çıılııtıranlan ilf: birlntte emirlerine 

Fakat bu yetmez. Bir de harp· raber uzun müddet çalışmıgbr. verilecektir. 
Tokyo 11 (A.A) - ~lngapurdan alı- Anluırr. 11 (Telefonla) - Hı.iku- Bugüne lı:adar mecnlcketimizde 

ten sonrayı ilgilendiren politika nan son haberlere göre .Ja.ponlann . ld w k 1 .. 1 ~ d 150 b. dö ·· t t 1t•ı k 
fc:birlig-i var ki İngiltere bunu da süratle ilerleyişi. şehlrd~ büyUk b1r m1etı~- ab!g'.k.ar~r a;. dcumk~ın1 .• en 

250
1nb. ntum P_&._ a .. l el 1 me,_!: 

~ ~.,,, 1 k d t H d kika o araıı; ır ı 1 gun ıÇ'ln e oy uye ve ırı on mansu a ınmaıı;_. 
ı::ı"mdı"den du··şünmelidir ş.....,.,.m ı. uyan ımıış ır. er a b t k "d" H'.kl'ı.- t t f d 1 t d 
':i • yenilmiş teşklller tel.Aşla kaçışarak pulluk dağıtılmasına aşa.na~ tı.r. ı .ı. u ~e. ara ın °:n a.ınan e • 

Almanya yenilince Avrupayı sok.aklardan geçmektedirler. Asker! Devlet, elinde bulunan çıftlıklerın bırler ueticeaı olarak 11mdıye kadar 
eli altında tutacak büyük ve tek makamlar, şchrln şimal kap11annda ekimine ait aumi haddi tesbit et· hiç patates ekilmeyflll mıntakalarda 
kuvvet, Berlinc giren Sovyet or- son bir mukavemet hazırlama~a hum- miıtir. Amerikadan getirtilenlerle d .. patates ekimine başlanacak ve 
auıaıı kalacaktır. ma.lı bir faaliyetle ça~lar. birlik:~ mühim bir )'ekuna baliğ lan asgari bi. hesapla 300,000 dönüm-

Bu arada Japon ha.va l<u~ vetıerl ziraat makin alan bu çiftlil'1crae ça-ı ilik topral! yalnız hu 'tna'.luutc hası c-
Böyle bir durumun uzaktan doğrudan do~ruya şehrin istihkt\mla- lııtınlmat ı başlanacaktır. dilocektir. Bu hesaba na:uıran pata-

tasarlanması bile bazı İngilizleri nna. ve kaçmakta olan İngiliz teşkil- Aynca alakadarlara yapılan bir tea mahsulü, bu mahsul devresinde, 
derinden ürkütüyor olacak ki Sir lerlne hücumlar yıı.pmaktadır. tebliğe göre, hususi arazi sahipleria- en aıa;ı 500,000 tona yükselecektir. 
Cripps bu korkuyu kaldırmak 

için hemen, Sovyetlerin Avrupa· 
da komünistliği yaymıyacak1an, Felemenk 
başka mcmleketıerin iç idaresine Hindıstanında 
kanşmıyacakları inancını sağ· 

lamlamak istiyor. 

Pasifik 
komutanhğı 

Perapalas 
hadisesi 

Ancak, İngiltere eğer harpten Japonlar Celebes Amiral Hart'ın yerine Sali.hiyettar Türk ma-
sonra Avrupayı tek başına Rus- adasına yeniden asker bir Hollandalı amiral kamları sorulan bir suale 
yanın eline vermek, ve yeni Av- (h d 
rupa kuruluşunda kendisi açıkta çıkardılar getirildi ayır) cevabı ver i 
kalmak istemiyorsa harpten son-

1 
.. •. Vaşinaton 11 (A.A.) _ Bahriye Ankara ıı (A.A.) - Anadolu ajan-

ra güdülecek politikadn şimdiden Bata..· 11 (AA.) - Bugunku Nezareti bild-iriyor· • sının ~lğine göre, Tanca hMl-
Rusya ile anlac:malıdtr. tebliğde bildiriliyor: Evvelce de söy- C b p :fik .. t fik"n sesi hakkında Times gazetcstnde c:ı-

lendiğ: gib Japonlar Celebcs ada- enup atı uı te mut cH 1 karak muhtell! ajanslar tara.tındıın 
İngiltere ile Amerikanın birlik· lo.rının cc·-:.:,, batısında Makassa.r kuvvetleri komutanı amiral art neşredilen ve Bofyada.ki İngıUz El-

te ilan ettikleri Atlantik sulh ya· c.ivannd.. asker çı.karınağa devam hastalığı hasebiyle vazifesinden kal· çlsinin oa.tıım>& kal"§l İstanbulda Al
sası Rusyaya yetkin gelmemiştir. ediyorlar. Gelen diğer raporlarda dırılmı~ yerine Hollanda amirafı ~':y:~a~=~~ t>i:ı.ı :a~ 
İngiltere Rusya ile anlaşıp, sulh Japonların Makassar, Balangnipa, Helfrich getirilmiıtir. ber ti.zerine. Perapalas sulk.asdl esna.-
şartlarında Rusyayı şimdiden Djerepouto ve Baramp Bong'a u· Amiral H lfrioh 56 yaıındadırlar. sında yapılan tnh'k11mtta. Alman 

t . k' h t a ker rıkardıklan bildirilmektedir. Bir S k" 1 e9 40 d . 1 H lf 'eh aJnnlan m"""•llyetinln -"'t• olup ol-hoşnut e melı ı arp en sonr k " k 1 1 1 on anun "' a nmıra e rı ..... u """" " ço no tt. ara taarruz ar yapı mı§tır. mıı.dıR't hak'kmda sorulan bir suale 
Avrupaya yeni düzen verirken Bu arad .. Maros'a doğru ilerleyen Hollanda HindMıtanı deniz kuv'\"e;t· &ldhlyeUt Türk makamlnn cHn.yır. 
Rusya tek başmn davranmasın, ,bölüğP taarruz edilmiş ve Japonla- !eri kumandarlığına tayin edilmişti.. Cl'vabı vermlşlerdtr. 
lngiltereyi de, dost olarak, yam- ra kayıplar verdirilmiştir. Askerleri- uumııu .. ıınınımııı:mımıu11111111ın111t11HllDllllllllUlltllllUllllUU111111nııı11mııımuıı111nıııı1t111111ııııımııııııııııııııııııu 
na alsın. mizder dördü bir düşman tayyare-

sinin n.itralyöz. ate~ile hafifçe yara-~ 
Rusyanın bu alanda nasıl ka- lanmışt... Yapılması lüzumlu görü· , 

nacağını henüz amğa vurmaynn ltll. ve evvele. emri verilen tahribat 1 .~ o 
Sir Cripps, son dediklerinde sa· taır.amo..'l yerine getirilmi,tir. , ~ 

dece: «Rusyanın strateji bakımın· Surr.atıa şimal ve Cava batısı üze-! o 
• dan emin sınırlar elde ctmekıı is- rindı düşman keşif har:J'etleri yap- ~ 
• tediğini ileri süıiiyor. mışt. Suınatraya dog~ yollanan •ıı 
• Bu emin yeni sınır neresidir Jap n bomba tayyarelerı. av tayya-1 ı ( 

.. ) · ' f k t b ·· 1 .. ' r-elerimiz tarafından yakalanmıılar-1 ~ 
soy enmıyor, a a u soz er gos- d J . t k' I' .ı ,, t lm s 

. ır. llP • eı ı ı 1S&gı ı ıı ve u· o 
terlyo.r k1 ~~sya, .. In~iltere ve ma.traya ula~amamışlır. 1 ' , ~. ' 
Amerika gıbı bugunkil hudutıa- y . G" b b _ ..1 F '-f-,_ . fik . d d ~. enı 11\e cenu atmıı<ıa aıı; a.&. ;-

rın değişmemesı rın e egıl- üzerim .. mitralyözle yapılan düıman 
dir. taarruzu pe'- az maddl hasara sebep 

Vatansever bir lngiliz dipler olmuotur. 

·matı sıfatilc Sir Cripps'in bütün ============= 
bu görüş ve düşünüşlerine hak :1. k .k a • I er: 
vermemek güçtür. İngiltere, Al· 
manya gibi bir düşmana tek ba· /yi tercüme 
şma karşı koymak zorunda iken - -
onw1la boy ölçüşecek, hem de Yen· bulunan ııüzel bir tabire 
onu yenip yıpratabilecek dev gibi «Uç~ !~var toplar.:·• 
bir müttefik buldu. Almanyanın «~t~ıe~• karwş~lı~n pek an· 

i . ~ılılı. bar soz, degıl nu 7 Evvelce 
Rusya karŞJsında yenilmesi ngıl- ayn fil • ~ «Havaya karoı müdafaaıt 
tereye de harbi kazandıracaktır. tarzmclr. tercüme ebn~k utemiştik. 
Onun için Rusyaya, elden geldiği ıŞiındi ise, «aınli» ve ccaerien» a·· 
kadar ynrdım ct.ınelidır. Fakat! lerini ciikkate olmaksızın. türkçenin 
Almanyayı yere seren Rusya olur- ruhun- yakın bir ıstılah bulmU1oz. 
sa, bu zaferden sonra neler yap· l,te iyi tercüme budur. 

ı isi ? s· C . ,. «Yura seven tarzında «Uçak sa-maz, ne er emez. ır rıpps ın van. 

Necmeddin Sadak Türkçe aı.itaic:fe hakikaten türkç• 
(Oevanu tahife 4 ıütun 1 de) ICJiror ... 

- Amma. dil yükSekten konuşuyor hal .. 
- KBSai> galiba! .. 

BU SABAAIBIİ TELGB.AFL.&B 
. --~ .... -... 

