
SARAY LOKANTASI 
Az zamanda, büyük muvaffakıyetin sebebi 

nedir? Diri dirt balıklar, en seçme malzeme, neti.! 
Ya~lar.~ Yemekler evlertntzdekl gibi hafif hazır
lanmaktadır. Flatıar da ehvendir. 

MiJıi Piyan 70nun dünkü 
çekilişinde kazanan 
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Rus zoru karşı
sında Almanya 
sendeliyor mu? 

İngiliz Başvekili ile Amerika 
Reisicümhuru arasında verilen 
kararlann yakında açığa Vurula 
cağı blldiriliyor. Bu kararlara gö
re, Pasifikte general Wavell'e ve-

lap lar 
SinQapur'un 

önünde 
30 bin lngili:r. 

askeri kuşatılmış 

Amme hizmetinde 
vazife alanların geliri 
Bunlar istenildikte kendilerinin ve aileleri
nin geliri hakkında beyanname verecekler 

~ldiği gibi, tek kumanda al~a Tokyo ıs (A.A.) - Malezya Gayri meıru aurette mal kazananlar beı aene 
aşka yerler olacakmış. Akdemz- beAnd bild" il" 14 nki 

de ve Yalon Şarkta da komutanlık = aJq.,: doiu~_;::ı babd: g;_ hapiafen bCJ§lıyarak idama kadar muhtelil 
tekleşece1aniş. Vaşingtonda bir len Japon latalan Jobor eyaletine ce%alara çarptırılacak 

BU SABAHKİ 

Singapur 
muharebesi 
başhyor 

Japonlar aüratle bu 
müstahkem üs iizerine 

yürüyorlar 

TELGBAPLA.B. 

Almanlar kış 

müdafaa hat
tına çekildiler 

Ruslar Mojaiık'ten 90 
kilometre uzakta bir 
şehri geri aldılar 

ruksek harp meclisi, Londrad a ~ ~e yıl~ınm sür;;ı;;l = An kara 15 (Telefon) - Evvelce me- Bu gibi kimaeler 1ıelir kaynaklan · Sinrapur 16 CA.A.) - O.Fl.: Pa.st- Londra 16 (A.A.) - B. 8. C.ı 
mparatorluk harp danıc:agıy kU· .ar enn.e. evam. • er ' murlaruı servet ve -ft"·nnın "'"""n- 1 b • l --•-1 • ...._.. S dal b ı.ww.tA "":I" ru göstermez erse, ÜtUn a aca.ıı> arı. 
ruıacakmış Go .. rülüyor ki harbe meapur mu ~ cep .esme men· nameye tabi tutulması hakkında. blr b k 1 el d l 
b 

· ıup 30.000 lngi]az uken Japonlar an a ar a mevcu para an v e 
aşlamak için bütün hazırlıklar tarafuıdan tamamile kutatılm1$tır. kanun l~yihasının hazırlandı.tını yaz- mülkleri hükumetçe zapt ve ve mü· 

!ıkte Slngapur muharobest başlıınn~- 100,000 Alman askerinin hulundu
tır. Japonlar Malak& yaruruıdasında ğu Mojaisk'e karşı Rus kıskaç fıare
Johor eyaletine glrcrek süraUe Sin- keti inkişaf halindedir. Ruslar, Mo-
ga.pur tlzerlne yürüyorlar. İnglllzler, · · k' · 90 k"l · 1" b" 

tama dı M 1 k lı k anı J hl k ı mıştık. sadere edilecektir. m r . ese e, ı ç UŞ P apon zır ı uv:\·et erinin öncüsü Ulus refikimize ıöre bu lılyıhamn 
k ti ri ı r1 ...... lrlldi~-1 k b 1 Jaıs Jn 1 ometre şıma 1 car ı-uvve e n n ge ~ t;uı n u . d 1c· . 1 \f 1. h · • 
etmekle beraber bu hususta tafsilat sın e aın ° an e ısarovo şe nnı 

at koşturmaya kalıyor. Bunun bu sabah Malezya seferinin son he- esaslan şunlardır: Alakadarlar, malların müsadere· 
için de galiba daha .zaman lazım. defini te§kil eden Singapur yakının· Hükumetçe, fevkalade ahvalde sinden ilci sene zarfında meşru 
Avrupada her şeyin alt üst olma· da, ehem~iyetli bir noktaya ~l~ş- mal kazananlar için hazırlanan surette kazandıklarını isbat oederler-

vermiyorlar ' geri almışlar ve Almanlara büyük 
· zayiat ı:erdirmişlerdir. 

Londra 16 (A.A.) - B.B.C.: M!l.la- Rus kıskacının cenup kolu da na• 
Rl ktı tı· d l k mıştır. Dogu kıyısında zırhlı bırlik.- kaınun projesi yalttnda Millet Mecli· ııe, mallarını geri alabileceklerdir. 
• , vve ı onanma arın oru- ı · d 'd E d b k duö .. . er, şun ı en n au cenu una a· sine verilecektir. Fevkalade hallerde milli müdafaa 
la;'U yuzlerce gemınin ~arp kıyı- dar ile.~lemişler ve bu .~u~etle Sing~- Projenin hükümlerine göre, am- işlerile tav:zif edilmiı olan memur ıve 

nn tanklı toplu mılyonlarca pur mustahkem mevkıımn ehemmı- me hizmetlerile tavzif edilmiş olan- askeri memurlara, bunlarla alakalı 
nsker boşaltması için Amerikanın yetli mevzilerine yetişmişlerdir. \arın gelirleri, kendilerile karılarının kimseler, kim olun~a olsun, hu h iz
da harbe girmesi yeteceğini sa· Tokyo 15 ( A.A.) - imparator- yaşayış tarzları veya gelirleri, üzer· met dolayısile irtikap, irtip, emni· 
nanlar cok sevinemediler. Harp luk umumi karargahının tebliği : !erine mukayyed emlak ile mütena- yeti ıııuiistimal gibi suçlardan birini 
durumu A "k . e karışma· ~alezya hah kıyısında düşmanı ta- Bip olmıyanlar, istenildiği takdirde iş!.iyecek veya işleter.ck olurlarsa, 
d .. ' n:ıerı a . ış . kıp eden Japon kuvvetleri, dün ak- beyanname vermeğe ve bunda gelir suçun ağırlığına göre, ölüm, müeb• 

yada. Avu.~ralya askerleri Mala~·anın rekette olup Smolenslr.' e l 00 kilo
garbinde Negrlsen eyaletinde faaliye- metre yaklaşmıııtır. Bu sabah neşre
te ~çmi~lerdir. Malcı.yanın garbin- dilen hususi Rus tebliğine göre, son 
de bulunan Negrisen eyaleti, Shıga- 9 gün zarfında Moskova cephe
purdan 200 kilometre uzaktadır. sinde biri general olmo.k üzere 14 

Filipin'lerde vaziyet 
değişmedi 

an once ne ıdise şımdı de odur. şam Malaka eyal~ti hududunu geç- kaynaklarını göstermeğe mecburdur- bed kürek v e bct seneden aşağı ol· 
Amerika, savaşa girişmeden ev- tik.ten sonra, Malakayı Singapura lar. Beyaname vermiyenler, ceza ka- mama'k üzere hapi• cezalan verile
\'el ne yapıyordıysa bugün de onu bağlayan demiryolunun sevkulceyıi nur.una göre cezalandırılacaldar ve ektir. U yihada beyannamenin ne 
yapıyor: Bol silah hazırlamak. bakımdan ehernmiye~~i bir düğüm 2 30 uncu madde mucibince takiba- iekilde tanzim edileceğine dair uzun 
Bu g · h 'lıy ilkin Pasifik n~ktası .olan Cem:uı hucumla zaptet- ta uğnyacalclardır. hükümler vardır. 

Londra 16 (A.A.) - B.B.C.: Flllpin 
adalarında Amc·riknn kuvvetleri mev
kllerlnl muhafaza ediyorlar. Mıınlli\ 
körfezi üzcrlnde lkl Japon bomıbar
dunan tayyaresi düşürülmüştür. Fili
pinlerden yaralı Amerikan a.Skcrlerl
nt alan hastane gemisi, Avustralya
nın Darvln llmanına vasıl olmuştur. 

enış azıı gın mı§lerd ır. 
denizinde Japonyaya, sonra da Londra 15 (A.A.) - Salahiyet-
Avrupa karasında Almanyaya li kaynaklardan Londraya gelen ha
karşı kendini duyurması için bir herlere göre lngiliz kıta1an çekilme· 
kaç yıl beklemek gerektir. Çün- ğ~ d~va~ ~diyor. İngi_Üz. ~uv~etleri
kü en bol ve en üstün sil8.h1ar nın ıımd ıkı d urumu bıldırılm1yor. 

kendi kendilerine işe yaramaz, Japonlar, Filipinlerde 
~ullanıcı ist er. T ayyare ve tank bir adaya daha asker 
oncüdür, yıkıcıdtr; arkadan mut· çıkardı 
laka alıcı insan gitmesi 18.rundır. 
O Tokyo 15 (A.A.) - Japon do· 

rdu ve subay yetiştirmek, bun- nanmuın1n temu uruıurları bir bu-
lan harbe alışkın çetin d~man- lan lıardcetilc -Manillanm 1ımal ha· 
larla savOfa yat.kın kılm~k bol tısında Suhic ltoyunda bulunan ve 
silaıı ~-apmaktan daha çok za- bir kale olan küçüle cGrande> ada-
ınan daha sürekli emek ister. sına çıltmı§lardır. 

Am' e ik· ·ı ın· giltere bövlece Japonlar Crande kalesinde ağır 
r a 1 e · · · ihk.. l d h' ba· ·1 k ıst arr. top arın an ır :uya ı e 

onuşup hanrlanırken Almanya türlü çapta toplarla beton topçu 
ile Sovyet Rusya çarpışıp duru- mevzilerani ve pek çolc cephaneyi 
Yarlar. Bu suretle, Almanya ile ele geçirmi~lerdir. 
başaçıkmak yükümünü, tek ba- ---~----

şına Sovyet Rusya omuzlamış y U g O$ 1 a V 
oluyor. Rusya saldırımı İngiltere· 

llin, kış mevsimi de Sovyetlerin ve Yunan 
imdadına yetişti. 

Cepheden gelen haberler, Sov- 1 
Yet ilerleyişinin, bazı kesimlerde an aşması 

iki devlet zafer kazanı
lıncaya kadar harbe 

devam edecekler 

Yunanistanda 

açlıktan günde 
1000 kişi ölii yor 

İngiltere, ablokayı 
kaldırarak yardıma 

karar verdi 

Karne verilme

sine dün de 
devam edlldı 

ltf aiye neferlerine giinde 
750 gram ekmek 

verilecek 

Londra 15 (Radyo gazetcsl) Ekmek kame ile dağıtılması m un-
Sızan haberle~ , Yunanlstandıt. iaşe taum şekilde cereyan ediyor. Kar· 

Feİeınenk Hlndistamnda.n yenl b~r 
haber alınmamıştır. 

Y.unan VP- Yugos
lav krallarının 

nutukları 

Kral Jorj dedi ki: Feda
ki.rlığıınız sulh yapılırken 
nazarı dikkate alınacak 

işinin fecl bir vazlyct.e glrdiğinl gös- nesini veren herk-es istediği fırından ı.ondra 16 {Radyo saat '7.45) _ 
termektt'dir. Her gün n.çlıkta.n 1000 veya dağıtma yerinden kolayca el- Londrada 11 maddelik Yunan - Yu
klşinin öldüğü, gıdasızlık yüzünden meğini almaktadır. Bundan heı-kes goslav anlaşmasının imzası münase
çocuklann ~ıyamadıkları gö_:ülüyor. memnundur. betiyle Yunan kmlı JorJ blr nutuk 
Bu yoksulluk içinde, çocuklnn olen ba· Henüz karne alamam~ olanlar söyl-em~ ve §Öyle demiştir: 
balcrın çocuklnnnı götnmedlkleri ve d.. d Nah' M .. d .. l""kl • b 
bunlan' evl~rlntn pencerelerinden so- un el ıy~ u ur ~ erı~e a~ «- Sulbü muhafaza edemedik, Fa-
kağ tmak e:orunda knldıklannn dair vurmu§ ardır. Karne rvenlmesıne geç kat lbu, blzlm hatamızdan değil, mu
de ~a~rler ·gelmektedir. Sokaklarda vakte ka?ar devam cdilmişt.ir. Alem· taarrmatın istila lhtiralanndan Heri 
bir parça ekmek için bo~şanl:ı.r gö- dar Nahıycsi kame dağıtma i§inin gelmlştlr. Şimdi bütün dünya mu
rülmektedir. daha kolaylıkla yapılması için Emin- tanmzlara knrşı birleşmiştir. İstiklal 
Yunanıstnnı ~ga.l nltına alan dev- önü Halkevinde çalıtmıştır. ve hürriyet aşkı, dalma iki milletin 

!etlerden hiç biri bu memleketin be- Karne ile ekmek tev:zii işi etrafın- knlbinl yakıyordu. Ordulamınmz, üç 
slm iş1le alakadar olma.dıklanndnn da görüşmek ü:zere dün akşam saat defa ayni muharebe meydanlannda 
Inglltere tatbik edilmekte olan ablo- 17 de Vilayette Vali ve Belediye döğüşmü.şlerdlr. Birinci dilşmanı 
k:ı.yı gevşetmeğe kıı.rnr verm~. Iıı- rei~inin baskanlıgı" nda bir toplanb hezimete u~ıımış olan nskerle
glliz gazeteleri de, Yunanlstnnda be- l T l . rlmlzln kahrama.nlığı, Udncl düşmanı 
sim lşin1n feci bir vaziyete girdiğin- ya~ı mıştı_r: op a~tıd~ yalı ve ~e· durdurmaCn yetememlştır. 
den ve açlıktan ölümün arttığından led.ıye reı~ ~~.avınlen ıle Beledıye Yiğit askerlerlmlz, kahramanlık ve 
b!lhisle Ymıan milletinin bUsblitün lktısad Muduru ha:zır ibulunmu§lar- cesaret yoklu~ndan değil, düşmıının 
yok olacağını yazmışlar ve inglltet yi dır. Toplanbda gelecek ay için veri• mnklnell teslihntmın mut~ üstünlü-
yardıma zorlam~la.rdır. · lecek olan karnelerin muvakkat kar- ğü karşısında boyun eğ-diler. Sulh gll-

Ankara 15 CRndyo gazetesi.) - Lon- neye lüzum kalmadan tev:ziinin te- neşl doğduğu zaman zafere ynrdımı-

bin Alman subay ve eri ölmüş, 50 
tonk, 331 sahra topu, 13 5 havan 
topu, 7 47 mitralyöz, 1446 kamyon, 
135 motosiklet, tank, r y ve mü· 
himmat ile dolu birçok trenler tah• 
rip veya iğtinam edilmi~tir. 

