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B. Churchill 
dün Londra' 

ya döndü 
., 

İngiliz kabinesinda bazl 
değiıiklik yapılacağİ 

söyleniyor 

Londra 17 (AA.) - Winston 
Cburchill'in Birleşik Amerikaya yap• 
bğı ziyaretten avdetle bu sabah Pli
ınouth' a geldiği resmen haber veri
liyor. Churchill, lord Beaverbrook, 
amiral sİT Doutley Pound, Hava 
kuvvetleri başkumandanı sir Charles 
Portay ve air Charles Winston refa
katinde Bermadlerden gelerek At
lant.iği hava yolile aşmıştır. 

Stokholm 17 (A.A.) - Dagens 
Nycheter'in Londra muhabiri yazı
yor: 

İngiltere halk., Churchilr in Ame· 
rikadan avdetinden sonra, İngiliz 
kabinesİınde bir değişiklik bekle
mektedi, Star gazetesi, Churchillin, 
avdetir.den sonra beklenen ilk işin 
hükumette esaslı bir değişiklik yap• 
mak olduğunu yazıyor. Uzak Şark· 
taki muvaffakıyetsizliklerden ve 
R::>osevelt ile yapılan görüşmelerden 
dolavı birçok nazırlıklarda değişik
likle~ 

1

olacağı beklenmektedir. 
Star, Bahriye ve Müstemleke Na

zırlıklarına başkalarının geliri1eceği
ni tahmin etmektedir. 

Londra 17 (A.A.) - Daily 
Telegraph gazetesi, hükumetin Ma
lezyada'ki siyasetine karşı yapılan 
tenkidleri bahis mevzuu ederek di
yor ki: 

Vaziyet, yüksek harp stratejisi ve 
elde mevcut asker ve cephanenin 
dağıtılması planile alakalıdır. Sabık 
Avustralya Başvekili M. Menzies, 
he.tayı, Malezya'nın ihtiyaçlarını pek 
mütevazi olarak tahmin eden 
Londradaki askeri şeOerde buluyor. 
Hatanın Libya, Orta Şark, Rusya, 
Malta ve bilhassa Britanya adala· 
rının isteklerinden ziyade Japon 
kudretinin, kıymetinden az veyahut 
Malezyanm müdafaa imkanlarının 
kıymetinden fazla takdir edilmesine 
dayandığına pek acele karar ver
memelidir. Bugün için çıkanlacak 
ilk ders, daha fazla tayyare, daha 
fazla top elde etmek acil ihtiyacı 
bulunduğudur. Bir çok gazete ten
kidlen. devam etmektedir. 

Manchester Cuardian diyor ki: 
«Sanıldığına göre hükumet Libya 

ve Rusya cepheleri ihtiyatlarının en 
başla gelmesi icab ettiğine Uzak 
Şarktaki şeflerimizden kuvvetli t~ 
minat almadan karar vermiş değil
dir.> 

Refah 
hadisesi 
Beş kişilik encümen 
yarın toplanacak 

Ankara 17 (Telefonla) - Rec~p 
Peker, Yusuf Kemal, Fikret Sıla.y, Fu
ad Sirmen ve Münir Çıı.ğıldan mü
teşekkil. Refah vapuru h!diseslnl 
tahkike memur, encümen bugün 
toplanması lazım gelirken azalardan 

Halfaya 
garnizonu 
teslim oldu 

Ekmek kuponlarile 
un da alınacak 

BU SABAHKİ 

B. Churchill 
beyanatta 
bulunacak 

TELGBAl'LAB 

Bir Amerikan 
denizaltısının 
muvaffakiyeti İngilizler burada 5500 

mihver askerini eair aldi, 
eair sayısı 32 bin oldu 

Uzak Şarkta muharebe· Tokyo körfezi medhalin
Kahir 17 <A.A > _ orta şark in- Ankara_ 17 (Radyo gazetesi> - Pa-ı Kut yemi ve kuru baklaya nin idare ıekli hakkındaki de 3 Japon vapurunu 

e · zarte.si günU. koordinasyon heyetinin kidl k b d 
glllz tebll~: Ageyla. dola.ylannda blr yeni kararlan çıkacaktır. el konuyor ten ere cevap verece abr ı 

Yarın, koordinas)t·on heyetinin 
yeni bir kaç kararı çıkacaktır 

ileri bölgede ~lddetll kum fırtınalan ı _ Toprak Mahsulleri Ofisinin 3 _ Topra.k Ofisi.. bfyem1 ve kuru 

~:1:;-~~l~a~!t~es::~!t~:~~= tanzim sat:ı.şı ~aptığı köy ve kasaba- bakla satın alına.ğa memur ed~. Londra 18 (AA.) - B. B. C.: Va,inaton 18 (Radyo 7,JS) 
sızla; dün devriye ha.rtık.tıtlerlnde !arda da, İstanbul ve Ankan>.da Taclrler ve müstahsWer ellerinde İngiliz Başvekili B. Churdıill, bindi· Amerika Bahriye Nezareti ou teb-

olduğu gibi ekmek lime usulile sa- mevcut kUJYeml ve kuru bakla. mev- ~· ·ı 16 Plim th li- rv· .. 
bulunmuşlardır. Fa?t daha sonra. tılacaktır. Köylüye ekmelklik için cudunu birer beyanname ııe hliküme- gı t.ayayre ı e sı.atte ou tgı neşr~tnııştir: A~CTik.a Jeniz 
kum fırtınaları bu bolgede başka ha- gun" de 300 gram hesablle hububat t blld" kl dlr Ta 1 1 llnde ınanına vasıl olınu§. orad81l trenle kuvvetlen muharebeyı Japonyanın 

k •ta d .... i..t-i B a e trcee er . c r er e L d . 1 . . 1 d . .. k re "' mey an verme~w r. u s - verilecektir. .. .;)n raya ge mışt:ir. stasyon a aı· ta apısma kadar götürmü,,tür. Bir 
bah Halfaya garnizonu şartsız teslim Hükumet halkın un iht.ıyacını da b~unanlara. hukfımetçe el konacak: lesi e-ckinı, kabine azası, Amerika Amerika denizaltısı Japonyanın pa-

Mih k 1 • mustahslller ellndekller de ylyeceklen R f · ı · b' k k h ı · · olmuştur. 5500 kadar ver as er temin edebilmeleri için, ekmek kar- . il . b·-'- ldık.tan ve us se ır erı \le ırço zevat en- yıta b o an Tokyo şehrının bulun-
lr dıı ..... ı.,tir B ~- eı e esir miktar kend erıne ua.Al son- d' .. k 1 B '-il' h d v k" f dh lin es e ~ . ura~ evv c nelerlnln kuponlarlle un alınmasını k 1 t lın kt l' Flatlarla ısını arşı amıştır. eşvott ın an- ugu or ez me a de 3 Japon 

düşmüş 76 askerimiz kurtarılmıştır. kabul etmiştir. İstlyen, bilaha~ bele- :tına a1r::ı:şa~l:n 1~~: e~iıecektir. ' gi yol ile geleceği b~lli değildi Hat- ticaret vapurunu batırmıştır. 
Sağlam bir ha~de bulunan ~~lar ve diyenin tesb.t edeceği haftanın mu- a ta B. Roosevelt de kendisine veda Amerikanın Asya donanm~ı ku-
harp .malzeme.sı. ele g:~lrilmıştır.. ayyen günle~~de ekmek .alır gi_bi ku- Petrol ofisi ettiği zaman bunu bilmiyordu. B. mandam ş.imdi şarktaki mütrefik de-
Bır İngılız mufrezesı ponunu kestırıp un alabilecektır. Chur(hill'in deniz yolile geleceği şa- niz kuvvetlerinin kumandasını elin• 

mayn tarlası içine düıttÜ Lokdanilmtailat~ hamur işi yapmaktan 4 ~ Yine pazartesi gdünü çbıkaci adk yiaları üzerine Amerika~m şark sa- almıştır. 
:ı:- mene ş ır. koordınasyon kararların an rı e hill · b' k Al d · ı ı - --------

Berlin 17 CA.AJ - (D N.B.): Aske- G • • • Petrol Ofisi kadrosuna yent ilaveler er.m~ ırço 1!1'!'11 enıza h a~ı 
ri blr membadan verilen malfunata emılerımız yapılma.sına dairdir. gelmışlır. Bunlar hala orada beklı- Fi 1ipin'1 erde 
göre, Almanyanın Afrika birliklerine 2 - Türk bayrağını taşıyan gemi- yorlar. . 
mensup askerler 15 sonk3.nundıı. Agc- lerln seyrüseferi, bugünkü şartlara İaşe müdürlükleri Vaşingtondıı: B. Roosevelt in hu- • b • J 
dabya'da bir mayn tarlasından gelen uygun bir şekilde tanzim edilecektir. 5 _ Vilayetlerde iaşe müdürlükleri susi katibi B. Örly' nin beyanına gö- yen 1 1 r a po n 
şiddetli infilaklar ve feryatlarla tel!- Pazartesi günü intişar edecek bu ka- . . llkl r1 kurul 

1 
in Ti a et re B. Churchill, Amerika Cümhur-

d .. .. ı dir Al k ı ı r"rnamenln tarsıı•tı bı' la'hıı."" veril" ve ::umr e ması ç c r · ·ı · 'k' ı k ki k A t Şa U§llllUŞ er . ma:ı as er er " ~ ..... ,. - . . . l'eısı e şımdı 1 ve ge ece te as erı aa rruzu 
yaklaşınca motörlü bir Ingiliz müf- cektir. Vekaletıne salahiyet verllmekted.ir. .b h A h 1 "t 1A .. • d t 

