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ı Yeni Mahkemeler 
'Kurulmak Uzere 1 

1 
Bu Mahkemelere ihtiyaç Gösteren Yerler Tesbit EdUiyo ... 

1 

neAnk~a, 6.<1:AN) -Adliye Vekili Hasan Me- ı runma suçlularına bakmak üzere tayin edilmi~ 
m;nc~, ;1\fıl!ı Konınma Kanununun Adliye mahkemeler bulunmaktadır. 

~ekaletını alakadar kıslnlları ~trafı~d~ bugün "Vekaletin meşgul olduğu işler arasında, 

1 
eyanatta bulunarak şunlan soylemı<1:fir meclisin o··nu''müzdeki de~e · t• t' t• ".l\l"lll K " · ... ıç ımaına ye ıs ır· 

. ı . orun~ı~ kanununun hükümlerini mek istediğimiz kara ve deniz ticaret kanu~la-

1 
Yerı~e getırmek ıçın esaslı .hazırlıklarda bulun- riylc borçlar kanunu arasınduki aheng;i temin 
'Uakt.ay~z. Bu .~rada hususı nı.ahkemcler teşki- edecek olan layiha vardır. Bu layihayı meclis~ 

! . ne ıhtıy~ç gost~rec~k. derece~de işleri olan sevketnıek için hazırlamakla me;gulüz. Bunun 
t ~:rler hakkında ıs~atıstik ~al~atı. t?pla~ak- kanun haline girmesi gerek fakültelerdeki ted-

1 

yız. Gelecek malumata .g.ore, ışlenmn mikta- risat ve &erek mahkemelerin tatbikatı noktai 
l'I hususi mahkeme teşkibne lüzum göstere - nazarından çok faydalı olacağı muhakkaktır 
~ek yerle! varsa b}1 mahkemeler teşkil oluna- Yaptığımız tahkikata göre, vekilin bey.an~~ 

l 
l aktır. H~len vekalette mevcut buln~an ma- tında bahsettiği şekilde halen hu<;usi mahke-
ti6mata .~ore, hususi mahkemeler teşkiline ih- meler teşkiline ihtiyaç gösteren mahdut yer- 1 
b ya~ gost~ren yerler pek ~ahd!1ttur. z.aten ler İstanbul, İımir, Ankara, Adana gibi birkaç 1 
ugün dahı bazı .:=erde müstakilen ~b ko- ·-b~~·~k ticaret merkezidir. 1 

, 
4LMANYADA J 

ESEN HAVA 
Simdfye kadar dalma serl bir za
:terden ve yakın bir sulliten bah
seden Alman devlet adamları ve 
Alınan gazeteleri, ıimdi millete 
11abı:r ve metanet tavsiye ediyor
lar. Propaganda Nezın Goebbels, 
Alman milletinin daha birçok fe
dakArlıklara katlanmıya hazır ol
rnası lilzumunu öne sürmekte, har
bin ne vakit biteceğini değil, na
sıl biteceğinl dOşürunek lAzmı gel
diğini söylemekted.ll'. Bu değişen 
ibavanm Alınan milleti üzerindekJ 
tesirleri de Berllnde bulunan ya
ibanct gazete muhabirlerinin yazı
larından anla~tl.ıyor. 

M. Zekeriya SERTEL 

A. lmanyada esen havayı Füh 
rerin son zamanlardaki nu 

t~lanndan, veya Alman gazete
lerınin neşriyatından bir derece
l'e kadar sezmek mümkündür. 
l .Şimdiye kadar harbi 1941 yılı 

1~1,9de bitireceğini söyliyen Hit· 
4t!r, en son nutkunda harbin ne 
"akit biteceği hakkında tahmin 
de bulunmaktan çekinmiştir. Bu 
da hadiselerin onun kar.ar ve ira
desinden daha kuvvetli olduğı.ınu 
~abuı ederek vakalara istediğı is
~~ameti verıniye milletedir olma 
'Ugiru anlatmaktadır. Filhakika 
liitler 1941 yazında şark seferini 
bitirerek A vrupada harbe son ve 
teceğini ve bu suretle Avrupa kı 
tasım sulhe kavuşturacağını umu 
Yor, milletine de bunu vaadet -
ln_ekten geri durmuyordu. Fakat 
bitdiseler ondan daha kuvvetli 
Sıktı. Alman - Sovyet harbi bit
tt'tedl. Fazla olarak Amerika da 

le
harbe girmiş bulundu. Bu suret

Almanya, tahmin ettiğinden 
Sok daha uzun bir harbi göze al
blak zorunda kaldı. 

Boyuna ufukta sulh gören Al
tllau milletinin birden böyle U· 

~Un ve kanlı bir harp tehlikesi fe kar.şı karşıya kalışı Nazj rica· 
lllin de, Alınan matbuatının da 
ağzını değiştıı·di. Şımdiye .Kadar 
db~una seri bir zaferden ve yakın 

ı.r sulhten bahseden Alman dev
l~t adamları ve Alman gazeteleri, 
§ırndi millete sabır ve metanet 
tavsiye ediyorlar. Propaganda 
razırı Goebbels kendi gazetesi O· 
an "Das Reich,, de bir teviye Al· 
~~an milletinin daha bırçok feda· 
~lıklara katlanmıya hazır ol -
tllası lüzumundan bahsetmekte 
harbin ne vakit biteceğuıi değil, 
?lasıl biteceğıni düşünmlye davet 
etrnektedir. Alman matbuatı da 
?nıllctin şimdiye kadar yaptıgı 
fhedakarlığın kafi gelmedığini, 
atbı kazanmak için daha uzun 

'Ve acı mahrumiyetlere hazırlan· 
~ak Iazımgeldiğini sôylemt!kte -
dır. 

Sovyetlere malzetne sevkiyatmın 
auldığı şayialarını tekzip eden 

S. Welles 

Avrupaya 
İhraç PIGnı 
Hazırlandı 

İngiltere Adaları Üs 
Olarak Kullanılacak 
Ve Planın Tatbikine 

Derhal Gecsilecek 

Pasifik'te Müttefik 
Kuvvetler Wavell'in 

Emrine VerUdi 
(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

Yeni Mısır 
Başvekili 

İş Başında 

Nahas Pasa 
lngiltere ile Olan 
Dastluğu inkişaf 
Ettirmek Arzusunu 

1ildirdi 
Kahire, 6 (A.A.) - Yeni Mı • 

sır Başvekili Nahas Paşa, teşkil 
ettiği kabinede Hariciye ve Dahi 
liye Nazırlıklanru uhdesine aıa· 
caktır. Başvekil, bugün demiştir 
ki: 

"Parlamento feshedilecektir. 
Diktatörce hükmetmıyeceğiz. Fa 
kat serbest ve parlamento vasıta 
siyle hükumet süreceğiz.,, 

Nahas Paşa, muahedenin tah • 
mil ettiği mecburiyetlere iki par 
tinin menfaatleri dairesinde sada 

!:lir Sonu Sa. 2. Sü 7 

Sırp Çeteleri 

Belgradı Her Gece 
Bombalıyorlarmış 1 
Moskova, 6 (A.A.) - Moskov"

dan öğrenildiğine göre, Sırp çe
telerinin topçusu her gece sabııhıı 
kadar Belgradr bombalamakt:ı.drr. 
Gece ı:ete1er şehre kadar girerek 
Alman devriyeleriyle muharebe 
ediyorlar. 

SiYA Sİ HALK GAZETES( 

UUNYANIN 

V A C 
F..N YUSEK 

H E R 
SAATİ 

O N 
Et 

CONSTANTIN 
Cenevre 

Türkiye Miimessili Z. Saatman Sultanliamam 

Uzak Şark ve cenup ban Pasifikte muhtelif harp bölgeJerine yayılmış bulunan Japon kuv,•etlerin den bir grup yürüyüş halinde 

Japon tebliğine g3re, Felemenk h:trp gemilerine yapılan baskın Cava de
nizinde Kangeang adası açıklarmdu vuku bulmuştu~ Haritada muharebe
nin cereya nettiği yeri ve yeniden bombardıman edilditi bildirilen Su-

rabaya (Cava adasının doğusundadır) deniz üssünü gorüyoruz. 

r -
LASKERI VAZİYET) 

SINGAPUR ONUNDE 
Mücad~le Başlarken Umumi 
Vaziyet İn9ilizler Hesabına 

Pek Ümitli Görünmüyor 

PASifiK_ HARBi 

Bir Japon 
Baskını 

SA·.RK CEPHESi 

Harkof ve 
Kursk'ta 

Felemenk'e Ait Rus Radyosuna 
4 Harp Gemisi Göre Alman 
Tahrip Edildi Hattı Yarıldı 

Singapur' da Karşılaklı 
Topçu Düellosu 

Şiddetini Arttır.yor 
F. HINDISTANJNDA: 

Ber1in, Sovyetlerin 
Çok Ağır Zayiat 
Verdiğini Söylüyor 
Berlin, 6 (A.A.) - Alman ordu 

Toky;,6 -(A.A.) _ İmoar3.tor _ ları başkomutanltğmın tebliği: 
luk umumi karargahı bildiriyor·: Doğu cephesınde Alınan kuv" 
Japon deniz tayyareleri, Cava de- vetJeri hava teşekküllerinin ehem 
ııizinde Kangeang adasının 50 mil miyetli desteklemesiyle düşman 
cPnubunda bir düşman donanma· taarruzları ve muvaffakıyetli kar 
sını tesbit etmis ve Cava tipı şm~ taarruzlar esnasında diişma
ti.670 tonluk bir· Felemenk kruva- n~ ınsan v~ malzeme ~ın~an 
zörünü batırı:nıs 6350 tonluk di· agır zayıat verdırmişlerdır. 
ğer bir kruvaz<f;ü ağır hasara uğ Rurs~u~ ~·rnal doğu kesrminde 
ratmış, Cava tipi dığer btr Fel.; ınevzıı hır karşı~k taarruzunda 
menk kruvazörünü tahrip etmiş it"~ ::>onu Sa. 2. Sil 5 

\'e 7050 tonluk Marbleheed bir 
Amerikan kruvazörünü de k:eza 
tahrip ey !emiştir. 

Nihayet 5000 tonluk diğer bir 

l
gemi de batırılmıştır. Bu muha
rebede Felemenk donanması, he -
men tamamen imha edılıniştir. 

r-- 1 
i Dün Hayvan ı 
1 Kesilmedi 
r 

Surabaya deniz üssü 

rv:;~n~---M. Se~ki y AZMAN 1 Baı~::a; ~0:.:""";!~menk 
••.• • ......... __. •••••••. -·---·--------····· .. ••••••••••••• t . .. . . .. . tebliği: namlır raporlann bildir 

l 2 Toptancı Koyun 
1 Sakladıkları için 

Malezya yarım adasını lşial eden 
Japonları; uzak doğudaki en mühim 
İngiliz kale:;j olan S!ngapurdan halen 
500-1500 metre genişliğ1nde bir kanal 
ayırmaktadır. Bu kanalı geçmek ve bu 
kaleyi de ele geçirmek için muharebe
nin ilk safhası, karşılıklı topçu düel
losu başlamıştır. 