Moskova radyosuı:ıa göre, talimi 
LLen mühim Rus kuvvetleri muha
rebelere iştirak -etmek üzeredir. Ye
ni takviye kuvvetleri talim görmek· 
tedir. Rusyanın kuvveti artmakta· 
dır. Rusların insan kuvveti tükene-
mez. 

Londra 16 (Radyo 7,15) -Dün 
gece yarıst Moskovadıı neşredilen 
reımi Rus tebliği : Dün kıtaatımız. 
ilerleme~.! devam ederek, araların• 
da Velisarovo şehri olmak Ü7.ere 
bazı yerleri geri almışlar '\"e Alman
lara ağır zayiat verdirmişlerdir. 

Londra 16 (A.A.) - B. B' C.ı 
Sto.holr..'da çıkan Alehanda gaze• 
te.sioıin Berlin muhabirinin iprahna 
göre Ru.s cephesinde geri çekilme 
hareJc.cti, Almanların en büyük mu
vaffalcıyetlerir.clen biri sayılabilir. 
Alman kıtaah ricat harekata talimi 
görmemiş oldukları cihetle, Berlin 
ma.hafili, ricalin icra tarzından rnem· 
nun görünüyorlar. 

Londra 16 (A.A ) St.okholmfüı.n bil
dirildiğine göre Berlin cuzct<!lerl Al
man ııskerlerln iıı kı.ş mudnfnn hattı
na vardığım yazıyorlar. Bu hnt Tn.
ganrog'd~n başlıynro.k HarkoC, DJel
gorad, Kusrk, Orel, Kaluga ve Mo
jalsk'tnıı geçiyor. 

Fakat Alınanlar, Orclin clyevm ku
şatılmış olduğwıu. Kıılugamn dtı Rua
la.r tarafından 40 kilometre ~Udlğlnl 
kabul ediyorlar. 

Taganrogda, Alrnn.nlann vazlyett 
yakında. tehlikeye glreblllr. Harkof ve 
Kursk ise tehdid altmdndır. 

Rio konleransı 
dün toplandı 

Almanları sıkışık vaziyete soktu
~unu bildiriyor. Türlü yabancı 
kaynaklardan gelen bu haberler 
doğru ise Rusyadaki durumun 
nazikleştiği Berllnde de artık giz· 
lenmıyorınuş. Alman toplulukları 
8 yerden yarılmış. Bunlardan 
bir kısmı çevıilme tehlikesi için
deymis. Bazı İtalyan gazeteleri 
Rusyada döğüşen İtalyan asker
lerinin acıklı halini anlata anla
ta bitiremiyorlar, Çoğunun so
~ktan öldüğünü yazıyorlarmış. 
I sp anyada da Rusyaya giden gö
llullülerin uğradığı ağır kayıplar 
F'alanj partisini düşündümıeğe 

dnıdnn gelen haberlere göre, Yuna- L h k " t mini hakkında görüşülmi.iştür. • mızm ve büyük fedakfırlı~ ltı-
nlstanla Yugoslavya nrnsında bir mu- ihyada are 3 Bütün Nahiyelerde teşekkül eden ytklyle nazan 1Ub:ıra a.Iına.cnf;ındnn 
kavcle imzalanmıştır. Her iki devlet, d muvakkat karne veren büroları dün cmlnlm.11 Londra 16 (A.A.) - B.B.C.: Rlo d• 
znrer ka.zanılıncıya kadar mlicadcleye yavaşla 1 de karne vermişlerdir. Evvelki gün Yugoslav kralı PJyer söylediği nu- J,nneıro şehrlnde cenubi Amerika 
devam edeceklerine söz vermişlerdir. muvakkat kame veren bürolar dün tukta, demiştir kl: devletleri konferansı, dün meras1ml• 

başlamış. 
Eğer, denildiği gibi, Alınanlar 

kışlanacak bir çizide tutunamı
Yorlar, Ruslar ağır basıyor, as
kerler soğuktan ölüyor ve herkes 
açıktan açığa sızlanıp dert yanı
Yorsa A1manya için harbi bah a
ra kadar bile sürdürmek güç ola-

Necmeddin Sadak 

(Devamı sahife 2 sütun 6 da ) 

Birinci gün 1 .•• 

Mukavele, Yunnnlstnn vo Yugoslav lmıdra 16 (A.A.) _ B.B.C.: Libya- açılmıştır. 
krallnn a_ .., .... ft imza cdilm'"tir. B~"'- . • h . karnelerini almı~lardır, er- Bu anlaşma, obcdl bir dostluk Konre-""ta. nutuk ..ıtyliyen Anıerl-

............ "'i ....,, da Sirte körfezinde Ingıllz nskerı a- v n blrblrln b ı-;.ı b 1 iki mlll tin ......... l:IV 
ka. Balkan devletıerl de bu blrllğe gl- • d Lib · ali ve Belediye reisi Doktor e e at> 1 u uruın e ka hariciye müsteşan B. Welles btl-

rekatı teehhura. u~mış ise e ~a- LUtf' K d d '" N-'-' 1 _] k müşterek menraalerlne ve mü.şerek 
rebileceklerdlr. Londra.cla imzalanan nm do.bilinde ha.rdkAt şlddetleıım.iş, d 1 ır an un .AWye .er?e arne emnlyetlne dayanmakta.dır. Bu an- tün Amerika dcvıetıer.lnln mihvere 
bu mukavele, şümullu bir Balknıı blr- Halfaya bombardıman edil~ duş- old~rul.m~an_ı ıte~ıı etmıştır:. _ l~ma, Balkan siyası ve iktisadi blrll- karşı müttehld blr cephe teşkU etme-
liğine doğru atılmış büyüt blr adını manın blr mUhlmmat deposu havaya Agır ı§Çılerın kimler oldugu dun ğinin başlangıcını teşkil eder.• leri lüzumundan b:ılısctm~ ve demtş.. 
s:ı.yılmnkbdır. Gümrük hududlan ol- uçurulmuştur, İngiliz kuvvetleri Hal- alakadar müesseselerden Mıntaka _ tlr ki: 
mıyan, aynı pararı kabul eden ve or- faya geçklinde il~rllyerek 1.§gal eıtlk- İktisad Müdürlüğüne li.teler halinde Yunan 13~kill B. Çuclcros dun «- Amerika. halkı, istlkl{illnl ka-
ciulannı blr t.ex komutanın emrine ve- rdlr b"ld" ·ı · . l nk§am Londra radyosunda Yunan zıındığından beri en büyük tehlih 
ren çok geniş birlik kurulmuştur. Yu- leri mevnlerl tahkim etınlile · 1 ın mııtir. tfaiyede çalışan :ne· milletine hitaben aöy'ledlğl nutukt& ka dA b 1 H sulh 
goslavya ve Yunanlstanın, harpte ve • ferl.ere de günde 750 gram ekmek Yunan - Yugoslav an1afma.suu taf&i- te '!ı~;t.erek u ı::::Y~~af:;ı' a::esınd; 
sulhte, ordulıın arasında bir komutan Felemenk Hindiıtanında ve:ıl~esi A nkaradan Vilayete tebliğ lltıyle anlatmış ve demiştir ld: cBu emnlyetlerlnl korUY'QbUJr.11 
blrllğl Jturmak istedikleri mukavele- Tokyo 1 S ( A.A.) _ Japon edılmıı _ve dünden ibôaren itfaiye anla.pna harpten aoora Avrupaya. ve- Müstep.r, mihverin hedefi, dünyada 
den anlaşılmakta.dır. Kısacasr Bal- t ı. ~ h hl'"" Men neferlerı tam ekmek almıılardır. ı1lecet ,en1 teldi hakkınd& Uk lnltb- bltlınl,y9tln1 !kurmak, herkesi malın-

. umum "'ararga anın te ııı : • bt K devleti rd tırekk ~ kınlar Balkaııhlanndır. d 'd h _,_ ed L h . f a . ODlfU e en m ~ dan mahrum, bur kadın ve enoeıc-
Böyle bir politikanın tatblkl harbin ao an ·~~et en . ...,a rqe, e r • 1 gruplar, tefklll o mUletlere daha yük- lert esarete mahktim etmek olduğu-

neticeslne bağlıdır. Bu, ancak istikbal dından rnu.rekk.ep b~r kıt~ Celebe cra Vekilleri Heyeti eek blr Yaf&Ylt temın edecektir. Kü- nu, Amerikan devletlerinin bütüıa 
hakkında blr dilek mahiyetindedir. adalarının ıımalınddd Mınehassa· Ankara 15 CA.A.) _ İcra Vetlllerl çille Baltan mllletleı1 blrleıtrteree blr membalannı müşterek düşmana 1tar-
Mukaveıe1:1in Londrnda imza edilme- da bulunan bütün tayyare istasyon· heyeti bugtın aant 15;30 de. Ba.tvetll varlık eotıI ederler ve kurtıuıurlar.11 ıı lılrleştlımelerint söylemiştir. 
sinden, Ingilercnin bunu şimdiden j larını i~gal ctmiı. bir çok malzeme Dr. B. RefUı:: Saydamın reisliğinde İngiltere, Yunan - Yugoslav nnle.f- - Hedef meydandadır, HltlCT ve şo-
tasvip etUğl neticesi çıkanlabl1lr. ele geçirmiJtir. mutad toplantısını ye.pm14tır. ma.sıııı tasvip etml§tlr. rlklerl lmha edllmedlkçe sulh olamaz. 

Harpten sonraki dünya: 

İkinci ıün l ••• Üçüncü günl .. , Dör<lüncü ıün l . •• llefinci gün 1 •• , Altınca ıün l ... ,Yedinci gün l ••• 
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AKŞAM 16 Ktmuııusanl 1942 

•• un Gecek· e 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 15 CA.A.) - Alma.n orduları 

Eaşkumandanlı~ın tebliği: 

Memur 
aylıkları 

Kanun projesi bugün 
Mecliste müzakere 

edilecek 
Feodosya clvannda. ve ID:ırç yahma

d.asmda, hava ıruvvcuertmız dtiflJıa.rıın 
asker topluluklıınna. topçu ve~ 
karşıkoyma mevzllerlle hava mcydan-
le.nna muvat.fakıyet.ıe tumız etmiş- Anbra 15 (Telefonla) - Büyük 
tir. Millet Meclisine gelen memur aylık-

Karadcnlzde ve Azalt denizinde üç lannm arttırılması hakkmdaki pro
düşmnn Ucaret gemisi bombalarla ha- je bugijn bütçe ve maliye encümen
aara uğratılml§tır. Jerinde Mıbahta.n akşama k'adar ted-

Taganrog kesiminde topçu ne kuv- '---'k - _ı,,_,_ . Tah . clild"-. 
tl diril d .. ..-.ıden netıce- ıo euıu..-.tir. mın e ıgıne ve en en u.şman, ,,~.. - b edı_,ı_ı ,_, U • 

a.1z taarruzlar yapmıştır. gorc u t ıu~ıer yannıu mu~ı 
LeJılngrad cepheslnde, blr htlcwn He,..et toplantısına kadar ikmal edı

tıtası tarafından muvııtaflayeUe ya- lecek Te proje müstaceliyet brari· 
pilim bir hareket esnasında, .Lst1.h!CAm le ruznameye almarak yarın (bu
tıtalarlle kuvvetlendirilen bir piyade gün~ müzakere edi1coektir. 
bölüğij dii;ma.n mevzilerine iki yüz 
JDetrc d~rinllğinc girmiş ve buradaki 
dii.§man blokhavzlarllc garnlzonu tah
rip etmiştir. 

