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Saray Lokantası 
Temizllti, ehvenlyetl n netla 1atı ender 

bulunur nı.alzemesile az zamanda büyuk btr 
f6bret t&anllUf, ölle ff aqam remelterin
de Jiibek "'halyetlerin tçtlmagt.hı halini aı
mqtır . 
Karaköyde Bebek tramnyı daral'utda No. SL 

Sahibi: Necmeddln Sadak - Nepiyat müdüril: Hikmet Feridun 'F.s - Akşam matbaası 

MoskovA ıörÜşmele• 
rinde Türkiye bahsi 
ve M. Edenin nutku 

Kırı 

şiddet ı 

muharebeler 

Küçük sanatlar 
kanunu hazırlandı Malezya' da 

Japon baskısı 
çok şiddetli 

'l'BL&BA.PL&B 

Libya'da iki 
taraf temas 

edemedi 
dolayısile 

Ankara, ıt tıdnciUnun Doneç ltaozıulnda Rua 
Bir İngiliz gazetesi, hıglltere ilni lwırelıeti durdurul 

Hariciye Nazınnm üç dört gün örünüvor 

Projeye g8re uatalar, dükk&nlarinda çallf&D 
çırak ve kalfalarla mukavele yapmıya 

mecburdurlar 
önce parllment.oda Türkiye halt- mUf • " -----kında söyledttl sözlerin Ankarada ~ ceplaeü 10 (A.A.) _ 

iyt karşıtanacağına şüphe olma- o. F. 1.: lki gündenberi Kının cep· 
dıiuu yazıyor. besinde Karasu Pazarı bölsesind• 

Hatırlardachr ki Moskovadan Almar .• Rumen kuvvetlerile Sovyet 
dönen M. Eden Sovyet Devlet piyade kıtalan arumc:la pddetli mr 
adamlarlle neler konuştutunu harebeler cereyan etmektedir. 

. Sudak·ı tahliye eden Alman kUY· 
parlimentoya anlatırken sözü vetleri takriben 18 kilometre daha 
Türkiyeye de ge~inni.ş ve Mosko- cenupta baıka bir mukavemet nok· 
vaya giderken Ingilterenin An· taama yerleşmişlerdir. Burada Ka
kara büyük elçisini de çağırdığı- rabi ıırtlannın teşkil ettiği tabii mü· 
nı ve konuşmaların Tür ki yeye do- dafaa hu tından iıtif ade etmektedir· 
J.runan kısmı hakkında kendisine ler. ~u ı~rtlardan _Karasu Pazarı ve 

~ 1 O (Telefonla) - lktiaad V ek&leti yeni bir cKüçiik 
sanatlar kanunu> projeei hazırlamııbr. Proje k~"k sanata. usta, kalfa 
ıve çın.klanıa llJ'ft ayn tarifini yapmakta. utta. kalfa •• çırak olma• 
DL"l prtlanıu da sa.termektıedir. Mahalli belediyeler, mta. kalfa Ye 
çıraklara aiciJini tutacaklardır. Bu aicillerin bir mr~ it kanununa göre 
hazırlanan bir nizamname ile kurulacak it bulma hürowıaa Yerilecektir. 
Projeye göre çırak olabilme için 1 S !Y4flm 'bitirmit. hutahbız "ve Türk 
vatanda§I olmak gerek.tir. DükkinınJa çırak Ye kalf~ ~il~ uatalar 
bu çırak ve kalfalarla bir mukaıvele yapmak mecbunyetındeclir. 

Proje, ayrı olarak, ustaların çıraklara karp olan ödevle~ini de sar 
maktadır. Küçük aana.t aahipleri kendi aralannda kooperatif de kura
bilecekierdir. 

Japonların İngilizlere 
nazaran 4 miıli bnetli 

oldukları bildiriliyor 

Londra radyosu Alman
lann büyük bir ıüratle 
çekildiklerini bildiriyor 

LoDdra 11 (A.A.) - B. B. C.: Lonclra 11 (A.A.) - 8. B. C.ı 
Malez.yaclan aon selen habedere aö- General Rommel' ia btalan Elase
re. JD8iliz kuvvetleri Kuala Lam• ila'ya doiru çekilmeje devam edi· 
pur'ua fimalindeki yeni müdafaa yorlar. Ardcılar Acedabianın c~ 
hattında çarpıtmaktadır. Japon kuv- nubunda muharebe etmektedir. Asıl 
vetleri İngilizlerin dört misli fazla- kuvvetin çekilmesi o kadar ıüratle 
ladır. Japonlar ilk defa olarak orta yapılmaktadır ki en ileride'ki Britan
ağırlıkta tank kullanmaia bqlamıı· ya kıtalan bile bunlara yetiıerek te
lardır. Bunlan piyade takip ediyor. ması tesis etmeğe muvaffak olama· 
Japon hava kuvvetleri dalgalar ha· mıılardır. Britanya tayyareleri büyük 
lindc hücum ederek bilbaua top faaliyet göstermektedir. Tuak a gıden erazıye nezaret etmek 

bizzat malumat verdiğini ve elçi- imkanına malik bulunuyorlar. 
nin bu malumatı Türkiye hükü- Görünüte göre, Sovyet kuman· 
rnctlne bildireceğini söylemişti. danlığanın ilk hedefi bütün Kmm ıa-

M. Eden, Moskovada Türkiye- hillerini işgal .~tmektir. ~uslar. ~i~~i-
Y~ kadar sahılan ancak uçte hırını ıt

den, h er bakımdan dostça konu- gal etmişlerdir. Sovyetler Teodoı· 
ŞUlduğunu, gerek İngilterenin, yı.'nın ıimali garbisinde Salgyr neh· 
gerek Sovyet Rusyanın kuvvetli rinin apğı mecrasını geçerelC Can
\'e refahlı bir Türkiye görmek ls- köy şimendifer birleıme noktasına 
tedlklerini Avam kamarasına söy- tal.riben 20 kilometre mesafede bu-

Jedi . · Tü' k' efkA.n bu lunan Sank kasabasına kadar gel· 
ği icın, r ıye .. mitlerdir. Sovyetler Öpalorianm 

dostluk inancasmı. bir .. kaç gun cenubuna yeniden uker çıkamur 
enel İngiltere Hariciye Nazırının !ardır. Öpatorianın prkında fiddet· 
ağzından öğrenmiş bulunuyor. li muharebele:- olmaktadır. Alman 
Memleketimiz hakkında beslenen takviye kıtalan geldikten. ıo~~a bu 
h i i . t 'bl M Ed 'l gü- keaimde muharebelerde bır muvaze-

er Y nıye gı · en n . ne husule gelmiı gibidir. 

mevzilerini bombalıyorlar. Japonlar Halfaya' daki mihver mevzileri 
şimdiye kadar küçük tank kullan· tayyarelerimiz tarahndan devamh 
mışlardı. Bunları ağar makineli tU- surette bombardıman ediliyor. Harp 
fek ateıile tahrip etmek kabildi. Or· gemileri de bombardımana İştirak 

ita tanklar için top lazımdır. etmektedir. 
J:ıpon w ku~vet.leri Kual~. Lam· Alman radyosunda beyanatta hu-

pur a dogrL ılerli~orlar .. ~~? .ıec:e lunan bir general demiftir ki: cAf· 
Tokyo, burasının ııgal edildıııını bil- rikada Britanyahlar tank, top ve teç-
dirmipe de bu haber teeyyüd etme- hizat bakımından bize çok üstündür
rr.'İştir. ı~r. Bizi hayrete düıüren fngilizlerin 

Britanya tayyareleri !~n h~· tank bolluğu olmuıtur. Agedabia 
va meydanlanna ve aemilenne hü- muharebelerinde ön safta harbeden 
cum etmiflerdir. ~!fapurda bulu- kıtalar hemen kamilen Britanya ada-
nan general Wavell ın genelkurmay 1 d l · 1 d ' B 1 d . . 1 p 1 d.. s· arın an ge mıı er ı. un ar anu .. 
reaaı genedra owd neb un geceb ıln- ne ve kahramanca çarpıtmışlardır. 
gapJr ra yosun a eyanatta u u· 
narak demittir ki: cSingapur sonuna 
kadar müdafaa edilecektir. Malzya· Şark zel sözleri de memleketimizde hiç Donetz kesiminde Tımoçenko or

§Üphe.slz, iki millet arasındaki duunun aaP. cenahı. biDıaua Har-
rnünasebetlere en uvgun tesiri (Devamı 1&hife 2 sütun 6 da) 
yapmıştır. Müttefik bir devletten 
bqka türlü hareketi za'ten akıl 

Malaya yanmadasmm cenup ucunda bulunan ve Japonlann 
asil bedefinl tefkil eden Singapur adasa haritası 

d.t da nziyetin Avrupa ve Afrikada 
olduğu gibi lehimize döneceiine emi· 
niz. Bizim ve müttefiklerimiz için za· 
fer mukadderdir.> 

cephesinde 
son vaziyet 

alınaz. 
Ankaraya dönmüş bulunan tn

giJtere büyük elçisi de - M. Ede
nin dediği gibi - Moskova ko
nuşmalan hakkında hükO.metl
mize daha etraflı malftmat ver
mls olacaktır. Bu malftmat, el
bette, yalnız Türkiyeyi allkalı 
tutan işlere kısılı kalmamış, iki 

