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Milli Şef, dün lngilterenin 
Ankara büyük e'çisini 

kabul etti 

Sene 24 - No 8350 - Fiatı her yerde 5 kuruş 

Şekere zam 
Başvekil, Parti grupunda izahat verdi, 

kasa ve çuvalla şeker satışının 
yasak edildiğini söyledi 

Hükumet, mali vaziyeti yükaek olmıyan halkın 
çocuklarına çok ucuz bedelle ıeker 

verilmesini temin edecek 
Ankara· 20 (A.A.) - C. H. P. Mec

lis grupu umumi peyetl (20/1/9!2) 
salı günfi saat 15 de reis vekili Sey
han mebusu Hilmi Urnnın reisliğinde 
toplandı. 

ÇARŞAMBA 21 Kanunusani 1942 Sahibi: Nccmcddin Sadak - NC§riya t müdürü: Hikmet Feridun Es _ Akşam matbaası 

Singapur'da 
vaziyet 
vahim 

Şehrin su tesisatının 
Japonların eline geçtiği 

söyleniyor 

Ruslar 
Mojaisk'i 

geri aldılar 
Almanlar Harkof doğu
sundaki Sovyet taarruz
larım püakürtmütler 

Melboum~ 20 (A.A.l - Hükümete Moskon 20 CA.AJ - Sovyet ~e 
gelen 80D haberlere göre, durum tebliği: 
bllhassa hava yardımı kafi olmadı- 20 lltlncltinun günü ordularımuı 
tından, vahimdir. Alman Te İtalyan kuvvctıerlnl prbe 

BU 8.4.B.A.HKİ TEL&B.4.PLA.B 

Rangona 
karşı hareket 

başladı 

Japonlar Birmanya 
merkezinden 160 

kilometre uzakta bir 
ıehire yÜrüyorlar 

Mojaisk şehri 
nasll geri 
ahndı? 

Moıkova radyosunun 
Mojaiık muharebeleri 

hakkında verdiği 
tafsilat 

Londra 21 (A.A.) - B.B.C.: Rustaı. 
Celse nçıldıktnn ve geç.en j<>plan

tının zabıt huliısnsı okunduktan son
ra kürsüye gelen Başvekll Dr. Refik 
Saydam, görülen lüzum üzerine .şeker 
sat• ı hakkında hük\ımetçe · alınan 
tedbirlerden grup umumi heyetini 
haberdar ctmlştlr. 

Tokyo 20 CA.A.> - Malezyanın ~- doğru pilskürtmete devam etml§ler
nup batısına çıkanlan Japon kıtala- dir. Diillnan atır zayiata utratılDUf
n, cenup doğU lstlkametlnde yaptık- tır. Blrlltlerimlz MoJa.lak fehrlnl ge
lan silratll bir manevra ile İngiliz rl alm11lardır. 

1 kuV'\'etlerlnln rlcat hattını kesmişler 19 iklnclklnunda ıs Alman tayya-
ve Slngapura giden demiryolundakl resi düşürülmüştür. Biz 5 tayyare 
münakalU.a son vermişlerdir. Müs- kaybettik. 

Lonclra 21 CA.A.) - B.B.C.: Cenubi 
Blnnanya'da harekAt devam ediyor. 
Çnrpl§malar Myavaddlnln şimalinde 
cereyan etmektedir. Japonlann he
defi, Martaban körfezinin şarkında 

kain Moulmeln şehridir. Moulmeln 
Birmanya'nın merkezi olan Rangon 
şehrinden 160 kilometre UY.akta ve 
karşı sahlldcdlr 

Moskova'nın 100 kilometre garbin• 
duşen MoJalsk f"'-hrlnl geri almnkla. 
Alman ~hll.keshıi Mo kova'dan uzak
laştırmışlardır. 

Baııvekllln bcy11-natın:ı nazaran, bu 
günden itibaren satışı durdurulan toz 
ve kesme şeker :rıatıanna bazı zam
lnr yapılmıstır. Yapılan bu flat 
yükseltllmcslle blrllkte kasa ve çu
valla eeker satışı da yasaklanmıştır. 
P:ıncar lstl}\s:ılUc meşgul olan çifçi
mlzl bu vcslle ıle !aydalnndınnayı da 
müt l t'a eden hükümet ln şeker pan
carının kilosunu mıntakasına göre 
ıoo para, ııo para ve 3 kuruşa lblM 
ettııtt nn1nşılmıştır. Hükumetin te
ker üzerinde nldığı tedbir cümlesin
den biri olarak mali vaziyeti yüksek 
olmıyan hnlkın küçük çocuklarınıı 
çok ucuz bedelle şeker \'erl!meslnl re
min edeeeğı de oğrenUmt,tır. 

Başvekilin grup umumi heyetince 
tyi kamlanan bu bey!ı.natını mütea
kip nırnnmeyc geçilerek Mllll Ko
runma kanununun hlikümetçe tadili 
lstenllen maddeleri üzerinde çalışa
rak bu bapta bir proje hazırlamış 
olan parti grupu komlsyonu mazba
tasının müzakeresine geçllml.ştir. 

Maddelerin birer birer okunmasını 
müteakip gerek projede ve gerek es
babı mucibe mazbatasındaki esaslar 
reLCJl•kçe kül halinde umumi heyetin 
reyine a?"ledilmiş ve bu esasların it
titalda kabul edlld1l1 :ı.nlqılmıftır. 

Bundan gonra BskJfehlt mebUIU 
l!mln Sn:r.a.k'ın vakt'le kaldırllnuş o-

Bafvckil doktor Refik Saydam 

lan şehir ve knsaba muhtarlan ıle 
ldnre meclisi müntehap azası hak
kında. Dahlliye Vekilinden · mütalea 
soran ve ruznameye dah!l olan tak
riri okunmuştur. Takrir sahibinin ve 
daha ~ alan bazı hatlplE;rln müta
lealanna cevap veren DabUlye Veki
linin de dlnlmmeslnden sonra bu 
mevzuun, teşkil edilecek blr parti 
ko~unda lncelenmesinl tekHf 
eden ve Dahiliye Vekilince de muva
fık görillen takrir umumt heyetçe ka
bul eıdUmlt .,. rmııamecs, bafb. 
madde olmadıtından ceJaeye .son ve
rllmıttlr. 

Kurtuluş vapuru 
karaya oturdu 

imdada koşan tahlisiye vapurlarımız 
Kurtuluşun yanına vardılar 

ta.hkem mevzlln müdafaası \çln ya- Rerlin 20 (A.A.) - (D.N.B.): As
pılan başlıca mevzller ~al edilmiş kerl bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 
ve düşman şiddetli bir mukavemetten 18 sonklnunda Sovyet kuvvetleri Har
sonra daRlık onnanlı~a ~rfılmü~tür. kof dotusundakl Alman mevzllerlne 
Bu arada çevrilen düşman kuvvetle- taarruz için büyük kıtalarla hareke
rlnln büyük kısmının imhası muha- te geçmişlerdir. Tanklar ve topçu 
rebelerl süratle ve muvaffaklyetle de- ile kuvvetlendirilmiş altı Sovyet bö
vam etmektedir. lüğü bir noktada Alman hatıanna 

Johor Bahnı şlmallnde takriben taarruz etm~tır. Alman askerleri 
30 kllometrede bulunan su tesisatının düşmanı ağır zayiat verdirerek püs
şimdi.den Japonlann eline düştü~U kürtmüşlerdlr. Sovyetıer bu keslmin 
söylenmektedir. Bu suretle. Slngapur hiçbir tarafında Alman hatlarını del-
susuz k:ı.lmış bulunmaktadır. mcğe muvaffak olamamışlardır. 

20 bin A vustralyahnın Sıfırın altında 50 derece 
muhaaaraai sıkıştırılmış Stokholm 20 (A.A.) - Dün bü-

Totryo 20 <A.A.l _ Japon kıtelan tün İ9veçi müt~it bir ~ğuk dalgası 
Johore eyaletinin merkez QeVtesinde-I kapJamıtbr. Sımalde AJvroı kasa
kl 20,000 Avustralyalıya ka!"fl yapılan hasında termometre dün 11fınn al
kuşatma manevrasını daha gen~let-1 hnda 50 deTece ııöatemıittir. Bu 
mlşlerdJr. Bir J:ıpon kolu, önemll derece lıveç için bir ıoiuk rekoru 
bir ııtratejlk noktaya vannı.ş ve A- t-tk!l etmektedir. Stokholmda u
vustralyah kıtalann r\catını tama- tıari hararet sıfınn alhnda 19 dere-
!'len kesmiştir. ceydi. 

Son 
Moskova 

müzakereleri 
D. N. 8., lzvestia'nın 
Boğazlar hakkındaki 
yazısını tef ıir ediyor 

Avam 
kamarasında 

müzakere 
B. Churcbill'in, kabinede 

değiıiklik yapmağa ı 
karar verdiği bildiriliyor 

Bertin 20 <A.A.) - D.N.B. ajansı-
nın diplomatik muharriri yazıyor: Ankara 20 (Radyo gazetesi) - İn-

Almanya, blllndlli gibi Sovyetl'?r glllz BafVeklll B. Churchlll'ln k&blne
Blrlilin.ln Avrupa topraklanndaki sıı- de detlşiklHt yapmata karar verdlll 
rlh emelleri ve İngtlterenln bu husus- gelen haberlerden anllfl]ıaıaktadır. 
takl muvafakatini te.9blt eden Mos- Yeni tedbirlerle harp g&~e bıZ 
kova göril§melert hakkındaltl doğnı verllecell söyleniyor. Tlmes guıetesl 
haberleri alır almaz, ilg!U bütün hü- bir spo~u lfadealle diyor ti: 
kfımetıerl haberdar etmiştir. Bu mü- cB. Churchlll, bqlamak üaere olan 
nasebetle Moskovada Rusyanın Bo- büyük m~ta takumnı aeçmekte aer
tazlar üzerindeki, eski emellerinin besttlr. Lloyd Corc bile tektmmı 
müzalrett cdildlttne ve yeltenilen seçmekte bu kadar aerbee olmamlftı.• 
yalanlara ratınen bu haberlerin mll- Londra 20 <A.A.) - Aftm tama
zakere edildiğine 1.§aret etmiştir. o ruında Uza.le Şarktaki ciddi nzlye
zamandanberi yapılan hafifletici de- tin mtlzakerest haktında ga7mler 

(Devamı sahife 7 sütun 2 de) (Devamı ubife 2 8ÜblD 8 da) 

Bir Japon 
kruvazörü batırıldı 

Filipin adalarında kanlı 

boğuşmalar devam 
ediyor 

Mojalsk, sokaklarda ve yanmakta 
olan evlerde göğüs göğüse kanlı mu
harebe~rden sonra geri alınmıştır. 

Bu sabah Moskava radyD.ru, Mo
Jalsk'in geri alınma.siyle neticelenen 
muharebeleri tasvir etmıştlr. Bu rad
yoya göre MoJalsk, kuvvcuı müdafaa 
hatlarlyle kuşatılmış ohnasına ratmen 
Ruslar, cenahlardan yaptıklan mu
vaffakıyetli bir manevra sayesinde Al
man hatlarını delmişler ve şehrin 
2 - 3 kilometre şarkında. yeni mü
dafaa mevzlleriyle knrşıl~mışlardır. 

Ruslar, bu lstlhkAmlan da geçmiş
lerdir. Etraftaki bütün köyleri tah
klm etmiflerdl. Ruslar MoJalsk'ıll 
oenubu garbislııe dil.şen müdafaa hat
tını da yararak şlmendlfer lstasyonu-

Londra 21 (A.A.) - B.B.C.: FUlpln nu znptettikten sonra şehrin merke
zine yürümüşlerdir. Sokaklarda ve 

adalanndan Mlndanao'da kanlı bo- evlerden otomatik sillhlarla mukave
tuşrnalar devam ediyor. met eden Almanlan püsıtürtmüşlerdlr. 

Luzon'da, Ba:ıtan bölgesinde Japon- Bütün sokaklar, tahrip edllm'4 tank
lar, Amerikan müdafan hattının bil- lar, toplar, kamyonlar ve muhtelif 

malzeme lle doludur. 
hassa merkezini tazyik ederek yeni- Ruslar, garp istikametine çeklleJl 
den taarruzlara başlamlf}ardır. Alman kuvvetlerini tmdp ediyorlar. 

Amerikan resmi tebllR'tne göre Fili- Dün gecekiM So.,.et tebltttne elE 
, b·• tebllte .gore Ruslar, Moakova.-

pln den 160 kilometre uzakta G Ame- nm 300 kilometre şlmall prtlslne dtl-
rikan bombardıman tayyareal bir Ja- şen ve Moskova - Lenlngrad yolu Qze.. 

pon Jaııvazörlintı batumJtl&r, bir aar- rinde bulunan Usta.fevo bsabuml 
nıç remı.sını de alevler tçlnde bırak"- gerl almqlardır. Lonctra mahflllert. 
mlf}ardır. Bir Amerikan tahtelbahtri bu tasıı.banm alınmuma huamal bir 

.. mlna veriyorlar. Zlra buradan biri 
Blnanga korfezlne girerek 5,000 tonluk Lenlngradı muhaara flckon Almaa 
bir .Tapon gemi.sini tıo11»lllem.lftır. kuvvetlerini samı.ata dtleri de Smo

leruık.1 teobdtde matuf lıt1 kı9taç ha· 

Mareıal von Bock 
reketı yapılabilir. 

Son lort aektz saat zarfında Barkof 
yalanlannda muharebeler f1ddetledo 
miştlr. 

Londra 21 (A.AJ - BB.C.: Rus 

cephesinde vefat etm.ı.ş olan Alınan 
mareşali Von Rlchenau'un yerine ma- =_..===B=a=sa=ba=hki=.=telsr==afl-.==::::=-
reşaı Von Bock tayin edllmlttlr. dnamı 2 aci aalüfede 

•• 
Ucretli memurların 
tekaütlük hakları 

Bu ~aklan tanınacağına dair hazırlanmakta olan 
y~m kanuna göre, haatalık dolayısile iki ay vazife
aıne gelemiyen memurla!' iıten çıkanlmıyacaklar 

Rel·sı·c·· h r Alt Aabra 20 (Telefonla) - Mali- bi-bir aya çakanlacak ve hutahk um u 1 n ye yek.aletinde faaliyette bulunan dolayuile iki ay nzifesi bqına s .. 
_ _ teknik bir komiayon, ücretli memur- lem~ ücretlilerin -nzifeline niha-

i 
lann tekaütlük. mezuniyet, tebdilha· yet verilmiyecei4 p,i onlar da ha,; 

ngİliz büyük elçisini Merkez bankaıınin v~ 'Ve baatalık müddetlerini eeub talak denelerinde memup oldukt.. 
kabul buyurdu hır ıekle bağlamak üzere yeni bir n dairelerinden muanen bir tec:la..d 

.. Kurtuıu1 vapunı I piyasaya albn çıkaracaii kanun projeai üzerinde incelemeler primi alahil~klerctir. A)'l'ac:a m.-

Anbra 20 (A.A.) - Yunan.üı- puru ve diier bir tahlisiye ~miai haberi doğru değil yapmaktadır. Bu komiqon. diler .,b memurlarla ayni meaaliyetl.T 
tana yardım •. o~ üze.~ ıönderi- lıtanbuldan aüratle yola çıkanldığı Ank.a 20 (A.A.) - Cümhur· m~mkketlerd~ üc~etli memur ve •rtlanna yüklenmif olan hu GONll 
len erzakı yuklıyerek ~un gece la- ırı'bi Bandırma ve Çanakkaleden de reiai lnnet lnönü bugün ıaat 16 da Aaka-a 20 (Telefonla) _ l.tan- mustahdemlenn tlbı olduklan hii- De.Jet memurlarına, hiç im 
tanbu!dan hareket etmlf olan Kur- diier tahli8iye vapurları tahrik olun• lngiliz büyük elçi.ini kabul buyuT" bulda çıkan S T l f . kümleri ayn ayn incelemif, teehit et· Dnlete bajh iktiaacb mu.:.= 
eulut v.apuru bu aabah •aat s radde- muılardır mutlardır. Mülakat esnasında Hari- b .. ,_ .. (d"" .~.~) ~ r~ ___ ..ısaze:ec mit ve bu hükümlerden bizim mem- olduiu .-:&..: bir tekaütJ"L L_LL ..ı_ 
•-..!-d M d • li d ' ' V •-·ı· d h b 1 ugunıı;u unıı;u nu.1WWU10a Cum· 1 L · · d tb!L• L_L.- 1 l tpU& 11& Da&U -
..-m e annara a uuun fUDa 'n e Son I h be I .. b h cıye eıı;ı ı e azır u unmufhır. buriyet Merk B L----·- • eıı;etimaz e ta Kı ıuıuu o an an tanınacakbr. 
hulmıan Pulatya burnunun tarkın· t!..!- l lfC en a r ere eore u ta • J ,_ ez .. an~ pıyua- aynen kahul etmittir. ~-L• ..ı:ıt bi b .. • '-•-d' ....,-e erin Kurtulu .. •n yanına var- P a tın çıuraca11 hakbnda bir ba· Hazırlanmakta olaa baaıa ta...L _.~er r urun uzerme Ulll tr• ... - K t c· R ' 'be . . Tah • ediJ..l!lt:- .. . . uqr mek auretiyle karaya oturmuflur. dıklan ve vapurun kurtanl™' için on ıano oma ya r neıret~11tir. Bu huauta ma14- mın ~me sor•, ,'icretli ba-n•ıa Mec:lieiıa k., tatiliaclm __. 
Kttrtulut derhal telsizle kazayı 1.- fenni bütün tedbirlerin tatbikine döndü ~abna muracaat ettiiimiz Cümhu- memur~~~n •enelik mezaDlTetleri raki ~ den-. 1'etİftİril~ 
tanbuJa bildirmiı ve batmak tehli- l)qlandaiı bildirilmektedir. insanca Roma 20 (A A) it 1 H drı!.e.! KMerltez1 ı!-U:k~ Umum Mi- - ma-..ı memurlarda oldaia si- umulmaktacla. 
k . • 1 .. . . - a ya a- uru ema ._nel bö,t. bir 
~ 

8
mncu

1 
t o d~g~u haber ver- z~ıy:ıat J'ok. vapurun kurtanlmaıı im- ı riciye Nazırı Kont Ciano, bu aabah teYin katiyen mevzuubah. haacL- h 

IDJltir. u le eraf uzerıne T!fak va- kanı vardır. Budapetteden Romaya gelmiıtir. ğını bildirmiftir o 1 tikara karşı Mu··steşarla ......................................................................................................................................... ~..................... I' 
cKurtuluı• un: iki yeni m&atetar 

huaün vazifeye bqlıyor 

Ankara 20-Mllll korunma kanwı Anbra 20 (Telefonla) - Bar 
llyilıasuıda yapıluı t&dlllt aon tekll- nUlet müateprlıiına Maliye V .. 
n1 aldıtmdan, buDcnlerde encümen- Uleti müateprı B. Cemal Yetil. 
den, Meclls umumi heyetine gönderi- M li V '-Al • " ı.. Ma-
lecekUr. Yeni ll~a göre Adliye a ye eıı;a otı muatqar ıgına 
Veklleti Uizüm görülen l roe l liye V ekalcti tedk.ik büroau rem 
korun.Dl& kanununa g1: e larlam lll Esad Tekeli, Maliye Vekaleti tedkik 

sıuç bu b"" · )"" · V "d 
kanunun M ilncü maddesinde yazılı ~~o~_ reıs ı~ne arı at . umum 
suçlan ifltyen memurlan muhakeme muduru lsmaıl Hakkı, Nakit itleri 
etmek 6'Jere her sınıf veya derecede- ufhum müdürlüğüne de halen bu ite 
ki hA.Jdmle~ tog,lu veya tek hl- vekalet etmekte olan Zeki Sirmen'iıa 
tlmU mahtemeler ttunlbllec:fttlr. tayinleri yüksek ta.dike iktiran et-

Mabtemeler, mqhud auçlar ta- mittir. 
nunu UIUl n hGküımlertnı tatl>Yt ede- Müatetarlar yanndaın itibaren ... 
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1 Dün Geceki ve Da Sabahki Ba~erler .. J 
BU S.&.BAllKİ 

TELGRAFLAR 

ltalya'ya 
hava akınları 
Katanya şehri ile bir 

tayyare meydanı 
bombalandı 

Kahire 21 (A.A.) - BB.C.: İngiliz 
ıayyareleri Katanya. limanını bom
barclıman etmişlerdir. İnfllil.klar ve 
yangınlar olmuştur. Ya.ngmlar uzak.
tan gör'ülüyordu. Ko:ınlro tayyare mey
danına da hücum edilmiştir. 
Diişmanm blrçok tayyareleri yerde 

tahrip edllmi;ıtiE. 

Amerikan tayyare 
imalatı 

1942 de, bütün mihver 
devletlerinin imalabm 

geçecek 

Vaşinı-toıı il CA.A.) - M. Write 1942 
senesinde Amerikan tayyare fabrika.
Ja.nnın Alman, İtalyan, .Tapon tayya
re fabnk:ala.riyle lşgal}er1 altında bu
lunan memleketlerin tayyare lına.1§.
tmdan daha fazla tayyare yapacakla
rını beyan etmiştir. 

Libya'da harekat 
durgunlaştı 

Londra 21 (AA.) - Fena ha.valnr 
Libya'da harekata mani olmaktadır. 
<>rt::ı. Şark İngıllz karargfiln umm:n.i 
tebrği, 'devriye fa.aliyetinden ve ma
tıam bazı :ııareketlerdcn bahsediyor. 