A!rlka şimalinde Scıllum çevresinde 
Alman - İtalyan dayanma noktalann.o. 
düşman topıousu tarafından yapılan 
topçu ateş\ şiddetini kaybetmeden de
vam etmiştir. Düşman mevzii mahi
yette bazı nuıvaftaloyet.ıer Jtazamruş-

tır. -- -Dün gece İngiliz tayyareleri Alman-

Adliye sicil 
teşkilatı 

Hazirlanan kanun proje
si Meclise verildi 

ya .şimalinde birçok kala.balık merkez-
lere bombalar atmışlardır. Slvtl halk Ankara l 5 (Telefonla) - Adli
nra.sında ölen ve yaralananlar olmuş- ye Vekaleti, kurulması üzerinde 
tur. Birçok blnalıır tnhrip edllmlŞ: ve- uzuiı zıunandanberi tedlcikat yaptı
ya hasara uğraını.ştır. Düşmanın iiç ğı Adli Sicil teşkilatının bütün esas
bomba taya.rest dllşürülmüşttlr. larmı tesbit•etmiş ve hazırlanan ka· 

Rv.slarHarkola 
25 kilometre 
yaklaştılar 

A1manlar bir Sovyet 
taarruzunu tardederek 
bazı yerleri ele geçirdiler 

nun projesi Büyijk Millet Meclisine 
verilmi~r. 

Encümenlerde tedkik edilmekte 
olan bu proje çok mühim esasları 
ihtiva etmektedir. Bilhassa Türk Ce
za kanununun mükerrer suçlar hak
kındaki hükümlerini tatbik bakı· 
mmdan yemi kanunun büyük fayda
n olacaktır. 

1 ütiin piyasası 
iyi liotla acıldı 

• 

Japonlar Singapur'un 
geldiler •• onune •• 

Doğu cepllesinde şiddetli muharebeler oluyor, 
karıılıklı mevziler yapılıyor 

Dağıtma ofisi 

iaşe mumum 
müdürlüğü ile 
işirliği yapacak 

Her vatanda, müsavi 
tekilde, mevcut madde
lerden istifade edecek 

Rus zoru karşı
sında Almanya 
sendeliyor mu? 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

caktır. Alman ordusu, Hitleıiıl 
söz verdiği gibi, yeni zaferler klY 
mna.cağına Rusyadan bu kı9 9" 
nu kolu kanadı kınk, dannadB' 
ğın dönerse Alman efkannı tu' 
tup yeni ndaklarla avutmak Bit-
ler içlıı bile olurluktan çııwr. 

Ankara 15 (Telefonla) - ~Böyle bir tersyüzüne dönüşül\ 
k k . nd d _.... .... ma Ofi~i projesinin pek ya1anda Bü. hem --"-ert hem sı·y- ... ~u-1 .... 1'1. Uzak doiucla: uvvet rı arası a a gogus gogse -::ı. Mili M 1,_._ •1 -· h IWlA , u.ı:ıı .,.,.u ~-

ha cb 1 1 k d F 1 lÇ ,,..,.. et eenmne ven ccegı a- k bü.M>lr 1 b"lir 
mu 'L~ı e er o mal ta ır._1• e emen ber ahnmı§tır. Ofis, Tıcaret Vekale- ÇO ,~ O a ı • 

Son 24 saat zarfında Uzak doğu- men~an Japopn ~nn eıme geçen ti iaşe Müatqarhğına bağlı bir Askeri bakımdan Avrupa hfll" 
dan çok tnühim haberler gelmi~tir. Tarak~ .adası~ pe~~?l. menba- umum müdürlük D.alinde idare edi· bi sona erebilir. Afrika şimali ve 
Bu haberler Japonların Singapurun larının ıyıce tahnp e:c1~cligmı, Japon: kcek ve . tqkilabnm bulundu" Akd · dah abuk. ta.ranacağt 
önüne geldiklerini ve lngilizlerin hu lann bunlardan ıatıfade etm.elen .• JAfC 1 cak gu enız a ç 
Çok mu••sta'- 1-- u""slerı·nın• cı·dd•ı '- ı•r • • ltı l --' ı· Jd•WO her vilayette kollan o a br. jf'i" İngı'lizler - belki o zamaft 

ıu;~... 'D ıç.ın a ayça ışuuuarı azım ge 1gı- U .. d .. l""k. Anka da b 1 _ ~· 
tehlike kar~ısında bulunduğunu bil- ni bildinni:ıti. Japonlar petrol kuyu .. __ U:~ m~1.ur utl d-,-' '- rlal .ı_ udau Fransanın da yardımı ile - A.'V• 

ı n k b 1 ld v ,~ 'V'C vı aye er CA.1.:AO ar UD -
diriyor. Bizzat ngı izler !bunu a u lannda pek hafif hasar o ugunu, w fis' . ,,.ı·· 1 .. ,_1 . ha ruparun en zayıf noktası olaJl 
-.ı:.... ] ı 00 b 2..:._, .ı b n1 d h . "f d dil b"I gıtma o ı aJan ve mucıur ux en -~or ar ve in .cişKıen mü- u ar an emen ısti a e e e J c- linde vazife görecelderd.ir. Dağıtma ftalyadan karaya çıkmayı de' 
rekkep bir Japon ordusunun S:inga- ceğini söylüyorlar. 
puru tehdit etmekte olduğunu bildi· Doğu cephesi: Ofisi te§lülatının kurulmasının isten- neyebillr. 
r.İyorlar. Tokyo, Singapur müdafile- mesindeki ~e memlekette dağıtma Siyasi bakımdan, 26 lmzall 
. d ""O,_. ·1·,_ b" k • .. . ~ i§lerini düzene koymak. imkan da- Vrıclngton anirı~ası ve Moskovtl 

rm en :1 Kl§l 11'. ır uv.vetin tama• Dogu cepheaındc muharebeler bilinde her vatandıı~ı müsavi gokilde ...._... -s .. • •. .. 
mile kutatıldığını haber vermek- çok şiddetlenmişt.İT. lki tarafın teb- mevcut maddelerden istifadelendir-- konuşmaJan, bu hız onunde yarı 
tedir. Jiğleri de bunu kaydediyor. Alman meldir. Mevcudu bulunını'-·an veya yolda kalabilir. Kayıpla kazan• İngiliz gazeteleri bu variyet kar• 1 

tebliği bilhassa merk~z ve §İmal ke- nz bulunan her türlü maddenin da- cm, uzlaşma ve bozuşma, ayrıl• 
şınnda Malezyadald sivil ve askeri 1 d k ı •-ı l 
"d . •ı"ddctle 1c.· a· l sim erin e arşı ııc ı taarruz ar ya· ğıtma :iıini bu Ofis yapacaktır. Ofis, ma ve birleşme şa.rtlanm değlŞ" 
ı areyı ,, ten ıt e ıyor ar. ld .. b"ld" • B r d 1 . d ih · J d k · 
Daily Exprcss diyor ki: c]aponlar b~ ı~nı / ~ıybi ;{ m e~ ge e~ 7nı ~?1':ı ak~~ an a ~. ~n- tirdiğini iki yıldır çok gördük. 
1904 d-e Ruslara karoı kazandıkları ~r te S::: tad a bir abmııln l menı- e te« ıt l~re un arıkn temını a- Fakat şark ceohesinde oıant 

. . .. nın men;cz o zır ı ar l.'l ar a taar- knnındnn a akadnr ma amlara ma- . ' -. ., 
galıbıyetten daha çok ve daha bu· ruzn c-rek Rus kuvvetlerini yan- 1. t ktı" bıteni gerçekten bılmedikçe, dog• 

"'- ı_, ff · ld tmi. l -,,- uma verece r. 
Y~ ımr muza ~nyet e e e § er- dan vurduğu ve ıbazı )"erleri i~ga1 Bu milnasebetle Dağıtma Ofisi, ru dürüst blr inana vanp olaca• 
dir. Malezyadakı memurlar her ted- tt""• ı.. b ·ı· 1 U M··d·· 1 ...... i1 b. ·A.. • ;;ı, k sti ., lı ak bo t h" • 1 d.. .. 1 ._,_ d' V . e ıgı na er ven ıyor. aşe mum u ur ugu e ır 1r-ır- 6 & e rmege ça şm • s ur. 

ırı_n ab~.n 1 ıgınlı •ody .. eınıitl""rl \_.~· Sovyet tebliği Mojaimn 6S kilo· liği halinde rvazife görecektir. Sovyet ordularının fll'sa-tı kol· 
yetin oy e o ma ıgı an a11ırn .. ı;hr. t b d M d" · teclil 
$imdi hatalar tamir edilmelidir.> md.~.r~ ~~;. unkatedi e ının zap - layarak Almanları rahat bırak· 
D... ı .liz l • d .. ıgını 1 ınnc r. K d · ad 1 · kbal k d r ıger ngı gazete en e mustem· . rn ık an ve ıl • ıarn a ar ye 
leke idaresini tenkit ediyor ve deniz Lıbyada: 00T lnaS.)'On kazanmak istedikleri meydanda.· 
aşrı asker? ve sivil idarede esıısh de· dır k t · · • 
... ·kı·k 1 . . 1 D ·ı Şiddetli yag!murlara ragm" en Eln· ka rOTl . Bu hare e ' Sovyetıerın ne ın gı~ ı yapı masını ıstıyor ar. aı y .. 
Herald Japon muvaffakiyctinin İn· geila'nın cenubunda çarp~malar ol· sanca. ne ınalzemece, tutunuş, yu• 
giliz planlarını çok güçleştireceğini muştur. Almanlar Elageila ile Mare- rüyüş ve saldırış kudretlerinin kl• 
yazmaktadır. da arasında ~i~ müdafaa ?attı yap· Müstahsile bırakılan nlmadığmı da gösteriyor. Ancak, 

Bu yazılar. lngilterede Singapu· mı§lardır. İng~lız kuvvetlen bu ha~a ekmeklı"k h••.bubat ayda Alınanların da halfi. ist.ekle ve 
run kaybedilmesinden korkulduğu• taarruz etmege hazırlanıyor. Dun "" 18.nl ksa kı b". . l• 
nu gösteriyor. Bir İsveç gazetesinin K;ıhirede çıkan bir tebliğ raslanan 10 kiloya indirildi P a mı, Y~ . sı . 11 .zoı ~ Ankara 15 (Radyo gıı.zetesi) -

Doğu cephesinden gelen haberlere 
güre, Ruslar, Biransk'ın gimal doğu
sunda baz.ı ilerlemeler kaydetmi~
)erdir. Mojaisk henüz Almanlann 
elindedir. Sovyet kıtaları Harkofa 
25 kilometre yaklaşmışlardır. 