. • ve a n are1>.a p an: uzerm e a-
rezesınln mayn tarlasından geçerken m;..mile mutabık kalmıştır. 
ha.vaya uçtuğunu görmüşlerdir. Tar- J k 1 • s· ld L d h Ik B kT lk l r 
la. hurdahaş olmuş, motosikletler ve apon uvvet erı ınema yı ızı on ra a ı aşve l l a iŞ ar.a 
parçalanmış kanlı İngiliz cesedleı1Ie karşılamışhr. Gazeteler bu sabah 

Amerika kuvvetleri 
Corrigidore adasına 
çekilmeğe başlamış 

dolmuştu. Düşmanın infiliiklı mad- s· d Carol Lombard n:akal~lerinde kendisine ~hoş ~el-
delerlle cephanelerinin, maynların in- IDgapura OğrU dın > dıyorlar. Observer diyor kı: 
fllakım şiddetlendirdiğl muhakkaktır. .ıBütün millet Başvekiline kavuş-
Dü~n müfrezesi tamamlle yok ol- ı·Ierlı·yor yanarak öldü tuğımdım dolayı memnundur. Baş- Vaşington 18 (Radyo 7,15) 
muştur. vekjl siyasi yolculuklarından en Harbiye Nezareti şu tebliği neşret-

--- - ··h· · · H f rniştir: Japonlar Filipin adalarından Esir ınikdarı 32 000 e mu ı~mın~ _yapmıştır. er tara t .. a 

d 
' 17 } mevkı ve ıtıban her zamandan bu- Luzon' da Bataan yanmadasındaki 

var ı Singapura 80 kilometre Artistin ve yo cunun Yüktür . ., Amerikan kuvvetlerinin sağ cenahı-
Kabire 17 °(A.A.) - Halfaya.da ele 1 mesafede oldukları bindiği tayyare, Loa An- B. C'hurchill, ilk fırsatta parla- na şiddetli bir taarruzda bulunmuş-

geçlrllen yeni esirlerle seferin başlan- bildiriliyor geles civar,ında ateş aldı mentoya seyahati hakkında malu- l~rdı~. Bunun hedefi, bu kuvvetle-
gıcındanberl tutulan esir mıktan 32 m~t ve Uzak Şarkta muharebenin rın, gerısını keserek, Corrigidot'C 
bine varmıştır. Nihal rakamlar tes- Los Angeles l 1 idaresi hakkındaki tenkidlere ce .. ·ap müstahkem adasına çekilmeleriM 
bit edildikten SOllra. bu m1ktann art- T-•..!- 17 (A.A.) _ Domei (AA) - Sine- kt' mani olmaktı. Jap0onlar lıava kuvvet-

ıh 1 I d rdı ~ k · · Ca l :verece ır. . . ması t ma 1 e va r. ajansı bildiriyor: Japon kuvvetleri, ma a trısı ro lerı ve topçu himayesinde taarruz C·t 

cenup istikametinde ilerleyerek Lombard, annesi s t t b ı • v • mekle beraber, büyüle bir mukave· 

Re•ısı•cu•• mhur Malezya'yı kamilen iııgal etmişler ve "e diğer 17 yolcu ov·ye e ıgı metle karşılaşmışlar ve ağır zayiat 
Singapura doğru ilerlemekte bulun• ile birlikte binmiş ~ vermişlerdir:> 

Dün Riyaseticümliur 
Flarmonik orkeıtrasinin 

muşlardır. olduğu tayyare, Domei Japon ajansı, Bataan ya-
l.ons Angeles'in M k h • d "k" os ova cep esm e 1 ı rımadasındaki kuvvetlerin bozguna Tokyo 1 7 (AA) Japon batısında Lasu-

-.ehı"r gerı" alındı uğradıklannı ve Corrigidore adası· 
öncüleri Singapura 60 kilometre : mas civarında ~ na çekilmeğe başladıklarını bildiri-
mesafede bulunan Bahupahat'a gel- (iüşmüştür. yor Bu haberi teyid eden malumat 

konserde bulundu mişlerd~r. ı . Tayyarenin yere Londra ı 8 (Radyo 7, 15) - Ge- yoktur. Haber doğru ise Japonlar 
Singapur 17 (A.A.) - Malez· ı~ neceği sırada ateş ce yarısı Moskovada neşredilen Sov- Amerika kuvvetlerini çevirememiş-

.Ankara 17 (Telefonla) - Riya• yada muharebeler devam ediyor. '~ 
1 

L b d almış o_lması ~~- yet tebliği: İkincikanunun on yedin- ler demektir. 
seticümhur flarmonik orkestrasının Japonlar Negri Senbilan'ın doğu ~rol om ar te.~el~ır. . Butun ci. günü Sovyet kıtalan merkez cep- Londra 18 (A.A.) - B. B. C.ı 
yedinci konseri bugün Devlet kon- kısmında biraz ilerlemişlerse de yo cu ar yanarak olmuşlerdır. hesinde ileri hareketlerine devam Japonlar Malezyanın garp sahilinde 
servatuvarında verilmiştir. Saat Avustralyalı birlikler onları bütün Kaza, ulaşılması güç dağlık bir ederek Şatofskaya ve Lataşino s 0 - Muar nehrinin ağzının cenubunda 
15,30 a doğru Reisicümhur İsmet gece tutmuştur. Nehrin iki kıyısında böl~ede vuku bulduğu için vaka ma- hirlerini geri almışlardır. karaya asker çıkarmı,.lardır. Hava
İnönü yanlarında Maarif Vekili karşılıklı topçu ateşinden sonra bir hallıne bir yardım ekipinin varması (Lataşino, Moskova _ Rezek şo- dan Japonlara karşı daha ağır hü
Hasan Ali Yücel olduğu halde salo- düşman zırhlı kolunun ilerlemesine zamana mütevakkıftır. Artist Clarek sesi üzerinde mühim bir şehirdir. cı.mlar yapılmaktadır. Birmanya -
nu şereflendirdikleri zaman bir alk1§ müsaade edilmi~ ve kol geçerken Gable tayyare meydanında karısını Moskovadan 140 kilometre mesa- Tayland hududunda küçük çarpış-
tufam ile karşılanmışlardır. köprü uçurulmuştur. Düşmanın 14 beklemekte idi. Kazayı OH\.J~ haber fededir.) malar olmuştur. Japonlar Cenubi 

İngÜtere aefir~ refika.sile birlikte tank ve 1 O zırlılı otomobiU tahrip almıştır. Birmanyada bir tayyare meydanına 
konserdt.. hazır bulunuyordu. edilmiştir. • ve bir istasyona hücum dm~lerdir. 

Roman.yadan 
petrol alacağız 

Mübadele hacmi 12 
milyon liraya kadar 
çıkanlabilecektir' 

Feld mareşal 
Reichenau 

Orta öğretim okullarında 3 lngiliz zırhlısi Zarar azdır. 
mahrem dosya açılacak Singapur'a gidiyormuş Londra 18 (A.A.) - B. B. C.ı 

Ankara ~7 (Telef~nla) - Haber al- Vi~y 18 . <~:A:~. - .. o. F. l.: 
1 
{;';~a~~:::1::~~~!~PD~l:;n;:;ı: 

dığunıza gore orta oğretlın okulların- Tokyo dan bildırıldıgıne gore, 3 İn- takasına birkaç bomba düsmüt=ıse de 
da, müdürler tarafından, her öğret- giliz zırhlısı Singapur'a gitmektedir. zarar yoktur. ' -
men için ayn ayn birer mahrem 
d ıl k "'d"' 1 b 11•••••111Hııııııııuoı111111111ııııııııı ıııııııııııırııııı ıı :.o~:u -ı:ıa::~ıımıı11 111111 osya aç aca ve mu "r er, ura.ya 

Bir nüzül isabetile öğret.menler hakkındaki müşahede ve 
mütalealannı kaydedeceklerdir. 

hastalanarak Almanyaya =========== 
dönerken öldü .. :i.k.ka'fiie:rs 

blrinin ani hastalanması üzerine top- Ankara 1 7 (Telefonla) _ Ro· 
la.namamıştır. Tahmin edildiğine gö-

BerJin 17 <A.A.) - Bir nüzul i'>abe- Önce iğneyi kendimize ..• 
tile hastalanan Feldmareşal von Rel-

te encümen pazartesi günü toplana- manyalıtarla yapılan ticari konuı-
rak tahkikat evrakını tedk1k etmeğe malar hitam bulmuş ve anlaşma taa-
blM}layacaktır. Tahkikat evrakı üze- _ı~'- d'l k ·· B" .. ._ Mı'l'et .. cu.. e ı me uzere uyu"' \ 
rindek.1 tedkikat encumen tarafından . . . .. 
yakında ikmal edilecek, hazırlanacak Mccl.isme verılmıştir. 
mazbata. Parti grupuna verilecek ve Öğrendiğimize göre, bu anlaşma 
kısa bir zamanda heyeti umum iyeye 'h. R il T·· ,_. 
arzedilecektlr. . mucı ınce omanya e ur.ıaye 