Singapur'da 
elan 

harbediliyor 

Birmanya'da 
muharebe 
şiddetlendi 

Japorilar ıehrin tark Bu cephede Çin kuvvet• 
kısmındaki mukavemeti leri ilk defa muharebeye 

kırmağa çalışıyorlar girdiler 

Londra 12 (Radyo 7,ı5) - Sınga.- Londra 12 ( A. A. ) - B. B. B.: 
pur'cla vaziyet son derece vahimdir. Bl.rmanyada muha.rOOe şiddcUenınlf
Ncşredilen son resmi tebllA' ftldur:: tir. Jaıponlar Martaban'm şinuı.11 gat
Şehrtn §imal ve glmnll garbtsind:e btsine büyük miktarda. a.Sker çı.tu
kanlı çarp~malar devam ediyor. Ja- maşln.rdır Martaban §Chri tahliye cdll
ponla.nn garp lstfk:nmetlnden kıtala.n- ntlşUr. Daha şirruı.lde Pagan etra..rmdn 
mızı stirüşü elcsllmtyen bir tazyik.le çarpışmalar oluyor. Vazl}"1t nazikt1r. 
yapılıyor. Tanklar, tayyareler bu ke- Fakat askerimiz mevzllerlnl muhat&
slml müdafaa eden kuvvetleri da.ha za ediyor. 
gerlye atmışlardır. Jo.pon tayyareleri. Blnnanyıı.'ya gelen Çin kıt.aıarile 
henüz muharebe cereyan edım mm- Tnyla.ndlıla.r a.rosında. ilk çarpışma 
takadakl askerin teslim olıruısı için dün olmuştur. Taylandlılar 30 ölü ye 
beyannameler atmışlardır. Bunlara bir m!.kt.ar mühimmat bırakarak gert 
kulak asılmamıştır. Adanın şark kl.9- çekilmişlerdir. 
mmda faaliyet hatifLlr. 

Vichy 12 (A.A.) - O. F. i: Japon
lar Singapur'a glrmişlerdlr. Şehirde 
gôğüs göğüse muharebeler oluyor. 
Muharebelerin bugün bltecetı znnne
dlliyor. Tokyo'da çıkan bir tabliR'de-, 
Japonlann temizleme ile utraştıklan 
blld.lrtlmektedlr. 

Dün bütün gtln şehirde müthiş pat
lamalar olm~ur. İngUl.zler depolan 
ve sa1rey1 havi!.)"'& uçurmuşlardır. 

VlchJ 12 (A.A.) - O. P'. İ.: Slnga
pur mtldafaBSuun İngllizJ.ere 2 zırhlı. 
2 muhrlp. ı n.a.kllye gem.ısı., 12t tay
yareye nuı.l oldub blldırtll.yor. 

Amerikan -
Fransız 

•• •• • 
goruşmesı 

Londra'ya göre VichY. 
başka yerlerde de 

Almanya'ya yardıma 
hazırlamyormut 

Vaşington 12 (A.A.) - Ha.rlclye 
müsteşarı B. Welles dün gazeteciler 
toplantısında. Vlchy Uc müzakereler 
hnkkında şu sözlert söylcmlştlr: 

o: Vlchy ile ynpılan görüşmeler çok 
clddldir. Göriışfilcn meseleler bllha.s
sa. Amerikayı alAknlandı.nyor... B. 
Welles başka tnrstıflt vennemlşttt. 

Vichy hükUmetinin 
yardımı 

Londra 12 (AA.) - B. B. C. · Ajans 
muhablrlerlne göre, Vlchy hfi.kümetf
nin Llbyada. general Rommel'e ynptı
ğı yardıma UAve olarak Alm:ı.nyaya 
başka yerlerde de yardım et.mcğe ha
zırlandığını gösteren emmareler var
dır. Bu cümleden olarak, işgal altın
da olmıyan Frnnsadan Rus cephesine 
rnotörlü vnsıtalu ve beygirler gönde-

Sevil görüşmesi 
İspanyol ve Portekiz 
hükumet adamları 
bugün görüıecekler 

Lond.ra 12 (.AA.) - B B . C.: Porte
kiz Ba.şve1d.ll B. Snlru:ar dün İspan
yadn sevil şehrine vamwJtır. Bugiln 
eeııemı Franco ve İ3panya. Hariciye 
Nazırı Süner'le görüşeoektlr. 

Göril§'me İspnnya ve Porteklzbı 
bltnranırıı etra.tuıcıa. olacaktır. 

Si~ Cripps 
Gelecek hafta parla

mento azasına bir 
nutuk söyliyecek 

Vich1 12 (A.A.) - O. F. t.: Londra
da.n blldlrlldlğlne g!Sre. İngtlterentn 
e8kl Mosk.ova elçls1 Crlpps. gelecek 
hatta, parlAmento A.za.la.nnın hususi 
toplnntısında bl.r nutuk söyUyecckU.r. 

Ingiliz Hnrtclye Na.zır. B. Edeı1 dü.ıı 
muh:ıfazakA.r pa.rtlnln toplantısında 
durum bakında izahat vem1!.ştlr. 

iki Felemenk 
adası 

Amerika müdafaa için 
asker gönderdi 

rilmcs1 için tedbir alınıyor. Hlndlçlnt' Londra 12 (A.A.) _ B. B. c : Fel.,. 
de Japonlala meşum görüşmeler ya- mcnk hiiktlmeU. Amerika. sahilleri 
pılmaktadır. nÇJ:klnnnda Felemenk'ln eurns:ıo ve 
Düıı Londra'da, geçen blrlnclkıinun Ariba ndaln.rınm kx>runmasına. ya~ 

ayında Tunus yollle Ronımel ordUSUllD. d t sini A erlk.ad , .... ,......,. 
2000 ton gnzolln. llt:inclktı.mm nyında mı e me m tın ~ ....... .._ 
ısoo to un 2000 ton benz1n 20o0 Amerika da bu adalara asker G'(>ndcr-

n garo • • m~Ur. Adalarda. petrol kuyulnn var--
kn.myon ve otomobil gönderildiği bll- dır. Felemenk geçen teşrin ayında 
dlrllmiştlr. li('r ay 4000 t.on buğ'dny. Cenırbt Amerlkadnkl Guyan müstem.-
5000 ton şarap. 5000 ton zcytlnyıı.ğı lekcslnln korunması 1çln Amerika ne 
göndertlıru?ktedir. a~ış. Amerikan burasının mild.11· 

Rus tebliği 
Lcsndra 12 (Radyo) - Gece 

yarı.sı Moskova' da ne.şredilen Sovyet 
tUbllği: Dün taarruzi SıtVaf& devam 
edilmi,tir. Dügmanm mukabil hii· 
cumları püskürtülmüş ve askerleri
miz yeniden ilerlemiştir. 

8. Roosevelt'in 23 ıuhatta 
aöyliyeceği nutuk 

Vqlnıton 12 {A..A .) - B. B. C.: B 
Roooevelt'ln husus! kAtJb1 B. Örll., 
Cümhurreistnin 23 §Ubatta. ııöyltyecell 
nutkun rcvlmlMe mühim ola.cağını 
blldJnnı,tıır. 

Şang Kay Şek Bombay' a 
gidecekmit 

Vidı · 12 (A.A.) - (0. F. l.): 
Yeni Delhi'dc Ş..'lng Kay Şck"in 
Bombay'a giderek görü~elerde bu
lunacağı bildirj}jyor. 

Bulgaristanda nazilik 
Sofya 12 (AA.) - Zena gaze• 

tesi neırettiği bir makalede diyor klı 
«Bizde naz.iHğin teeesüıü ergeç mu
kadderdir, fakat ibu Bulgar busuai
yetine aıöre Jı.:urulacakbr.> 

tasını kUTVctlendlrmJştL Ouyan'da 
aJChnlnyom tapılan bob1t madıenled 
bulunmakta.dır. 

ispanyada tifüs 
Londra 12 (A.A.) - İ.sapnyada. U

fü.s (leJreU hwnma.> hastalığınm ,.... 
yılm:ı.kt& olduğu haber nlı.nmıttır~ 
MAdı1d Cn1vers1tes1 prol)?sıörlertoo.en 
Moseı, lhttyat tedbirlen almak azere 
Bıırselona'ya gijndertlnı1ştlr. Portekk, 
İJ;panyadan ge~ kamntmaıa 
tabi tutacaktır. 

Paris'te patlıyan 
bombalar 

Londra 12 (A.A.) - B. B. C.: Sca 
üç gün znrfındn Pariste Sosyal İnb
lD.p adlı Fransız partl.s1 '1lbelerindeıı 
beş blruı. bomba. ile t.alır1P edllm'ftk 
S:ı.lı gtlnü parthıln. Pn.ristek1 mel1reıJ
ne 3 bomba atıldığmı Berlin. rad;ycxsu 
IU\iber vcmıiştir. Pruid clva.r 
merkczlercı bombnlnr atıklı~nı da vı
chy haber vermektedir. 
~al İn1ultıp pnrtı.t Eugea De

locle adında bL'i. taıatı:ndan bınıl
muvtur. Bu adam harpten btrtıs..,..,.. 
bir hükAmet darbesi h&Eırlıyan K~ 
letalllaz cem1yetınt kurmuştu. 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
IJ.erUn 11 (A.A.) - Alınan orduları 

başkomutanlığının tebliği: 

şiddetli so(ilf"ga rağmen doğuda m-

Vichy, Rom
met'e yardım 
ediyor mu? 