Londra muhabiri bunu açıkça l il- mukavemet yüzünden burada ileri tında mı gerilecliklen bellı değil· 
Bütün ihracat maddele- dirmektedir. hareketinin durduğunu bildirmek- clir. Karşılıklı propagandaların 

b 1 ki d" Bugün, bı•i·day, arpa, çavdar, yu- b .... k · k la r rinin İr İ er mevzuuna Uzak doğuda Filipin adalarmda te ır. laf ve mısır müstahsillerini alakadar uyu ınsan ayıp nna ye 
alınmasına karar verildi da 'ıiddeMtli ~lulhareb~ler l?ludyor. BaJa· Dikğer tarlaf~an.dHdatllfayabdakibMdih· eden yeni Lir Koordinasyon kararı ayırmaması düzenli çekilişin boz· 

pon ar, anı anın şımı:ı ın e, · ver uvvet erı gı e e om ar ı· y ı.__ l 1 gwın döndüğünü gösterir savıl· 
tanga yarımada.sına çekilmiş olan rnıın edilmektedir. Londra, Halfa- çıltacaktır. eni J>ATat a, evve ce 

Berlin 15 (AA.) - Doğu cep· Jmıir 15 (Telefonla) - Ege tÜ• müstahsile nüfus bftl'na bırakılan maz Amerika kuvıvetlerine karşı şiddetli yanın fevkalade iyi tahkim edilmi§ • 
hesinin merkez kesiminde, ehemmi· tün piyasası bugün açılmışbr. Fiat
yctli Sovyet; kuvvetleri Alman hat- ler çok jyidir. Ak§ama kadar 6 mil· 
la::ına bir taarruz yapmışlardır. Bu yon kilo tütün sahldığı anla11lmı§
tamnı_ csnasır.da, bir Alman tüme· br. Yalnız Akhisarda 2,000,000 ki
ni Sovye: kuvvetlerini yandan vur- lo tütün aatılmııtır. Akhisarda fiat 
muştur. Şiddetli soğuğa rağmen. 145, Fethiyede 120, Sındırg.da 120-
hücum toplarile ve zırhh arabalarla 130 arasında, Tirede 115, Ödemiş
kuvvctlendirilm~ Alman piyadele· tc 11 O, Seydilc.öyde 125 kuruııtur. 
ri, düşmnn hatlarına ortadan taarruz Mü.atahail, fiatlerdi:n çok menuıun
ve düşmanın ıiddetli mukavemetini dur. Amerikan lrumpanyaları hariç, 
kırarak bir çok yerleri iııgal etmir diğer bütün tütün firmaları tütün alı· 

aylık 1 O kilo yemeklik ve 20 kilo İki taraf da hem önd~ çarp~ı· 
ilci hücumda bulunmuşlardır. Fakat bir yer olduğunu. bu ısebeple hü· ekmeklik hububat miktan fazla gÖ• 
bu hücumlann ikisi de tard.edilmi .. cumla zaptının güç bulunduğunu yor, hem geride olanca gayreti 
tir. Amerika müdafaa mevzileri bir söylüyor. İngilizler yi~cek, bilhns· r~ldüğü:1d~r: ekmekl.ik hububat I O ile hazırlanıyor. Almanya, her 

kiloya ındınlmektedır. Bu suretle . dağa dayanıyor. Japonlann bu dai:., sa cuyun tükenmesi üzerine bu kuv• 30 ycrintı 20 kilo hububat bırakıl- hangi bir yerde tutunursa, bır 
hücumla zaptetmeleri )Azım gelmek- vetlerin teslim olacağını tahmin edi .. maktadır. (Radyo garetesi) kaç ay sonra dünya, iki can 
tedir. yorlar. Almanların tayyarelerle su 

Bomeo ada.sının şimaline çıkmış göndermek surctile mukavemeti d~manının ,en acımsız, en kıya· 
olan Japon kuvvetlerile Felemenk uzatmaları ihtimali vardır. MekteolerdP, türkü sıya ölüm dirim çarpımıar.;ını 

lerdir. mına bll§lamı~lardır. 
Kaymakamlar ıranın taksimi 

görecektir. Avrupanın alın yazı· 

Ve marşlar sı ancak o zaman okunacaktır. 
Nccıncddin Sadak 

~ atihte bo§ bi~ arsada. Menemen ovasını su baati Kurs, Dahiliye Vekilinin 
bır çocuk c~aedı bulundu İzmir 15 (T elefonlıı.) _ Gediz nutkile dün faaliyete 

Fatihte Hoca. Uveys mahalleslnde nehrinin bl§lllası üzerine Menemen • :. • 
Emir Buharl sokajpnda S ve ıo No. lı · b t geçtı 
lkl evin aramndaJd boş ars:ı.da. dün ov~ını yme su <''1'111§hr. naanca 
üç aylık bir çocuk cesedi bulunmuş- zayıat yoktur. 

tur. 1 k J 'd k" k t Ankara 15 (Telefonla) - Kay· y esi1köy açıklarında da ra ve ran a ı uvve • ak 1 ı k. b"l ·1 •• art - b ku m am ıı.nn mes e t ı gı ersu -
bir ceıed bulundu ler Orta Şark af man· tırmak maksadile kurulan Kayma-

Dün YeşUköy açıklarında balık tu- damna tabi olacaklar kamlık kursu bugün faaUYete B'Cç-
tan kayıkçılar denizde bir cesed göre- w _.ı 15 (AA) R ı 
rek polise h:ı.ber vermişlerdir. Ceısed • ~~. •• · • - esmen mittir. Bu münuebetle Siyasal Bi -
Sl!dan ı;tkanl~ yapılan tahkikatta bıldınldıgıne gore, Irak ve lranda .. giler okulunda Dahiliye Vekili B. 
bunun Çekoslovakyalı Marlya adında ki İngiliz n Hind kara kuvvetl~ri. Faik Öztrak, kursa iştirak edenlere 
tırk beş ya.şlannda bir kadın oldultu Or.ta Şark batkumandanı Auchın- d b l 
nnlnşılmışt1r. Ccsed gömülmüştür. leek"in kumandaSJ altına verilmek- muvaffakiyet temenniain e u un· 
Tahkikat devam ediyor. tedirc. muıtur. 

Batvekil, bunun muahe
de hükümlerine aykırı 

olduğunu söyledi 

Ankara 15 (Telefon) - Maarif 
Vekaleti, mekteplerde çocuklara 
öğTetilmehe olan türkü ve marşla
rı ııkı bir tedlcike tabi tutmağ1 ka
rarlaştırmı~tır. Bilhasşa bu türkü ve 
marılarm manaca zayıf olanları ta-

Tahran 15 (A.A.) - B~ekll Fu- ]ebeye öğretilmiyecektir. Vekalet 
ruğl Han. Tok1o ve Berlfn radyoları her eene musiki programına alınmak 
tcrafmdan İran dllUe yapılan tahrik üzere, mekteplere, tensip ettiği mar~ 
edici ~yatı tc.ld:>llı etmişti. Bllln- ve türküleri gönderecektir. Bu ara· 
dlği ~l~i sözü geçen radyolar, Moako- da öğretmenler mektepler için bir 
va goruşmelerlnde İranm takslm edil- marı veya türkü beeteliyecck olursa 
mesin.ln bahis me-mnı edildtğtnl iddia v k•J ·· d k •· tmi§l ro· notasını e a ete gon erere musa-
e ~ğl ı~n bu lddialann müzakere adesin~ alacaklardır. ~yn~ çocu~
edilmekte olan ve iranın bütünlüğü lara bır de çalgı dem v-enlecektir. 
hu.kkında temlnnt veren muahede Bu arada göze çarpan ietidatlı genç
hükümlerine aykın olduğmıu söyle- ler, bilahare Devlet konservatuanna 
miştlr. tercihan kabul edileceklerdir. 

ET KADER! - Demek imzasız mektubu ıön- düııünüyorwn. Senden nefret etmek aana karşı muhabbet ve sadakattan 

Aşk ve macera 
Tefrika No. Hl 

romanı 

der-en senmitsirı hal istediğim baldc bfr türlü seni unta- aynlmıyacağım. Benim Allahım sen 
- Evet tckerim benimi mıyor, sensiz yapamıyorum. Bana olacaksın. Meliha, gel merhametsiz 
Sizi görmek iniyordum. Çünkü merhamet et Melihacığım 1 Seni, davranma, seni çılgınca.sına eeviyo· 

ikimizin de istikbali bahis mevzuu- duygularımın samimiyetine ve doğ- rum. 
Nakleden: (Va . NO) dur. ruluğuna inandırmak için daha ne Meliha, bu uzun 11özlere ıu kısa 

Meliha sert bir te91e oevap verdi: ya~yun} Sana kıup sonsuz bir mu- cevabı verdi: 
Patror., Mel kağıd, kalem in-=rkes, o sabah kapıcı kadının - Ben kencll istikbalimi piliyo• habbet besliyorum. - Size bin d~a söyledim, ıimdi 

•erdi. kendi:.:..1e vermiış olduğu esrarengiz rum. Meliha, Fahrinin sözünü kesti: de tekrar ediyorum. Sözlerine kati-
- Yazını:: bakalım: cYılmıı.zların mektubu hatırladı. İmzasını mektu- - Öyle nü ıaıııyorsunuz} - Bunlar, hep boı laflar. yen inanmıyorum. 

fM>:ikıısına girmek :istiyorum.> hun altıJll'. atmnmış ola.ı bu phıs, - Ne demek mtiyorsunuzr - Hayır, bu IÖEler hakikatin tA Fahri, ellerini kavuıturdu ve: 
Büyük Yılmaz, genç kızın yazdığı kendisini meçhul ailesine dair bazı Fahri, ı-•nl pırıl yanan Közlerini kendisidir. - AUahım, ne yapayım, onu 

cümleye bir göz atınca ıa~akaldı malumat vermek Üzere aaat dörtte Melihaya dikti: - Şimdiye kadar ıenden bin inandırmak için ıen bana bir yol 
Ye: Tabim bahçpine çağırıyordu. Me- - Sizi 8'Cviyorum dedi. Sensiz defa işittiğim .öileri tekrarlamak pt.er, diye llaykırdı. 

- Şaşılacak ıey 1 Yazınız gayet iş- ı:: a, Erninöntine varınca bir tram- y~ıyamam. Bunu size ieba.t etmek için mi beni hile ilo buraya getirttin} Meliha, bu sözlere hiç cevap ver-
Jelc, imlanız yalnı§Sız dedi. O halde v;.ya utlıyarak Taksime indi, oradan için h· fedakarlığa katlanmağa M- Fahri, sahte bir ümitsiztik tavrı medi. Aralarında kısa bir sükut hü· 
•İzi kuyudat kalemine verelim. Se- da yavaı yavaıı yürüyerek Belediye ~mm. takınarak cevap verdi, 1cüm sürdü. Bu sükGtu bozan Meliha 
lefiniz evlenmek üzeredir. Siz onun bahçesi .. e girdi. O santte bahçe nis- - Bu sözüne güleyim bari. - Sana kar§l alçakça ve insafsız• oldu. 
vazifesini göreceksiniz. İşinize gelir b:ten tenha idi. Tarhlar arasında - Ayaklarına kapanarak b'enim- ca davrandım. Fakat ıen de benden - Seni kargımda görünce, yeni 
ın.H Vazife o kadar güç değil amma, y .v .. ;; yavaş gezinirken, birnz öteden le evlenmeni rica ediyorum. Ölün· öç almıı.kta daha az merl\ametsiz bir tuzağa düştüğümü ve buraya gel· 
J>iraz dikkat ister. kendiııine hitaµ edeı hir ses duydu. ceıye kadar eşim olmak benim için davranmıyorsun. Meliha! Sana tek- mokle hata ettiğimi anladım. 

- Teşekkür ederim efendim. - Mdiha hanım, Meliha hanım! en büyük bahtiyarlık olaeakbr. Yal- rar ediyorum. Bugüne kadar kötü Fahri. ııiddetle cevap verdi: 
Meliha, yeni patronun yanından Bu ses kulağına yabancı gelmi- nız hayatım değil, istikbalim de se- bir yol takib ettim. Bizi çılgınlıklara - Hayır, aldanıyorsuaıuz. sana 

sevinçle nyrılllll§tı. Gerek kendisini )'ordu. Kızcağız, sesin geldiği tnrafa nin elindedir. Sana yaphğım çirlciıı:ı sürükleyen asrınuzm cereyanlarına tuzak kurmadım. Senin menfaatin 
ve gerek hemşiresi Galibeyi kurtul- başını çevirince, karşısında, namus hareketi tdilfi etmiş olacağım gibi kapılıp sii:üklerıdim. Benim de bir ve istikbalin bakımından pek mü· 
srıutı sayıyordu. Buradan alncnğı Üc· hırsızı Fahriyi gördü ve hiddetle: hayatımı da düzene koyacağım. Size çokları gibi ba§ım döndü. Mukad· him geylcr biliyorum. Sen :iJtil.bali
retle daha ferah ve daha geniş ge- - Yine mi karşıma çıkıyorsunuz, karşı kötü bir hareket işledim, şere- derntım senin dindedir. Eğer bana mi nasıl ellerinde tutuyorsan, senin 
çfoebileceklcrdi. Şüphe_- yok ki. hem- bender ne istiyorsu.-ıuz"> Demekten fini lekeledim, bütün bunları itiraf knrşı hmcında ısrar edersen mahv- GD.adetin de benim ellerimin arasın· 
fiİrcıri, Püsuhi ve re~rm Şevket de lt~ndisini menedemedi. ediyorum. Fakat ıimdi bütün bu fe- olacağım, çılgınca hayatıma devam dadır. Hayatınızda bir sır vardır. 
bu mC5UC: dc-•işiklikten son d<'rcce - Sebebin" ~mdi söyliycceğim. n:ılıklan tnmire hazınm. Meliha! edeceğim. Fakat g:cyed bana döner· San:ı karşı yaloız ben mücrim deği-
E:evinecel:lt>rdi. Fnk t biraz nefes almama müsaade Seni tanıdığım gündenberi bir gün sen, mukaddesatıma yemin ederim lim, ba§ka suçlular da vardır. 

Melih:ı, M<ıhrr.udp:ıttn .) oku undan 1 ~diniz. rahat yüzü görmedim. Her an aeni ki, ae!li aonsuz bir a§kla ıeveceğim, (Arkası var) 

* - • _:,.;tltı~. - --- .- r-- - ~ _ _____.. •. "" . ~-· .. 

Milli Piyango 

Dünkü çekilişte ka.zanV,n 
numaraları yazıyonuz 

Milli piyangonun 8 lncl tertip 3 ün• 
cü çekilişi dün Anlmra Serglcvlnde 
sn.at 16 da. çekilmiş ve çeklliı:I kahı.• 
balık bir hnlk kitıc:ıl takip etn";ştır. 
İkrnmlye kaz.anan numaralan aşağı• 
ya yazıyoruz: 

30,0CO lira knımnnıı num'.lrn 
157876 

Bu blletl:ı izmltte sntıldı!n anla.şıt· 
ml§tır. 

