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Dünya harbi 
hakkında bazı 
düşünceler 

Harp uzadıkça çetinleşiyor, ha
tırlıklar beklenen neticeyi ver
tniyor, pl~nlar hesaplandığı gib! 
gerçekleşmez oluyor. Son iki nu
tuk, bu bakımdan haylı düşün
dürücüdür. 

Almanya Devlet Reisi, e\-velki 
gün, bu yılın dokuzuncu nutkunu 
söyledi, şark cephesinde harbin 

Japonlar 
Filipin'e 

yeniden as
ker çıkardllar 

Malaya' da vaziyette 
değişiklik yoktur. Cavite 
üssü bombardıman edildi 

şu veya bu sebepten durduğunu Tokyo 12 (A.A.) - lmparator
anıattı, taarruza yeniden başla- luk umumi karargahının ordu ve 
tnak için ilklıahan beldiyeceğiz deniz daireleri bu sabah a~ğıda.k.i 

teıbliği neşretmişler<lir: Deniz ve 
dedi. Hitıer, bu sene başlangıcın- hava kuvvetlerimizin yardımile Lu-
da söyledibri ilk nutku şöyle bitir- zon adasına yeni Japoo kuvvetleri 
ınişti: <(Bu yılın sonunda düş- çıkarılmı~tır. 

BU SABAHKİ 

Libya' da 

iki ltalyan 
tümeninin 

ricatı kesildi 
İngiliz sözcusune göre, 

mihverin takviye kuvveti 
göndermesi müşküldür 

'l.'BLGB.A.FL.A.B 

Ruslara göre 

Moskovayı 

çevirme planı 
suya dü tü 

Ruslar altı şehri geri 
aldılar ve Almanlara 

büyük zayiat verdirdiler 

ınanlanmızı karşımızda diz çök- Manilla 12 ( A.A.) - General 
ınüş göreceğiz ... "1941, Avrupndn Mac Arthur'un umumi karargahının 1apon tayyarelerinin taarnn.una uğnyan şehirlerden HawaJ adnla-
Yeni büyu .. k nizamın tarihi senesi tebliği: nrun merkezi Ilonolulu'da Kral caddesi 

Londra 13 (A.A.) - B.B.C.: L\bya
dn. İnglllz Ucrt hareketi devıım et
mektedir. İngiliz kuvvetlerinin Tob
ruğun 65 kilometre batısında Gazaleye 
sürntle nerleylşl~rl, Tobru~ şl.rruüi 

garbislnde bulunan lld İtalyan tüme
ninin geri çekilmesine m!\.ni olmuş
tur. Kum fırtınnlan hava faaliyeti
ne mfınl olmasına rağmen tayyarele
rimiz, hava muharebelerinde 7 düş
man tayyaresini düşilrmüşl'2r, diğer 
blrçoklannı da hasara u~tmışl:ı.r, 
Libyaya gelmekte olan 3 Junkcrs t:ıy
yare.slnl alevler iç.inde denize dü.şür
müşler, Blngnziye a~r blr hücum yap
mışlardır. Sicllyada Katanya lima
nında büyük bir düşman ticaret ge
mlslne tam iki isabet vuku bulmuş, 
diğer bir ticaret gemisi de aRtr hasa
ra uğratılmıştır. Bütün bu harekAt
tan 11 tayyaremiz dönmeml.şttr. 

Londra 13 A.A.) - B.B.C.: Mosko
va'da neşredilen b r tebliğde denili
yor ki: Almnnlnnn Moskova şehrini 
sarmak ve zaptetmek: planları suyn. 
düşmüştür. Almanlar bo7,gun halin
dedir. Rus km"•etıerl Rognç f, Nevef, 
İstra, stalJngorsk, Mihııllot ve Ep1-
fanl şehirlerini geri alm~lardır. Öğleden evvel Japonlar, Filipin 

olacaktır.ıı adalarına şiddetli bir hava taarruzu 
Bu, olmadı. yapmışlardır. Bu harekete l 1 3 ten Şark Almanya 

Moskavanın şimal keslmtndekt Al
man kuvvetleri çember içindedir. 

İngiliz B~vekili de evvelki gün fazla tayyare iştirak etmiştir. Oağı
SÖylcdiği nutukta: «Libya taar- tılarak bir kaç grup haline getirilmiı 
ruzu beklediğimiz neticeyi ver- o~an bu tayyareler, bir kaç noktayı, 

k" d" e bılhassa Batagnas hava meydanını 
lnedi.n dernekten çe ııune 1 v bombardıma~a muvaffak olmuşlar~ 
ümidini kumandanın değişmiş dır. 
olmasına bağladı. Halbuki Chur- Mar.illa 12 (A.A.) - Resmen 
Chill üç hafta önce Afrika hare- bildiriliyor: Amerikan avcı tayya
keti 'başlarken söyl~dibri parlak releri Manilla üz~~in_de bir Jap?n 

cephesinde Rusya ile sulh 
Alman kayıbı mu yapacak? 

Tebliğde Almanlardan 383 tank. 
400 kamyon, 500 motosiklet ve birçok 
malzeme alındığı ve dört günlÜk mu
harebede Alnmnlann 30,000 zayiat 
verdiği nnve edilmektedir. 

Rus tebliği 
Londra 13 (Radyo saat 7,15 del 

Dün gece yansı Moskovad:ı neşredi
len resmi Rus tebliği: Kıt:ıatımız 12 
blrlnclkô.nun günü bütün cephe bo
yunca dÖğilşmüşlerdlr. 

·· · · · 'll t• b.. ..1 bombardıman teşkılının yapmak ıs-
sozlerle, Ingılız mı e ıne uyu c t d·v· b" t ·· k'" t •• t""r e ıgı ır aarruzu pus ur muş u . 
bir zafer adamıştı. Çıkmadı. Linkayer." de karaya çıkarılan Japon 
Şimdi Japonyanın işe karış- askerlerile Amerikı. kuvvetleri çar• 

ınası Avrupa harbi etrafında ha- pışmak.tadır. . 
zırlanmış planları büsbütün alt- Manilla 12 (AA.) - AmıraJ 
(i t di Hart tarafından neş~dilen bir reb-

s e yor. . . . liğde Cavite üssüne kar~ı yapılııo 
Bu .lınrbın asıl ıki muhasımı, bombardımanın büyük hasarlara 

Almanya ve İngiltere birbirlerini ve bir çok kimselerin ölmesine ve 
Yormak, yıpratmak ve yenmek yaralanmasına sebep olduğu kaydı:
Yolunu, doğrudan doğru~·a kendi clilmektedir. 

aktan · d Tokyo 12 (A.A.) - Japon bah-
aralarında çarpışın zıya e . .1• h d 1 A ·· ·· d 

•• rı)l'C sı a en az arı, moy onun e 
dövüşün başka sahalara goçrne- kfıin Kulangsu"yu işgal etmişlerdir. 
sinde anyorlar. Amerikanın tayyare 

İngiltere, Almanyanın ezilme- kayıbı 
Sinde Rus sefe~ine b~l bağlamıştı. Tokyo 12 (A.A.) _ imparator· 
A.lmanya, İngııterenın yıkılması- luk umumi karargahının deniz kıs
nı Japon salclırımmdan bekliyor. mı bugün saat 11 de aşağıdaki teb
ltadisclcr o derece beklenmez bi· !iği neşretmi§tir: Fil ipin adalarına 

Çimlere giriyor ki Japonyanın ı <Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

hatırı için Amerikaya harp ilan 
eden Almanya, yeni imzaladığı 

, Uçıü anlaşmaya düne kadar bo
ğuştuğu Sovyet Rusyanın adını 
koydurmamıştır. Almanya, Ja
l'lonya ve İtalya, harbi kazanın-

Çin - Japon 
muharebesi 

caya kadar Amerika ve İngiltere ç· l'l • dd ti' t 
1Ie dövüşmeyi ve hiç birisi tek ın 1 er' şı e 1 , aarruz-
başına bu iki devletle uzlaşmama- larla Hong Kong a kadar 
Yı andlaşıyorlar da Almanyanın ilerlediler 
düne kadar tek kazanç gözgesi - - ----
olan Rusyayı ışe kanştırmıyorlar. Nevyork 12 (A.A.) - Ameri.-

Gcrçi, Japonya Sovyet Rusya kan radyosunun Çunking' den öğ
tle harpte olmadığı için, Japon- rendiğiıne göre, Çan - Kay - Şek"in 

şahsi kumandası altında bulunan 
Yanın imzaladığı askeri bir and- Çin kuvvetleri Japon kuvv-etlerinin 
laşmada Sovyet Rusyanın adı gerilerine şiddetli bir taarruz yap· 
gecemez. Fakat bu demektir ki mışlar ve Hon~ Kong'a kadar iler· 
tnğııtere ile Amerikanın hem Al- !emişlerdir. Çiniiler, Japonlara mü
tırnnya, hem Japonya ile harbe him kayıplar verdirmişlerdir. 

giıişmelcrine rağmen Sovyetıer 
Japonyaya harp ilan etmiyccek
ler, yahut Almanya Rusyada bin
bir zorluk içinde boğuştuğu hal
de onun müttefiki Japonya Sov
l'etıerle bozuşmak niyetinde de
B'ildir. Bu aksak vaziyet hemen, 
Almanya lle Rusya arasında uz
l~ma olacağı rivayetlerini çı
kardı. 

Normandi 
Amerika tarafından 
zaptedildi ve bütün 
Fransız bahriyelileri 
Nevyork' a götürüldü, 

Nevyork 12 ( A.A.) - Bugün
ü cuma günü Amerikan ganbotla· 

Amerikan müşahidlerine 
göre, 1 ,300,000 i ölü 

olmak üzere 
4,200,000 kitidir 

V:ı.şington 12 (A.A.l - Rus cephe
sinde bulmuı.ı1 Amerika hükfunetlne 
mensup müşahldler Alman kayıpları
nın 4,200,000 kişiye yükseldl~inl. bun
lardan 1,300,000 ldşlnln ölmüş oldu
ğunu dün akşam lfşa etmişlerdir. 

l'Aoskova önünde 
l\lo kol'& 12 {A.A ) - Nc§rCdilcn 

hususi bir Sovyet tebliğinde Moskova 
önünde Almnn ordusunun katı bir 
hezimete uğradığı bildlrllmektedlr. 

Moskova 12 (A.A.) - Hususi bir 
SOvyet beyannamesinde blldlrlldlğl
ne göre, Moskova muharebeleri esna
sında 16 sonteşrin Ue 6 Ukkfınun ara
sında 55,000 Alman ölmüştür. 

Mukabil taarruzlar neticesinde geri 
alınan yerler arosı.nda Pogaçef, Sol
neçnogorsk, Klstra, Stavtnogorsk, Ve
nef, Mihallof bulunmaktadır. Klln 
muhasara edilmiştir. 
Rusyaya harp malzemesi 

götüren vapurlar geri 
döndüler 

Stokholm 12 (A.A.) - Ameri
kadan aldıkları harp malzemesile 
Şarki Sibiryaya gitmekte olan bü
tün Sovyet vap~rları, geri dönerek 
süratle Alaska ve Kaliforniya git
mek emrini almışlardır. 

Gelecek hnftadan itibaren 
cumartesi günleri kıymetli 

muharrir Selim Nüzhet Ger
çek'in gazetemizde bir yazısı
nı okuyacaksınız. Arkadaşımız 

bu yazılannda yeni piyeslerin 
tenkidlerini yapacak ve Tiirk 
basınuıa aid evvelce neşretti
ğimiz tedkiklerine devam ed~
cektir. 

« ••• Ve, mademki ölmek 
bir gün mukadder ... » 

Böyle bir şeyi olur sanmak, bu- n Normadie ismindeki Fransız va- İn&iliz gaz.eteleri: cBüyiik z.ırblı-
g\in için akla yatkın değildir. purunu zaptetmişler ve Amerikan larımrzm böyle aırayla batnuw har· 
ltuvvetıerini esirgemek, ziyanla- limanlarında bulunan bütün Fransız: bin aonunu bile deiiftirebilir .••• di-
l' gemilerinin mürettebatını alıp gö-ını onarmak isteyen Almanya- ye yazıyor. 

türmüşlerdir. öt ll.ın Japonya ile birlikte Rusya ım11m•uımn1111nıı111111111ııııııımuuıımııw111111mıım- e yandan: 

~ini sonraya bırakmaları ve bu- sahnelerinin hiç birinde artıkça- k J~~~ •.~"...to~ili» 1~~ ~iııip &ün gayretlerini İngiltere aleyhi- buk ve keskin neticeler elde etti- d~n b ~ • e .? d egı •• gobze a b;.~ın-
an u ••• yuz e yuz qara ... 7 or

'tıe çevirmeleri doğruya daha ya- recek askeri hareketler beklene- larmıtı. 
kındır. mez. Sovyet Rusya misali mey- Böyle bir kahramanlık üstü abl114 

liarp ilk devresinde bile az çok dandadır. Okyanuslar ~ın İngil- la, ,tarihin &kıŞJnı kendi ülküsüne 
bir dayanıklık yarışı şekline gir- tere ile Amerikayı yıkmak ise se- u.~gun. olarak dei~~reLilrnek dü· 
lnişti. Almanyanın Rusynda hızlı nelik iş değil, asırlık davadır. ~~c~:.. kar,ısmda yurek çar!'ıntıla-
b· . . . . . .. rile urpermemek elden gelmıyor. 
ır zaten Avrupada polıtikayı Onun ıçın dunya harbi, çarpışan Ve, mademki ölmek bir gün mu-

~cğiştirecek bir durum yaratabi- milletlerin topyekun bitkinliği kadder ... 
ltrctı Fakat Almanya hesabında yahut dayanıklılığı meselesidir. Evet, mademki her ne yapsak 
l1anıldı, kendine haylı pahalıya Bu harpte ne cephe, ne meydan alnımızın ~on y~z:ısu:ıı .deiiftirem.i
tnnı olan bu büyük işi başara- muharebesi var. Bunu, en sonun- yoruz ... Yüc~ .bır !'1illetın ço~~lan 
tn 1 arasından nıçm cmsan torpıl1» ne 

adı. da takatı olanlar kazanacaktır. binebilecek kafada olanlar binlerce 
ŞimdiÇI cm sonra, dün ya harp i N ecmeddin Sadak J ve bWerce çdanaam? l 

Sovyet hükilmeti 
İngiltere ve Ameı:ika 
ile anla!madan buna 
yanatmıyacakmıt 

Nevyork 12 (A.A.> - CReuter) Kuy
blşef'den alınan btr telgrafa göre, 
Sovyet hfıkCımetl memurlarındml biri, 
Alm.nnyn.nın SOvyet Rusya ile barış 

yapmak için sondajla.rdtı bulunduğu
nu söylemi.§, faknt Rusyarun İngiltere 
ve Bırlcşlk d~·ıetıerle anlaşmadan 

Almanya ne sulh ya.~ıyacağını be· 
yan etmiştir. 

B. Litvinof'un 
görüşmeleri 

Vaşington 12 .A.A.) - B. Litvlnof 
perşembe günü Hariciye Nazın B. Hull 
ile 40 dakika devam eden bir görüş
me yapmış ve sonra Lord Halifa.ks Ue 
görüşmek fçln tncnterc büyük clçUl
~lne gltmlştlr. Elçilikten çıkarken, 
B. Utvlnot Amerika - Japon lhtillifı 
hakkında blr karar vermenin Mosko· 
\•a'ya alt olduğunu söylemiştir. 

Pravda'nın makalesi 
l\loskova 12 (A.AJ - (Reuter) Ja

ponyanın harbe girişinden beri Uzak 
Şarktaki vaziyet hakkında ilk terslrl-

Askeri SÖ?.cÜ, Libya vaziyeti hakkın
d:ı. demiştir ki: 

- İtalyanlar Akdenlzden vapur kn.
fllelerl geçirmekten gittikçe ~
yorlar. Almanlar Rommel'e takviye 
kuvvetleri göndercblllrler. Fakat bir 
tümen gönderebllmek lçln blr tümeni 
gözden oıkarmalan gerektir. 

Bugün Libyada mlhvertn elinde 
bulunan limanlara zırhlı kuvvetleri 
indirebilmek çok güçtür. 

Bugün İtqlynnlıırm elinde 4 - 5 
nrhlı, 2 ağır kruvazör, 8 hnllf kruva
zör, 30 - 35 muhrip vnrdır. Batı Ak
denlzlnde fııallyette bulunan Alınan 
denizaltılnn şimdi doğu Akdcnlzde de 
faaliyete geçmişlerdir. 

Japon filosu 
muharebe
den kaçındı 

Temas, Filipin civannda 
oldu ise de, Japon 
gemileri geri çekildi 

ni yapan Pravda gnuıtcsi şunla.'rl ya- Londra 13 CA.AJ - B.B.C.: Asya 

Garp ve cenupu garbt bölgelerlnd& 
muhtelit kesimlerinde knnlı çarpış
malara tutuşan kuvvetıerlmlz Uerile
meğe devam ediyorlar. 

Amerikada 
topyekun 

harp hazır ığı 
Askerlik ödevi 18 den 

64 yaşına ya§ına kadar 
uzabldı 

Londr.:.ı 1 3 ( A.A.) - B. B. C. ı 
Amerika topyekun harbe atılmı~tır. 
Amerikada askerlik ödevi 18 yaşın
dan 64 yn~ına kadıı.r uzatılmış. 
Amerikan dor.anmasının yüzde 30 
nisbetinde arttırılması kararlnştırıl• 
mıştır. Ayan meclisi 1 1 milyar do
larlık yeni tahsisat kabul etmiştir. 

Malezya' 
muhareb 

a 
ler 

zıyJoarp:onyauın mütecaviz ve Birlep'" Ameriknn filosu başkumandanı amiral Japonlar Ta-yland'da ag"'ır 
~ Hart geoen perşembe günü akşama • 

devletle Büyük Britanyunın, uzun :r.a- b d b J d J 
mandan beri hazırlanmış ve tasmim doğru, Filipin adalanndan oldukça ır taarruz a u un u ar 
edilmiş bir tecavüzün kurbanlan ol- uzakta Amerikan ve Japon tlloları 

du~u muho.kknktır. Japonya.nm ilk arasında blr temas vuku buldu~unu, Londra 13 (AA.) - B. B. C.ı 
muvaffakıyetıerl, mtıhru;obenln kati fakat Japon filosunun harbe tutuş- Şimali Malezyaya yeni bir Japon 
net!cesinl de~tiremez. ltnlya ile Al- maktan kaçınarak gece karon,,ıç.,"- asker çıkarma hareketi yapıldığına 
manyanın ayni znmıı.nda Blrleşl.k dev- '""6"" d b h b l B 
!etlere harp ıınn ctml.§ oımaln.n da. dan bilistifade gert çekfldiğtqt bUdlr- air hiç ir 11 er a ını:nı:ır;ııvtır. . u 
vaziyetti! bir de~~iklik yapamaz. mtştfr. bölgede muharebeler ıten mevzıler-
.,,unı11nın11ımtlll'mlluııınnıımnna:ııım11•n11uı11u111U1Uımınw11mımnm111mııımı•••11MU1uuwıwauuuunuııınu dt: OCreyan ediyor. 

Asistan - Müjde üstat müjde! ... 
Dahiliye doktoru - Profesör mü oldum) .• 
- Hayır. bufday unu.,dan başka her şeyle 

mifl ... 
pasta 

Japonlar Tayland' da ağır bir ta
arruzda bulunmuşlllr ve bazı yerlere 
girmişlerdir. Burada vaz.iy t belirsiz• 
dir. fngiliz tayyareleri sahilde, Ja• 
pon üssü olan Singura ıehrini şid• 
detle bombardıman etmişlerdir. 
Avustralya tayyareleri bir Jnpoıı 
skunaııını batırmışlardır. 