'rnŞlar devrun etmektedk.. Donetz Amerika verdiği notada 
cephesinde d\i.."'mM yalnız bir Alma•ı 
kolordusunun 1şga1 ettiği bir kesimd-e ithamlarda bulundu 
ıs sonkA.nundnnberl 1639 esir, 73ro 
den fazlıı. ölü, 8 tank, l& top, 161 ~en v-vı-..1- 11 (A.A.) - Ame ika'-
fAZla m.ltraly&z ve bomba. topu ve ~b-- r, 
ehemmiyetli miktn.rda harp maıze- mn Vıchy seflri. Şimali Afrika dakl 

-~"2~~ 
Singapur düştü 

Blrmanya'da ve Felemenk 
Hlnd-istanında harekete devam 

ediyor~ar - Filiplnde şfddetli 
muharebeler oluyor mesi kaybetmiştir. Dontı cephe6inln Rommel oMosun.a Frn:csa yoU:ylc ya. 

cenup kesimlnde muvaffakıyetle ya.- pılan yardım bakkmda F.rtuısa'ya bir 
pılnn taarruzlar esnasındıı. Rumen nofııı. vem:dfU,r. Bu kuvvetlere Tunus 
kuvveUerJne mensup bir knyakçı ıeş- '10llYle yapılan yardım hakJ::1nda. mu- Uak doiuda: ba§lamı§lardır. İngilizlerin 60 kilo-
km müstesna yanı.rlıkl:ır göstemıtş- • raporlar alınmıştir. Ögrcnlldiği: metre bdar geride Sitta.ng nelıri bo-
tlr. ne göro çöl muharebesi içln hususı Jr.pc.nla: dün Singapura girdilu. yunda. yeni lıir müdafaa hattı vücu-

Lenl.n.gra.d önün.de d~ıı.ıun mu- earette )'&pllmJş Alman ka.myunlan Son 24 saat zarfında alınan haber- de gctir~kleri aıılqılı.yor. 
has:ı.rn çemberbıl delmek lçln yaptıltı Tunus'a. btr Pı':l.n==~~nıf:; Jer Si:ngapurw.ı düımek üzere oldı>o Füipin adalarından Bataan yarım· 
tc-bbüsler Alman cepheslnin ateşlle ~-~ımştır·..,._ ___ ky ul"... ğumı ıüphe bmık:maml§tı. lngi]izle- adasında muharebe fiddetlenmiı;tir. 

,.... .&:WW.Jnu va.puro ... ~~ ·ara s -·n- ·~ 
kırılmıştır. dan. goçerdc "t'rablus'a. 'YtU'DllŞt.ır. Ta- rin petrol depolarını yak.malan; do- ]ar.onlar buraya yeni kuvvetler çı· 

İngiltere cenup batısı ~da. sn- lan veyn llfalEilya'dan petrol yüklü blr niz üssünü, levamn depolarını tah· karmı~a-dır. Buradaki Amerikalı
Tn.ş tayyareleri dfin gece 7000 tonllô.to ~an w.puru da. gene Fraruııs kn- rip ctmelen ~ d~esinin yakın lc.m. maka\•emeti:ni kınnak iatedik
ıutannd:ı lk1 ticaret geml.sbıt l:-omba- m sulannc!ım geçe:rc't 'l'rıı.blus'ıı. git- olduğunu göste:r:iyordu. Japonlar leri r.nlB§llıyor. Amerikalılar taarruz-
larla batırmışlardır. m!ştir. ıdün aabah adanın en }"iibek mevkii lann esaslı !bir netice vermediğini 

Dün gece bomba myyarelortnden Vaşington 11 (A.A..) - na.rıSJZ elçJs1 olan 17": metre yüksekliğindeki Ti- bildııt-oriıır. 
ın~rckkep kücük blr İngiliz hn.vn teş- dtin harf.c1D mii:stcpn ne yaptıtı 45 ma!ı.tıepesini ele aeçirmiıler, bundan Felemcılk Rinclistanında. Oelebcs 
kilı Almanynnm şl.ımıl batı kıyısında. daJı:iknlık :mı6lAkıı.tt8n sonra. Alman ıonra ,chrc ,.aklaprak garp Jcmun- ve Bomeo odalarında Japonlar iier-
meskfuı mahnllelıere Uıorroz etmı,,tir. tıtnıannm. Fransız ŞJmnI Atrfkasm- d '~- · · ı clir ı· ı Ccleb d d "d 

tın .;nııgapura gırmı§ er • ıyor ar. ea a as1n a yem en 
dan ~"ya ~~l dnlr tırol.S: Japonlnnr> kıııa bir zaman zarfın- bir çok yerlere a.sker çıkarmı~lardır. 
~ kendi ~ ~ııo ~c- da burasını ele geçirmeleri bilhassa D.iğ.:r bi. çok adalara da hava akın
ı::C~en dolayı habız yc,;:1 ttıuı.m havalıırd .. büyük bir üstünlük elde lan yapılmı~tır. Yugoslavya

daki Bulgar 
askerleri 

edlld1ğini 11A'98 etm!:ıltlr. Fra.nsm elçlsl etmeleri ~eticesidir. Dün gclesı ba· DoW cephesi: 
ffmdlld dunıma dair ola.m.k Hadclye bıerlcr Jı..pon tayyarderinin havalar-
Nacırlılmda k:uTieQ1 bir ibıtma.ı.lc da aerbcsçe uçtuklannı bildiriyordu. Doğ, cephesinde ytrr yer §iddetli 
~ ba.fta müzakereler yapacaktır. İngilizler bütün ~va meydanlarını muharcibele olmahadır. Başlıca 

8. Refet Ulgenin 
muhakemesi 

Önümüzdeki pazartesi 
günü başlıyacakbr 

Ankam 11 (Telefonln) - Son tah
kikatın 11..Çllmasmda.n oonrn, SUÇU 1U
bar:llc, ceza. Jtnnunu hükümlerine ıs
thıaden tevki! edilen Urfa mebusu 
Refet Ülgenln muhakemesine bugün 
başlanacağı bazı gazeteler tarn.fından 
ynzılmıştır. Bu h:ı.ber ilzerlnc knln
balık bir mero.t.ıı kiitıcsı bııgün n
çU.nctı asliye mahl:cmcs1 salonunu ve 
ora.dan da ta§anık ~rldorlan. doldur
m~ur. Herkes Refet thg~nln mu
ha'.kemcsinl beklerken celse n.çıluıcn 
ba.şka m uhakemelcrle l."a.l'Şllnşmıştır. 

H:ı.lkın, Re!ct 'Ölgenln ımıhafı::eme
si ~n toplandığını a.nlayn.n mah}G)
me re1s1 Refet thgen\n muha.kemesl.
no pazartesi güntl enttt 14 de lnı§ln
naeağmı söylemJ., ve kalab:ı.lık, dn
~r. Esasen Refet Ülgen, mu
hnkcmesinln görülmesi için önümüz
deki pazartootye lcıdJıt m1ihlet tste
m1' ve bu mühlet de vertımıştl. Ne
teklm mnhkemo reisinin, muhakeme
ye pazartesi günü snat 14 1ıc başlanc
c:ı.ğını söylenıes! de bunu tcyld et
mektedir. 

Çubuk barajı 
Ankara çevresindeki 

sebze bahçelerine 
ıu verecek 

T oohane cinayeti 
Helvaci Mehmedi 
öldüren Vehbinin 

muhakemesine başlandı 

Tophanede helvacı Mclımedl gece 
boğarak öldı.iren Vehbi hakkmda tn.h
ldk&t b1tlrllmlş ve Vehbi ndllycyc 
teslim dilerek meşhut suç kaııununa 
tevfikan blrlncl ağır ceza mahkeme
s1ndo muhakemesine b~lannnştır. 
Müddeiumumlliğin :lcklinnnınt-slnde. 

Veh'b1nln gece Mehmcdl bo!m k ö!
dürdilğU ve dü.kl:fı.ndan para. ~aldı~ 
sabit olduğundan öldünnıek suçun
dan dolayı Türk ceza knnununun 448 
inci maddesine göre, hıraızlıl~ suçun
dan dolayı da. nyni kanunun 491 ilncU 
maddesine göre ccznlnndınlması 1ste
nlltyordu. Evrak okunduktan sonra 
sorguya. çe'kilcn Vehbl şunlan ı:ôyle
mlştlr: 

- Vnktile Çeşme meydanında 11-
nncılık yapan b:üınm öldüı;ii zaman 
bir miktar mal bır.ıkmıştL Bu mal
lar s:ıtııarok mirasçılar nrıı.sınd:ı. tak
sim edilmesi için csltlden tanıdığun 
helvncı Mehmcdıe müracant ettim. Be
ni blr lromlsyoncu ile tanıştırdı ve bJr 
sened yaptık. Mnlla.nn sat:.lınnsı M 
bitirilinceye knd:ı.r icap eden masrof
lan helvacı Mehmed Yerecek ve bi
lfı.hare parasını alacaktı. o sırncla. 
lbcn de kcndlsbıden ara sıra. borç 
para alırdım. 