10,000 lim kazanan nnma.ral r 
148762 ıss490 282135 s~;:sı 
5.000 lirn kaıanan num?.r:ıl r 

084328 093865 135928 149447 
104500 319925 

2,000 lira kazanan m:ımarıılu 
Son be§ rakamı 16295, 27684, 31287, 
34216, ~057, 4G074, 5417G, 84028; 
88342 ve 99901 ile nihayet bulnn 40 
bilet. 

1,000 lira kazanan namaral:ır 
Son beş rakamı 02470, 11316. 17175, 
18187, 21359, 24129, 24733, 3174G, 
34736, 35341, 42928, 43470, 45754, 
49419, 50259, 54256, 56979, 74276, 
74417, 75169, 75600, S8ı88, 89045, 
89969, 90132, 91333, 92382, 9G360, 
96866 ve 99657 ile nlhnyet bul:ın 120 
bilet. 

500 lira kazanan numaralar 
Son dort rakrunı 0472, 5391. 7203 
ve 7759 ile nihayet bul::ı..n lt\O bilet. 

100 lira kazanan numaral:u· 
Scın üç roknnıı 030, 119 ve 285 
ile nihn.yet bulan 1200 bilet. 
50 Jirn ikramiye kaz:ınnn numar:ıl r 

Son üç raknmı 236, 803 ve 900 ne 
nihayet bulnn 1200 bilet. 
10 lira ikramiye lınz:mım num:ıınıar 
So:-ı iki ralmmı 19 ve 07 Ue nlh yet 
bulan 3,000 bilet. 

., Jirn il·ramiyc ltnzan:ın num:ıraı:ır 
Son blr raknmı 1, 3, 4 '~ s uıı 
nihayet bulan 160,000 bilet. 
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Böceklere dair 
iki zıt görüş 
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Kurnazca 
bir hile Tolatoy'wı «Kazaklar:. isimli ro· 

lnanındaııı ,u aatırları aütmıuma ae
ciriyorum: (.Eaerde müellifi temsil 
eden Olen...:,,, Kafkas ormanlarında 
nlnı-o: batına ava çdanıfbr.) 1 x aılari anlaşilmamaıi 

jKömür carnması mı? 
Zengin bir fabrikatör 

öldürüldü 

· ·' ·' ·' · · · · · · "· ·' · ·"" · · · · · · · · ... ·" · • • d gı"' 1 Patriyef adında bir !abrikatıör ev-
.Binlerle sinek tıekllt.sızce gelip, yü- ıçın man a ve sı r arın -.eıkl Kt1n Maryam adında bir ka.dınla 

aüne, boynUDa., ellerine yap:ışıyordu. dişlerini söküyorlar! B~leden sonra. Ayazağa civarında. bir 
Kara köpek de kül rengini ~ sırtı • gazinoya gidip husus! bir odada. bira 
boydan boya bu slneklerle kaplan- tçmeıte başlam.ıştll'. Blr mftddet sonra 
nuştL .. Olanin hafll,.mt ıstUAsından k.a.- Kösele fia.tlerl. 400 - &00 ku.ruaa, Jca,. oda kapısından Maryamın bağırma-
çıp kurtulmak: için çare araıicen bu dar yükselm1şt1r, Bu tarar fizerlne mm duyan garsonla.r 1çereye glrlnce 
lnlnta.kada yazın Ya.§a.llla.k. ınümkUn bazl celep ve kasaplar, aıtır ve man.- Patrlyefl alnından yaralı olal'B'k 8'!r
ol:muya.caemı ~üyordu. Reımen dalardan ıstlfe.de etmek için yenı b1r de ölü bulmuşlardır. 

Son kardan 
alınan ders 

Tramvay idaresi bir mü
cadele talimatnamesi 

haızırlıyor 

Haber aldııP.mıza gore İstanbul 
Elektrik, Tramvay ve Tünel lşlet.me
lert umum müdürlü~, kamı temiz
lenmesi için §imdiye kadar tatbik edi
len Usullert uıla.h ve bazı yenlll.k.ler UA
Ve ederek yentden bir (karla mücade
le) taJlınatnamesi hazırlamıştır. 

Sahile 3 

Sinema ındı: 
Sinemanın en sarışın çift artisli . •. 

Hülyalı &şıklar ... 

CAMlLLA HORN 
ve 

GÜSTAV FRÖHL1CH 
en çılgın, en tehlikeli ve en &şıka

ne bir macera yaşadıkları: 

GiZLi VAZiFE 
Şaheserini takdim ediyor. 

BİR V AZlFE... 1001 TEHLiKE ... 
MUHTEŞEM ve BOYOK B1R 
AŞK... Ayrıca: 

lBRAHİM ÖZGÜR 
ve ATEŞ BÖCEKLERİ 

KONSERİ 

9ve dönmek üzereydi. Fakat ~a.- hlle bulm~lardır. Bilindiği gibl, ~- Maryam ifadesinde Patriyefle bera.-
11.nın bu cefaya taıhJunmül ettikleri oen hafta ~tnde kabul edilen bu ka..- ber otururlarken garsı;mlann odaya. 
aklına gelince, Jcara.rını deği.şt1rd1. ıvname ile ıo yaşmd.an aşalı fllır getlMltlert mangaldan zehi:rlendlkle-
0 da, herkes g11)1, sa!>ır ve tevekülle V& mandaların kesilmesi. ~ ecıu- ı1n1 ve Pa.t~ef ~ya çıkmak üze
teIAtetı karşılıya.ealtl. .. Öyle de yaptı: mlftlr. Kösele t1atler1nln yükselmekte re aıya~a kalkınca mı., dörunıest net.1-
Kendint sineklere yedlrdi. .. Şa§ıla.cak olması, bazı celleplert bu ya.m.tı hti- cesinde düşüp alnmda.n ,are}o.ndığuu 
feYI Yavaş yavq alıştı, battA bu 1.§in tt1ın.sfta bırakacak ted'birlerı almala. ve öldil~D.. bndlslıı1n de kömtırden 
içinde hoşa gidecek: noktala.r bile bul- 198Tketmlştir. Mürakabe tıefkUAtıruı. bayıldı~ aöyl~. Gazino ga.r
lrul.ğa muvaUa.k: oldu. Ş1md1 ona. öyle blldlrdiğine g5re blr kısım celep ve ııonlan ısa odaya. koydukları mangal~ 
&ell:rordu ki, e~r bu sinekli ıSaha.ya b.saplar, ma:nda ve &tıMa.rın d.1flerl· dıal!d lt5mürün 1ytce ya.nrnı.ş oldu~u 
dalınasaydı e~ terli yüzünde ezerek n1 tıökrnek w.retlle hayvanların ;yaş- ileri sQrmtı.şlerdlr. Pa.triyefJn cesedi 
rnacunıaştı;dığı Mcekler mevcud ol- larını saklamak çaresfni bnlmuşla.rdır. Morga kaldınlarak ta.hkika.ta ba.şlan-

Bu tallmatnamıeye göre bir (Jm.rla 
mücadele lmiı1) ta:yin edilmekte ve 
bu maksad için bir teşklli.t viieude 
getlrilmektedlr. Mücadelenin hedefi, 
tramvay yclları üzerinde kar tutm:ı.
masınm temini, müstesna olarak kar 
tuta.n yerlerin ve tramva.<y durakların- K!Xlser başlar başlamaz gişelerimiz kapanacaktır. 
da halkın inip b1nmoo11çin l~ııu ~--•••mlml!ll•Telefon: 49369 
olan sahaların · derhal temizlenme.si-
dir. 

lllasaydı ve blltün vücudu ta.tıı tatlı Makarna fiati mıştır. 
~ydı, ormanın bir hususiyeti --------

Mücadele teşkilatının esası, yol şu- 1111••••• Bugijn Matinelerden itibaren 

kaybolacak, m1l.nası kalmıyaca.ktı ... ., F!at müra.kabe komisyonu, d.1hı . B • • 
.......................... ............. toplanmıştır. Toplantıda makama 1$ ır genç FJlffQn• 
Böyl~ diifün,ebilmek için ancak görüşillmüştür. Bazı llUl.'karna. !abrl-

Tolstoy olmalı... tatörlerl, ylilı:sek fiatıe un aldıkla.n llSlnl öldürdiJ. 
Akla derhal. cRuıyada ileri hare-- için bugUnkü narh üzerinden piyasa.-

katın devamına mani sebeblerden ya makarna çıkaramıyacaltlannı ileri 
~· d h d. Alman eb- rurmektcdlrler. Bu hususta. gelecek 
1:~' eli aşerattr,. ıyen t celselerde karar verlleoektlr. 
"'Ki ge yor. 

Ben de Karadeniz kıyısındaki se. 
)"ahatJerim esnasında fU olayın ola· u• • n ı•versı•tede 
ianlığuu görmiiltüm: 

Bir kriminoloji 
enstitüsü kuruluyor 

Sivrisinekler, bulut halinde, bir 
IÜvariye saldırıyor. At, ,aba kalla.
Yor ve adam yere yuvarlanıyor. Va
hyı baltalun: cSivrisinikeler bir 
adamı attan diifürdü ! b İnanılır şey 
değil amma, doğru... All.flllak ve 
hu !ıali, bir Slav g-.:. yur·· e1dil·ıgı-· Maarif Vekilllğl üniversitede blr -L- kr.lminoloji enstitüsü kurulma.sına. ka-
Ue sempatik ıörmek de KÜç. rar vermiştir. Bunun ürerinc dün üni-

Hele ben şahsen Ömer Seyfeddin ver.!ıifte rektörilnün re:lsll~nde topla
Leı:...ıwnun bir hikayesinde çizdiği nan profesör Tahir Tane~, M~ar 
babayiğit tipine pek hak v-eririm: OSman, Fahreddin Kerim Ooka.y, Hilt
Şövle asıp böyle kesen iri kıyun bir met Yalgın, Şekip Tunç. Peters, IDl-

herif. cüssesinin on binde biri kadar mdıki Z!lya tlı.kstı:nt.~ ~.lyaedtdint"~~ürthFın-
. · · · b' A 0 6 u en ı unun sa w.w1 azır-

ı:mummı • ır . mahlUk kar111mda an- lamak: için bir heyet ~lerdlr. Bu 

Cinayete sebep kendisile 
evlenmiyeceği 

Kumkapıda oturan 18 yaşlarında 

Perlhanla nlŞ'a.tılısı Sadık kıskançlık 
yüzünden kavga etmişler, Sadık. bı
çakla Perihanı ve anası Fatmayı ya
ralamı.,ttr. Perihan tedavi altına. alın
dığı Haseki hastanesinde ölmüştür. 

Vakadan sonra yakalanan Sadık 
adli~ye verllmlştir. Sultanahmed bi
rinci sulh ceza mahkemesinde sorgusu 
yapılmış, Sadık suçunu 1tlraf ederek 
şunları söyl~tir: 

besidlr. Kar temizleme 1.şlnde çal~ıı
cak idare 1şçlleı1nin ücretleri yilzde 
otuz beş zam Ue ödenecektir. Muvak
kat amele gUndellklerlnln tayininde 
mücadele ~mirliği ve yol şubesi ser
befl bırakılmış ve Ucretleriıı Büra.tle 
tesv1yesl lçin bu makamlann emrl.ne 
bir avans verilmiştir. 

Geceleyin kar yağmağa. başlayınca 
gece bekçileri ve kapıcılar hemen de
po şeflerini uyandıracak ve bu şc!ler 
keneli sarn.hiyetleri dalı.ilindeki tedbir
leri aldıktan başka alakalı memurlar
la derhal temasa geçeceklerdir. Sü
pürge ve toz arabalarlle bunlan .sev
kedecek vatmanlar ve 1cap eden işçi
ler depolarda emre hazır bulunacak 
ve icabında hemen yola çıkanlaca.k
lardır. Ara'balann ba.samaklan depo
larda ve her hattın son istasyonunda 
mütemadiyen temizlenerek üzerlerlne 
kum dökülecektir. 

Mücadele ft.mirliğinin Belediye te
mi21ik işleri müdürlüğü ve şu.be mü
dürlüklerlle temasa geçerek tomizle11-
me işlerinde Belediye ile tramvay ida
resinin müşterek ve ahenkli bir su
rette çalışmaları da. Belediye rtyase
tincc emir ve llglli olanlara tebliğ 

edilmiştir. 
llZUl asabıleşıyor. Kadınlara has fer- enstitü· suç ve suçlu üzerinde .sooyal 
)adlar kopararak, berber dükkanın- psikoıojık ve patolojik Amiller bakı~ 
dan yan traşb, yan sabunlu, sokağa mından esaslı 1neelemeler yapacak ve 
fırlayıveriyor. suç sanılan karekterlerle cem.tyetlıniz-

Onun bu haline giilenlere ıora· de ahlak, ör! ve hukuk sahalanndakl. 