Encümenin kanaati, hukümet tara- arasında mübadele hacmi 12 milyon 
tından gönderilen evraka tevafuk e- Iir8iY'a kadar çıkabilecektir. Anla~ma 
diyorsa adliye ve teşkildtı esasiye müddeti 1 senedir 1942 senesi ni-
encümenlerinden veyahut Mecllslu . . ' 
tensip edeceği diğer zevattan mürek- hayetın~e. hitam bulacakhr. Anlaı
kep 15 kişilik yeni bir encümen ku- ma mucıbınce Romanyalılara vere
rularak ifadelerine müracaat edilmek ceğimiz e~ya meyanında pamuk ve 
istenilen iki sabık Vekilin teşrli ma- d .ha bir çok maddeler vardır. Buna 
suniyetıerinin ref'ine lüzum olup ol- mukabil Romanyalılar da petrol ver
madığını araştıracaktır. Maamafih meği teahhüd etmektedirler. 
encümen dahi masuniyetıerlnin ref'i ----
için mazbata hazırlamış olsa bile ni
hai karar Büyük Millet Meclisine ait
tir 

lzmirde bir cesed 
bulundu 

Romanyada kar bir metre İzmir 17 (Telefonla) - Bu sa· 
Bükr~ f 7 (AA.) - Romanya- hah Kültürparkın 9 Eylül kapısı ci

da çok kar yağmağa devam etmek- varında bir ağaç altında bir cesed 
tedir. Bükreşin dış mahallelerinde bulunmuştur. Bunun, yirmi yaşında 
karın kalınlığı bir metreyi bulmuş- Boğazlıyanlı Mehmed oğlu Osman 
tur. Seyrüsefer son derecede güç- olduğu ar.laşılmıştır. Ölümün sebebi 

chenau Almanyaya döneııken. ölmiiş-
tür. İıt&Abulu İstediğimiz gibi temiz 

Bertin 17 CAA.) - Führer, memle- görebilmem.iz için önce zengin bir 
kete kıymetli hizmetleri dokunan büt e 1 d B ıec1· • ı · 
Mareşal von Relchenau icln mUU ce- , ç. ', onra a e ı.ye servıs en-
naze mera.slml yapılmasını emretmış- nın ıyı çahpnas1 lizundır. Fakat her 
tir. Hltler, Alman milletinin Fllhreri vatandq cadde ve ıokağı. umuma 
sıfatlle GörlngL kendi namına cene.- mabıua bahçe, park gİLİ gezinti yer-
ze merasiminde hazır bulunmağa. me- terini k-d· al ·• mur e1ıınlştir. ..u ı m ı sayıp ona gore mu- . 
Mareşal von Rundstedt Hitlerl Al- hafaza ebnezae, gerek paranın bol· 

ma.n ordulan başkumandanı sıfa tlle luğu, gerek memurların gayreti ve 
temsil edecektir. ~ı:"!klili!' lcen~i !>aflarına bu iate.

1 lrUDIZ• yerme gebremez. 

Rio konferansı Cemal Naclir•in dünkü Akşam' da 
çıkan karikatürüne bilmem dikkat 

• • ~ttiniz mi? Sokakta biribirine raslı-
Mıhver le münasebetlerın yan iki İstanbullu bir taraftan ,ehrin 

kesilmesinde fikir pisliğinden tikiyet ediyor, diğer ta-

birliğine yaklaşılıyor raftan da yedikleri meyvalann ka
buklarını sokağa abyorlar! Tam ye
rinde bir karikatür. Bwıa benzer mü- 1 Londra 18 (AA.) - B. B. C.: be . iki 

Brezilya Hariciye Nazırı B. Aranha nase tsızl" eri her KÜJı esefle görü-
dün gece, Rio konferansının çalış- yoruz. Biz bir taraftan fehri alabildl
malarından bahsile bütün Amerjka ğİne kirletirsek bu fakir bütçe ile Be
devletlerinin mihverle münasebet- lediyeden ne yüzle fazla te.rnizlik 
!erini kesmesi üzerinde fikir birliği- istiyebiliriz? Önce iğneyi kendimize, 

annat 

- Ah, bir piyango çıksccydıl. .. 
- Büyük planların mı vardı? ... 
- Evet. her gün meyve alıp yiyecektiml. .. 



S&hlf e 2 
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Harp tebliğleri 

Sovyet tebliği 

lnsikerenin Mr ana 
P1arak kalmaya denm 

ecleeelr 

BT 

Geceki 

Aşk ve macera romanı 
ftfrika No 148 

••••• 

ve ... Sabahki 

18 KAnunusanl 1941 

Haberler ) 
B. Hull'in 
beyanatı 

Ankaralı 
boksörler 
Lt-..wı ....... ı .. 

4 • 3 salip geldiler 
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lH Kanunusani 1942. AK!ŞA:M 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Eski ve şerefli ailelerin 
kıymeti 

( ŞEDiR RABERLERi) 1 SiN&APUR KORSANLARI f 
Geçenlerde bir inceleme makalesi 

Jılruıııuttum. Atalı yukarı f()yle di
rordu: 

- Yarım asırdanberi, prp me
.. eniyetinde bir ihtiyarlama göze 
prpmaktadır. Hakikaten de, XVIll. 
;e XIX. asırlardakine bemiyen 
lcac:Uar. yGksdc fikir ve hia Urünü 
Jalan eserler artık belirmiyor. Bunun 

Karne usulü Üç tacir ihtikirdan 
Dünden itibaren Kartalt •• •• hk""' Jd 
Pendi~;~::~~rıe de SUrgune ma UM 0 ll 

Bazı elbet birçok ıebepleri olacak. Fakat VllAyet, şbıuiiye kadar karne usulü 
Lı • ~- b' • d .. h • --1 ta.tbn: olunm:ıyan Kartal, Pe:n.dlk ve 
,...enn_ u:' e fUP es13 ııuull;f: Maltepe m.ıntalı:alarmda. dünden iti- Ve para 
~e.lenle bir serileme kaydedil- baren karne · usulünün tııı.tbl.k:ini 

esnaf da muhtelif hapis 
cezalarına mahkum edildi 

~~. man uzan rakamlar uyıp emreKamtmışe lltire. +~tnt tear•-ı bir '"'-t- Dün llıtik!i.r yapan 1lç tacir sürgün 
.,.. .. """"" , ..., ....... v cezasına çarptınlm.ıştır. Çak.makçı-

llöküyorda1 te vllAyetln bütün kaza ve nahlyele- larda. man11'atura tıcareti yapan Kii.-
Skandinav memleketlerinin tari- rlne tcş:mll olunacaktır. mll certdo~lu ne ayni mağazada. 

ilinde rol oynamq familyaların do· Yarın vali muavini B. Ahmed Kı- tezgahAdar Mustafa. Özbal yüksek fi
iunna kabiliyeti azalmıştır. Halbu- nığuı riya.seti altında, kayma.kam ve aile eşya satmak .suçundan ma.lıke
lıi bu gibi aileler cemiyetin hayahn· nahiye müdürlerlrıln iştirakiyle bir meye verilm~lerdlr. 
da büyiik roller oynuyordu. Mesela t.oplantı yapılacaktır. Asliye ikinci ceza mahkemesinde 
falanca soyadım taşıyan 100 kişiden k Toplatentızıd\ şubat ~yıni d~. ~~lılac~ yapılan muhakeme sonunda bunla
po tanesi cemiy~ orta ıeviyesin· t~~e v a ı mese es goruş ece - rın, Edremidli manifaturacı Hüseyin 
den yukarı mevkiler tubnuşlardır. Öğrendiğl.mlze göre §Ubat ayı kar- Erdeğiz adında birine yüksek :tlatıc 
Dört nesil içinde. on bestekar veren nelerinin tevziatına. bu ayın 20 sın- toptan manifatura satarak tanzinı 
pıusikişinas aileleri vardır ... llh.... de başlanacak ve ay lb~ına kadar ta- ettikleri faturanın haricinde beş yüz 

Bir bakıma tehlikeli iddia. •• Zira mamlanacaktır. lirayı mütecaviz gayrı meşru kar te-
azıcık zorlasak, asilzadelerin ialinad VilAyet, §ubat ayı karne tevzin.tın- mi11 ettikleri mahkemece sabit görül-

1. •ntblkinl ka. milştür. ettikleri nazariyeye kadar varını:. da yeni bir usu tin ...,, ra.r-
:Yani, «En iyi en makbul imanlar laştırmıştır. Bu usule göre karne tev- Kamil Ceridoğlu ile Mustafa öz-
taribl ·olan ~elerden zuhur eder!: ztatı mahalle müm~lleri ve polis balın beşer yüz lira ağır para cezası 