B. C:den'in 
son beyanatı 

Türkiye h•kkındaki 
sözlere dair Y or!tahire 
Post'un bir makalesi 

M. BUftitfin 
Hindistanı 

ziyareti 
• 

Türkiyeye Amerikadan 
eıya sevki meseleıile de 

allkadamııt müttefik devlet arasında her za- Loadra ıo (A.A.) - Yorksbire 
man gerektiği gibi, Moskovada Poat gazetesi. Edenin beyanatı hak- Y..tDellııi 10 (A.7\.) - Tah
konusulan ve M. Eden'in bahset- kında ıöyle diyor: cEden Avam randan M. Bullitt hakkında verilen 
tiği Avrupa sulhu ve emniyeti gi- ka~aa~nda aç~k b_ir l~la .. eöy~e- baLerler burada ıiddetli bir alaka 

" · kı d aktan miftir kı TUrkiyenın bJJ' muttefik- uyandıl'IDJfhr M Bullitt'in M. 
bl, Tiırklyeyı ya n an uz . ler zaferinden korkmuı için hiç bir Rooaevelt cu:ınına huauai bir vazife 
Ugilendinnesi tabi! olan bütün ıehep yoktur. Toprak bütünlüğü hiç ·ıe Hindistan. ~aret etmekte ol
siyast meseleleri de içine almıştır bir ~retle tehliked«: d~dir.. ~~ ~uğu söylenmektedir. M. Büllitt'in 
sanınz. temınat Ankarada hıç ıuphesız IYl Hindiatana geleceği tarih ve ziyare-

fki tarafca bilinen ve konuşu- kartılan•c:akbr. Asırlar boyunca tinin ...ı hedefi hakbnda katt ma· 
lan şeylerin karşılıklı, doğru dü- Ay~.Era . mina~eleri. Çar~nn ~~- IGmat mevcut olmam"akla ~~ 

ril idi ki bö 1 raaı 1Ç1n bırer miknatia tetkil etmifti. BHetik Amerikanın harbe gırrnem 
rüst alınıp ve mes .~ Y e Eski fÜpheler modem politikad~ ~eıika tarafınclaa Sovyetler Bir· 
nazik devirlerde her turlü propa- bazan yqıyor. Edenin kati sözlen l:iiine yardım ve Türkiyeye Irak ve 
gandalann, yanlış yahud eksik Türk hükBmet azası aruında kala- İran yolu il• ewa eevki meeeleleri
anlayışların önüne geçebllir. OOz- bılecek bütün ,üpheleri ortadan nin yeniden incelenmesi zoru haaıl 
gün ve sürekli münasebetlerin kaldırr.cakbr.• olduğu belirtilmektedir. Müttefikle-
lnanc temeli budur. rin bu bölgedeki harp ihtiyaçları ~a 

F l k bahis mevzuudur. Amerikanın Hın· 
Bu meseleye dokunmuşken, M. e emen diatana yardım planlarında Büllittin 

Eden'in söyledikleri arasında bir Hindiatana yapbia ziyarette bqlıca 
cümleye işaret etmek tsterlz. Ke- Hı'ndı··ıanın _Ja hedefi teıtkil ettiği temin olunuyor. 
limeleri ve cümleleri gazetelerde " U~ Bu huauata Rooseveltin ödünç 

verme Ye: kiralama k.aınununa Ame· yazıldığı gibl alıp mlna çıkarmak T ak ' rikanın harbe ııinnesi dolayıaile ha· 
isteyenlerce başka türlü tefsir Japonlar, ar an ID lel gelmiyeceii ~olundaki beyanab 
edllmeğe clverişll olduğunu gö- kara ve deniz hedeflerini dikkat gözüne konulmaktaclır. 
rümle anladığımız bu sözlerinde tekrar bombaladılar 
M. Eden diyor kl: (Türklerin, 
müttefiklerin zaferinden korka- nk 
cak bir şeyleri yoktur.) Cümleyi H 'Batad' •İa IObl~~.Ad.) -L~eleJme 

. . bi ın ıstanı te ıgın e se5U apoa 
ve kelımelerı olduğu gi alınca, bombardıman tayyaresinin 9 eon-
gerçckten bunu anlamak güçtür. kanunda Tnrakan kara ve deniz 
Cünkü, Türkiyenln, hiç bir tara- hedef.erini tekrar bombaladıktan 
.fın zaferinden korkusu yoktur. bildirilmekredir. Dütınan bir gün 
Bir tarafın yenmesinden, yabud eh~I Japorıl~r~ .. yaptıkTlan kbir hava 

. k r ucumunu pua~urten ara an açı-

Macar 
Başvekili 

Macariıtanm zafere 
kadar mücadeleye devam 

edeceğini söyledi 
öbür tarafın yenilmcsmden ° · ğında demirli bir harp gemisini 
kumuz olmak için bir zaferden bombalamaia çalıımlfbr. Gemiye Budapewte 10 (A.A.> - Nazırlar 

Mecllslnde bugün BafVekll BardıoMJ, kazanç, bir yıkımdan kayıp um- takriben 30 bomba atılmıı. hiç biri- Macartstanın cbt 11Ja88tl h&tkmda 
mamız lazımgelir. Halbuki Tür- si iaabc;t etme~i!tir. Gemiye. y-:km bir rapor o'tumut ve Macaristanm 
kiyenin tarafsız siyaseti bu türlü bir ye~d~ _demırla bulunan hı~ tıca: Mihver devletlerine karşı olan sarsıl-

. .. ret geımısı tayfalarından beıı gemı maz siyasetini ve Boıtevlzm ye onun 
harp ve pohtlka ku~a~ın u.s· yakmıı\a dü~en bombalarla hafif ya- Anglo-Sak.son ortaklarlle zafere ka· 
tündedir. Kaldı ki muttefıklerın • raiannl,!şlardır. C emi de hafif ha- dar mücadele etmelı: hususundaki ta-
zaferinden korku duymak, m ü t - sara uğramıstır. ti azmini bir tere da.ha belirtmiştir. 
-te!ik kelimesinin anlamı tersine - - - Sovyet • Fin sulhü 
dönmedikçe, mantığa da sığ- Devlet denizyollan fayİalan asılsız 
nıaz. Fakat, nutkun asıl metnini idaresinin yeni müdürü neısıntı ıo <AA.> - Resmt Fin
görmedtk ve 'kısa bir telgrafın Ankara ıo (Telefonla> _ Devlet landiya mahflllert, FlnlAndlya ne 
tellşi güzel terrü meslne dayana- Denlzyolları işletme umum m!İiiırhi- Mihver aleyhtan meınletetıer araaın-

ğune TuC'baylıktan Emekliye aynl- da sulh müzakerelerl yapılaçajına 
ttmeddin Sadak mıt olan Abdülhallm Babacanın ta- dair olarak yabancı memleketlerde 

ylııl hakkındaki kararname bwcünltü 1 dol~ fayl&lardaıı hiç rilaltmatıan 
Relml Ouetede ı;ılı:mıp 1 Qlm•clalJnı ~lir. -<Detaaa aabife • *- 1 a) 

Malaya' da 
muharebe 
şiddetlendi 

Fil~ Adalarında 
Lonclra 11 (A.A.) - B. B. C.: 

Japonların Filipin adalarıda yeni bir 
hücuma hazarlandaklan anlaplayor. 

Sovyet tebliği bir mikdar . 
alındığım bildiriyor 

Luzon aduında büyük miktarda tak- Lonclra 11 (Radyo 7, 1.S) 
viye kuvvetleri çıkarılmlfbr. Minda- Gece yama Moskovacla neıredilee 

Japon latalannın Kuala nao adase açıldannda da birçok Sovyet tebliji: lkincikiınunun onun• 
, nakliye ııemileri bulunmaktadır. cu günü btalarımız her tarafta çar-

Lainpur U aldıldan Vİc1ı7 11 (A.A.) - O. F. 1.: pıımıılar ve birçok bölgelerde iler-
bildiriliyor Malezyada ıiddetli muharebeler de- )emişlerdir. Bir miktar meakUn yer 

vam ediyor. Japonlar mühim ilerle· geri alınmııtır. 6 Sovyet tayareaine 
Londra 10 (A.A.) - Son haberlere me yapmışlardır. Britislı United mukabil •2 Alman tayyareai düıü· 

göre Malea,p.da flddetll muharebeler Press ajansının muhabiri buradaki r'.ilmüıtür. 
ctevam ed!Jor. muharebeler hakkında di~o~ ki: Londra 11 (A.A.) _ B. B. C.ı 

Tokyo 10 <A.A.> - (D.N.B.>: Ma· •Japonlar her ıeyden i.ltifade et· Şa k h · d-ı_· · t h kk 
•~-.a tal r cep eaın eıı.ı vazıye a ın• """'.Y'"""a hareket yapan Japon ID a- megv e r•lıııyorlar Her yerde tavıan- da Lo d da 1-" · ı · b ü K ı ,,,._ .... _ .,,_ .. ,......... ..- · n ra ıu ma umat ven ıyorı 
n, ug n ~ ~ :--V ..... -W&&· lar gibi çok miktarda ortaya çıkıp Leningrad önünde. -Moıkova Har-

Filıpinlerde iılerin: bitirince kayboluyorlar .. > kof Maqopol Azalt denizi balgele-
TokJo 10 (A.A.) - (D.N.B.): .Japon İngilizler t~hliye.ettild~ri 7erlerd~ rinde tiddetli 'muharebeler oluyor. 

silAhlı kunetlerl dOn Flllpbılerde ki madenlen tahnp edıyorlar. Bil· Hitler·in karargihının bulunduğu 
ManUanm tatrlben 400 tllometre do- huta kalay madenleri uzun müddet Sm 1--L · d' h d k ""'· tm . . o ..._ tım ı cep e en anca "'"' cenubunda )fMl>ate1'! ~ lflar ve istifade edilemjyecek hale setini- 130 k 'l fed d ' 
muhasamatın bafl•ngıcında onda • • ı ometre meaa e ır. 
g&z hapsine a1uuıuf olan Mihver deır- mıttir. Kuybifef. esu cephelerde Soıvyet 
ıetıert tebaumdan • ldll1l tahll,e Amerika donanmasma tazyikinin arttıiını bildiriyor. Kalinia 
etrnJşlerdlr. • b• kru .. ka ld bölgesinden bilhU1a bahaedilyor. 