Bu sabahki Ame
rikan resmi tebliği 
Filipine ihraç teıebbüa• 
leri ve Amerikan muka-

vemeti devam ediyor 
Londra 13 (A.A.) - B.B.C.: Bu sa

bah erken Vaşlngtonda. ıı:ıeşrcdllea 
resmi tebllğe göre Japonların Luzoa. 
adasının şlmo.llnde yııptıklan üç l}Ş: 
ker çıkarmn teşebbüsü muvaUakıyU• 
püskürtülmüştllr. Adanın şimali gar
bislnde iki noktaya Jll.P'Jn parnşüt
çülert yere inmişlerdir. Luzo'nun en 
cenup ucunn, bazı cllişman nskerlert 
karoya çıkmışlardır. 

Amerikan Bahriye Nazın, Wnke ne 
Midwny adalan garnluınlannın mu
kavemet etmekte bulunduklannı söy
leml§tlr. Guam'ın Japonlar ta.rafın
dan işgall teeyyüd etmemiştir. B 
Roosevelt Wake ad:ısındak.l k0' 

l bil 1 Amerikan garnizonunun va7• 
yapın ecek-

1
ı kahramanca yapmakta bul• 
e6ylemiştlr. 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

2 lngiliz zırhh-'(. H ca,. P va~ fiyetö 
sı nasıl battı? !-~-5!7~$-~~~~- 2'-----~~~±--~----~~ 

Berlin 12 tA.A.> - Alman orduları 
b:ı.şkumandanlığuun tebliği: Dün de 
Doğu cephcslııiıie yalnız mem.t mu
har'!beler olmuştur. 

Atlımtlk denizinde. Alman denl.zal
tı gemileri topyekün 27 .700 tonilato 

Prince of Wales'de 
bulunan bir muhabirin 

anlattıkları 

hacminldc dört İngiliz gemisi batır- Ne'Vl'ork 12 (A.A.) _ Perincc 
mış!ardır. Bunl::mn arasında blr de 
p etrol gcmls! vardır. Bundan ~a of Wales zırhlısından kurtulanları 
iki kontrol ve petrol gem1sl de torpil- arasında bulunan Columbia Broad-
lerle ciddi hasara uğratılmıştır. cns.ing muhabiri şunları anlatıyor: 

lnglliz hava teşkilleri dün Alman Japonlar, bundan C'V'V'Cl lngiüzlc-
korfezine ve d iln gece Almanyıının şt- rin Taranto'da yaptıkları gibi, bü-

Japonlar Filipin' de 
ilerliyorlar 

Malaya yarımadasında vaziyette 
değişiklik yoktur 

mal ve batısına teslrsiz yıpratma ta- yük, bir cesaretle hücum etmi lerdir. Uzak Şarkta son vaziyet şudur: çıkardıkları haberi henüz teeyyüd 
arruzlnn yapmışlardır. İk1 dil.şman Altı Japon bombardıman ta}'\Ytıresİ· F:ilipin adalarından Luzon'un §iıpa· etmemiştir. 
:mbardımnn tayyaresi diişürülmü.ş- nin alevler jçinde zırhlıdan elli met~ line çılcanlıın Japon kuvvetleri §id- Japon tayyarelerinin hücumuna 

A!rlka şlmullnde muharebelere re mesafede denize düştüğünü gör- detli bir mukavemetle kat'§Ilapır uğrayarak batan iki lngiliz dretno
dcvnm C'dilmekoodlr. İtnlynn ve Al- düm. İngiliz kuvvetlerinin bundan )ardır. Fakat buna rağmen ilerle- tundan 2330 ~i kurtarılmıştır. İki 
man hava teşkilleri, İngllizlerln zırh- evvel hudutsuz bir cesaretle harb~t- mekt.e devam ediyorlar. Japonlar vapurun mürettebab 2925 kişi jdi. 
lı ve mnkinell kollannı dağıtıru.Şlar- tiklerine şahid olmuştum. Fakat bu ayni zamanda adımın cenup doi:'ll Şu halde kayıp yc:k(Uıu 595 dir. 
dır. İnklşnf eden hava savnşlan defo R epulse ve Prince of Wnles sahilinde Lngaspf yc de asker çlknr- Aıru:rika tnyıyareleri tarafından 
esnasında Alman nvcı tayyareleri al· denizcilerinin cesareti enı5als:izdi. mışlardır. Bundnn başka adanın do- atılan bombalarla içinde yangın çı
tı dfü;man tayyarcs,ı düşürmüşlerdir. Repulse'ün bataca&ı anlaşılınca mü- ğu ıııwlinde fligana'ya parnşütçiı1n kan Hnruna Japon dretnotunun bat-

Alman savaş tayynrelert dün gece rettcbatın gemiyi terlretmC!Iİ için indirmişlerdir. Japonlar, bu muh· tığını Amerikalılar resmen bildir-
Tobruğa ve Sidl B:ırrmıl clvanndakl ld . • • · 
dcmlryol hedeflerini bombalamışlar emir v~ri i. . . . tclıf hareketlerle Amen1ca kuvvet• nuşlcrcür. Bundan başka ibır dretno-
dır. 3_9 11kk0.nun znrfında İngiliz ha· Gemılerd.e ~ıçbır panik olmadı, lerini şaşırtmak 'V1e adanın ele geçi- tun ağır hasara uğradığı. 1 k.ruva
va kuvveUerf, 34 ü Akdenlzdc ve Af- herkes sakındı. Tayyare karşıkoy- rilmesini kolaylaştırmak istiyorlar. zörk bir torpido muhrimnin batınl
rlka ı1lmallnde olmak üzere 69 tayyn- mn toplan bü.tün savaş müddetince / Malaya yarımndruıında vaziyette dığı bildirilmektedir. Japonlar Ha
re kaybetmişlerdir. Ayni. müddet atış yaptı. Prince of Wales yana ya• ,dcği~klik yoktur. n.m.'nın battığını kabul etmiyorlar, 
ı-.arfında İngiltereYt' karşı yapılan ha- tınca yiizlerce mürettebat gibi ben Hong Kong' da Japon hücumları bir kruvazörün hasara uğradığım, 
va harekatı esnasında Alman hava de suya atıldım. Kalın yağ tabaka- durmuştur. Burada §imdi topçu mu- Amerikalıların bunu Haruna zırhlı
kuvvctıerlnln zay!taı mecmuu 18 tay- sile örtülü suyun içinde yüzerek, harebe11i olmaktadır. Mareşal Şang sı zannettiklerini söylüyorlar. 
y~rcdir. torpido muhribine yaklaştım, güver· Kay Şek'in kumandası altındaki Şark. cephesinde vaziycUe deği

r.eye çıktım, Muhrip ağl'.ına kadar Çin kuvvetlerinin Hone Kong'a hü- tıildik yoktur. SovyPt tebliği dolı. idi. cum eden Japonların ~'an ve gerile- u"byada Britanya kuvvetleri gar-
lki gemi §Öyle battı: Repulsc'ün rine tnnrruz etmeğe başladıkları bil- ba doğru ileri hareketlerine devam 

bat tarafı havaya kalktı, aonra ko- dirjliyor. ~diyorlar. Son haberler T obruk ile 
ca gemi süratle sulara gömüldü. Japonlarm Felemenk Hindistanı- Derne arasında yarı yolda bulunan 
Muharebe kruvazörünü?\ baş tara• ın en büyük adası olan Borneo'ya Gazalcyc: vasıl olduklarını bildiri· 
fında birkaç k.i~ gördüm. Fakat bun- Mker çıkardıkları rivayet ediliyor. ror. Diğer taraftan İtalyan t-ebüği 
lann suyun ıçmde kaynadıklımnı Borneo' da çok zengin petrol men- Jngiliz harp gemilerinin Derneyi 
~anıyorum. b6lan vardır. Burasının, Japonların mütemadiyen topa tuttuklannı ya· 

.l\loskova 12 (A.A.> - Sovyet akş:ım 
tcbllği: 12 llkkdnunda kıtalnrımız bü
tün cephelerd" düsmanla çarpı.şmış
Iardır. 

Garp ve f"'>nup cephesinin bazı ke
s1mlerl.tıde birllklerlmlz, düşmanla 
şiddetli muharebeler yapa.ntt llerle
nıe~E? devam etm~lerdlr. 

12 llkkft.nuncla 12 Alınan tayyaresi 
tahrip cdilm~tır. 

Prinoc of WaJ.cs yana yat.tı, •on· en çok ele geçirmek istediklm yer zıyor. Şu halde yakında Derneye 
ra Laş tarafı sulara gömüldü, niha- olduğc muhakkakhr. Fakat asker karşı bir hareket beldenebilir. 
yet bütün bütün kaynadı. Donanma 

ll ilkkiinunda Moskova clvarındn 
yapılan hava muharebelerinde 5 Al· 
man tayyare.ct düşürülmüştür • 

B·r Italyan kruva
zörü torpillendi 

kunmandanı ~iral Ph.ilipps ile zıriı
lrmn s\ivarisi Leache'ı son defa gÜ· 
verteden denize kıryarlarken gör-1 
di:m. 

Torpido muhribi daha bir saat 
kurtarma i;:ıile uğra~ktan eonra Sin· 
gapur'n doğru yollandı. 

Londra 12 {A.A.) - Amirallik Singapur 12 (AA.) - Ncşredi· 
tarafından neşredilen tebliğin met- len bir tebliğde, Repulse .kruvazö
ni: Akdeniz başkumandanı, emri al- rünün mahalli saatle, 1 O ilkkanun 
tıınd ~ faaliyette bulunan bir İngiliz saat 12, 30 da ve Prince of Wales 
d :nizalıısmın bir İtalyan kruvazörü- takriben bundan bir saat sonra ba.t
ne karşı muvaffakiyetli bir harekoette tığmı bildirmektedir. 
bulunduğun" bildirmektedir. Kurtulanlar, muhripler tarafm-
Karc.nlık çökmeden biraz evvel dan gece esnasında Singapur'n çıka· 

muh.ipleı tarafından kuvvetli bir nlmıştır. 250 kilometre uzttktnld ha
himaye altına alınan 3 İtalyan kru- va meydanından kalkan İngiliz avcı 
Yazörü orta Akdenizde cenuba doğ- tayyareleri bir saat zarfında hlıdise 
ru süratle gitmektelerken düşmana yerine gelmişlerse de o zamana ka· 
3 torpil isabet ettirmiştir. Havanın dar düşman hava kuvvetleri çek.ilmi: 
karnrmruıı ve denizin dalgalı olma- bulunuyordu. 
sı yüzünden.sarih bir müşahede yap· ---------
rnnk imkanı hasıl oıamamakıa bera- o·· I d 
b~r düşman kruvazörlerinden biri- r i i ar e 
run bı:.thgı zannedilmektedir. Çün-
kü taarruzdan bir kaç dakika sonra 
fiddetL bir infilak vukua gelmiştir. Alh ay daha uzablma· 

sınaı karar verildi 

Tasarruf haf tası 
Başvekil adına Maliye 

Vekilinin bir nutkile 
açıldı 

Ankara 12 (.A_A.) - Bn.şvekll adına 
Maliye Veklll B. Fuad Ağralı bugün 
sa:ıt 16,30 da. Ankarn Halkevinde 17 
ncl Tasarruf ve Yerli Malı haftasını 
bir nutukla açmıştır. Haftanın açılış 
törenln<k Büyük Millet Meclisi Reisi 
B. Abdülhalik Renda, Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel sekreteri doktor 
B. Fikri Tuzer, Meclis müstakil grup 
retsı Ali Rana Tnrhıı.ıı ile birçok me
buslar, Riynseticümhur umumi kfı.ti
bi ve toplantı .salonunu dolduran dl
A"er dnveUUer hazır bulunmuştur. 

El ezgahları 

Kaçak katil 
Jandarmalarla 

müsademe neticesinde 
yaralanarak öldü 

İzmir 12 (Telefonla) - Mehmet 
adında biri bir buçuk sene evvıe Muğ
ladn Köyceğiz kazıv;:ının bir köyünde 
muhtarın evini basmJ.'1, muhtarı 
di)ğöükten sonra kızı Ummü'yi.l ka
çırmıştı. Firari blr Jmt.11 olan Meh
met Tavas kazasının Bahçe kö~de 
jandarmalar tarafından bastırılmış 

ve bir buçuk saat devam eden mü
sadem~n sonra öldürülmüştür. 
Muhtarın kızı Ummn yaralı olarak 

lnırta rılınıştır. 

Bir dayak idd·ası 

Meclis Arzuhal encü
meni, ıikayetin takibine 

karar verdi 

Libya'da 
harekat 

İngiliz ve Hind Iatalari 
Gazala yakınında 

ilerliyorlar 

Kahire 12 (AA) Resmen 
bildirildiğine göre, İngiliz ve Hind 
kıtalan Cazaln"nın hemen ceınubun
da bulunan bir noktnya kadar iler
lemiştir. 
Diğer cihetten T obruk' tan gelen 

Yeni Zelanda kıtaları Gazala·nm 
§8.rkında bulunan bir noktaya kadar 
gelrni§lerdi r. 

Londra 12 (A.A.) - Zırfılı ku.ıv
vetlerinin şimdi cın büyük kısmından 
mahrum bulunan general Rommel 
orduau Llbya'da gittikçe gcr.i itil-

1 
mek.tedir. Sekizinci lngiliz ordusu· 
nun yeni ıkumandanı general Richie' • 
nin maksadı, görünüşe göre, Almatı· 
lan aahile sıkışbrmnktadır. 

fngi)iz zırhlı birlikleri Ak.roma"· 
nm cenubu garbisinde nakliye kol
lannı büyük muvaffakiyetle bom· 
bardıman ctnüşlerdir. Akroma, 
Tobruk"un 40 kilometre kadar gar• 
bmda bir mahaldir. 

Amerika -
Fransa 

Amerikanın Vichy elçisi 
Amerika'ya mı 

dönüyor? 

.&Li ile V Li 

Tayfalar mı, yolcular 
mı evvel gelir? 

Ali - Bir gemide tehlike olsn 
evvela tayfalar mı dü~ünülür, 
y.:>lculnr mı) 

Veli - Yolcular. 
- Öyleyse, §imdiki durumu 

bir iktisat fırtına.sına benzetebi· 
liriz. Bazan kahve darlığı, ha
zan pamuklu darlığı oluyor . .• 
Bunların her birinde, eldeki 
malı memurlarn dağı.•mak için 
lcorullarn baş vurarnk listeler çı· 
kartrnak nkln gdiyor... Pekı 
halk)... Asıl en muhtaç. olan 
halk> . .. Memurlar tayfo, :fıalk 
yolcu halindedir. . . llnni yolcu
lar e'V'V'ela düşünülürdü) 

- Tamamile lıaklısm . ,, • Da
vaCJ!;'I :kadı oluna Allah yardım· ~ 
cm olsunb d erler,.. Fııkat bu 
davamızın doğruluğunu Tü:çk 
memur sınıfına kabul ettirmek 
mümkündür ... Zira, o , halkçılı
ğı prensip bilmi;:ıtir . .. Kcnd;ni 
ulemd üstün tutmak, herkes· 
ten önoe noksanını tamamla
mak istemiyecektir .. . Halkla be· 
raberl Anca beraber, kancn b e
raberi ..• 

Aliveli 

Jaoonlar Filio·ne 
asker cıkardılar 
(Ba~rafı l inci sahifede) 

karp yapılnn hareketlerin ba::ılangt'" 
Lonf1.ra 12 (A.A.) _ Vlchy rndyoru cındar..hcri Birleşik Dmietlcrin 202 

Amerika elçisi amiral LeaJıy'nin mn~ aa7q tayyar~si tahrip edilmiştir. 
reşal Pctaln ve nmirn.l Darlıı.ıı'ı ziya- Japon bava. kuvvetleri ta.yy relerin 
ret ettiğini blldirmi.ştlr. Alınan resmi mürettehatlarile birlikte düşman he
a,Jansı, elçinin iki devlet adamına de!leri üzerine saldırmalan nerice
:veda ettiğini, Vlcby'den aldı~ı bir sind~ yalnız dokuz tayyare kaybet• 
'telgrafa istinaden bUdlriyor. mi~tir. Diğer bir tayyarcmiz el e nok• 
Da.kar valisinin beyanab sandır. Bir hsfif knıvazörümüz hıı· 

Dakar 12 (A.A.) - Dakar vali· IN'.ta uğramı;tu. Bu hasarlar eheın-
11i Baisson, Amerikan bafltonsolo- miyctsizdir. Kruvaz.ör harekata iş· 
suna Amerikanın muzaffer olacağı- tiral etmektedir. Bir mayn tıırarna 
nı üı:rüt ettiğini .. •ö.~lemiJtir • . ~Aakar 1 gemi~iz .. batm~ :i•e de milrettebat: 
garnızonu her turlu Alman ınılasına nın buyuk kısmı kurtuılinıştır. Di'" 
ka?§ı koymağa hazırdır. ğer bir mayn gemimiz ağır h ~a 

- -·- ui;'l'amıştu. 
Bir Amerikan gemisi Malaya'da değişild"~ 

battı yok 
Nevyork 12 (A.A.) - Birinci Singnpur 12 (A.A.) - D ün ak• 

seyahatini yapmakta olan cOregon> şanı neşredilen bir tebli-;cle ııöy1e 
gemisi Nantucket açıklarında n\eç• denilmektedir : Son yirmi dört rıııt 
hul bir harp gemisi tarafından mah- zarhnda şimali Mnlezyad kavda 
muzlanmış ve batınlmı§br. Boğulan- değer hadiseler azdır. K dahda Si· 
lar çoktur. yam hududu yakınında kuvv c:ri· 

miz dü~anla tenıas h ünd .. dir. Ke
şif kollar l!.rasında m halli mü .-ıde· awai adaları meler olmu~tur. Kuanton böl esin
de, gruplarımızdan b iri. hakiki hu· 
dut hattını tutmaktadır. 