İngilizlerin ada halindeki bu kaleyi 
ehemmiyetiyle mütenasip şekl'd~ tah
kim etmiş bulunduklartna şüphe yok
tur. Keza ada olmak da müdnfaa lçin 
coğrafyanın bağnıladxğr hlr kuvvettir. 
Ancak bu adayı diğer adalara ve me
sela Ingilizler ordusuz ve silahsız ~1-
dığı zaman dahi Almanların saldır
maya cesaret edemedikleri tlı itanya 
adasına veya aylardanberi havJ bom
bardımanlarına maruz kaldığı halde 
sılpsağlam duran ve mukavemet eden 
Malta adasına benzetmek diğru ola-

maz. Zıra .~telrilen~ ~uşman karasıyle diğine göre, Bo!·neoda Samarinda 
ar:smda yuzla~ce millik mesafe bulun- şehri şimdi Japonlar tarafından 
dugu halde Sllıga~u:,u ı:alezya ka- işgal edilmiştir. 

1 Adliyeye Verildi 
rasından ayıran. buyuk bır nehir ge-
nişliğindeki kanaldır. Ötekilerde ada- ~ Sonu Sa. 2. Sü 3 

~~ep ve toptancı kasaplar, koyun 
getırılemedlği ve hayvan kesilemedi
ği şeklinde bazı iddialar ortaya ata
rak, dün perakendecilere et verme
mişlerdir. Fiyatların arttırılması yo
lunda Mürakabe Komisyonuna yapıl
mJş olan müracaatın reddi üzerine 
bu vaziyetin hastl olması dikkatİ 
çekmiştir. Bu hususta Koordinasyon 
Heyeti kararının tatbik olunacağı ve 

ya çıkartma yapmak için deniz harp 
kuvvetlerine ve nakliye gemilerine ih
tiyaç olduğu halde berikisinde hafif 
tekneler. sandallar, sallar, tombıztar 

1fiir Sonu; Sa: 4; Sil: ı 

o-

Habeşistan İmparatorunun 
İngil tereye Hediyesi 

Londra. 6 ( A.A.) - İmpar'ltor 
Haile Selasle, İngiltereye, oğullarrn
dan birinin komutasmda bulunan bir 
Habeş livas ıhediye etmiştir. t;;ffj"' Sonu Sa. 2. Sü 7 

Mihverciler f G~ @---~~ 
AFRiKA CEPHESİ . . . 

Gazale'ye 
Yaklaşıyor 

LONDRA YA GÖRE 

Vaziyet Müphemdir, 
Külli Kuvvetler Daha 
Karşllaşmamıştır 

Roma, 6 (.A.A.) - "İtalyan teb 
!iği: Doğu Sirenaikte düşmanı 
takip eden Gazala çevresi isti· 
kametinde ilerlemektedir. 31 
sonkanuna _kadar tahrip veya 
zaptedilen Ingiliz kamyonlarının 
sayısı 1220 yi bulmuştur. • Berlin, 6 (A.A.) - "Tebliğ 
Maltadaki liman tesisleri bomba 
lanmış ve ilti İngiliz denizaltı 
gemisi hasara uğramıştır. 

lngiliz resmi tebliği 

Her Mevsim Hükmünü Sürmelidir 
RE F 1 K Me~~imle~, .an~~~. k~ndilerine yakışan hü-

. k~.lerın~ ;yuruttükJeri zaman özü sözü 
HAL 1 D bır, açık yurekh, ıçtencil ve dürüsttürler. Saman 

KARA 
altından su yürüten iki yüzlü, arkadan vurucu 

Y mevsimler~ bir ~ana dursun ... Tam sıcak bir yazı 
_____ ,. ve tam soguk bır kışı, serin ve ılık geçen yaz ve 
kışlara listün bulur ve onlardan hayırlı sayarım. 

Kış. kışa benzemelıdir; yaz, yaza ... Suratma yaz maskesi ta
l{~!J. gelen bi.~ kış, hileli. v~ ~üpheli bir iş yapmıya hazırlanmış gi
bıdır;. ona guverunemelı; ıpıyle kuyuya inmemeli; ip merdiveniyle 
de _mına.rey~ ç~am-~lı! K~ş~ gi_rerken biliriz ki, kar yağacaktır; 
çokça da yagabı~ır. Boyl~ hır ıhtımale hazırlanmış olduğumuz ıçin 
ve hoşumuza gıtmese bıle, beklenilenı bulduğumuzdan do1ayı 
ne şaşmak, ne de kızmak lazımdır; lazım olan, önceden tedbirli 
davranmaktır. Yaza geli.nce. o bize güneşli. sıcak günler ve yıl
dızlı, durgun geceler getırmelidir. Geçen seneki gibi bulutlu gök· 
ler ve cam ardından seyredilen nemli manzaralar değil! 

Bu değişen havanm Alman 
milletinde husule getirdiği 

tesrı-i de, bize Alınanyadan gelen 
Ylllcular ve Berlinde bulunan ya 
hancı matbuat muhabirleri ania
tıyorlar. İsviçrede çıknn "Gazette 
ele Lausanne,, gazetesinin Berlin 
tnuhabiri Alman halkının ruhi ha ~ 

Kahire, 6 (A.A.) - Orta şark İn
giliz tebliği: Kara vaziyetinde bfr de
ğişiklik olınamıştır. Hava kuvvetleri. 
miz dün bilhassa muvaffakıyetler ka· 
zanmışlardır. Muhtelif noktalarda 
düşman muvasala hatları boyunca V"' 

İşte baŞJmızda sürekli, zorlu bir kış var .. Fakat, çok şükür, 
~.algın hastalıklardan eser yok. Bu, azgın kışın suçunu hafifletici 
onemli bir sebeptir. Yağışlı, lodoslu, çipil ve çürük haYalarm tlık 
~~ ~ürüp gittiği, ısı derecesinin sıfırüstü sekizden aşağı düşmedi
gı nıce kışlar bilirim kı, halk nezleden, öksürükten, gripten kırı
lırdı~ vücutler paçavraya dönerdi... Şimdi, dipdiri! Her mevsimin 
hakkiyle hüküm sürmesi hem daha normal bir şey oluyor, hem 
de insanıarı soğuktan korunmağa zorladığından sıhhat balt:lmın
dan daha iyi sonuçlaı veriyor. Havanın zararlısı. dönek, hoppa, 
düzenbaz, sinsi, içten pazarlıklı olanıdır. Mevsimin iyisi aldı:ı.tmaz, 
olduğu gibi görünür iyilik veya fenalık. elinden geleni açıkçası
na, mertçesine yapar Ben, sözünde duran, randevüsüne vaktinde 
gelip işini bitirdikten sonra çekilip gitmesini bilen, hesabına sa
dık, kin veya muhabbetinde açık, namuslu, karakterli mevsim· 
leri severim. Böyle insanları da! l:IfT Sonu Sa. 2. Sü '1 

letini şöyle anlatıyor: 
~194Z yılına girerken Alman W'ınston Churchlll heykelleri ve heykel teklinde yapılan bardaklar ıoıı zamanlarda Amerikada moda halini al-

--~. 
2 

Sü i · fmıı. Yııkarki resimde. bu iate me~gul b!?' imalathaneyi ıörüyoruz: Win&ton Churcbill bardakları fınbdan ı;ıka-
l:lfj_ Son~ a, ~. rıldıktaıı ıonra el ite boyanıyor, 

r _ "1::.iı:.~"">. 
~-------~·'~ · .. ~ ~~~~~~~~~~~------------~~~~~~------~---~_J 
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Atölyede lüzumlu 
Etyalar Y apılıye>r 

D.Qlnnenden Un 
Çalan Amele 

Panccr Fiyattan 

Şam Radyosu Buıo.n 
A~ıyor 

t bul, 1 (A A) - Yen Şam 
radyosunun açıbş töreni 7 Şubat Cu
m ıona ttır Şam rad-
7osa 27,50 metn dalp amnlutu o
ııertnden ealıpcaktzr. 

y: Lennt raıd7osa da 1 Şubat-
tan AYJVpa lı--' net-
riYl-ia..tllliıustııs. 9a btlJa•• 

TAN 

.. • " Manifatura 
2 Gün Sonra Y enı~ qyau 
Bol Miktarda Odun 
Ve Kömür Geliyor 
Şbadi19 kadar fe)arimlse gelen k6mihlerden " odunlar

dan ...... ·~· tehrimize yeniden b4)1 mildanla ki -
mlir ve odun setirileeeldlr. 

Motörleıe meebarl mtlkelelfiyd ytlkletildikten sonra 
Şileye, Afv•T8. bmlte ZS motör sönderilmittir. Bu motörler
de• C. 1 odan, Z1 i kimlr ,eklemektedir. Havalar 'bosmUl
lı takdirde kömflrler ve odunlar iki cfln• kaclu f8hriınise 
aetlılleetıktlr. 

Mot.irler 101 tonluk oWap lpa gelecek llılmtlrler Je)ırin 
mllltlm ltlr ibtlyaelDI bqdlyacaktır. 

Dliw tarafta ltaatba 4• tlskUdanla fakir balka bin kilo 
klmtlr~. 

K&nilr ltJtiluali aüratle arlı11or 
A·ıbn, 8 (TAN) - Zowaguldak könıtlr havzuma maden 

dlnti sevki itin ltinmla tedbirler almnuştu. lfav-.tanın komtir 
IAtlhulltı ltaaOn 4180 tona bulmaldacbr. Yalanda istihsal 

9009 tona çıkacaktır. 

Dün Yakalanan 
YUMJUncular 

Yunanlıtana Dumlupınar 

Gönderilecek 
lturlulufun 7C"ine Yuııanlstana 

Dumlupmar vapunınun lfSnderllmes 
Jı:att olarek lı:ıanrlaştınhnffbr 

Dumlupmarda hazırlık 7apdmakta
dır 

1 YAPAGI iÇiN 
BEYANNAME 

VERiLECEK 
vtllyetten teblll edllmlftlr. 
KoordlnM)'on Hfyetlnln 1.10. 

1141 tmrlh ve IOO •)'lh k•nın 
ınuolblnca- vlllyetlmla pv,..I i
tinde bulun•n yepellere el kon· 
muı olduOundH, heklkf veye 
hOkmf bl10mum .. h•l•rın elle
rinde mevcut yepellerı ftlheyet 
10ı.114! terlhlne k•d•r bulun
dukl•n yerin en bDyDk ınDlklye 
lınlrlne beyenneme vermelerl. 
•kel takdirde Kooftdlnnyon He· 
yetinin ba ,..,.... mDted•lr oeaıf 
hDkDmlerlnln tatbik olun11e11lf 

1 bir kere d•ha teltlll olunur. 