. . yem ır vazor b 1 Donetz mıntakasında birkaç kasaba-
8. Ribbentrop Serimde Londra 11 (A.A.> - (B.B.C.> Dün nın geri alındığı.- Donetz nehrinin 

&erlin 10 (A.A.) - Alman Harlcl7e Amertkada Yeni blr tru"Y&zıör donan- birkaç noktadan geçildiği bildirili
Nazın voa Rlbbentl"oP, BudaPltlteclen maya lltllıak etmJftlr. Bu aıemt. ımı- yor. 
bugüntil cumartıe.ı ateaıDı Berline fanın en süratlialdlr ve 12.5 milyon do- Kırım' dan pek az taze haber var· 
ıtelmlstlr. lara mal olm\J4tur. d R ı h-ı- L ker •ı1110111•1111111111111111111111111111111111111111111ı•HHHHt111111mı:111H1 ır. us ann a a ~araya as ça-

karnıakta olduldan anlaıılıyor. 

Balbonun ölümü 
hakkında 

Ankara 10 (Radyo guete&l) - haı
Janlann Libya umuml val1" Balbo 
bir tayyare kaza&ında 61müt. o zamaa 
Balbo'nun bindl#i tayyarenin bir hı
glllz tayyaresi taratuıdan dOfQrllldtı
lü söyleıımlftl. İtalJ'Ullar, bu kaa
nm bqka şekilde oldulunu blldtnn*
tecllr. 

Balbo'nun blndilt tayyare blr ltaı-
7an harp geınl.s1 tara.tından tııcuı. 
tayyaresi zannedllerelı: ateşe tutulmut 
ve düŞtlrillmilftilr . 

Londra raclyosu lal bunun da dolra 
olmadıRmt, Alman7a tle l4blrUltne ta
raftar olmıyan Balbo'nun atyasl rakip. 
lerl tarafından ortadan lı:aldınldılml 
bDdlmıelı:tedlr. 

Felemenk Hindiatanına 
kartı birtaarruz 

bekleniyor 
Vay 11 (A.A.) - O. F. l.ı 

Felemenk Hindiatan1111n merkezi 
olan Batavyadan bildirildiğine söre 
F'telemenk Hindi.tanı üzerinde Ja
pon hava hücumlan ııklatmııbr. 
Bu, J aponlarll'l bir harekete hazırlan• 
dakla.nna deli~ir. Borlieo adumıa 
prk aah.ilindeki petrol mıntaıblan
n~ Y .ai Gine n, Selet adalan ara
m.:cla tJr ada7a tur.. •·iılı .... 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

Erkek güzeli 

AKŞAM Sahife 3 

PUR K 
~onun birinde sakallı bir Feci bir kazanın Tramvay 

adam Rördümı 1Wı Votan gibi. pey· ld o, ıclmlzde blr tek mllslfunandır. Diye sordu. Genç korsan, Hnmduna 
Pnilier Harun Kibl. vezir Kara Mm- fabr•ıkası ÖnÜne geçi İ bandaıiları B1ze kar§ı htçl>lr zaman be.o ta.ldırn- yaklaştı: 
ta.fa Rihi. lider Jan Jorcs gibi bün- ~ ma.z. Hamdun olmasaydı, hepiniz kô- - Siz memleketınızde uyku uyu-

Tefrika N o. 8 :Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

~e iyi malzemeden yapı1ımlb. pek gibi boğulup g1dccekt1niz. Onun mama.k 1çln idman ım yaparsınız? 
Maddi yaraci-'·-ın mlnevbl &zerine :f Unelde bir tramvay eöstıerdlğt yararıın-ı h1çb1rlnl.z gastere- - Hayır. Ben seferde hiç uyum.a-
d ~ f tabi" kald lframvay atelyesinC:le medlnl.z! mağa nı~ım. Uyumnk istesem de uy-e etkisi a-öze çarpıyor. Netekim, T ahmi ve ıye arabası az 1 Yamada bunlan söylerken, Taknku ku girmez gözüme. 
l>unda da. kernilderinin, adaJCleri- teai atm.ın tamamen ~uvardan aıağı arabalara takılmağa artasında duruyor ve babn.smm &Özle- - Ne tyı §ey. Ben Meta nyakta uyu-
nfn. Jelevari klllarınm ihti,aım ru- • başlandı rln1 fFt1.yofdu. :yorum. lnınun kuvvetli ailzelliliıd doğur· yenileıtirllmeame yuvarlanıyordu xava _Mum, Yamadanın yanından Hnmdun taşlannı kaldıramJt mA-
lnuJtu. karar verildi ayrılmca. korsanın kızı gen9 kaptanın nalı bir baqla gUldQ: 

«- l,te, erbk dilberib cllre dü· Diln altpın Şiıli ·Tünel hattin<la İste.nbul bel~ Elektt1k, Tram- yanma .okuldu: - İnsanın Takako glbl b1r ı;evgt-
llhıdibn. u kaldı. lkibetf çok feci olabilecek ?ay ve Tünel i§letmelert wnum mtı- _ Hamdtm denilen bu deniz aygın 11s1 olursa, onu dllşfinerek tatlı tatil 

Ona böyle dedirten, tÜPbmb. ,,..ı. mottrlk, namvay ve ~ Jda.re61 bir kua vukubuluyordu. Şifliden dOrlfi#ü Romanyadan getlrllen 17'7 nereden girdi tçtmze?.. uyuya'blllr. Fa.kat benim düşünecek 
1112 boyu bosu 'H baqlarmd.U! aG- a:ıın gQnlertıe SllAlı.da:rala = hareket ed-cn 121 numaralı tram- bandajdan 150 tanes1n.1 gUmrtıkten - Onu sen Ti - Pi'den eorl Ben bir ~ !~rnnm canı ınkıldı: 
~ değildi; ayni AIDanda 0 m· 18tır1kasında bası ıs1olıat1~ v.:ıy: r8morldyle beraber •aat ~ve kendi ntelyelerlne SEWket- n bllmtyorum. Bildiğim blr lef v~- _ Bevgillm ml dedln? Blzim ara-

-~ bakır aablıydı. = =~e = tıes!s8.tı t&- 17, j' Clo . Tiln.el meydan .. sıa cih gel- ~~ın~ ~!=. arabalara t&- :ı~mB~~:.-=e~~~= mı.zda cilşl blt mahlfik yoktur. Geç.en 
Boyle tenha latasyonlarda, ban, enfieetlı1leccktir mio fakat gecıkmlo oldugu et c + .. _ ıtarlıRuım cezasını ~elrecelctir. İşte 

0 
sene bl1mem hangi adadnn b1~ yaban brtısındaki tek tük FokuLınıı kim, ~ 1~ f!.rmala~a 860 bin Tü~el mey<lanı, tramvay bekleyen .ware 177 bandajla '6 arabanın ban- keçisi aıniıştık. Yama.da onun dl§! ol-

llr.aı.I ve ne gibi bir macera aahibl ol- Ura ~ baı:ı telıbat .ır;>a.ı1t ltalkla dolmuı~ Araba, dunır dur- ~~fe:ıı.:n =:.:a.~ kadar.. ••• duğunu anlayınca, b:ıcnll'ındıı.n tutup 
duldanıu bavaıe.ı bir roman balinde •tımıftlr. B-unJar setırn~ ~ maz, tıaııt araoaya 001muı ve ma· &.r!.baıa.nnm oondanan tnmamen es- iki korsan arasinda denıze attı. eanlandırarü bot Tilktinl bot pç1- de BllAhdarala. tabıftesındold &ah- ncvra yaptıktan sonra hareket emri klm1~ olduğundan lllı: olarak bu ara.- - Sen neler söylüyorsun, Kava -
rebilir. Bilhassa bu. benim •hıılmıı mıı ve tahlt,Ye 1fler1 tama.men ıslah verilmiştir. Fakat tramv~y arabası balann bandaJlnn d~lftlrllmektedlr. kıskançlık.. Mura? Karşındaki çocuk değil. Ma-
-x.1 el ohma ktır il ·d ğ. d el kt ık muhav- .,ft_ Konsanın büyük yelkenlls1 ştm- lezynlı eski bir kurttur. Tnka.ko ne ~ ene erimdendir. Bu adam hak· ca . Sdare- eri gı ece ı yer ~ e r v Bu suretJe servlse on beş ara.bo. 11Ave ~• .sevl.,Uğlni l.nkfır mı ediyorsun? Fnknt, 
landayaa fU kesin notu v,-'-6!- ı ~ndl.ğ:lm1ze göre elektrllt ...... AA. vile merkezine dogru kaymaga bq- edilecektir. d1 Bomoo adası milnd.en geçiyor. " 