Amerika Bahriye Nazırı 
Honolulu'ya gitti 

Üç Japon gemisi 
daha batırıldı 

Singapur üzerinde 
Singupur 12 (A.A. ) - Umumf 

karargah bu n:k anı aşağıdaki tebli
ği n""retmi~tir: 

Ankara 12 (A.A.) - Büyük Vaşington 12 (A.A.) - Hawnl ada.· B;-gu'"nkü
0 

cuma gu""nü, günu"n ilk 
Mili M - -''--' b B R f Ankara 12 (Telefonla) - Rl2.e me-

. et ~ ugün . e et Canı- Ankara 12 (Telefonla) - Pa- busu B. Fua.d Sirmen Büyük Millet larma. karşı yapılan taa.rruz hakkında mıatlcrinde hedef b ölges"ne bomba· 

İpliklerin tartılarak 
verilmegi üzerinde 
tedkikler yapılıyor 

tez'in başkanlığında yaptığı toplan- muk ve yün ipL1cleri ile iJ yapan Mecllsine bir takrir vererek, samsun- 'Harbiye Nazın B. SUmson §UDl:ın lar atılmıştır. Bütün tayyareluimiı: 
Vaşington 12 (A.A.) - Son 24 saat hela İstanbul Edime Kırklareli T e- fabrika ve müeısseseler El tezgah· da Vali Fnad Tuksal buzurund& da.- .sylemişt4r: Harbiye Nez:ıretı henUJ salimen geri dönmüıler j:ıe de yeri 

lçlnde 3 düşman gemisinin batırıldı- ldrdagw Çan~U.ale Kocaeli 7j]Ayet- ,____ •htı"yar~lan olan ı"plı.klerı"n yak ve~ıM-1 iddia ~en Tı .......... ,, ..... ,_ tam bit raı><>r aJmıı.ınıştır. Tenkld ve k ı . ~ .. d i1 d "I rı 
ğı ve bir geminin de hasara. uğrat.ı.ı- L • d • 23 ı.. . ' . 19"0 "h' .wrınm • '"' " \oUl!o'U .. .,,. ~""'° • .......,.... müa.hazc etmek za.ma.nı d~lr. şım. ap ayan sı:s ·~l_'U~un e~ :a e ı. ~ 
dığı resmen blldlrilınektedir JCnn e uuncıtC§rın ., tan ın· ta•blmak ıuretile verilmesi üzerinde dız adında bir vatıın~ın şlkiı.yetınln dl luı.l'cket ve hazırlık zamanıdır hasarın genışlıgmı tesbıt etmek un· 

Tokyo 12 (A.A.) _ l...u.zon ada· de jJan ve Büyük Millet Me~iüs~nin tcdkikat yapıl!Yor. Bütün başlui Meclis umumi heyeUnde mfiznkere Hıı.wn.l'de ve diğer her tarafta. müda- krını hruni olamamıştır. 
eının §İmalinde Haruna Japon zırh- 1199 ve 1209 anyılı k~arlarıle uçer mensucat saaaıyii üzerinde de bazı edil~=~=~ lbneııı ta raa. kuvvetlendiriliyor. Hanına Jııpon Tokyo 12 (A.A.) - İmparntor-
hsının batırdığı hakkında Amerika ay_ ve 1249 sayılı kararıle de:_ altı ay tedkikler yapılmakta ve bu nevi n: d tedkik a 1 ~lı' mazb : m'hlısı batırılmıştır. luk umumi karnrgthı bugün snnt 
kaynaklarından yayılan habere ait ~ud~e~b. uzab!mış o~an Ôrfı İdare· mamulün tevzii işinin de yeni teşkil ta ~~anmış Y~ ~ ınaZbnta Mcc~ Amerl.ka. kuvvetlerinin azlmklir mu• 15,25 de neşrettiği b ir tebliğde, Ja• 
olarak snlnhiyetü Japon mahfilleri ıun bttımı tarihmden ıbÔaren alh ay edilecek olan tevzi ofisi tarafından umumi heyetine· artedllm~tlr. knvemcU Jnponlıı.nn Hııw:ı.I. adasının pon hav ... kuvvetlerinin Penang ow~zı: 
fU beyanatta bulunmaktadır: d!'11a uzatılm~ı hakkındaki Ba§ve- doğrudan doğruya halka yapılması Mazbata.da kaydedildlğblo göre İlyas §imal müntehası noktasında, Luzon 81nı şiddeti~ bombardıman ettigıı_11 

cAmeriknlılar pek muhte.md ola- kal~ tc:1'cresı kabul ol~nmuı ve ıetrahnda tedkiklerde bulunulmak- Tekyıldız değirmeninin yı.ktırılması adasının Apart yn.Iaıılnnruı yn.ptıklan ve limanda buluna n lngiliz deni.ı 
rak Japonlar tarafından hafifçe ha- lngıliz l.ırası. sahaaı~a d~l m~le- tadır. üzerine vallyc bir protesto çekmiş, ~ harc!tetinl durdurmuştur. Ma.- kafilesine m ensup gem.ilerden 12 si• 
.ara uğradığı bildirilen Japon hafif ketler lıstesıne yenıden. ı~ve ~dıle- bundan doğan gücenllklc :k,endlsl cm- nllrı.dan gelen. bir haber ndnnın do· nin batırıldığını dördünikı d e ağır 
kruvazörünü ağır bir zırhlı telakki oek memleketlere tatbık edılecck Tezgah sahiplerinin ntyct dairesine getlrllerek döğülmiiş- ğu ~da. Dlga.n clva:rınn Japon h sara uğratıldığını bildirmektedir· 
etmig olacaklardır.> usul hakkında İngiltre hükUnıeti ile dileği türİl. _..__..,, ~ı::ın ind~l~lrllmekJ • (Penang, Malaya yarmadaııımn 

teati edilen notaların ve Türkiye ile yasın ş!M.yetl ilzerine mtı;L.wıu · Çal'§am a 5 '""" apon b d k "" ük" b" d ; ) 
Ankara 12 (Telefonla) - Yün- emniyet müdürlr.ıw;, .. n,...,,_., Dt-- hal- tayya.rclcrt ManllA clvanna. dcvnmlı gar ın a u~ · ır a aaır • 

Tokyo 12 (A.A) - Umumi ka- Romanya arasında mevcut 26 Ey- ·· ' . ._ .. .,............,, ....., 
rargiıh ordu kısmı, dünkü tebliğde lül 1940 tarihH ti<:aret ve tediye lu, .Ea~tazı kadın k~maşı dokuyan kın huzurunu booduğu için lia.kk;Inclıı. taarruzlar yapmışlardır. Hawn.i'ye Romanya Amerikaya 

Id ğ ib • iki d .. ı 1 v lik t t b 1 kanunt muamele yapılmak için llya- lml'fl yapılan akında. pazar giinü tay- • ,., • :yazı ı ı gı ı . . egi • ya nız bir anlaşmalannın merbutlan ile 'bera- e ıp yapma esısa ı u unmıyan sın karakola götürll~ünil, emniyet yare ka.yıplan olm~ur. Knyıplanmı• harp ılan etti 
Japoı. naküye gemisinin battığını ber ilci ay uzatılmuı haklında tc- el teı:giihl.a.rı 11

nhi. "pleri, . Koordina.s- n'"·ıı-ft -- b n1 .._ h b k ı ık ı müfcttl§llğl de sabık&h olduğunu bll· mı ~ «>~ 4~...... umya. ye Londra 12 (A.A.) - Bükreşted 
ı;;ııildinncktedir, ati edilen notalann tudikine dair yon eyetmın ır aran 1 e e onu • tan'areler gonderfib•~1r K ..ı-. ..... 1 

:L 1 . l"kl d L d" dirmi.ştlr ~· • a,,uv a.n resmi Alman ajansına vcrncn bit 

Amerika, Fransız 
donanması hakkında 

izahat istedi 
Londra 13 (A.A.) - B. B. C.: 

Amerika Ha.riciyıe Nazırı B. Cordell 
Hull, Fransaz donanmasının mihver 
kuvvetlerile bilfiil işbirliği edeceği 
heliındak.i haberler üzer.iı.,e Vichy' -
den malliına.t istemiş olduğunu, 
A.'nerikcın sefirinin mareş:ıl Pctain' -
le salı günkü görüşmesi hakkındn 
hiçbir ~ey söylemiyeceğini beyan et
miştir. --

Pariste idamlar 
Paris 12 (AA.) - 4 Pnri.sli, si

lah ve cephane sakladıkları için, 8 
lkkanunda i gal makamları tarafın
dan lc:urıuna dizilmişlerdir. 

kanun layihasının birinci müzakere· ~uş uu unan ıp 1 er en -.en 1 tez- samsun müddeiwmunllJ#l ise §(l- her tayyarenin ,erine ycntsı gönderi- haber - R k.e diııf 
)eri yapılmııtır. Meclis pazartesi gü- gııhlarına.a ku~lanılanI:ır.a • bu ~ara· hkllert dinledikten sonra ya~ ta- Ieeek ve bu daima. devam edecektir. Am~ ~o~ h~ya dd n elv 
nü toplanacaktır. nn tesrnıl edılmemesım utemışler: poru Dahiliye V~ gönd~ Japon taarruzu esnasndn. HawaJ t-.:ıir. ı c arp a ın e a etm 

dir. Tezgah sahipleri, lstanbula mü- tir. ~pon1a, ealüdlerln 1!adeslne at- adasına dört motörUl bomba.rduno.n ca 
Meclise verilen yeni iki fettiıler gönderilmesi suretile vazi- !an llynsın döğiildüğü tlldlrllmektc tayyareler . gönderllınlşUr. Kaybolan 

kanun layı"hası yetin tedki.lcini, ~ tedki]( .olu- idi. blı1 düş.ürülmti3 ıse de diğerleri mtı-
nan el ve ıeıv tezgahlar1J1m faalıyet· Meclis amııhal encümeni, tunme retteba.t ile birlikte, bazı hBSara :ına-

Ankara 12 <Telefonla) - BAkimler !erinin :inkişafı · "n bu arzulannm hukukuna taallıilt eden bu §l.kAyetın ruz kalmakla bera.ber, muhtelit tay-
kanununun 120 nci maddesinin ta- tahakkUk 1 .. IÇl v • • ~yfp Tail ~o otm:ısıno. ya~ meydn.nlımnı:ı 1nebllm erdir. 
dilİne dair kanun layihası ve Vakıflar •. .. le ud~a Buzuınd.lekolldugul'!uk ıdlen göre yapılacak ımm.melenln, evrakın 
umum müdürlüğü 941 mnli yılı bfit- surmuı r ır. u ı er a • a ar Devlet Şf.trasıno. tevdlinl emreden kn- Vqhıgion 12 CA.A.) - Bah.rlye N~ 
çeslndc d~kllk yapılma.sına. dair makamlarca tedk.ik edilmektedir. 'tlunun seldzınci maddesine :l:;t.lnad zın albay Konx, Honolulu'Y& gci· 
kanun layihası hiikümet tnrnfından 'Ctt.lrllmesl tcap cttlği kanaatlndedlr. miştir. 
Meclise vl'rllmiş ve aU\kalı enctlınen- l tanbul maarif müdür- EncOmen 'kanunt Dl1lllJn{'lcn1n ıera 
ıcre gönderilmiştir. ve ikmall lüzumunun Da:hlltye vekfı.- Mareşal von Bock 
Pamuk c_elcirdeg" i alım lüğüne B. Reşad tayin lcthıc blld1r11mosfne ve keyfiyetin azil mi edilınir..? 

edildi meclisln tambhıe arzmn. ıttırtlklıı. ka- x 
nı.r vermişt.lr. Ncvyork 12 (A.A.) - Kuybi-ve satımı Ankara 12 {Telefonla) - Tıev-

bmir 12 (Telefonla) - Pamuk çe- Fik K t' f h - • ı t u un ve a uzenne nçı an ı:s--
klrdeğl ihracı hakkı yalnız prunuk b 1 aA __ "f üd"" ı-w~ M "f 
tanın satı~ koopcrati~rt birliğine- tan !1 ~vıaarı m . ur ugune .. a~~ 
verilmiştir. Sair firmalar memleket Vekaletı orta tedrısat şube mudur· 
dahlllnde alım sntıına devam edecek~ lerinden B. Repdtn tayin.İne karar 
lerdlr. vıcrilmiştir. 

B t k 1 ıe!ten <New-York Timen gazetesi· a um onso osumuz . _ 
Ankara 12 (Telefonla) _ Batum ne gelen bu telgrafa gore, Mosko-

kansolosluğunda. muııvin kon.oolos E- va cephesindeki Almnn komutanı 
mtn Vefa meritttıe natlolurunuş ve ye- general von Sock vazif~sinden knl
rloo merkezden Na..tbı lJalı:Qet tayln dmlmıştır. 
'Olunmuştur, 

1 

l!le demeli? 
Tüzkçedc cotmek>. <yap

mak:t fiilleri zaten bıkkınlık v.e
rccck d:o-eoede çak kullanılır. 
Bunu bir de yapma §Ckilde art• 
tırusak yazımızdan bütbütün 
usanç getirirler. 

Örnek: 
Ajans <meydan okuma yn· 

pılmamışb> tabirini kullanıyor. 
Böyle 

dememeli; 
<Meyd n okunmamışh» 

demeli! 
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« ••• ~»~«~W» '·~---~••••••••••••••~••••-•••••••••·~~~--------~--· ~allan b~~m~~. 
İçinde bulunduğum.uz ym yılın 

l:loğurduğu öyle anlamlat' var ki, 
türl>;;emi:z:le bunlcı.n, ne edip edip, l 
ıöy!eyehilrneğe uğraşıyoruz. 

Bir örnek: 

lhtikarla 
mücadele 

«Normalin üstünde» demek için 
cüsnomal» ı denedik. Böylelikle Bir depoda millıim demir 
lürkçede bir de «başek», yani sözün stoku bulundu 
başına yapışan ek yaratmak yoluna 
gidiyorduk. «Batı dillerinin zengin· 
liğini doğuran bu, (üs ••. ) biçimi ha· 
fek'lerden bizim dilde de olmalı!» 
diyorduk. 

Halbuki son günlerde «fevkala· 
de)) yi <cÜsolagan» diye değil de 
«olagan üstü» diye çevirmeği daha 
uygun buluyoruz. Öyleyse, ,öyle dü· 
ıünmek, pek de yanlış olmasa g~ 
rektir: 

- Türkçenin kurul.,.u. garp dil· 
lerininkinin tersine olduğu için. yok· 
aa. bu gibi eklerin böyle sona geliş· 
lerini göz önünde tutarak mı dilimi· 
zi eıenitlebnek yoluna gitmeliyiz? 

Sahiden de, itte: 
«Nonnal üstü», «nonnal altı», 

«normal dqt» diyebiliyonız. Hepıi 
kolaylıkla anlaşılıyor. Bunları birle-
ıik kelime olarak da yazabiliriz. 

t<Reel& in karşdı.ğuu bulunca «sur
reel» gibi sözleri de hep o biçimde 
anlatabiliriz. 

Bir muharririmiz şöyle yazıyordu: 
«Böyle bir kahramanlık üstü atı

lııla ...... » 
Bu fikir, osmanbcaya ancak do· 

lambaçla geçirileceğine göre, türkçe 
yalnız bu «Üstü» sözcÜğÜnün yeni 
lcavranı,ı dolayı.sile bir zenginliğe 
kavu•mllf oluyor demektir. 

«Fevkalitiyab gibi ıöderi de 
ulışkanbk üstü» diye çevirebiliriz. 

J, yalnız türemekte değil, üret• 
rnektedir de. 

i~~ 

Ne edip edip şu işi bir 
sonunca bağlamalı! 

Araduırada akla yatkın o bu dü
ıünceleri ileri süreriz. Nedense ku· 
lak asan bulunmaz. 

işte biri daha: 

Pek sayın bir tanışımın ba,mdan, 
geçeu gÜh. bakın. ne geçmif. 

Gece yansı, evin içinde bir gürül
tüdfü· kopuyor. Zil de acı acı çalını· 
Yor. Bir de açıyorlar ki, kapıcının 
kl2l! 

Çırpmıyor yavrucuk: 
- Babam kalorifer ocağına kö

mür doldururken bayılıverdi... Ku· 
zum. yetişin. 

Evcek hep aşağı iniyorlar. Ne 
görsünler? Adam köskütük yahyor. 

Aman bre... Suydu, kolonyaydı, 
Uk°uf!tlirmaktı... Ayıltamam~lar. 

- Gümbürdiyecek... Bir dok· 
tor!... Parası benden ..• 

İki ki§i, gece yarm araştırın.ağa 
çıkm·~. fstanbul kazan, onlar kep· 
çe •.• Gelgelelim, bütün kapılar, ön· 
lerinde duvar kesilmiş. Nereye b<4 
\'urtdar: 

Dün şehrimizde bir demir stoku 
meydana çıkanlmıştır. Stoktan ha
berdar edilen Flat Murakabe teşk.illl.
tı, ba.h.sedllen yere memurlar gön
dermiş ve burada araştırma yaptırt
m~tır. 
Ayaspaşadakl bu depoda kfilliyetli 

miktarda demir bulunmuştur. Stok 
sahibi bulunamadığı için dük.kll.n mü
hürlenmiş ve mal sahiıblntn alleslne 
de tebligat yapılmıştır. İ§e adllye de 
müdahale etmı.şt1r. 

Dün, Hilmi, Tevfik ve Ramazan 
adlal1llda üç kişi çi vl 1htı.ka.rından 
yakalanarak adliye~ veril~tir. As
liye ikinci ceza mahkem(lsinde yapı
lan muhakeme sonwıda bunlardan 
Hilmlnin 8() lira para cezası Ödeme
sine ve ylrml gün dükkanının kapa
tılmasına, Tevfikle Ram.azanın yirmi 
beşer Hra para cezası ödemelerine 
karar verllm~tlr. -

Bakkal Ali maıkarna, bakkal Yorgi 
beyaz peynir, tütüncü Bedros bira ih
tikB.nndan yakalanmışlar. asliye 
iklncl ceza mahkemesinde yapılan 
muhakeme sonunda yirmi beşer lira 
pnra cezası ödemelerine ve birer haf
ta dükkll.nlarının k:lpatılmasına ka
rar verilmiştir. 

Tuhafiyeci Nesim, bakkal Serg1s, tu
hafiyeci Mustafa muhtelit eşya üze
rinde ihtikar suçundan ya·kalanarak 
mahkeme tarafından tevkif edilmis
lerdlr. 

Kömürcü Yunusun kömürün pera
kende kilosunu 7,5 kuruşa sattığı ha
ber alınmış. bir cürmü meşhut tertip 
edilmiştlr. Suç üstünde yakalanan 
kömürcü adliyeye verilmiştir. 
Hurdacı Arşak, kendisine müraea

a t edip karpit 1stiyen mü,şterllere 
(yoktu~ cevabını ve~tir. Bunun 
üzerine ma~azada araştırma yapılmış, 
ve bir fıçı karpit bulunmu.ştur. Arşak. 
adliyeye verilecektir. 

Şehirde bu sene 15 bin 
ağaç dikilecek 

İstanbul Belediyesinin şehrin ağaç
landırılması için 5 senelik bir plan 
hazırlandığını yazmıştık. Planın tat
bikine bu sene başlanacak ve şehrin 
bazı mıntakalanna 15 binden fazla 
ağaç dikilecektir. 

Belediye dikilecek olan bu ağaçla
rın halk tarafından zedelenmamesi
ni temin maksadile ağaç dikilen mm· 
takaları parmaklıkla· ayı~a. kamr 
vermiştir. Parmaklıklar anoak ağaç
lar tuttuktan sonra kaldırılacaktır. 
Şimdilik ağaç dikilmesi kararlaştı· 

nlan mıntakalar Topkapı meydanı, 
Tozkoparan civarı ve Kasım.paşadır. 

Kanatlı bir nesle malik oldu-
ğumuz gün, hava sınırunız her 
tehlikeye karşı kapannuştır. Mil
li havacılığımıza yardım etmeği 
unutmıyalun. - Bey erendi gelmedi. .• 

İçlerinde düll.edüz şöyle diyeruer ______________ _. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d :? oluyor: 

- Beyefendiyi uyandıramayız ..• 
Geç yattı ... 

Beride. adamcağız kakırdaya.
cak. 

Ar.ıdan epev geçmiş; gfuı ağara· 
cağına yakın bfr hekim bulup getİi· 
nüş!e•·. O gelinceyedek, yaşlısı gen· 
ci, ha.kon biliri bilmezi, bütün ev 
halkı kapıcının baş ucunda didinip 
durmuşlar. 

Hasta gerçi ölmesine ölmemiş, 
arnma, ölebilirdi de. 

Diyorlar ki: 
- Belediye doktoru var a ... Onu 

çaivmalıydı. .• Gelmek zorundadU". 

Sini da ... 
Yeniden ileri sürüyoruz: 

- Nasıl nöbetçi eczahaneler var· 
sa, nöbetçi doktorlar da olmalıdwr. 
Poliste ve eczahanede kapılarında 
bwıla.nn adresleri bulunmalıdır. Ba· 
şırnı.z sıkışınca kendilerini çağırabil• 
meliyiz. 

İlgililer: 
- Olamaz! diyerek baştan 

savmasınlar. 

Bu, olmalıdır. Olmaması yüzün· 
den çok sıkınh çekiyoruz. Çok? 

(Va .-Nu) 
NOT: Ba de buna karşdık şu düşünce· 

rnizi ileri sürebiliriz: 1 - «Ne edip>, ve daha kuvvet-
- Koskoca semte bir 0 elvenni- tisi olan «ne edip edip> sözleri <he· 

Yor. Hele bacak kırılışı, kol çıkıtı, bemehal'.. mu~a.ka, m.u:lak. ille, her 
bilek incilişi gibi vak'alar da var ... halde> sozlermm yerını tutuyor. 
Bilemediğimiz: Bir sancıdır tutu• 2 - cBazı> sözünün öz türkçe
Yor ..• 1941 yılında İstanbul he1D1eh· sini ne edip edip bulma:k istiyorsak, 
tisini hakkıdır: dilediği her saatte sanırım, <o ibu> dur. Yukarıdaki 
çdokçısmı da bulabilmelidir, fıtıkçı· ikinci yazının ilk cümlesine bakmız. l 

- Neyd.i o bir zamanın 
iskarpinleri ha!)' Amca .•• 

... Beş santim .. , 

bulvarı 1 Gazi ------
inşaatın hızlandırılma

sına çalışılıyor 

Vali ve Belediye Reisi doktor Liıtfl 
Kırdar dün saıba.h Gazi bulvarı saha
sındaki ~aat ve istimlak faaliyetini 
tedklk etmiş.tir. Doktor Liıtfl Kırdar 
bulvarın tanzi.minin mümkün olduğu 
kadar süratıe ikmali için alakadarla
ra. emirler vermiştir. 