Ehliyebiz Berberler 

~üpheli Bir Olüm 
KQçQkpazarda ômerbe;, apartma

nının fkbıd btmda ~ kalbn Şa

• 
Dağıtma işini iaşe 
Müdürlüğü Y apryor 
1ıbaılt blr1lkleri kana117le eebrl

mize rettrflmll olan her nevi mani
f tun ..,.... ı.,. Mtldllr tone de9· 
redDm sttr. Gelen manlfeturalarm. t 
... llQdilrlotOnc• lhti78CI tıllıbit e
dilmiş m nlfaturacılfra tevzilne b -
1anı1m)ftır. 

Mmtaka Ticaret MOdOrlOto. k u
çuk tlc rlerine tebl tt8 bulun 

al ed lecek k uçuklarm Mild rl -
te bile:! rthneden piyasaya çıkarılm -
mur t.tenllm şt1r 

Begannameaiz ,ebr 

Ekmek \{amelerlnl vermek ve br
n derili dunımunu incelemek 1 n 
btltthı Belediye fU~erfnde birer b -
ro kurulmad karar stınlmıtbr. 

Diler ta ttan ildim Pi fırını 
hamurkln fsak m şteril k rn 
ekmek ftlirken ya1nı1anmıltlr. hak 
mahkeme;pe ftl'llmlftlr.. 

Bir Kamyon Dört 
Kiılyl Yaralacll 

Edlrnekapr - s rkecl aruaida lt-

Frama Pe Ce lo- Dün altm •bJlaıi olmamqtır El 
cmt Odallnda nm 1'tt~ _ _._'"""c-

pıpbelt görOldOIOnden. ceset morp Y'arıanı-.u ne,.. altından bir aıtm. n Jtra ""'" blr 
ıranı JdDçeye 500 kUruf enfbnlttlr. 

~~~~~~~~--~~~--~~~~~---~--~~~~~_;_~~~~~..::.._---
lıaldınlmlbbr. 

GF:C~ G'L'-M HABEALEA 

Köy Enstitülerinin 
Verimli Çalışmaları 

PASiFiK HARBi ALMANYADA 

DiKKAT 
ALINAN MALLAR 

NE OLUYOR? 
Evvelkl gOn .. hrhnlzdeld ... 

fak hava depolaruulll Pdl 10 blll 
teneke beyaz peynir ve 7000 te• 
neke yal bulunup, bani.,. el 
lconmut. 8a ıkpaan ve elvelfa 
dald depo arda aha INl•a.. 
benzw b rçok 11181 glzlncilll da 
tehmln olunuyor 

HDkOmet ..... yakarı .._ tlh 
tarada burada ı zfenmlf blf'90k 
mallar bulup alıyor 

Bu mallar ne oluyOl"f ..... 
hakk nda bir ,.y b lmlyoruz,. I' .. 
ket fikrimizce ba mallan .. w
,,. ba tarda bakkel 81'11 ... ıt. 
mak wya •tılıte çıkarmak dol· 
,. dell dlr Bunlar ınade1111d ~· 
nıarz elde ed lmlftlr o helde • 
malları Belediye veya d ... bir 
devlet tetkllltf ile fukeN Mika 
bedeve veye 90k 11euu c181ııbnek 
dol,. olmaz mı? Vurea......,_ 
bu Malları •klarn .. nden • d• 
yade arar glSren tekir halktır, 
vurguncunun anırma faydalen
mekta da onun hakkı,,....,. .... 
tediye veya Ticaret Vekllettnln 
tetklllne h•drlend•lf .... ,,.,a 
tevzi b rolan ba kebh rnall8l'I 
daidma it nl llzerlM ·- Mlf 

f2 oçtlK BABE~·-
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3 TAN 

::~:u~::2·:. Mi li Korunma Kanununda 
7IO • 1 Ay 11100 " 

l~i~iii~ıj~·ı Yapılan Son Tadilit 
Avrupaya ihraç Ne , ....... - .. --············ ········-······ •••••••••••• 
Zaman Yapılacak? J Halk ve Memurları Alakadar Eden Hükümler • Fazla Çalışma • istihlak, Satış ve 
ınglliz kayna~::ı~anM~:i~~~~ i imal İşlerinin Tanzimi • Kira Bedelleri • Mallara Azami Hadler Tayin Etmek • 

habere göre, İakoçyada bir ih- : • H 
~ç ~:1~ ı~~üıı;:kta::·u~sake~; LFatura Usulü ... Münakalôt, Zeriyat işleri • Cezai Hükümler • ayat Sigortas' 

!erek bu orduya alınm!şlardır ve 

usl mahiyette talimler görmekte. ••• •• • • • •••• •• • • • • • ....................... • • • • e e e e • e e e .... ""' .......... -•""'•""'•~•••+<11 ..... ~---.......... - .......... - ........................ -.-
~~~k ::o ~:anm!~~:~~ıı:o~:~ Millı korunma kanununun kilmct bir kararname ile tayin etle- zeriyatın nevi ve çq tlerinl tayin veya de iki misli para cezaslyle b"raber ıs 
lunduğu halde, bu ordunun her ta- bazı. maddelerinın değıştıril - ccktır. herhangi bir mahsulün ekimini mene- günden 2 aya kadar h3psed lir. 
buru 250 tane motörlü vasıtaya ma- mesı hakkındakı K.ınun ıneclıs- • Kıracı mukavele hükümlerine ri- dcbilir. Büyük ve küçük ba, hayvan- e Sanayi ve maadin mucsscsclc-
llktir. Bu ordu tarafından iki gün te kabul edılınış ve kanun.yet ayet ettikçe mılli korunma kanunu ların alım satım ve kesimini tanzim riyle difer iı ycrlerindckı h zmetl 
~veı yapılan bir geçit resmi 50 da- kesbetmiştır. K'1nunuu defıışen mer'iyettcn k lktıktan Uç ay sonraya veya bunlara el koymya hlikümct sa- mazeretsiz tcrkedenler, muattal -ıımn· 
lUka .Urmüştilr. İngilizlerin geçen maddeleri hakkında muhtclıf kadar mal sahipler nln açacağı tahliye Uihiyettardır yi ve maadin müesseselerinin lşlctil-
&enedenberi çok miktarda paraııUtçü tarihlerde malUmat vermiştik davalarına bakılmaz. Cezai hükümler me1i, veya el konması kararına riayet 
ltıtaıar yeUııUrmekte oldukları zan - Bugün de kanunun halkı, tadr- etmlycnler, nakil vasıtalarının iıcret-
necı Imekte ve Amerlkada İngiltere lerı ve müesseseleri yakından e Kıracı muddetin b tmcsindcn on e Fazla çalışma gün ve saatlerin- lcri ve çahştınlmaları h kkındaki ka-

in pike tayyareler yapıldığı haber .1 . h k . l bcı gün evvel yazı ile gayrı mcnkulu de çalışmıyanlar, taYJn edilen etiket rara hububat ekmek ve ektirmek hak 
Ver lmektedlr Geçenlerde Şlmall 1r- ı gılendıren ve er esın uı me- boşaltacağını mal sah b ne bıldırnıe- ve fiyat listelerini koymıyanlar, zeri- kmda ittihaz edilecek karRn ı ayet 
l ndaya Ame~Jkan kuvvetlerinin gel- s• ıcabeden ana kı~mı hakkında dıkçc kira mıiddctı aynı ş rtl rla bir yatın tayin, tahd t ve menine alt ka etmiyenler 100 llrad n lOOO liraya ka-
m ı, izlanda adasında miktan mn- toplu olarak malumat verıyo- sene daha uzatılmış sayılır Yalnız ki- rarlara riayet etmiycnler 25 llradım dar para cezasına mahkftm ed ı r Te-
l tn olm~an İng Uz. ve Amerikan ruz: racı gayri menkulu tahlıyc edcccğını 300 liraya kadar ağır para cezasına kcrrüründe 250 liradan 2500 liraya 

vvetlerlnln bulunması, İngılterenlo on beş gun evvel blld rmııs veya mal mahk<lm cdilfr. Tekerrür ederse bu kadar para cczasiyle birlıktc 1 aydan 
ille cudu on binleri geçmesi icap e- Fazla çalışma sah bı bu gayrı menkulü me kcn ola- ceza 50 liradan 600 liraya kadar çı- 6 aya kadar hapsedilir 
den tayyarelerin! Almanyaya karşı • Hukümet luzum görduğu tak- rak kullanmak zorund k tırsa muka- karılabilir. 
b Yilk bir tasarrufla kullanması gibi dirdc un fabrık la rna ve defirmenlere vele muddctin.ın hitamında tahliye ta- • Sanayi ve m3adin miıessesclc-
" kralar, müttefiklerin krtaya karııı lehinde bulunabilir. Hukümet tayin e-
b ı ve dlfer sanayi ve maadın miicsscsc- rlndcn hükumetçe istenilen malOmatı 

r ihraç hareketi yapmıya hazır an- lerlne el koyarak ı'•letcb lı'r, Bu 1·,_ deceği yerlerde ve komur fiyatlarında k 
1 

• 
d v vcrmiyenlcr ve arar ara rıayct et-ıklarmı göstermektedir. değişiklik olursa kaloriferli bınalarda 

letmenln devamı muddetince müessese miyenlcr, ihraç satıtlarının tek.il ve 
Bugünkü ıarUar içinde Almanya- sahiplerine munas p tazminat verile- ki kira bedellerinde tadilit yapılmak şartlan hakkındaki karRrbr dııında 

rıın İngiltere adasını istılA l lmkAnsız üzere bir kararname nctredcbilir. 
RörUlme!.de beraber, muttcfık kuvvet- ccktir. it görenler 50 liradan SOO liraya ka-
l Azami hadler tayin etmek dar ağır para cezasına mahkOm edl-e n kıtaya bir ihraç hareketi te- e HiıkOmet aanayi ve maad.in mü- lir. Tekerrür ederse 100 liradan 1000 

büslerf mümkün sayılmaktadır, esscsclcrindc ve diğer iı yerlerinde f t z •• 
D nl- hAklmlyeUnf ellerinde tutan Ö i 1 l ' ve a ura usu U lİ!'<ıya kadar para CezasiylC birlikte a .. ıhtiyacın derecesine ı re ı eaat er nı 
""üt•-.. klerln hava Mklmlyetini de blll 15 günden 3 aya kadar hapsed lirler. 
"' ..:ı• gece ve gundıiz iiçer saat arttıra r. e Hiıkilmct )Uzum ıordiığü maddc-
teının etmlı olmaları lAzımdrr. Ame- Fazla çalışma için verilecek ücret is !erin dahilde azami aatıı fiyatlarını eithal ve ihraç mallarmm satııta
t ka böyle bir ihraç hareketi için i- kanununun 37 inci maddesine gôre veya mal yctlcrlnc eklenecek azami rında muayyen fiyatlar haricinde sa-
c p eden nakliye gemilerini temin e- tayin edılir. kir nısbctlcrini tcsbıt edebilir. Bu tış yapanbr 15 günden 3 ayn kadar 

cek vaziyettedir. Naziler, şimal " · 1 ln hapsedilmekle beraber satıtın veya 
d k fiyatların veya bu lı:.r nısbct crın 

rnundan İ panya hududuna kadar • Kaclınl nn, 12 yapn an Yl1 arı mubayaanrn fark tutarınm be• m'sli 
kl i l 1 d üstünde mal satmak veya satışa arz .. nan binlerce kilome\relik bir sa- kız ve erke erin sanıyı 1 er n e ve • 

