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Uzun bacakları üstünde zayıf, dik 
bfr gövde taşıyor. Omuzlan dar. Ba
şı iri, çatık kaşlarına rağmen yüzüne 
vermek istediği ciddi mana pek tutu
namıyor. 

Hüsrev paşa, Rus ressamına fazla. 
iltifat ediyordu. Bir ara Salihaya dö~ 
nerek: 

- Biliyor musun, dedi, Mösyö I
vanoviç keman da ça !armış. 

Bunun iizerine ressam Rus musikiııi 
hakkındaki fikirlerini, Rus operaları
nın hususiyetleritıı izah ettL Herhalde 
çok gezmiş. çok görmüş ve sanatına 
bağlanmış bir adamdı.· Buna rağmen 
Saliha dinlemekten sıkılıyor, refaka
tinden hoşlanmıyordu. Hatta 'iltlfat
lar bile Sallhaya ürperme verdi. 

Bir ara lvanoviç sordu: 
- Rus musikisini sever misiniz? 
- Tam bir fikrim yok Çünkü meş 

gul olmadım. Her halde Rusya büyük 
bestekarlar yetiştirmiş. 

- Bir daha gelişimde, size bir kaç 
albüm getireyim. Size Rus musikisi 
hakkında bir fikir verebilir 

- Teşekür ederim. • 
O sırada odaya Suavi girdi. Rengi 

uçuk, siyah nazarları ışıksız, ressama 
doğru ilerledi. 

Hüsrev paşa takdim etti: 
- Oğlum. Mösyö !vanoviç. Saliha-

nın resmini yapacak olan kıymetli 
Rus ressamL 

Suavi, ressamın iltifatlarma muka
bele etmeden Salihanm yanına otur
du. Ressam ,Paşaya bir şeyler anla
tıyor. Suavi Türkçe Salihaya fısıl
dadı: 

- Amma da soğuk adam. Baz gibi, 
konu5uıa bak. Tiyatroda mıyız yok
sa sinemada mı? 

Saliha Snaviye bakmadan cevap 
verdi: 

- Ben de ayni fikirdeyim. 
- Demek itirazlarıma rağmen bu 

herife resmini yaptıracaksın? 
- Mecburen! 
- Hayır istiyerek. Hatta onu se-

vimli hile buluyorsun? .. 
Yanılryorsun. Sinirime dokunu-

yor. 
İnanmıyorum. Bu adamın göz

leri beni ürkütüyor, huysuz bir suratı 
var Dikkat et Saliha 

(İvanoviç) Salihaya döndü. Neza
ketle: 

- Madamın piyanosunu dinlemek 1 

isterdim. 
Hüsrev paşa memnun: 
- Tııbii. S!z arzu ettikten sonra 

memnuniyetle çalar. 
Suavinin rengi uçuk, kaşları bir-

leşti. Yavaş bir sesle Salihaya: 
- Hayır, dedi, çalmıyacaksm. 
Saliha kocasına yalvarır gibi: 
- Çok rica ederim, Müsaade edin 

de başka bir gün çalayım, 
(İvanoviç) meyus: 
- Sizi sıkmak istemem, c;alsaydı

mz, beni cidden memnun edecektiniz. 
Musiki dinlemeye öyle ihtiyacım var
dı ki ... 

- Çahşmıyonım, elimde hiç bir 
(morso) yok. Hem ben iyi çalmam ki. 

Hüsrev paşa emreder gibi: 

Mr. Rooseveltin 
Beyanatı --''Bu Harp, Uzun 
Sürecektir .. 
ı:tfj" Ba~tarafı l incide 

'Malezya'ya seferi kuvvet 
gönderümesi düşünülüyor 
Vaşington, 18 (A.A.) - Zanne

dildiğine göre dün beyaz saray -
da Roosevelt ile harbiye ve bah
riye nazırları ve cürnhurreisinin 
askeri müşavirleri arasında ya -
pılan toplantıda yalnız Malezya 
meselesi görülmüştür. 

Bu hususta resmr bir haber 
mevcut olmamakla beraber bazı 
mahfillerde Malezyaya seferi bir 
kuvvet gönderilmesi ihtimalin -
den israrla bahsedilmekıtedir. 

10 mUyo.n kişi seferber 

Yazan: MEHMET ABUT 

Saliha, çalmanı istiyorum, res
samın eserine başlamadan evvel mo
delinin ruhuna nufuz etmesi lazım de
ğil midir? 

Suavi asabi bir hareketle yerinden 
kalktı. Babasına doğru yürüdü. 

Hüsrev paşa onun nazarlarındakl 
ıstırabı, hiddeti görmedi: 

- Aferin, Suavi sana bir nota ve
recek. Haydi bakalım Hatırımı kır
ma. 

Saliha yerinden kalktı. Yorgun biı
hareketle piyanonun önüne oturdu 
Suavi odadan çıkacak. Fak:ıt Salih~ 
yalvaran nazarlarla: "Gitme, ben! bı
rakma. bana kuvvet ver!,. demek is
ter gibi ona bakıyor. 

Hüsrev paşa neşeli bir tavırla: 
- Ne çalıyorsun? 
Saliha birM tereddüt ettikten son

ra: 
- Bir vals, dedi. Şopenin yedinci 

valsi. Nazarlanm Suaviye çevirdi. O 
ayakta tam karşısında duruyor, ken
dine dik bakıyor. 
İlk (akor): "Ne yapayım, Suavi 

Sen söyle.,, 

Talebeye UcuzYemek 
Temin Edilecek 

Üntversite taltm taburu için bir 
bina bulunamamış, Rektörllık Üni
versite bah~sinde barakalar yaptı
rarak talim taburunu bu baraknlara 
taşımıya karar vermiştir. Bugünler
de bu barakalaı1n kurulmasına ve 
talim taburunun cfa yurt haline ko -
nulmasına başlanacaktır. 

Üniversite talebesi için 300 kişilik 
bir de kantin kurulmuştur. Knntin 
faaliyete geçince, Üniversiteliler ucuz 
ve temiz yemek bulablleceklerdir. 

Yoksul Üniversitelilere verilecek 
burs beyannameleri üzerinde incele
meler yapılmaktadır. Bu ny içinde 
bu beyannameler sıralanıp burs yar
dımına geçilecektir. 

Cezaya Çarpan 
Vurguncular 

Salihamn nazarları dalma genç ço
cuğun gözlerinde, sanki yalvarıyof. 100 gram kakaoyu 80 kuruşa satan 
"Beni affet, kalbimden gelen cümle- \·e vurgunculuk suçiyle adliyeye ve
leri dinle, bu sesler sana yalvarmı- rilen Taksimde Cümhuriyet cadde
yor mu? Hem ben yalnız senin için s_inde. ı:astacı Dav.it ve Andonun As
çalıyorum gülsene ı Ne olur! lıye ikinci Cezada yapılan duruşma-
Parmaklarınm hareketleri" çabuk- 1 !arı bitmiştir .. Mahkeme her ~ki s~ç-

laştı; şimdi nazarları ışıklı. fakat sev- luyu otu~ar lı~a para cezası odemıye 
diğinin gözlerinden kaçıyor, Suavi- ve on gun dükkfinlarmı nçmamfya 
ninkiler onu kovalıyor. mahkQm etmiş1ir. 

Şimdi, parmakları durgun, nazarla- Metresi 18 liraya satılması lAzım 
rı dalgın, kendi ıstırabını terennüm gelen kumaşı 23 liraya satan İstlk151 
eder gibi. Biraz sonra parmaklann- caddesinde tuhafiyeci Cevat da 25 
da ayni koşuşla nazarlarında ayni 1_ lira .para cezasına ve yedi gün ~ü~
şık. Yine gözleri Snnvinin nazarlarrnı kanmı açmamıya mnhkt'.'ım edllmıştır. 
anyor: "Affettin mi, ne olur, bana Mağazasında 60 çift şoson oldu~u 
gül. bak yalnız senin için çalıyorum halde satmaytp gizliyen Mahmutpa-

Suavinin nazarları yumuşadr Nih~= :ıada Anadolu pazarı sahibi Melkon 
yet güldü .. ~~ ba~ı ile Salihanr·n dışa-, tevkif edilmiştir. 
n gelmesı ıc;ın, ışaret etti. Salihanrn 
parmaklan hafif, nazarları ısıkh. du- Calınıp Süprüntülüğe 
dnklarında mesut bir tebessüm piya- " 
nodan kalktı: ' Atı1an 20 Bin Lira 

(İvanoviç) hararetli: 
-Miikemmel, mükemmel. Hakika

ten hissederek çalıyorsunuz 
Saliha bu iltifatlara hafif bir te

bessümle mukabele ettikten sonra es
ki yerine oturdu Dışarı çıkmak için 
bir vesile arıyordu 

(İvanoviç) ceb.inden saatini çı
karttı: 

=========.c:O:('...:A:,:rkaııı var) 

'~ BUGÜNKÜ PROGRAl\1 
'1.30 Program 
7.33 Milıik (Pi.) 
1.~5 Haberler 
8.00 Müzik (Pi.) 
8.15 Evin auti 
8.SO MUzik (Pi.) 