Dlğ'er taraftan öğrendiğimize göre, 
Gazi bulvarı inşaatını deruhte eden 
müteahhit, şartnamede mevcut müd
detin arttırılması hususwıda Beledl
yeye müracaat etmiştir. Müteahhi
din iddiasına nazaran Gazi bulvarı 
tafsilat planlarının Beledlye imar 
nıüdürlüğü tarafından zamanında ve
rilememesi inşaatın bir müddet ge
cikmesine sebep olacaktır. Belediye 
vafilyeti tedkik etmektedir. 

Bir çocuk tramvay 
altında kalarak öldü 

Dün sabah Amavutköyünde feci 
'bir kaza olmuştur. Sabahleyin vat
man Nurinin idareslnideki 237 numa
ralı Eminönü - Bebek tramvayı saat 
8,50 de Bebekten hareket etml.ş, Kız 
kolleji civarında He.lil paşa konağı
nın önünren geçerken konağın ya. 
nındaki 214 numaralı evde oturan 
Hüseyjnln yedi yaşmdakı kızı Nuray 
annesile bera.ıber evden çıkmışlardır. ı 
Bu sırada Nuray karşıdaki sebzeciye 
gitmek üzere birdenlbire annesinin 
yanından ayrılıp tramvay yoluna · 
koşmuştur. Tramvay süratli gittiğin
den Nuray tekerleklerin altına yu
varlan~ ve ön tekerlekler üzerinden 
g~erek çocuğu belinin sol tarafından 
parçalamıştır. 

Nuray derhal ölmüştür. Adliye 
doktoru B. Enver Karan tarafından 
yapılan muayene neticesinde cesedin 
gömülmesine ruhsat verilmiştir. Vat
man Nuri yakala:ıarak tahkikata ba§· 
lanmı/itır. 

Basire adında bir kadın dün Şa.hiıı 
paşa önünde tramvay durmadan at
larken dü.şmüş, ağır yaralannuştır. 
Basire Haseki hastan.esine kaldml -
mıştır. 

Vitrindeki kumaşı 
satmak istemiyenler 

Okuyucu 
mektuplan 
--

Şişliye yeniden çöp 
dökülecekmiş! 

Belediye gene Şişliye çöp dök
mek için hazırlıklar yapıyor. Hür
riyet abidesinden, Darülacezeye 
doğru şoseyi 200 metre takip eder-

seniz, burada İngiliz mekte
bi spor bahçesinin duvar köşe
sinin karşısında, amelelerin bir 
yol yaptığım göıürsünüz. Bu yol 
şoseden ayrılarak sağdaki ufak 
vadiye doğru gidiyor. Amelelere 
bunun ne olduğunu sorarsanız 
size çöpleri buraya dökmek için 
150 metre uzunluğunda bir yol 
yaptıktan cevabını vereceklerdir. 

5 sene evvel gene bu mınta.ka
da. h:üta o zaman Darülaceze is
tikametinde abideden blr kilo
metre uzakta ve aynca Mecidiye
köyü civarında bu çöpler dökül
düğü zaman, İstanbulun Pangaltı 
civarına kadar gelen sinekleri için 

halk neler çekmiş, matbuat ne 
kadar yorulmuş, doktorlar neler 
yazmıştı. 

Geçen sene belediye gene bu 
il.bidenin yanına çöp, hayvan ahır
ları yapyıordu, matbuatın hare
kete geçmıesile bunda.n vazıgeçil
mişti, yarı kalan ahır inşaatı h9..Ia 
durur 
Yazın tamamile, kışın da gü

zel havalarda., bu mıntaka. halkın 
tenezzüh mahalli olduğunu ve 
sonra da Hürriyet ö.bidesl.nln Türk 

millet için bir kibe olduğunu bir 
tarafa bırakalım, fakat halkın 5 
sene evvel bu çöp meselesinden 
neler çektiğini, bugünkü belediye 
unutmuş görünüyor. 

Küspe'ye 
el konuyor 
Elinde küspe olanlar 

beyanname verecekler 

Birçok büyük abidelerin, bin.ala
nn, gemilerin küçük modellerini gö
rürsünüz. Onlarda hiçbir şey eksik 
değildir. Abidenin, binanın veya ge
minin aslında ne varsa, bunlann 
hepsini modelde bulabilirsiniz. «Ha· 
yal» denilen muazzam şeyin bu 
tarzdaki küçük modeli de muhak· 
kak ki bir tramvay arabasının İçi• 

İstanbul Valiliğinin tebliği: dir.. . 
ı - Fabrika imalatıhane ve tüccar Bır Okyanustan hır damla su alı· 

el inde buluna~ her nevi küsbeye el nız. Bunu tahlil ettiğini2: zaman koca 
konulması tekarrür etmiştir. birBahnmuhitin bütün evsafını o bir 

2 - Elinde küsbe bulunan fabrika damlanın içinde bulabilirsiniz değil 
imalathane ve tüccarlar 29 sayılı ko- mi? •• Tramvay da; bayat Okyanu
ordinasyon kararının 6 ncı maddesine sunun bir damlacığıdır. 
tevfikan mevcutlarını 12/12/941 tart- Dün bunu bi.r kere daha anla· 
hinden lUbaren 15/12/941 pazart:~ı dım. •. Kalabalık bir tramvay araba· 
aJqamına kadar kaymakamlara. mu- .. 
racaa.tla. beyanname lle bildirecekler- sında ıdım. Beyazıtt~ ka.l~t~. 
dir. ~alasarayadan geçıy?rduk. lçı· 

mızde ti Beyazıttanberi oturacak 
bir yer bulmak için etrafı konb'ol 

Kurtuluş dün dördüncü edenler, gözliyenler, bekliyenler 
seferine çıktı vardı. 

Kızılay tarafından Yuna.nistana Tramvay Galatasarayda. durdu. 
gönderilen yardım eşyasını Pireye Buradan bir tek lci$i kalabalığı yara· 
götüren Kurtuluş vapuru, dün dör- rak İçeri girdi. Ve daha biletini al
düncü seferine çıkmıştır. Vapur Yu- madan yanındaki yer boşaldı. He
nanlstana bu sefer 1600 ton yiyecek men çöktü! .. Ti Beya:nttanberi sua 
götürmektedir. Kurtuluş, ayın 20 beldiyen, oradan oraya atılan, bo· 
sinde limanımıza dönecektir. talan her yere hamleler edenler ara-

Eminönü • Taksim oto
büsleri i§lemeğe ba§lıyor 

Eminönü - Taksim hattında işllye
cek otobüslerin fennl mua~elerl 

smda henüz tutunacak san bir de
mir bile ele geçiremiyenler vardı. 
Gayri ihtiyari biribirimize baktık.~ 
Tramvay arabaswna ayağını atar at· 
maz yer bulan adam. ,imdi aÇIJllf 
gazetesini okuyordu. dün tamamlan~tır. Hat pazartesi • 

gününden itibaren açılacaktır. Bele- • 4tt:. tam _hay~~ ~~ sahne ... Her 
diye, imkan görüldüğü takdirde. bu ışte boyledır. Kmıı muradına ennek, 
hattı ileride Sirkeci ile Ha.r'l:ıiye ara- rahata ka~mak için uzwı uzun 
sına kadar genişletmeği düşünüyor. beklelr, didi4ir ... Kimi de hiç bekle-

meden. didinmeden istediğini elde 
1 
Maarif ve Milli Müdafaa eder. 

V • • G •• l 1 Ben kendi hesabıma oturacak yer· 
ekillerı uze sanat ar Ierio en arkasında ınrtımı dayaya-
akademisini gezdiler cak bir botluk buhmqtum. Burada 

O 1 • A J Ah d" Sehrimizde bulunan Maarif Vekili oturmaşam bile h~ değils~ ~
te cı S an me ın B. ·Hasan Ali Yücel ileı Milli Müda- yordum ••. Fakat bıraz iler~de bll' 

tehditle parasını alanlar faa Vekili emekli k<;n·gen«:ral Ati ::._ açı~tı. ~aya oturmagi k ta: 
Sirkeci clvannda orelcilik yapan Riza Artunkal dün Örfi idare ko- l ~~ Bo~ ~am ç~ b s d 

Aslan Ahmet adında biri, şoför Hay- mutanı Sabit Noyon ile birlikte eye 0~. yuna en, .. ır~. ~ en 
darla dlğer tki arkadaşı tarafından Güz.el sanatlar kademisini ziyaret ~el Y~~lfti. ?turdu. Dondum ki es
otomobU lastiği satmak bahanesile etmişlerdir. Akademi mimari şefi B. kı sevgili yerun, sırtımı rahat rahat 
Ihlamur civanna götürülerek orada . s~dad Hakkı Eldem ile görüşen Ve- mavi camın önündeki dayadığım o 

Kumaş satan bazı mağazaların vit- tehdit edildiğini ve cebinde bulunan 1 k'II . A h . . f 
1
. ti giizel bo,Juk da İşgal edilmit! .• 

rinlerine en iyi cinsten mostralık ku- üç bin lirasının zorla ~lındığını lddia 1 er mı~an şu esının a:ı ıye H . b" b • . 
maşlar koydukları, fakat bunları etmişti. Zabıtaca yapılan ilk tahki- hakkında ızahat almışlar, bılhassa ayattakı ~çok b. areketlerunıze 
müşteriye satmak istemedikleri yapı- katta Aslan Ahmedi otomobili ne milli mimari işlerine karşı yakından 1 ne ka~~ benz1yen rr şey yapll'llf-
lan şikayetlerden anlaşılmıştır. Ihlamura götürdüğü ileri sürülen şo- bir alaka göstermişlerdir. Akademi- tun. Bırı kalksa da. bana: 

Dün de bir kumaş ticarethanesi för İzzet yakalanmış, diğer arkadaş- nin diğer yerlerini de gezmişler ve «Orada rahattın işte!.. Vakıa otu-
hakkında bu yolda şikayet .vapılmıştır. laı-ı bulunamamıştı. . , j 8. Burh~n Topraktan izahat alarak ranlar k~dar değilse. bile, .hayatta.ki 
Bunun üzerine Fiat Murakabe Şefliği Bu vaka etrafında tahkıkat genış- akademıden ayrılmışlardır. orta halliler derecesmde hıç olmaz-
memur gönder-erek keyfiyeti sordur- letilince diğer maznun Maksud ılc sa sırtını dayayacak bir yerin vardı. 
mu~tur. verilen cevapta vitrinin Mustafanın Rizeye kaçtıkları tesbit · B k d. • • • · 
güzelliğinin bozulmaması için böyle edilerek lazım gelen tertibat alınını~ Nevyork radyosunda una ~at etme ın.. Daha ıyısmı 
hareket edildiği bildirilmişti~.. ~a.-ı ve ikisi de Rizede tevkif edilmLş!erdir. türkçe neıtrİyat bul~ak ıçm tamah ~. tin. Başın~ b~ 
amafih, istenen kumaş muşterıye Haydarla Mustafa mahfuzen Istan- ~ geldı. Oturmak senın nene? Şımdı 
sattırılmış ve müessese hakkında za- bula getirilerok mahkemeye verile- Nevyork CN.B.C.) radyo istasyonu- sıkış dur bakalım ... ı. 
bıt tutulmuştur. c~k1erdir. nun cumartesi ve pazardan başka. her T ha b t k .. 

!!u·;n Tur·· kı'y" saat'ıle 18,30 d""' 19 a .. ramvay. ar. a sı aya ın en uil· 111111~111111111111ıı111nnıııuı11u~r•,11~:tc~nuur~H uı;uu~'llar-~ · Jıuı ~· " ...,.., 1 ük d ı d O bn d 
kadar türkçe neşriyat yaptığı bildiri!·~ ç.. mo e 1 ır. ray~ va ana . 
mek~edir. Neşriyat kısa dalga 19,8 dokerek, ona buna rıca edet"ek gı
ınrtre üzerinlden yapılıyor. renleri görürsünüz. tık adımdan 

Adliye Vekaletinin bir 
tamimi 

Ankara 12 (Telefonla) - Bazı 
mahkemelerde matbualar vasıtasiie 
işlenen suçlarda ehli hihrenin reyi 
'Ve mütalaast alınmaksızın hakim ta
rafından doğrudan doğruya hüküm 
veril~miyeceğine dair yanlı~ bir zih
niyetin hakim olduğu ve hatta yazı
da suç mahiyeti mevcut olup olma· 

1 dığıımn da hallinin ehli hibreye bıra-

sonra sanki tramvay arabasının ha
kiki sahibi imişler gibi: 

- Hey ... Vatman. .. Alma bu ka· 
dar yolcu! ••• diye köpürürler. 

Arabanın içinde ayakta duran.la· 
rm mütevekkil bir haJi vardır. Lakin 
oturduma mu?.. Sanki insana. apar
hman sahibi olmuşsunuz gibi bir his 
gelir. Ve adeta yanınızda duranlara 
huif bir merhamet hissederek ba-
karsınız. 

Hikmet Feridun Etı 

kıldığı görülmüştür. y dd ı 
Bu münasebetle Adliye Vekaleti G:en ":ili"an harbinde salta· 

tarafından alakahlara gönderilen nat Türkiyesi kıtlık içinde idi. 
bir tamim ile hakimlerin bizzat hal- Cümhuriyet devri. bolluk dev· 
letmeğe muktedir olduklan mesele· ridir. Bolluğun kıymetini ba. 
ler hakkında ehli hibreye müracaat .., ______________ .. 

etmemeleri ve bilhassa ihtisaslarının 
·yetmediğj noktalarda ehli hibrenin 
rey ve mütalaa.sına müracaat ettik· 
ı~ri hallerde de bu rey ve mütalaa· 
lan takdir ederek hadisenin suç teş• 
kil edip etmediği ve suçluya isna,t 
kabil:ey-etini haiz olup olmadığı gibi 
ehli hibrenin salahiyetine dahil ol· 
mayan hususatı bu ııey ve mütalaa
larından istifade etmek auretile biz
zat halletmeleri icap ettiği bildiriI
mi~tir. 

Boksörleri davet 
İst. Bölge Başkanlığından: Bolaı 

müsabakalanna I.ştira.k ettirilecek o
lan aşağıda Jslmleri yazılı boksörlerin 
13/ 12/941 cumartesi günü saa.t 17 de 
lbölege merkezine gelmelerl tebllğ 
olunur. 
Şevket, Yaşar, Hfumü, Salın, Kemal, 

Recep, AMi, İsmail, Abdi, Semih, Mu
vaffak, Hüseyin, Muhteşem, Cevdet>, 
Halil, Muzaffer, Kudusl. Hakkı, Meh· 
met, Şerit, Hamit, Kadir, Adil. 

Bay Amcaya göre ... 

' 

••. Oo santim derken •• , 

•T .. .. .. 

. 
" 

1
. . .. On be§. yirmi santime kadarı ... Oh, şimdi ne rahatız( .• 
yükaelmi~til.. B. A. - Nıe olursa olsun. o za-
• manlar gözümde tütüyro ı .. 

- Fakat onlar sı:hhata uygun 
doğildil 

B. A. - Bunlar da keseye uygun 
değil bayan 1 ••• 





.. 

1 ~~b~sfilnn IG~ 
Curum ve cınayetlerde 

::::~:::::t: Japon ordusu ve Piyer Loti zevki 
Pasta meraldılarina genoe gün Son günlerde Beyoğlu cadd-e-
Pasta 

muvaffakiyetin sırrı doğdu. Artık gene paı:..tacı dük- sinden geç.tinizse elbet gözünüze Muhterem mealeedqmı. profesör 
ki.nlarma ıöyle ayak üstü bir uğ. ilitm:iftir: Avrupadan mal gelme- Sadi .İrmak.•m Son Posta'da (İnıs:a.-
rayıp minimini tabaklar içinden, yinc.e iti yerli mala döken [*) nın cemiyet tesirile iyiye veya fıcna-
.rninimini çatal1arla elvan elıvan. çanak çömlek mağazalanndan ya aürüklenebilen bir mahlUk oldu-
burcu burcu, biçim biçim gıdala- biri vitrinine ak sakallı bir ihtiyar ğu iddiası iflas etmiştir) başlığile 
nııı alabilecekleri.. resmi oturtmuı. İhtiyar, gözündıe intişar eden bir yazısını dik.ka.tle 

Yüz paralık ekmekle, yüz ]>a- gözlük, elinde hrça, Kütahya İIİ okudUIIL 
ralılc peynirin daha iyi kann do- çini bir vazoyu aüılüyorl.. Şüphesiz beu burada ne mqhur 
)'uracağını bile bile, kalorisi meç· Bir bakıma meyhaneci baıha- L&bruzu mek.tebini ve De ele ona 
hv.,, neydiği belirsiz bir pastaya ya, bir bakıma kılık değiştimıif tamamen zıd ve makfuı ol~n müel-
on kuruı vererek can besledik.le- Noel babaya henzİyen bu tahta liflerin ıv<e bilhassa Amerikalıların 
rini sanacaklar ve sanki asnn adamın neyi temsi~ ettiğini anla- noktai nazarını müdafaa edeceğim. 
vazgeçilmez bir önemli işini yap- mak güçtür. Bu hakikati aramak için her hangi 

Japonya hızlı hareketile, hiç değilse bir kaç ay için 
geniş sahaları ele geçirmeğe ve buraya yaklaşacak 

Amerikan kuvvetlerine büyük engeller 
çıkarmağa muvaffak olmuştur m"' gibi, küçücük: kag• "'ıtlara du- Ş k • 1• k-ıt·· - .. . bir nr.zariyeye kapılmak doğru bir 

, ar ve ıs am u urunu una b k d V'ldi Fik.i 1 · 
dakla ...:ı·ıp memnun ve müte- d' d k d .. ~ d are et egı r. ı r er ve nazarı- d .., d .. h - .ı·ı . 'l . . nnı ~· e ıyor ese , a amın yuzun e • . d k d Japon ordusu ve onanmasının 1 1 gın a §UP e coı mıyen gıeını ennı 
'- · il devam -decek k• L ki T" ,_ t yeler hadısata nıe ereceye a ar te• l Ha . Yazan· b' d d · · d.bi .. d k oessım yo arına ~ • o ~ a, o J§l .. yo .. ur .. sana - fuk ed' V b l . . başarısı karşıaında ya ruz waı • ır an a enızın ı ne gon erm-e 
lerl.. kanndan bir örnek desek bu da- va . ıyor? aile. un arın bn~tıce~ adalanndak:i Amerikan komutanla· M. Şevki Yazman i~ bu c;eşit fed~arlar~ ihtiyaç ol .. 
Acıkan bir midenin feryadını h b .. ··k f 1 Ç" ._ .. b .. nedir? Bu su erın ceva 1 ır 1 l I d :ı.. lk' U k Şa k - d - b ilere hucun1 eden a uyu ga o ur. un .. u ugun• h kik . k bü' n gafi av anma ı, 'oe ı za r 1 1 ugu ve u gem 

böyle alacalı bulacalı bir gıda ile kü !ürk sanatının her kolunda av~~ rriyi Çl ara f;;: . .. Löm ahvalini yakından bitemiyıen bütün 1 uker mikta.nnı en az. 3.5 milyona Japon tayyarecilerinin ağlebi ihtimal 
susturmanın, ağlıyan çocuğu cici· olduğu gibi, çiniciliğinde işliyen tıy e ta yanftprlo .