Kanada' dan İngiltereye 
kuvvet geldi 

l.ondra 21 (A.A.) - BB.C.: Ka.na
da'dan gönderilen ta'kvlye kuvvetleri 
1ng11tcrc'ye varmı.şlardır. 

lngilizler 
Birmanya'da 

geri çekildiler 
Resmi bir İngiliz tebliği 

Tavoy'un tahliye 
edildiğini bildiriyor 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Iahire 20 (A.A.) - Orta Şark İn

giliz kuvvetleri umuml karargahı:nm 
bugünkü salı tebli~l: 

seyyar kollarımız, Ageyla doğusun
da. :faaliyetlerine devam etmektedir. 

Kahire 20 (A.A.) - Orta. Şark İn
giliz hava kuvvetleri umumi karıY"
gibmm tebliği: 

Cumartesi/pazar gecesi, donanmaya 
mensup tayyareler, Orta. Ak:denlzd~ 
düşmanın büyük bir petrol gemisine 
muva!fakiyetli blr hücmn yapmışlar
dır. .Fırtınaya. ve şiddetli yağmura. 

(~:~ 
Singapur önünde ve1

• 

Birmanya'da çarpışmalar 
Doğu cephesinde her tarafta şiddetli 

muharebeler devam ediyor 
rağmen petrol gcmlsine torplller ısa- Uzak doğudaı ~· Japonlar Tavoy·u ele geçh-
bet ~tlr. Ouniye re~t ed~ mekle Hind Okyanusunda kendile-
ikl mnhripten birine de torpil isabeti U-L d wud '_Ju ~t:.ı _,,,,._~_ • ..ı.!...._ b. .. t • o-:-2 d" 

.... - ;c.,ıq; og an QQll uo muuıın ane mwuuı ır 1IS enun eUl.Llper u:. 
olmuştur. GemUerin ildsl de , ..... u .... u.ş- ı_ _ '- 1 .... ~...;... I M I ·- _ı B dan n,___ L- • •--t ıuuJer ge .. ~-: - a ezy~a ura .DU'IDSlyaya aAf'P yem ........ 
ur. Japon kuvvetlerin.in Singapunın dı§ a.zıuooda bulunmaları mimdriiD-

Pazar günu Ubya.da devam eden müdafaa hattını yarmaları. 2 - Ja- dür. 
fena hava. şartlarından dolayı pek ı Bi d T lima J h k -~1 • ·_-_ • 
mahdut hareketler yapılmıştu-. 171 poa ann nnanya a avoy • - ... apon ava ll't"Vcuen auıı 7em 
lS sonkfı.nun gecesi sırt.enin doğu ve nmı v_e hava meydanını ele a-eçu• Gine ad.asma •. S~atra a~ ~ 
batı yollarında. motörlü düşnan ta- melen. Felemenk Hındistanmd~ <lig~ bili 
şıtlanna boniba tayyareleri bit akın Singapur dıf müdafaa hattımn ıra· ~ok adalara taarruz etmi}lerd.ir. 
yapmışlardır. Trablusta da hedefle- nldıiuıı Japon Bq?Ckili radyo ile Doiu bes"· 
re bombalar atılmış ve gar binasına haber venni§tir. İngiliz mmbalann- cep ı. 
1Abctıer olmuştur.Zıyaa. uğradığı ev- dan bu haberi teyit edecek. malu- D v hesin(! R t M . 
velce haber verilmiyen bir Messer- mat gelmemişse de bava yarclımmm !_,_ .. og;:::t e b u.sdar il . oh1a• 
schmldt tayya.reshıin Ageyla civarın- k• fi 1 _ _ d d m&. m ve cenu un a ı en a• 
da avcılarımız tarafından şimdi talı- a . o mam~ı ;ruzun en urum~ metlerine devam etmişlerdiır. Dün· 
rip edilmiş olduğu öğrenllmlştlr. vahım oldugunu onlar da .kabul edi- kü So'V}"Ct tebliği venide11. iki kaa ... 

yorlar. hanın edikl""'" • bildiriy d 
D~_an tayyareleri, pazar günü Siııgapm bir adadır. Bu adada A '---J zapth ıgftaım .:.Jd 1i ~~ u. 

Maltıa. uzcrlne bir alon yap:m.ışlaroır. dün k r . til:ı.k. laın n.un.:n ay er tara ..... et 1JHl5..a• 
Sivil halka alt binalarda bazı haBar- y~ın eı° u~t 1 ~ akar vemette bulunmu~lardır. 

Yazlık mahsul 
ekimi 

çoğaltılacak 

Ziraat Vekaleti bu 
hususta lazım gelen 
tedbirleri almaktadır 

Ankara 20 (AA.) - Öğrenikti. 
ğinıe aöre Ziraat Vekaleti, mısır, pa· 
ta.ta IY'e darı gibi yazlık mahsullerle 
-fasulye, nohut. merc:i:ınek ve pirinç 
g.ı"bi yenilecek oeylem çoğaltılması· 
m temin için gerekU tedbirleri al
maktadır. Bunc:lan 'ba,'ka çiftçinin 
muhtaç olduğu pulluk ve uç demir
leri failaca yaptırılacak ve elde 
mevcut makinalarla. gelmekte olan 
ziraat Metlerinin dağıtılmasına de
vam. olunacaktu. 

lngilte~eye 

satışımız 

5 m.üyon lirallk üıcir, 
iidim. ve palamut üzerin .. 

de anlqmaya varıldı 
lar olmuştur. Cuma.rt.esi./pazar ~si ~:ı.~~d topManl var ır. andın d§ı Doneç boyunca ,i<ldetli muhare• 
b. y k 88 d d" ·· llJAlllllD. eo a ezya yanma asın a 
ır un ers .. a aya .. ~~p .. parça- da b" .ı.'_ "'d f h tb bul nmak. beler devam ediyor. Londra., Al· lanir 20 (Telefonla~ - Burada 

lanmış ve murettebe.tı olmu.~ur. Bu ır uq mu a aa a u • ı h k v •• d f ._ _.1, • 

Kısa röportajlar 

~adın memur ve 
erkek memur 

Anadolulu saf bir delikanlı 
olan Mehmed E •.. , muamelesi 
~olt olan büyük bir dairenin ev
rak dağıtma memurudur. 

Geçen gün: 
- Yaşa.sın §U kadınlar t .•• -

di}"C içeri girmesi üzerine, arka
daşları ona sordu: 

- Ne o? ... İltifat mı gördün 
yok.aa) ..• Gönül mü kaptırdın) 

Bay Mehmed: 

- Kaptırırım elbet .•• - ce· 
vabını rvıercli. - Kadın nıemnı· 
lar o lcadaı çabuk iş görüyorlar 
ki... Önlerine evrak getirdim 
mi, hemen, imzayı atar, tesellüm 
ederleır. İMAnı bekletmezler ... 
Erkekler ise, hiç de icap etmedi· 
ği halde. zarfı evirirler, çevirir-
1C"T ..• Yırtıp okumağa başlaa-Iar ... 
Okurken ahbaplarile laf eder· 
ler .•• Canım efendim, teslim al; 
sonra okuyacaksan oku... Ha· 
yır! İş aahibine fuzuli eziyet et
mek. sanki :iliklerine işlemi~ir 
:mübareklerin ... Bunu, memur
luğun ananesi sayarlar ..• Halbu
ki. kadınlarda böyle bir ,göre
nek hasıl olmamış... Ya~asın 
kadınlar!... Ben olsam hep ka
dın memu: kullanırım ... 

Y. Ç. 
hareketler .neticesinde tayyarelerim.12;- tadu. Japonların yanldığından man a~n. e:r ax:ı topragı mu a aa bulunan w.gıuz bcaret korporcuıyon· 
~ biri kayıptır. bahsettikleri bu ~attm-. Asıl Singa- ettı:!'lennı. v~ _çetın mubarebel~. ol- lan mii:meMili Lord. C.arlyl 1'icaret ~------------

pur istih.kamlarını ele geçirmek güç ~ugunu bıJdiriyor: AI?1a':': tebhgı de B:.X-likleri binaıımda ılhracatçı Bir- Basraya bı·r 
olmakla beraber Japonların hava burada ~uvaffa!cıyeth ~udafaa mu• likleri umumi katibi Atıf tnan ile Alman tebliği 
üstünlükleri İngilizleri düşün<lür• hareb~ı old~n~· .... d?şmana kan• gıörüpniiftür. Neticede dört .milyo 

Berlin 20 (A.A.) _ Alman ordularl mek.teclir. h zayıa_t verdinldıgını haber ver· lira Jaymetinde üzüm ve incir, 1 he et gitti 
başku.mandan1ığınm tebliği: Birnıanyadaki harekete gelince, mektedir. • milyon liralık pala.mut ve palamut Y 

Kmmd Feod · al d ~ Kınmda F eodosya yı alan Alman büt• tıl ·· · d la a. osyanm şun o6 u- bu hareket geiişecelt olursa çok mü· , v asası sa ması uzenn e an şma 
ımnda sn.va.şan düıı:man kuvvetleri h" . l __ ·ı._ •1 k..:- J kıtalan Kerç e aogru harekete ba~ ohrıuştu:r Ü%Üm tek tip üzerinden 

· . rm netıce er vereoı ece LU. apon- l ·-1 d R l bur d · • 
doğuya. doğru daha. gen atı.ımışlardır. lar · d" k d B" ka am'T'a.T rr. us ann a a gen hazırlanacak -ve kilosu 62 kuruııtan 
Oephenln merkez ve şimal kesimle- _., şnnhıye akarı ırmanya~~- rşı atıldıkları ihlMirilmektedir. :kutuda teslim olunacakb.r. incir, pa• 
rinde ve Donetz k:ısm.mda müdafaa :r.....,nız ava a ın an yapmışıar, as- lam al h-ı· -' 
muharebeleri devam etmektedir. Mu- keri harekette ibulunmamıılardı. uoyada: da :ut ve. P amliutJ ~ aaa:sı satıd~an 
va.ffakiyetle başarı]an hücllm k.ıtala- Ş:mdi bir hamle yaparak Hind Ok- aon pıyasa at erme uygun ur. 

İthalat eşyasının süratle 
nak1ini temin husuaunda 

İncelemeler yapacak 
nrun savaşlan esnasında, Slovak kı- yanusu sahilindeki Tavoy limanını Lihyada yeni bir hadise yoktur. 
talan dü.şmana. kanlı zayiat verdir- ve hava meydanım ele geçirmişler- Yalnız Ageila'nın prkmda seyyar 1u"tu••ncülerı·n Ankara 20 (Telefonla) - Huri· 
mJ_,lerdlr. dir. Gelen haberlerden bunun bir kollar arasmda çarpışmalar olmuş• eiye Vekaleti İktisat Dairesi Umum 
Doğu cepheısln1n her tarafında. .t:ıs- baskın §eklinde yapıldığı anlaşılı· tUT. Müdürü Bedri Şaman'ın reisliğinde 

men çok zıor şartlar altında ha'tek:!t vanllS, bir bir heyet Basraya gönderilmiştir. 
yapan hava kuvvetlerimiz, kara mu- y ' T Devlet Demiryollan -Umum Müdür· 
rebelerinl tuv-retıendirmiş ve b1ma.,e unanistan Rio kon~eran- h k 1. 1 lüğünden:bir delegenin de dahil bu-
e~r. l4urmans1t demiryolu birçok ' 1 are e ı. lunduğu bu heyetin .&e)•ahati bir ay 
noktalarda bomba. 1sabetlerile kesil- ? kadar sürecektir. Heyet, Türkiyecıin 
m1ş ve sarnıçlı vagonlardan ibaret da açlık sın da ı'k ı·tı'k m ,· ikinci l>ir ithalat ka,pısl o!an Sasrada 
btr katara. ateş verllmiştlr. • Tütün fazla para ediyor ithalat e,yasınm süratle ınakli husu• 

Afrika şimalinde, ber iki ta.raftıa diye tarlada yalmz aunda incelemeler yapacaktır. 
keşif :ve ıtopçu ta.a.UyeU tilmuştur. Bir lngı"liz gazetesi Şili ile Arjantin Mihverle t 
Sirenaik'de kıyı yolu boyunca liman tütüne yer verilemez ıt 1 'd l .__ 
tesıs:ıerıne muvaffaklyetU bava. akın- timdiye kadar yardım münasebetlerin • '1.la: ya a gene &urmay 
lan yapılmıştır. .Ageda.bya cenubun- dil · • k il • l h reisi değişti dal:!.~ tngll1Zlerln taşıt ':1Ulta- e memesme şaşıyor es mesme a ey tar İzmir 20 (Telefonla) - Bu ak· a. (A.A) bal 
lan ft uker ordug!hlan bomba.- J&rll& kadal' Ege bölgesinde satıl.an amal k ıo b k yaaln 
lan,...,.,.., ·· •· mik. 23 mil ,_,ı p;ene unnay aş ant orgener 

~uoır ... r. Londra 20 (A.A) - Gazeteler, Rio de Janeiro 20 (A.A.) - tütun tan yon .ıı;ı.ıoyu geç- M · R ..... ·k· · d k ta 
· • F" ı d b ku b' .. k ano oa ...... ı ıraa or u omu n• 

Tobruk sularında, Alman savq Yunani.tanın İa§eai meaeleaı1e peık Şili, Birlqik Amerika ile harp ha- :i:nt:ir ... ~~1er_ e .. e}B tul' ~ !~. · lığına, ikinci ordu komutanı orge• 
tayyareleri, miiteaddlt tam lsabetlet- yakından mqgul olmaktadır. News linde bulunan cJevletleırle münasıe- •• fiae .~rutılmuırur •.. u.•~_tütun.?11 neral V.ittoria Ambrosio da balyan 

Loadra 20 CA.A.) - Madras zadyo- le fazla. 'tıan.ajda bir düşman eemtst- Chronicle .,...zetesi, 'ba--·~..:ı .. betler meeelesinde Aiı"anti.n'in ,,... ... ,. l)'l ı.w sa ması uzerme DaZl mua- ,___ ._ k ı v • 

d" 1b1 oktadan b1 •- u~u...-. ,,_ tahsili ] I ~'-~-' . di• gen?"J .ıı:urmay -oatı anııgına tayın 
su uşmanın _r n . cenu Dl sakatıaım§lardır. ~r ki: clnp!iz hükfunetinin şiın- ba§ında azimle yer almıFıt. Bu ha· n tara arına e&uıuerı ger emlmiştir. Hs w komutan yeni va-
B~rmanyaya gl:dığinl bildirmektedlrl. lıılalta adasında. Valette fe'hrl ne diye kadar Yun.aoista.na yiyecek her konferawı mahfillerinde kıav- nuıibauileri sökerek yem eeııe için tii.· ~t 1_...:-_ ._ -şla.mı 1 .3_ 
Bir Si"""" mufrez--'-•- M.,..wadd ..__..,_ t- L~ __ _ıık --L1 bir '-- ;aı:en:Dne Da \1 lll'CU'1: .• 
şark ı;';ı~dunu geç~;e fe};;ın Şl- .wıpı.ı» han ala.nlarınm Alman savaş göı:ı.dermesi ıneeelesini d.illate al- vetli bir telİr yapDUjtır. ıme -~ ,....,UJIJan, ~ Y~· 

11 d uh berihı ..__ tH*4 tanazeler1 tara:mdan bombalanma.- mmrıq bulunması ıaı1lac:ak feyclir. Arjaıı.tin, kendi durumuna .d>ep de gorulen bu yani!§ ba.reketin nahı· K 
ma n e m :ıre Ul'HLLU e -· d ehemmi tll teslrl J_ -d- 1 . • '"cla'--1 • ·ı - A a ara blldlrilmGktedlr. Mya.waddi Moul- sına. evam ve ye er ~pi altaıda buhman FIBDml iç.1n 'Olar.Jr., amEİsİ dahilinde yabancı ye D;1~ ur erının mu O& em ı e on• vam m -
meiıı'in 100 kilometre Pfb1nd.e -ve elde edllm1§tir. bu meınJliyeti me.-imize alma:ğı Yed- büyük amıialaDD ezcümle ltafy.n lendiği haber Terilmektedir. 
Blnnanya hududtma 30 lôlametreUk dettik. Fakat Yunarüstan jçin vazi.. camiasanu.. mevcudiyetiai ilezi .W- Hiikfuni!tin müstahsili .sanat ôe- SlDda mÜzakeıe 
ı.btr mesafededir. T bl yet çok ba~kadır. Çünkü Ymıanis- mektıe olmuma mUkabil Şili. bil- Mıede k.oruduiu fU arada böyle bir es.. tarafı 1 inci nlaifede) 

Raagon 20 (AJA.) - Ordu ve hava ra us mu, tan, hem bizim müttcfildmiidir. hana askeri 'mll6iyetto bir mülısfvıza hareltet menlleltete fa,.cla ,-cine za-
~!11 müşterek teb~W. Hem de bozgucc.uluk ve vat.an ha· gütmektedir, Bu da, münasebetle· rar g~. Bugön tiitüe ne kadar sarledi.1mlftlr. ~U)"Oll&l llbe1'al :zne-

ttstun duşman kuvvetlen karşısın~ sı•ngapur mu" inli~i ile ürüm" bir Avru a ruh rin kesilmesi halinde to~terlerin ımmlııtaç ~it. ~bata, aebz:eye 'ft 'btıSlarda.u Granville Bingapıınm mu• 
d'a kuvveıtlerhri1z, Teınasserlm bölge- ., g ç Uf P kendi} ~ . b-ı·· Amerika btuil m.eı,vaya da 0 n•bette yer ayırmak. dafaası iıÇln lAzmı. .gelen han ya.rdı· 
sinde Tavoydan daha müsait mevzi- 'I kuvvetine bir misal olarak parla· er~ı u an e goreıctir. mı meselesinin deriıal mli.ıakere.Sln.1 
lere dotru çekilmişlerdir. maktadır. Yunanistanın azmi. uzun harp balinae farzeaerek yapacaklan ,.. ___ - . . . . teklif eden bJr takriri :vt'nnck t&teımi'i· 

0 20 ( .... ) T '--· B" · · ı d · "' l muhtemel bir taarruza kmşı koy- "-UlllaOVası nahiyeeımn Göner ;ve .... ::....ıı ... 1 ._ . 
... a.ngon .n...n. - avoy uıa.vıı. ır Alman yarbayina iztırap ar evnne ragmen sarsıma- ak . • . .. c·· kö ı . d k" tütün1 • b • se de Kamara. reisl ..... _,.e '" r , .... krinn 

r.aeyda.nınm Japonlar tarafından iş- •• lngiI• 1 • • • mıştır. Yunanistan, hiç bir zaman m husuaundaki maddı imkanaız· o:i:j. Y u.mf a: ı ·ıL ~ / nlza.mnamelere uygun olma.dığmı bU-
ıgal edildiği sciylcniyor. Civarla.rda gore iZ erın Vaziyeti . hkbr. zı. r tar~ m n ı ~ gumer e, dirmiştir. 
hareketler _yapan İngiliz tayyareleri ead~a.tten aynl~~~ştır. Yuz.!a~· Şili muhalefetten pıyasa fiatlermden aşagı eabn. ~lm- Churchlll şu cevabı vermiştir: 
üssü Tıı.voy'da olması kuvvetle muh- • 'tan ılk_ def~ _kaııdıaıwn y~attığı hır • , dığı alakadar makamlara şıkayet cUzak Şark haı'bi ha.kkmda göste-
dtemel düşman avcı tayyarelerlnin Berlin 20 (A.A.) - Alman or- med-erııyet Jçın cesaretle mucadelede vazgeçıyor edilmigtir. .Alıcılamı, aradaki .fiat tilen endişelere .iftJ.rak ederlm. Bu 
'lll~cudlyetllii hıiber veımi.ş}erdir. duları başktnnandanhğına mensup devam ediyor. O medeniyet ki, biz Rio-de.Janeiro 20 (AA.) _ farhıu müstahsile ödemeleri etra· ihtılifm muhtemel ınet~esı ha.kkın-

lngillz ha.v::ı kuvvetlen mensuplan- yarbay Krduse (D. N. B.) ajansı de onun uğrunda ça.rp1Ş1yoruz. İn· An:ıerikan radyosunun bilttirdiğine Iında tqebOüse ııiriıınl~ti:r. aa'ki en büyük itim:ı.fla. da. iştir.lök 
ılllll tahliyesb:ıe gelince, Ta.vay ııe :hesabına .aşağtdalci raporu kaleme gilteore ile Yunanistan arasındaki g&re, Şili hük\ımeti, Mihverle mü- eder~ u:numt ba.rp !azU:ti hn.lt-
.muvnsalanın ıkesilmlıj olmatnna .rağ- almıftır: uzun dostluğu da unutmamalıyız. ınaeebetlerin kesilmesini isteyen Mek- 1 • d · - kındaki müzakerelere uç gun ~-
me:ı dur:um yakından takip edilmek- cBirkaç !Mi&ftadanberi. İngilizlerin Muazzam güçlükleri yenmeli ve Yu- silı::a • Kolcmıbia '\"e Venezüella tak- zmır e ekmek sab§l mamnı teklif adiyo~. Eğ~ mü-
tecıır. Inglliz ha.va kuvvetleri men- k d b" "k" d"" aa l- . t t rih". b ,_ ____ 1 _1_ • • tık '- - l f k .J.!_ fmıir 20 (Telefonla)_ Ekmek ~ereıer neticesinde bfil.1imete mey-
nplannm işgalden evvel kendi ara- ar asın a ır ı ı u~an peıy o nan.ıs an a ının u en ıuı.raıı.ı.a. nrme ar muna e et etmeme tewr. w • •• dan okuyan bir vasiyet orta.)'a ~-
'lmla.rlle çatUmlş olmalan mtıbt.emel do, Bir kaç haftadır, Ingiliz ~endi ıg:Dnlerinin fecaatini azaltmalıyız.> ~ dagıb~~ bitm~ uze- cak olursa müzakere1erln Udnct -.eya. 
JCÖr'Ülfiyor. kendine soruyor: cTrabluıı mu. Sin- M 1 K ·ı 1 aedir. v~erteml>e. gunundeın ıtibaren ~ >g'inii lblr iUmad :takı1rl. tıcv-

gapur mu~ Burada taarruz ediyor. F d 1 nd areta eı e e'bneiin karne :ile .-.tışm.a ba,Iana- d!1 ~ 1§.zmı gelen .tedbirleri. aJaı:a,. 
Franaada .harap olan ötede müdafaa vaziyetindedir. raıısa a göz a b a Y cakbr. Rım- Böyıe bir takr1rin ilSlaa n 11ııoo 