12.33 TUrküler 
12.30 Proı;ıram 
12.•S Haberler 
13.00 Türküler 
13.30 .Müzik (Pi.) 

• 
18.00 Proırram 
U.03 Fasıl 

18.40 Müzik (l'l.) 
19.00 Konpoma 
19.IS Dan• müziği 
19 30 Haberler 
19. 45 Tiirk müıifi 

20. IS Rarlyo ııaıeteoi 
20.4$ Türküler 
21 .00 Ziraat takvimi 
21.10 Temsil 
22.00 Orkestra 
22. 30 Haberltr 
22.45 Orkestra 
22.SS Kapanıı. 

Aydm, (TAN) - Aydın postaha
nesi koridorundan çalman üç torba
nın içindeki 50 bin liradan 16782 lira 
hrrsızlığı yapan Muhittin Çobanın 
üzerinde 4972 lira, evinde ve 13000 
lira da diğer hırsız berber Ali Yıl

mazın evinde bulunmuştu. Biri Ga
ziantepte, diğeri Aydında yakalanan 
suçlular. çantalarındaki taahhütlii ev
rakı et·de yakıp süprilnti.ilerini de 
Aydın civarında Tabak deresine l'lt -
tıklartnı söylemişlerdir. Buradıı ya.,Pt
lan arama sonunda bir zar! içinde ve 
biraz kenarları kavrulmu~ olarak 20 
tane biner liralık bulunmuştur. Ça -
iman paradan yalnn Muhitlin 218 
lira harcamıştır. 

Tasarruf Haf tası 
Ankara, 18 (TAN) - Yerli malı 

ve Tasarruf haftnsı münasebetiyle bu 
gün hukuk fakültesinile bir tören ya
pılmıştır. Törende General Kazım 
Özalp ve profesörler veciz hitabelerde 
bulunmuşlardır. 

· MÜTTEFİKLEIU GÖRE 
1:tfr Ba~tarafı 1 incide 

Portekiz hükumeti, arazisinin 

Ne Kadar pahalılaştı Pirinçleri Şehir Sınırı 
BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Dünkiı "Tasvirı Efkar .. dan: 

"Bahusus ki bu zamanda on bin li
ralık mefruşat demek hakikattt> ikı 
bin liralık mefruşat demektir . ., 
BÖYLE Y ı\ZILABİLİR: 

Beş Nüfuslu Bir Aile Kaç Kuruşla Geçinebilir 
İstanbul Ticaret ve Sanayi OdasI. 

uzun zamantfanberi bir geçinme ı:ın

deksi neşreder. Bu endeksin tanzimi 
için normal geçim zamanı olarak 
1914 senesi esas tutulmuştur. Ve o 
yılm vasatisi 100 itibar edilmiştir. 
Bundan sonra bir ana, bir bab<ı ıle 

biri bir buçuk, diğeri yedi, üçüncüsu 
de on beş yaşlarmdl' üç çôeuklu bes 
kişilik orta halli bir aile gözönünıte 
tutulmuştur. Daha !'Onra giyecek. 
yakacak, ev eşyası maddelerinde bu 
ailenin yapacağı sarfiyat hesap edil
miş ve bu, on iki aya taksim edile
rek ortaya bu ailenin bir aylık ge -
çim için harcıyacağı para meydana 
çıkarılmtşlır. 

Geçim endeksinin birinci katagori
sini ekmek, su, et, yaş ve kuru sebze
ler. kahve ve meyva, süt ve yorğurt, 
tuz, biber gibi 22 kalem yiyecek ve 
içecek maddelerini teşkil eder. 

Buna nazran beş kişiden ibaret or
ta halli bir aile, İstanbulda 1914 yı
lında 421 kuruş 15 santim harcarken, 
bu sene yine ayni miktarda ayni 
maddeleri satın alabilmek için 6412 
kuruş 75 santim harcaması Uzım 
gelmektedir. Yükseliş nlsbeti 1522 
dir. 

Endeksin ikinci kategorisini yak
ma, aydınlatma, temizleme madde
leri teşkil etmekte \'e bunlar da e
lektrik, kömür, odun, su ve sabun
dan ibaret farzolunmaktadrr. Bunlar 
için 1914 yılında 119 kuruıı 95 san
tim harclyan bu aile, 1941 yılında 
bir ayda 1597 kuruş 50 santim har-

Terhislerini 
Kaydettirmiyen 
Y edeksubaylar 

ı - Bütün yedek subay ve memurlardan 
,imdiye kadar terhis edilip de şubelerine he· 
nDz mllracaat ederek terhis keyfiyetlerini yap 
tırmamıı olanların çok inşa zamanda esas ka· 
yıth olduklan ıubclerine mllracaat ile terhis
lerini kaydettirmeleri ve bu iıi umanında 
yaptırmtyanlardan I 076 No. lu kanun mucibin 
ce para cezası alınacafının bilgi edinilmesi. 

2 - Yedek aubay okuluna sevk edilip de 
oradan kıt'a Mzmetlerini yapmak Uzere bir
lik ve müesseselere verilerek bu kere terhis 
edilmiş kayıt numaıalı yedek aubay ve me
murların gerek er muamelesini takip eden e· 
saa \Ubeaine müracaatla er kayıtlarının ka· 
pattırılması ve ııerek ikametrlhının bulundu· 
iu şubeye yedek subay kaydının yaptırılması 
ve bu işin 1076 numaralı kanunun 1 O madde· 
sinde tasrih edilen mllddet zarfında yaptrrmı 
yanlardan ı>ara cezaaı alınacairnı bilııi edi· 
nilmui birinci tUm askerlik dairesinden bil· 
dirilmektedir. 

İcra ve İflas Dairelerinde 
Yeni Yıl Hazırlıkları 

Yıl sonu yaı.ıa,ıığmdan cra n iflh daire· 
!erinde dosyaların ayın edilmesi için 26·27 
birincil:lnun ve 2·3·5··6 ikinciklnun cılnlerin· 
de bu dairelerde yalnız ihtiyati tedbir ve ha· 
ciz gibi acele işlere bakılacak günlük itler il 
?~rinde çalışılmıyacaktır. 

Gnl. Wavel1'e Göre 
1942Y ıb Çetin Olacak 

camaktadır. Yükseliş nlsbeti yüzde 
1331 dir. 

Giyecek ve ev eşyası da elbise. ;a
maşrr, şapka. a_yakkabı ve ev eşya -
smdan ibaret olarak hepsine ayda 
252 kuruş harcanırken, şimdi 3150 
kuruş harcanması icap etmektedir. 
Yükseliş nisbeti 1250 dir. 

Ev kirası için de bu ailenin ayda 
150 kuruş yerine 2000 kuru:ı; verme
si lazım gelmektedir ki. yükseliş ııis
beti 1333 dür. Bundan sonra sigara, 
tlitün. vesaiti nakliye vı~ sağlık mas
rafları hesap edilmekte. bunun için 
de bu aile 1914 de 140 kuruş har
carken, 1941 de 1380 kuruş ayir
mnktadrr. Endeks bir ailenin tasar
ru C ve sigorta için de bir miktaı- pa
ra ayırması !azını geldiğini gözönün
de tutmuş, bunu 1914 ytlında 89 ku
ruş o\arak kabul etmiştir. 1941 de 
ise, bu para 763 kuruş gösterilmiş-

tir. Yükseliş nisbeti 857 dir. • 
Netice olarak yukarıdaki hesaplar, 

umumi bir yekünu alınarak incelt?D
dlği zaman, görülüyor ki, 1914 yılın
da bir ay içinde 1172 kuruş 10 san
tim harclyan bu aile, içinde bulun -
duğumuz yılm ilk altı ayındaki fiyat 
ortalamalarına göre, 15303 kuruli 25 
santim harcamak zorundadır. 

Bu endeksin incelenmesinde göze 
çarpan şey, yiyecek \'e içecek mad
delerinin yükselişinin diğer lhtiyaç 
maddelerinden fazla olduğunu gös
termektedir. Yiyecek maddeleri ara
smda en çok artan da taze sebze
lerdir. 

lngiliz Takımı 

Adanada da Bir 
Maç Yapacak 

Adana. 18 (A.A.) - Mısıra gitmek 
Ü.Zere İstanbuldan şehrimize gelmiş o
lan İngiliz muhtelit futbol takımı, ö
nümüzdeki Cumartesi gün Adana muh 
telitiyle bir maç yapacaktır. 