~ atnln tömtlr ıtıt1yacmı tem1n '71&ll.,.. V . ık Günlerdenbert yollarda, dalgalar !hiç ~e iyi _bir şey yapnuyorsun, Kavn -
- Bu heybetli heyetle hanP mu- ııU ed.l.lm1ftlr Bunlal- lamııtır. atmıııı gerıye ayan ara- Dm"er taraftan ~ ta~n &tünde bucalıyan korsan teknesi nt- MUl"al Çunkü, Ta.kakonun mcvcudl-~!in İçine düıene onu mutlaka b.f !f! 1 S:~:!11' ve dilnden. itibaren. bayı gerek clek!11k ve ge~ek el Ronfuıya.da. knlnuş bulunan diğer il.ayet uzaktan cörlincn blll llmnna. yeti heplmlz:!n ba.,ı?ı belAyn soknltoşey0 buyurturJar: Ailmün ortaam• yftttlnft 1:>oc;:ıltma~ ba.ş.lamıştır. Di- frenile durdurmaga çalışmış ıse de bandajların fe',hr1ın.J:ıJe getlr1lmesl 1ç1ıı doltnı llerllemektedlr. ca.ktır. Gemiye bugün değilse ynnn 

d!' reislik, başıbozukken aiaJık. de- ~ ,Uepler de pek }'1l.tmda gömfb1 ge- muvaffak ola.mamı~br~ Araba~ın Bükre.şe gönderllm1ş olan Jıususl me- Kava. _ Mura Hamduna. lçlnden c113 muhaldtak blr u~u~uk çökecektir. 
lllzdc kaptanlık, Votan'bk, Hary,ı- ttteoeklerdir. duvara çarparak Boyoglu Beledıye murdan alınan haberlere göre yeni blltyor. ' .lnponlarda da müslwnanlardn da es-

hlk. Mustafa'lık, Jores'lik hep ona İki kiz li i Udilrü ~esi <Iunn~da~ aşağı •.. uçur~m~ blr pa.rtl bandaj Yola çıkmak ftmre- Yamada, Hamdunun yararlıkla~ın- ~kd~:~eru:~~:~;:.r~l mah-
rar~. • •.es ~ • du§JDCI{ ~lik~ .. haggpst~ışt~. dlr. Bunlar da. oehrtm1ze cetlrlld1Rl dan memnun. Ve alnından {'Jpt.Uğüne _ Haydi canım, bunlann he~ mn-Bırdenbıre diifündüm ki, biz bu becayıı edildi Bereket ~rSJn kı romorkun bıletçı· takdirde idare ba.ndajsızlık yüztbıden hlç do pişman d.etll. İe11.p ederse bir 38.1, uydurma ~lcrdtr. Bu lMlnm 
~~ erkekleri. ki) di4m.anlıimuz İstanbtıl m nsesı mMtırtl B. Sabri si, el fremnl kullanarak arabayı d~- seferden çekllmi§ olan GO aroba.yı ye- daha alnından öpeeck.. ınnnsat blle, Takakoya dl.şt mııh-
ruz~eo uıtura1a. jilete, cim cü· Uıu Cdmlım:iJe' m llaeıs1 mi14t1rltı- vara çarpacağı •ırada durdrabıl· nlden sefere çıkarabllecektır. Konıa.nm kızı uzaktan uzaRn Ham- lfık denemez .• . çünkü Mnnilft.da mcı-aellİğinüzin ne çarpıcı bir ö.Uijini Rftne COmh~ m llses1 mMilıii mi~tir. dunla alft.kadar oluyor. bur Şamamııyı arkasından ya.ralnyıp 
lraph 1 • mla ' + ..... __ L a... Ka.va. - Mura bu l.şln farkına va- d 

1 1 
od +--- b"" 

1 l'l1Ut o uyorua_ Dır de imci • B. Cafer uwıwul tm l19os1 m:"""tlr• Bunun llzerine bir kontrolör ara· 11-. •k J 1 _ hidd t· de büsbütıün küplere en ze yuvar ıyan ur. ııı-owı oy e ~- «er Öze.ntiliii yapıyorlar!» diye lQttlne tay1n olumnuştur. barun idaresini elo alınır, vo ~raba ıntı ar aavamrı ~~ ... blr ~e .. n blr cesur kadına nasıl olur da dişi 
•ız:uız. Onlar yüzde •· kendil • 1•1 d ............ hl mahluk dlye.bll1r? aıl>' k ın YU2: • erı barek~ ettikten •onra atik a ca - T.1 - Pi m'iitereddld. Hnmdunu - Bu sırada uzaktan Yam.adanın 8Csl 

l» almalanm uysım bulduğu- J kl • l <lesino .apılacak kaviste bir tehlike maye mı ıetsln? Yoksa "Kava. - Mum.ya duyuldu· ::~z halde, doRnısunu isteneniz, ba pe l çorap QT da.hıı. a.tlatılmııbr. Tramvay, latas· 12 muhteJdr, para ceza- tıema.yiil mü göstersln? "Bentiz bunu _ Haydi, Ka.va _ Mum.. birkaç 111:;ır qın sa!ammı yayan 1oluklulı: yoıılara yolcu indirerek ve oralardan aına ve dükkanlarının ke&tlrememt.ş bir vaziyettedir. adam al da sahlle çık .. bize tnzc bahk L-.,,..ıuile topu~~ bird~ numaran da yolcu alarak yoluna devam et- getir. 
-ngız. •• Ze'ikimizde bır boımlduk Bazi muhtekirler mit -ye ancak Taksime vardğı za- kapatılmasına Yamada: Kava - Mura d~lerlni gıcırdntarnk 
~. beriki yii%ylllarda., grup reaim- tarafından piyasadan man heııler bozuk olduğu clbetle, malıkUm edildi - Borneoya geldik..:::, ~yor. mınldandı. ~ karoısıncla, küçüımeyifle puf- haJ.h arabayı boşaltması emredil- X&va • M~r& cevap T ~?Yoksa - Yama.da benl genıI vekilharcı lıyacakları toplatbnhyor · tir - Buroni ye m1 uğnyaca g1bJ kullanıyor. Kaptan mıyım, uşak 

- F lr:rah Lo ' 'I ' devir- mıf • Kllsou .ekiz kuııJI& ..,,,ımu:ı. icap bafka blr kıyımıa. mı yana.p.cal'ız? nuyun? Ben de a.nlıyamadun. 
le • dek~ızık enk :~uerm d el Biletçinin soğull.anlılığı, hir çok eden ma.nga.J kömürtiııü dokws kurut- Bu sırada Haındunun ırllr eest ışı. Hamdım ra.kiblnln arkasından ba-.;ın. 1 

aç r ~er. ~~ Noel. Kuıban başramı ve Jlb.§ı kişinin hayatına malolabileoek mü- tan aa.tan Kocamustafal>ll48da kö- Uld.1: kata.k bıyık altından gfildü: d~istolaı, peruka ve pacfralar ıçm- dolayı.slle plyaaaya çıkalU&n °" he- eaif bir kaz.anın önüne geçmi§tlr. mtırcü Ahmed notu diin uliye Wncl .-- Buronl'ye uğnyalım_ orada. taze - Budala! Ben ne kaptan, ne de 
erkeklerden XX. amhlar da men bütün ma~ görülen Bu hadisede tramvay idarc:Cnin me-- ceza mahkeme.mıde muhakeme edil- balık da buluruz. uşaksın! Sadece Takakonun esiri .. ~az farklı bir aülünçlükte .••• diye- lüb e,ya, gittikçe tcJı:rar piyasadan ur t ve :ihmali qikardu Tram• m1ş bu şetllde iblrçıolc ldınselere kö- Yama.da. Bomeo [1] ya ugTaınalt Kava. - Mura bu sözlen işitmem!.§ 

e ler, • Tabiat.in kendilerine verdi- oekllJDeğe ~tır. Fi.at MurakA-
8 ıy~d • b 1 ~ ~ çıkar- mfu sattığı sabit olduğundan yetmi§ mecburiyetinde idi. gibi göründü. 

ii ıüaü, ber aabQ •ynanm !lc.aııwn- be ~·llltı, bu vaziyet tıztrlne talı- vay d anıst jj a j". ~e ıJ k 1 P beş lira. pare. cezası Memesine dükkA- Buraya Slngapurdan sık sık gelen İşte 
0 

gün bu konıışma.dan sonra. ~· inadla sinekkaydı kazımağı ma- klkata glri~lr. Bu artı.da. bll- maz ~ crvvecl ~en erık:ntr:f' ~:k nının 21 gl1n müddetle kapatılm.aaıııa giden olurdu; Yamada. bunlardan Kava - Mura lle Hnmdupun arası lyl-
tifet l&Dlnı41ar ••• J.in tuhafı tu ki. o ha.san lpekll kadın çoraplarırun he- olmadı~ı ~ D .. kil ";b' Te 60 kilo kömürünün de müsaderesi.- Slngapur hakkında. malıOmat almak ce açılmıştı. Kava. - Muranm Takako 
devriu erkek öaentiai pantalonlu, men hemen anı olarak vitrinlerden mecburıyetindedır. un tr> ı, k erllmi§tır 1.stiyordu. • lle fazla alakadar olması Hamhuna. 
ltesik saçlı ve kalçasız kadınlan da bldınldı~ göriilmti.§tilr. ufak bir ihmal, fecl ?i.r kamnın vu· ne a~:mamm~ tı&nürctı Kasım Haındun, San Ko~ eordu: da bu mıa meşgul olmak fırsatmı 
ltar-şı cinsiyeti normal ı.:..:....:-d Ş1md1 vttrlnlerde açık ren.tll. ~ kuuna m~ydan verehılır. ~ in d tazı fiatl k- iit mı- - Bu civardaki t.uçük adalan ta.- vermiftl. tıka • • ~ ~ aylarında giyilecek çoraplar görül- n Hüsey o a e om D.Q'Or musun? ~ raın ~u. d~eti farkedememq; mekte koyu ı:enkU mcvs1mllk ipek tıklanndan ~tm.lf beoeı' lira~ ce- - İki küçük adadan bq.lnv>ını ta-
enike kihınlerinin perdahlı moda- çoraplar bulunma.maktadır. Halbukl Vefat saaı ödemelenne ,.. 21 gün müddetle nımam Buradat:i küçillı: adaJar1a alış-llnı •. Sardanapal'in lülelerine tercih çorap fabrib.lanrun aşaıtı nzkan tam dtılckAnla.rmın kape.tılmnsına karar ver11tm!z Yoktur. 