A en Öy . . memurlan tarafından yapılacak ve ödemelerine, ikişe.v sene müddetle Sı-
davası... leyse, cnecabe~ dıye bır tevziat.ta herkesin hüviyet cüzdanı vas vllftyetine tabi Zara kazasına sür-
ıteY varda.>. Öyleyse, bir çocuk, esas tutulacaktır. gün edilmelerine ve yüksek fiatle sat-
doğuşmıda da yüksek meziyetlidir: A..., • .1 . k k tııklan malların müsadere edUmesine 
Şehzadelerin kıymeti vardır! De. gır ışçı erın e rne karar verllmi.,ştir. 
1Dokrasilerin yaka silktikleri Fransa- karneleri Ardiyesinde iki b:ı.lya siyah saten 
nın 200 ka1burüstü ailesi. İngiltere· İstanbul 17 (A.A.) - İstanbul vı- bulunduğu halde· satışa çıkarmamak 
Din lordlan, Amerikanın milyarder· !ti.yetinden tcl:ıliğ edilmiştir: suçundan maznun Fincancılarda 
leri «İnsanüstü» dürler. DiğeT Adem Ağır işlerde çalışan işçilere verile- Mahmudiye hanında manifatura ta
oğuUan, bu saydıklarımızla may- cek ekmek karneleri hakkında: cırt İran tebaasınd!lll Ohaues Püra.-
munlar arasında bir nevi corta cins» I - Ağıı: işlerde l.şçi ç.alıştıran mü- cemyan ile bunun muhakemesinde 
teşkil etmektedirler!!! esscseler bu l..şç.i!eriu isim, adres ve yalan şahidlik yapmaktan maznun 

.Fakat bu nazariyelere, on binler- gördükleri ~in r:·tini gösterir lkl nüs- ayni banın odabaşısı Bün:ıymin, ta
ee fakir ve meçhul aile mensubu ha cedvel ta· :dm edeceklerdir. Bu clr Suren ve komisyoncu Serki.sln mu-
.,.. •'-"'- kalabalığı cedveller mez\ uubahls 1şçller1n 1.k:a- hakemeleri dün asliye lklncl ceza 
.. ıın ve ıana<aar arasın· . h'- slnd bltı..ıı ...... ıMır • • , ., • met ettlklen kazalar ttı'barUe a.yn ma "'.,.me e .......... ~U9" • 

dan. Edıson )ar, Gorki ler ıstibza ile ayn olacak, yani, müessese her kaza- Ohanes Püracemyanın ihtikar kas
bakarlar. da ikamet eden işçileri için ayn bir dlyle siyah saten balyalarını sakla-

Bununla beraber, insan yetiştir· cedveı tanzLm. edip altını mesul..iyeti yıp mağazaya giden Flat Muraka
enek hususunda, mektep kadar, aı1e-- altında. tasdik edecekUr. 
nin de teairi olduğmıu kabul ebne· n - t, kanununa tabi tutulmuş 
miz li.zımdır. Musikiye istidadlı bir olan müoes.sesıeler tanzim eıttiklert ced
eocuk. tay.et nalıncı çı.raklığına veri- velleıri, Slı'kıecide Lima.n. banındn. 
lirse. büyük bir ihtimalle mahvolur, mm.taka l.ktisad müdürlüğüne ve iş 
kaynar, gider; ancak pek miistesauı kanununa tabi tutulmamış olan mü
..,.tJarla dahi bir bestek.W olarak esseseler ise Sultanhamamında Ata
kmd· • ·• te · Am bö ı b • bek hanında 1a.şc müdürliiğüne tevdi 

mı gos nr. • • ?18 Ye ı.r edeceklerdir. Bir 1ş ~rine bağlı olına-
yavr'.1, Bach ~esı ıç.ınde yaşıyorsa yıp ıkendi ba.şına ağrr Lşlerde çalışan 
kadrı, kıymeti kola~ca • ~aıJıp mün.terid şaluslar da, çalıştıklan 1şi 
meydana çıkar. Ailenın cuısı ile ço- gösterir vesikaları beraberlerlnQ ala
cuğun istidadı meselesi, işte bu nok- rak gene yukanda sözü geçen iaşe 
ladan biribirine bağlıdır. müdürlüğüne başvuracnıklardır. 

••• m - Bu cedveller yukarıda aözü 
Gayet bo, ve herkesi giildüren beçen maka.m.Iar tara.tından tasdik 

bir ihtiyar bayan vardı. Tanıtbiı İn· olunduktan sonra alA.kadar müemese-
1anlara tepeden inme ,öyle bir sual Ye 1.a.de olunacak ve bunlar da ced-
10rmaiı buyebnitti: velleri ald oldukları kaymakamlıkla.-

- Asilzade. yahut ırz ehli deiil· ta. ibraz ederek muamelesini yilrüte-
1e11. seninle ahbap olabilirim. ceklenlir. 

Zira, bizde cas'ilim ve ll'Z ehli- ıll••••••••••••~ 
yim !» iddiasında bnlunan.lann en 
fena in.sanlar olduğu iddiasındaydı: 
cBüyiik babası nbçıbaplıktan, ya· 
but dalkavukluktan paşalığa. ~sı l 
da odalıkken banmıefendiliğe çık· 
D'llf· Utmunadan kendi asalet lddia
undadub diye böylelerini istihfaf 
ederdi. 

BUGONSES 
Sinemaamda 

G0STAV FRÖHLlCH ve 
CAM1U.A HORN'un 
~ yeni filmleri 

GiZLi VAZiFE 

Yol vergisi 
Belediye muhasebecisi 

Dahiliye Vekaletine bir 
rapor verecek 

Belediye muhasebe müdfu:'ft B. 
Muhtar Acar dün a~aın Ankaraya 
gitmiştir. 

B. Muhtar Acar .Arı.k.ar:ıda, memur 
maaşlarına yapılacak zam haklp.nda 
hükumetle temaslar yapacak ve bu 
hususta İstanbul belediyesinin nok
tai nazarını hüküm.ete blldlrecektlr. 

B. Muhtar Acar ayni zamanda yol 
verg1sin1n llgasiyle, bu verginin ka
zanç ve emlak vergisine ilft.vesl hak
kında belediyenin hazırladığı bir ra
poru hüki'ımete verecektir. Belediye 
yol vergisinin vasıtalı vergiler şek
linde tahsilini daha muvafık gör-
mektedir. 

Yol vergisinin Ugaslle di~r ver
gilere llA.ve şeklinde tahsili hususw1-
da. DaJ:ı.lliye VekAJ.etlnin sorduğu su
allere diğer viHlyetıer de bir hafta. 
zarfında cevap vereceklerdir. 

be Komisyonu memurlarına ısa.ten 
olmadığını söylediği sa.bit görfildtl
ğünden kend:lsin.1n beş yüz l1ra. ağır 
para cezası ödemesine ve iki sene 
müddetle Malatya. vilAyetine sürgün 
ed.ilmelerino 'karar verllm1ştir. Oha
ncsln ardıyeslnde saklayıp arama 
neticesinde meydana. çıkarılan 1k1 
balya siyah saten de müsa:dere edile
cektir. ı ı 

Ohanesin muhakemesi esnasında 
maznun lehine yalancı şah!.dlik ya
pan odabaşı Bünyamin, tacir Suren 
ve komisyoncu Scrklsin de yalan şa.
hldlik yaptıkları mahkemece sa.bit 
görülmüştür. Her üçünün de üçer ay 
müddetle hapse konulmalarına karar 
verilmiştir. 

Fıçı cemberini yüksek fiatle sata
rak ihtikar yapan Tahtakalede tene
keci Sava Vasilyadisln muhakemesi 
yapılmış, suçu sabit olduğundan yedi 
gün hapsedilmesine, elli lira. para 
cezası ödemesine, on beş gün: dükkft
nının kapatılmasına, kuzu eti ihti
kArı yapan Şl.şlidc kasap Andanun 
yirmi beş lira para. cezası ödemesine, 
bir hafta müddetle dükk!\nınm ka
patılmasına karar vcrllml.ştir. 

Çivi ihtlkanndan maznun Şişlide 
dükkancı Agop Nazlıyan, et llıtildl.
nndan maznun Beyoğlu Balıkpa.za
nnda kasap Saffet, dolma. kalem 1h
tlkarından maznun Galatada kırtasi
yeci Dimitri ve tezgfıht.an Mart ya
kalanarak adliyeye verllml.şlerdir. 

Yapılan sorgu neticesinde bu dört 
maznun tevkif edilml.şlerdir. 

Şeker fiatleri 
arttırılmıyacak 

Birkaç gündenberl şehrimizde şe
kler fiatlerinin arttırılacağına. dair 
bazı şayialar dolaşmaıktadır. Bu şa
yialar neticesinde şelrer satan baz:. 
bakkallar ellerindeki şekerleri s:ık
lamaktadır. VHayet ve d1ğer alaka
dar makamlar bu kabil k:iıMeler hak
kında şiddetıı takibata başlamışlar
dır. 

VaU muavini B. Ahmed Kınık dün 
bir arkadaşımıza şekıer fia.tlerlnin 
arttırılacağına dair ~ayialann tama
men a.sJlsız olduğunu söylemiştir. 

Karne tevziab hakkında 
bir konferans 

Bugün belediye reis muavini ve Üs
küdar Halk Partisi reisi. B. L1lt!i Ak
ooy, Üsküdar Partl bhıasında, karne 
tevziatında dikkat edilecek noktaları 
tebarüz ettiren blr konferans vere
cektir. Bu konferansta kame tevzia
tlle alakadar memur, mahalle mü
messiller! ve emniyet memurlan ha
zır bulunacaktır. 

DOCON 

Tetrtka No. 12 
Güverteden gürültüler aksediyordu. 

Hamdml: 
- Ha.ydl, şimdi çıkalım, dedi. Bizi 

l>ur.a.da yalnız gôrt\rler.se belki fiiphe
len!rler. 

Ti - P11nclleri koynuna knydu: 
- Bunların değerini biliyor musun? 
- Ka.tl olarak bilmiyorum amma.. 