Altın Fiyatları 
Altın yükselmekte devam ediyor. 

Dünkü satışlarda bir altın 2790 ve 
bir gram külçe 391 kuruştan veril
miştir. 

··--·······-············-··----··· ........ . i KÜÇÜK HABERLER ! 
: ...... -----·--·---··· .. ····- ... & + MUBAŞIR ALINACAK - lstanbul ad· 
liyesinde 1000 kuruş mu ılı mUbaeirlikler için 
bir müsabaka imtihanı açılmıJtır. MDoabaka 
ayın 22 nci günü saat 10 da yapılacaktır. + ŞULE YOZDURULDU - Zonııuldakta 
karaya oturan 3000 tonluk Şule 'ilebi yUıdO
rülmOştilr. Geminin oturduğu yer kumluk ol· 
duğundan, Saros kurtarma gemisi vapuru ko· 
layca yürdiirmüştiir. .. 
Şark Cephesinde 
Alman Ordusu 

Dışma Kacsırmışlar 
Fiyat Mürakabe Komisyonu. hü-

ktımet tarafından el konulmasına ka
rar verilen pirinçlerin Ciyafüırını 
tayin Ptmiştir. Narh hesapları da düo 
tesbit edilmiştir Vililyetçe tasdikin
den sonra ilan olunacaktır 1'fıcirl~r 
tarafmdan verilmesi Hizmı ı;telen be
yannameleri müddeti de bugiin ".l it
mektedir. Fakat piyasada on beş ~ürı 
öncesine kadar iki yÜ7 tona yakın 
pırın<; bulundu~ halde. verilecek 
beyannamelerde elli tondan r;-ızln bu
lunmıyacağı anlaşılmaktadrr Mevcut 
oiriniclerin iki üç ı:ıündenberı İstan
bul vilayeti smrrlart Elışın;,ı kaçrrıl
makta olduğu ~öyleniyor. Bu ııal 
kaçırma usulü bir zamandanberi de
vam etmekte. hükumetçe herhangi 
bir mala elkonulmasını veya fi:vat 
tesbiti düşünülmüşse, derhal o mııl
ların !?İzlendiği ve kaçrrrldığı ~örül
mektedir. 

Bir kıstm pirinç, iki gündenheri el 
altındrın ~atrlm1'1$ ve bazı bakknll.1r 
kilosunu ~eksen kuruşa kadar veı·
mişlerdir, Şehrimizdeki celtik fabı·i
katörleri dün Mürakabe Komisyonu
na çağrılmışlardrr. Bugün Valiyi zi
yaret edeceklerdir. 

iş 
-o----

Saatleri Tesbit 
Edildi 

Ankara, 18 (TAN) - İktrsat Ve
kaleti iş dairesi reisliği, iş müddetle
rine dair bir nizamname projesi 'la
zrrlamıştir. Bu projeye göre, s<ınayi
den sııyılan yerlerde iş müddeti haf
t<ıda 48 saat olacaktır. Cumartesi .~~1-
nü saat 13 de kapanan yerlerde ış 
müddet günde 9 saati geçmiyecektir. 
Hafta kanunu dışında bırakılan yer
lerde iş müddeti Pazar günleri 8 sa
attir. Böylelikle haftalık iş müddeti 
56 saat olacaktır. Kampanya dev
resi olarak üzüm, incir ve pancar -
dan şeker !mail gibi yerlerde de iş 
müddeti 56 saatir. Bu işler haricin
deki gaz.lno, hamam, tiyatro. sinema. 
berber, pastahane, lokanta gibi iş 
müddeti günde en çok 11 saat ola
cak. hafta tatiline tabi olup olmadık
larına göre çalışma müddeti 66 -
77 saati geçm iyecektir. 

ECJe Tütün Piyasası 

"Hususiyle bu zamanda on bin li
ralık döşemenin hakiki değeri iki bin 
liradır.,. 
BÖYLE YAZMIŞLAR: 

Dünkü "SonT!egraf,, t< .. ı-.ır başıııc: 

- "Kömür fiyatına bi .ı;uruş zam 
yapılıyor.,. 

BÖYLE Y AZILABlLİR. 
"Kömür fiyatı bir kuı -

yor ... 
~runu-

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Dıinkü "Cümhuriyet" ten. - "Bil 

muahedenın bizi alakadar eder> tarafı 
İranm istikl5.I ve tamamiyeti jçL. ve
receği teminatın derece~ndedir,. 
BÖYLE YAZILABİLİR: 

"Bu muahedenin bizi ilgilendiren 
tarafr hanın istiklal ve bütünlüğü i
çin vereceği .inanlığm derecesine gö
redir . ., 
BÖYLE YAZMIŞLA~ 

İngiliz orta şark umumi karargll
hınııı tebliği: - "Bu gayri müsaıt 
şartlara rağmen har tarafta tazyiklmİ· 
zi idaml' ettik ve bazı terakkiler elde 
ettik ... 
BÖYLE YAZILABİLİR: 

"Bu uygunsuz durumlara rağmen 

her taraftan ağır basmaya koyularak 
ilerlemeler kazandık ... 

Türk - Alman Ticaret 
Anlaşması 

Ankara, 18 (TAN} - Türk - Alman 
ticaret anlaşma~ı tatbikatında. mal 
fiyatlarının iniş ve çıkışları iki taraf 
iç.in de zararlı olmaktaydı. Öğrendiği
me göre bunu önlemek için iki hükv.
met arasında tek fiyat usulü üzerinde 
bir prensip anlaşması yapılmak üzere
dir. 

114 Bin Lira İhtilas 
Eden Veznedar 

Gayri mübadil bonolarında ve 
ınakbuzla;ında tahrifler yaparak pa
ra ihtilc'ls ettiği için adliyeye verilen 
ve birinci ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmekte olan veznedar 
Macidin duruşması sona ermi;ıtir. 
Mahkeme Macidin 114.310 lira :;2 
kuruş parayr ihtilas ettiği sonucuna 
varmış ve veznedar! beş sene on ay 
hapse mahküm etmiştir. Ayrıca Ma
cit ihtilas ettiği parayı ödiyecek ve 
bir o kadar da ağır para cezası ödi
yecektir. 
Kanunlarımızda Öztürkçe 

Bugünlerde açılması beklenen E:ge Esas teşkilat kanununun yeni te-
bölgesl tiitün piyasası İkinclkAnun'..ln rimlerle ve öz türkçe ile yazılm~sı 
ortalarına doğru açılacaktır, Piyasa- için bir knnun taslağı hazrrli'yan Ts
nm açılmasının gecikmesi. satrşlarda tıınbul Üniversitesi Hukuk Fakiilte
mü~tahsilin durumunu sağlam<ık için [si c;-ahşmrıl<ırmı bitirmiştir. Taslak, 
esaslt tedbirlerin alınmakta olmasın- ı Ankrıraya gönderilmiştir. 
dan ileri gelmektedir 1 _ m n - - - - - • - s 

Y b f . ] 'ı kl tütii . ... -· M$O ='.UJW a ııncı ırma ar. a aca arı ın ı Halk yardımiyle Tfirk ı:ençli l!ini l<ifıi\lan· 
miktRrlarrnı tesbit için incelemeler 1 dırmak yolunrla çalı~an Hava K~~muna Ove 
yapmlşlnrdır İnhisarlar İdaresi de, ı o!unuz .. K~rban bayramı bunun ıçın en güzel 

· _ bır vesıledır . 
bu bölgeden en az geçen yıl aldı~ı ___,...,...~~ 
kadnr tütün alacaktır. 

"jAPONLARA GÖRE .. ·· .-~ -.;· AFRiKA CEPHEShit. 
t!fr Ba~tarııfı ı ıncıde i(1!f' ba:ştcın.ıı. ı 111cıucı 

JJJALEZYA'DA: 

Mussolini'nin 
Bir Nutku 

~,:;;:> Baştara!ı ı incide N•ıt"!. ·ın Çek·ıı·ıyor7 
bitaraflığını muhafaza etmek hu- . . ~ . · . 3' • 

ak
. , t k't 'h Hındıstandakı vazıyetten balı - Tokyo, ıs (A.A.) - "Tebliğ": M:t-

Roma, 18 (A.A.) - İtalyan tebı :. 
ği: Düşman piyade krtaları ve silah
lı tankları, B~rdia müstahkem mevki
inde boş yere hücum etmişlerdi1·. Sol· 
!um cephesinde, kesif topçu faaliyet) 
olmuştur. 