elrnıa. randımanla. çalı§mah devam ettl.kle- Ve.r1lmift1r. - Bmeonım etrafında, Japonya 
Bu aatırlan yazarken aldana, p· rt de anlqılml§tır. Bundan bazı Emekli general Zeki Gene töm.Ur lhtikAnndan yakala- gibi, birçok adalar c21 yoktur. Fakat, 

zetecilik bayatmw:ı belki de en PrİP ellerin, spekillAsyon ma.ksadlle ipekli nan Bultanhamammdıa. .kömürcil Keır- 1:Jtcbç kaçakçı yatağı ktlçük ada 
lnllrer&sl ıreldi! - kadın çorabı topladıkları ne~e Baraz dün vefat etti lad, Aba.rayda köm11rcü HÜlley!n n ~ki., belki döntiftıe bunlar blzıe 

Bir rin .<;yle muhayyel bir b.ikiye n.nlınattadır. tansı Ma.kbulen1n y1rm.1 ~ llra. !Azım olacaktır. 
''2lnıft.m. Sözde bir Ma.aiaah Köae İ lik • h h kkind Eski ordu kumandanlarmdan E~ pare. cezası Memelerine ve birer haf- - Hele bir kere Buroniye utnya .. ltıdvan ağ armq (Bu • • imdi P tevzıa a a meklt Orgeneral Zeki Barnz l1ZUil se- ta dilltkAnlannın lı:alı!&tllmasına ta- lım... denizcllertmız bir gece bol bol 

••• 
Kaya parçaıiyle 

rüzgarın konuımaıı 
Kava - Mura yanma blrlta~ de

nl7JC.l alarak Buronlye inmişti. 
Hamdun gil-rertede otururken bir

denbire enseslne üfliyen ı.lı.Jt blr nefes 
duydu; başını çevirdi: 

- Takako, sen m1s1n? 
Lornd k ~ v d v: · · asma>' Bu bir tebliğ nelerdenbert -kttRt hastah1ttan kur- rar vertlm.1ştlr. lI'1ru uyusunlar .. d.1nlens1nler. Yann a as en eıtıttırıyonmı. • . "'~ JUiumusa. devam ederiz 
-.ı ~ köse heriften balmuf. .t.- Vıllyetten tebliğ edilmiştirı Yar- tulamıyarak cum.a.rtesı gün.il Alman Yillcsek f1atl& işl~ bakır sa.tan _Buraya dlnlenm~ için mı uın- [l] Anstralyadan sonra kürei ar-
tanbula yolu diqünce, yolda, asl11111 ma dokuma, Yeni l.tanbul El tez· hastanesinde vefat etmlftlr, Beyazıdda bakırcı Naşid~ Uuguneı,, ile yacatız? 

110 
en büyiik adasıdır. 

r~ ~I saçlı sakallı bir sevgili glhlan Dokumacılar ve Çorapçı!~ Mfttarllnlleyh ordumuzda btiyfi.k bu dükkA.nda. te:tBA.hdar Rafael Ba- _ Ha~. Biraz önce ded.bn ya.. Bln- Fillpin adalarınuı keşfi tarihinde 

(Arkası var) 

lauınıua. Fakat o adam da., bayana kooperatifi Üt.. Halk Sandığı v. Sil- hizmetler ı:ta etrnl§, ordu müfett.işU.11, hann elli beter llra para. cezası llde- gapurdan gelip gidenlerle konUfDlA.k U5Zl) de m~hur İı;panyol kaptanı 
~eyq •erdim db'e, onun botuna mer Ban"k müesseselerinden tevzi büyük erkAnıhar:blye :reısuat Tazi!e- melerlne ve djllckfulm blr ha.tta. ta- ntıettndeyim. Macclan tarafından keşfedilm~tir. 
littrıelr için buJuıma aiinii brq oJ. edilen pamuk jplikleri. ipliğin tah- lertnde bulunmuş ve 1914-1918 dünya patılmasına karar ?erllmJ§tlr. _ PteUJ!~ utnYalmı. Hattıüstiivanm tam altındadu. Bu 
buulll ını?' Kadıncağız, dövünüp sis ooilctti iotıe kullanılmıyarak bat- harbinde Alman impara.tonınun umu- :ıturşuntaıemı 1htlkAn yapan Ga..- * münasebetle hansı çok ağır ve çok 
~. Anmhk. baypıhk ıeçir .. l lanna aataıılar halkında derhal mt karargMıında fevkalAde mu.rahha.s latada Tünel civarında. dükkAncı Ta- Hamdun 1rl gövdesini blr halat yı- sıcaktır. Mesahal sathl!~l 7'8700 
~. - . . • Millt Korun- olarak ordumuzu temsil etm1' ve kohi, sabun ihtlkA.rı ya.pa,ıı Heybella- Rmm.a dayamış, güverteden denize m1ll'llbba kDoınetredir. !l~tu~ Japon 

8 tali>ata geçileccii T CBrest - L1tovsk) sulh muahedesini dada bakkal Yani danorıı 1hUkAn bakıyordu. Kava. • Mura uzaktan gö- adalannclan iki kere buyuktur. Ada L., q hikaye, ta&ili.tlrydı dL Cuete ma b.nuna ile onu tadil edea 4156 memletettmlz namına tmzalamı§W', ' mAY' İlm&ll rOndtl ff J'&VafÇ& mınki&ndı: islim bikhnJert lda~dedir; o ta-
lld~ günin U:tamı telefonmn ayılı kanunun derpif eylediği alır Oenazest 12 1k1nclkAnun puarıe.ı g{l- yapan Fatıhte 8lblıecl ' ~ --Bu herif hAID. lJYUJD,aml§. Hal- riblcrde bası aabWerine Porlelmll-

acı acı çaldı. Daha acı ve ince bir ce:zalar tatbik ıedileceii all\adarlann nn aat ıı ~ Talt!dmde BırMervller- serve 1h~tln }'QPMl Cerrahpa,. bl:ıt1 Ma.nUD.dan kalktıaunız günden- ler musallat olmuşsa da tutunama
erfrc·: Mai: maklmu bulunmak tlıere tebUğ olu· deki Alman hastanestnden taıdınla- b&kk&l Numt asl~ Jlç!pc1 cem. IDllh- bert gemide ayat üstündedir... mıştır, Adanm merke-zi •Baronio ~eh-

- - Ben Maniaalı Köse Rıdvııın... nur rak namazı Ma.Çta Teprllrlye oamltn- kemeslnde muhakeme edllml#r, hep- Hamdun, Ka.va-Muranm neler söy- ridir • 
.. dô-e inledi. • Cördüuiia mil hı.Da · de kılındıktan eonra J'ertköy mezar- lhı1n .suçlan sabit oldu1un!f1 J1nn! ıeı:ııttnı 1şltm.lyordu. [2] Büyük ve küçük - bütün JaPon-
~"Phiuıız işi? ... Aile esrarıma fqet- Teneke tevziatı ııtma defnedllecekt1r. ~ed'" llra.llnpe.l'ad"'k~~la.nnınlldemt.a~tıı!n!~ - xımınle ton~uyorsun, Ka.va - yayı teıkll eden adalann mecmuu 11n: •• • • Y '"lcr g u a..ıın - Mun.? s 850 dlr -~ınız. RC%il kepue -oldum. Kan- Teneke tevziatı, tamamııe 1stanbul sına karar ve~. ' · 
~ h~~ We ba lekeyi almmduı madeıt 111'" ıthaıo.t blrl1g1.ne verll- Karlari caddelerden Fasla flatıe dıemlr~eml>er satan Jla-

rnıyeceiun... mJ.ştlr. Bu suretle tek elden f!Lpıla- •• d ak • • ııo Fenerinde ~teel Sa.va. Vul.IJ'a-. s.~ bir iıim bemerliiine kurbaa cak teneke teTziatmda Jıeriteıı;:hı 1htı- ıuratle kal ırm ıçm dla mahkemede 90rguy& ~ ff 
l'lttrr.ınl anlabnaJc için akla karayı yacı nlsbcttnde teneke alması temJ:n Belediye. :tıo mevıılın1 esnasında mohakemestnın JM9'cufen deTamına 
leçtim. Falc11t os ed1.lmJ§ olaeakt.u. ra.Ran fazla karın tehlr dakla.rm- karat verilerek tnın ed1lın1§ttr. 

- ICanmın ismi de Seh ..... Tey- dnn .stıratle kaldınlmasını temin için 

Heyecanl• 
Sönen 
Uyanan 

Bir 
Bir 
Bir 

Eırar 
Habra 
Atk .................... . 