0
rsuanla d- dünya da hayrette kaldı. Filhakı'ka çıkarmıştır. Bu ordnun ana vatan· gemiJ.eıle birlikte koodilerinin de 

li bicili bir oyuncakla sırstunnak- • 1 · · rozo vı: onun tara ar arı ın r a · f l l k • h b J d • k b 1 eller de genç sanatkar e lendır. b'. .. ruh" add"ı teza lngiliz ve Amerikan i o arına arşı daki kısmı 28 piyade ve motörlü lÜ· avay· uçmuş u un ugonu a u 
tan ne farkı vardır?.. ·· · mevcut utun ı ve m • k d d · ek ı· li v k 1 Zaten oy le olmasaydı, yam sanat h"' . l t b. determin'st beş seıne evıvelisine a ar aıma meni, ceman 1000 kadar tank, 50-0 etm azım ge yor. 1 0 sa norma 

Pakı·katte ı·kı'sı' de "uııturulmuş, L d h"I" b ·o-: t uratı, ımza ı am ır 1 b ,_'L • d kald y d' hl b'l J k. h ed'l ,,,._ 1 b k dar emin ve öldürücü , . _ oaya,tımız a a ıı u vıu.n·e o ur- zi'hn' . . . t 'zın t eşte \iç nıaoetın e ıgı zanne 1~ zır ı olomo ı o ara esap 1 • ..... ş a u a 
ikisi de avutulmuş demektir am- tulan çeşitten uyuşuk ıeller iıle- '!ebnc ırsıy~)e .'V'C .asarı tl e. \- len Japon deniz fllOQJ ve Çin harbi mekteclir. Haddi zatında bizim alış- isa~t eld-e etmek güç.tur. Hep::::i de 
rna birinde midenin sağlığı, diğe- el' · kıl. I d lclıv fetmı~ler ve canı erın emaye erı e · ba-layıncıya kadar 17 piyade tü- tı.;ırnız ra~·amlara go··re, bugün ha- tesadüfe hamledilemez. Hayır. he.1-. 
rind ... çocuğun huyu paha.'lınal.. mesa e ır arpa oyun an az . I I .k 'ki . . l menile 4 süvari tugayından ve ce-- rekata girişen bu kuw, elin mevcudu ki yanın d~zin.e_ Japon tn.~yarecısı 

sey ıf mh' ap ~ohun a da gfırnlaız ]erinde olmıyan mücbir bir takım ~ .. .. 1 
Hele buğday unundan başka olamazdı. tesır er e 1 a etti ~n~ı :"'~ ;n a~n man 300,000 kişilik bir hazar kuv· pek. fazla bir ,ey değildir. Ancak bilerek bu lngılız ve Amerikan ge• 

h d y . . p· Lo . ··ı l" ld F cezalandırılması met'IC esını e e e v.....:-den terekku··p ettı'gıv· bilinen Ja· Si.u.apur-'-'-' ı· ngi)ı'z, Hindli milerile havaya uçtu amma, Japon• er şcıy en paeta yapmaga ızın k t ıyer .. ~ o e kı ~~.ey oku. _ı a- alarak bunlann cemiyet muhitinden <>LU• --e caıa ve 
çıktıktan sonra ortaya kim bilir a yeryuzune e hgı zev tonu- . . k . l 'k poa kara ordusunun gÜnÜn birinde Avustral}~lı kuvvetlerin 100,000 lann daima en korkulu rüyasını teş-

1 k '- h•t• fi'' b·ı· ancak yem hır ta ım cınayet er ı a d b. h I '--- d F::.ı:-:...d k. ı~ı d p .fikt k' 1 ·ı· A ne acayip nesne er çı aca&tırt.. mu a a nz vere ı ryor. . . h . 7 - 8 bin mil kutrun a ır sa ayı kişiden faza onna ığı, ~ ... ;,,,. e ı ııw e en ;ısı e ı ngı ız ve me· 
. ~tınemelen ıçın tecrıt veıya apıs d , · L d · ·· .. l .. w •• d kk 

Sudan peynir, bilmem neden te- Hoş. kendı aramızda, halkı edilmeleri icap ekiğini yoksa ıslah- kaplıyacağı, bugünkü ka ar müte- Amerikan kara kuvvetlerinin takri- I rıs:an enız ustun ugu. ': muva a-
reyagy yapan esnaf dehası böyle " d k T·· k 1 · _ı~_,, 1 addit cephede döv;;-Tek ha§8.lılaı ben bunun yans kadar bulundugu-- ten olsun berteref edılmış oldu. Ja-yuz e ae aıen ur o an §llllaıu haneler ile bunları yo a getirmenin ~ k 
bir buyurultuyu ele alınca bütün Beyoğluna hala (Karşı) diye ha- imkanı olmadığını iddia c.tmişlerdi .. göstereceği kolay kolay akla gele- nu. Hong Kong'da fngjliz harp teb· pon ordwunuı:: ilcinci muvaffa iyet 
rnarifetini meydana vuracaktır!.. kanlar varken, Piyer Loti zevki- Otuz kırk sene kadar az çok bü- mezeli. Vakı.a bugün Ja~ liğindc bölüklerden bahaedildiğ.ini, sırrı da budur. 

Günün birinde, içine yağla şc- nin Beyoğlun<la bili. Ya.tama.sına kümran olan bu nazariye F ra.3.sız müstemlekelerile beraıber yüz m:ıl· nihayet bütün Hollanda Hiodista· Şimch eşas harekatın seyrine ge-
l:er karıştırılmış, kiremit unun- kızrnağa pek hakkmıız olmasa profdsörü Lakasani ve diğerleri ta- yona_ yakın n_üfusa ~hip bir impa- nındaki kuvvetlemı. de 30 • 40 bin ı lelUn.: Şimdilik çok seri olmamakla 
dan yapma, bir alafranga iaimli gerektir!.. rafından fiddetle reddedilmiş ve. in- ratorluk oldu~nu bılry?ruz. Fa.~al derecemnde olabileceği düfiinülürse lberabtt Japonların Malayada ilerle-
;>asta görürsek hiç şa~myalım !.. san denilen mahlukun muhit ve ce- şurasını da bıl.~oruz kı daha dort, bugün Japonyanın bir anda Siyam. rr.eleri "f'e Singapuru abloka etme-

Allah pasta tiryakilerinin yar- [*1 Danaı edebİyabmmn ba- miyet tesirile iyiye veya fenaya gi· beş sene evvelmne kadar Jı-ponlar Malaya. Birmaıııya, Hawai adaları, !eri biraz mukadder gibidir. Fakat 
dımcıııı olsunl.. pna!.. debile<:eğini ve bütün canilerin ve tayyare motörlerini Almanya veya fi1ipin ve Borneo (Felemenk Hin- londan daha mühim olarak Filipin 
ı::::::==================:ıı== ·--=:::c:-a::ıı-======- yahut fena insanların mutlaka cani Amerikadan çekiyorlar ıve ancak distanı) da hareki.te giri§!C-hilmesi-) adalarile Pasifikt-eki belli başlı 

m do<Ymus olmadıklarını grafiklerle is- 1000 tayyare içinde hesap edilen nin hikmet ve sebepleri kolaylıkla 1 
Amerikan üsleri ve hatta petrol 

4 D ~ ~~!~ ~t~ 1 tati'stlklerle iddia ve isbata çalış:nış- birkaç hava ~ayına sahip bulunu- anlaşdahllir. Yani Japocların bu ka- ıkayuakları dolayısile Japonlar için 
~ 4 lardır. Profesör Lakasani'de.n maa- yorlardı. Bugun Uza! Şarkta h~ dar geni~ ~ahadalci harekata birden çok mühim olan Borneo adasın 1 da 

<;) ~ O •O · O o _ da Doktor Huber, profesör (Tetyen patlar patlamaz, d~yanın .eıı :ıyı başlamalan, her şeyden evıvel, bura- işgale uğrayacağı muhtemel gö·ü· 
Marten) ve (Moru) da uzun çalış- ı t8!Yare ~ tayy:;.recııs_ıne sahıp olan lann bizim düşündüğümüzden daha nüyor. 

Yeryüzünde 221 milyon bitaraf var ,malarcian sonra elde ettikleri neti-~ devlctın, yanı lngıl~ere ve.~Je- fazla boş olmasından ileri gelmek· Mulıtemd görünüyor diyoruz, zi. 
ederde bütün çalı~alara, terbiye rikanın h:ı-va kuvvetlen daha ıkı a· tedir. ra kara ordusu mevcudu ve bu sa• 

Avrupa harbi, Uzak Şarkta başlı- tatisti.kte deniliyor ki: cBugün har· vıe telkinlere rağmen fou morale rpon kalyı~ı _ha!ıı:mtad~ı-' Ja~k0:1Ahava İkinci sebep tamamen manevidir halara yakınlık dolayısile daima üs-
.. h b ') h. d _.ı.. b . . bi f _L b' k 1 d n.il b.l k .. .. L' d k kuvvet erııı:ıın iki ngı ız ve ı ·ı me- , • 1 t:- . tt 1 J 1 b . .. an mu are e ı e, ır ünya muna- e gırme.mJJ. tara anca& 11' aç e e ı ece uç yuz vaıs: a a a§lca 'k.a ffıh ... b d ki ve Japon a!'kerlerinin evvela aile ve ;.,ı.1 vazıye e o an apon arı u ı~· 

re-besi şeklini almıştır. Şimdi dünya· devlet vardrr. Bunlar da şunlardır: ı bir ve yahut iki şahsiyete tesadüf J rı .. ~ sa ;ru~~nı .. atı~ ~ ~rı- milJet içinde, sorua da ordu, do- g:ı!Jen ancak denizdkei üstün!:.ik 
tıın beş 1ı:ıtasında da. harhediliyor. Türkiye lsviçre fsv,.,. İrlanda Por-1 ettiklerini istatistiklerinde göster· mlog~~-nm b' l ~ atıen uzel rın ke 'bu· r rıanma ve hava kuvvetlerinde yetiıı- ı alık.oyabilircli. Halbuki bugün asıl 
Y ' ' -.,., • · 1 d' ru acııtK, se ep en araştırı aca , ı - • . 

eryüzünde 2 milıyar 234 milyon t.ıkiz Cemı.bi Amerika nükfunetleri. mış er ır. t l k b' keyny-ttir tirilme tarzından ileri gelmektedir. muharebe saha~n olan Smgapuı· -
İnsan ıvardır. Bunun 221 milyonu, Afrikada Liberia ve As ada iki dev- Amerika müellifleri daha ilerjyıe re Ja ına~ ~r 'Ik d '"be :1 he e· Bundan birkaç; sene evvel Japonla- Borneo - Filipin sah:ısında denizde 
l'ani ancak yüzde onu muharebe dı- y 'd k · · f · t · l · apon arın u 1 ar 1 e 1 ş ı_ ,_ ,_ _ l · · 1 d J la .. f' l .. w.. •• "t · let. lg~ here ırs.hı!e ı ve asd~krıkzm eslır erı- yi hallettiklerini veya düşmanları ırm ıyeni 'oir taıı.ım motoıı:>0t ar IÇB'l-1 e d-~~oı:b.rmA us ~kn ugu bsoz gol ur-
ftdır. Diğer iki milyar 13 milyon in- I R ph . . ... 11.. nı emen ıç nazarı ı ate a r:ııya· ı . . t 1• f . .. k" l de en büyük zırhlıyı havaya uçura- me ıgı gı ı mf!rı anın u sa uıya 
lan muharip zümreye mensuptur. spanya, us ce esıne gonu u- rak bütün kuvveti terbiye ve telkine lıÇJn e ad}~'ı n:u!11._ıu_!!_ 0 :ıya~ z~r~: caJr. torpidolar tertip eıttilı:l'eri.U: ve göndereceği kuvvetlerin uğrağ· olun 

B. 1 b h ler önderdivinden bitaraf &a!)'lla- hi f . l d' H A . ar 'Y'Cr "" erını ıuma ece egı-
ır sviçre gazetesi u ususta g & • ve mu te at etm~ er 11• atta ~-. liz. Kar lanndaki düşmanlar gerek bu motorbotlar içerisine oturncal~ yerler de Japonlar tnrafmdan i gal 

faydalı bir 1'statisb'k yapmı<>tır. Bu is- maz.> san yavrusunu bır hamura teşbıh J · Ş1 k I k v f. d ·ı · k d' f' l · · f d (C d 'b') k l } " . •V• . ınııan ve gere se ma zeme aynagı :e aı enn en ı ne ıs erını e a et· ıuam a ası gı ı veya on o 
ederek . cBunu ıstedıgı:nız §'dele ko- 'n"b w·ı k et .. t meı-1• bahasına dü~man zırhlılarıı1ı 1 edilmektedir Bu mıntakadan Ja· 

v .b. b" v d .. ı a.ı e so::ısuz mu avem gos ere- .... , . . 

Bt. r Fransız bestekArı o"· ı ~u yacagunız gı • ır çocug~. ~mazısı lcek kabiliyettedirter. Ancak eski ta- uçuracaklarını duymuştuk. Bundan poL..İarın sökülüp atılması hava '\e 
C1 U ne olursa olsun verecegımız esaslı b' il h L• •ta tekaddüm> kevfi. birkaç gün evvel de Japon donan· ckaiz kuvvetleri itibarile Amerika· b' ·1 . d•V• . b' . h r ır e c are1'.a.• ~ 

.. . . ter ıye_ 1 e .~t~ ıgırruz. ır ınsan a ı· yeti, bugün Japonların elin<ledir ve masmm eski bir başkomutanı, Ja- lılam. daha üstün bir :> ığına • y:ıp· 
Fransanın tanınmış operek beste· metz: cGuzel hır pıyes var, fakat ne get:rebıhrız.> dedil:.r. t t ·· · kaidesi oldu~u üzere pon ordu ve donanmasında bu ,.,.sil maJanna bağlıdır. Onun da ne 'a· 

lıar] d H . Ch . t' • N. b' .. l" iki' k h l G" ..... '-' da 'k' ,_ s ra eıının esas o y-:ı arın an enn ns ıne, ıce ır tur u mus ısmını azır ıyaına- oru1uyor ıu orta ı 1 A.Utu::> b k fiy t h b' a kadar da fedakarlıkları göze alacak surette kit meydana geleceğini bilmivoruz. 
tehrinde 74 }'a•ında ölmüştür. Oui&- dık S d b' I l d' d k. b' 'b' · t d u e-y e ar ın sonun .. . en e ır şeyAer var mı.> ıyeıvar !r .. ı ın mne amaı:nen zı ve kendisini hissettirebilir. bir talim Ye terbiye !!İstemi takip Binaeraleyh Japonya b•J hızlı hııre-
tine iptida hoca olacaktı. Fakat bu sormuştur. Be&ekar şu ceva:bı ıvu- 1 mak~tur. Şu halde hakıkat nere- J k c! h t l' d"ldiv· . hatt~ b .. d h ketile hiç de<,+ bir l· c;. t:.'" için ge· 
llleslek hoşuna gitmemiş ve kendi· ı:niştir: «İstediğin kadar ... > Bir ay idedir~ ~po~ ar~. or usu azar a_ım ve e ı gını ve ... a ~ yuz en azar . ,.,. ,, . • v • 

ıini musikiye vermiştir. Piyano çal- p . . . . E V d'kk l· terbıyesıne gore, seferde, yekun 2,5 zamanında mu:hım ınsan kayıpları nış malan ele geçırmege ve bu aya 
sonra hl • Phi operebnin oıynanma· kvj': a ~u k"n~:z:~n 1 a.te. a milyonluk talim görmÜ§ bir kuvvet olduğu için, bu çeşit talim ve terbi- yakla~cak Amerikan kuvvetleTine 

hıasını öğrendikten sonra iptida Pe- sına başlanmıştır. ma. l ~dm ~r ı .. ırhaıyet ,.eb~sal~k 1 çıkaracağı hesap edilmektedir. An· yenin ~nkide uğramı!I bulunduğunu büyiik engell=r çıkarmıya muvaffok 
ti. Casino' da piyano çalını§. sonra B t k d wb .. .. tesır erın -e ış mun asıran ıyo OJI cak b d b . Ç' d v "f . ş· d' kı i T A 
!Dar kılar bestelemeğe ba§lamJfhr. t'" uk' opJeOred of a ar ra~-~_\_gonnuş-1 tezahürata mı münha3ır kalıyor? Ai-, h eşb sende en ekrı d ın e yaptı.gı ı .şa ettı. hılml ı vba a ~gı ız ":':e1·· me- olmu~tur. Onun gösterdiği derecede 
l• Dalb ur ı, e a oynanaca-."-en. ya• ] . . h' . h' . . aıp, u or unun a rosunu geruş- rıkan zır ı an u çeştt motor u tor- çobukluk, fedakarlık cü.sterilmez e 
•vıayol, Paulin, Dranem, ert, p . 1500 dı f enın, cenııyet ve mu ıtm ıç tesırı l . k 'b . . l f.' 1 I b nız arıste e a oynanmıştır. k d .. M 1• alk l'k b' b etımş ve ta rı en 1 - 1,5 mılyonu pıdolar tarafından hatırı madı am- bu avantajını alabildiğine uz~,abi-. ragson tarafından söy eni en u ıyo mu ur, ese a o ı ır a· 

' 
k 1 b k b k Bunun üzerine bestekar Rarkı beste· b h 1.. I b' k bu cephede olmak ÜzeTe, :> etİ~mİ§ ma, dünyanın en son ve iyi yapıldı· lir. ar ı ar üyü rağ et azanmıştır. . " • anın ma ru u o an ır çocu veya ~ 
Bu sırada Umumi harbin başla- lemekten vaz.geçmış, cDede>, c~a· torunda görülen gayritabii ve gayri ==========--===============-======================= 

hıası, harbi müteakip baş gösteren dame> operetlerini ve diğer birçok ahlaki hareketlerde o ailenin hayat u· - n ı·versi•ted e 
karg:;şalık Christine' nin çalışmasını operetleri bestelemi~r. taııınm, intizamsız.lığının peri.şa.nlı-
durdunnuştur. Bestekar bir gün so- Cbristioe, 25 Y8flndanıberi her ae- ğının ve bin hir türlü mahrumiyet 
"-akta giderken tiyatro müdürlerin• ne kıwı Nice'te ~rircli. Bu defa da ve sefaletlerinin dahlü temi ol- j Edebiyat ve fen fakülte- * Keçi d~rilerinin ihracının serbes 
den Wilkmetz'e raıslamı§, Wille- gene Nice'te iken ölmiiftör. madığmı iddia edebilir miyiz? Ve l • . • b" tiftikli ve yapağılı derilerin ise mu-

Fabrika dumanlarının zararlan 
l.rı Amerikalı m~tehassısla~n yaptık· tema~n ıvskanmasma lüzum huıl 
. hesaplara gore, Amerikada fab- olmMtndan, bir kısmının temizfene· 
tıka bacalanndan çı~an dumanlaı 
lerıede 5 milyar liralık zarara aıeıbep 
olmaktadır. Bu paranın yüzde onu, 
İyi yakılmaması yüzünden duman 
olarak israf edilen kömürdür. Diğer 
~zde doksanına gelince, bunun bir 
"'8fnJ birçok eşyanın kirlenerek mü-

ı:niyerek tamam-en atılmasından Ueri 
gelmektedir. 

Dumanm Ahh.at üzerindeki lle:ıriri· 

ni. birçok bahçelerdeki sebzelıeri, 

çiçekleri bozmasını da heaaba kat· 
mak lazımdır. 