-<> -

"Zaferi Temin Edecek 
Olan Son Meydan 

Muharebesidir .. 
Roma, 18 (A.A.) - Memleketin, 

zecri tedbirlere karşı iktısadi mukave
metini kuvvetlendirmek üzere Italyan 
kadınlan tarafından niııan halkalannrn 
teberrü edilmesi günü olan "İman gü
nü,. nün 6 mcı yddönümü münasebe
tiyle Mussolini, Venedik sarayında 
müteaddit kadm birlikler!rıln mümeıı
sillerini kabul etmİJJti.r. Duçe, bu mü
nasebetle demıstir ki: 

"Şimdiki harp, şiddetli ve uzun bir 
harptir. Zira. başka harplere benzeme. 
Bu harp, beıler nevinin mukadderatmı 
tayin eden bir harptir. Bu harbe, doğ
rudan doğruya veya dolayrsiyle iki 
milyar insan sü.tüklenmiıtir. 

susund ı aızusunu e ı ve ı - d 1 1 .. 1 . . . /YZ? Baştaraiı ı ıncide 
rac h reketini protesto etmiş ise se en genera şun arı soy emıştır. tı.:G lezyada bir Birmanya hava üssü olan 

d 
• pa t k' h:k· . t· doku- "Hindistanm şimal batı bölgelerinin sert kışına alışmalan mümkün 91 Victoria - Point'ı işgal eden kuvvet· 

e or e ız a ~ıye ıne 

1 

Japon bombardıman tayyarelerinin ta- ımıyan Ispanya gönüllüleri ve I- !erimiz Kra berzahı bölgesinde sürat· 
nulmamı~tı!. V.e ışgal kıtalan J~ arruzuna uğraması muhtemeldir. Fa- ııtalyan kuvvetleri de buraya gön- le ilerlemektedirler. 
pon. tehdıdı ~aıl olur olmaz gerı kat şimdilik ~~ni~ mikyasda bir tehli- derilmişti. Alman orduları Mos~ Singora ve Kotabaharu bölgelerin-
çekileceklerdır. ke mevcut degıldır.,, kova cephesinde bir taraftan Sov de kıtalarımız İngiliz m:tkineli ku"-

İtalyan ve Alman zrrhlı birlikleri 
Ayınelgazala bölgesindeki müdafa; 
hattımıza hücum eden kuvvetli zırhl 
teşekkülleri kat'i surette durdurmu~
lardır 

ill ALEZY A'DA: Afrika şimalindeki hareketlerden t d l . . vetJerini tahrip ettikten sonra ileri 
behseden General Wavell şöyle demiş- ye .or ~arının şıddeth mukave- hareketlerine devam etmektedirler. 

Singapur, 18 (A.A.) - Uzak !jark 
İngiliz umumi karargahı tebliğ ediyor: 
Geceleyin Kedah'ın cenubunda ve 
W cllesley eyaletindeki kıtalarımız, 
parlak surette sıyrılmaya muvaffak 
olmuşlardtr. Ve timdi Singel Krian 
cenubunda tekrar teşekkül etmektedir 

Londra, 18 ( A.A.) - Bugün Lon
dranm salahiyetli mahfillerinde söy
lendiğine göre, Kedah eyaletinin ce
nup hududu boyunca uzanan Kiran 
nehri cenubunda İngiliz ger.ilemesi 
Penang'taki tehlikevi arttırmıştır. 

F/LiPINLER'DE: 

Manila, 18 (A.A.) - Perşembe sa
bahı Uzak şarktaki Amerikan kuman
danlığı tarafından neşredilen tebliğ: 

tir: metı, dıger taraftan kışın aman- Malezya ve Birmanya cephesinde 
"Son aldığım haberlere göre Libya sız şiddeti ile karşılaşıyor, dur • Japon kara ordusunun tayyareleri mi.ı 

muharebesi c;ok memnuniyet verici madan insan kaybediyorlardı. Fa sait olmıyan hava şartlarına rağme:ı 
tarzda inkişaf etmektedir. Muharebe kat ne olursa olsun insan ve mal düşman üslerini dövmeye devam et
tahmin edildiğinden daha ağır ve dl- zeme kayıplarına' bakmaksızın mektedirler ' • 
ba p~ı?"a .mal olmakla be_raber, .;~- .Moskovaya girmek lazımdı. Çün- HONG - KONG DA. 
nunda ıyı bir durum alacagındaıı hıç k .. H'tl b k · e 
bir zaman şüphe etmemiştim. Eninde ~ 1. er una arar v~rmış, v Tokyo, 18 (A.A.) - Domei ajan
de sinunda da Almanlarla İtalyanların milletıne bunu vaadetmış bulu - ıı, Kowloon'dan bildiriyor: Japon 
haklarından gelinecektir... nuyordu. Şimdiye kadar milleti- hava kuvvetlel'i, ağrr topların yaı·dı-

Almrnn resmi tebliği 
Berlin. 18 ( A.A.) - "Resmi tebliğ .. ~ 

Şimali Afrlkada, dün, büyük savaş fa
aliyeti olmamıştır. Bingazi sularındıı 
Alman ııavaş tayyareleri, Ingiliz deniz 
kuvvetlerinden mürekkep az çok bil
yük bir te~ekküle tesadüf ederek bi
rinci ııaf tıir torpidoya iki hava tor
pili atrnıqJnrdır. 

Deı·ne önlerinde 
General Wawell, Rus harbinin fev- ne verdiği bütün sözlerini tutan miyle Hong - Kong'un bombardıma-

kal5.de cesaret verici bir durum ald•- Alman devlet reisi bu defa da va nına bu sabah tekrar başlamıştır. Tn- Ankara, 18 (Radyo gazetesi) 
ğrnı, fakat ağır .. zayiatlarına ~ağmen adini yerine getir~ek istiyordu. gilizler, tesirsiz bir ateşle mukabele İngilizler Libyada Derneye 50 kilo
Almanı~.rın h.en~z çok kuvvetlı olduk Hatta simdi ortaya çıkan bazı rL etmişlerdir. Bombardıman esnasında metre mesafeye kadar yaklaşmışlar
larını soylemıştır. , . .. l a· Hong - Kong umumi valilik bjnasıın dır. Mihver kuvvetleriyle diln yaoı-

Sözlerine nihayet verirken, Gene- vayetleıe gore bu mese ede ıt - ve müteaddit resmi binalara isabetler lan muharebede İtalyan Generali Ca
ra!, 1942 yılının çetin olacağını anlat- lerleı Alman genelkurmayı ara - olmuş ve mühim askeri tesisler ha- rol! ölmüştür. 
mış ve demiştir ki: sında bir görüş farkı vardı. Al - rap olmuştur. Hong adasının şark ..., ____ _ 
"Dünyanın dört büyük milleti mih- man Genelkurmayı Moskovaya kıs~ı ba»tan baııa alrvler irindedir Bir Bul9ar Gesete• 

vere karşı yaptığımız mücadelede b1- girmenin siyasi ve manevi tesi - DIGER HABERLER: 
zimle beraberdir Makul bir müddet rinden ziyade, Alman ordusunun • • Teminatı 
zarfında bunlar~ tasallutundan kur- zaafa uğramamasını düşünüyor - Tokyo, 18 (A.A.) - Deniz hava- Sinin n 

il( 
Ankara, 18 (Radyo gazetesi} -

~ Gelen haberlerden öğrenildiğine gö
m re, Amerlkadn 10 milyon askerin si

lıih altına çağrılması için tedbirler 
alınmaktadır. :lşçller harbln devamı 
müddetince grev yapmtyacaklarını 

a 
d 

Meydan muharebesinin ikıbeti:-ıi 
nasıl son tabur tayin ederse, zaferi 
temin eden de son meydan muharebe
sid.iru 

"Italyan milleti harbi hissediyor. İ
talyan milleti, fedakarlıkları ve mah
rumiyetleri ne kadar ağır olursa ol
sun, İtalyan askerlerinin, Rusya step
lerinde veya Afrikanın kum çöllerin
de maruz bulundukları mahrumiyetler 
den ve fedakarlıklardan son derece 
daha az olduğunu hissediyor,,, 

Pazartesi giinü öğleden sonra Vigan'ın 
cenubunda cereyan eden muharebede 
Japonlar bir mlkdar zayiat vermişlet 
ve müstevliler, karanlık muharebeye 
nihayet vermeden kilometrelerce geri 
püskürtülmüşlerdir. 