- Bir senedenberl Perl.hanla nişan
lı 1dik. Blr türlü nikahımızı yapmı
yorlar, annesi mA.ni oluyordu. Bu yüz
den bir defa kavga. ederek Pcrlhanı 
yaraladım ve on ay yirriı.i altı gün ha~ 
pis yattım. Bu defa Anadoluya git
miştim. Oradan dönüşümde evvelki 
gün yine nL~anlımuı yanına gittim. 
Yine Ana.doluya. gideceğim için ken-
disl.ne veda. edecektim. Bu· ziyaretim- KÜÇÜK HABERLER 
de Perlhanla annesi benimle kavga. -------------

rım: tarihi seyrini tedki:ke çalışacaktır. 
- -'eki amma, ıiz de, meseli 

bite karşı ayni tiksinmeyi g&tennez 
••• ? 

DlJSınız. 

ettiler ve Perihan benimle evlenmi-
yeeeğlni söyledi. Paralanmı da. yemiş
lerdi. Küfür de etıtıler. Ben de bıçağı
mı çeklp ikl.sfnl birden yarladım. 

Sadık tevkif edilmiştir. 

* Üniversite sömestr tatilinin 11 şu
bat sabahından 2 mart sabahına ka
c!a.r devam etmes.1 üniversite profeoor
ler meclisince kararlaştınlm.şıtır. 

Yirmi küsur sene evvel. ""öyden 
köye aeyahatlerimde, herkemı iğren
değü bu böceçten, üzerimde bir 
kaç yüz tane ı;cezdirdİ.ğİm giinler ol· 
duğu icin. b:.ı kan kardeşini de ben 
azacık müdafaaya kalkacağun. Da
ha de>Rr ... "u, onun. - pek nefret et
ti.,:riı.ı - tahtakurusuna layasla eb
\-:U olduiunu ileri süreceğim. 

Enstitünün müdürlüğünü ceza. ordi
naryüs profesörü Tahir Taner yapa
caktır. Bu hafta içinde hazırlanacak 
enstitü statüsü üzerine derhal çalış
malara başlanacaktır. * Dolmabahçe civarında oturan 

Ellerinde ki.ğıd bulunan-1 Haydar adında biri odasına kıoydutu 
k d 

kömür ıınangalından zehirlenrn~. bay~ 

Hizmetçi ve iş bulma 
yerleri 

}ar bu akşama a ar gın bir halde Beyoğlu hastanesine gö-

beyanname verecekler türülmüştür. 

Netekim ben de şehre varınca. 
lıir hamama gittim. bir elbise deii§
lirdim. pirüpak oluverdim. Fakat 
aynig~ezarfındat~takurulub~ 

Belediye iktisad müdürlüğü şehrl
m.1zde kurmağa ka.rat verdiği cHiz
metçi, 1~1 bulma. ve 1ş vermeıı bilro
lan etrafında ya.ptı!P. tedkiklerl BOna 
erdi:rmiş ve bir n12.amname haoarla
nuştır. Bu nizamnamede ne gibi ev
safı hal.z oJa.nlıı.nn m~lere ve ev-

Vilayet ellerinde kağıd bulunanlann * Samatyada Hacı. Hüseyin maha.1-
bu ak.şama kadar bircıı beyanname lle lesinde bakkal Feyzlnln dükkanına 
vilayete baş vurmalarını blldinnlşti. evvelki gece hırsız girerek 150 liralık 
Kll.ğıd Jşlle uğraşanlardan pek az klm- rakı ve konyak çalın.ıştır. Meçhul hır-
se henüz vllayet_e beyanname vermiş- sız aranmaktadır. • 

od d .. tüm. u bilinen lere tavsiye edileceği 1ş verme muka-
·~ Uf • Yll!• uyu. bilinde ne kadar ücret alınacaıP., işçi 

te.m.izleyebiluseo temizle... (Allah ve hizmetıçllerln saflıkla.rmın nasıl ko-

tir. Bütün be-yannamelerln bu akşa
ma kadar vllft.yete verilmcst beklen
mektedir. 

Beyannamelerde ka!P.dların ctıısi, 
ağırlı~ ve ntlkda.rı açık olarak tasrih 
edilecektir. 

rahmet eylesin. ~em, pek.~ ka· runacalh maddeler halinde tasrih 
clmdı. Çocuklugmda, cildimin bu edilmektedir. Ntzam.name İktlsa.d ve- Yardım sevenler 
mahlUI..ata ahpn•sma ınüaaade et. Wetıne gönderllmtştir. VekAletin tıas-
medi. Etmedi de iyi mi oldu? O vibinden sonra blrl İstanbul, d1Rerl cemiyetinin faaliyeti 
da b..U mevzu() Beyotlu .semtın<re olnı* Uız:el'e 1k1ı bil- Ya.rdım sevenler cemiyeti İstanbul 

Bit. insanlar tarafından daha ko· ro hemen !aallyetıe geçeoe.ktlr. merk~l :rel.sllğinden: Yardım sevenler 
!ay mağlup edilir bir mahlUk oldu· cemiyeti namına. Beyoğlu şubemizin 
iuııdan. yiğitte lwdımması arbk ayıp Yunaniatana vahan dün akşam rertip ettiği alaturka. kon-
aayılan bir devreye ulaşJ1U1ız. Tahta- ., serde sanatkar Münir Nureddln, ba-
lmn.mu ise. bizim efkin --U..e domuzu verilecek yen Mfizeyyen Senar ve bayan Mera-

_ _, Un ve balet çocukları fahriyen çalı.ş-
J.eııiiz ayıp saymıyor. Fakat Vıyana- Yunanl.stane. yaban domuzu vem.- mıştır. Konserden ka.hra.man as:ıter-
da ~an bir tane ~ mı, mes1 1çin tedklkler yapıldığı haber lcrlnrlz 1çin 800 lira ha&Iat temin ed.11-
kontura~ feshedı;r1er; sizi. ela-- alm.m.ıftır. Ne mikdatl yaban domuzu roiş bu paı.ıa.lar tanmmen Kızılay vez-
rozla.rlar; bnıayı ihtiyaten temizlet· verlld>Uecetı lneelenm.eldıed1r nesine yatırılmıştır. 
mek için de itfaiyeyi çağırırlar. ' Bir hafta içinde 18lnlfJ 3731 l1l'.'& 25 

Ortada iki zihniyet: Biri, T ohtoy· _.................................... kuruş temin edilen kahraman as]Cer-

unki (bizim. «yiğitte» ve «İtte» bulundum; hayat icabı. üzerimde lerimlze bu para. :ratmımıotır. Aynca 
ıneadinin felseleııile birleşİyOI'. Ke- neler gezdirdijimi söyledimı n biti 467 çift çorap 186 eldiven, 200 k.a.Z&k 
zi. ÜtaP evlerde tabtalnsulamu, tahtaklll'QRIDa ne noktadan ten:ib ve f8l11le 1080 takım çamaşır tenı1n 
L ...... _ 1 d L----L"-'--'-' •• ....:~: d !t~ _..tim. T-1-L_ 'la edilmiş bulunmaktadır. , 
-on ev er • ~enru _...... e ... ve - 1 oaau.tY Asker ailelerine emlyetlmluıe ya.r-
ı-_.uur gönnek IÖl'ÜfÜyW de llYUfU• kat.İJ'e:n ~acaiımı böcekler dun yapıldığı gibl cke!a. ~lerlınlz 
:ror.) baldmıdald noldai nazanm Cermen- vasıtaslle de yardım yapılmaktadır. 

Öbürü: Haşarat yüzünden ileri varidir t Yalnız bu 'hafta. tçlnde asker aneıe-
itarekab durdurmak. konturab fedı. Herkese de 'hu ikinci a8rüttı 8ğüt rlnden müracaat edenlerden Avcılar 
etmek, itfaiyeyi çağırmak,.. veriıinı. köyüne 200 lira yardım temin edil~ 

Ben, ben ki yuka.nki itiraflarda (Va - Nu) tir. 

* Beyoğlunda oturan Mustafa. o~lu 
Muammer adında. birinin bir hafta 
kadar evvel kulalmıdaki hastalı!P.n 
tedavisi 1çln Beyo~lunda. bir doktora 
gittiği ve bu doktor te.ra!mda.n Muam
merin yüzüne bir §ırmga yapıldığı, 
bundan üç gün sonra da öldüğü rui
llyeye haber verllnılş ve Muammerin 
a.ilesi. bu ölümün, doktorun §ll'Jllg'B.

sından mütevellld olduıtu lddla edll
mlştir. Bu iddia ilzerine Muammerin 
Edlmekapı Şel:.ltılğine gömillm:Ot olan 
~ dün me'larda.n çı:kı:ı.nlaralı: mor
ga kaldınlnu~tır. Oesed ftzerinde otop
si yapılarak ölümün eeilebi tesblt edl
lecektir. Müddeiumumlllk tahklk.a.ta 
el koymuştur. 

* YeşUk:öyle Bakırköy arasında. Ço. 
ıbançeşme mıevldlnde bir !J:aı.trıuonun 
NeJmln arabasına çarptığını Ud atın 
öldüfünil ve arr.bcının da. ağır ya.ra.
landlğ'ını ya.zmıştık. Kamyon şoförft
nihı Ahmed olduğu anıaşınnı_, ve ya
tıılc.naralt ta.hklkata. ba.şlanmıştır. 

ŞEHİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepebafı Dram kısmında 

Gece saat 20.so da 
YASADIGIMız DEVİR 

İstlklll caddesi Komedi tısmında 
Gece .saat 20.SO da. 

OYUN İÇİNDE OYUN 

Bav Amcaya göre ... 

T A K S i M sinemasında 
BİNBİR DEHŞETLER FtL.Ml .• YENİ CANAVAR ADAM .•• ÖLÜM 

İŞARETİ ..• T AB1A TİN BOTUN KUVVETI..ERI BiR ARADA ... 

İşte böyle müthiş ve korkunç ... Mevzuda olan 

ELEKTRiKL. A 
2 saatlik heyecan ve dehşet filmini yaratanlar: 

LON CHANEY Jr. - LiONEL 
A TWIL ve Anna NEGEL 

Dl'!!!?•• Bu akşam 

l 
Sinemasında Saat 8.30 da 

Ibrahim Özgür 

Ateş 
CAZ 

ve 

Böcekleri 
KONSERİ 

DİKKAT: Numaralı yerler evvel
den ayırtılabilir. 

Saat 8.30 dan sonra bilet satılmaz. 
Serbest kartlar bu geceler için mu· 

tebeı değildir. 

Bugün ARK sinemasında 
Güzel ve esrarengiz meçhul kadın ... Saa<.lete susarn1ş ve aşkı için 

çı.rpınan kadın ... 

SYBILLE SCHMITZ 
Al.BERT SCHENHAlZ ve MARİA V. TF.SNEDY 

ile beraber yarattığı ve bir kadm hayatının 
feci sırrını canluıdrdıiı 

MAZiSiNi UNUTAN KADIN 
filminde bu muammayı &be halletmektedir. 

1Kl RUHLU KADIN ... NE 1Dh .. . NE OLDU)... SEVMEYl 
UNUTMUŞ ..• VE TEKRAR AŞKA KAVUŞMUŞ ..• 

Hazin bir ölüm 
Merhum emekll topçu yarbayı Nurl Tatbikatta Kazanç 

Adulanın krnt, Yüksek mühendis Fer- Vergisi Rehberi 
ruh Adulanın a!ılası, Teoman Süveyda. Yazan: NİIIAD !Lt t!çt!NCU 
Doğan ve Meblika. Ta.nse1ln anneleri Kazanç vergtsı ek ve ta.dillerlle 
Meliha Adııla kalbi ve manevt ıztıra.- kazanç, müvazene, hava kuvvet-
bının tevlld etti~i elim hastalıktan 
kurtulamıya.re.k Kadıköyilndekl evin- !erine yardım vergUerl, maaş, ile-. 
de -...n~ta gözlerini yumm~ur. Te- ret ve yevmiyelere alt vergi tev-

MAJ"' ki!at cectvellerlnl havidir. En son 
da.vl edilmekte olduğu Haseki hasta- hükümlere göre yazılmış ola.n <ilS 
neslnde gö&terllen kıymetli thtlmam- sahlfeUk bu eser bütün kltapçı-
da.n profesör Tevfik Remzi Kazancı- la:rda bulunuı:. Fit.ti 250 kunış.-
gUe. asıstn.n 1'.smaU ve bütün hem.şi-
relere alenen tefekkürü bir vazı.re bi- llmlturlll.llllll•llllllllllll•llllll .. 
urtz. AJıesı EvU.tıarı 

- Gözümle görmedim bay ... Bir kadJ.Q yapur~ b;inmi§, ~- , •• Arkasından bh delik~ da ••• Qer.lfeıı •alonda ~ feryacl 1... • .. Meğer kadın, delikanlının ken• 1 B. A. - Yok canım, modern 
Amca amma gazetede okudum... muıı... iel~~ ~1§1Slna .2!.~?Dl!!-11··· disinA bakmasından .sinirlenmiş, çek·lolsaydı ruç olmazsa mitralyöz kul-

----------------------~---1---------------------'~-----~-------------L----------~-----------*IRlıL.l.IWUı.n.c.aıu...ı......~.ıc...;DM:ı~rn .ladın lanudıl ••• -'-----------~ 



Sahife 4 AR:ŞAM 

Gayrimenku ~ Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 1 Günlük Borsa 1 

15 İknicikanun 1912 

"1 7 ,5 933 Türk borcu l. ll. m 
.. 5 1938 ikramiyeli 

L. K . 
23,25 
20.30 
21,95 
19,68 

Omıan Celaleddin Ergun 27625 hesap No. sıle Sandığımıulan aldığı 
(1260) liraya karşı Ercnköyunde Suadrye mıı.hnllcslnde Çolak Ismall ve Ko

- ke.rpu:ar soka~da eski 8, 8 Mu. yenl 2713, 27 3 kapı No. lı ahşap m:ı:ıbahçe 
bir evt birinci derecede ipotek etmiştir. 