•eaininld de Mubıine... Oturdukları Mesut bir evlenme yalnız kış mevslm1ne mahsu:9 olmak 
~er de Aksaray ••• Bu kadar tesadüf Evlcat umum müdürlüğü teftiş he- üze~ yent bir ~llt\t ye.pmaRa ka-
llaaıl olur? .... cliyordu. petl re1Sll!1nden emekli Hayri Ota- rar verm~lr. Bu ~Hfttın faaliyeti 

Fakat OUnllf ı.te... Cl'ıun tertmesı Şehaftvar Otacı ne belediye temlzllk ı,,J.erl müdftrlüğÜ 
Nihayet, guetede bir telaip Te Bqvetllet muhasebe müdürü a.rb.- tarafın&n hamlanan blr programa 

Düşme neticesinde iki 
kiti yaralandı 

Yq11köyde çal1.f9.n Alt Çela!:n adın
da blrl dün tren ~nundan ge-

MAZiSiNi UNUTAN KADIN 
tavzih neşretmek auretile aile fada· daıımız cemaı Yorulmn.z'm nlkAhlan ba~Iı olacaktır. 
tının önüne ~tik... diin Ankara Beledlye sa.lon~nda Te -----

çerken ray ma.b.sla.nnı açına1a mah-

Fakat. Manisalı Kö.. Rıdvan evlenme töreruerı d§ yine dün akşam Sahte Sırmakeı ıulari "'fend· • ub __. .___ Gar gazinosunda yap~tır. Yeni eY· 
L· ının ~ m ayzg. ............. A aamnm mert tebrllc eder, &a.ndetıer dllerlz. 

IWI tellere an.41 takıla.rak d1ışmt\f, ~-· 
ba§ında.n tehUkell aurette )'ah!Jan- Şarlmı en nefii efsanesi 
m.ı.ştır. Ali Çeken Cemı.hpaşa hasta.- ,..::..L- ao .. zıu·· ve ..,p'-'- _-e

1 
filin 

ELHAMRA sinemasında -
llD. en dognı RU•toya, hakiki bdm- _____ .....; ______ _ 
larınkinden bile .eli.metlisine Nbip. 

İstanbul belediyesi tarnfınd&n ya~ nesine kaldınlm~tır. • ... """Y"" ..-JW.1 ..-ı 

lbiı ... 
Muhakkak kt, erkek a-üzel~ Ado

llli: değil, Jupiter'dir. 
(Va - Nu) 

pılan tertt.şler esnasında. ~ Beşlktaşta tramvay deposunda. ça- .:!! r!!' nHr A T ,~ 'e ş,~ nı· •• 
memba suyu o~erı 1ç!ndo gQya Sır- boan Şaban Oğuu dihı depoda tram- r 1;;; Rı ~ 1 1 ff"ı 1'1 

Esk1 AdllYe Nazırlannd.an ve büyil.k mnkeş suyu satıldı~ görülmüştür. vay arabalarına kum taşırken btr c. • ..1...'arı NUMAN • SUZAN • cOztN .. SEMİHA 
elçilerden memum Yusuf Rıza P*- Halbuki bu suyun membaı kapatılmış metre Y"ÜkSekllktıe kala.sın, 11.zeı1n4en ....,.. ..... 
nın luı.remJ ve Anad<>lu Alanm oene- bulundui!undan piyasada blunmamnsı artında çunı.l ll1t tepe QstQ :ruvar- Ayrıca: Rakkase T A M A R 

VEFAT 

rlnden Cevad Rıza ile mcr!lum Şcdad ıo.zun gelmektedtr. Bu 1tllmrla bu su- lanmıştır. Bu '"n saat 11 de tenzil&tlı matine 
Rız&'nın annele~ bayan Fethi.ye Rıza, lann sahte oldulıu nnlnşılmıştır. Sa- .na.,mdan · ve vttcudttntın b!ıo ook '•••••-~illliıİİİİİmmİllııilliİİiİİİiiııiiiiilıiil••••••" Beyo~lu H:ılkevindcn: Haydnrı>:ı§a. Numune hnstancslndc tnnla.r hakınnda tnklbnt yapılmakta- yerlerinden atır yarolnnnn Şaban O-

l5/1/942 ı>e~mbe gfinil saat 18 de vefat etmiştir. Cenazesi Y~nnk1 pa- dır. tuz ifade veremıyecek blr halde Be7-
Balkevlm.1zın Tepebaşındakl merkez mrtesı sfuıil Sahrnyıcedld deki alle oğlu hastanesıne knldınlmıştır. 
binasında Bn. Melek Celıll Sofu tara- makberestne defnedllccelı.-tlr. 
fnıdan «Relsfilhnttnttn Kdnıll Akdib - ----------- İki yangın Bugün SARAY Sinemasında 
~ T E Ş E K K 0 R EVLENME Bütcın beyeca.nlan eyandıran film •. B1cillnde btnden ıasıa aınm. Tak'as:ı u ınUhlm bir konferans lcrlle- Yenı mnhıı.llede Yanıkses ç~ b.Jıdlı bulanan. eergilzeşt ve macera devL. Bir orduya.~ gelen adam .. 
eetur. 8evg1H vnlldemb:tn irtihali dolayı- sokaltındıı 4 nunınrnıı Kn.yscrnı Fnt- Evkaf teftiı heyeti reisliğinden E R y ' • ._!,lerıtes gcleblllr. siyle cenaze merasiminde bulunmak, nınnm evlnden ynnguı ç~. ev kıs- emekli Hayri Otacının kızı Şchsüvar w A L L A c E B E nın 

şifahen veyn tnhrlren taziyetlerini bll- men yandıktan ıınnra söndllrlllmnş.. ile Başevkalct Muhaaebo müdürU ,, ... 
0 

CARILLO _ ...... N a~~B...... beraber p.rattılı IEHtn Tİl'ATROSU l'c.ms.Uleri 
:2'CJ>eba§J Drnm kısmında 

Gündüz saat 15,30 da 
Gece saat 20,30 da 
O iCADIN 

ist.ıtııı caddesi lComedl kısmında 
0GndQıı eaaı 15,!0 da 

Gece saat 20,30 da 
OYUN ICINDE OYUN 

dlmıek suretleriyle ~m{i.ze ış.. t~. Cemal Yorulmazın nikahlan 10/1/ı .....,, .... an u.1.anrv u,.. 
tlr§.k liitfunda bulunan muhterem ze.. IstlkllU cn.ddesindo I§ik apnrlııntı.- 942 cumarteai günü saat onda An· GARP ŞEYTAN 1 
vata, kıymetli ar.knch\şlara Ye alle nmın. knloı1fer bnc::ısındnn yangın kara Belccliyesi Evlenme ealonunda . 
dostlanmıza hissiyatımın ayn ayrı çıkm~, derhal yettşcn 1tf~o tara.- ki d eıı·ı . d ti buzu 

'"-·""" d ln .. sö d"-''l"-ıı.nr.- H lkl seç n av 1 en ve os an -arzn lmkl'm bulnmndı8 .. ,.....,.....n er tınu::m n wu uıu...,....w. er riJ I d .. w.. • • el 
teşekkürlerlmtzın lball'ına değerli P.- yangının da. oc~ bncalannın tıemız- • .ya~ı llllf ve ugun merasımı 0 J'Um.tDl mutıab. gOrenb. Jl1r bhramanlık fllmlnde t>1f ap m&oe1"U1. 
zetentzln .del!letlnt ırtca. ederiz. ıenmem.esl yüzünden çıktı~ anlqıl- aynı RUn aktaını Gar lokantası ea- Bug1ln sat 

11 
clt temdllıh mat.tne.. 

Damadı: İ1.m.lr valls1 Fuad Tuk.sal dığmdan bina ea!ılplert hakkında lonlannda icra olunmuııtur. ~epıi ·~-----•••••••••••••••••••• 
Kızı: Kevser Tuksal kanun! taklba.t& eirllflm.l§tlr. evlilere aaadetlor dilcri.ı. 



Sahile 4 

1 Günlük Borsa 1 
10 İkincikiinmı IHI 

L. K. 
,,., 7,5 933 Türk r>orcu 1. n. m. 23.35 

• 5 1938 ik.ramlyeıt 20.30 
• 5 1933 ikramiyeli Ergani 21,90 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 21.05 

• • 193! Slva.s-Emırıım. 2-7 19.78 
• 7 1941 Demlryolu i&tlkrazı 19.78 

A'KŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
8 Aylık 
3 Aylılc 
1 Aylık 

1400 kurut 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 kUI'Uf 
14:10 » 
800 • 

Umumi bey' et toplantiai 

ithalatçı ve ihracat
çı birlikleri umumi 

katipliğinden: 

11 Kln.unusanl 1942 

• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazlne bonoları 

A. Demiryolu tahvlll I - II 

56.50 
16.50 
27,25 
49,.25 

Posta ittihadına da.hll olmıyan 
ecnebi m()mlekeUer: BenellR't: 
3600, altı aylığ'ı 1900, tıç aylıtı 

1000 kuruştur. 

Katıt Mukavva ve Tatbbtl İtha.-
latçılar Blrll.ğtnJ:n 8/1/942 perşembe 
günll 1cruı mukarrer senelik Mi 
umuml bey'etl toplantısı ekseriyet har 
sıl olamad.ıtından dolayı faPlla.m&
m14tır. 

Umumt hey'et toplantlSl, Statilnlln 
13. ıncı maddeat m_yclhince, 19/1/942 
pazarte.sl günü saatı He talik olundu
ğundan, Birlik Azasının m~ gün 
ve saatte Galatada. Ömer Abit hanın
da Blrllkler İçtima salonunda hazır 
bulunmalan rica olunur. 

a , d ş, nezle, • 
rıp, rom • c 

A. Demlryolları tahvill lII 48.50 
A. Demlryolu mUmessll senet 45,-
T.C. Merkez banknsı 142.50 
T. İş bankası namn. muharrer 12,35 

Telefonlarımu Bapnuhanir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare: %0681 

l\lüdür: 2049'7 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal 
lcabinda gün"cle 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları israrla 

keser 
isteyiniz. 