500 kişi boğuldu 
11.fanila, 18 ( A.A.) - Fili pin adalan 

servisini yapan Corregider ismindeki 
yoku vapuru Manita körfezi civarın
da bir mayne çarparak batmıştır. 500 
kişi boğulmuştur. Vapur, çok derin 
ve köpek bahklarmm kaynaştıkları 
sularda battığı için bir çok cesetlerin 
bulunamıyacağı 7.anneililmektedir. 

t~labileceğimizi ümit e.tm_emek için hiç du. Hitler askeri düşüncenin üs- cılığmın fotograf servisi Amerikanın ,,..-;:;s;;:> Baştarafı ı lncidt 
bır sebep mevcut değıldır... tünde daha geniş bir görüşle Mos Büyük Okyanus filosunun ve Havai- n.;:.a 

Şark Cephesinde kovaya girerek ve Sovyet ordu - daki hava kuvvetlerinin uğradıkları şu sırada İngiliz - Amerikan pro· 
sunun artık tamamen yok edildi- kayıpların bi!Ançmrumı tesbit etmek pagandası Türkiye ile Bulgaris· 

l:Jif" Baştarafı 1 incide ğini ilan etmenin gerek Alman- imkc'lnmı bulmuştur. Bu kcıyfplnr tan arasında ihtilaflar çıkarmak 

Alman resmı,.. teblı'g"ı' d k b"t·· d" y da uyan şunlardır: Beş zırhlı batırılmıştır: Ca- için büyük gayretler sarfetmek-
ya a, gere u un un a lifornla tipinde bir, Maryland tipinde 

rı 

Roosevelt'e blldlrm.i§lerdir. 
Diğer tara!tan son zamanlarda İn

gilizler tarafından zaptedilen eski İ
talyan müstemlekesi Eritre'de Ame
rika ve İngiltere için bUyilk bir harp 
sanayll kurulacağı haber verilm.ek
te(llr. Orta Şarktaki mUttefik kuv -
vetlerinln bütün ihtiyaçları buradan 
temin edilecektir, 

"Müttefik harp meclisi,, 
Vaşington, 18 (A, A.) - Umumi 

surette iyi haber alan "Foreign Cor
respondance,, mecmuası yakında bir 
"mütetfik mühimmat meclisi,. ile bir 
"müttefik harp meclisi,. kurulaca~ı 
yazmaktadır. Mecmua geçen harpte 
Amerikanın harbe girdiği zaman ol
duğu glbl, uzun gecikmeler olmıya
cağmı kaydeylemektedir Bu mecmu
aya göre, mühimmat meclisinin mer
kezi Va~ingtonda olacaktır. 

* Çungking, 18 (A.A.) - Çin hllkd-
rneti, tecavüze karşı mücadeleye iş
tirak eden bütün devletlerde bir ku
manda birliğlnln vücude getirilmesi
ni iatemi~ir. Çin, bir askeri i.ttif~.k 
Japılması meselesini de öne sürmuş 
ft noktai nazarını ilgili devletlere 
i>Ildirmı~lir. 

iaşe işleri 
1:.fir Ba5tarofı 1 incide 

Hükilmet, hakikt ve hükmi şahıslaı 
elinde bulunan hernevi maddelerin ve 
yardımcı malzemen.in nevi, mlkdar ve 
vasıflarının bildirilmesini istiyebilecek 
tir. Hükfimet tarafından hakiki vey.ı 
hükmi ıahıslara tevzi olunan, satıla 
veya ihtiyacı olanlara karşı olarak ve
rilen maddeler, ancak alanlar tarafın
dan kullanılacaktır. Bunların her ne 
suretle olursa olsun bir başkasına 
devr ve terhin edilmesi veya sahlması 
yasaktır. El konulan maddeleri tes
limden imtina eden, aaklıyan, kaçıran, 
saklamaya veya kaçırmaya teşebbüs 
edenlere 250 liradan 10,000 liraya ka
dar para ve 3 aydan 7 seneye kadar 
hapis cezası verilecektir. Tahdit edil
miş maddeleri imal veya ticaret mak
ıad!yle satanlar 25 - 250 liraya kadar 
cezaya çarpılacaklardır Kanunun tat 
bikini temin için mülkiye amirleri i
cap ettiği yerlerde. ev. mağaza, tica
rethane, depo, dükkan, ambar ve sa
manlık vesaireyi arayabileceklerdir. 

HONG - KONG'DA: 

Hong - Kong, 18 (A.A.) - İngiliz 
umumi karargahının tebliği: Gece es
nasında kayda değer bir hadise olma
mıştır. Koutantang şimalinde ilerliyen 
Çin kuvvetleri umumi karargahi ile 
temı.: muhafac;:ı t'dilmekt,.dfr 

DiGER HABERLER: 

Batavya, 18 (A. A.) - "Tebliğ,, 

Felemenk Hindi~tanma mensup hava 
kuvvetlerinin Miai'de yaptıkları ha
rekat esnasında, dilnkü muvakkat 
raporda denildiği gibi bir torpido 
muhribine değil, bir Japon kruvazö
rüne tam isabetler olmuştur. 5,000 
metre yüksekte uçan deniz tayyaresi 
kruvazörün üzerine 200 kilogramlrk 
beş bomba atmıştır. Bunların ikisi 
geminin baş tarafmıı yakın di.işmilş 

ve patlamış, üçüncüsü kruvazöriln 
tam ortasına düşmüş ve hakiki tam 
isabet olmuştur. Gemide derhal bü
yük bir yangm çıkmıştır. 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman ordula- dıracağı akse ehemmiyet veriyor- bir, Arizonıı tipinde bir, utah tipin- tedir · 
d 

Bir kaç gündenberi İngiliz ve A-
n başkumandanhğmın tebliği: Şar1i U. de bir ve tesbit edilemiyen tipte bir Al 
cephesinin merkez kesimindeki hav:ı Fakat nihayet Alman ordusu zırhlı. ınerikan radyoları Bulgaristamn • 

d
'l manya ile mutabık kalarak Türk.iyey• 

taarruzları neticesinde, düşman dtin de Moskova önünde yok e ı emezdi. Bundan başka iki aittr kruvm:iirle kar~ı bir hareket hazırladığını lddi: 
askerce çok telefat ve zırhlı malzeme Çünkü artık Moskova cephesine bir sarnıçlı vapur bıürrılmıştır. T<ı - etmektedirler. Bu radyolara göre ~ul 
~e tek~rlekli malze~e bakımından a- yeni kuvvetler göndermek güç - mir edileriıiyecek surette hasarcı uıt- garistan, lngiltere ile Birleşik Ame 
gır zayıat v~~miş~erdir. leşiyordu. Cenupta general Ti _ rattlan Amerika ~emileri şunlardır· rikanın Uzak şarkt meşgul bulunma 

Kand.al~ korfez~ koyunda, sa~aş tay- . nk taarruza geçmiati. Lib _ California tipinde bir zırhlı, Mary- !arından istifade ederek Türkiyev 
Yarelerımız Murmansk demıryolunu moçe 0 . . r land tipinde bir zrrhlt. 'ıkı' hafif kru- · B 

d d İ 1 le Alm n k et taarruz ertecektır u propaganda ma 
ve bir hav'! n~~ünü hnmbalamr;hrdrr ya a a ngı ız r a uvv - vazo"r ve lkı' muhrı'p. d f · t b 1 Al nevrasmm he e i açıktır: Tiirkıye;> 

Kalinin bölgesinde lerini sıkış .ırmıya . ~ş a~ıştı. .. . . telaşa düşürmek. Türkiyenin tuzağ 
Moskova. 18 (A.A.) - Resmen bil- man;:a .şark cephesının dıger b?l- o~duları ta~ruza geçmışlerdır. düşmesi ve kendin; İngilterenin kol 

dirildiğine göre. Sovyet kıtaları, Kali- gelerını de zayıflatmaktan çekın- Fınlandadakı Alman kuvvetlcrı ı !arma atm<ısı için ~üpheler ihdas e 
nini geri aldıktan sonra Alman kuv- mek zorunda idi. Zaten kış da de çekilmiye başlamışlardır. dılmek istenıyor 
vetlerinin bakiyelerini Valday cephe- bastırmışt1 ve Alman erleri sıfır Yalnız Sovyet orduları, Alman Halbuki herkesçE "llalumdur ki bi 
!erine doğru pij;;kürtüyorlar. Bu böl- altında 30-40 derece soğukta açık ı ıarın bu vaziyetinden ne derece - likis Bulııaristan ile Türkiyeyi hiç b.: 
gede harbeden Sovyet ordusu 6 pi- ta geceliyor, ve donuyorlardı. ye kadar istifade edebilecek bir şey ayırmıyor ve ik; memleket arast 
yade tümeninden ibarettir. Bu suretle Hitlerin planı suya durumdadırlar? Alınan ordusu - da hiç bir .htilaf yoktur Bu'garl:ı 