1 M. Attlee, Avam kamarasmda bulunan İngilizler M t -- - ·de bı·r fın-ncı"' dlli 1ç.iJı herhangi bir ,,ekllde t.eldiflsı ev er • 1 • "- ak1 h Vi h 20 <A 'CI-- bn~ ... Bugu··n acar naı"bi tara- .ızmır ya.pılabUeceğlndım dolayı parlamento 
Paris 20 (A.A.) - Onaz:ma ofl6.ln1n c.&mparator ugu.n !K;a':.'1 ~~ w~r liyor~ y .A.) - .. ~u ••u,u· dl" ild• azası. . çıkması muhtemel müşkülle-

7aptığ:ı hesaplara göre, 940 yılındaki ~rafta lc.u:v'°:etll ~Jmaga kafı degıl· Val _ L .. fmdan kabul edilecek a ıyeye ver I • rl en müessir şekilde izah cdeblleeek 
Fransız mubarebe.<ıl e.snasında 70 bin <lır.> denuşb. Sıngapurda noksan 8 ~ Bains'de gözaltı edllm~ İzmir 20 (Tıelefon1a) - Ödem.ış- bm vaziyette bulunaca.klar, parla• 
ev tahrip edilm.lstlr. Bundan Jbaşka olan a&erlere ve ail&hla.ra Auchin- ~=: ~t lng~iz tebaası, Suriye re- Budapette 20 (A.A.) - Mme- te bir 1Cömürcü, Bergamada bir bak- mentıo yalnız müzakere yolu ne de-
200 bin ev ıha.sara uğram.ıştır. AYnl leck, Libyada sahiptir. Şimdi ik.i ~. h s!.Il me: denbert Fll:islıinde §a1 Keitel yann .aat 13 de Naib ta- kal. lzmiı.de GIS.ztepede bir fırmcı fil 'reY ~ -smoet.lle tte :bu h1EtL'lta. 
ofis 1.914-1918 muharebesinde S75 bln hedefe birden 'koşmak İcab ediyor. goz a~ a:r:e~n ~ Fra.nsızkam~ rafından kabul edilecektir. Marepl ihtik!r suçundan Adliyeye veril- kanaatini bildlrebllece~ir. Mür.ake· 
evin tahrip edildiğini ve 560 bin evln Acaba, lngilizler mi daha evvel fı1ıc~ro.k pek Y~a - etti:- şerefine "Yerilecek: ziyafette bulun- diler. releri bizzat ben aç:IIınik ve '11t-.a.p eder-
hasara uğradığını tesblt eyl~tJr. Tıra.blusa varacalciar, yoksa Japon• ceklerdir. duk.tan sonra saat l 5 de Ba§velcil ae bizzat ben cen.p :vcımek 'bıtiyo-

lar mı daha evvel Singapura. ve genel kurmay reisi ile görüşecek- y ., ~ . ! :rum. 
Yanan sigara ile Singzıpuru kurtarmak ümidi, göz- İ . . tir. Mareşal alqıam Grand Hotelde anagım esti :;:;:===========:n· 

t " • • le görülürcesine azalr·or. Bir yan- zmırde hır muhasebe şerefine tertip edilecek müsamere.- Takstmde oturan Asını ile blr müd- r-a .. r-.A ......_ 
1 ya agına ~rmış dan da Trablus yolu üz~rindeki şefi denize diiftü lerde hazır bulunaca:kbr. dettenberi bemter yaşadı~ Nazmiye L..J '-' '--' 1 _...._. 