Vaka. günü ylne d:.i.kkfuıa gidip 
Mehmedden on beş llrn 1stcd!m. Kr.
nsı dükkanda oldu(,ru lçln yercmeyc
cc6'1ni ve geoo tckrnr celmoml söyledi. 
Gece s:ınt on buçukta gidip dükkfının 
kaplSlllı vurdum, Mehmcd nç1p beni 
!çeriye alarak yuknndakl odaya cı-

Alman aıkerlerile 

B. Ha.ye. hQtfımetmdcn mmmun lcqhettikler.irıden Japon kuvvetleri- muhareb, ahncısi Harkofun prkın
«m.ltimat ~ basma Q:k!- ne karşı e.va t~eleri göndercmi· eladır. Berlin, 4 giin süren Jiddetü 
.miftlr. Kati ~ anca.it Vtchy'- )'arlardı Japonlar bundan istifade hücumun -tardcidldiğini, Ruslara 
den bir cenıp ald:dd&n ıııomn l'Web1· oderelr İr.giliz ~!erini fiddetle bliyük z:ayiat vercmikliğini söy]üyor. 
lecektir. bombalamı~lar ve alçaktan uçarak Sovyetlc. de ilerleyerek bir miktar 

Ankara 11 (A.A.) Bugün vallnln knrdı. Gece omda kalmam fctn ısrar 

değiştirilmek üzere daha Ha•'.. akınlMrı ndaalyöz ateş:ne ttibi tutmuşlardır. yer ged aldıklarını bildiriyorlar. 
• • vu w Bu •u.0-et karpırmda adetçe de az ~: 

3 tümen ıstennuı om Jna.iliz btalan tesirli mukave-

Benıe 1 l (A.A.) - (Britanova) 
lsvİçreye gelen habttlere göre, Al
ınan kıtatarını değiftirmek üzere Yu

İngiliz taharelerinin 
Almanyaya taarruza 

met aöe'terememişl~dir. Ubyada llettüz büyük kuvvetler 
Japonlar Blrmanyada da ilerli- ~mda tema. olm&mtJtır. Mekili 

yodar. Mart.aban ıebrini zapteden mıntaltuaada z:arhL müfrezeler ara• 
..,.. Saloen nebl!İni geçen ktrroretler sır.ı.cla çuplflll& olma ... da oeaulı bir 
timdi Ra.goona doğru harekete netice elde edilememiıtir. 

rc131iğlndc toplanan bir kOmlsyonda ettL Ben köşede çuvalların üzerin
Çubuk barajmdnn çok ucuz bedelde de yattım. Blr nrnlık bcnı uynndırdı 
su vermek Stırotne Ankara çevresin- ve; cBırtım kaşınıyor bent ka.sı .. d-.
dekl seb'le bahçelerinin geniş mlk- dJ. Sırtını ka§ırken bana tecavılz 
yasta ttıya edUmest ve husm! evlerin ctmeğe knlkıştı, ben de kendlıni mü
bnh~le.rindc de sebze ~ek ıs- dafa..ı. ctUm. Beraber boğu$Ul"ken yere 
tıyenlere ayni veçhile kolaylıklar gös- düştü. Ben d<> karyolanın b:ış t:mı.
tcrllmeei knrarln.ştınlmıştır. tında asılı duran celretlnln ceblndl'n 
Diğer tıemftan ~ekllln y:tZ].ık 1k1 anahtar alıp aşağıya indim. Fakat 

cklmln en aşağı iki mlsllne çıkarıl- btmlarln dükkanın kapısını açama
ması hakkındatı, tamiınl tızerlne An- dım. Elime geçen çivllerl bükerelt 
kara.ya bağlı kazaların kaymakamla- uttraştı.msa da killt açılmadı. Tekrar 
rı cuma günü vil~yct merk~lıılde blr yukarıya çıktım. orada. kMn.vı gör
toplnntı yapacaktır. düm. Elimdeki o:ıahtnrla kasayı açıp 

goslav) aya gönderilmiş bulunan Bul· l..ondr l J (AA) _ lnaütere 
gu asl.crl~ric'_ıde~ •. büyük bir kısmı Hava N~etin.in tebliği: .Dftn gece 
gc.:ner?I Mı~a.ılovıç ~n. Yugoalıw kuv• bombardır..an servisi1te mensup tay4 
vetlc.rıne ıltıhak ıçın lutalanndan yarderimiz 'Almanyanın tfimal batı-
k açm ışla rd ı r. •mdal:i bedellere taarruz etmi~rdir. 

o;ğ~r taraftan. Çetnik saflannı '/Uı hedefi Brem.e tehri tefkil et• 
l.uvvet!eı.dirmek için Bulgaristanın ırJwtjr. Ayui zamanda Bre8t doklan· 
başka Bulca· müfrezeleri de Yugoa• na da tar.nuz1ar yapılmııtır. Bu ha• 
Javyaya gelrr.iştir. İyi haber alan rek.etler netic:es:inde lıiç bir tayyare• 
Be.ikan kaynaklarından sızan başka miz eksı1memifl!ir. Kl)'l eervieine 
haberler, Rus cephesinde vücutları- hail. bi bıyyaremiz dün yaptığı 
lln e.:ele lüzum gösterilen Alman devriye DÇllfUDdan daııınaniftir. 
bi liklerilı değiştirilmek üzere Yu· 

goslavyı.ya üç Bulgar tümeninin ila· Maden ko··mu··ru·· 
veten gönderilmesini temin maksa· 
dile, Bulg.:.. hükümeti üzerinde aza
mi basL, yapmağa memuT bir Al
man el"lı:c i heyetirrin yakında Sof-
7ada be.\.lt>nmekte olduğunu bildir
mektedir. 

Orman umum müdürlü
ğü lazun olan direkleri 

temin edecek 

Hububat ve unlar 
Hububatın hepsi beyannameye tabidir, unlardan 

yalnız nüfua bqma birer kilo için 
beyanname verilmiyecektir 

Bir kamyon bir kitapci 
dükkanına çarptı 

Şoför saferin ldnres1ndeki 3564. nu
maralı kamyon dün saat on bir sıra.
ınnnda Vezneciler caddesinden geçer
ken kamyonun :ırlta telaerlekleri fır-
ln.yıp çıkmış ve kamyon, yolun yan 

Elcmeklik 199 ~eklik hububat beyana tlbi olmayıp mütebaki yedi tarafındaki 5 numaralı kitapçı dillc
ile banlardan yapılmış unlann be- kilo l.n beyana tibidir. Şayet ayni kanının ca.'"Jlekflnına çarparak cam-

d 1 b. b lan parçalamıştır. Kazada kimse 
yaımameye tabi tutulduğuna air ai e hu ubu atın mılarına değil de ynralanmamı.ştır. Tnhklkat yapılıyor. 
Vilayet tebliğinin halk araa1nda ba- bizzat kendisine malik ile 12 kilo ...................................... . 

Trakyada 

zı yanlı§ tefsirlere yol açtığı görül- hububahnı birden beyana tabi tut- hangi bi:- gekilde olursa olsun sah
müftilr. Vaziyetin tavzihi için boir mı;ya mecburdur. Yani hububatın tekarlı' yapanlar ve bn§kasının kar
arkadqraw: Vtlayetin aalahiyettar kendi1eri değil, ancak bunların nü-

1 
ttnı kullanar.larla çift kart alanlar 

bir memuruna müracaat eıtmi, ve ıu fus başına birer kilo unları beyan- Milt Korunma k.anununmı ek aeki· 
izahab almıştın dan muaf tutulmuttur. Vaktinde be-1 zinci madde.ine göre tecziye edile-

Ankar~ 11 (Telefonla) - lk.ti- .,__... Ekıneiiai kart ile alan bütün yanname Tenniyenlerin, noksan be-
1 
cekler-liı. Bu maddeye göre: Hüku-

..d Veka.Jeti, memleket haricinden vatandaşlar nlerindc veya nerede yıında bulunanlann cıvleri arattırıla- , metc;;e istihlaki tahdit olunan madde
maden direii getirtmek için bir ta- olarsa olsun elleri altında bulundar- cak T• teaıbi~ edilen miktarlardan lere müteallik karne veya. vesikalar 

• raftan tedb.irler abrken diğer ta.raf· duldar. buğd~. çavdar, mahlilt ye faz!". un bulunduranlarla ne ka- resmi evrak v .. vesikalardan madut 
Nehırler taıtı, Avrupa tan Orm&Jı Umum Müdürlüğü jJe de ~ gjl:ii ekmeklik n yemeklik hu- dar oluna olsun hububat bulundu· olup, buılıı üzerinde işlenecek aah-

volcuları Edirnede kaldi bu me.elu berinde • .akı ~":w~id~i l>uhat iJe ~)ardan _ yapılm~. o~ıı ranların, Mıll~ ~oninma _kanw_ıu.nun tekarhk cürümbi hakkında Türk 
"' yapmaktadır. Tahmm edih:lıgmo go• unlan nwhallin en büyük Mulkiye muaddC4 55 mcı madd~ mucıbınco Ceza lcarununun remıi evrak üze· 

re Onnaı UmlDil Müdürlüğü kömür lmir}iğint.ı acele bir beyanname ile 250 liradan 1000 liraya kadar ağır rinde işlenen u.htekarlık cürümleri· 
Edime 11 {Telefonla) - Son bınu.nm:.. llzun olan direklerden bildirmeğe mecl>cırdur. para c:ızası ile üç aydan bir seneye ne mütu.llil-: hükümleri tatbik olu-

7ağmt.rlar ve karlann eciınesi üze· mflıiır. bir hanını pek. yalanda te- Yukarıda sayılan hubabatm tama· kadar hapis cezasına çarptırılmak ve naca.lı:br. Türk Ceza kanunu· 
rin ... nehirler taşmıştır. Meriç ve Tun- min e0ecektir." Bu suretle bir iki ay mı beyana tAbl olup, yalnız bunla· ellcrm '· bulunan maddeler musn- nun buna ait hülcümleri 6 aydan 
ea 2 - 5 metre arasında yükselmiş- zarfın< a lt&nür i.stihalimizin randı- nn &ıh... itüfus bqma bire.r kilo un- dere edilmek euretile tecziye edile- başlamak üzere üç acneye kadar 
tir. Nehirlerı- yakın evlerin booaJtıl- manı eVTelkı mile.tara yük.selecek.ti:r. lan beyana tiıbi değildir. oek.lerdi hap.&. cezasını istilzam etmektedir. 
ması için lazım gelen toe-dbirler alın- ----- - Mmela be, ntlfmlı:ı bir ailede 4 kilo Beyan.: tabi tutulan hububat ve 1 Bu tekil hareketlerde bulunanlar 
mıştır. Avrupa yolculan bugün gi- Tokatta zelzele buğday unu, 2 kilo mısır unu ve 5 mılar geçme fiatüe Toprak Mahsul· hal:Jruxl,. kuvvetle talaı>ata geçile-
dcrncmişler ve burada kalını§lardır. Tobt 11 (Akfam) - Saa.t yirmi kilo da çavdar unu mevcutsa, bun• leri Ofi.i tarafından aatın almacak-,rek bunlı.. derhal yeni tqek.ldil ede-
Bütün yolculann utirahati tem.in hbUe ik:". u.n:iye aüren oldukça Pd~ lum. mecnuna olım 12 kilonun nüfus tır. Beyannameler pula tabi değil- 1 cek hw.u:.: mahkemelere MWk oluna-
edilmiştir. detl:.: bir zelzele oldu. Zarar yoktur. hapa birer Wlo be.abile bq k.üa.u dir. Eknıek kartlan üzerinde her cakhr. 