1 
ag·ır para cezasına mahkftm edilir Te-

d da k k k kl etmek yasaktır. Keza tayın o uıun müdafaa etmek mecbur yet n e- 16 yaşın n yu arı er e çocu arm kerrüründe ceza iki kat olarak huk-
ler ve tabll ve zaruri olarak bu maden işlcrndc çalışmam lan hakkın- cins, nevi ve vasıflara aykırı mdal S3- molunur 
ilin ancak bazı nokt larmda kuv- daki kanuni tahdıtler kaldırılmıştır. tılması veya satııa arzcd 1mcsı c ya

e ll olabilirler. Milttet klerin ayni Hafta taull, ulusal bayram ve genel saktır. 
anda muhtelif noktalara birden tatıl gunlerindc çalışılmaması hakkın

rruz etmek suretiyle düşmanı ııa- dairi kanun hükümlerini hukOmet lü-
ırtmalan ve bir sürpriz baskını ile, zum gordüğü hallerde tatbik ctmlye

e elce kararlaştırdıkları noktaya as- cektir. Fakat işçilerin birer aylık fa
r çıkarmaları mümkündür. En mü- sılalarla çalıştıkları işlerden baıka ııı

h ın mesele bir köprilbaııı tutmaktır. lcrdc haftada bir gün tatil hakkı kat-
8u işte en milhlm rotil pike tayya- dırılmıyacaktır. Hukumcte b lQmum 
t !erin ve paraşütçü kıtalarm oynı- ticarethane ve müesseselerin açık bu
y cağı tabiidir. Bu klSprübaşmtn mü- lunacakları gunleri ve asgari iş saat
d faasında deniz kuvvetlerinin de lerinl tcsbit sallihiycti verilmiş oldugu 
~Yilk yardmıı dokunncaktrr. Böyle g bl asıari fa mliddctince bu ticaret
~ teşebbüs kar TSmda, işgal altında- hane ve mucsseseler de açık bulun

memle etlerde s bot j 'e isyan ınaya mecburlurhır. 
eketlerinln genişlemesi ve bunun 
tte!lk kuvvetlerin karaya çıkma- / stihliik, satış ue imal işleri 

e Toptancı, yan toptancı ve pe
rakendeci tacir veya bu 11fatı haiz ha
kiki ve hukmi ıahıslar arasında yapı
lan alım ıatım iıılerlnde fatura verıl
mcsi ve bu faturaların muayyen bir 
müddet için aaklanmaaı usulünu hiıkO
mct mecburiyet haline koyabilir AJ
ni zamanda 100 kuruıtan fazla aat11-
larda ahcı isterse satıcı fatura ver
mıye mecburdur. 

e Salahiyetli memurlann istiyece
ğl malQmatı vermlyenlcr vesika ve 
defterleri g8stermiyenler 25 liradan 
250 l!raya kadar para cezasına mah
kQm edilir. Tekerrüründe eczalar iki 
kat alınır. 

• 111 mükellefiyetine riayet etmi
yenlcr alacaklan gUndellfln beş mls
liııden yirmi beş mıs1inc :Cad:ır P ra 
cezasına m hktlm edilir. Tckerrürun-

e Sanayi ve maadin müesseseleri 
mamullerinin mlibayaa edılmcsi, maki 
ne ve istihsal vasıtalarının aatm a
lınması, el konan maddelerin ve hay
vanların tesliminden imtina ed•nler, 
saklıyan, kaçıran, saklamaya ve ka
çırmıya teşebbüs edenler veya bunlara 
1ardım edenler 250 liradan t0.000 li
raya kadar aiır para cezasına mahktlm 
edilir Suc; mcvzuuna teıkll eden mal· 
lar müsadere olunur. 

e HükGmctçe yapılan mlirakabeye 
mümanaat veya tlcarf kred teri t3hdit 
veya men'lne mfitealllk ittihaz olunan 
lı;ararlara riayet etmiyen mali mües
seseler 1000 liradan 10 000 liraya ka
dar para cerasına mahkGm ed lir. 1"e
kcrruründc para cezası Uç misline çı
kanhr. 

• HükGmetçe ittfhu olunan karar 
hilafına teşekkül eden ılrketler. ko
operatifler kapatılır, bu tcşelckiıllı ya
panlar veya ortaklarlt suça iatıra:k e
denler 100 Uradan 10,000 )ıraya ka
dar para cczaıına mahldim ed lir. 

e Vlicude getirilecek stoklar hak
kmdaki kararlara riayet etmıyenler 
250 liradan 2000 liraya kadar para 

ı ve memleket içine yayılma tnı 
!aştırması ihUm 1i çoktur. 

Roosevelt'ln ve Church ll'in Al-
e HukOmct !uzum gordligu maddc

lell'in lstıhlllcinJ, satı ını, ımalinl men 
veya tahdit edeb lir. B zı maddeler n 
tcsblt edılen mlkdar ve tayin edilen 
oartlar dışında san ylcilerln ve tacır
lcrln stok yapmal rmı yc:sak edeb lir. 
Tüccar olmıyanların ticaret kasdiyle 
herhangi bir maddeyi stok yapmaları 
veya herhangi bir maddenin tcsblt e 
dilecek mikdard n fazla b r ktlrilmesi 
hükümctçe mcnolun b lir 

e Tacir sıfatını haiz hakiki ve 
hükmi tahıılar araıında alım Hbl(I it
lcrinde satıcı bir maim mevcudu ol
madığını söylerse alıcının t lebı u?:e
nne ona bunu tcvs k edecek bir ve
s k vermeye mecburdur "MURIA" VE "GAR UM" 

nyayı bir num rah düşman olarak 
ki etmeleri, Ş malt İri ndaya A

ertkan kttalarmm gelmesi gıbl vA
lt l r, bahnrdan evvel yahut bahar
da krtaya bir ihraç hareketi yapıla
c ğı kanaatini hasıl etmektedir. Fa· 
it t bazı haberler ve ıaylalar, böyle 
b r teşebbüsün. Alman harp maki -

ı ta rnız kabiliyetini tamamen 
ybe t kten sonra yapılacağı hlsssi

rı uyandmnaktadır. 

Welles'in Sözleri: 
Vaşfngtondan gelen bir habere g8-

te • Sallhlyetf.ar mahfıller, son 24 
t z.arfmda Amerikanın Sovyet 

S\ syaya vldettltı yardımda geclkme-
1~ olduğu hakkmd ki ııayialan tek
z p etmektedirler. Welles gazetecılere 

u me ele hakkında Sovyet hükil -
trıetinden hiçbir ıikAyet almadığım 

ylemiııtir. Yine ayni mahfıller IU 
l'loktayı da tebarüz ettirmektedirler: 

vyet Ru yanm, Almanların ilkba
har taarruzunu muvaffakıyetle kar
nıyabllmek için, 15nUmüzdekl iki ay

da ordularını mükemmel surette teç
h z etmek hususundaki arzusu ne ka
d r şlddefil oluna olsun. Amerikan 

n yiinln lmkAnlarmı ve nakil va-
ıtalannm kffayetslzlillnl takdir et

lrlektedlr Amerikan sanayii, Rusla
rın yeni 

0

blr Alman hücumuna mu
avemet edebilmesi için mümkün o

l n bUtün gayretleri sarfetmektedlr. 
D ter cihetten Almanların Kafkas 
~ ollerl istikametindeki mevzilerin
de tutunmaktan ibaret olan esas ga
)eleri suya düşmek üzeredir. Bu çok 

emnuniyet ver'cl bir neticedir; çün
lt petrol kifayetsizliği Almanları ye-
1'11 bir cephe açmıya mecbur edecek 
>'•but 15nümüzdekl ilkbaharda geçen 
leneld kadar ılddetli bir taarruz yap
lll ktan allkoyacaktrr,,, 

e HukQmet ithal ve ihraç madde
lerine fiyat tayin ve bu fiyatların faz_ 
laya ithallt veya noksanına ihr cat 
yapmayı mcnne veya herhangi bir it
hal, ihraç ve istıhl&.k maddesine prim 
vermiye veya prim almaya salih yct
tardır. 

Kira bedelleri 
e Mıllf korunma kanunu merıyctte 

bulunduğu müddet içinde ıehır, kasa
ba, iskele, liman ve lıtasyonlardald 
gayri menkullerın kira bedelleri art
tmlamıyacaktır. Kira bedelleri için c
r.aı milli korunma kanununun tatbi
kinden evvelki ııon kira mukavclena
meıinde muayyen olan bedeldir. Ay
ni zamanda diğer mukavele :ı1artların
da da lı:.iracı aleyhine del tiklik yapı
lamıyacaktır. 

e Kiraları bir muk vele ile tayin 
edilmiı olmıyan veya kanunun tatbi 
kine ba:ıtandıktan sonra yapılan vcyR 
azçok tadıl cdılcn gayri menkullerin 
kirasının nasıl teıblt olunac tını h:i -

e Her dukkin, mağaza, ticarcth ne 
veya satmak maksad ylc mal konabi
len yerlerde ve pazar yerlerinde top
tan veya perakende satışa c;ık rılan 

muayyen malların cins ve fiyatını ıt8s
teren etiket veya işaret konulması 
mecburidir. Etiket ve iıarct konul'llası 
mumkün olmıyan h Herde herkes n 
gorebileceği hır yere fiyat 1 stelerinin 
a11lma11 lizımdır. Muayyen m llarm 
neler olduğunu mahalli hyat mur kıs
be lı:omlsyonlan tayin ve ilin eder 

e Muhik bir ıebep olmaksızın bir 
malı fazla fiyatla aatmak, aatııa ar
ıetmek, 1atııtan imtina etmek, kaçır
mak, saklamak. muvazaa yollyle elden 
çıkarmak, mahdut ellerde toplamak 
linclrleme muameleler yapmak, bir 
malr satmak ic;in d fer bir malın ı1a 
ılınması mecburiyet ni koym k fiyat 
yiıksellışfne ıebep olacak fatura ve ve
sika tanılm etmek veyR prop canda 
yapmak yasaktır 

lfliinakalat i~leri 

e Hilkftmet her türlü huıusl na· 
kil vasıtalarınm ıcyriıscferini tanzim, 
tahdide veya men veya azami nakil iıc 
retl tayin edebillr Bunları mutat Üc· 
retlerini vererek lüzum cöreceii yer
lerde çıhıtırabllir veya bunları satın 
alabilir. 

Zeri yat 
e Hukilmet herhancl bir mınukad 

Sayın Refık Halid K ray'm ' Gun
lcr Geçerken,. kdşesinde, geçen ıUn, 
balık yağınm !itince adını yu:mış ol
ması bana da, başlıkta ıordı:ğıiniiz 
Litince sözleri hatırlattı. Bunlar da 
bizim Boğaziçinin ıki meşhur balığın
dan çıkanlan iki salçanın litince ad
larıdır 

Eskı Romalıların balık yeme·c pek 
meraklı olduklannı, belki, kltapl3rda 
okumu sunuzdur. Her Romalı b r ba
lık ycd'fi vakit, onan btlı su balığı 
mı, yoksa denizden mi çıkanlml't ol
duiunu mutlaka anlamnt Bunu n
lamalı: pek de buylik bir marifet dc
gilse de, balık yemesini d ha iyı bi
len Romalılar, her bahfın hanıi t th 
sudan yahut hangi dcNz lı:ıyısınd n 
avlanmı, olduğunu, balıfın lezzet:n
dcn ant mayı lüzumlu b r marifet sa
yarlarmış ... 