Ayaspa.~a. Mezarlli. soka.,l'Tında 31 güçlükler günden güne arbyor. t • t • Perşembe günü öğleden sonra dün kıskançlık yüzünden kavga et-

~~~ralı upartıman~a. ~t~n ı:· Ruslar, ıhUia birbirini takib eden y fQ ~Ole (~~~fo~la) h- b ~ mareşal Keitel Budapeşteden ayn• =~: N=~:. ~~t:m~~d~== 
,...~n gtnrmi, c;::eyruıbl..,,a;ı ~rar~:,nşy:ı.t r- dalgalnr haoode hücum ed"yorlar s·~r 1 Tunb r .:" eB~ -~ Kase de 'c1ae ilacakbr. Mar~cıahn, Başvelcil ve ge· 
.,.,...., .. • •"" ""'.. --.,, ~· u · k k l k ., w la ureyya ugun ınnc.ı or on 1 ,_ . . l y ül" ~ nen Asım bıçakla Nazmlyenin sol ya.-
Slmıradan yatakla ç.arşa!lar ve yanın- ve ço anı ayıpıara ugruym r. • • . ne ~urmay Teısıy e yapacagı m a- nağını kestl~i gibl kolundan da. ağu' 

ile 

el ele 
d:ı.kl kıınape tutusmu.ş, Hüseyin de Hatlarımız önünde kendilerini feda rı~~. ~~arında gezmırken ~enıze kat hakkında biç bir şey yazmayan yaralamıştır . . _ .-_ ........... ____________ .__ A. ... ..ı... .....::. ... 1.ı!"'lt. ... ..J.ll"!lıı 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Dil ve iskambil iR LB • 1 
Radyonun insan' tarafı .• 

'H muht-enı kumar ,ehri Waai dol- Geçen gÜn radyoda bir kaduı se-Akdeniz Fransa ıoabillerinin giizel lhtı·ka ..... rla l Hem öter, hem yenir... Yenı· ekmek 
_,, yaln ıi bir Avrupa şehrinden ta uzaklar-C:luran cwebilerden biri artık ız • • d ı k ti 

tabiat ı::üzelliğEnin. kwnar gazinola- mu ca e e 1 T k i 1 ar arı daki. başka kıt•alardak.i kocasına · · · şt e u n u s 1 ' qş ar 1 ş t 8 hit.:ıp diyordu. Diyordu ki: rınr1 karm doyurmadığını. zen~uun y L 
de fakir aibi ac kalacağım anJayınca 1 111 - Een ( ..... ) şehrind :..ı ( ..... ) 
oradan a~ılı;rı;ş ve. eli bo~, ~ediye:;~?: 6 kişi mahkum oldu, -beş Ankaradan geldi, günlük sokağında oturan madam ( ..... ) ... . 

dönmemek ıçın hır yenı ı .. kambil k' . 1-·f d·ıdi Hudson nehr'ı nde gu"zeller... istihkak 2 kısımda Beni işitiyor musun koc"CI~ m? .. Be-lcağıdı oyunu getirmiştir. Bu oyun ıı2ı tev.u:ı e 1 ni duyuyor musun? .. İşte $enden ha-
hildiğiniz gibi resimli kağıtlarla de- alınabilecek her almayalı tam iki sene üç ay olu-
ğil, Üzerlerine alfab~ l:arfleri res-- Kundura. boy:ı.sı ihtlkAn yapan yor. Çok meraktayız ... N~ suretle 
medilmi.ş beyaz mukavvalarla Of• kundura levazımı dükkanı sahibi Av- "T htakuru p·ıre tozu Şehrimizde karne dağıtüması işile olursa olsun biz ... sağlık haberini bil· 
nanıyor. Herkes elindeki harflerle ram, fasulye 1htlkin yapan bakkal a ' ... meşgul olacak (İaşe Bürolan> nın dir ••• Çocuklar iyidir. Ben de iyi· 
bir kelime yapını;a elini açıyor, ve Leonlda., kömür 1htikft.n yapan kô-- • teşkiline dünden itibaren başlanmış- yİm ... Hep seni düşiinLiyoruz. Bize 
galiba kim en evvel elindeki ki· mürcü Osman ve Feyzi, maJcara lh- e•ır tutamı bin pıre tır. Bürolarda. bulunacak bütün me- ınutlaka bir haber yet~tir! .. Allaha 
ğıtlan uit.irirse o kazanıyor. İki ayrı tikAn yapan Bedros, bira. ihtlkAn ••• ,, ınurlannın ma~larile diğer masrafla- ısmarladık kocacığım. •• 

b d t la yapan Petro asliye ild.ncl ceza mah- rını t.,.,e umum Müdürlüğü deruhte 
neslin bir masa aşın a op nıp ~ Y"' .. ·• •· d'"' • b k d d kemes1n.de muhakeme edllmlşler, etmiştir. Bürolar, birkaç gün içinde uzunu gonne ıgınız u a ının 
oynadıkları bu oyun insana oyun an suçlan sabit olduğundan y1nn1 beşer ~en ıeferkl yazımda İstanbul Sesi güzel, tadı güzel ispençler ... eli- kati şekilde faaliyete geçecektir. memleketler aşın. denizlc-r ve kıt'a· 
başka şeyler ilham ediyor. Fran- lira para. cezası ödemelerine, blreı;:: sokaklanndaki gezici esnaf tiplerin- ye satarlardı. Toprak Mahsuller! OfLsi, bugüne lar ortasından iki sene~ir haber ala
ıız dili. gibi her türlü ink~afma bi· hafta. dükka.nlannm kapatılmasına. den bir çoğunun eksildiğine işaret Lakin bu düdüklü tekerler insana kadar şehrimizde bulunan fırınlara madığı kocasının kulağına ili~ti=-me': 
tinnİş, obnu.o; bir dille oynanmak karar verllm.lştlr. etmiştim. Lakin artık kendilerine adeta ızbrap verirdi. Y eatŞlİz bir normal şekilde yani günde 3800 çuval istediği titrek sesi tüylerimi ürpertti. 
İçin icat edilen bu oyunun şimdiki Demir ihtikAıından m:ı.znun hır· ras gelmediğimiz aatıcılar o kadar türlü ... Bitecek ve düdük de elden un vermektedir. Karne sisteminin R d k d A . ak b. 
türkçe ile oynanması pek garip davatçı Hıra.ç, kuşyemi iht!k!\nndan çoktur ki bunlann hepsini bir hatta gidecek, yemeseniz, yalntz düdü- temin ettiği wı tasarrufu, fınnlar ta- a yoyu. apa ım. ynı şa;n . ır 
manzaralar gösteriyor. Bir genç ıo- bakkal Prodoromus, defter ihtikann- ilci yazıda anlatmağa imk~ yoktur. ğüyle kanaat etseniz onun şekerli· rafından günde toplanan kame mik- ~r~k s~sı uzaklu'::idan, me7eke~n
ruyor, fevc diye bir kelime var mı? dan kırtasiyeci Zeki, k~ık kahv~ Mesela hani çocukluğumuzda ma· ği:ıden ne anladım~. En iyisi hafif tan ile hesaplanacak ve Ofis fınnla- .~ evme, çcc anna şun arı so7-
Bir ihti>·ar .nilüyor, nasıl obnaz? halis kahve diye yüksek fiatla sat- h 11 l ak h.. .. hal'..'.f yalamaktı lci b; .. de öyle yapar• l'D. bu miktarda un verecektir. luyordu: ... - kta.n a.znun kuru kahveci All a e ara arma pmın uznu yayı- .r. ..... a b t 
Elbe·; var, diyor. ~maş i:ı'lk.Anndan maznun Yaşov~ lırken melankolik aeaini işittiğimiz dık ... Ve nihayet yalanmaktan za· Diğer taraftan vıı yete, azı 

1 
ırf - Ben ( ..... ) yün! .. ( ..... ) ,eh-

il · 'l · ıl mahkenıede sorguya "ekllm'aler ve cgazcı> ~ .. va Ilı kırmızı horoz zayıfladıkça za- ve bakkalların karnesiz ve !ah~ f - rinden ( ..... ) civarındaki karım ve Galib b e mı P ı e mı yaz ır, " "'i aUa ekmek sattıkları haber verilmiş- ukl' , B . • •. 
ıonra g den sonra u var mı? İşte bu hepsi tevkif edllmişlerd1r. Onun bağrışı §Öyle idi. cCaaaaaz· yıfJar, inceldikçe incelir V'C nihayet tir. Vilayet, bu vaziyetin fırınlara çoc 

1 
ar~.. e:u ışıtıyor musu· 

sualler büyük bir hararetle uzayıp Dükk5.nında. mısır olduğu halde 1h- cııu b Ve bu ses eokakları dolaş· er:yip giderdi biçare!.. verilen ihtiyaçtan fazla un yüzünden nuz... Sızden uzakta y~ıyorum, 
"d" Aralarında bir türlü halle- tlkdr kaS<iile satılığa çıkarmamaktan mağa başladığı andan itibaren her· <e Tahtakuru, pire tozu ... » ha.~;ıl olduğu kanaatindedir. Ekmek sizden aynyım... Likin cesaret! .. 

~il;:;·en müşküller için bir hakem maznun bakkal Osman, çora.p lhtlkA- kes vaktin adam.akı1lı ilerlediğini Kaybolmuş lstanbul satıcılarını kaçırdıkları tahakkuk eden fırıncılar- Bugünlerin hepsi nihayetlenecektir. 
•• •• .. d!.-1 ~ nndan maznun Murad, 1htl.kAr mak- l d B' 'b' · · f' ü~ 'tm'" ., . . la bu h"diseleri "nlememic bultman Korkmayınız ... Bir aiin ıize dönece-anyo..Iar ve onun sozunu ıın.ıemege . . • ı---'· an ar 1• ırı ırıne mısa ır ge gı ı., düş~ürken kulagımda eskı hır ses ' " u ..., .. -

I ] B .. ·• ul sadile dükkanında kepek sak cumwı .. • I I . nahiye müdürleri ve kaymakamlar ğİm ve eski güzel giinler tekrar b~-
me::bur 0 uyor ar. utün °Yll?c a- tan maznun bakkal Tahsin ya.kalana- 0 an ar· 1 çınlıyor: o"~i idare mahkemeler·ıne verilecek- I k C t t V 

al~ L • • • dıkl b h G l rıktı Ak"am o ıı t"'aca ••. e5are , cesare ... e za· nn s anıyetim tanı .an .ır ":" ra.k adliyey~ teslim edilmişler, hakla· - azcı a: " ··• . Y • ı - Tahtakuru, pire tozu!.. Bir tu• 
kem olmr.zsa oyunun bıtmesı kaba nnda takibata. başlanmıştır. du ... Artık.kalkalım ... di~ topl~- tam bin pirci. tir. fere İman! ... » 

G .. ül. .. 1 d E Şubat ve mart ayları içinde dağı- b b' d d olrnıyacak gibi gözüküyor. or U· n~r ar ı.. vet, .g~zcınm sesı,. a:aıp Bunlan bir takım çenesi kuvvetli, lacak ekmek karneleri Ankaradan Aca a ıç8:1'e a .am ~n yonun 
yor ki Lexicon dedikleri bu oyun bı: nevı saat gıbı zamanı A bildıre.n 1 çok bağıran ve traşı uzamış ihtiyar- şehrimize gelmiştir. Bunlarda günlük haşınd.:ı. kenda kendıne n:ıı. ~on~şu-
11imdiki ha'ide briçten de. pokerden Be /e d İye bir şey~i. ~~ makamla, adeta bır 1 Jar satarlardı. Ellerinde renk renk ekmek istihkakı tkl kısm:ı nYI:1lar:ık yor?. Yoksa karısı c·:ıu ı~ıttı mı? .• 
de güç bir kağıt oyunudur. Hele para bes.te ~e s~ylenen .«gaaaaazcm> 1 kağıtlara sarılmış minimini paketler, ~lınabllmektedl7. Bu karneıerın dl.- Tabii bunu bilmiyorum •.• Fakat ,a-
ile oynansa ne yaman mücadeleleri v J b keümesı sankı etra~takı evlerde otu- mukavva kutular, bilhassa köprü ba- ğer bir hususıyetı de taklidi kabıl y ~t işitmişse bu kendisinden seneler-
mucip ob•caktır. Öyle ya bir imli. i Qyef ÜfCeSi ranlara: <Ey ahali ... Artık akşam şında müthiŞ bir yaygara ile malla· olmamasıdır. ce haber alınamıyan ve hasretle 
yanlışı içLı bir lira, beş lira belki bet • oldu.·· Gün aşağı yukarı bitti ~ayı· nm satarlardı... cPire tozu> der- . ~imdlye kadar vilay~te. 14 bin ağır beklenen insanın yalanlan, karısı ve 
Yu .. z ıır· a kaybetmek kun' ister? İtte l.r Haydi bakalım, evli evıne .. k . k ı· . · h I · . ışçı beyannamesi gelmıştır. Bunlara. ukl hakkak k' .. 1 • · · · en, pıre e unesının ·ece ennı ga- .. k k ril ktl çoc an mu ı goz en y~-
L . h'kA . b k U " 1· • • ve herkes akcı.am i"inin ba .. ına > b. d b' 'b' 1 . gunde 750 gram e me ve ece r. ak d . • 1 dir exıcon oyuncnun ı ayesı u a- muını mec ısın nısan 

1
." . .. " ·· · yet sert ır tarz a ırı ır enne vu· Vail ve Belediye Reisi doktor Lut- rac ka ar sevınmış er ... 

d mancuına ge ırdi. k .. 1 l d' 
ar. toplantısında go··ru·'ıı.ülecek B ek · kl k tb· rara soy er er 1

• fi Kırdar dün sabah şehrim1zln muh- Diyarlardan diyarlara, uzaklarda 
Bu oyunda oyuncuların uğradıkla· l:' ~ ses senya ço~u . ai(" d al ı· Ortadan silinen tipler arasında en teli! kaza. ve nahiyelerinde yeni te· yaşayan insanlarm haberlerini ill$ti-

• •iki gu"çlük adeta bir hastalığın pek ne bır mahzunluk venrdı. a m ar, ş'h . l d b' . d "IS olunan (İaşe Büroları) nı teftiş .. .. deki k A 

asikar r.örülen iki arazı. bir makina· İstanbul belediye ve vllayet 942 ev.in erkeği gelmeden evde yapıla· :~ur~:. s~~ı:r h~~ ~~~ :k ~:~uı~: ;t.m.Lştır Vnli ve Belediye Relsi bü- re..'l onum utuya. radyoya ade-
.. • mali yılı bu"tc"esin1n Umumi Mecliste eak akpm işleri iç~~. yerlerinden roların t. eslsl lçin sar!edilen ra.aİlyet- .ta muhabbetle bakıyordum. run gürültüsü, bozukluğu gıbi göze .,... k Ik ) d Ş k d - J 1 tanbul .sokaklarında görüyoruz am• 

K r • ıA müzakere ve kabulü nisan devresine a ar ar 1
• a a egı gazcı ar ge· ma nerede eski macuncular~. ten çok memnun olmuştur. Vali ve O düşma:ı memleketler arasında 

çarpıyor: e ıme ve una. bırakılmıştır. Bunun sebebi, memur çiyorl.. Belediye Reisi teftişlerine bugün de m~şterek bir Kızılay rolünü oynu· 
•• }"V" b ka b k K b I · ı · d Kapaklı ve kapağının üstü kuş· Kelime guç ugu aş 8.f a ne- maaşlarına yapılacak zaıınlarm henüz ay' o an satıcı tıp ren arasın a 

1 
bl b 

1 
d b. 

11 
devam edecektir. yor gibi idi. Bazı ,en, . eğlenceşine 

ıillerin oyuna karışması ile pek sa• katt şekilde tesbit edilmemesidir. sakız leblebicisi de oldukça ehem• ~ md acunh tal asık alkş akrıbn. a. 1
: e e• düşkün insanlar olur... Bir çokları 

rih suretle meydana çıkıyor. Genç Belediye muhasebe müdürlüğü ta.- miyetli bir sima idi. Önünde küçük, nn e. se p~ an a ı A ır vaz:ıyet:e, Babasını yaraladı'. kendisi için: 
nesil kendinden evvelki neslin. kul- rafından yapılan tedkiklere nazaran saçtan veya tenekeden yapılmış man• eksenya agızlannda klarnet oldugu v 

lan:.rken asd türkc;e mi yoksa yaban- memur maaşlarına. yüzde yirm.l İıl.s· gallı tablası... Bir kenarda pek mi- halde cakalı cakalı geçişleri gözüm~n - O. adal':l ol~~ .... ~gt.e,nc~en 
c• bir kelime mi olduğunu asla dü· betinde bir zam yapıldığı takdirde İs· nimini bir ıvapur bacasını hatırlatan önüne geliyor 1.. Bazıları da ellenn~ ~~~~ bır f~Y dllfunmuyor ... dıye 
,ünmeden S"J gibi kullandığı kelime- tanbul belediyesinin bütçesinde bir ince uzun borusu buram buram tüt- deki macunu çıkardıkları demirlen Kendisine para vermedi estırıp atar ar. 
leri bilmiyor. Daha yaşlı nesil ise milyon liralık bir yükselişe lüzum go- mekte etrafa leblebi kokulu bir du· şakırdata şakırdata, hast~etli İs- diye kızmış! Lakin zamanı gelince o eğlence-
gençlerin ellerindeki kağıtlarla düz· rülecektlr. man :avrulmakta... panyol artistleri gibi dolaşırlardı. . den başka biç bir ~ey düııüruneyen 
dükleri kelimeyi tanımıyor. Mesela! .. Belediye, butıçede görüleccl{ bu Adamın kıyafeti de dikkate şa· . Son~a bir .. takım da: cErbabı bı· Dün Kasımpaşada bir baba ve oğul adam ne iyi kalhli, ne babacan, n'? 
ynşlı oyuncu, olay. karmaşlık, de- yukse.~lş.ln telUlsl şekilleri etrafında yandı. Üzerinde poturumsu bir ceb· lır> diye bagıral'ak sokaktan geçen arasında para. yüzünden kavga. çık- fedakar olduğunu etrafa isbat erli-

c ibi kelimeleri dile girmiş ve da hukümetin emrini beklemektedir. kenden mürekkep bir elbise ... Eün- satıcılar vardı. Bunlar ya cevizli su· mış oğul kendisine para verm1yen ba· verir .. 
~r~e ~ .. kelime gibi kabul etmiyor. Anka~~a .. bulunan belediye muha- de sıcak sıcak sattığı leblebiyi cep- cuk satarlardı, ya içlerine döıvülmü~ b::.sını bıçakla vurmuştur. Vaka ŞÖY· 
Y ş .. • k I' . . sebe mudüru al!kadarlarl.ı. bu mese- l I ti ., ah k'' "k t ceviz doldurulmuş kurabiye le olmuştur: 1 Radyo da böyle .•• Görünüşte ,ar-
Genç oyuncu ~e sa~e . e unesınm le etrafında da temaslar ;-ıpmakta- ere ye~. eş rmege m sus uçu e· _ Erbabı bilir! ·· Kasımpaşada. oturan Cemil adında. kıdan, çalgıdan bqka bir şey dü-
ne <!emek oldugunu bilmiyor ve bu- dır neke kur ek... c· l . .. . . .k 1 .. . .. bir ·genç hiçbir iş yapmayıp her gün ışünmeyen. aruıra konferanslarla 
n·un ancak zarf "eklinde bu sayede, · lstanbulun tamamile ortadan kay- um esı muşte.rı psı .0 oJıaıne go· babasından nldııorı paraları harca- uk ı~• 

., d l b d E b l " a Bıık eden. dünyanın her kne.e-. ı l' d b k _ .. , b l b .. }" t" l" f tı' 1 . re uy uru muş ır ~ey L T ap o an k•- i lş Dün Ce il yln b-'-a ......,, sayemıde ~« ın en aş a s. ur~.e * s. irkeclde .ısı .. asyon memurların- o an .. u tur u .u. r u .. esna. P. enn.. l 1 d . kı eb'nı· anla- ma W4 m . m e ....., - sind al d " b d" 1 • 
- k d • b k l b 1 satı an ma ın erm ym sı Hasandan para istemiş, babası: en Y an veya. ogru ava 15 e:ı kullanılacaglnı kabul etme ıstemı- dan Isamlll di>vup hakaret eden Falk en çogunu ugun u yem nesı ı • k h l ki E b 1• _ Benden aldııor..n hazır paralan etrafa y.ay. an. delıbaş f_arf, ar.ac.ı h·r 

yor. dün asllye sekizinci ceza mahk()me- miyor. Hatta bundan evelki yazımı yaca· ve eme~ a aca " r ap 0 s• k Uk 
sinde muhakeme edilm'~. SU"U sabit okuyan ı'kı' u"ru'versı'telı'n~~ arala- mıyan yandı gıtti... sefahetıe harcıyorsun. Kendin çalış ulu. •••. m ı.ışte 00.un bue hır ınsan Di·g· er taraftan imla bahsi de bir ""i " .... İ tarafı ıyilik cephesı var 

.., görüldüğünden bir ay hapse .. konul- rında.· şte gu··zel Tunus kızları •• da kazan. Ben artık sana. para ver- • ... güçlük oluvor. Ağaç ç ile mi biter ı 
C J'le mı'? İsim manasına olan ad t masma ve 65 lira para cez.ası ödeme- - Tuhaf şcyl.. Eskiden lstanbul- Şimdi artık sokaktan g-erken mem. Ben bu satır an yazarken ço'< 

sine }{arar verilmiştir ~ Diye kendisin! kovunca Cemil h!d- akl d b' d d .. ı 
ile mi bicer d ile mi? Ahmed d ile · da sokak berberleri varmış!.. diye kulağımıza çarpmayan seslerden bi- dctıenerek yanında ta~ıdığı bıçakla uz ar an ır ses ra yo a foy e 
nıi t ile mi yazılır? Velhasıl daha konuştuklarını gördüm. Bunda da ri de: cAl gözüm seyreyle ... > cüm- babasını kanundan ağır surett'e ya- söylüyor: 
bir alay ihtilaflar do~yor. İş oyun- Q k Uy UCU haklı idiler. Çünkü yaşlan müsait lesidir. ralamıştır. Vakayı haber alan po· - ( ..... ) köyünde doktor ( ..... ) 
Iuktan çıkarak bir ilmi mübahase 1 değildi. f Halbuki vaktiyle bu sesi bayağı llsler yetişerek yaralı Basanı soz gayet acele olarak ( ..... ) sero-
~klini alıyor. Oyunu eğlenmek için mektuplan Halbuki biı zamanlar bütün esna heyecanla dinler ve böyle bağıran söyliyemiyecek bir halde Beyoğlu bas- mundan istiyor ... Ellerinde olan!nr 
Oynayanlar aasında egvle.ııce yerine ne kadar mühim birer tipti. Bunla- adamın önündeki kutunun deliğine tanesine< götünnüşlerdir. Cemll de 

b b b . · l b l h · b d bl k 1 k to.hldk ta. heme., yet~tirsinler ! •• çekişme meydan alıyor. Bu hale rın irer irer tes ıti stan u şe rı- üyük bir merakla gözümüzü uy u- raz sonra. ya a anara ·a 
mani olmak İçm üç çare vardır. İşkembe çorbası ıçm- nin tarihi bakımmClan çok yerinde rurduk, adam kolunu çevirdikçe o baş!Unllll§tır. Hikmet Feridun Es 

deki• tahta parçaları Oir hareket olur. Aksi takdirde yirmi soluk vt. eski fotoğraflar gözümüzün Üçüncü devlet resim ve 
1 - Ovnarke:ı masanın üzerinde beş sen~ sonra vaktiyle 1stanbu1da önünde bir TÜya alemi gibi dönrneğe 

bir imli. JA"fati bclı.:ndunnak ve bu sokak berberleri olduğunu'söyliye• ba~lardı... • heykel sergisi 
lügate herke. i.m:m etmek, (ki bu Işkembe çorbası içenler çoktur. cek olsanız size güleceklerdir. Işte Tunus kızlan!.. İ§te Hudson Güzel Sanatlar Birliğinin Müstakil 
biraz a\içti:r !'. yahut bütün oyuncu· Kazanın başında. duran çorbacı Ar k d ... k f d h · d ban A ·k Ressam ve Heykelt'"""lar Birliğinin D 

"'" 1 tı göreme igimz imse er en ne nn e yo yapan men an . ·-. 