EY KADER! 
ve macera romanı 

nvel ...,.lediğim Pbi. cBeni malt huauawıda gö.terdiği küstahça bu itte dehllmı, kendi phsında 
Mnal tıeVer, l*:tden nefret edene cüret, l:~ni &dcta delirtiyordu. acı ac tecrühts etmemit nüydi~ 
efnıt ederim> eö&lerini bana tekrar Can n ıra dÜfmanı telakki ettiği bu Meliha, Fabriyj bu yeni cinqeti 

Aşk 

Tefrika No. 167 

attiımeJiui&. acLundaı.. Jehıetli bir intik.am al- itlemdtten mulıakkak enette m~ 
Melibaaima eua pereıldt ediyo- mak Sk.r.i aklına seldi., kafumda cetmeğe azmetti. Bu p~ erit

Hakleden: (VI • lf6) rum: O. fiç blmeıyi ana yuadten korkunç lıü intikam planı da tuar- mek için :icabmda ciiriim ıtlemek-
bir l.a da;rvyorw:n. Acele ladL ten de çekinmiyecekti 

- Nerede';\ ona 1iadar orada bekliyeeeiim- --...1.Jt- ı..:.. k bakın G ı .. _ L~ L__ _ _ _ı L 
.,,........._~ ~ muruma ayı• Eve": F.t.rinin bndisini davet et• f:u; a.u.. ıwru rnannı ..-uiAteıı 

- Akaretle. ~ çaltan kötenin ba- E"ri oıada k.üne eonanız Fete- D&Z.> Pwwt1wk~ tiii ..areıye .gideeeJc. bu korkulu ~nra Suzanm mareaiııe pdebilmek 
flllda. . rir. Z.e e.de bu ııece 9UU• Tezi- Ftıbri f.aydut ile aon defa olarak yüzyüze ıçın nele:- muhtaç olduğunu dii-

- Ce··ar bekhyor mu? • • Ieceii r,ihetl~ her ~ ıpklar için- B. defa Fel.d. mıvtıri ,;mm- aelecekb. Meliha. inl!ikam pla- ıiindü. Güze! bir tuvalet elbi.esi 
- Hayı., mektubu bana ••~ı~ de bcıJunac:&gmdan, k:imaeye sorına· den ~rd.. 8elkf de mavaffab- DDU tatbik edebibnek için para- vardı. Cevdet, hu tuvaleti, kendi-

len .anr~ a~a~.na . atlayıp g&ttı. P. ' ;~t kalmadan kolaylıkla ki~- yett.n emba oldaiıı lcİll bayle ba- l)"a. hem de oldukça büyük bir ıini baloya götürmek için Beyoila• 
$.k. bemL-: gıyınllllf hır bey .. • cabmız. Sazan hanım. Baidada eı- rdet ~ U ltuhu. oku;yuııca. par~ ır.uhtaç.tı. Ba para kendisin- nun - büyük kadın terzilerinden 

- Tqekkür ederim çocuğum! ?ec.:iı c:Hıetle. doatl~na ':e tanıdık- Melih~ haal olan intiba, derin de yoktu. Valcit de pçi,yorda. Ne- birine clilttim:ı:ifti. Fab.tbanu giymek 
MelTlıt., elleri titrlyerelt mektubun • ™ bır Teda suarea ..-erıyor. im &nitsizllt oldu: Bu bıdar acı rede be, Beyoğlu maianlaın kapa· kımıet olmadan Fahrinin tuz.ağına 

zariır. ı yırtt., daha okumadan mıek- Si ... de davetli gibi içeri giren.iniz. dubele.r uiramak için ae.ba ne naealtt. Parayı n.ende buUııeaktı} düşmÜf, Llla bir tnrl\i ~utamadıiı 
tub ın kimden geldiğini anlamııh. Dantiyc filU. gibi ıeylez aormaz- Kiinah *tleml§lıl Samimi arkada§i ye kompm Rü- Ce...dmi ebediye byt)etmİfli. Su-
MektL., töyle yazı1ı idi: lar. Cevabmw ya bizzat kendiniz Kan be,ıııİD• aç:n.dı. Şahkkıi. sabiye bat vurmak f1cri &nllZlll ak- zan hanımıu suaresine gidebilmek 

cSevgili Melihacığıml bana getirir, yahud biriaile gönde- du:wular. ~cak derecedD lına geJd;. Bir anılık Meliha. mesc- için pek '18. bu tuvaf.eti giyebilirdi. 

1çlndekl 119 lira 65 kuruşu aldım. 
Tdkrar aşağıya lnlnce tezgiıhm ya.
nmdn.kl çekmece güzüme Ul~..1. Çek
mecenin gözünde kapının analıtarım 
buldum ve kapıyı a~ıp çıkınca da 
bekçiler ynknladılar. 
Şahit olarak dlıilencn mnktul Melı

medln kansı Hatice de: 
- Maznunun sözleri yalandır. Ko

cam kendi halinde bir adamdı. Bu 
katille hiçbir alıitnsı yol..-tu. Gündüz 
kocam dükkanda bnltınmD.dığt 81radn 
Vehbi gizlice clükkiını:ı. girip tcz;;fıhın 
nltın:ı. saklanmış. gece de kocamı bo
ğarok par:ı.lan çalını.o;. 
Demiştir. Maktulün lnzlıırı da ayni 

§Ckllde llnde vcnn.iJ Ierdlr. Di~cr şa
hltlerJn dinlenmci kin muhnkemc 
başka güne bırn.kılmL'jtır. 

Belediye memurlar 
kooperatifinin vilayet 
memurlar kooper tifi 
olması düşünül·· ya!' 

İstanbul belediye memurla,. koope
rn.tı1inln serm:ı.yeslnln ~olhıll ı!mnslle 
çalı.şrnı:ı. sahasının gcnlşletumc.!i.M 
karor verildiğini yazmı<:tık. Bu hu
susta idare heyM.i tru-nf•ndan hazırln
nnn rapor, kooperatif umumt hcyetl
n1n 16 şubattııı. yapacağı fevktı.lfı.de 
bir toplantıda. müzakere edUrce'ktir. 
1d::ırc heyetinin h znlndııtı raporda, 
belediye memurlar kooperaUiinln. 
şehrimizdeki bütün memut"l:ın içine 
alan bir teşekkül haline gelebllme"l 
için t.mılntn ıİstanbul M('murlar Ko
operatlfi'D olnrak dcğlştlrllnıesl de 
tekllt olunmaktadır. 

Merinos kongresi 
çalıtmaaını bitirdi 

Ankara 11 CA.A.) - Ziraat VeJdll 
Muhlb Erkmentn relsllğlnde toplan
ın~ ola.n Merinos kongresi ıo gUn sü
ren b1r çalışmadan sonra ışını bıtlr
mtştir. 

Bu toplantıda 928 de başlo.ynn fa.
aUyetln bütün teknik snfhalnrı Jncc
lennıiş ve hft.len Mcrhıosa tahvil cdll
ml§ olan ırilrillerln kn.Jlte itlb:ırile 
J'{ibelmelerlnl ve Merinos mmtaJm
mıda olup dn yenlden Mero.nosa ta!ı
vn edilecek sürülerin tahvJI 1şlcrlııe 
att 6nfunümek1 yıl pllnmı tcsblt ct
m1ftlr. 

*Dün aaat ıı raddele.rlndc Beşik
taş önlerlnde b1r sal.'.lpuryıı. devrll
m1şt1t. Balnpuıy.ı.da bu1unnı: eşya 
denlze d&ülmüşttlr. Nüfusça. kayıp 
)"Oktur. 