Eski Romalılar bahfa ba kadar 
meraklı olduğundan kendilerinin knra 
ve deniz sularında avladıkları balık
lardan batka, zaten bütün dunyaııı'l en 
lezzetli balıkları olan, İltanbul Boğa
zlçlnin sularından avlanan balıklan 
pek severlermiı. 

Ancak, İstanbul ıularmda avlıınan 
balıkları burad n Romaya kadar ta
ze, taze g::;ndennck o zamanlarda mum 
kun olamadıfmdan, lstanbulun '°n 
meşhur balıklarından ik'sıni. ınkarak 
ıulannı ve yağ] rını çıkarırlar, ıon-

ra onları tuzlayarak Romayı ıondt-r r 
lermiı. Romalılar da bunları nlça o
larak yemeklerinde kullanrrlarmı~ 

Muris. bizim palamut balıklarından 
çıkarılan salçanın adıdır P lamut 
bahtı, Istanbu'd o samanlarda da 
bereketli olduğu için ondan c;ık rılan 
salça Romada daha ucuz satılır, bu
nu keselcı-ı dcrm olmıyanl r tJ kul
lanabil rlerm ş 

Fakat, uskumrudan çıkarılan Oarum 
salçasına, o zamanlarda, Hind stnndan 
getirilen baharat d 'kanııurılaralı. tez_ 
zetl arttırılır, bunu da varlıklı olan 
Romalılar yemeklerine katarlarmıı .. 

Bu zamanda balık aalçasını yemek 
1erc katmak ldet de~ldır Fakat bı
zim Boğa:r.ıçlnden avl nan p 1 mutla
rın lezzetini, şımd de, bizden başka 
herkes takdır eder Onun içın bu harp 
zamanından önce, bu palamutlan yuk
lenerck gotürmek üzere Istanbııl lı
manına irili, ufaklı bir çolr ıcmılcr 
ıclir ... Onlarm taşıdıktan palamut 
balıkları gıtt kleri yerde pek makbule 
ıcçer, zeytin yağlyle birlikte, kUçuk 
kiıçük parçalar halinde tenekelere sa· 
lamura yapılır ve methur Ton b:alıgı 

diye satıhrdı 
Biz, o methur palamatlanmısı, ta

ıc taze yenllebllmek için belki aat•la
maı diye ger sin geriye denize ata 11 

o mahilcr ki de ya içredir, deryayı 
b lmezlcr .• 

SARAY SINEMASINDA _.._, ,._ Bugün TAKSIM 
1 

T Y R O N E P O W R 'in 
LlNDA DARNEL ve BASIL RATHBONE 

ile beraber yarattıklan 

ZOR ONUN İŞARETİ 
Bi.ivük muvaffakıyetle devam ediyor 

' l~ugiin 1 de tenzilith matine •••••• 

2 büyük ve f evkaliıde film 
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birden: 
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Madam la Zonga Yaşayan Mumya 
Dans ve ıışk rılmt 

Baş Ro11Prrle 

Dehşet, fl()rlrn ve heye<-All fılnı 

Bın Rol'11d": 

DICK r '°'RAN 

cezasına mahkilm, tekerrüründe ba 
para cezası 1000 liradan aşağı olma· 
mak iizere bir seneden 3 seneye lcadar 
hapis cezasına mahkOm edilir 

e Mal biriktirmek memnulyetine 
muhalif hareket edenler 10 liradan 
100 liraya kadar para cezasına mab
küm. tekerrürün"Bc bu mikdar iki miı
line ç1karılmakla beraber bir aJa ka
dar hapis cezasına da• carptmlır Stok 
lar ve biriktirilmi, mallar müsadere 
olunur 

e İhbara rağmen malını gtimrillrten 
çekmlyenler 100 liradan 500 liraya Jı:a. 
dar para, 15 ıtündcn 3 aya kadar ha
pis cczasma mahkQm edilir 

e Gayri menlrulfln lrlraamı arttı
ranlardan bir senelik Jı:lra bedeli tu
tan kadar para cezası ahnu. 

e Kanunun menettiff lhtiklr ve 
istismar fiillerinden herhanıl birini 
işleyenler. işlemeye teıebbils veya hun 
lara bilerek yardım edenler 1000 li
radan 10.000 liraya kadar para ceza· 
ıiyle birlikte 3 seneden 10 seneye ka
dar hııpsedlllrler. 

e İhtikir ve istismarda •CJ& te
ıebbliste ve yardımda kast ..,, temin 
olunan Ur az ise fiilin mah;1et ne 
cöre 100 liradan 1000 liraya bdar 
para cezasına ve 3 aydan bir aene1e 
kadar hapse mahldlm edılir. Dükktn, 
mafaza ve ticarethaneleri bir aydan S 
aya kadar kapatılır •e ba müdd"t nr
fında ıuçlular ticaretten menolunar 
Tekerrürü halinde bu ccıalar arttın
hr 

e Eter temin edilen menfaat pek 
az ise 50 liradan 100 lfraya kadar 
para cezası almrr, ticarethaneleri 7 
ıi.ınden bir aya kadar kapatılır Te
k-n Drilnde ceza 25 liradan 200 1 raJB 
çıkarılır, 7 günden 1 aya kadar hapis 
cezası verilir. 15 etinden 2 aya kadar 
ticarethaneleri kapatılır 

e Bütiln lhtiklr ve istismar halle
rinde matJann müaadereaine hllhno· 
lunur. 

e Milli lronınma kanununa c6re 
verılen ve kati1et ke1beden bftktt:nle
rin hfllbaları. masraflan mahkftmdan 
alınarak neırolunur. Ba hllkllml er hll
lbııları ticarethıınelerln ehe çarpan 
yerlerine bU,.Uk harflerle yazılarak 18-
pıstırıhr 

Hayat sigortalan 
e Hu~met milli korunma bna

nunun mer'f balunduiu müddet sar
fında prim ve sür primleri ödenm~yen 
h vat siırortalarmı inkitaa tabi tatma
mııktııdır 

e lnlrita devrHi içinde aslrt-rf ft• 

zlfede iken ölen ılcortahlarrn tıalr 
sahiplerine 3000 liraya kadar olan 
müemmen mebllflarmm tamamı " 
bu mikdardan yukarı olanlannlri 6ç 
hi:ı linıdan asıh olmamak üzere hll
kilmetçe tayin ed len mikdan ve r:lyazf 
hesaplıırının fazlası hak eahlplerlne 
ödenir 

YENt NEŞRtv AT: 

11 K OOWETJll - Murlf Velrllllfl tarıfnı 
dan ne1redlllr hdtalrlr llfretıntrı " eflt111e" 
ıaretHldlr ti •• to uncıı HJ'tlan cılr11111nr 

* ADLtYB cıunnaı - u11,.. ve.aıı11 
t•••fından ehr .,. ne~POlunur n lııd MMnl11 
1 % n 1 ,.,..,, Plrmıttır 

* 
A.NA - Ayhlı aile deratıllir O ••• 11 

' ı ne td lnılıtlr 

* VAJtJ.IJC - lfDlı,..ıcl " -lelrettl fllıh 
mecmııaaıdır. :Zot acı .. ,.... Anlıara•ı 11lımıı 
tır .. 

ULJCU - xım ırtıttar •erstaldlr. ı •nnı 
HJ'tlil neftı nalmll H HJfa ,.,,,..aı ltlr .. 
kilde AahHda ııaıredllnılıtlr. 

* CUNHURIYKT KANUNi.ARi REHllB 
RI - B ,.oı. Mlllet Mec:Ualnln ıllr lctlmaınclan 
lııboran llabııl alır,,.,, lı•na11larnı -r't oı.11 
l•nnı, -cllı lıararlınnı, 11lumulftaıer, tal 
ılrler n mtıhlm hrarnamelarl• lıor4ıııu,..n 
MJ'tıl n ttvhidı lçtıha1 kararlarrru ırll t•nı 
dtrluen Avulılt Jl'oıb H ..... GQ,,.. 
hıuıbul 

* 
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7 GÜNAHKARLAR 
Sıcak iklimlere mahsus ,ehvetlengiz filminde 

Bu Hafta SUM~R Sineması 

ÇENBERLITAŞ SINEMASINDA 
Fevkalade prorram 

1 • BiR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ 
PAULA WESSELY 

MiLLi TAKViM - KOD .. uıtlıl ~ı 
... lıtdlaelcrt sb1 dabe bJdetmlfdır. Buz 
,... 11•.U ...,... ..,..,,..., A.talu .a.ı.rta 

... 4artıım ... ııut •Tfdlr. Natneln ı.tannı. 
~. ffQıııtltablat .. ttoaaadır. 

1 Askerlik 
fUBET DAVET 

Akıl 

'l. 2 - 942 

Hocalıklan 
Yazan; ULUNAl 

Son zamanlarda bazı mealektaşla 
rm yuılarında tiklyetten gay

ri bir husuıiyct gormcyc başladun. 
Bu hunıiyet ıuetccıliiın pek fayda• 
1ı bir cephesine temaa cclıyor. A dcta 
mesleiin hakiki hüviyetiru belirtiyor, 
battl bı.zde yanlıt olarak gaıctecılife 
isnat edilen yalnız "ayıp görücü,. liık 
"kusur bulucu" lak, ve "sır d i(ltırı" 
hiı yalanlıyor. 

!ılealefim ıeven bir ıa1.cteciyi sevk 
ve idare elen puılanm ib esi memle
ket menfaatini gösterir. Gazctecı, yaL 
mı ayıp ıorme%, ya1nu kusur bal· 
mu, ekseriya o ayıbı ortadan Uldı
racak o kuauru duzeltecek çareyı ek 
duıW:ur •e ıoyler. lfte mesle'1n YG• 
karda bahaettliim hususıyetlenndftl 
biri de budur • 

Nakll vautalarmdan ıik!yet ~diyo
nu Şikbet kolay bir mcvıudur, ba
nurtla ıütunlar delil sayfıılar dr>lar, 
Geçen ıün Refik Halıd meıcll tracı
vayda bize düıcn varifelcn de aayın
ca herkes biraz duraksadı. 1nılecck. 
binilecek yude durulm tr.aıı ihu..rım 
bıletçl yahut vatmandan l~itmek an• 
cık lı:ibrimize dokunmaz ını? Rıbatı• 
mıza taalHlk eden bu cibı n'lktata.-ı bıa 
kendU ibnizden tatbik etmc:liyız Ara. 
da boyle ihtarlar, yol ıostermeler, • 
kıl öiretmeler ıorüyorum. Bazıları 
pek yem>dcdir; bazıları da lnı.ar.ı to. 
be11lim ettirecek mahiyettedir. 
Meıell ıeçen ıün sayın meslckda

fım Felefin elektrik tasaı ruf un& a.ıt 
bfr fıkrasını okudum: On üç "ladde
llk bu "ekoııomiya,. Ulyihasında bul 
maddeler beni ıüldurdu. Bu arada S. 
kinci maddede: 

"Tramvay arabalannın içindeki ı,.ılı 
lan yarı yanya ıöndürmek ., tavıı ye 
ediliyor. Bunun elektrik aarflyatındt 
hiç bir fark etmlyecefi, maltlmdu" O 
halde bunun faydası olsa olsa kendi .. 
m1zi karanhia ah~urmaktır. 