larm hürmetle kabd ettikleri bir ha- büyük işkembe parçalarını koca- biri de seyyar şek·ercidir. Horoz şe• güzelleri! .. İşte Venediktc gondol grubwıun ve hiçbir gruba mensup ül-
kemi de masa b~m.a oturtmak (ki man bıçai;ı ile incelerken altında- B Al 1 S "d b ıkl d mıyan re~ ve heykeltraşlann eser-
böyle bir zatı bulmak ve bilhassa ki geniş tahtanın da. ufa.k tefek keri ve elma şekeri satanlar... un· a em eri... ag a ıy 1 a amın lerlnden mürekkep o13n Üçüncü Dev. 

ık! 'b k Ço lar bir sınO.ır. üzerine hasırdan bir göğsüne dayanmış olan genç kadın let R-1m ve IIeyk"l =rıılsi bu ""ne ilk oyun masası;ıa oturtmak daha gÜç- pa.rçac arı çor aya ·a~ır. r· " 
1 

k .. 1 d. ı "''" " ..... - ~ 
bayı 1Ç<'!rken dikkat edilirse ağza şey geçirirler, horoz ve e ma şe er- «guze prenses> rr ·· Resim ve Heykel sergisi bu sene ılk 

tür.) kıymık lnymık parçalar gelir. Bu- lerini saplarından buralara iliştirir· Ne sihirli kutu değil mi}· Tunus defa olarak bugün saat beşte İsta.n· 
2 - Bu oyunu, aynı nesilden 1 nun aksini lddia. edene de şu ce- lerdi. Hasırın yerine hazan büyükçe kızlarından, Amerikan gÜzelferin· 'bulda a.kademld& açılacaktır. 

gençlet arasında oynamak. (Bu hal-1 vap verlllr: İşkembeclnJn bıçağı bir patates de bu vazifeyi görürdü. den, prenslere kadar hepsi jçinde .......................................... , 
de de yi~ bir imli lugati.ne ihtiyaç ile tak tak vurarak kıydı!P. parça- Son zamanlarda horoz şekerleri Yalnız onlar mı ya}.. Rus - Japon cum ediyor... Sokaklarda dolaşan 
vardır.) Iarın altındaki tahta. zamanla nl- pt:k entipüften yapılıyordu. İncecik muharebesinden eahneler, Teodor seyyar mahallebiciler ... Tablalarının 

3 - En kestirme çare ise Lexicon 
oyununu dilimizin bir İstandart lı'.i

gati yapdıncaya kadar tehir ebnek. 
(Ümit ederiz ki oyuncular çok bek
lemesin.) 

çin çukurlaşır? İşte 1sbatı budur. rnn.kli oekerden ibaret bir şeydi. Roosevelt'in seyahatine ait intiba- üzerinde beyaz tülbentler ve bunun 
Çünkü vı..ıra vura tahta aşmıyor Halbuki eskiden bu oekerlerin dil· lar, Mongolliye "biraderlerin balon altinda tirtir titreyen, su mahallebi-
ve parçalar çorbaya. karışıyor. düklüleri yapılırdı. Evet. aynen dil· tecrübeleri... Adeta şimdi sinema- leri ve bayağı mahaliebiler .•• 
Nazan dlkkati celblle buna. baş· dük ... Kenanndan üflediniz mi bu larda gösterilen bir nevi a.lctUalite Seyyar mahallebici derken aklı-
ka bir çare bulunmasını temenni <>ekerden düdük öterdi. Bunun için lfilmil.. ma weamcı Arap kadınlar geleli ..• ederiz. A ,.. t 

' onları: nsan düşündükçe kaybolan pek Acaba onlar nerede}. 
~---··---------' - Hem ötüyor, hem yeniyor ... çok sabcı tipleri baıın.,. içine hil· Hikmet Feridun Ea 

... Kuyruğun değerini sen bir at:ı 

Bav Amc ava aöre ... 

_ Yahut bir maymuna. sorl .. ... &zıılıı gtilellığınl tamaml.ışa.ıa. da. 
ceketlıı1zl ıu ku,y~~ı ... , 

... Hele kalabalık yerlerdo ckuyJ;"Ub 
çok rahat şeydlrl,. 

TATBİKATTA 
KAZANÇ VERGiSi 

REHBERi 
Yazan: 

Nihad Ali Üçüncü 
Kazanç v.zrglsi ek ve tadillerile 

buhran, nıüvazene, hava kuvvet
lerine yardım vergileri, fevkalade 
zamları, maaş ücret ve yevmiye
lere aft vergi tevkifat cedvellerlni 
hil.vi ve en son hükümlere göre 
yazılmıştır. 

413 sahile. Fiati 2 iki buçuk 11· 
radır. 
Ak.bş. Kitabevinde ve bütün 

kitapçılarda bulunur. 

. .. Herkes sırasını bekler, bek:lemi
yen olursa ... 

B. A. - Kuyruk acı.sıµı goze alır!_ 



uı:~ı rcw 
Carole Lombard 
Bir tayyare 

• 
sınema 

kazasında ölen güzel 
yıldızımn hayab 

Shirley T emple 
şimdi Kolleje gidiyor 
Gelecek sene mektebi 

yeniden filim çevir

meğe başlıyacak 

' 7 7a11nda iken yıldızlar nruma 
&İren Shirley T-emple iki aeneden
beri filim çcvirmeii bU"akmı9'Jr. Kü
çiık artiat bir koJleje devam etmek· 
te, kendi yaşındaki kızların hayatını 
yaşamaktadır. Tatil zamanlarmda 
ara eua 9'Üdyolara ıidiyor. F al:at 
burcldakiler şimdi eskisi gibi uzaktan 
chelo Shirley~ diye bağırmıyorlar. 
Heıkea kendiaine mia Temple diye 
hitap ediyor. 

Shirley T emple şimdi 14 ya§IDda
dır. Boyu uzamıt. 1 metre S 1 MDti
metreıyi bulmu~tur. Çehresi incclmit. 
saçları koyula.-rak aiyah bir renk 
almıştır. 

Shirley 937 senesine kadar k.eadi
ainm hüyiik bir )'1ldız olclui-u. ı.ar
tada 9000 dolar kazandığını bi~ 
yordu. Eğleacc lı:abilinden f:ilim çe
~ irdiğini zannediyordu. Ancak bu 
tnıh•e ehemmiyetini anlamıı ve bun
dan sonra 2 sene çalıımıştır. 939 ae
nesinder.beri mektebe devam edr 
yor. Gelecek sene koli~ bitirecek 
ve:> er.iden stüdyoya dönecektir. Fa-

bitirecek ve 

kat şimdi kendisine cskidea aldığı Shirley Temple'nin son 
paracun yarısı, haftada 4000 dolar 
tekl E td'lmektedir. resbnlerinden bhi 
mnı 1111111111111 •run11u-.ıw .. uıu.ı• .... ıınıH __ _.,a111111111w11ım11wnw1111awww-•Hnn--11•11--=• 

LHAMRA Sinemasında --. 
nln en nq'ell filmi 2 saat t.a.b.taha, Çapa.nıoğlumm emsalsiz 

m::ıcerrun, tekrar tekmr görülecek netıa mm. 
COŞKUN ÇIRAK 

rrt1&KÇE söaV> 
Parlaln en meşhur komedi ~ 

DUVALLES - FLORZLLE - AI.ERME - MONA GOYA 

l 
C'A: Cambazlar - 1lıfmkDva "Ye Lenlncrad'ln Jlizleıce eamtıd-

•m•iıll•' muhtelif hayvanlardan mtlMkeı> meşhur cambazhanesi. 
- (TtJıtKÇJ;) Peqembe -...a 1 ... llearea 

Serbea sütun 

Patates ekimi 

ı - Patatesler dllJzlendik~n 10 gun 
sonra blrlncl çapayı. bundan 15 gun 
sonra milsait ha.v:ıda ikinci çapayı 
Te bundan sonra da tayin edcc ği
nlz zamanda. üçilncö çapayı yapınız. 
Toprtıilc yumuşak "Ye eklm de sathi :ıse 
1ldnc1 çapa ile beraber bolu doldur
ma. ya.pınız. saır ahvalde botu dıol
dumıa.dan ve yaprak ve çiçek 'kopar
madan içtinap OOlniz. 

Serseri 
köpekler 
Laleli semtinde 

miktarlan çok arttİ 

ya-

* Bir müddet evvel Rumelllı1sa.rın
da Balta limanında Halim pn.şa ko
rusunda. bir fabrlkndan yaııgwı çık
m1'. Ahmed, İbıahbn ve Koço adle.
nnd~ ~ ig1 -,angmda yaralanarak 
ölm 5-tu. 

Mu deluroumillk bu yangın etn
tındakl tahkikatını bltlr:ı:ıtlftlı". Ya.pı
l:Ul hazırlık tahkikatı netıceısin<l 

thtiyan sükut etmek mecburi~ 
inde kalan ~ bu yüzden hapis

nane köşelerinde sürünen bir an 
nenin acıklı ve müessir romanı 

AN&ELiKA 
( Giinabsuı Kadın) 

, ..•. , .. ,,.,.,,.,,,;.ıı:ı~ olduğu kadar feci olan bu 
büyük filmin kahramanı 

OLGA 
TSCHECHOWA 

emsalsiz Dahi san'atkAranesl ne 
size bu muanmıayı halledecektir. 

Yann ·~ $ A R K smema-. 

YAKIN ilŞill SARA v sinemasında 
BaD;vwood yıldızlarmm qt1an, Jüb ve aratet.ıeri ... S1nema yıkbzJan. 
nuıı dol&rlar? B*abeUeL btıllc~ .• "Ye zar~ dolru yü.bellfleri 

lltJ'rilN BUNU.al: 

Yıldız Yağmuru 
• Büyük Holl;ywood mace?'Ml fllınfnde göreceksiniz. Baş Rollerde : 

LiNDA DARNELL - MARY 
HEAL Y ve JOHN PA YNE 

ÇEMBERLiT AŞ SiNEMASI 
BUGtJN M4'11NBl.mU>D İTİMıtl:N 

ı:.tanbul halkının sabırsızlıkla. beklediği me'9'1Dmlıı en muhteşem filmi 

KADIN SEViNCE 
Muhrik 1'e müessir sesli meşhur sinema. yıldızı 

Z A R A H L E A N D E R' in 

.&nllCA: 

1 S K ALA 
Bruşt.m n1haycte tad&.T m\l.Slk1- Dans ... Lüks ve ('D 1ı görülmMnf' 

Bale heyetleri 

mütehassıs sı.fn~Ue çalı.şan Fwıdın ~--•••••••••••••••••••••••liitllllııı. 
tedbir lzlltl neUcesfn4e yanguun zu-
hur ett.ıtt tesb t edtlm!şttr. Mflcldel
umumUlk. Fu:ıd lıakkırnia. dikkatsiz
lik, tedbirsizlik yüzünden yangma ve 
üç ldşbtin ~erine ee:bcb~ ver
me!: suçundaa dolayı taklba.t y&pıl
masma 16zum g-Orm~ itr. Tanzlm 
olnnan iddianame, 8an tahklkat ~ıl
mak üzere sorgu hlklmllğlne verll
mlııtır. 

Bolu' da laz sanat 
enstitüsü 

TAKSiM s·NEMAS 
BU CUMA MATiNELERDEN İTİBAREN 

Sayın ve sevglll miifteı'Uerlne sinema sana.yiinin en parlak zaferini, 
tarlhln kahramanlık ?e yllltllk efsanelerlle dolu bir snhifcslnl 

talDdlm edecektir. 

K l Z I L S i L A H S O R Hürkce) 
Biiyük blr &ika ve :tutaf bir vazl!e uğrunda hayatını estrgcmtyen Dlr 

kahramanın pnlı cıe.tanı 
Bolu (Akpm) - Bolu Kız Sanat 

Enstltüsii ve Akmrn Kız Sanat okulu 
valinin bir nu\klle nçılmış\ır. ,..••••••••••••••••••••••••••r 

8 - Paıtatesler clnslerlne göre 2,5 - 4 ~-----------~ ~--•••••••••••••••••••••••ı.. ayda. kemale gelirler. Yaprak ve y(lfil 
silrgfuılertn solmaya ve sararmaya 
başlamaslle pata.te6lerln olgunlaştığı 
anlaphr. Bundan .110nra güneşli ve 
açlk bir eibıde b8llBdı yapablltrsiniz. 
Yahm eöktütilnb pata.tesıert nemi 
~ tadar 1 - 2 aat tapr.ı.k 
sa.thmda. bıraktıktan .-mra. top~yı.nız. 
Olgmı patatesler fmııll yere toprak
ta sökfilmeden bırakılırsa .IOnbahaı' 
yağmurlan ç.lmlendtrfrler. Buna mey
dan vermeyiniz. 

9 - Pa.tateslertnllli b!.slt §elciıde ru
tubetatz bir mahaJde bir aara knru ot 
W71l saman ve blr ara pa'*9 olmak 
bere l.sUf edersiniz n yahut Wıda.dki 
mllımlriin olchıtu takdirde btr mra. 

icömOr tozu ve bir sıra patates. .sırala.
mü i1aere bir sene kadar bonlma
dan mha!aza edebllirslnlz. 

ÖLÜM 
Kibll ~ı müst.ep.n Ta.bsln 

Röttü Baç. lıfallye lılüfe.Wfl İhla.n 

M f L L T ve 
ALEMDAR'da 

İlk 19"2 ı:,,ttlerl: 
«ÖUIEYSN AŞK. hlrlUaını 
yaratan J1}dızla.nn lklncl WıQti 

fllml: 

AL TIN 
HALKA 

GRKt._ GARSON - IAU&ENCB 
01Jvin • MAWEH O'SUWv»i 

Aynea: 
MO'l'O'nan ilk MI -L 

M. MO TO 
CANiLER 

ARASINDA 
BUGUN BA&LADI. 

B~. Tıca.ret Veklletı Milfettffl ve Fı- ~-----------~ a& Muraıbbe tefi Mııh:dn Baç"ın pe-
dermı abık Seflnlc Maarif MIJdflrtı 
'l'«*ad eşrafından, 

TABİR d8Ttt BAO 
dm Üllm nllınftl raJumna tavuş
mattw. ~ yannk1 peqembe. 
g(ln.11 Şlfli Ba.1A6tAr Gazl cadde& Et
fal basta.neat duraitmda.Jd Mlko apar
tım.anmm 3 numarah dairedeki ın
metglhından kaldınlamk öğle mma.
zını mfitealdp TeşvUdye camttnde nar 
mazı kılınarak metfen! nıahsusu:na. 
de!nohmaca.ktır. Çelenk ~lme
mesı rica olunur. 

Çocuk Diapenaeri ve 
KtJTtJıılUlıırat Ml!lV.&ATİ!fE 

MÜSAMERE 
Bl)ollcaıda 

FRAKSIZ ~ bJmsm<Ja 

27-1-942 aalı alqamı 
Çocuk fUkı1an. dllmlar:ı, Mlld 

Caa. ibnlıim. Ölıgir Ye 

Met Beeetierl. 
Şehir T1yatrosu Sa.n'atklllllan. 

ARMARA'd 
mmt7N: 

KOMGA'nın gömer kamaştıran 
blıramAııı 

MIKEY ROON 
nin eti ıöriilmemlf neraMUe 

,.eni hA.rlbsı: 

AllDl-HARDi 
AŞIK .... 

AnlWA: 
IO :nci asnn korkunç 

Rüyası: 

ÖLÜM EVi 

Büyük Revü filmlerinin lüksü n mizanseni... En baş döndürilcu 
mudldQ. .. ve sinemanın en güzel kadınlarını ... 

DAiMA SEN! ••• 
UH2 .senemun mum.t111 aüper tllmtnt gorecet.ıdnlz. Bat Rollerde: 

3 meşhur Operet Artisti 

- JOHANNES HF.F.STERS • PAUL KEMP 

Bu Cuma 
akşamı 

. 
sınemas•n a 

Cesareti bir clftir ,.nUın- Kutheti tarihe fftetler dafıtan.. Aşla 
~ ......._ Zt*ia 1tir i.lem olan kahramaalar filmi

(Tt1RKÇE) 

iNKILAP KAHRAMA 1 
Y ann akşam LALE sinemasında 
Esrarengiz Tak°aların JraşnadJiı bir dünya._ ~ kamaştıran btr 
lüksün y8fBJldıl'ı efsane diyarı... Ordulann çarpıştıtı bir ŞEREF 

IDYDANI YAPACAKTI&... 

Dünya haı1>lnden h yeco.nını... Aşktan kudretini... 
CLAUDETTE COLBEBT - RAY Mİ.LLAND ' dan 

azamet alan 

AŞK UYANIRKEN 
Muuzam eseri 

LALE SiNEMASINDA 
Yalnız bugDn ve yamı •kpnın kadar göetereccktlr. 

şııniB TİY&TllOSU T-.ıslJJeri 
Tepeba11 Dram kısınında 

Gece sat 20.30 da 
Y AŞADJl;iMIZ DEVlR 

İst1k13J caddesi Komedi kısmında 
Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYtJNV> 
G ce saat 20.30 da 
İŞCl KIZ 

f Beyoğı. B:alknindcn· 
29/ 1 942 perşembe günü. aa.a.t 18 dl 

Halkeviınizln Tep ba.şmdaki mcr.ldea 
bına.mıda bayan Melek ceıu sofu &a

rafmdan cRelsülhattat n ICJ.mll a
dlkD mevzulu m · hhn bir konieram Te-

l rlleeekUr. 
:Herkes geleblllr. 



Yemin! 

Zevkler 

Bir taaaftllla -- lmdnd, -
t1.İ7e ,.azdıklanm söriince, böyle ce.ıaiYederini w 8İİD ,. ... bir ......_ 

~ 

Zırhlının tayyare Wr dilekte bulunmak llizamaaa DİJ'd ıpima ~ cliier' te-
Ceçenleıde 7emin ettikten 80D· dUJ'UJ'cmızL. rafWa ...w.n!e,, iptidaitip dojrg 

a etin ki!ORDU J'ÜZ kuruta udu Fada lıir rilc6 ••- • tnh+•• • .-. 
~ ..!..crm J:::n- top- Bir eyde .ı.-::..-:_ -~ea 9Y çarpl70r. H• ailmia badi ...._ karşısında aczi -~~~dar -L -..in -~-L... a:l-Ü•. r..::"":'~:.._~---;ı:,_,;.. ........... ldicik. wif .... mocla-
JrimDQ .b;ven, -;~~biri ;:;u~ '°;tı":b.:;.-Fabt ~ ~ L':".!.1-:;,~t: 
olmakla beraber, _,_ tacirleri- cıelt bir m tamir eltnuıe)'ip J>R'° -::1. --%.--I-~~-·-- L'"-"'-'~ -"L: 

mizden rica ederiz. ba eefeır, bir aı;,t düğüne harcamak sabi Mr :._~"'"-~-:--...,.-~~~":: 
daha bozmamak üzere 7emin et- bat.ya dütülmüt ki Lu da bir fa. ~-~-~~ 
linler. Çünkü ara yerde yemine cia olla aerektirl.. eidiyor.1nce. tik iakarpinler ortadan 

Dritnotların torpido tayyareleri lıar,,..,.Jalıi saalı enıliıe edilecek bir hal 
al111Jffa. Bu telali/ceye kar,., tedbir alınacağı fiipltuizt/ir, lakat ba çareler 

balanııp tatbik edilinceye lıadar torpido tayyareleri 
dritnotlara ölüm dmbelai indirecektir 

.ğ:rayıp çarpılanlar miifteriler F aıııl! bllayor; kaim derili. iri clidtli. .ıt-
ehıyor J Aqamm Serbe.t .atunane!a •--

T.- ~-•va, Fe-~--ı wa bılmnya ai1N kat b1 koc......, 
uc:ı.,._,. uc:ı-_,.- ~bir musiki m6nak•p11 ~ aiar apldcapJ.n Ulaa çok nibet 

Coirafya biJPj lcıt olanlann ladı. Bir mmiki meraklım, yaptı. ~. K......_. iplik iaceliii- .. • . 
•u harpten ~k faydalanclılrlanna iı incelemelerden eonra Dedenin ... elllilelsde ricada ..,....... Uzak Doiu da Japon tanareleD tmnmelerile hBemnda anrYaffak iNt>etime maavemet edecefi Te ..... 
tiipbe yoktur. Oç ,.ıJ ev ~eline ka- im m•k•mı Şakir Aladan intihal uını.t. ~ ....i1infi. BadD tarafından iki lnsiliz drilnobmun blı- olabilmek için nTela doamuna :rilr- atinden lıileU bette Lir b~ 
dar Üaküdardan ötmıini ~-- ettiiini orta7a koydu. Batb hir lı:w .., bhw, elbis..i= ı.ublla tınlma.., tayyaıenm mlva brp Mk irtifadan bomb& tanarelerile ~ l&mapfaıunaktadır. Binaeaaıe,ti 
lerin bilgi claiarcıklan timdi ~ meraklı da bana anıp Terdi. eam edili,.or. F.rbk ............ korkunç ve amaw lııir li1lh oldaia m._.ı edilmekte Ta ba -...ıa tor- batan lapia dribıotlarmdan her M-
-':H"lerle, Sinppur'larla. Sidi Fabt i1iat tahaf tarafı mlina· iDce ipek lmıdele ,.--. Wlll Wci- ha:kkmdai kanaatim btileflirdi. pido ~ Ju-engn• bWanl- mm en n S towpil iAbeti aldıiı tab-
Barrani'lerle dolal.. .....J'I açaa zatm l>ir miiheacm. atinde bba öraili llC&J'ip ı.a,ı hr G.çi Tanato beekmnıda t..iliıa maktadır. Bunlar uzaktan ba...da mia ohw. 

Milyonlarca imanın bm paha- enap ... enin de Wr doktor ola- 11ı1a11p ,._ Wr ele .... ..,8 .-... tan'anlerillin lta!,.aa dritnotlarau zikzak upmla .._.. .... ~r· H.ıa..; dıilaotlana ıac.pido tay. 
mıa artan bu biJsiyi A1IM arbrml tudm. ....... ·~ ....... ._,_. ,... batawn .. Te Biamaık Almu dDIDo- ı. 'ftt lakra.. 1000 .... .,.. .-... ,..releri bı.....,daki m& en4'ite 
tli,ıemi,.eceiiz amma Kınm har- Umanz ki hakiki mmiki u.tad- ....- podW ~ ..;...._ hmua tanue lııiicamlarma lmııMla Lınık !O • 40 metre irtifMan tor- ..t;._. lııiır W alnnpw. MM= ijl. 
lııine dair bir ajw haberini men lan da ba d.ariçten okunma p· dan ....._ o-•s .. w lraı-i oJma.. sibi Takalar. ~ d.ııla- pldolanm denim d6tür&rJer. Torpi• l .Ja mhtıw mact.. ~ if· 
dünkii pzetelerden hlr bmm., zelH bbhrlar da ..-iki ...k- ...._ ..._ .... eicim dllilli. dl tetbü..,... etmifti. Fakat lla nb- dolM .50 mil üatle becle&n iiatüa• ile .aiii iddia edilemez. Feıurin ı.u 
cFeodoaya seri alanclo, bir m.. lalan laaW IHr fwl dlalemit ...... bh-.ı.. .WWIBI• ..... lardU ilkinde ltücama ..,.._dm- Pi• Tiı t.ir deVlr.,l•n • 1ııir za· tehlilteye hr1i tecRrir alacağı ve me-
mmm da cTeodoqa pd ahacla> olarlarl- ... Mi ..,.ı., .. : Valdile -.ıa-, .otlar imanda.__ ... d~. maada Mclefe .,.mJu. Bu ,-.p., Mil ..... ti ince çelik aflarla nm---=-=----------------------- da.an clarmua için. ~ ikinciainde iae Almaa miti. na..- zarfında dmn.ta..:ak. 30 .ı.._u- laafua altına almak gibi çareler ara-

1 
taraınaıda. Bqüa zenci lllÇIDa ben· dili iki lngiliz dritnotile yapbiı •· dar dön6t )'8paJ:ıilir ki. bu döatitle ~ ptpheraclir. Fak.at bu çaıeler 

• o !!~~~ ~~~m zetmek için imgı:ı matlarla u'YUl'Up ıvqlarda hasara uğramıt ve devamlı torpidonun önünden kaçamaz. SDn baLmup talıbik emliaciye kadar tor-
4 lmmnaia airafdıyor. talcipler neticesinde yorulmuş bulu- zamanda ilci torpil tqıyan tayyareler pjdo tayyarelai driınotlara ölüm d . 0 

O O 
0 

Kadm kıyllfell..ind • nuyordu. Halbuki Singapurd.an Ja· yapılm1ttır. Beher torpidonun hamil dameleri indirecektir. Hava kuvvet-
d""liililı:Hii laildim _ ~ : aym ~ po~ ihracına m~ni olmak i~n çıkan olduğu 1 SO kilo barut, dritnatun al-~ 'ba .aaıu.. maJik olmam artık 
...... A&b bMJ.s;"!. • .= Pnce of Walce ıle Repula dnmotlan tmda patlı.yarak mühim tahribat ya- b · zaruret halini alllllfbr. lstiyen herkesi telefonla 

.. ™ 1 j haTadan selecek taanuzlan bütün par. Modem biz dritaobm 3 torpido A. B. 
uyutan adam ::-::=:.-::.:r~mota.~ k~~et ve ~udretlerile defetmeie 

• cl.ui Lir 1 • L.-....1-- müheyya ve icabında eon yolla ~ 1 • z 1 

18 Amerikan..- Fıl&delfiya telırind• &zerinde tecrübe ~P-. -we tiaaJm.. ~ • "-::-
1 
•• ~ llık- redecek durumda bulunUJ'orlardı. mparaterıçe ıta son 

Howarcl Klein adında bir adam, i9ti- dan on dörd6ıa6 de JO ..,.......,a ~ ~j.K~ ~· """;t Filhakika bu semilerin Japon tay• 
ren herk• dem.J uyutabilmektp. kadar UJ'Qlmaftm. IC8 em :" ~ ..,.. ..,... ~ yarelerini sörür aön;aez. oalarm Ö'i 

Bu adam. UJ'lr.uauzluktan tiklJ'et Klein, timdi telefon .........Ue de Ta,.lii .--:a,....,_ kem-, ••- iÜpn almalarını aüc;leıtirmelt için ı•k ha 1 nl t 
..!en adamı brw-na alaiak: cCöz im)renleri ~tadır.~ 1Pa :=.:. 'Ci: kap~ ~"7 aon yoll~ ve biribirinden açık olarak sene 1 ya ını 1 a ıyor 