TaJı::akD bunlan göğsünden koparıp 
verirken, babasına.: cSultan Müslimin 
istediği yüz altından daha kıymetli
dir benim 1ncllerlm .. • demişti. 

Tl - Pi gülerek başını salladı: 
- Şu talihe bak een.. sa.bableyln 

Taka.konun boynunda asılı duran ın
cller aılmd.i 'benim koynuma girdi. 

- Pa.ra da öyle değil mi, Ti-Pi? 
Eelden ele dolaşıyor .. ve bl.rçok kim
seler blr anda ya zengin, yahut fa
kir oluyor. 

Güvertenin dar merdiveninden çık
tılar. 

Kava - Mura bir kenara oturm~. 
başından gcneçlerı anlatıyor ve: 

- Onlardan intikam alacağım. 
Diye bağırıyordu. Yamada dalgın ve 

düşünceliydi, genç kaptanı bu hal
de görünce yüz altın göndermediğine 
y:ınıyordu. 

Kava - Mura reise döndü: 
- Bir dlzi boncuk göndereceğine, 

blr avuç nltın gönderseydin neyin ck
ıilllrdl, Yamada? Ben o parayı blr
ka.ç misll fazlasiyle ödlyemez miy
dim? 

Yamada önüne bakarak cevap ver
di: 

- Buna kızını sebep oldu. Göğsün
deıkl inci dizisini çıkanp verdi ve 
onların yüz altından daha kıymetli 
olduğunu söyledi , 

Kava - Mura sevgilisinin bu 1'cda
kfirlığını duyunca birdenbire yatıştı: 

- Teşekkür ederim, Takako ! Bu 
yararlığını unutmıyacağını. Gerçi 
Bomeolular böyle ziynetlere kıymet 
verm1yorlar, onlara bçmcuk deyip ge
çiyurlar amma, mademki sen bu 
fedakArlığı gösterdin.. bundan sonra 
benim için babandan daha kıymetli
sin! 

Kava - Muranın kesik elinJ gören 
korsanlar: 

- Merak etme l Bundan sonra biz 
her blrlmiz senin sol kolun olacağız .. 
sana. kolsuzlu~unu hlssettirmlyece
ğiz, diye bağrı~tılar. 

Yamada, kors:mların Kava - Mura
ya bu derece sadak.at ve muhabbet 
göstermelerinden b~lanmadı. 

- Haydi, iş ~ma.. bu uğursuz li
manda. bundan fazla kalınmaz. 

Diyerek, öğleden iki saat sonra ha
reket emri verdi. 

Gemiciler iş başına geçtiler. 
Kava. - Mura gemiye gelince ıztıra~ 

bmı mıutmuştu. 
Yamada, ona: 
- Sen istirahat et. Kava - Mura .. 

hastasını 
Dediyse de, genç ve cesur kaptan 

bu SÖl!le aldırış etmedi .. ~rlnden fırla
dı. kaptan yerine geçti. 

Hamdun, yaptığı işln bıı ~ ko
layörti>as olacağını, bu derece çabuk 
unutulacağını ummuyordu. o şimdi 
Takako'nun değerli incilerini T1-Pi'ye 
verdiğine pişman oluyordu. 

Bu hldiseden en çok müteessir olan 
Taıka.k:o idi. 

Kava - Mura kaptan yerinden sağ 
yumruğunu sıkarak kendi kendine 
söyleniyordu: 

- Bugün mağ"lfıp olarak: memleke-Fakat Türkiyenin de elbette tari· 
bile iftihar edilecek aileleri var. Bun
dan sonrası için de. - mademki 
10yadı usulünü kabul ettik - böyle 
güzide fanu1ya1ar yetişmesine gayret 
etmeli değil miyiz? 

Bir allame ailesi tamyonmı. Ced
leri, cedlerinin cedleri ya)mz Türk 
değil, bütün talim alemi için övün
me vesilesi tetkil ~ler. Arapça, 
Farsça. Türkçe, yığın yığm eser 
vermişler. Haklanncla cilcller ve 
cildler yazılmsş. Halbuki bu Şeybis
Iamzadeler' den biri bile artJk ka· 
ğ:ıtla, kalemJe ilgili değil. Hepıi ka
ra cahil ve ekserisi (Bir kavuk dev
rildi) piyesinin yürekler a.cuı müte
reddi oğlanı halinde ••• 

Seyircileri meraktan 
meraka sürüklüyor. 

ALEMDAR - Milli 

Hilktlmetin bu husust.a Meclise bir 
kanun lA.yihası vereceği söyleniyur ınc 
de henüz tm hususta. verilmiş bir 
karar yoktur. Mesele henüz tasavv-..ır 
safhasındadır. 

Vatan arkadaşımız 
Vekiller Heyett kare.rlyle kırk beş 

gün tçln ta.tile uğnyan (Vatan) ar'ka
daşımız ya.nnk.1 pazartesinden 1t.ı.ba.
ren yeniden çıkmağa. başlıyacaktır. 

Merhum vama. konsol<ısıı Bay tinden uz?.klaş:ıyorum, ey Adil Bomeo 
Hamdi Ba.nkal'ın kızı KAm.ran Ban- hakimli Unutma ki, ya.nn, öbür gün 
kal ile inşaat mütea.hh1dl Bay Mu- yurdunu yakma~ geleceğim Tiı bire 
amıner Kantareıoğlunun ·diiğtlnleri bedel blnlnlzden 1nti1tam. alacatun! 
dün, Mecidiyeköyünde m.1mar B. Hlk- Korsan gem161 derhal yelkenlerini 
met ~oyunoğlımun köşkünde, yakın açtı .. ve Buron1 llmanmdan ~ balık 
akraba ve dost.lan arasında. yapllln.ıg- almadan aYI'!ldı. 
tır. YEni evlilere saadetler temenni ••• 

Böyle bir ailenin bu hale gel. 
mesi milli bir kayıp değil midir? 

Geçen gün radyoda. cKösemihah 
10yadlı bir delikanhmn amatörler 
ıaaatinde bir musiki istidadı göster· 
diğini ~iterek (yedi asra yakın mev• 
cudiyet gösteren bir aile r. diye dü
fiindüm ve adeta memnun oldum. 

Bütiin İstanbulun aktıiı 

VATERLO 
Köprüsü 

TORKCE 
IOD günlerini lmçumayum J 

Aynca: 
VALLACE BERRY'nin 

şaheseri: 

Çılgın Sürücü " , 
• MARMARA'da • 

ederJz. Borneo kıyılarından 

Bugün S A R A Y Sinemasında 
MAZİSİNİ KAYBETMİŞ BİR KADININ ~tB MACERASI... 

MEÇHULDE UYANIŞ... AŞKIN iNKIŞAft-. 
gibi kuvvetli bir menuda olan n 

WILLIAM POWEL ve MIRNA LOY 
clbl clehakar iki artist tarafından çevrilen 

YENiSEVDA 
NEŞE .. HİS- VE NAGİllANl VAK'ALAR FİUIİNt GÖR't?Ntlz. 

Bugün saat ll de tensilitlı matine • 

geçerken 
Bomeo'nun şimal sahllin.ıl Fillpin 

adanın petrol menbalan pek Z'ellglndi. 
çerken b1r hayli fırtına. yiyen korsan 
gem.ısı şlmdl bu büyük adanın Köşing 
kıyılarınd!lll geçiyordu. 

ye 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
Bomeo'nun iç taranan hala keşie

dilmlş değildi. B"..zı yerlerlnden denize 
akan petrollardan anlaşılıyordu ki, 
adanı npetrol menbalan pek zengindi 
Altın, kauçuk mooenlert de çoktu. Fa
kat havası ağır ve onnanla.n vahş! 
hayvanlarla dolu olduğundan, o devir
de hlçb!r yabancı devletin buralarda 
gözü yoktu. Sahil boyunun bit kısmın~ 
da. Felemenkliler yerleşmişti. Yerliler 
memlekete tamamlle hakim bulunu
ycrdu. 

Borneo'nun dağlan da çok yüksekti 
(Kini Balu) dağının yüksekli~ dört 
bin metreden fazladır. Bu dağ &llslle
sindeu cenuba ve şarka doğru üç kol 
aynlır ve her biri sahile kadar uzayıp 
gider. Dağlardan inerek denize dökü
len nehirleri pek çoktur; bunların en 
'büyükleri Batino (1) dur; bundan 
sonra şark sahlelne inen Muka.ham (2) 

nehri gelir. Rlr..ng nehrl de yukan
dakilerden sonra sayılabilecek ve fa
kat ağır akan ve etrafı kamış orman
lnrllc çevrilmiş blr nehirdir. 

Riyang nehri civannd:ı birçok ma
denler tahmin edilmekte ise de, 
bu civardaki ormanlann pek sık 
ve yollan kapamış olması, vahşi 

hayvanların da sürü halinde dolaş
ması yüzünden bugün bllc medeniye
tin eli oralara girememiştir. 