Altıncı maddcyı pek alaylı buldumı 
•'Uç kattan eksik yerlerdeki a ·an .. 

ıörleri yanlı: etmeli.,. 
lki katlı hatti üç katlı apartıınan

lara asanıôr konulduıunu biz dam 
ıormedik. Eicr varsa hakikaten ba 
luzumaua hovardabia ben de lmı:a~ 
rım. 

Sekizinci madde elektrik fitiilmm 
iıletmiyerek yerine atcı üttıt-rin a 
kullanılmasını ileri suruyor. Bu n ... k .. 
tada dıkkati celbcdecek bir ''bihaber• 
lik goriıyoraı. 

Onuncu madde llCl "elektrikli vando 
lltbrlerln ve ıüpürge maldneleriND 
kaldırılmasın isteniliyor, Herkesin i• 
ri iri lofça çivisi kestiii bu havada 
vantilltöru kim iıleuYorl Merak ctı. 
tim. 

On ikinci madde kasaplardaki ıu,.. 
ma makınelerlnin el ile çevrilmesi ba.o 
bındaclır. Buna mukabil on uçilndl 
madde de bcrberlcrleki her Çetıt ma. 
kineler hiç olmana ancak haftadal 
dört cün tatile tabıdir,. 
Bunım manası: "Merbamet.Uce 1o,. 

ma yapan kaaaplar, kıymalık eti tar-o 
tıp vennelı:le ikt fa edecelı:leri için ~ 
terde yine et tahtası tıkırtıaı iıitU ... 
ulı:, berberler de haftada üç ci1ıı ., 
çacaklar ... demektir. 
'On ilç maddelik tanrnıf llyihaam 

okuyan H ba cibi itlerden pek ıU.el 
anlıyan bir mütefennin arkada, ıöyle 
cevap verdi: • 

- latanbalda ıenevf on, on iki milo 
yon kilovat elektrik aarfedllir. Ba Oll 
üç maddolik tanrruf tavıiyeainln he~ 
ıine riayet edilae nihayet kaıanılacall 
ancak dört yüz bin lı:iilovatur. Gorillü. .. 
yor ya büyük bir te1 farketmez. 

Ben öyle düıilnmfiyorum. Azla cSo.. 
t1llll Feleği memnun etmek Jçln dlyo.. 
rwn ki: 

- Hiç bir faydası olmasa da bld 
milsrifliie alqtırmazl Bu da u le7. 
defllcHr. 

o L o M 
Devlet Matbaası esk! müdürQ zner,. 

hum Bay Hamid.in ojlu Gala~ 
Uae.I müdilrlllk baş muavini izzet 
Ün'ün ajabeyııi, Amerika Linotip yazı 
dizme makJnelerl fabrikası htanbul 
vekil ve müdürü Osman Fevzi Ltto
man evvelki ıün akıam üzeri ıtuz-
1Uncuktald evine gitmek üzere indi· 
il Üsküdar iskelesinde kazaen vefat 
etmiıUr. Cenazesi bugün Kuquncuk
ta Bicanelendi sokalı 28 No, dald 
haneainden lı:aldmlacak ve eenaze 
namazı Beylerbeyi cami nde Bile na
maımı müteakrn kılındlktan ıonra, 
Beylerbeyindeld aile kabrlstanııuı 
defnedilecektir. 

** Merhum Osman Fevzi daha kOç{lt 
yattanberl makine işlerine merak 
aardımuş ve bu uturda hayatının •o
nuna kadar mesaf sarfetmiııtfr. Ken
disi yazı d zme makinelerinin Tür -
yede tamimine ilk teşebbüs eden ve 
muvaff k olan adamdır. Merhum ç • 
ltfkan. yorulmak bilmez. zim ve • 
rade sahibiydi M klnelerl bizzat 
ker, kurar, Anıalarmı tamir eder, 
hattın aksam ve teferrfiatmı bil 
Memlekete bu işlerden anlıyan bir
kaç adam yetletlnnlye muvaffak ol• 
muştur Merhum Linotip mOesae esi· 
nln Londradald fabrlk sında blzuf 
ça11$8rak mühendis şahadetnamesinl 
almıştır Hurufat işlerinde rahmeW 
Haçik Efendi ne idi iae, Linotip ya» 
dizme makinelerinde de Osman Fevzi 
o derece hizmet etmlstir. 

•••••••••••••••••••••••• 
ŞEHIK Ti'\' Al ROSU 

8tıda eut 11.IO da Tt7RK TITATllOl17 
TARtHJ WATIN&l.~ 

DaAJI IDIKlı h u ... M&t 10.H .. 

auzo..u UINC& 

YAKINDAı P A il A 

Amerlk nın tnesul devlet adamla
l'ıhtn dütüncelerine ne dereceye ka
dar uygun olduğunu bllmedıltlmlz bu 
lrl lAalarda şu mühim nokta goze 
l:arpm ktadır: Amerıkalılar ve t b 1 
Olarak İngilizler, Sovyet Rusyaya Al
lrl n ordusunu mağlQp etmek için de
lil, sadece Kafkaı petrolleri yolunu 
kapama mı mümkür kılacak derece
de yardım etmek ister Jl5rünQyorlar. 
~le bir plAn kabul edildiği takdir
de, Sovyet ordusunun yükünQ haflf
~ek ve onun Alman ordusunu 
Irıatlılp etmesini temin etmek için, 
t\ıı(lmQzdekt aylar içinde İngilizlerin 
,,e Aınerlkablarm Avrupaya asker 
Ctkarmalar1 beklenemez. Belki ilk
bahar taarruzunda Kızılordu ile be
l'aber Alman ordusu da yıprandıktan 
~, bunun neticesi olarak A vrupanm 
butnn memleketlerinde isyan hare
\euerı ıenlşledlkten sonradır ki, tn
lllhler ve Amerikalılar bu ihraç ha
l'eketlne ıe,ebbüs edecekler ve bu 
~an hareketlerinin f temedıklerl fs
lltt metler alm ma mftnl olacaklar-

Seyircilerini glJYetmektedir. 
Ruglln saat 1 de tenzilatb matine. 
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(ASKERİ VAZIYET) 

Si GAPUR ONUNDE 
Mücadele Başlarken Umumi 
'Vaziyet İngilizler Hesabına 

Pek Ümitli Görünmüyor 
~ 9R::ıt::ınrl'i J JncidP na yapılacak bombardımanlarla d'l 

yani bir nehri geçmek içtn ınzım olan Singapurun yükü hafifleyemez. Singa
vasıtalar kiifi gelir. Bu itibarla ada ol- pur Japon hava kuvvetlerinin devam
maktan dolayı kazanacağı kuvvet hay lı baskısı altında tutulacaktır, 
li azalır Japonların hedefi: 

Kale bahsine gelince bu kale daha Bu şartlar altmda Singapuru mü-
zl:yade denize karŞl yapılmıştı ve Ma- dafaaya başhyan İngiliz ordusu :çin 
laka boğazmı harp gemilerine kapa- dayanma keyfiyeti ve müddeti kendi 
ması düşünülmüştfi. Kara tarafmdan kahramanlığına ve diretme kabiliyeti
bir saldırıma uğrıyacağı hesaba katıl- ne kalmış demektir. Simdi başhy:m 
mıyordu, Çünkü cenubi Çin denizinde karşılıklı kara topçu düellosunda ik: 
toplanacak lngiliz, Amerikan, Fran- ı taraf diğerini zayıflatmaya ve Ytldır
sız, Holanda donanmaları kar&ısı.ıda maya çalışacaktır. Japonlar bu ateşle 
Japonların üstün1ük temin edenuyece- mukavemet merkezlerini, batarya yer 
ği kabul olunduğundan Mal~zya ya- lerini, sahillerde yapılmış tahkimatı 
rımadasına Japonların asker çıkart- ve manileri yıkmaya çalışırlar, tngi
rnası tasavı.ır dahi edilemiyordu Her Iizler ise bu tesire mani olmaya, b~
ne kadar Çlnde Japon kuvvetlerı var taryaları susturmaya, adayt kuşatmak 
idiyse de bunların cenuba dör.üp ev- için hareket eden kıtalan ve nakllyc 
veli Fransızlara alt Çin Hindistanmı, kollarını dağıtmaya uğraşır. Adanm 
sonra da İngiliz dostu S!yamı ele ge- şimalden cenuba doğru olan genişliği 
çirmesi ve hele Japon ordı..sunun 20 kilometre, şarktan garbe doğru o
yolsuz, bntakhk, geçilmez istiva or- lan uzunluğu 30 kilometredir Bu va
manlariyle kaplı Malezya şark sahi- ziyette hemen her tarafı Japon kara 
lini takip ederek binlerce knometre topçusunun tesirine maruz demektir. 
mesafe alması akla getirilemiyordu. Ancak ortada ve tepelerin cenup ya· 

Rakamdan ziyade politika hesapla- maçlarında mahfuz yerler uzak topçu
rına dayanan bu tahminler, politika- nun ate§inden cmln olabilirler. Bu i
r.m süratli değişmesine uyarak altüst tibarla adaya tevcih edilecek kara toP
oldu ve Japonlar da SingapUTIJn kar- çu ateşi de hayli ytpratıcı olacaktır. 
şısına hem karadan, hem denizden, 
hem havadan, hem şarktan, hem de 
garptan dikilmiş ve yerleşmiş bulunu
yorlar. İngiliz müdafiler için ikinci ve 
güç durum da hudur 

Hava üstünlüğü: 

Ada üzerindeki İngiliz kara kuvve
ti ne kadardrr bilmiyoruz~ Bunun hi.r 
Japon sözcüsünün dediği gibi 14,1)00 
olmasını pek akıl almıyor. Bu pek az 
bir kuvvettir. Galip blr tahmin oh · 
rak ileri sürülen 25000-30000 kişilik 