kapaklarınız aiırlapyor, yavq ,avq UIPka ~anlar kenc:U.ineı a çel.e ~ ~ r-k~ .eyretmif oJduklannı kabul etmek 
kapanıyor, ifte uyumaia bathJ'oNU• ldt bq l91D"lll8p ball•m!flardu • .-1:1:...-... ll'-t lalh , ~ llzundır. Maamafih bu semiler, diif
DUZ> kabilinden eözlme acleta ip. Klein Lu .aretle müracuıt edenlere -:-~· -'liM al rw--. na· man tayyarelerini yaklqtumamak 
llOtizme etmekte ve UJ'Utmaktacbr. den flcret ah•kta .,.. mGLim pua :...,~ ....... ., .... Boı hr, için belaerindeki 32 tayyare topunun 

IOein. biT heyet önünde 14 kili lr.uanmakt.cLr. lam diılli. Do•ui-.,--... mal• havaya alet aaçmuma rainıen. ölüm 
~ .. -:,r-::~ ~ darbelerinden kurtulamamıtlanlır
rmda. ince illwU wif hil •'-iııa Acaba Japoa tanareleri im iki 
yerinde. Uç .,.....- kalnt ........ b- modern c:lritnotu bomba ile mi. 7olt· 

Evlenmek için 3 çocuğunu 
ötdUrmUşl be belblar .....,dıyor aa torpille mi batırdılar) Bugünkü 

• tayyarelerin tafıyabildiii en aiır Eat1 Avusturya iımparatıOrlçeal ve ırm ! ±ıle ılıt>ede t&nfilmem)f Je• 
Bulgariatanm Plevne kazasında öldürmeğe karar vermit, kendileriıü (:oraplar incele incele çıpJakbia bomba. dritnotun alt alta iki zırlı gÜ• MacarWa.n krallçeill zııa. fimd1 P>- liıle ~ beneılam men..aw 

Podesn köyünde 39 yaf1Dda lvan ayın birinci sünü. kÖ)'(bl dıpncWD ..,....._ Yum eokaldarcla söriilm vcrtcaini delerek içeride patladıktan culdad:Jle beraber Kuwda'da JaP.- ........... 
Hl d d b• • b" L_.ımla .L " kuJ••L __ ,_ - - - L- -~!l...U...lı;~ ..... ..;.. p-L.....L. -1-1. L- al ,___ meJrtedır Ealtl lmparatodçe. keıı41· .Dl D pl•aı alan aabılt İapaaJ& 

orov ~ .m a m. .. ır ~ -:_v- vq u-• Sötiinllül. vux_-: ..-..-.ın_, - ...... ~ ~ -· 10nra teknenin yan veya t tara~ ~ıe aörÜflD Amerllral• lılr pzaCect- li:lala .alllım, J.eqal1ıe n••wlelr1 ,_ .. 
lenmek ıçm 3 çocupnu oldürmut- da tabancuile •let ed•ek ltepmu _.__ _....... ....... hetmda parçaladıiı Taki deii)dir. Netekim _ .A:...-...- _ ••---- ---~-•,11• ı.-. -..n....- ..... ~ 11 l !iL k d 9 11 b" b" • • 1 ~ IOhL....a _.... ____._ a..._L__I __._ ,_, ,.-..,,.. ~ --~ _. ..... ,,'""._ ....,ınnanza mu-ı• .e 
tiir. nnın ~ anaın .. an • ve ıre~ -~~~ yere ~· "" ~- - -• -n -a, •.:r- Norveç harek•tmda R~q clrilno- lunun çıobneıdndpn bueüne kadar etU. Diler aknbalımmız da. ellerln-
1 <f Yatlarında 3 çocugu vardı. lvan daki buyuk çocugu çabuk ölmedı· brnaklmı ~ bedevi kadınım... tana iııabet eden bir agır bombt Te sürdülü bayat baöJnda fU izahatı den seldill kadar yardımda bulaml· 
M>n zamanlarda <fO yqında Stelka iinden bunu yabbyarak bfi7iik ça· ~11ur. lllni Wle tlylai clikenl•- Sicilya açıklannda lDustriua tana.re vermittir: yorlarch. B:ılıln;ılar n1miz1n kl'pm 
llieYa adanda biır._lgeclm• 88nlÜtt ev-~-~· ~ .. s~ .. • .. dn' ,... -.., ... ...-m1n aUvıerte.mi delen 841 alır - Bmb ota Jal1Z)da iken Ma.- önüne brJJlE dolu .epetıerinL bınJa.· 
leumek istemittir. Fakat keclm ~k • ._, m 'ftlttetincl•..,.. kaı,. ....,. ._... ' • ...... bomba, bu aemileri batıramaınıftar. clıba ed•mvta. ~ kocamı JOdaıdı. o aralarda Ot\o aıekb ~· 
pcuiu olduğundan, kendisile evle- dömniif. fabt çolc seçmeden ,..b-~ peJ"la ~ ~ ,... J-W1ıı.ki bir dritnotma hatmw teJt. ~ BusQn ti JqlDdayım. Ba tmda '9Wdl. Onun Ye büt.ün Ur• 
aem.iyeceğini bildirmittir. lanmıfbl'. iptida cinayetlerini inklr d~ ,... _ 2 C • '••~ -., ...mele ~k delikJer llÇl)arak iır;eri- ca 8llds .-nelfk ameı::tıane ı:.ı&t es- deflerinln eıbleeleri W'•'f*I. 

Bunun üzerine lvan, çoculdfnnJ etmipe de, .anradan itiraf etmiftir. _... bdm ............ arumda SÖ-laine ~ miktarda au s1rm-.- nwnda bll1cilt ~-*la çaculum• B1ıJ1k cıllmM. baJallt 1!e bilJilttl-
ze pek tık Röriinüyor. den mhazen..min bonla.Mi)e =ıe l6lllııl 

1 
ııenult llkllde b&- ı• te ı bent mwbne ~. 

_,.._!I_.._ d • &!~-!!' L!_ ---11. __ ... _ ,,_,_.. 1 L_ L-- 8tiJ JDy .. ÜAl ....... 16r- KwdWn• --n 80lll'1ltl AY--
Dişslzler taburu 1 ~- e ap-. uıır ~ ~- m~un. oup. cep~e 'Ye ~- c11m. pı*lunu ı.aa ,.,,. •• barit• .... -;: ATIIB&ur,a _,;;;.: 

~ ~or. Cuhand, Mrim nbti- larwı. ı~filala da . aynı lklbeti intaç Jumd1m baktım. Adı bir ocllk bqm- rlnamn. ""'hıMCmdea bahaden. kl-
Avrupa had>inin iptiduındanbeı:i mek ~emedSlerinden, Lir dipizler lerinin lm1ak tarmalıym n,......ı... edebilır. Tekneıun en can alıcı nolt- da yemelfm.lzi plflMlm. ÇND8fJ•lan- tabm ~ nrihspede etme• 

laviçre yarı seferber haldedir. Her tabura u,kil edilmiftir. Diti ohnı- rmı taldid eclaha aalon hallmm tul olan au kesiminin kalın zuh ku-\ tnlZl da. kendim JJbdım Ot1ıo (bü- dltba dolrudur: otta ta bqma Ji• 
taraftan muhwm devletlerle çevril- yanlar Ve'J'& pek az etili bulananlar cottm'UJor, step talmtalarmm -.ld. takla çeTrilmesiııin eebebi yatık yük otlu) küçük Uten 'ta.b.sll Ye t.erbl- yor, Mir ı.tma blr odada otun:yor 
miş ve "nüfusu az olduğundan. İniç- bu tabura "f'milİ7orlar. De dOJ'IÜmıyor. Damlar, aclaalımhrekli semi toplarmm Mı keeimin- ,eıdyle ulr&1tım ve damarlamıda. ft ~o odada laıba1 d· 
re, ku~tli bir ordu vücuda setir- ~. bu tabmdmıldl•e ~ W. llllmı ....ı..i nılmlanna ~· de büyük yara açmuma mani olmak tral tam dolaft1Rm1 bir an bile unut- J()l'du. 8oUıla ç!lttı~r zaman kı!Hl
mek üzere, aakerl.iie elvea,li h•k ... nemeie amh~ olnupa J'lllDutU Gnmit mAad ..,......._ laarlMm içindir. Kezalik dritnotun zaı9 SÜ"f'•· ;"'= =-~ ~ laah._:- sine 1ıir Jaftr refakat edlYol" ve 
ten istifade etmeie phpyor. Bu eli- plalar ..-ermekte, dii• taraftan da ,.Lildan &.inde kıvanaa ama )Nil'- tem mermi Te bomb.mn damldelci Jedlm 1 - oıranlanna lftlrllıı: edl.r • Jıı:ardeperl 
tince ile clitmf• de .... almmlf'" kendilerine taJmıa q 711Ptırmakta- ...... imce Wi nlrlı:n.ıaa taklidi, makine 'Ve bnn)a=a nii&az ederek M hempreleıt !ren iıle •başımeü6ıt 
br. Bunlar, diler ukerl• sibi 7e- dır. ~ ~ ....... ..,-•• .... ,içeride ~tlama•nın inüae ~ .=. ::=m ::-oı:: ~~'::r.::'::1=-. ~~.:: 

l&im Wr ~ ~ ~ ~ ~e yap~ olup aon mp~t: tnltıin 71 JltlJ"'Mhr. Sadik temuı- Jıı:llerek :ramndaıı ç~ 
Köpekler bir evi muhafaza ~ ..... ~ ~.,.~ ..... ~ ... ,..bilbaaaa P~ 0 ' ~a1ce tipi mn nazannc:1a llllparakırchır. ım Kii MnalHMPa ,uacaı: octunu tıa· 

4ideri llCaJ'IP ..miti döwme .,._. dntnotlarda zırla guveRenın ..ı.ı amea:lnde Loun.in ilıılvenrltafındıe }1lmllJ1U ,lr e9de !Mı teşrifata ri&Jet 
eder mi? lari. ... ta'Yolar haWe danr si- kabnL.ttmlnuıtır. felaefe doktoraauu Yeıdi. KmllL Ade· •n=ea 1UJp ıönmir. J'üat, baau 

....ı..i - ,.......... Dritnotun bomba ile batanlamad.. laide 1918 Mı>MIQde dıolrGr dlplcwa- hiç bar mmad ~ll bulmaıefwı 
Köpekler tarafından mabafaza ler, koaaiıa mabtelif baluma R1c6 darla •,; mAterl lllalik a.. ima en bariz miaal 81'99t linwnmda :.. üb. ~ ~ Uta map- Çiinli bir Dal b61ittil1ordam. <*o 

edil• bir eT, lurmlara kup ami- taDim edhif oldaia e•rtJe. lord riaadelö a.iıiDi. ~ JJldemılMri -..n- yakalanan ScLarnbont ve Cneize- Budn ı:'ctra":a ~~ !!an. Jaflll8 basmea. bana can 8*lcı 
yefte ea,.dabilir mi) Lord Belfarae. bazur ..,.. eamıb'et içinde ~ordu. y.ti bap lamna hsp ....,...... nau Alman zırhWanna sün)erce aiır mftlhatufır. AUemlzin Amerltada. bu- yada r ::.m~ ~ t;bı = 
kltaneai. 6<f cina köpek tarafmdaD Faılcat lıir -mir. lord -..ı ~ pbrda. Mimelne ,..._ ....... bomı'balar yağdınlarak inbetler ~ lunmıyan yeglne uzvu odur. Hukuk K~e Jalıı:ında B~ ba· 
muhafaza eclildiii cihetle. bndia:iai romna sirdiii :umu, k ... emm b- .ı ;....... ..,....._ ........... doilıa min edildiii halde tahrip edileme- tahin etmiş olan otıum ftlUc burada retet edec mlz cev bmt yer·,_. 
1msız1arm pıniadea eami,Jette 8QI" nlarak is:indeld paralann '" 1aJmet1i J1l'ba decleeiai fenala fenala aecd- meaidir. Dritnotua borduma pek konteraııalar ..enli. ı:tıncı tmm E11- dum. Bunun da dolt'ru olacaimı mıu-
J'OMU. mficftia•l.ma Plnnmt olduiun• Ok. ı:malc .........._ '-il J1a 7Km noktada pathJan aiır bomba- abetıı taçmala mecbur bJdıluna 7ordum. 

Lon:I • • lumz) daa korumak aal'IDlt Ye l ~ 8açlaram W.wee .._ wiinin ...,dalla Dlll au. iç.iade infi)&Çndaa hasal olan wmnıar, it )'allllda 1dL Dot\Ja ale İspanJada 11'111d!t h 
• • • equ ar. • J"Olmaia Lm'1em'lfbr. Cı.nılMıee La- pılinliii Cia aedcliain .....,_.., ırükaek tazyikin tekneye hasar iraa Ben, Bouıt>on Pamı preıwıeat oıa- müddet zarfmda otto'nun JiitMlı: 
1p11 • acar kapeklen eecmiftl 64 bı ld. __. lotd, '- 1p.,71,1ıı ket- -.. ....,... ...., 7elaait .... etmeei menuubalüa oluna da dahiJI rat İtal7aıda doldam. JWoemm iti taJıslll meselesini d te bqla
IMıkçi köpekma aa idai Ullll Dani- felbii n--. lcoe•ln ı '' n IMık· W.: f11ik ..,... ,............. mil- bölme penlelerinin nmkaTemeti .. lılıll·nnda ~ ......., oldUID dun. .Kendlıltnln Louabı ilnherde
aarb, oaa kmt, 20 a Bu1doe. 1 S i çi eli,.. .,...,_ iN 64 ..... ..,. J • • ....._ .._ ... •· ,...._ teku blt.1mmı.a. mama b- 12 çoaalmı Clll1111CU81J1mD. Brazlmla atne slrmMfnl tat.lyordam. ll'abt ıa-
tol>aıı köpeii ri-ind• idi. Klpek- •aalrle ....ı lı 1 ·voduda. .,..... tar' h.ıı ı;;, ~., -. lar. Gemi iap mila•dWmai dillin-~~ tadar uz .... - tlrlllfm, bu armmun talııı.kkuku loln 
x 1111-11111-uuu .......... x ......... ıu LBUHllllll W" • -e=d ._• a ?""-. bcW d&nm ual mesele .teknem. alt k..... -~-•-- d-!! fdl~Jı~ ~_!!k B-el~ barakıyordu. 1918 

- .....,, 4 ıa.vee - . . __,,,.,_... "'•-- - _._ ~aue c;--. markllertnden de s K 1 • ti 5 faaliyetleri ............ _ .., ................... mubr.ıetini uttlnnlıkbr. c~ iken Avusturya - MaculataD ıarmı Crolx bana Steenockenıeel tatosun-
ıvas iZi ay cemıye DID ....,. ok.,CllWL y- ._1 • .., ~ ~u h::: bulse d..a- ..,.. • Jı:e- == ADe ~ız 1eıs da oturmamı teklif eıtt. Bma.sı tını-

..... alrm mlyonlmrc tepe- mm a tertiplea• Nintilerle m _ 1e11e- versiteye çolt yakındır. Ve ott.o tmı-
t-...r.zL! -L---ı- .ıh •ı. dahili bölmelerin tezyidi ve banlar- .mü, rıwuM ~- w«aımdan wend~ gidip dön~ 
-..- .,_.._. De uq'ICls dan bir L---- lllllla ~ • ~ tlııbtı 
_.....,.. &19111111& MYa tazyiki •eril- na cıtana.t ela lııDemll Kari. 191; Biz bu tlJyde otururken ıMO ~ 

Cemal Refik m~ ~retı1e bir d.ecqe kadar ......,,. ıabtmdan IDdirUdl .,. mil- JmDCla. Alman taarruzu IMllladı ora.-.-----------& mumkun olmUflur. Şa belde clrimo- '"Jr11Mn aılrghe sfmdedldl. dam Limona., Ltmondaıı AmeritaJ'lll l\ID - •a-ı: ,,_ __ L L • • • _t... 1918. l}lmdıld 118lde anendall_ 
V -- w ....,. .. -.au • m;Mm!!em - 'IWwda JtI1ım Jıarallal 9llllf]erln 
a.u; mektepleri voleybol dır 'Ye bıflllk en zb'lıde b11tada tal.- den b1rtne blndirlldlk .mm bir ..; 

maçlan ribatnu 7&PW. Biaa•a'8>'h dritnotu ... .._ Ak'8ım& ..O.- 11ma1 Af- Çokay oilu Muatafa 
l>llı amıı .. a B'allııllriDde m .s- ... iiatündeki Jn .. ""un tlıhribile batır- raaa .ı.uıerı açllmd& MadiN ...,_ Berlin'cle vefat etti 

tı1p1er1 ~ nlnh"'enna • malt nıiitkil&b söz önünde tutulcak sma at:ırüıne gönderlldt. Kocam 
Yllm ldlJdL ~ 111: .,._ ODU en zayıf 7erinden yaralamak alır hUla ldJ. Ben. ~el OOCutu- 'Usun 11&nelerdenberl Avnıpac!W 
nmm wna11tp tlıblaı ~--=- ne dütüncai b&kim olunca. anar• ma 8lıl>e idim, dtle!' '9dl toeutum m1111ı4ıeJff Dsnıaroa Ttirtıstana ald 
it* tMwnlan ana-.. idL il* Jlllll bombw, r-ini toıpile lxralmaak ı., ~e :&menaaıelD bJednde Jadllı Wl'lerle tanlm!Jf alan cYq 
Plnııedlitndeıı 0--S il_,_ _.ııp ıw:L~. .... Sinppur -1ılne olarak tutul1lf01'du. ~ batmubarrlri Qoby olhlı 
llMf. Olnln aamı ......... açılrJııaıda Jtıp0n aanı-eleai iWl.- .. ~~ı.r: ':: Berllnde :::n =em~= 
...... !'8.t• ..... ııtndeu K'.11 Jılll- siliz dritnoı...a bu eiJ&bla ==== _A ... ~-::.. ..... _ ... A al- nfat ..._,_.lr alllm .. tn&.I UlıllDda cıMa.. Çat ludır ---.- - ........... r. ~ ... ,...... -- .. __,.. . 
llılsı ı. ..... 1ıı11 ...... llt _. .a • IM!nberoe Jllıd6n edamne dön- Merhum Tllrklstanda mani b 
m. 'tr n h ..._ .._ 1lıılnel .-...W ~ :rirmi e. dlm.. :altubeW kDo• bfr evde J'Bll- aııe.ve ~P o1up ıao c:1a clolmut-
t* ,., eanb ..... hp.,. na ..tıaLeri b87lk .. ne ade pılpp. 1'Dftll*. ... llltllnl lgmdlm röriyor- tur. ~ WMlltnl Petıerrburg anı
.. ... - il ı ..a alan &it S.., tanueclea •pWo ..._. _.. ..._ s.ıe llUllılılı st•-oe fe- ?ersitesı bukl* faHlt.ealnde 1&PDUC' 

..... (Aquit.) Smııt KmJa: -.- • .. • ... ..... ..... - • + ... ,, . .. Jla ilan deıwe Mil' oldahmuz daha llt!lDÇ J'8flDCI& llyaal bayata 
- ':'!' 1 •VeU Mr Jıııı lD Mil ..., .._ Dl n .._. 2 , • lllillllr n.. •• 1 .. ....... uıcaat aı aethm 1ı1r dok- ebJmtPır. 1t1T d& Bobnd fl!lırinde 

9dft,lr. Ba balo fl!lutmlBde tıe* bD1tlt Mr aMa ,._ JR ..... .._ 181JA ..._ p :;? RC . + 11114111- ...... :lırsF "t'uı -= wr .... a ~ Nııa& ut1k it ı.- kanıJan mllll mulıtartıet hlt6meU-
Jenkn ~ mfD! bstlmll dl..,... q;' smp. Sl'mt ... _. ...._ ..;,,... • ...._. ~--:'., dlr tla 11 W Komm dalda .._. ata llqllca milllllılerindel Cotq 
baloda bulunan 1rıw&8lnıtl ~ .a t mm 1ııı1ı ı ı171. W. IJ Ps 

1 
• ı• Mr tmanln Janmda l&n1UdtL 1111 olha 11111U.f& senit bUtı1B ve Jtit.1* 
t •·-· Vf1adaa& Olpactne klltlrll. bir Terk fttanpenert kil. 
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21 Ka.nunusanl 1942 :AltŞAM Sahife '1 

Londra'da 
hayat 

Son Moskova 
müzakereleri 

(Bal tarafa 1 inci sahlf ede) 

GördüKlerim, ~ 1K, •• ,.ft.·lf_Şd:)frftTA 11 ._J;n 
duyduklarım ~ ti .,,'Ti ~ 

Muhtelif memleketlerin 
üniformalan biribirine 

karıııyor 

meç.lire ve yeltenilen yal~aıma.lara 
rağmen bu haberler Ruslar, IllgUizleı: peşkeş çeken (Bize geldi. H&l& aklı 
'\le hn.ttA. Anıertta.lılar tarafından tıe- fikri ıende. Ni'.Uh altmcla olmasa 
yid cd1lmiştiı:. ,. gerut alının. diyor) cl;ye türlü diller 

Bu suretle bu ba'berlere inanma"' .. km 
için bfitft.n sebeplerhı me~t oldu- do Uı. _ 
ğunu zannedlyortl7l. Ba luı.berlerln Halbulci no aslı var, ne astarı.He--

Gazette de ı.ausa.nne'm Londrİna. basın IUemlnde uyandırdı~ tepkiler rlfçioilu ı:~ bir tüccarın 17 ya• 
muhabiri gl»:ıderdlği bir mektupta - Ti1rk mahfillerinde lA!11t onıutu 1l&i tındaki gayet dilbeı kızile nipnltlll
gllterede ve bilhassa I.ondrada gün- ile ~tır:. Tünt basını hü- mıı, pğ)ı kuyruğa ~oktan çabnış
lfilc hayatı şöyle tasvir ediyor: kümlerinde en buyük !htı.ya.tı i&- ınıı. Eski ltaneı için de, önüne 1te-

Londra, fevkalMe ca.nlıdır. f,iehrin termlş olmakla beraber Tl\ıık1Şen1n 1 
1 nı. Alınan h hfl mukadderatından mesul olan devlet ene: • 

m bilyük cadde e ava. - adamlannın, __ , ... enı:pe-11..+- ~a.- - Avukatlar tutup, phitler top-
cumlarınm izlerbı.1 pek az ~or. .,...,_. •;,.,.,..,,v 
Citede kilise bina.lan, ,.angınlarda.n n hatırlayarak Bovret 1ddfala.nna layıp benden booanmanm cezasını 
yanmış olsalar bile, duvarlan, mağ- rağmen Sovyetlerin tema.yüll~rini 11- çek.sin! ... diye gijloe güle kahlımıış. 
rurane yükseliyorlar. Caddelenie sey- gfslz bir surette karşıla.me.ııuv olduk- ..................................... .. 
rüsefer sulh zamanlannda.klnden lan dlkt:atll m~tler!n goözilnde:n A d ki . M 

' ı..A--tıl A"""'ldit ka ................ .n,. ra an se . z, on sene geçıyor. . 
daha az canlı ve """u"'"' u"I!" · .,,~. b b k" • bL .LIL l nme-
Kırmızı renkli otobii$ler .seferlerlne İzvestla. gamteslnln Sovyet haber- ez ge~e e ar. ~. oana .ev. e 
devam ediyorlar. Ta'ksller boldur. ler ajanm tarafından tefsir edllen ~~gde t~~U1de. degılj :emllll~ ~I Husus1 otomobiller azalmışsa da res- b1r maka.lesinden Türkiyede h'll&U.51 g:,u oe ~ ....... se mış, ay ıgı Yl ıgı 0 • 

miler! artmıştır. bir ilgi lle mal(lım.a.t a~. Bu gun. 
Sokaklarda İn.glllz, Dominyon, Hür makale Amerlkanm esk1 A:nb.ra.::;;, Kimi yaz Boğaziçinde, kimi yaz 

Fransız Habeş Polonyalı, Hollanda.- yük Elçi.si Mac M= ~~ _ Adada. kimi yaz Kadıköy yakasın• 
Iı, Norveçli askerler ve .AIW:!rlkalı Baltl.mDre ~un gaze ke.da~ m~- da tyalı, köşlc tutup yazı geçirmede. 
tayyareciler dolaşıyorlar. Üniformalı b~~ ~ve ~!:ıe98 taall1lk Hafta tatillerinde de civann cazh, 
kadınlar da pek çoktur. İnglll.zler, h ektediı, 0 an danslı gazinolannda iki duble bira 
hava kuvvetlerinden maıtrur ve müf- etım r. 1n tnl h Uz belli ol- içerek gününü gün etmede. 
tehir iseler de onların asıl medarı Bu demeç me . , en _ 
gurur ve lftlharlan bahriye üni!or- mam.aıkla bera'ber, ~ tefl'Sl.- ı Bir yaz Caddebostaııı taraflarına 
malarıdır. ratmdan anlaşıldlğuıa. göre, Edenin taşınıyor. Baş zev'ki. Anadolu iskıele-

Londrada büyük küçük birçok yen1 Moskova müzakerelert ::~ ve- )erine uğnyan vapurdan çıkınca, 
lokantalar açılmıştır. Fakat bu Io- ril~n haberleri tıey1d e · Al plajda banyosunu etmek; Burunda 
kantalarda evvelden angaje edilmez- Izvestla pzetesi Mac Murrayı - Marmarayı seyrede ede blıasını içip 
se boş yer bulmak 1mkAnsızdJ.r Rıtz. man propagandasını kOla.ylaştırdığın- k" k ·~ · d" k b ô' 
Carlt.on S:ıvoy gibi en bü~ otel- dan dolayı muahaze et.an.ekte ve 1ft1-

1 
oş ~:ıwıe Jnme ve aşıNl ~

Jerde m~erl bir tabaktan fazla ye- ra. Ue töbmetlendlrmektedlr. Mac eme .: aya:ın an memnun, a -
mek yiyemez. Bu ta.bak ya et veya- Murra.y, Sovyetler Blrllğinln tara.~~ na muteşekkir ... 
hut balık olablllr. Fa.kat hem ba- memleketler için teşkil eyledlltt EIO'ı- Bir pazar e&bahı bahçedeki (ha
lık, hem et, ikisi. birden yenemez. de tehllkeye dair olan Berlln yalan- mak) ında gazetesini okurken biti· 

Londracla muhtelif devlet ve halk- lannı ta:~~adı~ı:e ~~tler :ı~~ şik bahçede berrak bir kadın kahka-