,. 5 1933 Utra.mlyeU Ergani 
, 7 1934 Sivas-Erzurum I 

Kupon kesik 
,. :a 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
:a 7 1941 Demiryolu istikrazı 
:a 2 1932 Hazine bonolan 
• , 1935 Hazine bonoları 
:a • 1938 hazine bonoları Ba 

Nevralji, 
iş, ez/ , 
Kırıklık ve Bütün 

i , r mat·zm 
ağrılarınızı derhal keser A. Demlryolu tahvlll l - II 

A. Demlryolları tnhvlll III 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamlle alt ) 
T. 4 bankası mümessil hls. 

19.80 
19,75 
56.50 
16.50 
27,25 
49;25 
48.50 
45,-

142.50 
12,35 
12,85 

160,-
26.60 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları israrla isteyiniz. 

A. Demiryolları şirketi ( % 60) 
Kupon kesik 

A. Dcmlryolları şirketi C % 100) 
Kupon kesik 

Eskihlsar çlmento 
Kredi Fonslye 1903 

• , 1911 , 
, 

Turk altını 

Amort: 
Kupon 

44.25 

10.90 
113,50 
107.50 
59.-

1,40 
30,25 

4 .30 
3.10 

5,22 

••• Dr. lhıan Sami 
ksürük Şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı, boi
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli ilaçtır. 
Herkes kullanabilir. 

ASKERLİK lŞI:ERl 

Erkmen Cep Sobası 
Kıştan, Kardan, Korku Kalmadı 

Odun, Kömür, Elelttrıte ih tiyaç yoktur . Alacağıntz bir soba Ue öm
r ünüz müddetince evde, yatakta, sokakda, dağda ısınıraınız. Borıulmaz 1 
ve tükenmez: Atefl bedavadır ve m uhayyerd ir . lktlsad Vekiletlnden 
211S3 No. ve 29/ 1/ 941 tarlhU ihtira beratı alınmıştır. 

Basan Deposu ve Şubeleri. Fiatı ! Llradar. 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine l sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 129.5275 

12,89 Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 30,75 

* Eminönü Yerli .ASkerlik Şubesin
den: P iyade teğmen Nafi oğlu Hakkı 
326 (42721), Piyade teğmen Ziyaeddin 
oğlu Mehmed Sadık Tansu 313 C1471) • ı 
Piyade teğmen Aziz o~lu Sadık 315 lll••••••••••••••••••••ıiıll•••••ll 
(18788), Piyade teğmen Rafet o~lu 

IRADYOI 
Bugıinku program 

Ahmed Muhlis 316 (39335), Piyade 1 
teğmen Huseyin oğlu Nureddin Yalazı 
315 {18S47), Piyade teğmen Hayati oğ
lu Faruk 330 (456611. 

Bu subayların çok acele ııubeye mli· 
racaatlan ilan olunur. 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 
ADANA MENSUCAT F ABRlKASINDAN : 
Fabrikamızda mevcut Dob.son Barlov Fabrikasında 1896 ve 1898 

senesi imal edilmiş 

iki Adet Pamuk Tarak (KARO) Makinesi 12,30: Program, l:? 33: Suzinük ve 
ra t nuıkamlnrından şarkılar, 12,45: 
Ajnr. haberleri, 13: Şarkı ve türkUler 
13,30. Karışık program {PlJ, 18,03: 

Fatih Sıılh İkinci Hukuk Hakimli-
ğinden: Esas No. !H2/228 Atideki şerait dairesinde satılacaktır: 

Tublığ edUecck klın.sc: Yusuf Ziya. ı _ Bı-herinln muhammen fint.1 fabrika teslimi anbalnjsız biner 

Fasıl heyeti, 18,40: Dans müziği (pl.) 

19: Konuşma, 19,15: Dans müziği (Pl.l 
19 so· Ajans hnberlerl, 19,45: Klfı.slk 

Turk muziği, 20,15: Radyo Gazetesi 
20,45: Nihavent makamından şarkılar 
21: Ziraat tak'ilmi, 21,10: Temsil, 22: 
s ... 1011 orkestrası, 22,30: Ajans ve borsa 
haberleri. 22,45: Salon orkestrası. 

Ahmed Hamdlnln olümlle, oğlu Mu- Jlradır. 
zaffer Yılmaz'a lntılkal eden Üsküdar 2 _ Bu makinelerin güınriık resml, !Hi.n b'.'dı.?ll, mukavele pulları 
Rum Mehmedp:ı.şı. mahallesi, eski anbalaJ ve salr mıı.sraflan alıcıya nlttir. 
Medrese, yeni Eşrefi saat So. <21) ylr- 3 _Müzayede açık arttırma suretlle 30/1/942 cuma günü saat on 
nıl bir sayılı :ıh.şap ev üzerine müte- beşte Adana'da Malatya Mensucat Fabrikasında yapılacaktır. 1 
vefta Ahmed Hamdlden alacağınız 4 _ Mezkür gun sn.at on ikiye kadar: depozito olarak muhammen 
olan (300) liranın Uımlnl tahsili için bedellnln % 15 ı olan 300. lira Fabrika veznesln.e yatınlımş buluna.-

Yarın abahkl program 
7,30: Program, 7,33: Hafif program 

(Pi.), 7,45: Ajans haberleri, 8: Müzik 
CPll. 

Fatih Icrasının 7/10/930 tarih ve (117! caktır. 1 
numaralı tezkereslle Üsküdar Tııpu Talip olanların mezkur gün ve saatte Fabrikamızda bulunmalan 
slcil muhafızlığı mezktır gayrlmenku- ilAn olunur. 
le haciz koydurduğunuzdan mezkür .. •••••••••••••••••••••••••••illi 

eunuut1111ımıııuu111nttu11111111ıuuınu11n11ın11nu11tuuın 

Eminönü Halkevinde 
konferanslar 

Eminönü Hıılkevlnden: Bu hafta 
zal'fında Evimizde verllect"k konfe
rans ve temsillere alt pf9gram aşağı
ya çıkarılmıştır. Glrl§ kartlarının 
Evimizden alınması rica olunur. 

16 1/942 cuma gece saat 20 d :?: 
1 - Halk.evi postası, 2 - Konferans: 
Istanbul hakltında: M. Halit Bayrı ta
rafmdan, 3 - Temsil, Şehlrll kız: 

Icra dosyası da nn.k:len istnabul dör-
düncıi İcra memurluğuna. gönderildiği 
ve (930/1117) numarayı aldığı ve Adli
ye yangınında yanmış bulundugundan 
ı.,t>u dosyada adresiniz yazılı tken h A
ı.en ikametgahınız meçhul bulundu~u 
cihetle, ölen borçlu Ahmed Hnmdlnlıı 
oğlu Muzat!er Yılmaz'ın aleyhine ha
ciz kaydlnln terkini hakkında açtı~ı 
d1'\vanın rüyeti için (muhakeme 9 şu
bat 942 pazartesi saat on birde) mah
kemeye gelmeniz tçin 20 gün müddetle 
davetiye tebliğ makamına kaim olmak 
üzere bermuclb! karar ilan olunur. 

T msil '1tbesi tarafından. Kadıkôv sulh mahkemeıııi Baskitip-
17 1/942 cumartesi günduz saat liğ'indtn: · • 

15 de: 1 - Hakevi po.st:ısı, 2 - Kon- t ıı p • · dd 
fenı.ns: Türklerde tD.biat ısevglst: H. Mudde Azn apazyan m mu ea- ı 

aleyhler Hazine ve Karabet Papazyan 1 
lllkmet T. Dağhoğlu tarafından. 3 - ile şaylan ve müştereken mutasarrıf 
Temsil: Şehirli kız: Temsıı şubesl ta- K. Koyünde carcrağa mahallesinin E. 
rafından. ve Y. Moda caddesinde E. 127 rnüker-

17 11942 cumartesi gece saat 20 de rer ve Y. 175 _ 177 No., sağ tD.rafı Ra-• 
1 - Halkevl postnsı , 2 - Konferans: deyan'ın ahare fernf; <!t.Uğl dükktın. 
HastD.ya nasıl bakılır? Dr. Operator sol tarafı Acaryan np:ı.rtımanı, arka. 
Orhan Tahsin tarafından, 3 - Tem- tarafı Baskıcı Ropen hanesi ve ön ta
sıı: Şehirli kız: Temsil subesl tara- rafı Moda caddesile mahdud, arkaları 
fındnn. bahçeli kagir Demirel ve kömürcü * Beşiktaş Halkevinden: Evimizde dükkanları şüyuun izalesi için, K. köy 
nçılmış olan elektrik kurslarına de- 1 sulh H. mahkemesi ilanına müsw
vnm edecek yurttaşlnr ile lise ve orta- nlden açık artt.mna ile satışa çıknrıl
mcktep talebelerinin 24 l 1942 tarihi-
ne kadar kayıtlarına devam edilecek- mıştır. Mesahası: Tapu kaydına na

zaran 250 arşın ve ehllvuku! raporu-
tir · na göre 146,34 M2 dır. 23,20 ve 22,80 

*Be lktaş Hıılke\inden: Günün ik- M2 lık ön kısımlan ebnlyell, mutcba
t ndi işleri hakkında 17 ı 942 tarihi- kist bah~cdir. Muh. kıymeti: 1716 lira 
ne musadlf cumartesi günu sant 15 de 50 K. dur. satış, nl:cılara 15 gün müd
Partl knza idare heyeti reisi bay Zl.ih- detle açık buhındurulıın şartnamesi 
tu Çubukçuoğlu tarafmdo.n bir kon- dairesinde ve peşin para iledir. ilk 
r rnns ve Evimiz gosterlt kolu tn.ra- nrttınna 9 21942 pazartesi günü snnt 
fından da bir temsil verilecektir. 10 _ 12 ye kadardır. o gün muham-* Çocuk Es r~eme ~urumu Kası;ıı- men bedelin % 25 ini bulmadığı tale
p a Kolundan. Çocu ... Esirgeme Ku-ı dırde en son arttıranın teahhüdu 
rumu Kasımı,~şa Nahiye kolunun yıl- baki kalmak şartile 10 gün daha uza
lık kongresi 17 1 942 taıihlne rnstıyan tılnrnk lkincl arttırmaya 19 2/942 l 
pazar gunü C:.ım~urlyet Halk Parti 1 peı·şembe gümi saat 10 _ 12 ye kadar 
Kasımpaşa N..:hıyc şulx?sl kurtı.ğınd devam olunacak ve en çok ıırttırana 
t pl~ıncağınllnn, kayıtlı tızanın teş- katı ihalesi lem kılınacaktır. s:ı.tışa 
rl!l "rı rica ol•ın ur. "' * Bakı k" K 1 ş b"sind . iştirak edebilmek için o 7,5 nlsbetin-
.. r oy lZl ay u • en. de pey akçesi tevdl edilmesi şarttır. 

l ı ı 942 cumartesi akşnmı Bakırkoy Satış tarihine kadar tah akkuk ede
n _z fabrlkasınd:ı. yapılacağı 11An edıl- cek vergi \'e Belediye rüsumu ,.e vakıf 
mış olan müsameremiz havamn boz- lcareleri hlssedıı.rlarınıı. ve vakıf taviz 
ması dolayıslle ayni tarihte HaUc-cvln- bedeli, ihale pulları, dellMlye resmi 
de yapılacaktır. müşteriye aittir. İ. İf!As K. nun 126 n 

AKŞAM 
Abone bedeli 

TÜrkiye Ecnebi 

Senelik 1400 kuruş 2700 kurul 
6 Aylık 750 > 1450 > 

cı M. mucibince ipotek sahlbl alacak
lılarla diğer alAkadarlann hususile 
faiz ve masrafa m ütedair iddlalannı 
10 gün içinde blldlrmeler1, aksi tnık
dlrde haklan Tapu slclllle sa.bit olmı
yanlann, sat14 bedelln1n paylaştınl
masından hariç kalaca.klan ve daha 
nıalflmat l.rteyenler1n mahkemenin 
938 / 606 No. dosyasına müracaat et
meleri llan olunur. 