Gelellın üçüncü gür;;Jiiğe: Hava t.arp bir kuvvet de müdafaa için pek kesif 
lerl hem denizde ve hem de karada sayılamaz. Eğer kanal boyunca, öıı
en can alacak rolü oynamak:tadrr. Va- ceden yapılmış veya sonradan Yakit 
kıa tek ba;,larma b ir zafer kazanama- bulunarak meydana getirilmiş betc,n
salar dahi, h~va ~vvetleri üstünlüğü dan, sağlam tesisler ve iyi maniler 
olmadan denız fılolarmın ve hatta den mürekkep bir tahkimat mevcut i
kara ordularmm zafer kazanması da ' se bu kuvvet bu cepheyi uzunca bir 
artık imkan dahilinde ~~ğildir: İş bu müddet tutabilir Eğer bu tahklmat 
cepheden de tetkik edılınce Sıngiipu- ancak son zama~larda muvakkat tah
ran vaziyeti parlak olmaktan çok u- kimat tarzında ve açık bataryalardan 
zaktrr. _ . . _ 'J7llpılmış ise müdafaa işi çok daha zor-
- M~ezya yanmadaS1 u::enndelı:ı b~- taşmış demektir Japonlar topçu ate

tı:" usler Japonlann e~ne geçmiştır. şi ve tayyare bombardırnanlariyle a
Bınaenaleyh Japonlar Sıngapura ~: dayı kUi derecede sindirdiklerine ka
şı en ağır bombardıman tayyarelcnru naat getirdikleri zaman bir nehri geç-
av tayyareleri refakatinde olarak kul- . . . .. 
ıanat.!leccklerdtr. Buna karşthk ada medeki tabıyeyı ku~l~narak Ye. du~
Japon hava kuvvetlerinin ve kara top_ manlar~ı ş_aııırtmok ıçm r;;olı: g~~ bU
çtı:mnuıı daimi ateııine maruz olduğu cephe uzennden ve geceden -~•tifade 
için üzerindeki hava meydanlarından ederek_ kan.alı ge~e teşeb~us ede
istifade edilemez veya pek az istifa- ceklrdır. Bır defa hır yerde tu.unmaya 
de edilir. Sumatra ve Cava adaların- muvaffak olurlarsa arkası çabuk gelir. 
daki meydanlarda bulunan av tayyare Zira ka~a o;dusu ~~kı:nından _Ja~on
lerini ise tam Japon bombardıman lar .kahir bır üstunl~ğe sahiptirler 
tayyarelerinin ada ufkunda ~öründüğü Zayrata bakmadan geı;ıreceklen kuv
zaman uçurup getirmek ve bunlara vetlerle a~ . üzerinde de iıstünlüğü 
saldırtmak imklm yoktur. Zira Japon temin edebılırler. 
tayyanılcri ancak ada ufkuna gird!k- Hülasa; Singaput" Japon saldım:D 
leci vakit görülecektir ki bu görünme- ı başlarken bizzat İngilizler gibi biz de 
den bir kaç dakika sonra bombardı- mukavemet bahsinde pek ümitli olamı. 
man c1:ı baıılamış demektir. Felemenk yoruz. Maamafib hazan manevi imil
Hindistanı adalarrndan kalkacak tay- ler, Singapurun İngiliz imparatorlu
yareler bu sahaya Yaktinde yetisPTnez. ğunun müdafaası ve uzak ŞArktaki 

Nihayet İngilizlerin ve müttefikle• prestiji bakımından ha~z olduğu ~hem 
rinin buradaki tayy-.ıre kuvvetlt'n çok miyetin idrak edilmesi, normalin üs
mahduttur, Japonlar ise tayyare kuv- tünde kahrarnanlrklar göstenlmesine 

avetıerini ve taıyyare sanayilni düş- saik olabilir ve belki arkadan yetlııe
manlar:mm tahminlerinin çÔk ü:zerin- cek takviyelerle de ha mukavemet 
de tekemmül ettirmiş bulunuy'>rlar. hesap edilebilecefinden çok fazh ola
Binaenaleyh Japon hava meydanları- bilir. 

~ ...... - A n O .-.-ı; 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Karuluş Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Z1raat Bankasında kumbaralı ve lhbllr91Z taearruf h ... plannda • az l50 
llrael büffınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apıilıdakl pllna ii15• 

N ikramiye daöıblacaktıl". 
4 ~d1 1,000 Lira it' 4,000 Ura 
4 ,. 600 .. 2.000 • 
4 .. ;'50 .. 1.000 • 

40 .. 100 .. 4,000 " 
100 .. 50 .. &,000 .. 
120 • 40 • 4.800 .. 
'ffiO • 20 " S ,200 ıııı 

DiKKAT: Heaaplarlndakl paralar bir sene içinde 50 nradan atıtOı dltml
yenlere ikramiye ·kt.ığr takdirde % 20 fazlaslyle varllecektlr. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclkllnun, 11 Mart ve 11 Hazlı-atı 

tarlhlerln :!e çekflecektll" . 
.......... ~~ .,..,,,, r0 n n ct:esc:t n in «:a.t' o ___,,o o s 

TAN 
,~ .................................... , 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mahkemesi 

1 
Satış Memurluğundan 

SATILIK KAHVEHANE 
Rauf, Kenan, Saim ve Servetin tasarrufiannda bulunnn Edfme

kapı haricinde tramvaya bir dakikalık mesafede EmJrbuhari Topçu
lar mahallesi Rami kışla caddesinde eski 1, 2 yeni 6, 4, ı - 3 ve Ah
met Hanı evvel vakftndan sağ tarafı han sokağı sol tarafı Kanhbak
kal sokağı arkası kısmen han kısmen meydan ve cephesi Bayrampa
şa caddesi asfaltı ile çevrili 1914 lira muhammen kıymetli dükkAn ve 
müştemilatı 26/2/942 Perşembe günü saat 10 dan 11,30 a kadar 
mahkeme başkatibinin odasında satılacaktır 

O günü muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak
dirde ihale edilecek aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere 9/3/ 942 Pazartesi günü ayni saatte ve ayni mahalde 
satışa devam edilerek en son arttrrana ihale edilecektir 

'1 - 2 - 942 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 K~ Ahnabı1ir. Her Yerde Pullu Kutulan t.rarla lsteyiniL .. Evsafı: İşbu mahal halen kahve dükkılıu olup zemini çimento dö

şeli ve oldukça vasi bir de bahçesi vardır. Bahçede yuvarlak ve 
taşlı bir havuz olup dükkana bitişik bir de odası vardlr. Bu odanın 
yanında diğer odaya benzer bir mahal daha olup yalnız bunun en
kaZI içerisinde bulunan müstecire aittir 

1 - İşbu gayri menkulde müseccel ~ gayri müseccel bak sahip
lerinin ilAn tarihinden itibaren 15 gün zar!mda vesaikiyle müracaat
lan lazmıdır. Aksi halde gayri müseccel hak sahipleri paylaşmadan 
hariç kalırlar. 

, - BAYANLAR ve BAYLAR 

2 - Artbrmaya girecekler yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ve
receklerdir. 

3 - Arttırma bedeli peşindir. Memur kanuni milhlet verebilir 
4 - Bedeli ihaleyi müşteri mi'admda vermez ise ihale teshed!İe

rek, gayri menkul yeniden arttırmaya çfkarılır. Ve en son arttırana 
ihale edilerek aradaki fark bilfı hüküm müşteriden Rlmır. 

5 - İhale tarihine kadar vergiler hissedarın ve telliiliye ile 20 se
nelik evkaf taviz bedeli müşteriye aittir. 

6 - Şartnamf' bugünden itibaren herkesin görebileceği surette a
çıktrr. Fazla malumat istiyenlerin Satış/202 numarasiyle memuriyeti
mize müracaattan lfızımdır. 

~.............................. , 

~iicssesemizdc d2ima Kadın ve Erkek, KOL, CEP SAATLERİ, 
Masa. duvar saatleri, Altın ve Platin Nişan yüzükleri, kıymetli taş
hırla siislii CİCEI{ ve PLAKLAR ve Yeni (Şcvaliye) Yüzüklerinin 
Zengin Çeşitterlni Buluntlurduğomuzu Bildirmekle Şeref n1ıv~nz. 

SiNGER 
Saat Mağazaları 

A I> R E S : İSTA..'VBUL EMİNÖNÜ 
CADDESİ No. 8 

68 ........................ i... ~ 

Devlet Deniz Yolları lıretme idaresi ilanları 

1ZM1 R POSTASI 

İzmire her harta Pazar günleri yapdmakta olan ve muvakkaten 
lfığvedilen İzmir postası 8/2/942 tarihinden itibaren her hafta Pazar 
günleri muntazaman icra olunacaktır. Melkur tarihte Tarı vapuru 

Pek 

Yeni ve fevkalade bifJ 

PUDRALAR I(• 
1 MODA INDA 

1 
TEBEDDÜL I'---

M AKS i M'de 

saat 13,00 de Galata rıhtrrnmdan kalkacaktır. (2066) ' , 
Devlet Orman işletmesi Belgrat 

Revir Amirliğinden ,,. 
I - İşletmemizin Kurtkemeri deposunda mevcut 130 l\fll 251 D M3 •, 

muadili 2080 adet muhtelif eb'atta meşe traversi açık arttırmaya çıka- r 
rılmıştır. 1 

2 - Beher metre mlk~bm muhammen fiyatı 40 liradır. 
3 - Muvakkat % 7 ,5 üzerinden 390 lira 75 kuruş olup artbrmayı 

müteakıp teminat % 15 e ibl~ğ edJlecektir. 
4 - Arttırma 19.2.942 Perşembe günü saat 15 de Büyükderede Re

vir Amlrliği binasmdadır. 
5 - Şartname ve eb'at cetveli Revir Amirliğinde ve İstanbul Orman 

Çevirge Müdürlüğünde traversler Kurtkemeri deposunda görülebilir. 
(817) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Muhammen bedeli 

Yapbnlacak lı Lira 

Madeni hastahane levazımı 8140,50 
Metal " eşyası 3960 

Birinci Cerrahi Klini~ine yaptı:rllacak iki levazım 16.II.1942 Pazar
tesi gilnQ saat 11 de Rektörlükte ayn ayn açık ~lltıne ile !hale edi
lecektir~ 

Liste 'ft priname RektrırlllktAt görfiliir, (851) 

,-----~, lktısadi ve Sınai Maruf bir aileye ait 

. Yirmi Kratlık Tesisat ve işletme 
Bir Çift Nadide Tektaş Türk Anonim Şirketi 
Pırlanta Küpe 
Belediye sandal b~destenin-

i LA N 
de teşhir !>lunmaktadır. Şu- fktisadl ve Sınat Tesisat ve fşlet-
batın on ikin<-İ perşembe me Türk Anonim Şirketinin 1941 se-
günü saat 11 df. Mezat Salo- 1 nesi hesaplariyle idare muamelıltı 

..._ nunıda sah'Acak~tr. .1 hakkında tetkikat ve müzakeratta 

.,.._ _. 