* 
Türklerden bir şey istemedikleri gl 

düşüyor, ve Alman genelkurma- nun çekiliş hareketini bir bozgu- bi Türkler de Bulgarlardan hic; b• 
Londra, 18 ( A.A.) - Moskova rad- ymın görüşü galebe çalınış olu - na çevirebilecek kadar kuvvetli sey istemiyorlar. Balkanlarda hiç bi 

yosu Almanların Kalinin muharebesin- d h d l ? H " b h · 
de 10 bin kişi kaybettiklerini bildir- yor u. ve azır mı ır ar. en uz u u- yangın çrkmamasmda iki memleketi 
mektedir. 11- .. susta mütalaa yürütmek müm - büyük menfaatleri vardır. Bnlgarh 

Uzak dog"'uda hazırlık vaziyet böyle olunca, şark kün değildir. Fakat iki ay evvel tarafından hic bir tehlike Tiirkİ}e\ 
cephesindeki Alınan çeki. büyük nümayişlerle ilan edilen tehdit etmediği gibi biz de Türk!• 

!işinin nereye kadar devam ede- büyük taarruzun akamete uğra - tarafrndan hiç bir tehlikı>nin bizi te
1 Çung - King, 18 (A.A.) - Manili 

radyosunun Sovyet radyosundan ah:
rak verdiği bir habere göre. Uzak do
ğuda Sovyet kıtaları arasında geniıı 
ölçüde bir hareket vardır. Bu hareket
ler çok m:ınalr görülmektedir. 

y • • k t' k .. ı · D h dıgy 1 ve Alman ordularının Sov _ dit etmediğinden eminiz. Türkiy: şi 
cegını es ırme guç eşır. a a diye kadar propaganda tuzağına dü., 
şimdiden Moskova ile Leningrat yet steplerinde kışlamak zorun - memiştir. S!mdi de düşmlyecektlr 
arasındaki bağ tekrar kurulmuş - da kaldığı artık Almanlarca da Anlı:ara sergüzeştler; ""'vmez. So(va 
tur. Finlanda cephesinde Sovyet itiraf edilen bir hakikattir. ise daha az sever .• 

• 
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rın soyadı - Hacca ırıden 5 - Le,.etlı, iyı, 
tatlı - Ya'Pt yapar 6 - Inmekten emir -
Bir r:tnr 7 - Kararmaktan fail 8 - H ilrri· 
yetsız - Tıırik 9 - Bir Avrupa ncbri -
IspirtQ. 

Sİ N GER 

TELEMETR-KRONOGRAF 
18 ayar AL TINDAN 166 Lira 
18 ayar ALTINDAN çok 

fantazi model 200 • 

Hassas - Sağlam - Zarü 
ve 15 sene garantilidir. 

Si NGER SAAT 
Mağazaları İstanbul, Eminönü 

YUXARTDAN AŞAGI: l - Ehliyet. ileti· Hizmetl!İ Aranıyor 
4ar :Z - Bir kimyevi madde - lcılir 3 - '3' 
Tersi: Tolı:at - Hınç 4 - Teni: Bir çe$1t 
"" - Bir len ismi 5 - Bir harfi defiıirse Yalruz ciddi ev işlerini iyi idare 
kin olur - Eir rcnlı: 6 - Bir hayvan - Kol· 
!amale. korumalı: 7 - Kamanya bakar g - edebilecek ve fransızca lisanına 
Tabi! hamam - Tc:r5i: Bır r5z renıti 9 -
Ga§H!llalı:tan faiL vakıf sahibiyle beraber ecnebi 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA: memleketlerine gitmeyi taahhüt 
2 - <;analclı:alc Z - lnelı: - Anlı: 3 - ed rla şt · · · 
Çam - Ad - Bi 4 - Er - Aııran 5 - en O ya a bır hızmetçı ara-
:rerai: J?akilı:a 6 - Ork - Tersi : On - At nıyor telef nla ·· t· 22887 
' - Nı - Y.:r - a - sus - Aba g - o muracaa . 
Xara kuram. (Sabah 9 dan 13 e kadar) 

YUKARIDAN AŞAOI: 1 - Ciceron 2 -
Anar - Tersi: Atrir 3 - Nem - Alı: - Ur 
4 - A1ı: - Alı: - Yay S - Aılna 6 - Ka 
dılı:lly 7 - Aı - Ra - Ar 8 - Labada -
Bu 9 - E.lı:in - Taam. 

DenizciUk Bahisleri 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

Kruvazörlerdc hem adet hem de 
yapı balamxodan üstünlük A

merikalılarda gibi göriıluyor. Yep
yeni on bin tonluk on sekiz ağrr ve 
yinm uç tane hafif kruvazörleri 
vardır. Japonlar buna birinci smrf 
on iki. ve ikinci sm1ftan 26 kruva
.zörle mukabele ediyorlar. 

Şeflerin Ye mürcttebatrn değerle
r.ine gelince, buna ancak elde edile
cek neticeler ile hiikmed'lebilir. Fa
kat unutmamalı ki, Japonlar son za
manda yaptıkları mütemadi harpler

le ameli bir tecrübe sahibi olmuş
lardır. Halbuki Amerikalılu yalmz 
nazariyatta yetişiyorlar. Çünkü A-
merikalılar 1898 senesinde lspany:ı 
ile olan muharebedenberi deniz üs
tünde hiç bir harp yapmamışlardır. 

YENİ NEŞRİYAT: 

ESKl ZAMANLAR TARTHr - Orta .... 
lise 1 de okunan •on tarih kitabına uyaun 
olarak en ~nı tarih hfllhuıdır. Yaran: 
Haydarpaşa lisesi tarih, cotralya öıfretmeni 
Cemal Yener, 

DENIZ - Tilrlc =.ot hı>tn ,.. maki
nistler cemiyetinin meslek mecmua11drr.. 7 8 in 
ci aayıu özlil yazılarla nearedilmittir • 

KARA INCI - Tti."'9ır,pı. edebiyat n ltlll
tl!r mecmuaudıT. 9 uncu .. ,..., Z<>aculduta 
ÇTkmııtır. 

YUCEL - Aylık, ""':':'nat w fikir mecmu
asıdır. Deferli yazılarla 82 ı:ıd aayıaı latan· 
bulda neıredılmiıtir. 

RADYO - Rndy:"":ı.:nrt tt norl:vatm -
dan bah• eder. Baıvekilet matbuat umum mü 
dllrlll ğil tarafın<lan ~r aym 1$ incı riini1 
nefl'edilir. Bırınci sayısı Aı:ıkarada pkmııtrr. -YF..NI ADAM - Haftalık fikir l'ltttesi-
dir. 364 üncO ~., !.:!.,anbulda neıredilmiıtir. 

YAPI - M'\mari, &ilzel ,..natı..,., fiktr n 
lı:ült!ir dertrisidir. 3 üncil ~•ırısı lstanbnlda 
meslcie ait resim 'Y'C yazılarla •eıredılmiıtır 

JLK OORIITTM ~aar!f Vekillifi tara
fmdan neşredilir baftalılı: öiretmen ve öğre
tim ıtuetesidir. 92 nci sayrsı çılı:mııtrr. 

HAVACtLtK TE SPOR - Bu mttm11a
nm 300 !lncO HJ'1St mesleğe ait yuı ye re
ıir.ılerle Ankırada neıredilmiıtir. 

Yiiksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
T - h:arumauıaz ıaz ve erkek talebelerinin elbise, palto, tayyör 

ve mantolarının kum.aşı Enstitüden verilip harç ve dikimi müteahhide 
.a1t ohnak üzere kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılacakttr 

2 - İhale 2/1/1942 Cuma günü saat 14,30 da Rektfu.lük binasmdaki 
müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktxr. 

3 - Muvakkat teminat % 7.5 dur. 
4 - Daha fazla izahat ve şartnamesini okumak istivenlerin Enstitü 

<1ah-e müdürlüğüne müracaatları. (9254 - 10946) 
C 1 N S 1 Miktal"I Fiyatı Tutari 

Erltck elbisesi 
.Erkek paltosu 
Kız tayyörü 
K!z mant<sl 

372 Takım 
165 Adet" 

33 " 
10 .. 

18,00 
18,00 
16,00 
14,00 

6696 
2970 
528 
140 

10,334 

Muhasebeci Aranıyor 
Askerlikle ilişiği olmayıp inşaat işlerinde bulunanlar ter

dh edilecektir. Taliplerin yedlerindeki bonservis suTetlerini 
bir mektupla (R. G.) rumuzile 176 posta kutusu adresine gön-
~erıneleri. ~ 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
!' 

Mautt.t:at pey 
akçesJ o/o 7,5 

Ura K. 

L S"l 50 

t.lto mürekkepleri 
B. lnıtone Sona 

C 1 N S 1 

Transparan 2549 
San 2108 

"' 2048 
Mavi 19 KE. 

Kxrmızı 30 ER. 
Sekatif 12 a.. 
Siyah 2503 
Brons m avi PE. r7 

• ,. PE. 17 

Sırtın alın.a- M uh.ammen 
Beher kilo çak miktar tutari 

Kuruı Kilo Lira K. 