3 Aylık 400 :a 800 > 1 1 1--l _A_y_ıı_k __ 15_0 __ • _____ • _ _. DTürkAçe çaKbukTve d

1
.otLra yQaıar 

Posta ittihadına dahil olmıyan 1 1 
ecnebi memleketler: Seneliği: aranıyor. Gala.tada Nordstem 
3600, altı aylı~ 1900, üç aylı~ Han l9 _ 20 No. ya. mllracaat. 

1000 kuruştur. Tel: 40812 

Telefonlarımız Başmuharrir; 2056:> 
Ya7.ı i leri : ~0765 - İdare : 20081 

Müdür: 20t9'7 

~6~Ölfi1 

üğö 
DD 

lYI~ 
Asrınıu modasının zarafet ve lnrellclne inzimam eden 

üstad tenilerln meharetı, kadına da ıençli_.e matuf 
.. yanı hafl'et bir beden tenasubü aneclcr. 

Fakat yüz ve onun hututu ıeveıedirler. Eter bu nok
taya lisun r eJen iht imam ı~terilmeue, seneler bu hatla

rı bqkaJarma pek çab•k tarkettirirler. Bo, sizin bir 6DTI• 
nızdar iti, •fak bir dikkatslıtlk veya ihmal neticesi rald-

belerlntzin dikkat nuaranc\an uzak kalamaz. işte ıenele
rin (bilhusa nazik n hassAs cildlere musallit olan o tah
ribklr senelerin) cildinize çizmekte oldutu on binlerce (bi
dayette rayrl mahsus) ince ı,;h;cilere lhı'lalkir blmayınu;. 

Zamanla t'ildinlzl solduracak olan ve sizi pek çok defa nkitslz harab 
eden ba i rualan ak,am n sabah Krem Pertevle yapacatına ufak 
bir masajla ıefedlntz. Krem Pertevln bo mucizesine yüz binlerce 
bemcinslniz gibi siz de hayret n nıemnnniyetle şabld olacaksınrı. 
Göreceksiniz iti simına, ~bedi ıetıı;li~ini h erkCjie matnuane soyll· 
:yecektir. • 

KREl\I P ERTEV'in terkibindeki faal anuır f.n derin çizgileri bile 
izalede r eclkmlyecektlr. Buıünden itibaren siz de bir tüp K R E lU 
P E R T E V' 1 t uvalet ma~anuda buhındurunu.z. O, ayni zamanda 
~eri riizrıirJarm n lı unetıt ıiıneşin en lyl muhafızıdır. 

Ttirkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlht: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•ara biriktirenlere 28,800 lira ikramiye \'eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf he.sapl&nnda en 
aı 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~datı 

pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık S.000 lira 
4 • 508 • 2.000 » 120 • .&O • 4.800 • 
4 ,. !50 • 1.000 • 160 • 20 3.!00 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 liradan atalı 

diişmlyenlere ikramiye çıktıtı takdirde .,. 20 tazlaslle verUecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylM, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Galatada kiralık 

YAZIHANE 
Galat.ada Nordstern Han 19 - 20 

No. ya mliracaa.t. Tel : 40812 

SATILIK KAMYON 
Şevrole markalı, Yeni. altı lı\stlk

lldir. Fıa.t Ganı.Jı. Bay K~e 
müracaat. 

Dosyada ıncvcud tapu kaydı suretindıe mezkür gayrimenkulün (a)·nl 
semt, mahalle ve sokakta ayni knpı numaralı zemini arzı mlriden ev olduğu 
blldlrilm!ştir.) Mezkfır g:ı.yrlmenkul (10.000) liraya karşı başknsına ıkincl 
derecede ipotektir. Bu ipotek Sandık ve ınuşterUerln hukukuna mü-esslr de
itildlr. 

İkraz dosyasmda mevcuL tapu senedinde hududu: Snğ tarafı elyevm 
D. Nureddin hane ve bahçesi, ıırkn clhietl Emine Rukiye bahQeSI, sol tarafı 
tarlk, ön tarafı t.a.rikiô.m ile mabdud olduğu gosterllmi§tir. 

İkraza esas muharrmıin raporu mucibince, mezkur gayrlmenkulıin me
sal"!ası 920 metre murabbaı olup 'bımun 79 metre murabbaı kısmı uzerme 
bir katı kil.gir, bir katı aıı.,tıp, tçl ve dışı boyalı mezicfır ev l~a edilmiştir. 23 
metre murabbaı miktarında nyrıca matbah mevcut olup 2756 metre murab
baı da fazla. bahçesi vardır. 

Mezkür binanın birinci katında dort oda, bir sofa, bir m.atbah, bir hela, 
bir banyo, ikinci katında üç oda, bir sofa, bir matbah, bir hela ve umum 

1 
binada clekt~. su ve hava.gazı tesisatı vardır. 

Vadesinde borcw1 verilmemesıiıden dolayı hakkında yapılan 3202 No. h 
kanl.Lilun 46 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddesine göre satılması ical> 
eden fazla bahçeli mezkur evin tamamı blr buçuk ay müddetle açık arttır
maya konulmuştur. Sat~ tapu sicil kaydına göre yapılm:ı.ktadır. Arttırmaya 
g:rmek ıstiyen (1000) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımız$1an biri
nin teminat mektubu da kabul olunur . Birikmiş bütün vergilerle Belediye 
resimleri, tellallye rüsumu borçluya. aittir. Arttırma şartnamesi 1411/942 ta
rihinden itibaren ted lci.k: e tmek istlyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu malumat da şart
nen.ede ve takip dosyasında. vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bunları ted
kik ederek satılıtra. çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi oğrenmi§ a d 
ve t<'lnkki olunur. Birinci arttırma 16/3/942 tarihine müsadlf pazartRsl günü. 
Cı:ıblo~lunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıtac:ı.lttır. Mu
vakkat lhalesi yapılabllm.c:sl için tekl if edllecek bedelin oorclhan nlınuuısı 
icab eden gayrımenkul mükelletlyetlle Sandık alacağını t amamen gcçıni.f 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttırnnın taahhudü baki knlmak şartUe 
1/4/942 tarihine miısadif Çarşamba guniı ayni mnhalde ve aynl sant.te son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı.mnın üs
tür.de bırakılacaktır. Haklan tapu slc!llerilc s:ıblt olmıyan alıi.kndarlar ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususlle f lz ve masarife dair iddl
r•ltnni lH'ın tarihinden itibaren yirmi gün lçlnde evrakı müsbltelerlle bera
b<'r dairemize bildirmeleri Jüzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan
larla, haklan tapu siclllerlle sabit olmıynnlar salı~ bedelinin p:ıylaşmasın
druı hariç kalırlar. Daha. fazla mnliımat almak lstiyenler1n 940 1991 dosya 
No. sile Sandık Hukuk işleri.servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT 

Emniyet; Sandığı, Sandıktan alınan gayrlmcnkulu ipotek göstermek is
tlyenlere muhammlnl-crlmlzin koymuş olduğu kıymetin % 40 un tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek surctlle kolaylıJı: 
gbstermektedir. (434) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

.Mektebimiz için 10 adet kitap dolabı yaptırıla<:aktır. Beherinin mu
h nn,men bedeli 95 ve ilk teminatı 72 liradır. Eksiltme 2/2/ / 942 tarihinde sa.
at 11 de yapılacaktır. Fazla maliima.t için Mudüriyete mliracaat. (422) 

Tıp fakültesi Dekanlığından: 
Tıp takültesl ikinci dahlllye kliniği rontgen lAboratuannda çah§m,a.t 

-O~re bir ron tgen mutehasmsına ihtiyaç olduğu ciheUe. dalı& ziyade ml.19 
ve eın'a hastalıklan lle meşgul olm\14 olanlardan askerlikle al~ oıma..
yanların 31 ikincl kAnun cumartesi yününe kadar tıp fakül tesi dekanlığı-
na müracaatıan. ( 387) 

Mühendis aranıyor 
Türkiye kömür sabşı ve tevzi müesseıeıindenı 

Kazan ve kalorifer tesisatında. ihtisası olan bir mühendis "lmaeaktır. 
I~tek.lllerin çalışma hayatlarını hlilAsaiandıran yazılarUe Ankarada mtıesse-
se merkezine mıircaaatıan. (3~) 

Selimiye Satınalma Komisyonu ilanları 

Mevcut numunelerine göre 8000 kilo incir, 5000 kilo zeytin tane6l, 5500 
kilo K. üzüm. 3000 kilo domates salçası ve mevcut ~vsnfına göre 2500 kilo 
zeytinyağı ayn ayn pazarlıkla sntın alınacaktır. Inclrln teminatı 345 Ura. 
u·ytin tane.sinin 324 lira. K. üzümün 346 Ura 50 kuruş, domates salçasının 
324 lira ve zeytinyağının 345 Ura. olup paznrlığı 17/1/942 Cumartesi glintl 
s:ıat 10 da Sellmlyede Askeri Satınalma komisyonwıda yapılacaktır. (437> 

Maarif Vekaleti Er kek Terzilik Okulu 
Müdürlüğünden: 

Okul için Tepe~ı. İstlkl!U caddesi ve Tak.slnı mıntakalarmda eıverlştl 
bir bina aranmaktadır. 

Alr.kadarlann okul müdürluği1ne müraca.atlnrı. (44U 

Ticaret Vekaletinden : 
Vekalctlmlz Konjonktur ve NeşrlyııL mıidürlüğunde münhal ücretli me

muriyetlere askerliğini yapmış ve Barem kanunu esaslan dairesinde alıı.bt
lecekleri ucrcUe Yüksek İktisad ve Ticaret mekooblnden veya Ticnret lise
lerinden mezun olanlar arasında. memur alınacaktır. 

T&.llplerin kısa bir zaman zarfında Ticaret Vekflleti Konjonktür ve Neş-
riyat mlidürluğilne muracaatılan !uzumu 11 n olunur. (315 - 470) 

i LAN 
Yedek piyade tcj:!'men 331 doğumlu Ahmet otlu Fethi Atas:ıgon (47906) 

nın çok acele olarak Adalar Askerlik Şubesine rnliracaatı. (804-458) 

Ticaret Vekalefinden : 
Ölçüler ve Ayar müdürlilğü kadrosund:ı. münhal bulunan 210 lira Ucretll 

fen ır.Uşa.virllğlne, bir elektrik ve makine m uhendisl alınacaktır. Aynca açık 
olan 140 Ura. ücretli raportörlült Ue ıcıo lira ücretli memurluğa lkl teknl&.tyen 
amacatmdan, Barem kanunu hukiimlerl dairesinde tayinleri yapılabilmek 
üzere. bu vazifelere talip olanların tahsil ve h izmet müddetlerine veı asker
ı ıtını Ua ettiklerine dair evrakı müsbttelerlle blrlikte İç ticaret umum m ü-
dütlül'Qne bizzat ve ya. tah.ı1.ren müracaat etmeler111An olunur. (316-471) 

Kızılay cemiyeti 
Beyoğlu tKaza şubesi riyasetinden: 
Ka.zamJ2X!a açılan elll lira. aylıklı mükeffel blr TAHSİLDARLIK 

için İk.lnclkA.nunun 28 ncı Pazartooı günü Parma.kkapıda.kl şubemizde 
bir müsa.balaL imtihanı yapılacaktır. lAakal orta tahsil dlplom:ı.sını 
h aiz bulunanlardan talip olanla nn evrakı mfuıtıltelerlnl h A.mllen şul>e
m.lze şimdiden m üracaatla ısım ve adreslerlnl kayıt ettırmelert tıA.n 
olunur. 

Zilh lcre 28 - Kasını 70 
S. İm. Gil. Öğ. İki. Ak. Yat 
E. 12,33 2,18 7.18 9.46 12.00 1,37 
Va. 5,58 7,23 12,24 14,50 17,05 18,42 

Yer değittirecek 
kiracılara tavsiye! 

Akoam· ın KOCOK iLAN· 
LARJ' ru dikkatle okursanız 

kendinize en elveriıU yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

YAZIHANE NAKLİ ::ı!ı$ım~~~~~n~ IBakkalların Nazarı Dikkatine: 
1941 tar1h1nde cflmanımla bera.ber ts- KAŞER PEYNİRLERiNi 

idarehane Babıfill elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

Avukat Seyfi K~, Be~a İ.s
UkW caddesi, No. 88, Rumell han 
11nc1 tat& tq:mnuftır. Tel: '4086 

tanbul mevt.Unda ıı:ayt ettim. YenJsJnl ı Tam yağlı ve nefia 
alacaRımdan esldsl.ntn hllknıil JQktur. narh fıat.inden sabıa arzettiğimi bildiririm. 

Adfteı tnıtıtere ıetarethane.I - Adres: Galata. Ömenbit Han kat 2 No. 15 Telefon: 42275 
E. a. KetcheD 