ların üniforınalan birbirine kanşıyor. ybaulsınad "-· ieinnme h J~mekte- hası ... 
Lo d h l ind t liın terb·ye un Uıou ç mua aze """ n ra . ar c e'.. a ve 1 dlr Kurt bile komşusunu yememiş, 
merkezlerınde, mühtmma~ ve leva- : bakar mı hiç~ Hem 0 taraklarda be-
zım fabrikalarında muhtelıf milletle- Jzvestlarun Mac Murray'ın demeçl . . 
te mensup l,,<:ıçller beraberce çalışıy-or- hakkında tefsiratı ve Almanya. tara- zı mı var arhk) 
Inr. tından Boğazlar üzerinde em.elleri Ertesi hafta, gene sabah sabah 

Bugün İngilterede ecnebi işçiler olm.a.kla. töhmetlendirilen SovyetlP.r çamın alhnda kahvaltısını ederken 
tngmz işçileri gibi ayni içtimai )lak- Birliği resml e,Jan.sınm dlkkatlerl El- ayni kahkaha. Gene aldırmıyor. 
tar ve içtimai sigortalara sahiptir, çl Ma.e Murrayın toobit ettlğl. nokta.- Daha öbür hafta bitifikten bir ae,,: 
ayni ticn!tl alTyorlar. Hatta. İngiliz dan başka tarafa çev1mıekbe gôs~ - Yenge, NazifanımJ .. İyi sucu 
aır.ele birllkleıine de ginnc-k hakkını terdlğl a:e~e .. Y~~er derecede blllnen geldi. Küpü yıkamadan boşaltma-
htiz bulunuyorln.r. Bir mmtalc.ada Alman goruşunun doğruluğuna. yeni 

1 ecnebi işçiler adetleri fazla. ise mı- bir deUldir. em " . . . 
dilerlne mahS".ıs bir blrlllt veya cemi- Amerikanın Sofyadaki eSltl. Elçisi Ses, L hanımınki. Y engeuun adı 
yet kurab!lirler. Norveç, Hollanda, Eacle'nln Sovyetlerin Avrupa.ya. kar- da Nazife'ydi. Başını çeviriyor. Bir 
ve Norveç hüküm.etleri, tebaalamun şı intikam projeleri hakkındaki ttşa.- de baksın ki hakikaten o değil mi~ 
ınasranarını kendlleı1 ödüyorlar. Dl- atını :ına.zur göstermek lçln ya.ptı~ı Gözlerine inanamıyacak. Sekiz yıl 
~er milletlerin nır..sraflarını İngiltere ~büs Mac Murray'm Balt1more evvellcinder. çok daha genç, çok da
veriyor. Sun gazetesine yaptığı bir demeçte ha güzel. Tombullaşmış, beyazlaş-

İngllterenlıı mütrefiklerl, vazl!ele- mA.na.sız hale konulmuştur, mış; sırtında (peyzan) elbise, önün-
tini geııl<J bir ölçüde yapıyorlar. Nor-
veç ticaret filosunun son sistem sar- de işlemeli önlük Ellerinde mayo, 
nıçlı petrol gemilertıe büyük bir kıy- Günlük Horsa bacaktan çorapsız. ayak.lan sandal-
metı ha.17.dlr. Belçikalı balıkçılar, lı, güle oynıyı. plajlara gidesı, kum-
İngtllz sahillerinde çalışıyorlar. Sabık larda güneşe yatan, açıklarda (pad-
Fransız filosunun ihmal · edllmiyecek 20 İklnclkannn 1942 del boot) la dola~an zamane kızları 
bir kısmı, İngillz filosile yanyana , r;. K kadar körpe. 
harp ediyor. Her mllletin İngiliz ha- % '1,5 933 'l'ürt bOl'CU I. n. m. 23.20 Senli benli ilk konuşan da Ol 

va. kuvvetlerinde .t'llolan Tardır. • 5 1938 ikramiyeli 2-0.45 - M. ciğim ne kadar kendini bı-
Bütün m1lletlerin tebaa.sı, askerlik • 5 1933 ikramiyeli Ergani 22.10 rakmışsın WY'ol, acıdım ııana, Şimdi 

veyahut b:ı.şka b1r vazife için h1zme- • 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.65 ihtiyarlar bile gençlC§irken necliı bu 
te alınmışlardır. Bu milletlerin ken-
dilerine mahsus orduları da. vardır. l ). 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 19.'75 feci halin~ 
Bu ecnebi ordular arasında. en kala.- » 'l 1941 Demlryolu ist1Jtra:1;1 19,'75 
balık olanı, İskoçyada. bulunan Po- • 2 1932 Hazine bonolan 56 50 O ak§am kann veriyorlar. Ertesi 
lonya ordusudur. • , 1935 Hazlne bonoıı:ı.n 16:so sabah asfalt caddeden boş bir oto-

• » 1938 hazine bonolan 27,25 mobil çevirip doğru Kadıköy Bele--Bu ordu nefsi Polonyada ve Fmn
ad& .h&rp etmiş olan erlerden müte
tekklldlr. Buular birçok maceralar
dan sonra muhtelif yollardan İngil
tereye gel~lerdir. Bunlardan ek
ser1sln.ln aileleri hfilA Polony.ıı.dadır. 
Ailelerinden hiç-bir haber alamıyor
lar. Bunların büyük bfr kısmı da 
Rusyada esir edllm1şlerdlr. 

Bununla beraber Polonya Başvekili 
General Sikor3k1n1n Savyetıede mı
za.ladığı anlaşmayı t.asvip ediyorlar. 
Polonyanm lst!.kbali endişeslnln ken
dilerini Sovyet RUsYa. ııe ~irllğlne 
IE!Vkctt.1ğin1 ta.kd1r ediyorlar. 
İ.*oçyada Polonya ordmu döğü§

mek hususunda sabırsızlanıyor. İngll
terenin müdafansına tştirak eden Po
lonyalılar, İn.glllzlerin dostu ve İs
koçyalılann nev:tma talebesi olm119-
lardır. Polonyalılaı t>koçyanın ta
rllıt eserlerinl tedklk ederken görmek 
et?fıeresan olmaktan MU değildir. 
11U1111nn11wnın1ınıuınu11rnmnun11111ıuwnu11uw..._ 

• Dr. A. Asım Onur• 

• 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
To çamların ortasında fevkala
de ,güzel manzaralı çok temiz 
Ye iyi bakımh, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
tuğunu dinlendirmek ve ne'ka· 
ha t devrirıi geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 
• EMQW+e 

l..ıokman Hekim 
(Or. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısı 
Div1ıtnyoJ1.1 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
''--~ -" -: ı; 5 T .. ı · 12398 

A. Demiryolu tahvlll I - il 49.50 diyesinin evlenme dairesi. Nüfus 
A. Demlryollan tahvlll 1II 48.75 cüzdanlı.rmdan hemen kağıtları dol-
A Demlryolu müme&Sll senet 45.25 durup, alaminütçü fotoğrafçıdan 
T.C. Merkez bankası 142.50 çektirdikleri fotoğra.fları !'Ve pulları 
T İş bankası nama muharrer 12.40 yapıştırarak bırakıyorlar. Nüfuatan 
T. İş bankası (hamile ait ) 12.90 ıorgu, 15 gür. askı biter bitmez de 
T. İş bankam mümessll his. 162.- nilı:ahla.rını luydınyorlar. 
A. Demlryollan ~Iriı:etl (% 60) 28.60 M, bey, naz~rlaıdan irak, sevgili· 
A. Dem.l.ryollan ~keti ( % 100) 44.25 aine kavu§muş aoık kadar bahtiyar 
Esk1hlsar çimento 11.05 timdi ..• 
Kredi Fonsiye 1903 117.-

• ) 1911 111.-
• :ıo Amorti ' 68.50 
• • Kupon 1,40 

Türk altını 31.90 
Külçe altın bir gramı 4.50 
Osmanlı bankası (banknot) ll.10 
Londra. üzerine ı sterUn 5.22 
Nevyork ilzerine 100 dolar 132.-

Madrld üzerine 100 pezeta. 12.89 
Stokholın üzerine 100 kuron 30.'75 

KÜÇÜK iLAN 
okuyucuıanmız arasında 

ENSERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, ıatun. ki· 
r, işlerinde iı ve iıçi için is· 
tifad~ ediniz. 

1 

Sermed Muhtar Alua 

Dişleri sökülmüş hay· 
vanların satılmasına 
müsaade edilmiyecek 

Belediye müfettlşleri tarafından 
yapılan teftl$er esnasında y~ ]teS1m 
hayvanlarının dişleri sökülerek mez
bahaya genç hayvan dlye sürüldük
leri ve orada kesildikten sonra satıl
dıkları tesbit edllml.ştir. 

Belediye, mezbaha. müdürlüğilne 
gönderdiği yeni bir emirle ~lert sö
külmüş hayVanların her ne şekilde 
olursa. olsım ıSe.tılma.sına müsaade e
dilmemesln.1 b1ldlrm1şt1r. MezbaJuııYa. 
dişleri sökülerek keslınllk hayvan ge
tirenler hakkında. takibat ya.pıia.ca.k
tır. 

Belediye sıhhat lşlert mtldürlüğil, 
mezbahada lki aylıktan kilçllk kuzu
lann kesilmesine mA.nı oıunma.smı 
b11dinn~1r. 

ASKERLi~ iŞLERi 
Selimiye Tüm. Askerlik Dairesinden: 

1 - 330 ve 831 doğumlu ihtiyat erat talim maksadlle sl.lAh altıma alı
nacaktır. 

2 - Bu doğu.m.lulann Harp snnayll, Ölçme, Kimya, Denrlryol, Ha.va., 
Deniz sınıflarına. eratın toplanma günü 21/2. Unun/942 çarşamba günü 
sa.at 8,30 dur. Yerli kayıtlı bulunan erler yerll şubelerlne. yabancıln.t da 
Kadıköy yabancı şubesine müracaat edeceklerdir. 

3 - Bu doğumlulardan diğer bütün sınıflar mensuptan erlerln şube
lerde toplanma güılü 26/1/942 pazartesi günü saat 8,30 dur. Yerli ka.yıUı 
bulw1an erler yerli şubclerlne, yabancılar da Kadıköy ıyabancı askerlik 
şuteslne müracaat etmelidirler. 

4 - Bu do~umlulnrdan sakatlar celbedllmiyeceklerinden davet edll
memlşlerdlr. 

5 - Şubelerde topla.n,ma günlerinde davete icabet etmlyenlcr hak
kında askerlik kanununun maddei ma.lısusasına istinaden haklarında ka-

KOCUK iLANLAR 
FevkalO.de ahvalin devamı 

mtlddettnce gayri mlıayyen gtın
lerde haftada flt Teya tıo defa 
neo:edllecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
KAZANÇ KANUNUNA GÖRE -

Tlcaretha.nelerin defterlıerl, seri kal
llllŞ hesaplan yeni ve es'k1 Tilrkçe eh
ven flatle yazılır . .Akşam,da mektupla 
CK. T.) rümuzuna. 

TEKNİSYEN - Buha.r turb1nlert. 
kazanları Dlesel motörlerl işlemeleri 
ve ta.mirlerlnden 1y1. anlar, büyük 
elektrik. amtre.ııarında çn.lışrnış tec
rübeli blt tek:nlsyen. ıt anyot'. Aqa.m 
gazeteslnde (B. S.> rtımuzuna mek-
tupla müracaat. - 1 

BtlYVK MVESSESELERDE ÇALIŞ
MIŞ TECR'VBELİ BİR BAYAN -
Vezne ve telefon tşlerlnde ihtisası o:ıa.n 

TVB:K: VE FRANSIZ KLAVİYELİ- Kt1ÇÜK KONFORLU DAİRE ARA-
Tenıhı kullanılmış blr ya.zı. makinesi NIYOR - Beyoğlu, Ayazpaşa, Ci:han
m'fi.na.sl.p fla.tle sa.tın alınacaktır. glrde; Taksim - Harbiye - Tophane -
Daktilo remzine mflracaat. Beşlkt.aş veya, sırtl:ı.nnda. - ka.Iori!erıı, 

!20 VOLTLA ÇALIŞAN - Müceddet, 
müstamel mutba.k elektrik fırını sat
mak tstlyenler Sirkeci Vezir iskelesi 
8 No. Sami Doktıoroğhma mi1racaatı 
Telefon 20475. - 2 

4 - Kiralık • Sabbk 

manzaralı tercih olunur. «Ak.şa.m• 
B.A. remzl.ne yazınız. - 4 

5- MÜTEFERRiK 
----------------------~ ...... FRANSIZCA LİSAN Mt1TEBAS. 

PROF. ANJEL DERSANESİNDEN -
EvlA.dınızın Fransızcası zayıf 1s$ bl.ze 
yollayınız. Qa.bUk ta.kvlye ederiz, !za-

4-000 LİRADAN 500,000 LİRAYA ;tU- mı 3 - 4 mevcutlu müşterek dersler 
DAR SATILIK El\U.AKLER - M.üra.- 1çhı aylığı ~ Hradır. Bahçekapı tram.
caat: Ferdi Sela Türk EmlA1t Büro- vay yolunda. Sellmet hanı. Hususi 
su. Galata. öınembit han lldnci kat dera dalı1 verfilr. 
No. 23. Telefon: 42368. 

SATILIK EML!K ARANIYOR -
Her ne kıymette olursa. olsun emlAk 
satma.k lstıyenler. Blzmt evrakı müs
bltelerile Ferdi Belek Türk Emllk: Bü
rosu. Galata öm.eraiblt han lkincl 
kat No. 23. Tel: 42368. - 2 

İNGİLİZOE DERSLERİ - Ttirkçeyi 
bllen ve İnglllzceyt iyi ~etıetıllir blı 
matma.21e1 talebe ve büyüklere ders ve· 
rir, her. yere gider. Akşam'da cÖ.G.>. 

-1 

Almanca. - Fransızca, Rumca konu- BOŞ HAN - Boş ma~a.ııa. otel, 
§3.11. İş arıyor. Ak~'da V. C rümu- &rdJye, yazıhane Galata. nhtımı yeni 
zuna. - 4 yolcu salonu karşısındaki (eski Şarap 

REZ1Kosuz KARLI İŞLER - Her 
nevi yağlar temizlenir, berra.klaştırılıt 
ve acılığı alınır Te pislik mahsulün
den <Pa tinden) feıuıi sa.bun imali için 
ortak. aranıyor. İskenderun Şark Yağ 
lan sa.bun fabrikası ustabaşısı Kadri. 

TECR'VBELt BİR MUHASİP İŞ iskelesi) caddesi No. 5 içindeki sahi-
bine müracaat. 

ARIYOR - Hesap m.aklneleri, dakti- -------------
lo, İngilizce, eski harfleri bllen; ban
ka.da memurluk, büyük bll' ticaret
hanede mesul muhaslpUk, mutemed
llk, şa.hsan ticaret, inşaat, erzak mil
teahhldliğl yapmış ilse me2'Ullu; kefil 
gOOtertr. Akşam'da. (Uygun) a yazıl

m~. -2 

AHÇI İŞ ARIYOR - Alaturka ve 
alafranga. yemeklere vakıf yük.sek 
aile yanlannda. uzun seneler çalı.ş
mış ve ayni derece ihtisası olan ka
nsiyle beraber hastane, fabrika. ve 
yahut bir aile nezdinde iş arıyor. Ak:-
şam'da A. Ş. -

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
BİR MUHASİP ARANIYOR - Maaş 

40 liradır. İstanbulde. Büyük Posta.ha
ne cad. 5 No. da Gözen müesseseslne 
tahriren müracnat. Şifah1 müracaat 
katlyen kabul eclllmez. 

ACELE İNGİLİZCE MUALLİMİ 
L!zr.\ı - Bilhassa gramer üzerinde 
layıkil~ malümatı olan ecnebi vey-..ı 
Türk tecrübeli mualllm aranıyor. Ak:
şam'da N. AR. Ingilizce rümuzuna. 

DAKTİLO ARANIYOR - Büro işle
rinden anlıyan, makinede gayet çabuk 
ve doğru yazan bir daktilo alınacaktır. 
Vazife her gün sekiz buçuktan akşam 
sekiz buçull'a kadardır. Yaz mevsimin
de on beş gün tatil verilir. Maaş ehli
yete göredir. Öğleden sonra Ankara 
caddesi 119 numarada M. Raif Ogan 
namına müracaat. 

BASTABAKICI ARANIYOR - Te
kirda~ memleket hıastaneslne 42,50 
lira ücretle kadın hasta.bakıcı alına
caktır. Son aldığı bonservis hüsnü
hal k~~dı ve lki fot.oğrafia hastane 
baş taba.betine müracaat. - 3 

13-15 YAŞLARINDA - Bir çocuk 
ve 15-20 yaşlannda satışa A.şina ba
yan ve bay alınacaktır. Bonservis ve 
hal tıercümelertnı Akşam UA.n memur
luğuna mektupla müraca.a.tlan. 

KONFORLU BİR APARTIMANDA -
İki ldşllik bir ailenin yemek ve orta 
l§lerlni yapmak üzere temizliğine ve 
işine güvenir bir bayan aranıyor. 
Her gün 10 dan 14 e kadar Taksim 
U.martf.n caddesi Çelik Palas No. 8. 
İkinci kat. - 2 

KİBAR BİR AİL1!! NEZDİNDE -
Orta b1zınetı 1ç1n müsllm gayri müs
llm Ioz veya kadın iş blllr bfr hlzmetçt 
tstenll1yor. Cağaloğlunda. tİlkü mat
baası idare müdürilne milracaat. 

-1 

BAYAN ARANIYOR - Büroda. te
lefon işlerine bakacak da.ktiloyu ö~
renlp ilertde daktilo vazlfesını ,fa ya
pacak ba.yan aranıyor. Aylık olarak 
cilz'l bir ücret de verilecektir. Saat 
12 - 2 arasında Galata Rıhtım cad. 
Kefeli Hüseyin han 2 No. ya. - 2 

MVHASİP ARANIYOR - Usulü mu
hasebeye A.şlna. da.iml çal~bllecek 
bir muhasip aranıyor. Eminönü, Pey
nirci sokak No. 9/1. Şentürk Ticaret
hanesl.'ne müracaat. - 2 

SATIL.IK DtJKKAN - Milsteclrl 
taşra.ya gideceğinden Acele devren ve
rilecektir. Yağ, zahire ve salreye elve
~li; üç yol ağzı, 1k1 kat.tır. Zindan
kapı caddesi 41 No. ya müracaat. 

SATILIK EV ARANIYOR - Şehrln 
merkezine yakın bir yerde: (Tercihan 
Cihangir, Ayaspa,<Ja, Maçka. Tozkopa
ran ~bi semtlerde) deniz gören, 1çln
dıe terkos, elektrik, havagazı bulıman 
3 odalı milstakll, karglr bir ev abnak 
ıstenlliyor. Yenicami Osmanlı banka
sında bay Kemale mektupla müra
caat. 

-5 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermiş olan kal1ler1-
mizden 
PR - M.N.E. - K.K. A.lf. -
S.E.G. - M.K. - Y.S. - Mü
tercim - N.A.R. - D.R - Dak
tilo - KÖ - Kotra. - Ş. - Oda -

1 
inıilizce öğretmeni - ÖG. 

namlamıa gelen mektupları 1da
rehanemlzden aldırmaları rica 
olunur. 

İstanbul asliye [61 hukuk mahke-
ARANIYOR - Ga.Iatada iyi bir mesinöcn: 

handa 3-4 odalı yazıhane aranıyor. 
Telefonla devredilirse tazminat veri
lecektir. Müracaat saat 10-14 Babçe
kapı Anadolu han No. 35. Telefon: 
24610. - 2 

Müddel:Arjen. Samatya. Suluma. 
nastır Uzuncp, Ova Koru Zebil sokak 
No. 47. Müddeialeyh Agop. Saınatya. 
Marm.a.rP. caddesi No. 142. Müddei Ar 
jen tarafından müddeialeyh Agop 

ARANIYOR - İstanbulun her sem- aleyhine açılan boşanma. davasına a.lt 
tinde muhtelif flatıerde Ankaradakl arzuhal sureti müddeialeyhe tebliğ 

müşterllert için acele satılık a.partı- edilmek lizere yazılı adresine gönderil 
man, dükkan, ardiye, ev, k~, yalı, ~ de mumalleyhin mezk.ür Ika 
vlll!i aranıyor. ınet.gA.hını terk ile semti meçhule git 

İstikl!ll caddesi No. 98, blrlııcl kat tıığinln beyanile iade kılınması üzeri 
Ankara Emlfilc &imsan Beyoğlu .şubesi. , ne Hukuku Usulü Muhakemeler! k.a. 
Müracaat: Telefon: 41571. - 8 nununun 141, 142, 143 ve 183 üncü 

ARANIYOR - İstanbulun her sem
tinde her bedelde ve her ebadda An
karadakl müşterileri için acele satılık 
arsa, bağ, bahçe, sayfiyelik aranıyor. 

İstiklal caddesi No. 98, birinci kat 
Ankara Emiak simsarı Beyoğlu şubesi. 
Müracaat: Teleron:'941571. - 8 

PANSİ'YOS ARANIYOR - Anka
rada oturan bir aile ıo.,ın İ.stanbulda 
bir kaç hafta kalmak il:r.ere merkez 
yerde rahat bir pansiyon anyor. Kalo
rifer ve yüksek kat 1çln asansör §19.I't
tır. Büyücek bir oda k!ficllr. Banyo
dan ve mahdut olarak mutfaktan ve
ya ofisten istifade edilecektir. Akşam
da Küçük llan memuru vasıta.sile <An
kara) rümuzuna izahatlı ve adresli 
mektupla müracaat. - 5 

KALORİFERLİ BİR - Üç oda, müs
takil. tercihan mobilyalı, Beyoğlu -
Taksim ve clvannda aranmaktadır. 
Akışam'd& A.C.E. remzine mektupla 
mürcaat. - l 

maddelerine tevfikan iade kılman da 
va arzuhali lle muhakeme gününü 
gösterir davetiye varakasının mahke 
me divanhanesine n.stlmasına. va 
941/927 numarada kayıtlı işbu dava 
yp, müddeialeyhin [15] gün içinde ce 
vap vermesine karar verilmiş ve ber 
mucibi karar arzuhal lle davetiye va. 
ra.'kası. mahkeme divanhanesi.ne asıl 
mış olmakla. mumaileyh Agop yukarı 
da yazılı müddet zarfında davaya ce 
vap vererek tahkikat için tayin kılı 
nan 16/2/942 pazartesi günü saat 
[10,30] da mahkememizde hazır bu 
lurunası veya kanuni bir vekU gön 
dermesi lüzumu tebliğ yerlne geçmek 
üzere llln olunur. 

İstanbul Asliye 12 Hukuk mahke
mesinden: 

Milddei: Hasan. Müddeialeyh: Feri 
ha. Düzce Burhaniye mahallesi Af 
yon sokak 68 No. da. iken halen ika 
metgahı meçhul. Müddei Hasan ta 

KALORİFERLİ KİB&LIK APAR- rafından müddeialeyh Feriha aleyiıl 
Tll\IAN - Bebek iskelesi ka.rşı.sında ne açılan bo.~anma davası için mud 
Ş.lmş!ryan apaxtımanının 'be§ odalı, delaleyhln 16/1/942 cuma günü saat 
7 numaralı dairesi devren kiralıktır. (9,30) da mahkememizde hazır ou 
Kirası 37,5 liradır. İçindekilere mü-

1 

lunması lüzumu llflnen te-bllğ e<.1•1- 1 
racaat.. mesi i.izcrlne mumalleyhin o gün gel 
BİR DAİRE ARANIYOR _ MaA;ka meme~i veya. blr vekil göndermeme .. i 

Talasim, Beyoğlunda 2-3 odalı kon- ne mebni hakklnda. gı;Tap karan .~~ti 
1'orlu bir daire aranmaktadır. Tele- haz olunmuş (16/ 1/942 de gdmedıgın 
ton: 24366. _ 1 den gıyap karan çıkanldı davacının 

. . şahitleri dinlenecektir.) \':! !mlii. kılı 
DOKTORLAR IÇIN - Cağaloğlun- nan bu karara alt ihbarnamenin bir 

da Nuruosm.aniye cad. No. 9 köşe ba- nüshası da m::ı.hkcmc cllvanh::mı:>s'ne 
şında doktıor muayenehanesi olmaya asılmış ve keyfiyetin on beş gun mud 
çok elverl:jll ufak bir daire kiralıktır. detle ilanı 1çln tahkikatın 20/ 2 942 
içindekilere müracaat. - 1 cuma günü sa.at 00) a bımkılnu .. , 

MÖBl.EI.i 1,5 ODALI l\ıtJSTAKİL olduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
DAİRE - Bilftmu.nı konforu haiz bah- olunur. 
çe 1çerislnde Ayazpaşı. Çifte Vav so-
kak 11 Esen apartımanında kiralık- İstanbul: Asliye İkinci ticaret nuı.11 