222 
238 

2.18 
286 
238 
286 
340 
385 
455 

200 
50 

50 
25 
25 
20 
50 
15 
15 

444 
119 

119 
71 50 

59 65 
57 20 

170 
57 75 
68 25 

450 1166 35 

Ytrlı:artda cins, marka ve miktarlan yazrlı lito mürekkeplerinJn aç1k 

e'ksiltmesi 5/1/1942 Pazartesi günü saat on birde Maarif Matbaasmda ya
pılnca:k, isteklıierin ayni gün ve saatte komisyonumuzda hazır bulun-

malan. Şartname parasız ~rilir, (11215) 

Devlet Oemiryollan ;.ve Llmanları'-i~etme idaresi ılanlarr 
Muhammen bedeli (9920) lira olan muhtelif tipte 8250 adet Lamba 

makinesi (6.1.1942) Salı gi.lnü saat (15)on beşte Haydarpali<\da Gar bi
nası dahilindeki Komısyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm alma
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (744) lıralık muvakkat teminat, kanu
mm tayin ettiği vesikalarla tek liflerini muhtevı zarflarmı ayni giln saat 
(14) on dörde k adar Komısyon Rcısliğine vermeleri Hiznndtr. 

Bu ise ait sartnarncler komisyondan parasız olarak dııgıtılmaktııdrr. 
( 11228) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz kız ve erkek talebeleri için aşağıda miktarı ya

nıt ayakkabmm Ticaret Odasından alınan muhammen fiyatlar üzerin
den açık eks iltme usuliyle ihalesi yapılacaktll". 

2 - İhale 2/1/1942 Cuma günü saat (11) de Rektöı:-lük binasındaki 
tnütcşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muv akkat teminat % 7,5 dur. 
4 - Şartnamesini okumak ve daha fazla izahat almak istiyenlerin 

Enstitü daıre müdtirlüği.ine muracaatlan. (9255) (10947) 
c i N s i Mlktari Muhammen Fi. Tutarı 

Erkek skarpini 
lıı:rz i.skarpım 

372 çift 
33 .. 

10.50 
9,50 

3901 
313,50 

4214,50 

T AN 
......................... l ............................. . 

BAŞ, DIŞ, NEZLEi GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. , 

FRENGi 1 

VE 

Belaoğukluğuna 
tutulmamak için 
EN iYi iLAÇ : 

PROTEJIN dlr 

Her Eczanede 50 Kr. Satılır 

Ada lar Sulh Hukuk Mahkemesin
den: 941/112 - Bııyı,ğtu Ağahamam 
Baş Ağaçeşmeal aokak 13 numarada 
sakin iken lkametgllu meçh ul Ma· 
r iya Yavq oğluna: 

Panayot Manavi Katina Karamanlı 
ve Yorgi Manavi ile müştereken mu
tasarrıf bulunduğunuz Burgazadada 
Gönüllü caddesi ile Mehtap sokak a
da 27 parsel fi kapı 19 - 21 numara
lı üzerinde barakası olan arsa ve ay
ni yerde 5 numaralı ve bahçeli kAı-

gir ev ve Burgaxadada Çaytr.11"3ltğ1 

sokağmdıı ada 39 p.arsel 2 kapı eski 1 
38 nurnat"ah ananın gayri kabili 
taksim oldufundan açtk arttr:rrna ile 
satılank şüyuunun izalel!':i hakkında 

Panayot Manavinin aleyhiniı.e açhğ1 
davanın duruşma günü olan 17/ 12/ 
941 tarihine müsadif Çarşımba gü-

nü saat 14 de IlAnen vaki tebligata 
rağmen duruşmaya gelmediğinizderı 

hakkınızda gıyap karan verilmiş ve 
duruşma 28/1/942 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat on dörde tali
kine ve keşfin 26/12/941 saat 14 de 
icrasına karar verilnüştir. İşbu ilA
nm neşrinin ertesi günkü tarihinden 
bir ay zarfmda itiraz etmediğiniz 
takdirde mahkemeye kabul edilmi
yeceğinJz tıebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilAn olunur. 

Yazıhanede çalışabilecek bir 

Bayan Aranıyor 
Daktllo bilenler tercih edilecek
tir. Adres: Yeni Posta ne Cad. 

Mima r Vedat Han No. 28. " - , 
ÜekOdar Aallye Hukuk HAklmll

jjlnde n: Kemalettin Özdoğan tarafın
dan kansı Üsküdar Şeyh Camii 32 

No. da oturmakta iken bu yeri ter

keden ve nereye gittiği malüm olmı
yan Şükriye aleyhine açtığı boşanma 

davasının yapılmakta olan duruşması 

sırasında müddeaalcyhe gerek dava 
arzuhali ve gerekse davetiye ilanen 
tebliğ edildiği halde mahkemeye gel
memiş ve bir vekil dahi gönderme
miş olduğundan hakkında gıyap ka

rarı çrkarılmasma ve duruşmanın 

27/1/942 saat 10 a btraktlmasına ve 
bu kararın Ufı.nen tebliğine kanır 
verildiği ilan olunur. 

ÜakOdar Aellye Huk u k Hlklm ll
ğl nden: Enver tarafından karısı Üs
kildar Murat Reis mahallesi Tahte-
nıvan sokak 24 No. da oturmakta ı
ken bu yeri terkeden ve ikamet,ı:!ahı 
meçhul bulunan Hatice aleyhine ııç-

tığı boşanma davaslnm yapılmakta 
olan duruşması sırasında bu baptakl 
dava arzuhali ve davetiye il~n~ teb
liğ edildiği halde müddeaaleyh mah
kemeye gelmemls ve bir vekil dahi 
göndermemiş olduğundan hakkında 

gryap kararı çıkanlmasma ve tahki
katin 27/ 1/942 saat 10 a brrakılma

sına ve bu gıyap kararının ilı\nen 
tebliğine karar verildiği ilan olunur. 

Kayıp Deste Anahtar 
Galatasarayla Taksim arasındaki 

mesafede halkaya bağlı bir deste a

nahtar kaybolmuştur. Bulan zatın 

42240 numaraya telefon etmesi rica 

olunur. Mukabilinde mükı\fat verile

cektir. 

latanbu l lklnct hıas Me murlui) u., . 
dan: Müflis Bigall Halilin idare tıza-

Sl i,.-;tifa etmi.$ olduğundan, ışın e
hemmiyetine binaen keyfiyeti U>tkik 

ve icap eden kararları vermek üzere 
alacakhlarm davet edildiği gün geıen 

alac<ıkhlar toplanmanın 20/12/ 941 
talikine karar vermişlerdir. Alacak

lıların o gün saat 12 de dairede ha
zır bulunmaları ilan olunur. (8834) 

K A Y JP: Bandırmadan aldıfım hüviyet tez
lı:eremle yine Bandııma askerlik ıubealnden 

24.9.927 tarihinde aldıfım askeri terhis tez
keremi ltaybettim yen ilerini alacatmıdan ea
ldlerlnin hillımll yoktur. 315 dofuınlu Mua
tafa ofla Salt 

JCA YlP: Rize Hkerlilı ıubeslnden aldıfım 
terhia tezkeremi kaybettim. Yenüdni ılaca -
fnndan ukiılnin hilı.nıa lı:alf!11mııtır. Ritenln 
Fener mahallelinden 82 numaralı evde Ekıi 

ofullonndan Iamail oilu Sülvın•n Elı:ıi 325. 
dofumlu. 

---KURTULUS 
Doktorlar, bankacılar, katipler, mühendisler, 
velhasıl bütün mürekkepli kalemle yaz:ı ya
zanlar, mürekkebin ceplel"ine akmasmdan 
korunmasından ve ucun bozulmasından 

Fi atı 
Her Yerele 
4.5 Liradır kurtaran yegane ı 

Kırmızı Halkah TIKU 

Dolma Kalemi 

Avrupa.da dahi taııdilt olun
duğu gibi Almanyanın bu j

cadı, mürekkepli .kalemle 
yazıyazmak mecburiyetin
de olan halkı hakikaten 

bu eziyetten kurtarmış
tır_ 

TIKU ucu aştn

maz. Bol mürek 

kep alxr. Kuv

vetli basılırsa 

4 kopya çı

karılabilir. 

&mılan parçala
rın yedekleri tamir 

ücreti alınma kınzuı, 

maliyet fiatma yerleri
ne takılır. Tİ KU kalemi 

sekiz parçadan ibaret olu_p, 
her bir parçası bulunur, A

çık bırak.ılqığı halde, her ne 
~ekilde durursa dursun, mö

rekkep akmaz ve kurumaz. Ti· 
K U en sağlam ve en kullanışlı 

ınürekkepli kalemdir. Her yerde 

arayınız.. TakliUerinden sakınınız. 
f.J'T.eiindeki Tİ KU markasına dikkat 
ediniz. 