1852 tarihlerinde Porteklzliloerdcn 
bir seyyah (3) yerlilerin dilini oğrcn
dikten ve kendisine sadık birçok adam 
seçtikten sonra, adanın şark kıyılıı
nndan kalkarak altın madenlerini 
aramak üzere yola çıkmışsa da, ada
nm tam hattıüstüva altınd!I. bulun
ması ve bu yüzden lıavasmın pek ağır 
ve rütubetli olması bu yolculuğun 
uzamasına ve seyyahın muvaffakı
yetle dönmesine mani olmuştur. Sey
yah ve adamları yulda hastalanarak 
ölmüşlerdir. Bir Avrupalının, ada
nın içeri kısıın1a.rında yaşamasına ve 
havasına tahammül etmesine imkan 
yoktur. 1852 den sonrn Bomeoya 
muhteur tarihlerde birçok tedklk he
yetleri gelmişse de hiç biri en u!ak 
ve müsbet bir netice elde edememiş, 
hatta bunların bir çoğu da geri dön
memiştir ( •). Bilhassa. bu ha validdd 
kaplanların çokluğu yüzünden araş
tırmalar yapmak kabil olamamakta
dır. Yerliler buralara kadar sokulup 
Rlyang nehri kollarına yayılan kap
lan sürülerinl vurnr ve derilerini haıp 
elbisesi olarak kullamrlar. 

(Arkası var) 

(1) Japonlarca. maruf diğer adı 
Bamerınasing'dir. 

(%) Altın bavza.SL 

(3) Portekbli kaptan Euıene ... 
(Adanın şark sahilinin havasının en 
mutedil mevsimi olan şubat ayında 
yola çıkmış ve Mukabam nehri kıyı· 
lannda bastal:ınarak ölmüştür.) 

(4) Bre%ilyanın krallıkla idare edil
diği demde Fel~menkli Petro'nun 
kızı (Duna 1\laria) nın akrabasından 
bulunan Jean Vinsan'ın riyasetinde
ki heyet 1831 de Borneo sahillerine 
gekrek altın madenleri etrafında 

arastırmalar yapını~ ve cenup kıyıla
rına dökÜlen (Barino) nehrinin muh
telif koJlarınd:ı, suların sürükle!flp 
getirdiği altın külçelerini görmüştür. 
Bundan tonra heyeti taşıyan gemi 
geri dönmüş ve orada üç kaptan bı
rakarak, bunlar da. kısıı zamanda 
maden membalanru kesfedernıeden 
(kara sıtma) dan ve rütubetli hava
nın ağırbğma dayanamıyarak öl
mü.~l~ir. (Riyang) nehri kıyılannda 
da külliyetli mikdarda aJhn maden
leri keşfetmislersc de, nehrin meyilli 
olmaması ve ağır akması havanın 
atırhğını bir kat daha arttırmakta 
olduğundan, buıüne kadar o havali· 
deki altın madenlerinden hiç bir dev
let i<ıtifade edememiştir. Batta bizzat 
adalıların kendileri bile ... 

SİNEMASI 

Babasile, dedesile kuru kuru 
övünmek değil. hayır; onlan geç
mekle, hiç deiilse onlardan apğı 
kalmamakla övüınmeği de milli 
adetlerimiz arasına ıolmıalıyız. 

Ylnn.lncl asrın Venüstl 
Jierk.esln muhakkak göreceği haftanın en parlak programı 

BUG't?N HANGİ SİN.ENEMAYA GİTMELİ: ~ m oynaddcları 
Dorotby Lamour ~ 

un mücizesl 

MEMNU 
AŞK 

devam ediyor. Ayncaı 

Birinci Tüm Askerlik 
Dairesinden: 

ASKERLIGE DAVET 

(Va - N\i) 

HEYECAN TAYFUNU 

Cehennem Yolu 

Beyoğlu, Taksim, Yabancı Be-
1oğlu, Eminönü, Yabancı Eminönil, 
Fatih, Eyüp, Bakırköy, Şehremini, 
Beşiktaş, Sa .. ıycr askerlik ıuhelerin
de kayıtlı 330 ve 331 doğumlu ih-
tiyatlardan (sakatlar hariç) ölçme, IEBİR TİYATROSU Temsilleri 
demiryolu, askeri fabrika, kimya, ,-epebaşı Dram Iosmınd& 
bava, denjz eratı talim ve terbiye Gündüz saat 15,30 da. 
maksadile silah altına davet edilmiş· Gece saat 20,so da. 
leı-clir. 21 lkincikanun 942 günü Y.AŞADiruMlz DEVİR 
toplanma günüdür. Bu tarihten son- İst1kln.I caddesi. Komed1 kııınııpda. 

" 
1 

ELHA!~~ ~!1!!!;ASINDA MAZiSiNi UNUTAN KADIN 
l'ERBAD İLE ŞİRİN J ~ =JN Lfilminj göetermektecl.ir. Bir kadın ruhunun esrarını m~ ko-
~ öltı ve oa.rJclı. flU'km en MİLB~ STONEyuı ... Sevdiğini. aeveceiini gösteren pir film. Bir eır. bir hayat ... 
nene &lk macerası, mllıhteşem Ameı1ıkada müthiş fac1ala.n ıdare _ Bugün salt t t de tenzilitb matine 
dekorlar içinde ~ bOyliJt eden korkmıç teşldlAt ttıyıeı- 1lf-

p.heseıı: Şarkılar pert1cl v&kalar, merakıa. gOrlllecek J Debtet ve heyecan filmi 

"=~~ti~===,__, ,, Elektrikli Adam 
Sinemanın en gfbıel Yıldızı 

OLGA TCHECHOWA 
DID nells fflm1 

ANCEL • 1 

S., rollerde: 

LON CHANEY. Jr. ve LlONEI.; A TWLL 
Beoed bir ruhun nasıl Elektrikli bir Canavar ve öldürmek için canlı 
bh makine baUno geJ.d.iiinl tıöatoren bu filmi bugUn MUHAKKAK 

Taksim Sinemasında 
--L.._-~-c•ta..•llll[•"·t..uı-ıı.cz.'ıu:ı-mw"·Jl·r:Aac!<Ja!!a~t...ı:eı.Ed~oc~e~k~m?!:ü~k!:el~-L ı __ ~G~ün~· ~d~üz:_::saat 1~,30 da. ( G'ONAHSIZ KADIN )ı 

- • ~n,~o~ıa--~~-LmL-~~~~~~...:_~~~~~---~:.:_~--------....ııİiİııı. ...... ..;KÖ;ribı.;;üz.;.;Sa;aa;t~l~l~de~;tıen;;zD;a;th~ma!tin!~e~!!~~~~~ 



Slülit'c 4 

Hamlet dava
sının zevilleri 

Muharrir Peyami Safa' 
nın ve aktör Talat'm 

açtıkları hakaret 
davaları görüldü 

Hamlet d&dlkodusu etrafında. Türk 1-----
Tlyatrosu mecmuasında neşredilen 
(İbret) 'b~lıklı yazı ile kendJsine ha.
karat edlldlğlnden muharrir Peya:ml 
Sata tarafından açılan davaya. dün 
asliye birinci c~ maıhkemeslnde ba
kılmJitır. Dava alakadarları mahke
meye gelmemişler, Neyyire Ertuğrul, 
Zeki Co,.<>..kun ve Peyami Safanuı ve
killeri hazır bulunmuşlardır. 

diş, n ~/ı , rip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alinabilir. Her yerde Pullu kutulari. ısrarla isteyiniz . 
.. . . ·~ . : . ' . :i : . • , ~ . . . "' . 

Bu celsede müddeiumum1 mu.avını 
iddianamesini okuyarak (İbret) baş
lıklı yazıda dava mevzuu olan t.Mo
dem jurnah kelim.asinin, suçluların 
da iddla ettikleri veçhile «Asri gaze
teı manasın::ı. geldiğini lleri sürm~ ve 
ortada suç mevcud olmadı~mı iddia 
ederek Neyylre Ertuğrul ile Zeki C~
kunun beraetlerine karar verilmesini 
istemiştir. 

Bunun üzerine Peyam.1 Safanın ve
kili söz alarak müddeiumuminin mü
talü.asınm yerinde olmadığım, evvel
ve her lki tarafın mahkumlyetlerHe 
neticelenen Hamlet davasının rüyeti 
esnasında mahkeme karariyle yazıla
rı tedkik etmiş olan ehlivukuf heye
tinin. dava mevzuu olan kelimenin 
menfur bir mana ıfade ettiğini rapor
lannd::ı. bildirdilderini söylemiştir. 

Mahkeme, avukatın talebi veçhile, 
evvelki davada ehlivukuf olarak seçi
lip rapor vermiş olan üniversite pr.J
fcsörler!nden B. Sıddık Sami. B. Bur
h:meddin ve B. Ahmed Hamdiılia 
mahkemeye ça~ırılrı.rak mahkemenin 

&tRldl 
Mektep maçları 

Haydarpaşa, G. Sarayı 
1 • O; ltık, Sanab 8 - O 

mağlup etti 

· İstanbul Maarif müdürlüğü tarafın
dan mektepler arasında tertip edilen 
kupa. maçlarına dün Fenerbahçe sta
dında. devam edilm~tir. Oldukça. bil
yi.ik bir kalaballk önünde yapılan bu 
maçlan sırasile .bildlriyoruz: 

Işık- Sanat 
Günün ilk maçı Işık lisesi ile böl

ge Sanat okıılu arasında yapıldı. 

Kuvvetler arasmda büyük fark oldu
ğundan çok zevksiz geçen bu maçı 
Işık lisesi 8-0 gibi açık blr sayı far
kile kazandı. 