Himayemi kabul etmediniz. Hal- rirainiz. Her halde ccrn.bınızın mü.o zonkluyordıı. Fahri. kendisine en leyi ~ anJatmağı n fikir Kendisi. lAzun olan, bu tuvalete 
bukı bu. çok muhtaçsınız. Bu da- bet olacağından ula ıüphe et.. l.üy&.k fenalıfı "9-Ptıktan aonra dllıCJF..ağl da dü~ Fakat bun· uyacak bir manto ile bir çift is· 
kikadc. hemşi~niz, büyük bir tehli- miyorum. Çünkü hemıirenirin iffet timdi d&ı yeıyüz:ÖJlde tlll tok 8 evcli- dan deJl..ıL vazgeçti. çüılkü Rüsu- karpmdt; ibaret idi. Bunlan teda
keded • Ben bu tehlikenin önüne ve mukadderatı mevzuubahi8tir. ği mahlQlaı., hemfiıestı.r. kendi bzı binin kendisini plaaını tathı"kten rik erb:lel !çin muhtaç olduğu pa-
veçebilinr .. Fakat beni affeı ncdik- Gnlrbeyi ise ne kadar çok ecıvdiği- g:l>i büyilttüğü Gali>ere aaldınyor- ntcııetmesindec lı:Ol'bu. Halbuld. rayı. Rüstihidcn ödünç olarak iste- :Yunan çocuklarına 
ç<ı ve beuimlt.. ovknmeğe razı olma· nizi bilirim. dıı. 06~ aynı dapnandı. Meliha. Gall>enin bntnhııumı, pin- febüirdi. ~üsuhmin .bu :ricayı,_ red- • k 
dıkça, bu tehlikenin önüne geçmiye- Tekrar ediyorum ki. hem§İrenİ%, Meliha, !karakterine fıto uymıyan mm tz.ııf:>ikt., görii7orda.. Melihanıı:ı d~~eıı emmeli. Ba d~- yıyece 
ceğim. c .. vabımzı meşhur muganni- h<-kilc; bir tıcblikede bulunuyor. ütMş bir hiddete kapıld .. Fahrinin fikrince, CalıbO)"I bmılan tuzağı, ce ile RUSt1bhdn odnsma ko~rak Deme ıı (A.A.) - B"ynClm~el Kı-
ye - .::nı. hnnımın evinde beklerim. Onu kurtarmak eünizdedir. Redde- gönderdiği tezkerenin anhrlan ...,. ~ Fahri tertip etmi,ti. Şey- kaP171 Tarda. Delikan~ ~asında ~ muhtiıt ynrdım ~ıısy~, 
Evi Şişlıa Bomonti durağı karşı· dersiniz, kan ağlıyaCakStnıı. Sizi aında sırıtan korkunç ve alaylı is- tana btl parmak mrtacak tuzaklar, ~ordu. Meli~ Rüsutıiyf oda- atıemll !rttnr~sfttlfı ~~lfıl~ g~: 
odadır. Cevabınızı bu gece saat çıldırasıya .eviyonmı. Size blr k~ t.ihza. mektubun altına imzasını at· ar.cak Cl@!I? jp 0lııiJıilgQi. Fahrinin su~da J~~.Fllf bir nefes aldı: •meıt mtl.s:ındooini ıstemi§tir • 

. ~:Yar) 
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VEFAT 

AlllJ.JI 

Türkçe sözlU 

ithalat birlikleri 

rın genişlemesine 
çalışiyor 

ve şarkı il 
Romanı b!ltiln dünyada intişar eden emsalsiz Macera - cıark sa~

tun lht~ - Muaıznm dekorlar - Rakkaseler - Ba~ Rollerde: H1ndhı 
en kudretli artistleri. 

GULAM MlJJIAMl\IED - SERDAR ARTAR - VABİDAM - SURENDBA 
Bestekar: AHMED YATMAN 

Okuyanlar: NEVZAD ALTINOK • ~tJz~ GVvEN - Gt.1ZİN ARKJN -
SEMİHA - İHSAN - NUMAN IÇLISES - Bı\SAN DLUIALI 

30 KiŞiLiK SAZ HEYETi 
DITAR: ~ 14 kLsmı btrden gösterileceğinden tam seans nma

nmda bulunulma.sı >:ica olunur. 

Bay Amcaya göre ... 

Sahife S 

Yalova Kaplıcaları 

OTEL TERMAL 
ve 

BANYOLARI 
Bütün kış mevsiminde açık'b.r. :Vapur: Her sabah 8,SO da 

Köpıilden. Yalova iskelesinde otobüs vardır. (618) 

BU AKŞAM OPERET ve BELAMI 
den sonra • ŞARK 

Sinemasında WILLY FORST 
taratmdan vilcudc getlrhen 3 üncü SAN'AT ABİDESİ. 

VİYANA'nın en göze çarpan SKA1''DAL'lannda.n btrlnt llıya eden film ... 
B!R ADAM KAYBOLUYOR ... Tekrar meydana çıkıyor ... Bu bir cant
dlr ... Onun ma.sunılyetlnt nasıl 1sbat edeceğini yalnız sevdiği kadın bntyor 

OLDüREN RESiMLER 
(İch Bbı Seb:ıstıan Ott> 

Aşk oehrl Viyana ... Prng ve esran ... 

WILL Y FORST - TRUDE MARLEN 
P AUL HÖRBlGER 
tnra.fındnn oynanan bilyük blr film 

TAKSIM SiNEMAS DA 
YARIN MATİNELERDEN İTiBAREN 

Till'k dubldjınm ve muslkbntzın btlyük mferl. BUtlln kadınlan bıçkır
tarak ağ'lataeak, erkekleri en kuvvetli heyecruın stlrükllyccek, bütün 

eezıçlere ibret verecek ölmez bir hnyat tacitısı. 

ZEHiRLi Ç ÇEK 
TÜRKÇE SÖZLÜ - ŞARK! MUSIKlLt 

(Türkçe ve Arapça §arkılı) 
Batların. Jçkin1n sefahat llemlerlntn baş döndürücü ttıtırnslarma 
ttırl>a.n giden, teın1z ve namuslu b1r &llentn çlç<ek glbl yetiştirdiği 

yavrulannın feci lldbeUert. 

Bas Rolde : = ~::, EMiNE ŞEKiP 
lClsik TUrk ve Arap sazının en ateşll nağmclertnl sinesinde topla.yan 

senenın en bUyük Müzikal filmi 
Kemani: SADİ IŞILAY • Tanburi: SAL!HADDİN PINAR • Kemani 

NOBAR'm lşfüaklle 30 KİŞİLİK Bttn1K KtlME SAZ nEYETt 

Ka4ın, Erkek Koro 
Bey'etl Jdare eden 

t1staa: EYVBt 
ALİ RIZA 

Musiki .1\. Baı 1 Adaptasyonu Okuyucu 
Kemani SADi afız FAHRİ 

Bu akşam s A R A Y Sinemasında 
Dünyanın en güzel kadınlan ... Brodvay k.raliçelcrtnin en zari!lerl 

LANA TURNER ve LEW A YRES 
De HOLLYWOOD'un en parlak y:ızldızlan tsra!mdan calibi cllkkat 

btr tarzda yaratılan 

ASRi &UZELLER 
Güzel ve lınreketll tı.lmde seylrcllerln gözlerini kıı.maştırncaklardır. 

DANS EDEN, SEVEN Te EÖLENEN MODERN GENÇLİK ... 
Rumba çılgınları- Bu akşam için yerlertn1zl evvelden aldırınız. 

~ ................................. !. 

V&t.'lna safer kazandıran~. Bayraiwı röklcre yükselten- V11zilesi 
•tnında 61en ... Aşkı için C{ikre7en bir Aslan kesilen kahramanlar filmi 

..,TÜ~KÇE 

DAGLAR KRALI 
JERO NiMO 

Preston F orıter - Elen Dren - Ralph Morgan'm 
1941 aeneıımde yarattıklan en büyük hArlka • 

Bu akşam L A L E Sinemasında 
D:tK.KAT: Pl"Ol'l"8lD& 11Ave olarak: Sanatın en parlat zaferi olan 

V ALT DİSNBY'in reııkll MİKİSİ 

1 - MlKI: TERZi 
2 - Matbuat Umum Müdürlüğünün en eon memleket lumalı bu 

zıengln Pl'OIU'am 1ctn lQUen verlerln1zl erkenden kana.tınız. Tel: 43595 

Ah bu doktor! .. Gene m~yVa tnv-ı ... İlaçla tedavinin k1llllyen .ıeıtıin-J ... ~ Mi ~ tld iJlna.j 
ınye etti gitti bay Amca.. del- Varsa. ~ ..ıtembıl .. 

- Ö:le ;reme~eıı ıonra 1lv pıuz, t -· Akşam cin. kan§ık meyva ycnıı:-1 B. A. - Vah, \'ah! .. Anl şuan dok• 
llym1ftm, hem de ka.buklariylel- torun lüks y~ğındıın haberi yok! .. 



Sahlte 1 

Yarın, sulhtan sonra 
kimin ne yapacağini 
şimdiden belirtmeli 

kimsenin elinde değildir 

( B~ tarafı 1 inci sahifede) 
sözlerinden anlaşılıyor k1 İngil
terede, böyle bir sonuçtan epeyce 
kaygılananlar. Rusyanın ell al
tına girmiş bir Avrupa, İngiltere 
için tehlike olmaz mı? diye dü
şünenler var. 

1 Günlük Boraa 11 
11 lab•t Ull 

L. it. 
~ 7.J m Tart borcu ı. II. m. llAI 

11 IS 1938~ll n .M 
ll • 1933 lkram17el1 ~ IU6 . ' 1934 81'u-Erzuıımı I 1Q.-
> • 1934 Bln.s-Bmı.rmn t-T 20.10 
• T 11141Demtryolu 1at1trul 20.0CI 
> 1 1932 Hazine bonolan 6UO 
ll ll 1935 Hazine bonolan 16.50 
ll ll 1938 hazine bonoı.tı 27,25 

A. Demiryolu tahvlll I - D 52.50 
A. Demlryollan tahvUl m 51.50 
A. Demlryolu milmessll aene& 48.75 
T.C. Merkez bank.a.sı 170.-
T. İş bankası nama muharrer 12.75 

mdlrt 

Bir laarilıadrr 

JE 
~~ Qıl'IMC, mRlll ,. 
ctr.D ~&JlAL4Jll'ff.A. l•t' '•a. 
IJI ,... Derinin taselenmeıdne 
.,.. 1en.Uenmesbl• hkm.et ecıer. 

Her Eczanede baluıuu. 

-

Sir Cripps bu korkunun yersiz 
olduğunu anlatıyor: Komünist
lik iyi ve kötü tarafları olan bir 
rejimdir ki her memlekete uymaz. 
Sovyetıerin de bu rejimi her ta
rafa yaymak istediklerini sanmı
yorum, diyor. Doğrudur. Komü
nistlik, zamanı ve tehlikesi geç
miş bir devrimdir. Dünya ahvali
nin gidişi, faşistlik, Nazilik gibi 
koyu devletçi siyasi inanlar ko
münistliği geıide bırakmış, nere
de başlayıp nerede bittiği Rusya
da bile belirsiz. bir sistem hılline 
koymuştur. Bu harpten sonra 
Avrupayı kaplıyacak siyasi ve 
sosyal inanların iç özünü kimse 
kestiremez. 