T. İş bankası (hamile alt ) 12,85 
T. İş bankası mümesstl his. 160,-
A. Demlryolları şlrketl (% 60) 28,50 
A. Dcmlryolları ıılrketl (~ 100) 47,-
Esklhlsar clmento 10,55 
Kredi Fonsiye 1903 110,50 

• • 1911 106,-
• • Amorti 59,-

" • Kupon 1.45 
Türk altını 29.30 
Külçe altın bir gramı 4.16 
Osmanlı bankası (banknot> 3,05 
Londra üzerine ı sterlin 5.22 

Zilhicce 23 - Kasım 65 
S. İm. Gll. Öğ. İki. Ak. Yat 
11!. 12,ag 2.25 7.21 9.47 12.00 1,37 
Va. !5,3g 7,25 12,22 14,45 17,00 18,37 

İdarehane Babı0.11 elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

RUZNAME: 
1 - 1941 tş yılı içln idare hey'etl 

ve miiraldpler ra.porlarly:Le bl1An90-
nun tettlkl ve idare hey'etlnln. ibrası 
hakkında karar ittihazı. 

2 - 1942 yılı biltçesl.nln kabulü. 
3 - Hftkiunetçe verilecek dlrektl!

ler dahlllnde Blrllğin 1942 yılı taall
yet programının tesblU. 

4 - 1942 yılı için Jdare hey'ett in
tihabı. 

Yegane Fırsat 
Kaditeıt güııel bir diva.n, mo
dern 2 fôtöy Klüp ve 2 Markiz, 
3 güzel yatak örtüsü ve bırtncı 
nevı kuştüyü. Ue Avrupa ma
mulA.tı 3 ipekli yastık satılıktır. 
Beyo~Iu T~l Sotyalı sıoka.k 

No. 30 Mobllyası. 
Nevyork üzerine 100 dolar 129.69 
Madrld üzerine 100 pezeta 12.89 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucularımız arasında 

5 -1942 yılı lçln müraklp intihabı. il•••••••••••mıi 
G - Birli~ln lştlğal mevzuuna. bazı 

Stokholm üzerlne 100 kuron 30.98 
EN SERi, 

ENEMIN 

maddelerin ilavesi hakkında karar it- r;;~;.....-...,.iiiiiiiiiiiiiiiiiii._.__.__~~ 

IRADYOI 
Bugünkü program 

12 30 Program, 12.33 Saz semaisi, 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, aabm, k.i
ra i~lerinde iı ve iıçi için iı· 

ti han. 

ZAYİ - Şile askerlik şubeslnden al
dığım terhis vesikamı zayi ettl.m, ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 
ŞUenln Alacalı nahiyesinde Dolmalı 

köyünden Ha.san oğlu Mustafa. 
13.45 Ajnns haberleri, 13.00 Muhtelif .. ••••••••••••• Yurdakul 314 

tifade ediniz. 

ş:ırkı ve türkuler, 13.30 Salon orkes- ,,---------------------·--...... 
trası. 18.03 Dans orkestrası, 18.40 Fa- ı 
sıl heyeti, 19.30 A!tıns haberleri, 19.55 
Müzık (Pl.) , 20.15 Konuşma, 20.30 Ka
rışık .şarkı ve turkuler, 21.00 Konuş-, 
ma, 21 10 Karışık şarkılar, 21.35 Mü
zik (Pl.) . 22.05 Dans müziği (Pl.) , 22.45 
Anadolu Ajansının spor servisi, 

A 
Yarın sabahki program SAYIN l\IÜş'rERILERİNf YE..._,l KUl\IAŞLARINI VE 

7.30 Program, 7.33 Hnflf parçalar MODELLERİNİ GÖR'.\tEYE DAVET EDElt. 

(Pi.> , 7.45 Ajans haberleri, B.00 Hafif im•S•ul•t•ıın•h•a•m•ıun•K-uyumc-•ulliıh•a•n•N•o•.•3•7•(•Es•kl•H•a•ço•p•u•ıo1>1•. •T•e•ı :•2•0•66•4. 
parçalar CPU, 8.15 Evin saati. 8.30 W._,. 
Müıitt ( Pl.). 
•ııı1111111111ıııııuıııınııııııı111ııuıı1111uıı1111111uuıu111111111R 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
142 No. ıu 11An: 
İstanbul da.hUlnde muhtelit cins et canlı toptan ve perakende azami 

satış tiyatıan aşaCıdakl şeklide tesblt edllmlştlr. Bu fiyatlardan fazla.ya. sa
tış ynp:ınlıır hakkında. m.llll korunma kruıununa göre takibat yapıla.cağı ilan 

.-----------~-.olunur. (308> 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

1 - Snklanıyor. 
2 - Fena değil - Bir nevi su kabı. 
3 - Zararlı mnhliık. 
4 - Manasız şey - Değ'nek. 
5 - Ağzını bir karış n~mak. 
6 - Oeri tepen (hastalık). 
7 - Tı)rsl münezzehtir - Bir nevi 

saz sanntktm. 
8 - Ceriha - Nezaketli. 
9 - Bir ednt - Içilen bir madde -

Büyükıınne. 

10 - Bir erkek ismi - Giil dnlındıı 
bulunur ve insıının eline batar. 

Geçen bulınacamrr: 
Soldan ağa ve yukarıdan aşatı: 
1 - Taşıt. Sifo. 2 - Aşağı, EpeL, 

3 - Ş:ıraplçen, 4 - Iğayanlkam, 5 -
Tıpa, Eclre. 5 - İnemiyor, 7 - Seçici, 
İp, 8 - İpekiyldlr, 9 - Fenaroplle, 
10 - Ot, Mer, Red. 

Kış gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için meıhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz t 

• Ou seri 6 l:üyük ve resimli cilttir 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 

Canlı Toptan Perakende 

Karaman 
Dağlıç ıı.vırcık 

39 
41 

67,50 
72,50 

77,50 
82,50 

lstanbul Mıntaka 

Fındık 
Ticaret Müdürlüğünden: 

ihracatçılarına: 
Şehrimizde kontrol edilecek natürel iç ve kabuklu tırulıklarda ufak fın· 

dık nisbetıeri ile alelümum özürlü fındıkların vasıflan ba.kım.ında.n, malın 
mcll§e'lne göre munmele yapılması Vekalet Yüksek Makamınc:ı ka.rarla.,tı
rılmı.ştır. 

Bu maksatla hazırlanan nümunelerin 
dürliığümüz ihracat Başkontrolörlüğünde 
olunur. 

Sirkecide Llman Handa,k.i Mü
t.eşhlr cdilmc.lttc olduğ'u il~ 

(287> 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Konyanın Yevşnn tuzlasında soğuk demir işlerinde ve Dizel motörlcrlle 

buhar Iokomotlflerln!n tamir ve lşletllmesi işlerinde daimi olarak çalıştınl
mak ve ıdarooe ikameti temin edilmek üzere bir usta ve üç işçi nra.ıun:ı.k
tadır. 

Taliplerin bu gibi 1.şlerde uzun müddet m~ul olaralc mümarese ve biigl 
sııhlbi olduklanna dair vesi.kalarlle birlikte Galatacla veu Alemdar hanında 
ld:ırcmlz Tuz I.şlet.me şubesi Müdürlü~üne müracaat etmeleri. Verilecek ü.-:-
ret tesblt olunacak llyaltatlerine göre tayin edilecektir. c129• 

inşaat i 1an1 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
ı - Karabük Demir ve Çelik fabrikalan sahasında yo.pılacak lhata du

varlan tn~aatı knpalı zart usuJile ve vahldi fiyat esasııe eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif be'deU 51.226,14 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümerbank .MuamelAt şubesinden 3 Ura 

mukabilinde alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 3812 liradır. 
5 - Eksiltme 26/1/942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da An

karada Sünıeı-bank Umumı müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacaktır. 
6 - İstcltlllerln teklif evrakı meyanında, şimdiye kadar yapmıf olduk

lan bu gibi işlere ve bunların bedellerine firmanın tek::nllı: teşkilatının klm
krden terekküp ettığlne ve hangi bankalarla muamelede bulundultlanna 
dair vesikalar koynco.klardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak l.hale gunü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank Umuml k!ıtipl!C1.ne teslim 
olunacaktır. 

8 - Posta. lle gönderilecek tekllfler nihayet ihale saatlndıcn ı 80.9.t ev
veline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatııımıı olması U.zımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazan itibara alınıwyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serb<!sttlr. d59.t 1118• 

lnhiıarlar Umum Müdürlüğünden: 

imtihanla Memur Alınacak 

BU R]ŞU_KLU K(ARJ 
ve .. LEKELERİ . . 
nasıl~'SİLMELİ" ,.... 

* 

Bu yeni ve 
,ayanı· hayret cııd hücey. 

G O Z E L L 1. K r~lerlnden 
• • istihraç edL 

REÇ ETES 1N1 ~e~ re genç 
't .. b •d. . ve~ .sağlam ecru e e ınız.- bir ....,clldio 
------· 1 ~unsurlarına muşablh olan ye-
ni ve kıymetli blr .hulasa. Bu .. 
tün dünyada tanınmış bir clid 
müteh:ıssısıl t:ı.rafı~<!:.n ~eşj 
fedilerek kemalJ ıtına Ue sej 
Çllen~ayvanlardan 1 istihraç 
>edilen ~ve ... tBloceı;- tabir· zdı-: 
len .,.b~evher, ı:rŞımdll dld 
gıdnsı_ olan~pembe:renkte~ 

•Tokalan kreminin. terkibind~ 
mevcuttur.• Bunu her akşam 

1 • • 
ya tmazdan evvel -L kullanımı. 
SIE uyurken cildiniz bu kJy..! 