1 

bulunmak üzere Ticaret Kanununun 
361 nci ve dahili nizamnamenin 22 
nci maddelerine tevfikan his~€'darla

rm davetlerine Meclisi İdaremizce 
karar verilmiş olduğundan, içtimr 
günü olarak tayin ettiğimiz 1942 se
nesi Martının 17 nci Salı gtinU saat 
11 de Şirket bissedarlnrunızm Şirket 
yazıhanesi olan Galata Karaköy Pa
lasta dördüncü katta 3 nwnaralı daJ
rei mahsusastnda hazır bulurunalarJ 
bildirilir. 

ucuz_ ZARİF- DAYANIKLL 

Satış yeri: Yenicami Cad. 
Saltanhamam No. 4 Tel: 22977 

İpek:iş Mağazası karşı sırasında 

Beyotla 8. DneO Suth Hukak Hl· 
klmllftlnden: 942.1'77 - Bahtiyar Hil
mi tara1rndan Kadun Bahar ve Ma
riya ve Reşide ve Mehmet Kemalet
tin aleyhlerine açılan izalei şüyu da
vasmm mahkemesinde: 

Dava edilenlerden Reşl~ De Meh
met Kemalettinin ikametgdhlan meç 
hul bulunduğundan talep veçbile gı

yap kararının 15 gün mQddetle ilfı
nen tebliğine mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan mahkeme günü o
lan 25/2/942 tarihine müsadif Çar -
şamba günü saat 9,5 ~ mahkemeye 
gelmelri veya bir vekil göndermele
ri aksi takdirde davanm gıyapların
da görüleceği gfyap kararı makamı
na kaim olmak üzere ilAn olunur. 

Bulana Mükafat 
Edirnekapısında Kari.yet Atilcalipa

şa mahallesinde 15 No. lı arsanın sa
hibi doğramacı Agiya veledi Mikiil 
vereses.ine alt temessük ve flfım ve
ssir evralı: ttsküdardan Galataya ge
lirken 3 Şubat Salı günQ kaybedil
miştir. Bulanın aşağıdaki adre!:e ge
tirdiği takdirde memnun edilecektir. 
istanbufda Çemberlltafta Nuruosma· 
~ eıaddeetade kahveci Demir. 

Müzakere Edilecek 
Maddeler 

1 - Meclisi İdare 'ft mürakip ra
porlarmm kıraati. 

% - Hesabatm tetkik ve tasdikiyle 
hesap neticeleri hakkında Meclisi İ-

dare teklifinin tıe13tiki Ye Meclisi 1-
dare zimmetin.in ibrası, 

3 - 1942 senesi için bir mürakip 
tayini ve tahsisatının tesbiti De icap 
görüldüğü takdirde bir de mQrakip 
muavininin tayini hususları, 

4 - İdare lzalığma MlÇ(len yeni 
İdare lızalar.ımıztn int.ihap keyfiyeti
nin tasdiki, 

5 - İdare hey'et1 Azasmm hakkı 
huzurlariyle Şirket işlerini idareye 
memur edilen ~ verilecek ücre
tin tayini, 

Ticaret Kanununun 323 neft mad
desine tevfikan Şirketle ınuamel!tı 

tüccariyede bulunmak üzere Meclisi 
İdare azaıarma mezuniyet verilmesi. 

E.saleten ve 'V'e.k.Aleten liakaı ELLİ 
hisse senedini hAmil olan hissedarlar 
mezkllr içtimada hazır bulunabile
ceklerdir. İçtimada hazır bulunmayı ı' 
arzu eden zevatın. hılmil olduklan 
hisse senetlerinin veya mezkur se
netlerin bankalara tevdlinl bildiren 
banka ilmühaberlerini yevmi içtima
dan bir hafta evvel, yani 10 Mart 
1942 tarihine milsadlf Salı günü ak
şamlna kadar Şirketin Merkezi İda
resine emaneten tevdi etmeleri lfı
zımdır. 

Meclisi 1 dare 

50 Kişilik biiyük revü 

------------------------------------------------
1Mübalağah gayrf tal>iijj 

, " ''l\.laky~lmadı,, \ 

Cilde sürülecek ga.yri ~f 
l t1eni bir pudra, tabii. b.E;.. 

güzeUik verir\ .. 
Parisin şık 1ı:adınlan, yenl' bır, 

moda icat etmişlerdir. Bütün gtın 
sabit duran ve biç parlaklık izi bt• 
rakmayan, bir gül teni v~ren 1eniı 
b~ pudra bulmuşlardır. 

Bunun sn-n: İpekli elekten 1i°Ç 
defa geçiril.mjş en saf ve en Jnce, 
pudrayı ild defa krema köpüğü ilej 
karıştırılması usulU ile izah ~ 
bilir. Fran.s12 kimyagerlerinin ~ 
nelerce araştırmaları neticesind.

3
e 

elde edilen bu usul, Tokalon mU 
sesesinin inbisan altındadır. Bu 1 

oe·vıet perrWryôlları ve limanları işletme idaresi ılanlah 
Kırıtiarelı ısıaı;yonuocıa vı:ya ısıanouı garında hat kenarında yere 

istif edilmiş bir halde teslim edı1mek üzere 25 X 25 X 400 ölçülü " 
muhammen bedeli ,1875 lira olan 100 tanı 25 M3 meşe azmam açık ekr 
siltme usuliyle satm alınacaktır. 

Eksiltme 16.2.942 Pazartesi günQ saat 11 de Sirkecide 9 tınea tşletı
me binasında toplanacak A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İstek
lilerin 140,63 lira .nuvakkat teminat ve kanun! vesikalarını h!milen 
ayni gün ve saatte Sirkecide 9 uncu !iletme binasmda A. E. komisyo
nuna müracaatları. 

Şartnameler parasız olaralı: komisyondan verilir. 
~ 

(969) 

Muhammen bedeli ( 1880) lira olan 2 adet Motopomp (Santrtfuf) 
Tulumba: Benzin, Petrol veya mazot motörlü ile müteharrik) (11.2.1942) 
Çarşamba günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilinde
ki Komisyon tarafından pazarlık usuliyle satın altnacaktır.• 

Bu işe girmek istiyenlerin (279) liralık katı teminat ve kantımm. ta
yin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lA:!nndır 

Bu i(je ait ıartnameler komisyondan garuız olarak dağıtılmaktadı..., 
(1068) 

~ 

Vaktinde tahmfi. veya tahliye edllmlyen TafOT\larm tatnı edeftt fte- · 
retleri hakkındaki D. D. 506 No. lu tarifedeki ücretler, 10,3.942 tarihin
den itibaren 72 den fazla olar. saatler için bir misli fazlasiyle tatbik r
dilecektir. Fazla tafsi.lAt için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(887 - 20449. 
~ 

10.3.942 tarib!nden ttfbaren bazı inşaat maddelerine ait olan D. Dtne 
numaralı tarifenin karışık olarak hangi maddelerden bir vagon y{lkQ tet
kil edileceğine dair olan tatbik şartiyle ateş toprağı ve ateş tuğlasına tat
bik edilecek kısm1 değiştirilmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müra-
caat elilmelidir. (885 - 2043) 

~ 

Muhammen bedeli 33,250 (otuz üç bin iki yi1z em) l1ra olan ıw 
kalem muhtelif cins bilyalı yataklar 25/3/1942 Carsamba günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında toplanan Merkez 9-
uncu Komisyonunca satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerin 2.493.75 (İki bin d6rt yi1z doksan Gç 1tra 
yetmiş beş kuruş) liralık muvakkat teminat fle kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
Reisliğine venneleri 1Azmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydaat-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefiiğinden temin olunur. (2003) 

ni To'katon pudras.ı, arlık parlak 
burunlara ve yağlı ciltlere ebedi•' 
yen son vermiştir. Cildinize, sek.iz 
saat zarfmda "Mat,. duran nefis 
ve güzel bir renk verir. Rüzgarda 
ve yağmurda ve hatta terlemede 
cildinizi parlak gös~ermez, "Finl 
Mat,, Tokalon pudrasmı kullanırsa• 
ruz simana.a bir gül yaprağmm taze.: 
liğinl ve güzelliğini bahşeder, sevim• 
liliğinlzi ve cazibenizi bir kat dabaj 
arttırırsınız. On muhtelif ve yenl ca::ı 

zip renkte olan Tokalon pudrasmdaA ~---· S Ü M E R 
blrlnl intihap edin1z. J 

M Odiresl: Bayan Papazyan 
Haftada dört gün kadınlara, 

günde üçer saat Fransız usulü 
ile biçki dikiş dersi tedris edilir 
ve 4 ayda l\Iaarüçe musaddak 
diploma verilir. Ferlköy Tepe
OstCi 116 No Papa"""an Apartı· 

' • manı.-., , 

Dr. İHSAN SAMİ 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umwnı kan tahlilatı. trengı 

'lOktai nazarından (Wassermar 
ve Kahn teamülleri) kan kilrey
vab sayılması. Tifo ve srtmıı 

hastahklan teşhisi. idrar, cera
hat, balgam. kazurat ve su tah
llH'ıtı, ültra mikroskop!, hususi 
aşılar istihzarı, kanda Ure, şe

ker, Klorilr, Kollesterln mlktar
larmm tayini, 
Dlvanyolu No. 113. Tel: 20981 

KAYIP: Gelenbevl ortaokulu ü
çüncü sınıfından aldtğım belgeyi zayi 
ettim, yenisini alacağmıdan eskisinin I 
hükmü Yoktur. 90 AIAattln Ata Fırat 

Merinos 

sı 
ihalesinin görlllen lüzum !herine 16 Şubat 1942 P,."'-"rt~ı 

' . ••• •ünft saat 14 e tehir edildiği ilAnen teblil olunuı ... 

Gümrükler Muhafaza Genel 
Satın Alma Komisyonundan 

CiM n mfktari 

Muhammeft 
bede il 

Ura Kl"f, 

600 kolan 240 00 
600 gebre 162 00 
300 belleme 720 00 
600 yem torba..- 720 00 
300 kaşağı 157 50 
600 fırça 420 oo 
600 Sünger 108 00 
400 Zincir yular 680 00 

Yukarıda yazdı 8 kalem mutablyenin beheri ayn 
ın.lnii saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

ilk 
temin~ 

Lira Krt. 
~ 

18 00 
12 15 
64 00 
64 00 
11 82 
31 50 

8 10 
!il 00 

ayrt 9/ŞubaVIMJ 

Şartname ve nilmuneleri komisyonda her gQn görlUebflir. 
İsteklilerin kanunt vesika ve teminat makbuzlariyle belli giln ft 

saatinde Galata Mumhane caddesi 54 numaralı dairede bulunan komla-
yona gelmeleri. (1014) 

Yüksek lktısat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden 

1940 - 1941 ders yılı sonunda askerlik stajına çağrılan yedek subay 
talebelerimizden Haziran ve Eyllll imtihanlartna girmiyenler için ikinci 
sömestr başında bir imtihan devresi açdacaktır. 

İlgililerin 20 Şubat 942 tarihine kadar idareye müracaatları bUdlrl• 
lir. (1059) 

Tıp Fakültesi Dekanllğından 
Fakültemiz Mikrobiyoloji, Salgınlar Bilgisi ve Parazitoloji Enstttft

silnde bir münhil asistanlık vardır. 
Talip olanların yabancı dil bilgileri tesbit edilmek Qzere Şubatın 

yirmi yedinci Perşembe günü saat onda Dekanlıkta bulunmaları. (2049) 

Sahip ve neşriyat müdiirü: Halil Lutfi Dördüncil. 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN matbuu 
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