T. İl bankası (hamlle alt ) 
T. İf bankası mümessll bia, 

13.25 
170.-

KURTUL US_· 
BlÇKl ve DlKlŞ 

DERSANESI 
--· Dr. lBSAN SAMİ --· ~----------------------~! TİFO AŞISI A. Demiryollan ılrketı C ,r, 80) 

A. DemJryollan ,olrketı (" 100) 
Esk.lhlsar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

• • 1911 
• • Amorti 
ll • Kupon 

Osmanlı bankası (banknot> 
Londra üzerine 1 sterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzerine 100 pezeta. 
Stokholm üzerine 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 

29.25 
48.25 
13.20 

128.-
125.-
61.-

1.35 
3.15 

12.9375 
31.0050 

524 
132.20 

33.80 
4.40 

Miidlreai: Ba1aıı Papuyaıı 
Ha.ttıada dön giln kadınlara., 

günde ilçer saat Fransız usulll ııe 
blçtı dikit deral tedris edilir ve 
4 afda. Maarifçe musadda.k dlp
loma. verllir. Feri.köy Tepeüstü 
t 16 No. Pap n A arLmanı 

Za7i - 31/10396 numaralı Yunanlı 
2 scnelllc lka.met tıezkeremt kaybettim. 
YenlS!ni alacatımdan ooldslnin hfık
mü yoktur. (Andon Dlmltrt Mastor&
lds. CBüyiilı: Pamıa1ııka.pı Hasnun Ga
lip solcalc Yenl Ap. 13/9). 

o ve parauto hasklıklanna 
tutulmamak için tealrl kat1, mu
afiyet! pek emin taze Qfıdır. Her 
eczanede bulunur . Kutusu 45 ku-

ruştur. 

ls·os~tı0 
den beri .m~şhu_o 

BiR 
İngilizleri ko!·kutan ikinci teh

Hke, harpten sonra. Berline gir- ••••••••••••••••••••••••••• .. 
miş bir Rusyanın Ayrupayı, tek Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
başına ve İngiltereyi açıkta bı- A S 

GÜZELLİ~ 
REÇETESİ 

rakarak dilediği gibi kurup yap- nonim osyetesinden: 
masıdır. Sir Cripps, buna çare Halen Paşabah~e fabrikamızda bulunan İdari Bürolar 9/2/942 
ola"ak, Sovyet Rusya lle, sulh po- tarihinden ltlbaren Galata.da. Perşembe pazanndakt İş hanına. na'kledll-

nılştir. 
lltikası bakımından .şimdiden an· Tücoar ve allıka.darla.rın bu tarihten sonra İş h&nına. müracaatıan 
l:ışınayı, Rusyayı sulh emellerin- lüzwnu Ufln olWlur. 
de şimdiden hoşnut kılmayı is
rarla istiyor. 

Bbyle bir anlaşma ve sözleşme
nin Herdeki pratik neticelerini 
kavramak bizim için• - hele ikl 
üç yıllık oolitika denemelerinden 
sonra - çok güçtür. 

Sovyet Rusyanın İngiltereden 
ne istediğini. İngilterenin ona 
neyi vermediğini bilmiyoruz. Sir 
Cripps henüz bu kadar açık ko
nuşmuyor, ama, bugünkü iki 
müttefik devletin her noktada 
şimdidt>n iyice anlaştıklarını far
:zetsek, yarın Almanyayı yenerek 
Avıupada tek başına hükim ka
lacak So .. ryet Rusya, şayet bir ta
kım gizli emperiyalist fikirlerini 
yerine getirmeyi aklına koyduysa, 
buna, şimdiki sözleşme ve anlaş
ma mı c>ngel olacak. yoksa lngiliz 
kuvvetleri mi? 

Kendir ve Keten Sanayii 
Türk Anonim şirketi 

İD.\RE MECLİSİNDEN: 

Şitketimiz İdare Meclisinin 15/1/1942 tarihinde vuku bulan Jçtlmaın
da şlrketiıhlz hissedarlar umumi hey'etlnin sureti fevkald.dedıe toplantıya 
daveti karar altına alınmış olduiimdan 17 Mart 1942 tarihine mus:ı.dit 
salı günü saat 15,30 da. firketln Galnta'dn Kürekçiler Manhıı.ym hı:mını.'1 
ilçür.cü katında. kiiin merkezinde vuku bulacak toplantıya gelmeleri ve mü-ı \ 
zakıere ruznamesinde şlrket esas mukavelenamesine bazı macldelerln ilA.ves: 
mevcut olduğundan esas mukavelenamenin 37 ve 57 inci vo ticaret !tanu-1 
uunun 385 inci maddeleri mucibince sahip oldukları hl.s&e rnikdan ne olur- 1 
83. olsun bllQmum hissedarlnnn toplantıya. iştirak edece-klerl ve toplantı KUSURSUZ 
gününden bir hatta. evvel hlsse senetlerinl şirket merke'T.lne tevdi ile mu-
kn.bllınde duhuliye varaJcalan almaları luzumu Utın olunur. BİR TENE 

::uVZ.tKERE RUZN.nıı:si M l'k I k .. 
1 - ~lcaret Vekaletlnln 7/1/1942 ~arlhll tamlınl veçhile es:ıs muknve-, 3 1 Q ffi3 IÇIO 

ıevıımeye ıtMl edilecek a maddenin muıakere ve ka.bulQ. Tecrübelerini . 

Kendir Keten •• 
sanayıı ve 

Türk Anonim şirketi 

Meclisi idaresinden : 
İd.ı.re Mectc inin 15/1/1042 tarlhli lçtlmrunda şlrketlmlz ortaklarının se

nellk umumi hey'etlnln suretl ı\dlyede lçtlmaa davett karni'. altınn. .:ı.lm
mış.tır. Ticaret kanununun 361 inci dahili nlmmnrunenln 4!J wıcu mndde
slne tcvfıkan 17 Mart 1942 tarihine müsadl! sah gunü sant 15 de Onlat3'
da.k1 Manhaym hanının 3 üncü k!ltmdakl şirket merkezinde nşağıdnkl rw
n:ı.meyi müzakere etmek üzere davet olunur. 

En :ız (5) beş hlsseye mnlik hlssednrların 1çt.imo. gününden bir harta 
evveline kadar şirket merkczlne veya Milli Bankalardan birine hisselerlnl 
Le\"di ederek mukabilinde duhuliye varaknl:ı.n almalnn ve toplantıda bulu
nnmıyacak hissednrların da. nlza.m.-ıamcnln 59 uncu maddesine gore diğer 
ortnklardnn kimi \'ekil edeecklerse blldirmr:leri lüzwnu Uıln olunur. 

RUZNAMFJ l\lUlAKER~T 

GEÇİRMİŞ fİREÇET~ 

I. şte; donuk ve sert bir cildi be! 
yazlatıp yumuşatmak ve bu sa

yede şayanı hayret bir cilde mallk, 
olmak ıçln tecrubelerlnl geçirml~ ye-.\ 
nl bir tedbir... Meşhur bir ak.tru1 
gençlik manzarasını idame için bı 
guzelllk reçetesini kullanırdı. 70 ya• 
şında olmasına rağmen genç kız rol 

\telini oynardı, ı önce Penkreatln lle 
hazmettırllmiıı bir miktar süt kremaı 
'sı ile ayni ~lktar yine hazmettlrll1 

mi~ zeytln yağı karıştırınız ve bu.na 
iki misli taze süt kreması ilave edl 
nlz Bu t.crtlbl Eczacınız da haZlr 

Bu gibi şeyleri şimdiden düşün
mek, bugünden söze, hatta imıa
yn bağlayarak sağlamlamaya ça
lışmak boştur. Bunlar, henüz na
sıl billürlaşacnğı bilinmeyen, do
ğumu \'e biçimi kimsenin elinde 
olmayan karanlık hadiselerdir. 
Yeni Avrupa kuruluşunda oluru 
olmazı, ancak o zamanki vukuat, 
o zamanki kuvvet denkliği belli 
edecektir. Bugünün gözle göıii
len, elle tutulan tek hadisesi harp
tir. Ona bakalım. 

.. •ccmeddiıı Sadak 

1 - Meclisi Idnre ve müraklp r:ı.porlnrının okunnrak 1941 senesi bi
l lan~ ve hesaplarınm tetkik ve t:ı.sdlki He Idare Meclls1 ve murakıbın lbnısı. 

2 - Temettu:ıtın tenli . 

l yablllr. Fakat az miktarda pahalı~ 
'ya mal olur. Beyaz renkteki Cyaı?s~>ı 
Tokalan kremi terkibinde saf Zeyttnt 
yağı ile hususl surette hazmettırıımı_,-' 
sut kreması vardır. Cidden cildin ha"'! 

1
klkl gıdası olan bu tertip sayeslnd 
cildiniz beslenecek \'e ona fı.deta lna• 
'nılmıyııcak derecede bir gençlik v 
tazelik vereccktır.ı , Yukarıda resmi 
1 nı gordütünQz kndın b~ze yazıyor 
!~Kendim bile inanamıyorum, Toka 
lon kreminin uç gUnlllk lstımnlinde 
sanrn cildim beyazlandı, tazelendi ve 
güzelleşti.• Slı de (yağsız) Tok:ı.ion,1 
kremlnl - tenin cUzelllğl için tecrü-

4 

TEIUSiL 
Ş şli Halkcvlnden: 14 Ş..ıbıı.t cu

martesi akşamı saat 21 de Halkevi
mizdc Göstcrit şu~'>l t:ırafınc\.'m Cir.
sn.n S:ırr:ı.fıl komedisi t r.'IS'I edıle
cektır. D:ıvetiyC'ıer H.ılkevi bliro:ıun

dn teni edilmektedir. 