Garip bir vasiyetname 
. Nevyorkta ölen zengin bir Ame

'tiblı garip bir vasiyetname bırak
tn.ıştır. Vasiye.tnamed-e ıu kayıt var
cfır: 

h ~Servetimden 50 bin dolar bir 
ankaya konulacak, bunun faizi ile 

•enede bir gün, uz.un müddettenberi 

devam ettiğim birahanede müşteri
lere bedava bira verilecektir. Bira
haneye bir saat ve büyu1t bir gra
mofon aJmacakbr. Gramofona ko· 
nulan plak her çeyrek saattıe bir 

ştmlan tekrar edecektir: cSevgili 
Jack'ın -nhhatine içiyoruzl> 

llll'f bu derbeder gayri muntazam; en ıçın ına aranıyor saadeye tabi olduğu malümdur. İki.n
aile çocuklamıda esasen mevcut ı ci tıp derilerin stmıdardl2asyona tabi 
oldn şahs4 ve irsi temayüllerin, bu 1 Belediye tarafından yapılan ted- tutulmasının sebebi. harice tiftik ve 
mühim içtimai te&irle, birdenbire kitlerde b--tanbul ÜniTersitesl Edibi- yapağı kaçırılmasının önüne geç
inkişaf ihtimalini reddedebilir mı- yat ve Fen Fakültelerinin bulunduğu mekfu. Halbulr.I, son zaman~arda bir 
yiz~ Disiplinsiz ve koıntrolsuz ka- Zeynep Hamın konağuım s:ı.ğla.nı ~~- ı llı:l :~eat~mm harice .sattlklan keç.ı 
lan ve henüz akli melıekeleri de te- maıdığ:ı anlaşılmıştır. Belediye, oı- derilerinin arasına tl!tikll deriler de 
k. ··ı tm · la b h db ht nanın tamamen ta.hliyesinc im.kin karıştırarak ka.çakçılığa tevessül et-

amahlu_,,'-lare d e~:! tako n u f~ a görülmedlğl takdirde mevcut talebe- tik.leli anlaşılmıştır. Bunlar hakkın-
ın wı; a WX" ım men 1 teza- nln bir kısmının dliter binalara nAk- da tahkikata baflanmıstır. 
hürat gördüğümüz. zaman bunlan llnde ısrar etmektedir. _ .. " 
da münhasıruı irsi tesirlere mi atfe· Şelırlmizde bulun&n Maa.rü Vekili * Ust_~darda Ayazma maıhalles!n
deceği.z? Doirusu bunun iç.in çok B. Ha.san Ali Yücel Zeynep Hanım de_ ~~gül sokağında. .. 23 numaralı 
cesur olmak lizımdır. konağından b~ka bir yere nakloluna· evın ikınci katından etim y::ı.ngın çık

Ahlik ve terbiye .-eviyesinin çok cat talebenin vaziy~tlle yakından mış, ateş ayni çatı altında bulunan 
yükseldiği ye manevi ve maşeri hiJ: alakadar oluyor. ti'ntversite. F.d~l- 21.::~r::: Rql~enin ~e ~elsigeç
kontrolün mevcut olduğu İslı:andi- yat ve Fen Fa.külteierlnln :Beyazıt mı., ır. şap o an ev erin ık de 

emI k 1 · d - .. 1 .. meydanındaki A*erl Tıbbiye bmuma yandıktan sonra ateş, etrafa slraye-
navya m e et enn e goru en cu- _.,.. d ..... ~· .... tr Maamanh ttne m......Man verilmeden ttfal- tara-.. · et · ahl•k• b n-..1 e meTml....,aı.- . "'u "~ 
rum vıe cına.y ve gayrı a ı a- bu işe elver~ll olabilecek diğer bazı fından söııdiirülmiştüı. Yangının 
reketlerin azlığını ne il'C izah edece- binalar da. aöılden g~llm.ektedir. soba borusundan SlÇl't.ya.n kmlcllllda~ 
ğiz? Şu muhakkaktır ki genç çocuk- Bu hususta y&ıkuıda bir karar veri- çıktığı anlaşılnuşm. 
larda fenalık ve ahlaksızlık ve cü- lecektlr 

riim aehepleıindeıı en batlıcasını ~-------------~ 
ail'Cde aramak icap eder. Aı1e va.zi.. 
yetinde çocukları en iyi şeraitle ye
tiştirmeğe ne kadar amil olabilirse 
hazan da tam ak.sine olarak çocukP•••••••••••••••••••••••••••• .. lann mpcldi ve manevi aukutlarma 

·ııoı·Lı·z MUHTEL.ılı· MAÇLARI 

T'tirk söalü, Türk ulüvvüce
uba. dünyamn erm.J1 iz bir Y•
clam ve fazilet kayuiıdır. Kur
ban bayramı~ bu necip varlığm 
tezahürüne en güzel bir fırsattır. 

Fatihte Jtırtçqme ~nde 
Belediye taratmdan tstılmlAk edilen. 
boş evin örıünd.e ()ynayan Ha.m:ııa ve 
Mustafa adlarında. iki çocuk pence
reden içeriye kibrit atmıştır. ev tu
tuşmuşsa. da. bir kısmı yandıktan ."SOn
ra söndürülmüştür. 

da yine en büyük &mildir. 

Bundan ib&§ka biyolojik ku.suı:la- de bir nevi suyu ve kültür vasıta 

GALATASARAY;. nn, atavik harnulelerin sıkı bir ter- rolünü ifa etmektedir> diyor. O 
biye ve telkin ve disipline tabi bir halCe yalnız birini münhasıran mes· 

» : FENERBAHÇE hayat tarzı ile birinci jıenerasyonda al tutmak atsla <ioğru değildir. 
Bilet satış yerleri: az çok ıslah edilmesi ve bundan son- Sonra iıihayet insan denilen yer-

1) Fenerbahçe ve Galatasaray Jdüplerinde ra gelecek diğer nesillerin yavaı ya- yüzünün bu muhtqem mahlukwıu 

t vaş normale tıe:vecclih etmeleri müm- şu Teya bu sebeple artık iy:iye doğ-
2) pek Sinemasında kün değil midir), ru gidemiyen. gayrik.ahili ıslah bir 
3) Köprü Kadıköy İskelesindeki klüpte Profesöl' Lakaaaniı Iıaı,a TOia ait- teJ' addedenıek heteriyet için çok 
4) Kadıköy Belediye karşısında riiJdenealar fçiıı d:>wJar tftpheaiJı bftyük bir felaket ve ço3t ızbraplı 
5) Kadıköy Altı yolda, Merkez Eczanesi. hiNr mikroptur. Mat 1i11 mikrop- tcer. olmaz mı) 

,._lllİ ____ ------------· ~ ~-~ ~- Dr. b..ahim ~()jet 

Bugün 13 llkkanun: 
Yarın 14 

l 

Küçiikpaz:ırda demirci 
da baca. kurumlarının 
yangın çıkmış, tttruyc 
söndütiilmüş'tür. 

dükkinın
tntU§maslle 
ta.rafından 

* Feshane fabrikasında çalışan 

Talat Aksu dün fabrikanın damında
ki çerçeveleri tamir ederken damdan 
aşağıya düşmüştür. O sırada. dam
da bulunan bil.yük saç pa.rçla.n da 

Talatın üzerine düşmüştür. Yarala.
nan TalM cerra,hpaşa. hastanesine 
b.ldmlmJfta. 

* Zonguldak limanı ağıuıda T"'tıı
su mevkilnde k::ıraya oturan ü~ b'n 
tonluk Şule v::ıpurunw1 k.urtanlr.ınsı
na çal.ı§ılınaktadır. Bu maksadla li
manımızdan saru:z te.hlisiye gemısi 
gönderllnı4;tir. * Eyüpte ot.uran Fatmanın yedi 
yaş.ındaki kızı Hacerln evde mangal 
üzerine düşerek yanmak sureUle ya
ralandığını dün ya.zmışt:k. Hacer te
davi edilmek tizere k:ıldırıldılı;ı Şfşll 
Çocuk ha.staneslnde ölmü§t\ir. Ad
liye doktoru B. Enver Karan cesedin 
gömülmesine ruhsat vemıLştir. * İstanbul okull::ırı futbolculuk. he
yetinden: 14/12/941 pazar günu ş ili 
koşu sahasında İstanbul erkek okulla
rı spor yurtları arasında bir kır ko
şusu yapılacaktır. 

Bu koşuya spor yurtlan 10 ar .9J)Or
cu ile ıştirak edecetlerdir . 

KotUY& gelecek okullar: Erkek öğ
retmen, Boğaziçi. De.rüşşatalm. Ga
la.tasa.ray, Haydarpaşa. Hayriye, İs
t:?.nbul L. İstiklal, Işık, Kabataş, 
Pertcvniyal, Ticaret, Taksim, Vefa, 
Yüce Ülkü, liseleri ve Bölge Sana~ 
okulu, Şişli Terakki. 

ReyoJln Balkevinden: 18/12/941 
pe~embe günü ıınat 18 de Ha1kevlml~ 
zhi Tepebaşmdaki merkez binasında 
profesör Dr. Fahreddin Kerhn Oökay 
tarafından er.Ruhi hicfuıeler. mevzu
unda. mühim bir konfera~ veıllecck
tfr. Konteranst.a.n sonra Halkevlmlz 
trlyosu mutad konserini verecektir. 
Herkes gelebilir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün denizi(' tem:ıs 

eden kısımlarına "Ürülcccok boya. Al· 
nıanyadan yola. çıkanlmıştır. Bi lcdl
ye boyanın itJ:ıal müsaadeslni almak 
için Ankaraya müracaat etmlştir. Bu 
boya sürülür sürülmez köprü..'lün katı 
kabulü yapılacaJtt.r. 
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c=~EI _,is L ı K _ ·1•rn'Tı~~PJrnı.1 IUJ"UŞAN M~MYALA J 
Akşam yemeğini, her za.ı:nankı gibi, 1 Halbuki hldlo&ler ve tesadü11er, "" g ... · . ·- ~ Tefrika No. 127 Y02aıı: ISKENDER F. SERTELLi t.ck ba~ına yedi. Portakallann son tilll- kadar onları şa.şırtacak derecede 

mini küçük, biçlmli a~a attık.tan çıkmıştı, ne çabuk aynlilllŞlardı! .. Mu- M. fi J b •• G ) t Yavuz (Serapium) ın.a.bedUıin ha- tızlığma tayin edilen İbrahim bey d__e
aonra hh::metçl kızın getirdiği slga.- hakkak ki bu ayrılıkta. bütün kaba.bat ısa r sporcu ar ugun a a ·asara~: ·raıı:lblerl arasında dolaşırken, iki sütun nizcilikten az çok anlıya.n bir adamdı. 
ra kutusuna uzandı. Her akşam yeme- gene Sermedde idi. Çünkü çok serseri k } _ atasında asırlardanberl sıkışlp kala.n Selim, ordunun Suriyeye di:irıüş hıı. 
ğinden sonra sofra ba§ında. bir sigara ruhlu çocuktu. Birdenbire ortadan yarın Fenerbahçe ı·ıe arşı aşıyor b' .. kitabe g··rdü bu k.lt~i oku- zırlığı yapılırken, İskenderiyede bot 
tüttürmek adetiydi. Gene öyle yapLı. ka;i>olmuştu. Leyla. evvel.A. onun çok . m~ mcrak~a. dÜ.,t;ü. durmadığı muha.kkaktL Karaca. paşa. 
Sigarasını yakmak için kipriti alevli- uzun bir seyahate çıktığuu öğren.dl. Padişahın malyetlnde Rumca. bil~n lle vüzeradan Bıyıklı Mehmed paşayı 
yen hizmetçi kızın yüzünde bir sabır- Sonra çok 1:1zak.lardıı. bulund~iunu ha.- k J d h • • d k• bilginlerden biri, eski Yunan dUiyle tersanenin tanzim ve imar şehrin tev-
sızlık alfı.meti sezdi. Ve derhı:ıl hatır- ber aldı ... Ilk aylar acı çektı. An ara maç arın an sonra şe Mmız e l yazılmış olan bu kitabeyi po.dl!laha ~tine memur etmLştL 
ladı ki o akşam için genç kl.: kendisiıı- Fakat zama.n ~ neyi unuttur- k } 1 • • • ki okudu. İlkönce büyük bir havuz yeri oıa.-
den izin istemiştir. Bir apartımanda maz ki? .. Aradaki yımı.1,sene içinde ne ar§l aşma arın netJCeS,Dl mera a Kitabede şunlar yazılıydı. rak aynlu.n 11..ıruının garp sahillndekl 
kapıcılık eden nişanlısı ne sinemaya çok hadiseler geçti. L~l~ evlenme- bekleyenlere bı·r kaç tavsiye ııiskender bir gün seraııium'un ka- köşe temiı.lenmeğe ve etrafına. men-
gideceklerdir. Leyla ona gülüm.siye- sl .. On bir sene kocasile geçen haya... pısında. fakJr bir kadmın ağladığını direk şeklinde t~lar yı~lınağa, bun-
rek: tı .. ve seyahatler .. Durup dinlenmeden gördü. KendiSine :para verdi. Kadın dan sonra da geniş kalafat yerleri, 

- Demek bu gece sinemaya gide- yıllarca. devam ede:n .seyahatler.~ Nl-' Yazan: ŞAZİ TEZCAN ağla.mnktıı. devam edince: gıeml tezgahlan in.şasına ba.şlanmıştı. 
çeksiniz!.. dedi. hayet 

0 müthiş .?1'.?~obll k~.sın~n - Derdin nedl.r? diye sordu. KadJ.n: Tersanede k:ulla.nılmak üzere icap 
Genç kız önüne baktı, cevap verdi: sonra kocasının oluınü. dokuz send.ik Bugün Galata.saray, yarın Fener- ve civarmda as.le.eri ga.rnhıonlaroa. bu- _ Ben sadakaya muhtaç değilim. eden odun ve kerestelerin de Suriye 
- Eğer müsaade ederseniz!.. dul hayatı! .. Yapayalnız ~ gün- Feneı:ibahçe ne karşılaşacak ola.n İn lunduğun.dan. esa..s1ı bir antrenmana Adalet dilenmeğe geldim, dedi. İsken- Antalya. sahillerinden getirilm.sel ka-
- Tabii amma geç kalma e mi?.. Ier!.. gil!z futbolculan üç gündenberi şeh- tabl değildirler. der atından indi, mabede girerken ra.rlaştınlmış, o sa.ııınere büyük yel-
Leyla ilk defa hizmetçisine geoe dl- Şimdi Sermedi tama.m.Ue unutm\li r.lmizde m1sa.fJ.r bulunmaktadırlar. 2 - Bulundukla.ı:ı. mcvk:lln b~- kadınla. konuştu: kenlilerle Antalya. beyine buyruklar 

§an çıkmak için izin veriyordu. O böy- oldliğu bil dakitaya. kadar~ uzun Yuıına baıllamada.u evvel bütün d.ün- kü hamret derecesi sıtırm. iiattind.e _Benim nüfuzumun Mklm olduğu gönderllmlşti. 
le seyleri hiç de doğru bulmamı. P'a- yıl içinde, hayatlanndıı. büyük bir yanm üstü.ne titredi~! bu üst.ad fut- 30, 35 idi. Halbuk.i. Anlı:a.rada maç memleketlerde adaletsizlikten şiltil.yet Bu arada, Karaca pa.,a.mn - ~kat hlzmetçlsi de, nişanlısı olan kapı- ehemmiyeti olan şu •Bir gece liiya.na bolcula.rm ayunun.u bizlere göst.erm.ek yaptıkları gilnlerde tuı.mret sıfırın al- edenleri herkesten fazla. dinlemek is- dikl Mü.şlrlye meydanı olan yerde -
cı Osman da çok dürüst insanlardı. girebUsem ... • şarkısını blr kere olsun imkirunı fıemin edenlere teşekkürü tında 19, 20 bulunuyordu. Bu ani tıerlm. Bana haki.kati söyle! bulduğu bir define de çok Lr. y::ıra-
Onları Leyla ni.şmlanuştı. Blrka9 za- ~ltm.lş değfüil. bir vazite olarak kaydetmek meob~- hararet detlştkllğtnin bünye üzerin- _Hakikat, çolt acıdır haşmetmeap! mı.ştı. 
man sonra da evlenmeği düşünüyor- Bunun içhı karanlıkta. perde perdiı rtyeti.Ddoyim V• bımu yaparken Is deki tıesfrin1 seyah&t ya.pıa:nlar Q<S iyi Fakat, bıçak kemiğe dayandı .. anla- Meydanda kazı işleriyle utraş:ın ilj
Ic.rdı. Kağıtlan askıda idi. Bun~ için yükselen L!llJk sesi onu tam min.a$le "1.nbulan büiün spor severlerlnin ter- bilirler. tacağım: Benim bir oğlum v~, da- çiler bir gün toprağa kazma. vurut-
Leyla artık birlikte slru:!maya gıtmeıe- allak bullak etmlftl. Bu. kendfsi.nin cüma.nı olduiuma hiç şüphe etmıyo- 3 _ İki ha!t.a. içinde iıhtlyaUa.rı ile rülfünuna giderdi. Bn esnada bir ken, bir küpün delindiğini n~ içinden 
rinde bir mahzur görmüyordu. hayatındaki birlclk aşık parolası idi. nmı.. birlikte 16 futbolcudan tefkil edilen 3.şittıeye gönül verdi.. tahSWnl to.mam- altınlar dökü1düğünü gömüler. Hii.di-

Genç kız büyük bir sevinç içinde ha.- 'Yirm:~ ~ene evvel 
18 ~mda.kl genç İngiliz tuti>olü; biitün dünyanın ol- bir tmm, üstiiste ve taze kunet lamadı. Halbuki ben onun adam ol- seyi haber alan padişa.h meydana gel-

zll'landı. Leyla ona bir kere daha. geç kızın bütun ~ılgınl11;.~JDları bu şa.r-. duğu glbl bizim de heyecanla ta.hay- halinde dört ayn takım ve 44 fuitx>l- ması için, bütün servetimi bu uğurda dl, altın küpünü çıkarttı. 
kalmamasını tenblh etmeği unutmadı. ~. i~e b~lamıştı. Butun a.tk uf~ yül eüıtımJz, ~ndan görmek .ilnkiı.- cu ile .k.arşıl~ı. sarlediyorum. Şimdi o mektebi bırak- Bu küp Venedlk duka altını ile do-
Nihayet hizmetçi, saadetten erekleri butun aşk kapılatı bu parola ile ontl- nı çok 30rlukla. elde edllebllen ve bir 

4 
_En nihayet bu futt>olcul&r pro• tı, bu iişifte ile evlendi. İstiyorum ki, Iuydu. Demek ki Haçlı.lıır baskınında 

ılller çalarak kapıdan çıkınca, Leyi~ ne a.çılmıştı. . M nunkatıs g1bt in.sam kendin& cezbeden mektebi bitirinceye kadar hl~ bir şehri terke mecbur olan ve tekrar geM 
kookocaman evde yaparalnız ~Idı. ..Islık ~~noe~ önune gelince büe- bu futbolil nihayet §ehrlmlzde takip ::~~=:~· dıe A:'~ =rly~: mektep talebesi. evlenmesin. leceğini uman zengin. Venedlk tacır-

Sofradan kalktı. Sigarası elinde ote- butiln yükseldi. Işt.e ~rkı~ baş ta.- etmek !mkfmına kavu..+uk. - Demek kl, oğlunun adam olınasl !eri kaçarken paral:ırını bura""" gönı-
dı ı1 af i .TM- ru a.. Otrebllsem 'j'V tindedlrler. Amatör bir futbolcu gibi ,,_ ki odaya geçti. Buranın havalan r - r 1

• yan t.Du gece yan - İnglltere gibi tutbolün meslek ha- bütün varlıklarını ortaya koyarak için, bütün servetini onun uğrunda müşlerdi. 
mamış olduğunu farketti. Büyük pen- ve sana desem ki..,. mısranın bulun- line get1rtldlği bir muhitte bizim para kendilerini tehlikeye a.tma.üar. Hele sarfedlyorsun.. halbuki o, senin bu Selim bu paralara el sürmedi. 
cerelerden biri.ni açtı. Lak.in dışarıdan duğu parça... lle 45 mı. 50 bin ll.ra Jnymet biçlleblle- fedakılrlığını takdir etmiyor, öyle mi? - ~te fimdl donanmanın ıslahı ve 