Haydarpaşa - G. Saray 
takdir hakkı baki k"almak ş:artiyle Günün ikinci ve mühim maçı Hay
kendllcrlnden bu kellme üzerinde iza- darpaşa ile Galatasaray arasında. ya.
hat alınnnsına ırnrar vermiş ve mu- pıldı. Şampiyonluk üzerinde mühim 
hakeme ayın ::?l inci gününe bıı-akıl-ı rolü olan b.u karşıla.imaya her iki ta-
mıştır. kım şu şekilde çıkmışıı: . 

ı . . Galatasaray: Erdoğan - Basri, Is-
kıncı dava met - sırrı, Turgut, Esad - Zeki, Tay-

Şehlr Tiyatrosu aktörlerinden Ta- yar, Şahap, MeJımed. Tahsin. 
lAt Artemel'in, Tasviri Efkar gazete- Haydarpaşa: Sezai - Sabri, İsmet -
11.n<le intişar eden (Tiyabromuzun Numan, Halil, Ahmed - Bülend, Sü
bali ne olacak?) ba~lıklı yazıda ken- reyya, Müjdad, Ercümend, Halid. 
111sin.e hakaret edildiğini ileri sürerek Hakem: Şazi Tezcan. 
Peyami Safa, Cihad Baban ve Zeyyad Oyunun ilk anları kar~ılıklı ak.ın-
l:buzzlya aleyhlerine açtığı d3.vaya da lar arasında ve neticesiz geçti. Dakl
asllye birinci ceza mahkemesinde de- kalar ilerledikçe rüzgar altında oy
va m edilmi~tir. nama.sına rağmen Haydarpa.şalılann 

Bu celsede de muharrir Peyami Galatasa.rayı tazyik ettiği görüldü. Bu 
So.f:ı mahkem3ye gelememiş, sıhhi sırada hır iki fırsat ya~~ayan Ha.y
vaziyetinden dolayı on ..,.;;..,de e el darpaşalıJar aceleleri yuz~~en. bun-

. ,,,~. n vv lan iyi kullanamadılar ve bır:mcı dev-
evınden çıkanuyaca.ğına dair doktor 0 0 b b lh tl d" 
raporu gon ermış ı. r·ki · d ·· ... ı hin ı 

.. d . t· 

1 

re - era e~ n aye en ı. 

·- ncı evreye ruzg ... n e e a a-
Dıger t~raftan davac~ da, bu yazı- rak başlayan Haydarpa.şalılar derhal 

nın ~endı şa.hsı kastedil~rek yazıldı-ı üstünlüğü temin ettiler. ve sa~dan 
ğmı :s~a~ lçın. Şehir tıyatro~uı:dan yaptıkları seri bir akında Müjdad sı
ıkl aktonı şahıt olarak getirrn.ıştı. kı bir şütle Haydarpa.şa.nın yegane 

Rapor okunduktan sonra müddeiu- golünü çıkardı. Beşinci dakikada ya
mumi muavini, Peyami Salanın ha- pılan bu golün arkası gel~ceği ümld 
zır bulunmasına lüzum görmediğini edildi 1.se de Galatasaray müdafaa&ı
lleri sürerek bu celsede maznunun nın canlı oyunu bu tahınlııleri tahak
gıyabmda davacı şahidlerinln mah- kuk ettirmedi. 
keme tarafından dinlenmesini ve ge- Devre ortalarına doğru Galatasa
lecek celsede bu ifadelerin Peyam! raylılar rakip kaleye bir iki tehlikeli 
Safaya okunmasını istemiştir. akın yaptılarsa da netice alacak şütü 

Mahkeme, müddeiumumi muavini- çekemediler. Müsabaka. bu vaziyet 
nin bu iskğini reddetmiş, Peyaıni Sn.- değişmeden 1-0 Haydarpaşanın gall
fanın raporu da göz önünde tutula- biyeti ile nihayetlendi. 2 
r:ık muhakeme ayın 24 üncü giinüne 
bırakılmıştır. 

Mangal üzerine düşerek 
yandı 

Kasımpaşada bir ev 
yıkıldı 

Kasımpaşada Yahya.kahya :ıru.thal

lesinde Con adında birinin oturduğu 
iki katlı ahşap ev dün yıkılıruştır. o 
sırada evde kimse bulunmadığından 
nüfusça zayiat olmam.ıştır . 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Kurumumuz enstitülert için aşağıda müfredatı yazılı yerlere 19 aststan 

alınacaktır. 
Mllsa.baka imtihanı 2/Mart/942 tarihinde yapılacaktır. Fazla. nıalilına.t 

almak isteyenlerin rektörlü!'e müracaatları· UA.n olunur. (8'768) (10393) 
Nebatat enstitilsü ı 
Umumi Klmy& 2 
ZooloJl ı 
Nebatı Llt ve boya. ve köy El sanatlan Enstlttisll l 
Zira! ham maddeler 1 
Ziraat ma.kineler enstitiisıı 1 
Ba~ - Bahçe » 1 
Süt ve Süt mamulatı • ı 
Toprak Enstitüsü 1 
Fizyoloji Enstitüsü 1 
Pat.oloJl ı 1 
Dış hMtalıklan Enstitüstl 1 
zootekn.t Enstitüsü ı 
Orman Muhafaza Enstitfuı(l l 
Sllvlkültür » 1 
Amenajman ve Siyaset Enst. 1 
Geodezi 11 » l 
Orman İşletme İktisadi En.st. 1 

Yapı işleri ilanl 

Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden: ı 
Ankara'da Eti Müzesi ittihaz edilen Mahmut Paşa Bedesteni kubbeleri

nin kuişunla kaI>lanması işl 2/2/942 pazartesi günü A. ve Müzeler Müdürlü
ğü binasında eksiltmeye konulacaktır. Keş•if bedeli (18725.02) lira.dır. 

isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminatı De~rda.rlık Muhasebe 
veznesine yatırarak temin edecekleri ehliyet vesikaları ile adı geçen yerde 
toplanacak k:omlsyoruı. müracaatları. Ke~if ve şartname her gün Arkeoloji 
Müzesinde görülelbillr, tastikll sureti edlnllcblllr. (530) 

MOTÖR KiRALANACAK 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - İdare ihtiyacı için ha..vzai fahmlyeden Sllahdar ağa elektrik faıbrlkıı.
sına. kömür götümıek üzere motör kiralanacaktır. 