tır. Tel: 43633. - 1 kcmesinden: 942 5 

YATAKLI, llOBİLYALI PANSİ- Jarj Karlovs-ki Kaptanın süvarisi 
3 - SATILIK EŞYA TON ARANILllOR _ Galataya Tak- bulundu~u Bulg::ı.~ bandırasını hamil 

sime yakın olanlar tercih edilir.' Şart- Rudniza~ vapuru 29/12/ 941 gun~ 
1918 DF.N İTİBAREN - İ.stanbulda lann mektupla mufassalan Oalatada ıcKaradenızden gelerek Boğazdan lçeı. 

çıkan Türkçe gazetelerln bu yıla ka- - girerken Runıellkavağıudan klavuz 
dar olan kolleblyonlan aatm alına- =~:rta hanında 2• numara}~ alarak saat. 15,30 da. Buyükderede de 
caktır. Eksik veya tamam veya bir mir atmı~ 15,45 te de klavuz gemidı!n 
kaç gaooteye ait ola.bilir • .Aqam SATIL.IK APARTIMAN _ İkl. kat çıkmış ve gemiyi muayeneye gelen 
S. E. O adresine müracaat. - 4 üzerine köşe başı bahçe ve kuyusu sahili sıhhiye TI!emurbrınd::ın serbest 

h?i BİR .FIRSAT _ Yeni bir Pötı olup tramvaya 150 metre mesafeli pratika alarak snrfedilcn bütün dik 
Gri kürk uygun fiatle satılıktır. Maç- 8,500 liraya. satılık: Kurtuıuş Hacı Alı- kat ve alman bütün tedbirlere rağ 
k met mahallesi Er Meydanı No. 37. men süvarisi bulwıdu~u vapur o sı 

a'da Narmanlı Ap. kapıcılanna mü- - 9 rada. demirli bulunan (Vay:ın Ku 
racaat. ---------.---.-. -- turie) 1slınli Sovyet banctlralı vapurun 
FİAT 500 MODELİ OTOMOBİL ACELE SATILIK HANE - Uç oda üzerine sürüklenerek bir çatma vu 

ARANIYOR - Marpuççular Fevzi elektrik, tcrkoo k* b~ kagir kana-1: kua gelmiş olduğunu ve bu hususta 
Şamlıcta Garbis. llzasyon tertibat! yapılmış Nuruos~ tanzim kılınan deniz raporunuıı va 

maniyecle ::ezkereci sokak No. 8 için- dlnleİi.mlş ol:ı.n gemi tayfa.sının şa.lı.a 
DENİZ KÖPEÖt KtlRK MANTO- dekilere murncaat. - 2 datı cia mübrez deniz raporunun mü 
SU SATILmTm - Telefon: 42970 4200 ıJnAYA _ Kadıköy çarşısın- eyyet bulunmuş oldu~ndan bahis!~ 

da ıı.ıtında. 1kl dükk~ s.çıl:ıbUlr ye- den!z raporunun tasdiki ıstenllın.1ş ol 
d.l§er odalı kagir iki ev ayn satılıı.bl- duıtıından bu hfu:l.lse He nlllkalı bu 
lir. Va.kft yoktur geliri yüze seklııdir lı.ınanlarm muhakeme günü olo.ra.k 
Akşa.m'da M.P. _ ı tnyin edilen 26 1/ 942 t:ı.rlbinc mfu:adıf 

SATILIK OTOMOBİL - Royal 
Chrysler 1938 modeli 40 bin kilometre 
yapmış çok iyi kulliı.nıl~ blr otomo
bil satılıktır. Galata. Bahtiyar Han 57 
No. ya müracaat. - 2 

KİRALIK ODALAR - Bl~ veya. Htl 
SATD.JK KELVİNATOR l\fARKA bayana moblell bir veya. l'ki oda. kim-

pazartesi günü sant 14 de mahkeme 
d bizzat ibulunmalan veyn blr yekJl 
g··ndermelcrl deniz tıcnretl kanunu 
nun 1065 inci m ddesi hükm~ tc\' -- -- ·TP ""lll'Qr - -.1,, - u 1ıırh,. A.dres: Cihanıdr Güneşli so-
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Sahüe 8 

IRAovoı 
Bu sabahki program 

12.30 Program, 12.33 Fasıl şa.rkılan, 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Fasıl şa.r
kılan. 13.30 Müzik (Pl.), 18.03 Dam 
orkestrası, 18.25 Konuşma, 18.45 Ço
cuk Klübü, 19.30 Ajans haberleri, 19.55 
Şarkı ve tiirküier, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 Bir marş öğrenJyoruz, 

21.00 Ziraat Ta.kvlml, 21.10 Mahur ma
kamından şarkılar, 21.30 Konuşma, 
21.45 Müzik (Pl.), 22.30 Ajans haber 
leri ve borsalar. 22.45 Dans müziği 
<PU, 

Yann sabahki progTam 
7.30 Program, 7.33 Müzik (Pl.), 7.45 

Ajans haberleri. 8.00 Müzik (Pl.), 8.15 
Evin sa atı, 8 30 Müzik· (Pl.). 

Soldan sağa ve yukarıdan a.-,ağı: 
1 - Bir sebze ziraatı. 
2 - Oturmağa muktedir olan. 
3 - Thblatı iyi değil. 
4 - B:ı.şına uK4 gelirse yaş değil -

Örür.ıceğln tuzağı - Afrikada blr şe
hlr. 

5 - Tersi miicazatın zıddıdır - U-
2ak nidası . 

6 - Bir sebze. 
7 - Garez - Binalar. 
Il - Reklam - sevgili. 
9 - Kuzunun feryadı - Dikkat. 
10 - Tersi gizli c"!'.til - Yokuşun 

a ksi. 
Geren bulmaeamız 

Soldan sa~a ve yukarıdan aşağı: 
1 - Avustralyn. 2 - Vakurane. 3 -

Ukala, Eti, 4 - Sulandıran, 5 - Tran
sit. La, 6 - Ra, Divane, 7 - An, 
Itak, Pi, 8 - Lcer, Cin, 9 - Taleple, 
10 - Arina, İ11ek. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senellk 
ô Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 il 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 ... 
800 • 

Po~ta iLtihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600, o.ltı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

' . . -. . . . .. . . ..._ ... ., ~· ~ 

ş 

Nevralji, ' Kırıklık 

r 
ve Bütün ağnlarınızı derhal keser 

! 1 .KAnl.ı..uu~ .. uU 1942 

EnilDAk ADn<en vce 
.S <e: O ru QJ 

Ankarada doğruluğu ıayesinde kazandığı şöhrete müsteniden 
Beyoğlunda açbğı ıubesinde gerek Ankarada ve gerekse İstanbu
lun her semtinde emlak almak v e satmak istiyenlere dürüst şekilde 
v o son süratle hizmet etmeği vazife bilir ve sayın müşterilerinin 
tC§riflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki. (Ankara emlak simsarı) 
Merkezi: Ankara Anafartalar caddesi Zafer sokak No. 5/7 
Telefon : 2406, ŞUBE: Beyoğlu fstik1i l caddesi No. 98, Kat: 1, 

Tel: 41571. 

icabında günde 3 kaşe alınabiliT. Her yerde Pullu kutuları israrla isteyinh. 
Eksiltme ilanı 

Eskiıehir Su İşleri 9 uncu şube müdürlüğünden: 

tte:.!t.!l~1~~ pn~ 1 
kok, koll, plyosiyanıtlertn 
ptığı çıban, yara akıntı ve 
clld hastalıklarına karşı çok 

••• tesıru taze atıdır. ••ili 
Zayi - Üsküdar askerl ve nüfus şu

belerinden almış oldutum terht.s ve 
hüviyet tezkerelerlmı zayi ettim. Ye
nJslııi çıkartacağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığı na.n olunur. 
Üsküdar Evllya. Hoca Çıkmaz Sandalcı 

sokak ı No. da Hasan oğlu Ahmed 

1!11 .. __ DİKKAT 

Yeni açılan 
• RESTORAN 

SPLENDiT 
LALA 

(Şehir Tiyatrosu Pasajın) da 

MACAR ÇlGAN 

1 
ORKESTRASI 1 

Her akşam seanslarma devam 
etmektedir. Birine! sınıf mutba:1 
öğle vakti Tablidot 75 kuruş ve 

alakart yemekler 

Zayi - Kadıköy nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremi ve 
bera.b erlnde Fatih askerlik şubesin
den verilen askerlik tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan esklierlnin 
hükmü yoktur. 

331 doğumlu İlyas oğlu Hilmi Keren 

Zayi - Zeyrek orta okulundan b~
ka okula nakletmek için aldığını tas
diknameyi kaybettim, yenlsinı çıkar
tacağımdan eskisinin hüklnü yoktur. 

Hacıkadın VaynUk sokak No. ı 
Bahattin Erman 

FEVKALADE 
iÇTiNIAA 
DAVET 

Eksiltmeye kcmulan iş: 
1 - Eskişehir Su ]Ş.ert 9 uncu şube müdürlüğü mmtakası dahilinde bu

lwıan Zadiroğlu ve Allken bataklıklarının kurutulması ve bu bataklıkhnn 
Sakaryaya mensup olduğu mahalde muvakkat bir bağlama ve su köprüsü 
inşaatı muhammen keşif bedeli vahidi fiat esası üzerinden «171 - 37h lir·ı 
~so. kuruştur. 

2 - Eksiltme 6/ 2/ 942 tarihine raslayan cuma günü saat 15 de Eskl
şehlrde Su İşleri Dairesi içinde toplanan eksiltme komisyonu tar. ı ır. 
kapalı zarf usuuıe yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi. bayındırlık l.şl~ı·i 
genel şartnamesi, umum su işlerl fenni şartnamesi ne hususi ve fenni 
şartname ve keşif hulasa cedvell, silsile! fiat cedveli ve projel.art q857 l kuruş 
nıukabllJnde Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c9818n lira «59n kuruşltıit 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı. günden en az üç giııı 
t>vvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Esklşehlr vllfıye
tlne mül'acaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
ves!kal::\n ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksUtmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bır 
saat evveline kadar Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğüne makbuz mukabi-
linde vermeleıi lazımdır. Postada olan gecikme kabul edilmez. (3441 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden 
ı - Dil ve Tarih - Coğrafya Fakill~si ve Siyasal bilgllcr okulu lçln bu 

ders yılı içinde bastırılacak kitapların t:ı.b'!ye işleri açık el~Utmeye kc:::rnl
mnştur. 

2 - Bu kitaplar asgari 80 azami 200 formadan ibaret olacak ve her for
madan da asgari 500 azami 2000 adet bastırılacaktır. 

3 - Kağıt ve kapak kft.ğıdı Fakülte tarafından verilmek şartllı> beh~r 
formasının muhammen bedeli 28 llradır. 

4 - İlk teminat asgarl forma üzerinden 168 llradır. 
5 - Şartnamesini görtnek isteyenlerin fakülteye müracaatları. 
6 - İhale 31/ 1/ 1942 cumartesi günü saat 11 de Ankara Mekt-epl-er M.u

ha~ı:'becillğlnde yapılacağından taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar 
teminat akçelerin! yatırın.alan liizımdır. c34!}• c47:Jıı 

Yapı işleri ilanı 

Ankara Arkeoloii Müzasi Müdür l üğünden: 
1 Ankara'da Eti MüzeSi ittihaz edilen Mahmut Paşa Bedesteni kubbı:lerl-

1 

nin kurşunla kaplanmn.sı işi 2/ 2/ 942 pazartesi günü A ve Müzeler Müdürlü
ğü binasında. eksiltmeye konulacaktır. Keşif bedell (18725.02) liradır. 

İsteklllerlıı yüzde yed! buçuk muvakkat teminatı Defterdarlık Muhasa~ 
, veznesine yatırarak t emin edecekleri ehliyet vesikal~rı lle adı geçe!! yerdtt 
ı toplanacak komisyona müracaatları. Keşif ve şartname her gün Arkeoloji 
1 Müzesinde görüleblllr, tastlkll sureti edinileblUr. (530) 
1 

1 İstanbul Belediyesi ilanları ( ı ______ _, 

Tahmln B. İlk Tem. 
• 

1547,02 ll6,02 Belediye şubelerile Eyüp dlspanserl ve Cankurtaran 
merkezleri için alınacak tıbbi ecza, gaz ldrofil vo 
sargı bezi. 

İstanbul Belediyesi M. Kooperatif! 924,00 69,10 Sari hastalıklar mücadele merkezlerindeki m~mur ve 
mw·:ı.k.ıblar heyetinden: hademeler için alınacak 66 çift rotın. 

Telefonlarımız Cacımutıarrir : 20565 E'·· · t 1 d • 
- ""'-;erıye oma ıgından 21/1/942 Tahmin bed:ellerı· ile llk teminat mikdarlan yukarda ,_.az1lı 1"1er ayn Y:ızı i teri: !?0;65 - İdare: 20681 t · J "'1 

arıhine talik edll'..'n umumi heyet tç- ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Miı-Miidür: 20!97 t• kd r--- ------------11 ımaının a 1 için kooperatif sayın dürlüğü kalem1nde görülebilir. İhale 2/ 21942 pazartesi günü saat 14 de 
'.\1ulı:ırrcm 3 - Kasım 75 

s. im. Oü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,24 2,10 7,14 9,45 12,00 1,36 
va. 5,36 1.20 12 26 14,57 ı 7,11 18,47 

İdarehane Babıali civarı 
Acırnusluk snkak No. 13 

1 

orta. klarının 21/ 1/ 942 tarihine müsadtf Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek-
çarşamba günü saat 17,30 da Eminönü T ı ş tuplan ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saat-
~~;~evı salonunu teşri!leri rica olu- • _, p.te Daimi. Encümende bulunmaları. (523) 

RUZNAME Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı ı vlet Demiryolları ve Limanları l•letme ı 1 - Sene içinde intihab edilen idare ~ 
mecıısı azalarının ıntıhablannın tas- KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos , Umum idaresi ilanları 
diki. 1 2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 1 

1 
2 - İnhilal eden idare meclisi lçln ,. 1942 ht{RAMİYELERI Haydarpa~a liman arazisinde 4 No. lu anbardan müfrez 4/ 50X4 eb::ı.-

! 
yeniden aza intihabı. dmdaki bir oda 1950 kuru" aylık muhammen bedelle pazarlıkla ve bir s:ı-

Son sadraıam ar ve Ba;;vekiller ' • 1 Adet 2000 Liralık = 2000 - Lira 1 ne müddetle kiraya verlle~ektir. 
İkinci cild 1 3 >ı 1000 » _ 3000.- ıı 1 Pazarlık 5/ 2/ 942 tarihinde saat 15 de Haydarpaşa İşletme Müdürlil-

Yakın zam:ı.n tnrihiyl:? iştlğ:ıl ede- Kış gecelerinde hoş vakit 1, 2 » 750 • - 1500.- ıı , ğünde yapılacaktır. Tallplerin muhammen bedelin % 7,5 nlstıetinde·kl mıı-
rek blrçok kıvmctıı eserler vücuda r geçirmelt için me~~ur vakkat teminat bedeli ve gereken kanuni vesaikle birlıkte m:özkür giln ve 
1:;..;tlrcn Mehmed Zeki Pakalın bundan A R E N 1 3 » 560 » - 1500.- » saatt,• müracaatları. (632) 
bir mtiddet evvel birinci cildini ncşret- ı 10 ıı 250 » = 2500.- )) * 
tiği Son sadra .:ımlar V€ Başvekiller 1 40 100 Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlktarlarile cinsleri ve ek~ 
adlı eserin ikinci cildini de bu kcıe 1 L u· · p E N ! ,, • - 4000·- )) • ~iltmc saatleri aşağıda ait olduğu listesi hizasında yazılı ahşap traversl~r 
bastırmıştır. Birintl clld Mahmud 1 50 » 50 » - 2500.- » ı heı· liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üzere ve kapalı zarf u.su!Uıt 
Nedim, Mitat ve Es::ıd paşalan ihtiva l 200 » 25 ,. = 5000.- >• Ankara.da idare binasında satın alınacaktır. 
ettiği glbl bu cildde Şirvani Zade 1 Büyük vt- heyecanlı roman ı 200 n 10 ıı _ 2000.- » I Bu Jşe girmek istiyenlerln llstesi hizasında yazılı muvakkat teminat !le 
Rii.'}dü, Hüseyin Avn! ve Etem pasaları j serisini okuyunuz! 

1
" J/I kanunun tayin ettiği vesika. ve t.ekllflerinl aynl gün eksiltme saatinden bir 

muhtevidir. •••••••••••lllİll•••mm•••••ımm••••rP saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri Hizımdır. 
Abdiılaziz, Murad ve Abdülhamıd · • J ' Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpa.-

zaınanlan, son devrin en mühim va- Bu seri 6 büyük ve reşimli cilttir TÜRKİYE ECZACILARI DEPOSU şada Tesellüm ve Sevk Şefllğinde, Esklşehir, İzmir ve Sıvasta idare ma~a-
kalarının vuku bulduğu bir zaman- ANONİM ŞİRKETİNDEN zalarında dağıtılmaktadır. (608) dır. Bunların her üçü hal'edlldlkleri 1 Beher cildin fia ti 80 ku rut . : Liste l\fiktan Beher ade- Muvakkat Eksiltme 
gibi Mcbus::ı.n Meclisi de bu zaman- 6 Cildlik takımı İdare Meclisi Hisselerin 2 nci rubu bedellerinin t ahsiline karar verll- No. Adet C İN S İ din muham

men bedeli 
teminatı gün ve 

saati da açılmış ve bir müddet sonra ka- birden alanlar için mlştir. Hissedarların n ihayet 1512/942 tarihine kadar tak.!ı l tlerini Şirket 
panmıştır. Bu itibarla bu devre ,;;on Meı kezine gönderm~leı·ı Ulin olunur. L. Kr. 

4.03 
3.14 
3.41 
4.03 
4.30 
3.61 
4.27 

L. Kr. 
zaman tarihlnin en nazik ve karı.şık fiati: 4 liradır 
bir 7..amanıdır. 

Birinci cildde olduğu gibi bu ikin
ci cildde de sadrazamların tercüme! 
hali :ri ~amanlanndaki vakalann cc
ı·eyanları ile mezcedilmlş, hddlseler 
basılnuyan vesikalara dayanılarak P.n 
ince tererrüatır.a kadar bellrtllm 1-ltir. 

Uzun ve yorucu bit çalışmanın 
mahsulü olan eseri tarih ile ıı.1§.kadar 
olanlarla ciddi e.~cr meraklılarına ha
raret.lt> tavsive ederl7. 

----•noktor ••••• 
Bahaddin LOtfi 

Varnall 
OPERA 'l'ÖR VROLOG 

Böbrek, mesan e, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassıSJ -Beyoğlu. İş Bankası karşı· 

sında Emir Nevruz sokağı , 
Panatya aµr t . No. 2. 

Tel. 42203 

f evzi veri: AKŞAM matbaası 
tel: 20681 

Yüzdı virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip c.AKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderiraeniz foıt 
üzerind.er. size vüzde 20 iskon· 
co ~·a pılacaktır. 

Doktor 

! Fethi Erden 
l LABORATUVARI 
1 [Cerrahpaşa hatanesi bakteriyo-

1 

!oğul Kan, idrar, ba lgam , me
vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile gebeliğin ilk giinkrin-
de kati teşh isi) yapılır. B~yoğlu, 

Taksime ıtidc rken Meşelik sokağı 

Ferah apartuuan. Tel : 40534. 

TÜRKİYE ECZACILARI DEPOSU 
ANONİM ŞİRKETiNDEN: 

Şirketl.ınlzi alakadar eden mevat t icaretlle müştegll Fabrika veklllerJ. 
Laboratuvar sahipleri ve Komisyonculardan kendiler ine mektup ve Sirküle
rimiz gönderilmeyen müesseselerin Şirketimizle temas eylemek üzere salı ve 
cuma günleri saat 10 da.n 12 ye kadar Yeni Postane arkasında .A§lrcfen
di caddesinde 32 No. ıu Küçük Ticaret hanında Şirket Merkezine müracaat
ları rica olunur. 

••• orta boyda bir adet ••" 1 
SANTRIFUJ 1 

YIKAMA Makinası 1 
satın alınacaktır. 

1 
Gakmakçılarda Sandalyacılar so
kak Kuş tüyü Fabrlkasına mü

racaat edilmesi. 

Haııbln Meşhur Adamları - I 

NEVİLLE 
CHAMBERLAIN 

Husuc::i ve Siya~i Hayatı 

Fiyatı 25 Kuruş 
Harbln Me~hur Adamları - II 

ADOLF HITLER 
Husu~i ve Umumi mı.;•:ıtı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

46000 
24900 
56000 

8500 
9760 
5900 

27440 

24560 
5560 

28990 
5970 

13200 
5000 
5000 

10500 

Cari hat kayın traver& 
• 
• 
• 
• 
it , 

it 

it , 
) 

• , 

• , 
• , 
• , 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Cari hat kayın traversi 

• • • • 
• 

, 
• 

• • • • 
Dar h at kayın traversi 
Meşe köprü t raversi 
Basit meşe maka,., 
traversi 
Meşe köprü traversi 

Bir Saatçı 

10519. 
5159.30 

10798. 
2569.13 
3147.60 
1597.43 
7108.44 

5/2/942 per
~embe günO. 

sa.at 15,30 
dan itibaren 

------4.27 
3.45 
3.82 
3.04 
2.05 

10.76 
7.45 

11.93 

6493.56 
1438.65 
6787.09 
1361.16 
2029.50 
5802.50 

7513.25 

Alınacak 

6/ 2/ 942 eu
ma gll.n ii sa.
a t 15,30 dan 
itibaren. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

Zayi - Bolu nüfus memurluğundan 
aldığım nüfus tezkeremi ve berabe
rinde Bolu askerlik ~ubeslnden ''eri
len askerlik tezkeremi knybettlm. Y:!
nlsini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. ' 

324 doğumlu Bolu Ulumesçid mahal-

Fiyatı 30 Kurıış 

İdaremiz Ayazpaşa atölyesinde imtihanda göstereceği ehliyete g5re 
günde 3 liraya kadar ücret verilmek suP~tlle bir saatçi alınacaktır. 

Askerilkle alakası bulunmayan 1st.ek1İlerin nüfu.s hüviyet ciizd.3.ru. 
tüsnühal kağıdı, sağlık raporu, iki foto~raf ve şimdiye kadar çalı9tıklan 

HİLMİ KİTABEVİ 1 mite<;se<>elerden almış olduklnn hizmet müddeti vesikaları il~ blı·ı kte 25/ 
., 11942 tarihinde saat 10 da idarenin Metro haııı zeıniıı katındaki Zat i,aıcrı 

1.n. .... • T:1-t....-.& ... T"'ıı ... -• '1':'1 ..ı,... ~- .. n Q1 t>ll 11A'i' " ;·,.ı;;i5:iinn T»İİr'1 1'!\ "l tl<ı.r1 lii711nııı hll.rllrlllr IRJ7) 