• görülmememesi için odadaki elektri~ Leyla artık üşümüyordu. Pencere· cek derecede f(flıret yapan bu futbol- =: u=='."11 ~:ı~ ~~= Kadın sözlerlnl tekrarlayınca, Is- tersanenin bir an evvel kurulması işl 
yakmadı. Zaten henüz göz gözü gör- den sarktı. Bir gölgenin evin duvarla.~ culard&n bir'kaçını -Q.ıaber aldığı.mı.za Rın istikballerine yapacağı te8lri ha.- kentler o gün emtr verdi: Tahsilini ik- kolayl~tı. Meydanda bulunan dı?fi-
mi•"c~k derecede karanlık basmış de- rına sinerek geçtitın.1 fa.rıkıettl. Uzak- göre met'kez mubQcim, sağl.ç, sol açık tırdan çıkamuyarak O}'Ilarla.r. mal etmeden, hiç btr genç evlenemez, ne tamamlyle tersane uğrunda sarre-
ğilcll. - laşırken balA. ayni ıslık sesi, ayni şar- ve ~ müda.f1 İngiltere proıfe6yonel dedi. Bu yüzden Seraplum da.rülfünu- dilecektir, dedi. 
Açı~ penoereden gelen mis gkbi ha- kıyı çalıyordu. birinci ilginde lJd sene evveline kadar Yukarıda. kaydettiğlmiz sebeplerin nuna ancak ferağat sahibi gençler Tersanenin imar ve tevsii işine pa-

vay1 kokladı. D~arıda kasvetll, puslu, Saatıeree penceresinln konarmd.a bl.lfm oynamakta imişler- aramızda İngiliz takımının malliU>lyet Tiı bera- devama başladı. Otuz yaşıma geldl!il dişahtan ziyade Plrl Mehmed pa.~ 
berbad bir ltış ak.şamı vardı. Uzakta kaldı. Demek o dönmüştü. Ve demek görmek ve bmd1 talcımlanmızla. oy- be:rliğinde mühim roller oynadıtı mu- halde tahsilini bit!remiyenlere mek- ehemmiyet veriyordu. Zaten elde edl
yapıaklarını dök.mili} ağaçlann iske- kendisini hatırlamıştı. Ylrml .sene ev~ natabDmek her zaman kabll olan hakkaktır. Son olarak: tunu da işaret tep kapılan kapanıyordu. len definenin kdmllen İskendediye 
letıe~miş dallarından karga sürüleri velkl şarkıyı çalarak, o zamanlar 17ıı- şeylerden detildlr. Bu ~dan doğ- etmek !sterim ki h1çbtl1 zama.n bizim İskender bu genci çağımı: (Kadın tersan~lne sar!edilmesl fikrini Uerlye 
çığlıklar kopararak oradan ora.ya uçu- Iuştukla.rı saatte erln.ln önünden geç- ruya spor S&Ven büyültlerimizin biz- Onla.n yenmemiz onlardan yükselt ol- mı, mektep mi.. ha.glsinl terelh eder- süren de kendisiydi. Diğer vezirler: 
şuyorlardı. Uzaktan blr yoğurtçunun me& başka blq'blr şeyi ifade etmezdi.~ ıere bahşettikleri yüksele bir Hltuttu:r. duğumuza delAJ.et etmlyecetı. gibi on- $in?> diye sordu. Delik.anlı utandı: _ Bu, ordunun hakkıdır. Mademki 
meHi.nkollk sesi işitiliyordu. Penecereslni kapadığı. zaman tuha.f İ~tıe bugün ~ ya.nn sa.balarunızda lamı da bize mağlüblyetl blzıden aşa- (Me'ktep .. > ciedl.. kadını bıraktı, se- havadan blr paradLr. Askere d::ı.~ı~ıl-
Pcı~cerenin önünde duran Leyla ha- bir hılleti ruhiye içinde idi. Hani •Y&- alkışlayacağı.m:ız bu kıymetli futbol- Rı olduklarına delil detlldir. re:pium'a koştu ve günün birinde bü- malı. 

m~e üırüdü. Çıplak kolları soğuktan hate çıkanmıız, uzak bir febre gl.der culardan ve bl.z:e ~n yübek Çünkü dünya. fut.holünde onların yilk adam oldu.• Diyerek, padi!}llhı kışkırtıyorlardı. 
pörtük pörtük olmuştu. Sırtına bir yün tekrar memleketinize dönersiniz. Ara~ liituftan a.zamt derecede :istifade ede- ayan malQmdur. Fener ve Galata- Bu kitabede yazüı olan bUt.8.ye Sul- Bereket versJn kl, Selim para. ve 
hırk!l. :\ldı. Hayatında ilk defa günün dan uzun zaman geçer. Bir gün gene Um. Ne öğrenir~ ne ka.paim.k kar- saray futbolcularının o güne mahsus tan selimi de bir hayli düşündürmüş- servet düşkünü bir hükümdar değildi. 
böyle bir saati.nde koca. evde yapayal- a uzak şehre yolunuz diiftüğii zaman dır. yüksek oyımlan neticesinde beraber- tü. İlk.önce, vaktiyle İslrenderin ya.p- o zaten Mısırda bulunan Firavun de-
nız kalmıştı. içinden: •Keşke b~im onda.ki değişiklik si2Je aca.yip blr heye- ••• lik vıe galebelertnl parlak ve şerefli tığı gibi: flneslnin de ancak bir Iasmını ordıı-
kıza izin vermeseydim, .sinemaya gun- can verir ... işte Leyla şimdi kend.tsln~ İngWz takımı Ankara.da dört maç bir hatıra. olarak ~d ve bununla fk- •- Burada büyük bir medre6e ku- ya dağıtmış, diğer kısmını imar t.ş~e-
düı gitselerdi ... • dedi. de bu heyecanın çok büyütüııü hisse- yaptı. Ankara ta.kunla.n lle oynadıgı tlfa etmenhı de bir spor centilmenliği ralım .. 11 rinde sarfederek. ancak üçte birini 
Artık peucereyi kapayıp içıeriye çe- diyordu. Elektriği ya.kınadan divana ilk iki maıçı kazandı. İstanbul takım- oldu!nnu kabul edelim. Dedi. Piri paşa ltiraz etti: hazinesine mal etmşitl. 

kilmeğe niyet ettiği bir sırada. birden- uzandı ve hayallere daldı. Belki artık lan ile yaptıığı son lld maçın birisin- n• - İskenderiye. İstanbula uzaktır, Selim o kadar tok gözlü bir bükÜJU-
bire yerinde mıhlanıp kaldı. 0 tamamlle serserilikten vazgeçmiştL de berabere lkaldı. dlğerinide yenildL Bugün Galata.sarayın ya.nn Fener- şevketlim' Böyle büyük bir medrese- dardı ki. bu kadar zengin bir memle-
Dışarıdan, artık karanlığın iyiden Yorulnuış, aklı başı.na ge~ti. İhtl- Son maçlarda alman neticelere ba- bahçenin karşısında. göreceğim.iz İn- yt uzaktan idare etmek çok güç olur. kette parasız kalarak yerli zengın-

iyiye koyul~arak doldurduğu sokak- mal artık dinlenmek istiyordu. kara.'k İngiliz. futıbolculannm söylen- gillz !utbolculan ha-kkında bir ta.il- Şehirde medreseden önce yapılması lerden birkaç kere, ödenmek tizerc, 
tan bir ıslık sesi işitmişti. v_e bu ıslık Leyla, hayalini genı,,ıett1k.çe zevk d.itl kadar yüksek olmadığı gibl yanlış mlnde bulunmanın ve ileri geri fiık.lr icap eden daha mühim işler vardır. istikraz suretlyle para aldığı da 
tam yirmi sene evvel, kendisinin çok içinde divana yerleşi.vordu. Bir a.raJ.ık iddiada. bulunanlar oldu. Bu iddia yürütmenin mld oldu~ kanantlnd<ı- Bize lazım olan en gerekli }4: Liman- vakidl. [t] 
iyi tanıdığı bir musiki parçasını çalı- k.endl yaşını düşündü. otuz sek.izinde yanlıştır. ylm. daki tersaneyi ıslah etmek, onu büyü- Piri paşanın herkesten, hatta kt'n~ 
yordu. Bu ~Blr gece rüyana girebll- ldi ... Hiç de y~lı sayıimaroı. Daha Galata.sa.rayın gale'besi, Fenerbahçe- Atlet olduğu halde İngiliz futbolü tüp, donanmamlZm ihtiyaçlannı kar- dinden ziyade Karaca p:ı~ya g1iveıı 
sem!..• adında eski bir valstı. Bu şar- önünde pek güneşll günler, aydınlık, nin 'beraberliği üzerine o'rtaya. atıla.D hakkında ciddi etüdler yapan, spor- şılıyacak bir hale sokmaktır, dedi. vardı. Padişahın teslim ettiği p:ıra-
kının Lcylanın hayatında pek mühbn yıldızlı geceler bulunaıblllrdi. o hal- bu şa.ylalan ve İngilizlerin bizim fut- eular arasında bu husustaki çok geniş Yavuz bu sözü makul gördü: lardan derhal devletin eşhasa oı::ı.n 
bir mevkii vardı. de? .. ve kendisini bfuiriitün hayale bolculara yenilmeleri sebeplerhı1 kı- maltima.tı ile L,tlhıı.r eden ve blzlerh-ı - o halde tersanenin düzelmesi v~ borcunu verdikten sonra kusur kalan 

Yirmi sene evvel, genç kızlık zama- veriyorqu. saca tahlile çalışacağız. Bunu oku- bir tanesini bile takip etmek l.mka- büyümesi için ne mümkünse yapalım. kısnunı tersane masrafı karşılığı ola-
nında. henüz on sekiz yaşında iken Ertesi akşam ayni saatto pcnceres1M mak :r.a'hmetine katiana.nlann bu nmı bulamadığımız kupa maçlannın Burası Mırısın kapısıdır. Kapıyı imar rak ayınp Karaca paş:ıya tesllın eL-
Senned isminde bir delikanlıyı sev- nln önünde onu bekledi.- Gene hava hususta çok çabuk hüküm verdikleri- finallnden tıam üç tanesini Londrada ve t:ı.hkim etmezsek, geri kalan ta.raf- miııtı. 
mişli. kararmıştı. Kargalar yapraksız dal- ne kanaat getireceklerini tahmin edi- seyreden Ömer Besim. dostum bu lar tehlikeye düşer. Karaca paşa tersane işine nezaret 

Bu, a~ktan ziyade bir hastalığı, bir !arda ti.inemişlerdi. Ve o tıpkı 20 sene yoruz. maçlar hakkında. güzel bir tavsiyede İşt<ı o gün, bu kitabe yüzünden ~e- edecek ve kışı L'lkendcıiyede gcçıre-
hiımma nöbetini, 41 derece hararette evvelki glbl, ayni saatte ıslıkla: ııBir 1 _ İngiliz takmunı teşkil eden bulundu. Bunu ben de aynen oku- Um harekete geçti, meclis kurup. Is- cektl. Karaca prşanın bir huyu vo.r
yat::m bir insanın kendisini kaybetme- gece rüyana girebllsem• 1 çalarak ev1~ futbolcular 1kl eenedenberi Mısır yuculanma yapacağım. kenderiye ınuhatızı olarak bırııktığı dı: Çok sertti. Fakat, öyle bir mezl-
sini andıran bir şeydi. Müthiş blr kriz nin önünden g"""'"l... Gene esk.i<;i. gibl Bugu"n ve yann maçlarda blr kena- İbrahim beye ciddi ve esaslı talimat yeti vardı kl, onu bütun s~rtllğine \;,Y"' •111111nuııuuuntuıuuun11111unuuuınuunıu111n1uuunn l 
haline gelmişti. şarkının ikinci mısraına isabet eden ra. çekilin. Yarunmiakilerin dedik.o- verdi. Her şeyden önce limana do an rağmen herkes severdi. Karaca paşaM 

Dalma ak.~nıları' işte tıpkı şimdiki parçasını uzatıyordu. Üçüncü, dördün- aralık Leyla donakaldı. Çünkü içerld.E <iusınıa kulaklannızı tıkayıp yalnız kıı..-n ve taşların temizlenerek büyük nm bu meziyeti doğruluğundan, dtıv~ 
gibi, bu vakitler bul\l.'jurlardı. Hava cü, beşinci gece hep ayni saatte b1rJ ıslıkla «Bir gece rüyana glrebilsern ..• maçla ve İngiltere profesyonel ligin- bir havuz yapılın.tısını, llman ağzma Iet.e sadakatinden ve adnletsevcrll
karardığı zaı:pan Sermed onun pence- pencerede bekliyor, biri ıslık çalarak valsi çalmıyordu. Ve bunu çalan da de oynadıklanndan yukarda biliset- iki gözcü kulesi inşa edilmeslnl ğlnden başka bir şey değildi. Gerel!: 
resı altına gelirdi ve ıslıkla. bunu, ırBir sokaktan geçiyordu. ihtiyar akordcu id1.. LeylA, heyecanını tiğim dört oyuncu ile alakadar olun. emretti; muhafıza tahsisat verdi, sa- set.erde, gerekse sulh esnasında herJ 
gece rüyana glrebilsem .. » şarkısını ça- Ve nihayet Leyla 20 sene evvelld gizlemeğe çahşaraJc, salona. girdi, Aman Mehmed ne güzel çalım yut- l:ihiyet verdi: kes onun m:.ı1yetinde çalışmak L<;terdl. 
lardı. ha~talığına yavaş yavaş yeniden tutul- sordu: turdu, Ah.ınedin attığı şfit dehşeti! - Buranın imarını senden beklerlm. O devirde kendisini sevmiyen bir fcrJ 

Penceresinin önilnde tanıdığı ıslık duğunu hlssediyordu. Bir ıslık seslle - Bu esk i.şark.ıyı söylemek nereden gibi safsatalarla vakit geçirmeyin ve Dedi. de rıı.slanmazdı. 
sesinin başlamasını bekler dururdu. eski llleti nüksetmişti. Hatta bazı gc- aklınıza geldi?.. yalnız e>yıınun devamı olan 90 dakl- Zaten Piri paşa denirelllk işlerinin Paralar Karaca paşaya teslim edlJ 
Şarkının: uBir gece rüyana girsem ve cevler ıslık sesini L~tince, eskiden ol- Akordcu güldü: kalık müddet :r.arlında İngiliz fut- peşlni bırakmamıştı. En ufak bir tek- lirken, Selim de tersane m~ydanındlı 
sana desem ki...~ dlye başlıyan ilk duğu glbl, sokağa çıkmak ve SermedM - Onu ben çok severim ... Her akşam bolcularmı takip edtn. Hiçblr h:ı.re- nenin tamiriyle bile yakından alaka- dola~ıyordu. Bir aralık yanına sokul~ 
mısramı I~itir işitmez sokağa fırlardı. le buluşma:k istiyordu. Öyle ya ... Bu ü~tü evime dönerken de sokaklarda ketlerlni kaçırmayın. En ufak çıı..- dar oluyor, her verilen emrin yapılıp du: 
Köşedeki ıhlnmur ağacının dLbindc eski aşk parolası gene bir nevi da~t çalanın. .. Şur:ı.da bir yere taşındık lımlarına . kafa aymılanna ve topa yapılmadığını takip ediyordu. Da.ha u- Göreyim seni, Karaca! Şu terJ 
buluşurlar, el ele tutu§urlar; bütün değil mi ldl?.. efendim ... Akşamları sizin evin önün- hakimiyetlerine, oyıma müessir olma- ordu İskenderiyeden aynlnıadan il- sancnin imar ve inııo.sında senin dC 
korkulara, her şeye rağmen, k.ara.nlı.k Esklsl. gibi karalnık sokaklarda. el den geçiyorum ... Belki hazan da. bunu larına dikkat edin. manda göze carpa.n bir faaliyet baş- hizmetin, gayretin ·görtılsün. Yalnı• 
sokakları dol~ırlardı... Bazo.n çlsıeU- ele dolaşmak ... Rüzgirla sa.çlan hava- ıslıkla çaldığımı komşularınız da du~ o zn.ma.n İngiliz futbolculannın lamıştı. bu paraya güvenme.. göstereceğltl 
yen yağmurun altında ve bazan da lanarak saatlerce gezmeık.!.. Çağın, o yarlar ... Eskl, çok eski öir şarlodır._ kıymet! !hak'kında bir k.anaa.t edinml.4 p• .... d .... gayretin kıymeti bence o Venedlk al# 
rüzgardan sa.çlan dağılarak gezerlerdJ kadar ceziptl ki, Leyl.A gitmemek lçtn Sonra sustu, işine devam etti. olursunuz. Yenmek, yenilmek mev- ırı paşanın yaptır ıgı tınlarından çok yüksektir!• 
ve zannederlerdi ki bu hiç bitmlyecek, l:Pend1sinl oor zaptedlyordu. Şimdi LeylA. gene her akşam ıslık zııubahs olmıyan bu nstadlann tut- tersane (Al'ka~-ı var> 
bütün bir hayatı, bütün senelerl, ay- Bu birçok geceler böylece devam et- sesini işitiyor ve bunu eski sevgilisinin bolünden ancak o zaman tam mfuıa- Limanın temızıenmesl ve tersanenin 
ları, ıriin!erl, böyle el ele tuttL"""'"" tl. Blr gun·· Leyla. piyanosmıu akol'd ça.lmadı~ bll1yor ... Fakat gene onu sile ._..,,.ade etmi• olur:·~unu~. (IJ Os · • •il 

,,_ .,.. •• _, .ı.~ ...,,~u y "' " kurulması hakkında verilen emirler Devleti ·manıye tarıhi - P serseri adımlarla yan yana. ..arüyerek ettirfvordıı. İhtiyar bir akordcu getir- işitince heyecana kap.ı..u,yor... ..ıft..: ~'6c"u 
,, .. " ""'--t F · d Es ~- ... ~ .<M.. tatbik ediliyordu. İskenderlye muha- Seydi. geçirecekler ... Ne çocukluk!.. mi~l. Adam salonda çalışırken blr DJJLll"' erı an 

ET KAD ER! 
Aşk ve macera romanı 

hayali onu bir an terketmemiıti. Bu du. F akAt hazan 'da kör talih ters yüz ı Fak.at beş para bile bahşiş çıkma· 
kız ona fevkalade e.am:uşb. Onun la- göatıeriyordu. l,te o zaman, her jş dığını görünce, iç.in için homur• 
tif kokusu. lıBIA genzinde.ıyıdi. Yaralı tepetaklak oluyordu. dandı. 
k.uı gibi çırpmıoını da a.inirlerinde Son zamanlarda da itler Cıerıaydı. F a1uj, içeri girdi. Küstah halli, 
duyuyordu. Kredi. can çe~ordu. Kendisine genç bir ufak önüne çıkb. Meğeı 

Nakleden: (VI • Nd) Son zamanlarda aklı. fikri hiep öclünç para verecek adam kalma- or.adaki kanepelerden birinde uyu-
bu Mellfıayla uğrqıyordu. Bir tek mıftı. yormuş. Kapıda anahtann döndüğü· 
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Şoföre: J dskta:n aonra. hem kızmıo. hem de emeli rve.rdı: Ne yapıp yapıp bu ka· Doatu Cevdote bq vurmuı, ~- nü duyunca davrandı. 
- Çek ... - Emrini 't'le:rdi; vıe memnwı o1mut bir baldo bulundu· dına daimi MUette ~ine ma!.t· dan üç yüz lira daha tutıldam.ı§tı. Dıdikanlı: 

lı:apıyı kapadıktan e°'1ra. onun te- ğunu kendi kendine farketti mek... Amma, borcun yekılnunu sorarsa• . - Ha.•· Uyuyor muıY-dun, 
reddüdünü görünce: - Ben bey- ~kadınlara~ ade· Buna rağmen. Fahrinin lıayatta ~. ağza aJmaca.k rakam değildi. drye sordu. 
efendiye icap eden izahatı veririm ..• ta bir esir muamelem yapan bu he- meı&'Ul olması icab eden diier bir- Son üç yüz liraya da llıaia. sola aaç- - Evet beyjm ... İçim gıeçmiı. 
Çek... rife fena halde içerlemifti. Günde çok gmleleri ~ yok değildi. Sefa- tmf, şimdi ne yapacajmı ıaıumı,a. - Kimse gelmedi mi .. 