2 - Bu hususta. alakadarlann 21/1/1942 çarşamba. güntl sa.at 12 ye ka
dar ya.pılı tekliflerini İdare Levazım Müdürlüğüne vermeleri ll~n 
~~~ d~· 

Ankara belediye reisliğinden 
Ankara su işleri müdürlüğüne 75 Ura ücretli 3 memur alınacaktır. Bun

larııı devlet memurluğunda bulunmuş olınala.n şarttır. 
isteklilerin aşaı.daki vesikalarla birlikte 25/1/942 taıiıblne kadar .:;u işleri 

müdürlüğüne müracaatları. {394 - 533) 
1 - Bulunduıtu memuriyetleri gösterir ves!:ka.. 
2 - iyt hal ki\~ııdı. 
3 - Sağlık raporu 

Belediye ı.uerke-ı Ral Miidürlüğ ünden: 
Halde 51 No .lıı yazıhanenin müstecir! Mehmet Sağır~lu terki ticaret 

ettiğinden mumaileyhte alacağı olan müstahsillerin bir a.r zarfında müracaat 
etnteleri. «527ıa 

Türk hava kurumu Balya şubesinden 
Kurban bayramında şubemiz tarafından toplanan derilerin verilecek be

del haddi laYlkında görüldüğü takdirde 22 incl ki\nun 942 perşembe günü 
kati ihalesi yapılacağından taliplerin yevmi mmürda şubemize müracaat-
ları lüzumu uan olunur. (444) 

Şehremini askerlik şubesi başkanlığından: 
330 ve 331 doğumlu ihtiyat ern.ttan sakatlar ihariç ölçme, demir yolu, 

harp sanayii, kimya, ha.va, deniz sınıfına mensup olnnlı:ı.r sllfi.h altına alına
caklardır. Bunlar için şubede toplannıa günü 21/1/942 günüdür. Galatada Voyvoda sokağında 10 

numarah evde oturan 02vahir adın
da bir kadın dün odada kazaen man
galın üzerine düşerek vücudünün 
muhtelif yerleri yanmı~tır. Ağır ya
ralı Cevahir, Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır 

Bu günde davete icabet etmeyenlerin bakaya sayılacağı ili\n olu:nur. 

1 
R A o· y O ı · -- (534) 

. 1 DERi VE BAGIRSAK 
; ı İHRACATÇILARINA Ru sabahki program 

1 1 
12.30 Program, 12.33 Karı.'}ık: şar-

Gün l ük Borsa kılar, 12.4s AJans haberıerı. 13.oo 
Şarkı ve türküler, 13,30 Balon orkes-

·------- - - - --- trası, 18,03 Dans orkestrası, 18.40 Fa-

ı itha latcı ve i hracatcı 
istiklal ca ... dd.esi:1C20~9 ~ bi rlik le r i umumi 17 İkincikanıın 1942 

% 7 .5 933 Türk borcu 1. Il. ill. 
» 5 1938 ikramiyeli 
ı 5 1933 ikramiyeli Ergani 

• 'I 1934 Sivas-Erzurum I 
Kupon kesik 

» ıı 1934 Sivas-Erzurum 2-'7 
• 7 1941 Demiryolu istikrazı 
• 2 l 932 Hazine bonolan 
ı ı 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Demlryolu tahvili I - II 
.4.. Demlryolları tahvili III 
A. Demiryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankas1 {hamlle alt ) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demiryollıı.rı şirketı ( % 60) 

Kupon kesik 
A. DemJryolları şirketi (% 100) 

Kupon kesik 
Eski.hisar çimento 
Kredi Fonsiye 1903 

• • 1911 
ı 11 Amorti 
» , Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı ban kası (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Btokholm üzerine 100 kuron 

L. K 
23.30 

20.35 
21,95 

19,68 

sıl .sazı, 19.30 Ajans haberleri, 19.50 
Müzik (Pl.), 20.15 Konuşma, 20.30 
Şarkı ve türküler, 21.00 (Ziraat sa.ati), 
21.10 Karışık şar~ı ve türküler, 21.45 
Temsll: Jüliüs Ca.esar (Shakespea.re) 
Devlet Konservatuan Tiyatro şubesi 
talebe ve mezunlan tarafından. Re
jisör: Karı Ebert, 22.30 Ajans haber
leri, 22.45 Spor servisi. 

HER AKŞAM MÜZİK katioliğinden : 
B R O D VE y Kokt.eyi Türkiye Tiftik ve Yapağı İhracaıt.çı-

Nefis YEMEK ve İÇKİLER lan Birliğinin ~tiğal mevzuunu teşkil 

19.80 

19,75 

56.50 
16.50 
27,25 
49,25 
48.50 
45,-

142.50 
12.40 
12.90 

162.-

26.60 

44.25 

Yarın sabahki program 
7.30 Program, 7.33 Hatif parça.la.r 

(.Pl.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Batu 
parçalar (Pl.), 8.15 Ev!.n saati, 8.30 
Müzik (Pi.). 

·AKŞAM 
Abone bedeli 

Bulana mükafat 
Türk.iye Ecnebi 

13/1/942 tarlh.1ne tesadüf eden salı Senelik 1400 t.uruıı 2'100 kUru§ 
günü Be~lkta.ş Muradiye maha.llest 6 Aylık 750 • 1450 • 
arasında Konya nüfus memurluğun- 3 Aylık 400 • 800 • 

150 )1 • dan aldığım nüfus te-z:keremi ve be- 1 Aylık raberinde Hatip nıahlyesinden aldı- .__.;.... __________ -!! 

ğım şehadetnameımi ve yağcılığ'a ald Posta. ittihadına. dahll olmıyan 
veresiye defterim! birlikte kaybettbn. eenebl memleketler: Senelitı: 

etmeıkte olan tittik, ~ kıl ve dö
kiintülerlne ilaveten hayvan derllert
nln ve bağırsağın Birlik lştiğal mev
zuuna. itha.11 Ticaret VekAlet4nce te.n
sib ed1lın1ş oldu~undan. Dert ve Bağır
sak İhraeat.çılarmm Birlllc Statıüstl.
n ün 5 met madd.est hükmüne tevflkn.n 
Birli!'e ika.bul ellmek fuJere Galat.ada. 
Ömer Abid H~da. B:lrlik İdare Mer
kezine milracaat etmeleri. Jilzumu UA.n 
olunur. 

Türkçe çabuk ve doğru yazar 

DAKTiLO 
aranıyor. Galata.da Nordstem 

Han 19 - 20 No. ~ müracaat. 
Tel: 40812 Yenisini alacağımdan eskllerlnln hillt- 3600, altı aylıRı 1900, 11ı:ı aylı!tı 

mü yoktur. Aşağıdaık1 adrese getir- .... ____ 1_ooo_ k:ur __ uşr1;_ur_. _____ 111••••••••••• .. 
diğl takdirde beş lira verllecekt1r. Telefonlarımız Başmuharrlrı 20565 Bulana mühim 10.95 

• 115.-
108.5{} 
58.50 

Uzunçar~ Tahta.kale Zlliftar hanında Yazı işleri: 20765 - İdare: Z0681 mükafat 
seyyar yağcı Mu.stafa-Barda~ı Müd ür: 2049'1 

ai:: Galata da kir alık Zilhicce 80 - Kasım 72 

:·i~ YAZIHANE ~: ı~ ~~4 7~1; ~ 1~ 1~;t. 
. Va. 5,37 '7,22 12,24 14,52 1'7,08 18,44 5.22 

129.69 Galatada. Nordstern Han 19 - 20 İdarehane Ba.bıA.ll elvan 
12.89 No. ya. müracaat. Tel: 40812 Acımusluk sokak No. 13 

30.98 ----------· •-llliiiiiiiiiiiıııııiiiiiiiııııiiiİliilllllllii 

İldncikAnunun 15 1ncl günü 
1 Maçkadan Hami.ye ve oradan 

Galatasaratv arasında. gül §ek~ 
11.nde pırlanta b1r broş kaybol~ 
muştur. Bulan Tm1mde, Mete 
caddesinde, Mlramar apart. 2 
No. ya. teslim ettiği takdirde mü
hım bir mükAfat verilecektir. 

18 Kanunusani 1942 

Erkmen Cep Sobası 
Kıştan, Kardan, Ko.rku Kalmadı 

Odun, Kömür, Elektriğe .l!htl.ya.ç yoktur. Alacağınız bir soba. ile öm
rihıDz müddetince evde, yatakta, soka.kda, dağda. l&UUl'SUll.3. Bozuimu 
vo tUk~nm~: Ate§! bedava.dır v. muhal"Yel'dir. İk:t18ad :VekAletıındea. 
2993 No. ve 29/1/941 ta.r1hll lht!.ta. beratı all.nmJGtır. 

Basan Deposu ve ŞubelerL Flatı 2 Lirada. 

A 
Nazar1 Dikk tin 
inhisarlar Umum 
Mij.dürlüğünden: 
Ahvali hazıra dolayısile tedarikinde müşkilit çekilen bir 

kısım av malzemesinden elde mevcut oJan veya tedarik edile

bilenlerin, memleketin diğer mıntakalanndald ihtiyaçtan da 

azan dik.kata alınarak yapılan tevziat meyanında İstanbul 

hissesine aynlan miktan bayiler tavsit edilmeksizin yalnm 

İstanbul Başmüdürlüğümüz 

Tophane Barut Satış 
Mağazasında satılmaktadır 
Bayilerde bulunmayan bu gibi av malzemesi için ihtiyaç esba
bının mezkur mağazamıza müracaatları lüzumu illn olunur. 

•--·- Fatma Fuad G ücüyener'in 
K.OL.A.T YEM:BB. KlllJ'.&BI 

Aile masraflarım asla suiistimal etmiyen Türkiyede tek ve en 
üsti.iın kitaptır. Yedi d efa tabedilmiş, 35,000 tano eatılmış.br. 192 
sahife, Fiati 32, ciltli.si: 55 kuruş nettir. Satış merkezi: Muallim 
Fuad Gücüyener'in (Anadolu Türk Kitap deposu) dur. Yeri: Yeni 
Postane karşısında Meydancık Hanında ikinci kat. Taşra sipari§leti 
taai.hütlü gönderilir. 

,_ Fabrikalara iş Ce veı· 
Sabt merkcU: Muallim Fuad'm (Anadolu Türk Kitap depoşu) dm'] 

Yeri: Yeni Postane kA1111mda Meydancık Hanın.dadır. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Bakkalların Nazarı Dikkatine: 

Tam yağlı ve nefis K AŞER PEYNiRLERİN} 
narh fiatinden satqa arzettiğimi bildiririm. 

Adres: Galata, Ömerabit Han kat 2 No. 15 Telefon: 42275 

T ürkiye Cümhuriy eti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUŞ tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

aj aruı adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Baakaı>ında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında. en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 aclet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 » 2.000 1) 120 » 4~ » 4.800 • 
4 ~ 250 )) 1.000 )) 160 )) 20 » 3.200 • 

40 )) 100 )) 4.000 )) 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ura.dan aşağı 

diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasUe verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 ey ifil, 11 blrincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ticaret Vekaletinden : 
Ölçiller ve §.yar müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan 210 lir'a. ücretlt 

ten m~virllğlne, bir elektrik ve makine mühend.lsi alınacaktır. Aynca açıle 
olan 140 lira ücretli raportörlük ile 100 Ura ücretli memurluğa iki tek:nlsiyen 
alıı:aca~dan, Barem kanunu hükümler! dairesinde ta.yinleri yapılabilmek 
üzere. bu vazlfelere talip olanların tahsil ve hizmet müddetlerine veı asker
llğin.1 lta. ettiklerine dair evrakı müsbitelerile birlikte İç ticaret umum mü· 
dtirlüğüne bizzat ve ya. tahrlren müracaat etmeleri mı.n olunur. (316-471) 

8ellmlye Tüm. Askerlik dairesinden: 
330 ve 331 doğumlu ihtiyat erat talim maıksadile silah altına a.1ı.naeaktır. 
ŞuJ;>elerde toplanma günü 21/1/942 çarşa.mn,a. günü sa.at 8,30 dur. Dal.ro 

ınıntakasında bulunan ıbu doğumlu yabancılar da Kadıköy yabancı a.Jcserlilıl 
şubesine müracaat eımellcllrler. 

Toplanma günü şubelerde isbatı vücut etmeyenler haıkıkında kanuni mu
amele ve ceza. tatbik. edilecektir. Bu illin davet makamına kalmdlr. 

(1828 - 56{)) 