Y. Z. ·E. Orman Fakültesi talebe 
cemiyetinden: 

Talebe fi.rasındakl ark:ı.d:ışl.k hlsie
ı-lnl korurruık. mesleğe girecek ve ml;
avenete muhtıu; ttılebe~ yardım et
mek, talebe ar:ısında fikri tasarruf ve 
te:ı. vün uy:ı.ndırm:ık gayesln1 ıstlhd1.f 
e<:I-en cemiyetin: Istanbul vil.lyl'ti yfık
sek makamından alınan 18 1 ' 1942 
gün ve 454/371 sayılı ilmühaberi ne 
faalıyetlne mfisa:ı.de edilmiştir: 

Cemiyetin adı: Orm:ın fo.kultesl ta
lebe cemiyeti. Cemiyetin merk.ezl: İs
t:uıbul Buyükdcre lskele p:ısajı No. 
270. Müessis fızalnr: Faruk Sevlnı;: 
Orman rakfiltesı son ınnıf No. 1170 
'J'..C. leyli meccnnl Bahçekoy. Hikmet 
Öner: Orman fakültesi son sınıf No. 
1210 T. c. leyli meccani Bahçeköy. 
Kfımil Bılger: Orman !akultesı scn sı
nıf No. ll75 T.C. leyli mecc:ıni Bah
çeköy. Abb:ıs Cllara · Orman fakultesl 
son smıf No 1174 T.C. leyli meccani 
Bıı.hçel:oy. Zeki Çek1: Onnan fakfütesı 
son ınıf No. 1182 T.C. 1 yli meccani 
B"hC koy 

Bulana mükafat 

3 - Nlzamnamenln 27 ncl madde-,! mucibince vazifesi hitam bulan 
ıkl idare M-ecllsi dzalnrına. vernecek huzur ha.kk.ının tayini. 

4 - 1942 senesi için müraklp intihap ile verilecek ücretin taylnL 

Devlet Deniz Yolları lıletme 
Müdürlüğü llanları 

Umum 

Haydarpaşa - Kadıköy hattı tarifesi 
Haydarpaşa - Kadıköy hattında 15/2/942 pazar günuııden ILlbaren 

tatbik olunacak yeni tıırlfe iskelelere asılmış ve cep tarifelıcrl gişelcrlmlz-
do sntış::ı. çıkarılmı.ştır. (2216) 

İstanbul fiat murakab e komisyonundan: 
Ilfm No. 145: 1 
Istanbul şehrl dahillnde en iyi cins muhtelif et aza.ml sa~~ fiyatları 

a.ş:ı.ğ:da gösterildiği şekilde te.sblt edildiği llA.n olunur. (2183> 

Karaman 
Dağlıç, kıvırcık 

Kecl 

Canlı Toptan Perakende 
48 85 95 
50 90 100 

80 

İnhisarlar İstanbul baş müdürlüğünden: 
B;ıçmudiırlüğümli?; mıntakası dahilindeki tütıin ve kapnlı şffe lle içki 

satan bayller lhtlyncı karşıla.yacnk nisbette olduğundan ikinci UAna. kadar 
tiıtiın v müskir'.ıt bayiliği için beyhucfc müracn:ı.tta bulunulmaması Uı\n 
olunur. 2194) 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
942 3 
Kndıkoyünd 'Mühürdarda. Yaver bey soka(tında 16 nwnarn.lı hanede 

mukim iken 25'1 944 tarihinde öıe:ı Htımp:ırsımı kızı İŞkx>hl Altınclyıı.nm 
terekesine haklmlığlmlzce el konulmuştur. 

ı _ Bllinmlycn ml.rnsc;ılarının 3 ay 1çlnde hlikimliğlmlzo müracaat 

l besini geçirmiş ve z:ımanla tak:ı.rrüt1 
, etmiş bu gUzellllt reçetesini tecril~ 
ediniz. Bugün dünyanın her tarafını 
'ıda mllyonlarca kadın her saba~ 
muntazaman bu kremi ltull:ınmalt";' 

1 tadır. Tokalon kreminin memnun! .. 
yet bahş semeresi teminatlıdır. Ala( 
takdirde paramı lade olunur. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
8 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

T ürkiye 

1400 kurut 
750 :t 

400 , 
150 ll 

Ecn ebi 

2700 kuruş 
1450 > 
800 , 

ll 

Posta 1ttlhadına dahU olmıyan 
ecnebi memleketler: seneliği: 
3600, altı aylığı 1900, üç ayhltı 

1000 kuruştur. 

~·eıetonlanmız Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - id:ırc: 20681 

Müdür: 2U.97 

1 

rİ~!~~!~ ~~~~!!~.C~~n•~~~.~!!~ 1 
Müracaat yert: Elaziz Umum Nakliyat Şi. Ltd. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Şile itamsına. ta.hl Avcı koru va.kıt ormanlarının Mada.rlı ~vk.llnde bir 
sene müddetle 1te81llp imal olunmak üzere beher kentali 52 kuruş 20 paradaıı 
«6500. kental kömür 15 gün müddetle açık arttırmaya ç~tır. 

Ihalest 2312/942 pazartesi günil sa.at 14 dedir. İstddilerln 256 Um ilk 
tem.inatlarile Kadıköy va.kıfla.r müdilrlüRüne müracaaUan. c2M8• 

Harp silah ve vasıtaları komutanlığından 
Komutanlı~ız mlma.rlık 1şler11çin askerlltle Ul§lğt olmayan dlplomııh 

bir mimara lhtiy~ vardır. 
lsteklllerın 25 Şubat 942 gününe kadar lüzumlu vesikaları ile İzmıtte ko-

ınutanlı~ımıza. müracaatlıın. c2145• 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Merkezde istihdam edilmek üzere hava müst*rlığına. 1mtilıanla 1ld De

sinatör ,Ressan1ı1 alınacaktır. 
Verilecek: aylık ücret mlktan imtihanda. göstıerecekleri bilet ve kabiliyet 

derecesine göre c75• ile cl2-0t lira arasındadır. 
ImUhan 2/Mart/942 pazartesi günü s:ıat on dortt.e Ankara.da Hava müs

teşarlığında yn.pıl:ı.cnktır. 

Taliplerin mektep diploması, askerlik vesikası ve sair evrnklarlle bir· 
llkte bizzat 81Şubat/942 cumarte.sl günü saat on iklye kadar Anknmda M.illl 
Müdafaa Vekaleti hava. müst~rlığl zat işleri şubeslne müracaa.tlnn. 

Bu tarihten sonra yapılacak müroc:ı.atıarm kabul edllmiyeceğl UAı:ı 
olunur. 

Taşradan müracaat edeceklerin yol paralan kendilerine aittir. 
.21ss~ ~ıooo. 

ETi BANK'tan: 
20 - 30 Beygir kuvvetinde 

Buhar makinesine ihtiyaç vardır 
Eti Bank - Ankara ndrcs!nc mufassal m:ılümntln müraca:ıt olunması. ,, 

HOLANTSE BANK -ÜNİ N. v. 
ISTANBU L ŞUBE Si 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEVDANCIK. ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 

· KASA ICARI .... 
MERKEZi t KÜRASAO 

~ 

Ştı9ElEAI • AMSTEAOAM • ROTTEROAM - BUENOS AIRES 

CUACA.a • MAAACAIBO - HAJFA - WILLEMSTAO - ORANJEST.0 

8t0 oa .:'AN EIRO - SANTOS- SAO PAULO 

VUayet binası ile Kap:ıh ço.rşı ııro
sındakl yolda bir altın kol sa:ıtı 
kaybolmuştur. Bulnnlar· :ışağıd:ı.kı 
adrese getirdiği tnkdirde menun edi
l~L-tlr. 

ve mlrnsçılık sıfntlnrım blldirmeleri. l\luhıırrem 2G - Kasun 97 
2 - MüteveCf yeden ~Iı:ıcnklı ve borçlu olanlnrın bir ay içinde müra- s. İm. Gil. Öğ. İkl. Ak. Ynt. Dahili nizamname mucibince 2 Çlubat 1942 de o.lelüsul yapılan 

cn:ıtı:ı ııl.:ıc:<k ve borçlannı kaydettirmeleri ve vesikalannı tevdi eylemele!l E. 11,40 1,20 6.50 9.4() 12.00 1.32 

Şirketi Hayriyeden: 

İstanbul Detterdnrlığuıda lrad ser 
vet vergileri kaleminde HaUce Bodur 

vaktlnd• mlir:ıc:ırt etmiycn :ı.lac:ıklıl::.r hakkında 569 uncu madde hükmu- va. 5,19 7.00 12.28 15,19 17.39 19.10 32 ne1 kcşidede imha kur'ası isabet eden hisse senetleri numarala.mım 
nün tatbik olunaca~ı slcllll Ticaret gazetesinin 11 Şubat 1942 ta.r1hll ve 4553 nunınmlı n1ls-

3 - ~ıüteveffiye ait c ya 17 2 94.! alı günü saat ı:ı tle açık ~rlınna İdarehane Babılll elvan 
suretile sahlacaklır. 1'ıılip '1nnlarııı. mt!'ZkÜ.r t:ırihte mahallinde huır b11· Acımusluk sokak No. 13 Ulllh•ast•l•e•n•e.ş•re•d•ll•di•ği•il•ı\n••ol•un•u•r. _____________ ~·· 
lunm:ıları ilan olun ur. •••••••••••••ili 