Her Yerele 
Aray1111z. 

~~ .................................. , 
Devlet Demiryollan Umum 

Müdürlüğünden: 

İdaremiz motörlti trenlerinin elektrik tesisatının işletme ve tamirin
de çalışbnlmak üzere beş elektrik ustası aluıacaktır. İmtihandaki mu
valfaklyet derecelerine göre birinci smı:f ustalığa kadar derece ve ayda 
yüz liraya kadar ücret verilecektir. Bir senelik staj müddetini muvaffa
kıyetle bitirenler tescil ve 3173 No. kanun dahilinde terfi ettirilir. 

ARA N ILAN ŞARTLAR : 
1 - Sanat okulu mezı.ınu olmak, 
2 - Askerliğini yap~ bulunrn;ı'k:, 

3 - Röleli, komplike ve ince elektrik işlerinde çalışmiş obnak, 
4 - (3) de anlatılan şekildeki tesisata ait Şemaları anlıyabilmek 

'Ve tesisattan şema çikarmak, 
5 - Bobin sarmasını bilenler tercih Q\Unl1r 
Talip olanların krsa hal tercilmesi, istida ~e bonserviıı: suretleriyle 

4/1/942 gününe kadar Zat İşleri .:\ıT:.idürlüği.ine müracaatlarr Vf! b'lahare 
adreslerine bildirilecek yerde ve günde imtihana gelmeleri lür.urnu ilA?ı 
olunur. (9378 - lllM ) 

TÜRKİYE CÜMHURİYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : l 888 

Sermayesi : 100,000,0'00 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 
~~~~-

Para Biriktirenlere 28.800 Lira 

iKRAMiYE VE·RIYOR· 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbMl'llZ tasarr uf heaa pl.arında en az !l'O 
lirasf bulunanlara senede 4 defa çek1 lecek kur'a ile aşaı'.lıdakl pl ıtna g8· 

re ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet 1,000 Liralık • 4,000 Ura 

4 .. 
4 .. 500 

250 
2,000 
1.000 

40 " 100 4,000 
100 .. 50 .. 5.000 
120 H 40 4,800 
160 .. 20 3,200 

.. .. 
" 

" 
DiKKAT: Heaaplarindaki paralar bir ıene içinde 60 liradan aıaii ı dU,"'1-
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaaiyle verilece ktir. Kur'a l:ıı r 
senede 4 defa, 11 Eylil l, 11 Birlnclk~ nun, 11 Mart ve 11 Hazira n 

t arih ler inde çekil ecektir. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava Müsteşarlıtı teknik taburu için otomobil ve traktör makinisti 

ve meydan ve yol inşaatına vakıf ust:ılara ihtiyaç vardır. 
Verilecek ücret miktarları yapılacak imtihanla gösterecekleri ehliyet e 

göre 50 - 120 lira arasmdadtr. Taliplerin dilekleri ile Hava Müstesar-
lrğına müracaatları. ( 9310) {11054) 

Eairııem• Derneğinden : Dernefimlr men- Sahip ve Nec:riyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
F•atint, Tak•ım Belediye ırarıno•unda ao bl· " 
rincikJnun cumarte.i l'llnO verilmeoi lı:an.ra ~. L. Ş. TAN Matbaası · 
alınmıı olan ,a1111111 ıcbır cdümiatir 1 

19 - ıı - 941 

Devlet Demiryolları Umum 

Müdürlüğünden: 

İdat'emiule ·kuN ..,,. ~ 1'5ııePK makinist n basfl\akatılı;t ~ 
b:O.Po pePSOl'\eli v• f.rı menııu1111 ~i:iştiPft!lek ü-ıeM lü:ı:umu kaa ar sanat o
kulu meııwm alm•ea·Rtır . YaJ!ıla.-k ka&ul h"'tnııaııı!nda ıöstereeek!lerl 
MU'\'aff.a~ ,en sın!atlrir thsV111'li:Yle ayaa )!l(ir. l iNya kaıiar ı'ient ve .. 
.Pile~ktir. 

Bir s- eli'k llt!llj nriidef'mri wı.u,•s:f:hıkıı,.etle bml"9nle r bir deNCe iıeJt.
fiaft maaşh eha-rıık teııen edilir '" mlit.akıp laı:rslanialci muvattak)yet. 
!erine CÖre ıneı:keT., aieJye ve depo telatik kadPOŞU d ahilinde ter.fi e
derler. 

Aranılan prtlar tunlarda~ 
1 - Askerliğini yıtpmı5 buhınmak, 
2 - Yaşr otuzu ~memi:ı olmak, 
3 - Ecnebi ile evli olmamak, 
Talip ol.anlarm )tl!';a hal tercümesi, istida ve bonservis SUTetlerlyle 

4.1.942 gününe kadar İşlet MüdürlüÇ'üne müracaatlart ve bilahare ad
re!<lerine bildirilecek yerde ve günde imtihana gelmeleri lüzt..ııu ilan o-
lunur. (9379 - 11165) - --Milli Müdafaa Vekaletinden: 

Askeri Muallim Ahnıyor ,. 
1 .- Askeri ortaokul ve liseler için aşağıdaki şart

ları taşıyanlardan Hirumu kadarı askeri muallim sı
nıfına naklol nnacaklardı r. 

İsteklilerin aşağıda yazılı ve!ö!ikaları birer dilek
çe ile 15/ Il. Kanun/ 942 tarihine kadar Ankarada M . 
M. V: Askeri Liseler Müfettişliğ'in~ gÖndermiş olma
ları lazımdır. 

a) 1455 No. ıu Askerı MemurJar Aanununaa ya-
zılı şartları haiz olmak, 

b) Üniversite veya Fakültelerin öğretmennk 
yapmıy:a salAhiyetli şubelerinden mezun olmak. 

c) Yedek subaylık vazifesini yapmış bulunmak, 
d) Yası nüfus kaydına göre 40 dan yukart olma-

mak; 
e) Sağlık durumları as.kert öğretmen sınırına 

nakle elverişli olmak, (Askeri Heyeti sıhhiye rapo
riyle sağlanır.) 

f) En az on bes sene nızmet eo.ecegini taahhüt 
etmek, 

2 - Dilekçele1e bağlanacak vesikalar şuniaraır: 
a) Tasdikli okul diplc,>ması sureti, 
b) Tasdikli nüfus hüvivet cüzdanı sureti, 
c) Hüsnühal kağıdı, 
e) Tam teskfili As. hey'eti sıhhiyeden sağlık ra-

poru. 
d) Noterlikee mmıaddak ve en on beş sene hizme-

~ l 

ti kabul edeceğine dair taahhüt senedi, 
f) Fotoğraflı hal tercümesi, 
3 - Şartları taşıyan isteklilerden diğ~r Vekalet

ler emrinde müstahdem bulunanların evvelemirde 
mensup oldukları Vekaletlerin muvafakati erini ala
rak bu muvafakatntuneyi kağıtlarına iliştirmeleri 

lazımdır. 
4 - Askeri öğretmen sınıfına naklolunacaktarın 

diğer devlet devairiınde maaşla geçen hizmet müd
detleri hesap edi1erek sınıfları tesbit olunacaktıır. 

5 - Askeri öğretmenlerin terfileri maaşça mu
adil olduk.lan subaylar gibi ya.,ılır. 

N O T : Edebiy&t, Felsefe, Tarih ve Coi'rafya 
öl'retmenine ihtiyacımız olmadığından, bu zümreler 
için müra~at olunmaması. (1174) (1623). 

Darill! ceze müessesesi için defat.en teslim edilmek S'lll'etiyle alına
cak pirin ç, kuru fasulye, merciın~. kuru üzüm, salça, rıohut kuru bam
ya ve bulgur kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun 
tahmin bedeH 1'3105 lira ve ille te.mlnatr 982 lira 88 kuruştur. Şal"tname 
Zabıt ve MuamelAt Müdürliitü kaleminde iörille'Bilir. İhııle 23/12/941 
Cuma eünü mat 15 de Dalml Encüm~dıt yapılacaktrr. Tallplellin jll; 

teminat m akl!>uz vera !llek*'1pKırl, .041 .Ttlma ait Ticaret OdaS'l veslkala
rf ve kanunen ib NZf liZ'm\ 1elen dicer vesaik ile 1490 mımar.11lı kanu
nun tarifatı Çe\TeSlndc luzırlıyaea.klal"f teklif mek*'1pladru m ale giin5 
aaat 14 <le kadar Da.ını1 Enoüınene v er meleri llznaır. (lO!H 7) 