'metıı :-;unusurlan1masseder1 
Herı._'sabah - uyandığımzda 
clldlnlzln daha .. taze, daha , .. . 
genç ve daha yumuşak oldu-
ğunu' görursünüz. Giındüz~ 

4 
leri ;, CYa!;sız - Beyaz> Toka-
lan kremini r: kullanınız .• Bu' 
basit tarzı tedavi sayesinde 
her kadm 10 yaş gençleşeblj 
lir ve her'"' genç kazın .. gıpta 
nazar1le baktığı 1şayani'hay'.:I 
ret bir ;tene malik :.otablllr.1 
Tokalon., kreminin musmlr 
'netıcelerı; g:ı.rantllidlr . ..,..Aksl 
~akdirde paranız iade edillr.1 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk mah
kemesinden: Müddei: Seher, Fatih 
Haydar M. Kaytancı so. 1 No. Müddei
aleyh: Şev1'et, Karagümrük Karaba., 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
T ı-vzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdf virmi iskonto kupona 
Bu kuponu kesip cA.KŞAM 

Matbaası Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
co yapılacnktır. 

1 - Ta.şra teşk1Uttı.mızdak1 münhal memurlyetıeıı için İstanbulda 
müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Mn. eskl Boğa. so. 1 No. Müddet Seher 
tarafından müddeialeyh Şevket aley
hine nikAlıın feshl davasma ait ar
zuhal sureti müddeialeyhe tebl!ğ edil-

2 - Bu imtihan: Orta mektep me-ıunlan için 20/1/942 aalı ve Uae m&
zunl.an için 21/11942 çarşamba glini1 öğleden aonra saat 13 de 81ı1teclde tn
htsarlar memurin kursu binasında yapılacaktır. 

btr mek üzere yazılı adresine gönderll
mlşse de mumalleyhln mezkur ik.a
metg~hı terk ile semtı meçhule gitU
ifnln beyanl.le iade kılınması üzerine 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 141, 142, 143 ve 183 üncü madde
lerine tevfikan iade kılınan dava ar· 
zuhall ile tahkJkat gllnti.nil gootertr 

3 - Tallp ol:ınlar bir dile~. evrakı m&bit..e ve bCr fotoATa!Ja. blrı.ıı:tıe 
za.~. lşlert §ııbemlz& müracaat etmelldlrler. 

4 - İmtihana ginnek ıst~nlerln aşağıda yu;d.l Tası.t ve fa,l'tlan hail 
olmals.n Ihı.m.dır: 

A - En az orta ta.hslll biLirmJf olmak, 
B - 18 yaşından~ ve 40 Y84Jlldan yuka1'ı olmaznak, 
O - Vazlte l!asına. ma.n1 bir hali bul~, 
D - Her 1.kllmde vaz1fe görebilecek derecede .ınhba.tU ol.m.Ak, 
E - Akrabasından olma.yan 1t1 ~ refera.na olarak gö.!tennC. 

davetiye varalmsuUn mahkeme dl
' vanhanes1ne asılma.sına ve 941/1463 

numarada. kayıtlı l§'bu davaya müd
deialeyhin (15) gün içinde cevap ver
mesine tarar verilm~ ve bermuclbl 
karar arzuhal ile davet.iye vara.kası 

' :m:OBILYA. 
Uzun vadelerle fabrikamız ıiparİf kabul eder. Adres Beyoğlwıda 

Perapalaa k&r11Jm.da CÖN'OL Mobilya maiazasına ıaat birden 
••••••• sonra müracaat. Telefon: 43542 ••••••d 

SOM.ER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesinden: 

Sungipek işliyen tezgah sahiplerinin ikincikanun 942 6onuna kadar 1 
müessesemize müracaatle rverilmesi İcab eden beyannameleri ver
meleri lüzumu ve bu tarihten sonra yapılacak müracaatleri-n nazarı 
itibara. alınmıyacağa ilan olunur. 

*F#M e 

Meyva Amatörlerine 
33 yıldanberi iştig!ll etmekte olduğumuz ve son partislnl harpten 

evvel Frnnsanın Orlea ns şehrindeki E. Turbat müessesesln1en celbet
Ll~tmiz ve memleketimizin de mümtnz yerlerinde yetişen seçme n evl
lerden : 

Kayısı (Avrupa - Malatya), Elma (Avrupa - Amasya - Ferik) , 
Armud (Avrupa - Ankara) AyYI\ (Avrupa - Karanlıkdere); 

Ağaçlarından aşılanmnk suret.ile fidanlığunızda teksir edilen ı ve 2 
ynşındnki fidanlarımız, Etikelleri üzerinde olarak, ıneyvalannm erme 
zamnnı, nefaset ve cesametleri b.ah edilmek cıureti)le satı.._.c;a amade ol
auğunu nndide ve nefis meyva meraklılarına anederlz. 

ADRES: AFYON - Rl'.DESTES ö:mm L. TİRYAKİ 

.. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Çe~itleri en çok olan lstanbııl' da Rız ı Pa•ıı, yokmw'1da 6'ı No. 

AHMET FEVZ/'nin ASRI MOBILY A 
---------MağaLasından alınız. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Bölgesi Başkanlığından: 

İstanbul 

Pazarlıkla inşaat ilanı 
A - Kapalı zarf usulü lle 5/ 111942 de ihalesi mukarrer 14997 lira 35 ku

ruş keşif bedelli Beykoz Gençlik klübü inşaatına. talip zuhur etmediğinden 
pazarlık suretlle ya.ptınlmasına karar verilmiştir. 

B - Pazarlık 17/ 1/1942 cumartesi günü saat 11 de Taksimde Sıra SCr
vilerde Istanbul bölgesl binasında toplanacak hususi koml.syonda yapıla· 
cııktır. 

C - Bu işe n.lt fenni evrak ve proJe her gün 75 kunı11 mukabilinde böl
ge Muhasebe Servisinden alınabtllr. 

D - İstekillerin en az bir taahhütte 10000 liralık yeni ve müstakil blr 
bina işi yaptıklanna dair İstanbul vllayeUnden ihale gününden asgari üç 
gün evvel müracaatla ala.caklan ehliyet kağıdı ile 1124 lira 78 kunışluk te
minat akçası ve 1941 yılına alt Ticaret Odası vesikası ne birlikte tekllflerlııl 
yukarda ynzılı günde toplanacak komisyona yapmal:ı.n lüzumu ilan olunur. 

.112. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Kadın ve Doğum Kliniğine yaptırılacak 10758 Ura muhammen bcdelU 

tahta C4)'a 22/ 111942 perşembe günü saat 15 de rektörlükte kapalı zarfla 
ihale edilecektir. 

Zarflann saat 14 de rektörlüğe verilmesi lftz.ımdir. Liste ve şartname 
rektörlükte görülür. ,a87» 

Ttlrkiye Oti.mhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tai.'ihl: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirtnlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda. en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile aşağıdaki 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira 100 aclet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 )) 2.000 )) 120 » 40 )) 4.800 • 
4: • 250 » 1.000 • IGO » 20 3.200 • 

40 » ı 00 ,. 4.000 )) 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 llradnn aşağı 

düşmtyenlere ikramiye c;ıktığı takdirde % 20 tazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOJ, 11 birinciknnun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

* Prof. Dr. 
F - Askerl®nl ya.pmıf ol.m.ü veya m1lecoeı bulun.m&lc ve billı.a&s her 

lkl halde de son yoklamalannı nütua ctızdanm.a taydettlzmlt olmak, 
~ - Milracıı.ntlar 19/1/942 gllııtı ak§..ımına Jı:ada.r kabul edll1r. 

mahkeme divanhanesine asılmı., ol- ~--•••••••••••••••m••••mİ••ıd' 
makla mumaileyh Şevket yukanda • KEMAL CENAP 

Lamartin caddesi 5. Doğu 
Palas No. 14. Takıim. Telefon: 
43963 f-lergürı saat 15 • 18. 

5 - İmtihanda kazana.nıarm ınufttt~ ve tahısll v~edne ~ 
barem.deki dereceler tiıJerinden tıoretlert ~tt edllerelc lllra3Ut ~ var 
pılır. 

7 - Tayin edlldJl1 mahal ve vazlteyi tebellQt tarJhlnden 11ılba.rm 10 e1hı 
zaı1ında kabul u. rirJ.fea bati.Dl& &1g;e1eııı~ n lll....taw> ~ ~ 
edllJI. (186) 

yazılı müddet zarfında davaya. cevap Beykoz Askerlık Şubesinden: 
vererek tahkikat için tayJn kılınan Şubemizde kayıtlı bulunan Emekli Deniz Güverte, M:ı.ldna, Levazım. De-
17/2/942 llal.t giinil saat 05,30) da niz Sanayi Harbiye St.ibaylannın 301 do~um dahil 332 donuma kadar olaıı
mahkememlzde hazır bulunması. veya !ardan Yüzbaşı. ttst Teğmen, Ast Teğmenlerln hnllh tır sıbhl dununıarı 
kanuni bir Tekll göndermesi lilzumu tesbit edileceğiJ:ıden ilandan itibaren 10 gün lçlnde §Ubemlze mürneantıan. 
~111 rertne ceçmeJt tlzere UAn olunur. <293> 

) 