Şoför itaat etti. birkaç kuruı üerıet verdiği içüı. za- betlerinin neticesi pek t»e.rbad bir Kime bat vu1111.eağmı. nerıe.:len para - Geldi, paıam. 
Patron: vallılara tecavüz ha.1ı:tnnı da keodin- hal al~tt. Cud.i'nin valctile Cevde- ıtlacağau 'bilem;iyordu. - Kim? 

c- Vay ... - diye dü,ün<lü. de bulan bu herif, onun nazannd. te aöyledikleri hep do'iru çıkmlfb. Bwiin diikkancılaır, ıterzilcır, ayak- - Mektuplar geldi ..• lçeriki ma• 
Bak. hususi otomobili var ... Halbu- da nefrete layıktı. Delikanlı uçuruma doinı yunrla:nı- k.ahıcı. kliip, bülaaa, alı, ver.ifte bu- sanın üstüne koydum. 
ki bizim Meliha, böyle bir &.şığın F ah reddinin memnuniyetinin ae- yordu. lunduiu biitün müeue..krin alaka- - Başka? 
karşısında bilıe mı.rın kınn ediyor, bcıbi de, Melihayı tehditler altında Miras yolile dine de epey para darları, hatta •n ~a1wı .doatlan, on:- - O hanım da geldi .•• Bildiğini~. 
k.-ia tutuyor ... > bırakmış olmasıydı. Bu ne kibir V1e geçmişti. Birkaç ~A ibin lir~:·· .Bun· göalerini çevinniıti. Yolun~ çetv:in- hru>i ... 

Öyleyse, kendisinin mtmlffakiyet azametti onunkisi ... Bütün kadınla- la.rla haJ}"'atını pekala kurahılirdi. Fa· yorlardL Neredeyse gutlagına ba- - Suzan mı7'. 
ihtimali yüzde kaçtı? Seçmek icap rın beğendikleri Fahri gibi bir deli- ka't babaısınm ve dostu Cevdet.in sarak ondaın para sızdıracadclardı. - Evet. 
eder$e, genç kız elbet onu istemi- kan1ıyı naısıl da inadla reddedi· taveİy<;-lerıine rağmen, sefahete atıl- Otomobil, oturduğu evin önünde - Ne dedi? 
yecekti. yordu... mııtı. Pualayı §aşırmıfh. Nereye gi~ durdu. - Dedi ki: K~ndisin.i hiç aramı• 

Omuz silkti. Patronu tarafm<lan Melihanın uğ- d-E:Ceği, nereye çarpıp parçalanaca- Fahred.din, şoföre. bol keseden: yorm'tlşsunuz ... Kızıyormuş ... Artık 
_ E.ümi sallasl'\m ellisi... Başımı rıyabileceği muameleyi düşünüyor- ğı maliim değildi. - Haydi, eksik olma... Eyval-

1 
evde bile bulunmayışımza üzülüyor· 

sallasam telüsi ... - diye düşündü. du. Bu haşin herif, oıM: Varidab ayda iki yüz Üra .ise be~ lalı ... Beyefendiye selam söyle ... muş ... Hatta bir de ayıp söz söyledi. 
Şapkasını kulaklarına kadar çek- - Hesabınız kıesildi ... Yallah ... yüz, icabına gör~ bin lira yediği ol- Gözlerinden öperim ... - dedi. - Ne söyledi. 

ti. Bastonunu ha"ada döndüre dön- • diyebilecekti. muştu. Hele kumar... Kumar onu Şoför, bu bovardanJn eline baka· - Kızmaz mısınız. 
düre yürüdü. Görünüş oydu ki, Meliha kovula- bitinn.işti. rak: - Söyle bakalım ... EIWe zeval 

*"'"' caktı. . . Gerçi, arada sırada ~sı oluyor• - Baş ~tünıe, beyim .•• - dedi. !Yoktuz. 
Fahreddin, cAtmacu dan ayrıl- Mahud sırikasttıenben, Melihanın 

- Serseri olduğunuzu söyledi. 
Çok kızmışa benziyordu. 

Fahri: 

- Adam, sen de ... - de ili. -
Şimdi kızmış olabilir ... Sonra ynu• 
ııır ..• 

- Salona girmek. :~.~ ... Daha 
doğrusu, yazı odanıza... Öni'_?11 

geçmek. mani olmak istedim ... fa• 
kat .ita bil olamadı ... Her tarafa bur' 
nunu 90ktu ..• Sağı solu yoldad.ı. 

- Eee? ... 
- Bunu sizden saklamak isteJ 

medinı... Saklasaydım da fayda 
yoktu zaten ... İçeri girince farkede" 
oektiniz. .. Oda miıık gibi lav&Q'lt• 
koktu... E:ı.kiden daha çok kokır' 
)'ordu amma, şimdi azaldı... Yi?,tl 
dv farkedilecek gibidir... Buguıı 
Suzan hanım pek şıkh ... Pek, pek. 
beyefendi... Bu hanım, tanıdıkları• 
mm en güzelidjr ... 

li~İ - Pekala, pekala... Geveze 0 

bırak ... Haydi, çek.il •.. Beni rahP 
bırak ... Yoksa sana hol bahşi~ ver# 
di de onun için mi höıyle medlıü ııt" 
naııına kalkıyorsun~ 

- Hayır, beyefendi, vallahi hiq 
bir t~biht;e bulunmadı ... 

(Arkası vat) 
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... 1 G_u_·n_lük_B_or_sa_.I J RADYO 1 
Jhıginkü proıram 

KOCOK iLANLAR 
.Fevk&Jlde •hn.ltn c:tevamı 

mtlddeUnce gayrt muayyen gtin
ıerde haftada 1k1 veya 11ç defa 
neşredllecekttr. 

s '1,5 m Til.rk borcu ı. n m 
MUHASEBECİ ARANJYOa - Aıı- ao OOI LİRAYA SA.DLIK AP.O.Ti- 151,00I LtltAYA - t&ınW caddıest- • > uss lkra~ 

kerllkle 1ll§1ğ1 olmayıp iafaa\ Sı$1ertn- HAN - Maçka.da. 4 tatlı ~ odalı mn me~e bbtlk ~Zalı dl!ırt > > 1933 hramı,ell Erga.nı 
de bulmıan.lar tercih edlleoektir. T&- kalorifelil d.elllze nuu % 4 n.ndı.- katta iıh 'd&irell kı.YIDetll •parlam.an > ' 1SIS4 sıvaa-Eıınırum ı 
Uplerln yed.lerlndeıkl txmaerna ~ m.a.nıı. Dosya Jlo. ııs. Talaıtm. Krlst8l EmlA.kif satma'ktadir. Oiliı.~ a • 1934 sıv~Emırwn 2-!'f 
lerlle 176 posta kutusu adreslne ınıeit- pzlnosa aibsınd& ııım BmlAk!f. ~Telefon: ooıo. • V 1911 Deıınlr7obı ıst1krul 
tup yazma.lan. - 2 '11el: 4!1"17. - 1 ı.ltm.tng _ '"lnmT&J n °"111 • 2 ım Huhıe bcmolan 

· TJLIK EV 03- --Adeslnde dörder, beşer, altışar dal- a > 1935 Hnzine bonolan DOKUMA iMALAmANEst İÇİN - 10,000 LiRAYA s~ - """' > > 1938 haılne bOnolnn 
1 - iŞ ARIY ANLAR Usulü muhasebeye vakı! 1da.rl ka.blll- 1:zıanbeyde b1. mevkide 3 lcatlı taloti- relirailld!anevkalAEmld:~~~~=~ :A. Demlryolu tnııvlll ı- n 

yeti haiz t.ecriibell bir - anı.nıyor. (eril 14 oda.lı bahçeU. Dosya No. 106 ......... "YV m 
İYİ tNGtL1ZCE Bh'EN - Ticu:rt Ayda maktuan 7ÜZ lira. verilecek 1§ Taks1m KrLstal a.?'bsında. Eser a.partı- Köşeapartıman. Telefon: 49010. A. D&mlryollan tahvlll 

muhaberata A.şina, ve dak.tllodan nn- kablllyetıne göre hnmlattan da. ıstifa- ınanı Milll EmlAk.lş. 'Tel: fll'1V. - 1 mıoo lıİRAYA BETOIURME viL- ic~u :1 senet 

L. K 13.30 Program, 13.45 Ajans babcrl~ 
13.40 rl, H.00 Bqzhıft.k Te btlzzam makam
~.20 lamı.dan ~ıı..r, 14.SO Ankam son-
11.85 ba.ba.r at yanşlannm tahminleri, 14.4o 
11.10 Rtyuat.1cilmhur bandosu, 15.!0 Rlya
Ul.80 setıc1hnhur man:nonııc orkestrasının 
19.80 konserl, 18.03 Kan§.lk §3.?kı ve tü.rtdUı 
16.50 lıer, 18.40 Dans orttesmısı, 19.00 ~ 
16.50 nuşma, 19.1.S Dana orkestrası. 19.30 
~......., :6,Jans haber1er:I,, lQ.45 Konuşma, 19.55 
"9.25 ltadmlard&n fasıl 13rlalan, 20.115 
48.85 Radyo guetesı, 20.45 Muhtelif vat~ 
45.50 lar. 21.00 Ziraat Takvbnl, 21.lO Din'.• 

t3t.- le.ylci tstnlert, 21.~ Konuşma, 22.0Ô 
12.30 Salon orkestrası, 22.30 Ajn.ns ve bor68i 
12.80 ha.berlerl, 22.4ö Salon or~rası. 

1'5..-

laya.n bir Robert ilcollej mezunu gcnı:, de ettirilece"k.tır. Tall,plertn bonserv1s 18 000 LİR.~YA SATil.IK EV _ Ni- LA _ G&ztepede ç.ok mrlf ve metin T. İl bankası nama muharrer 
tahslliyle mütenasip bir iş nra.makta- vern.nsenyemanlan lle A. R. O rilmu- f&Jl~ civatında 1k1 katlı 'kA?1Pı' yapıl:mış 1680 metre ba~ ort.asm<Ia T. :t.ş banbsı <hamlle alt ) 
dır. Akşam gazetesınc A.:C. rüm~~ zuna. miimcaatla.n. - 5 gömme b:ınyoln, blorl!erll e oda bah- .a odalı. Galatasaray Xöşeapa.ıtunan T. İt !bankası mümeGU ım. 

~ BULMACAMIZ çcll. Dosya. No. 107 Milli Emlikış. Tel: .Emltı.k.14. Tel: 49010. A. Demlryollan fltbtl (CJ. GO) 
BİR BAYAN DEKARATÖR - Gti7.Cl 3 - SATILIK EŞYA 12277. - 1 

36000 
LİRAYA İKİ KÖSK _ nu- A. DeJrı11Tolla.n ılrketl (3 100) 

6an'atlar Akademisi Tezyini sanatlar _ ~ Estihlsar çimento 
§Ubcsinden ınczun Pe.rtste Ar Dekora- ACELE SATILIK KELEPİR OTO- KAGİR SATILIK EV - Tepeilstü vnrlı dört döıium nrazide ~ meyva Kredi Fonsiye 1903 

10.40 İ 1 3 4 5 6 1 8 I 9 ) 0 

t .. 'te .-. - ( yap.,...'" bir baynn kuma.ş ve- tra.m.vny ıstasyonunn. ynkın 2 hamnm $çlan çiçek sebze bah,çelerlle ga.- > > 1911 u ,...,.J ·~ MOBİL - Ha.len takside çalupyor. 936 'bo 1.. 4 rd 'O ı ... M KJ;.•capnrtı 
Yp kravnt tnbrlkalnnnda. Deslnatör- M Doç sahlblnbı taşraya gttmcs1nden 2 mut!ak içi dışı yn(tlı ya gen19 cep- raJı va ır. rı. a ... ~ray ~ - > > Amorti 
luk, vitrin tezyini '!e yahut !llm stüd- sa~r. (Salıpaazrı Necatıbey Cad. beli. Dosya No. 103 .Milll EmlAkl~ Tel: mıµı Emlft~. Tel: 4!f010. » > Kupon 
yolnnnda dekaratör Q.ln.rnk çalışmak Bakkal Zeki) 42277. - 1 MtlTESEBBİSLERE FIRSAT Türk altını 
1i\JYor. Akşam gnzctcsı 791 R. K. rü- l!,500 J,inAYA SATU,JK APARTI- Tnkslm muhitinde az para ile mü- !Külçe altın bir gramı 
numına milrocaat. - l SATILIK OTOMOBİL - 939 modeli l\IAN _ Pangalt.ı tramvaya bir dakl- lromruel npartımana çevrilmette mü- Osman'h bankası (banknot) 

YÜKSEK TİCARET ~rnZUNU - ~~d~1!r=d~ ~t!:1~~~l~~~~ ka 3 katlı 3-4 er odalı banyolu. Dos- salt dört katlı geniş bbın. 16000 liraya 
Fransızca, Türkçe terclımeyc . vakıf 41845 Galatn Pcrşembcpazar Aslan yo. No. 104 Taksl.rtı Kristal nrknsındıı. satılıktır. Gal11tasarny Köşcaparlımnn Açık arthrma ile 

109.50 
105.
ıı9.-
1~5 

:1'7.30 
S.86 
3.00 

tecrübeli genç muhnsip ehven şerait- han kat 3 n~ 9 za. ' _ 1 ESer Ap. Milli Emlft.k~ Tel: 42277. Emlfi.klş. Tel: 49010. b ük 
ıe tş arnmaktı.dır. K~falet, referans ' -1 FA'l1II n LALEL1 ı,uııtTLER1NDE- Üy.. sah§ 
vereb!Hr. Taliplerin Beyoğlu P.K 2065 1939 l\IODELt - Az müstamel Gra- 3500 :LİRAYA SAfililK EV- Kadı- G. 8. 15 bin liraya iyi randımanlı kil- 941 blrlnc1kiUıtmun H 'iincii Pamr 

-r -·ı---ı--ı--

HA mektupln mürncant. ham marka lAstiltlerl yeni bir ot.o- kl>yünde Yelde~rmenlnde uzun Hafız <:ük npartımn.nlar 11.cele satılmaktadır. günü sabah saat 10 -da. KadıköyQnde, 
. i . ERiNDE İHTİSASI mobil satılıktır. Müracaat yeri tele- sokıı.1t 180 No. 6 odalı. her tarafı açık Gnlatasaray Köşcnpartunan Emlll.klşe Mühurdar caddesinde Znha:raf ıskele-

1 
C ~IALll'E ŞL fon 23141. - 1 tıı t s1 brşısında 'Sl numn.nı.J.ı apartmıa. q 

OLAN - Eski ve yeni yazzyı mfıkem- havadar, kullanışlı, nezare , mmvay müracaat. Tel: 49010. nın 2 numaralı da!res1nde. Marut bir ._ .... ...., ... _.__...., ____ .. 
?nelen bilir. Askerllkle lllşlğl yok': Or- SATILIK OTOMOBİL - 1931 Ford caddesinde. 4o444 telefona. - 2 BETONARME VİI.IA _ BU,yüka.- n.lleye mensup çok t.ıymetli Avrupa. 
tn. yaşlı bir Türk bay ticarethane, Vlktoryn. kupa. lkl kapılı arab::ı.. 6 PANSİYON ARANIYOR- tlnlversi- danın muteber yerinde denim hhklm manıuıntı eşyalar, ya~Iı boya ~er 
buna mümasil l§lcrde çalışabilecek ?1stlk C500X19) ve yeni akümfilat.örle :te clvanndıı. allc neminde tl'ntvc:rstte konforlu tclefonlu 7 odalı nadlde«Ül- ve biblolar ıaçık arttırma sureti Ile 
kendisine münasip bir tş nnyor. Ak- beraber. Her türlil yola. fevknllide el- tnlebesl bir Bay bfı; oda arı}'Ol'. ıerıe lnür.eyyen bahçesi 40000 Jlraya. satılacaktır. MMSI! ceviz aRacmdan 
§3.m gazetesinde U~n memurluğuna. vcrlşll tip. Ankara T.C. Zlrnat Ban- Diştabatıetl mektebi: Kerim Bztcmır Galatasaray Köşen.partıman EınlA.ktı. l1 parça Viyana :mamulft.tı a.srl istll:. 
müracaat. kası Um. müdürlük muhabere !§leri Be azıt ı T ... nn18 de nad1de ...,,.,..ek oda takımı,~ Vi-

M- d. M- i Mazh - t. y ' - ;:.el:;:.;_: ...;.~:ru;;.:,:.;;.;.·_________ .;-
Y. l\ÔMARİ - Şubesini yansından u un r ara muraC1U1. • SATILIK KELEPİR HANE - 30 KIYMETLt ARSAIAR - Suıtdlye ya.na mamuli.tı f parçadan mtlrek:-

terketmlş deSinntörlük ve 1nşaa\ SAm..IK YAZmANE CAMEKAN! - metrel' .. Çapa caddesinde Fındıkzaıde asfaltında geniş ~phell metresı 15 kep karyolası ile maon alncından 
l bir ~ ya.tak oda takımı, :tekrar Viyana. ma.-kontrolörlüıtünden an ayan genç B~ kapısı bulunan tnhminen 8 metre tramvay durağında 14 metro çcphcll liradan 1200, Maçknnm 1Y1 yerinde 

1ş nrnm:ıktadır. Anadoluyo. da gkle- ıenlnde ve 2 metre boyunda. cilalı böl 462 metre bah"" içinde evvelce 6000 .metresi 40 liradan 215 metre nrsalnr. lnulA.tı mavı lAke ve 8 ~ iba-
ı b 1 ....,......., k üze b .... tr ..-~ ret yatıık oda takımı, nadide kü blllr. Akşnm'da stan u P""""" u- meler rlerlndeld birer uç ...... me e Uraya mal olan mnnzan.yı haiz ktı.~r EmlA.ldş. Tel: 49010. tü,.,.,. .. _ 

00 5 
..... .-1 .. - Al 

tusu 650 rümuzuna mektupla. - 1 kare b112ln Arşiv camlarlyle birlikte eni ev 5300 lira kıymet takdlrl);e . .,. ..... e ası, pa._.... ma:n 
:lstimlrtk dolayıstyle s:ıtlhktır. Her gün ~atı nrzcdllmlştfr. 18 kl.nunuevvel Ni.ŞA:STASI VALi KONAl'il OAD- mali ve fen tume $cında.n imal 

BEYANNAMEYE TABt - Ticaret- 23043 numaraya telefonla mlirncant. şa. _ 
2 

nıı:~ı.mı: -lla.lcn 1nı.da 'B.ttyen apar- olunm~. meşe 1lğ°acmdan mük.em.-
hnneıerbı <usulü muznafa üzere) Seli tcradn. \nna.n ~a eıveri;li geniş -arsalı meı blr aıoıı tak.uru, ba.k1k1 AvruJ)D. 
dettcrleı1 tutulur. Bllfı.nço, klr ve SATJLIK ÇİFI'E-Te.şhlr olunmak- KONFOR VE TELD'ON - Olmak yert kıyımıtu bir b1na. ;S7000 llraya. mamulAtı, massit bronz ve asrı nadide 
zarar hulasalan çıknnlır. Beyoıtıu ta olan rsentettyen fabrikasının 12 tizere bekfır için Aynsp~ 'Ve 'Tak.stni- EmlAkiş. 'l'elı 49010. ıavheler, tw ve kadife peroeler. mü-
Fer!dlye sokağı No. 29 Kıı.rekln. - 3 'kallblr blr horozsuz çlftıesl 8/l2!9U de -ı veya nç odalı müstn'kll mllble . . kemmel bir bar Amerl.knn, kusursaz 

....,.,.,. SU,,."'·T M*tııENDiSİ _ Avru- tarthtnde Sandal Bedesteninde satıla- apartıman aranıyor. M.lI. rumuzuna. ŞEHRThUZİN DER SEMTiNDE - demir sobalar, kr.lstal bl.rçok vuolaT 

........ ,, •..n. u calctır. _ 1 İkamet veya irada. elverl§ll 100-25000 ve ~er tabak tpı.ımlın, çatal 
r>ada.n diplomalı. Avrupada, memleke- llraya kadar sat.ılık .binalar lcln Em- blcal:, Viyana ~Y 'Ve .kahve tat:mııao, 
tlmlzde biiyük fabrlkalardn çalışmış SA'nLIK KURK MANTO, CEKt."T, nol';AziÇİNDE - 12 odnlı mükem- lA.klfe acele müracaat. ediniz. Gala- Max Schla.ger, Marte Louls, P. Koôh 
askerlikle nlli:kası olmayan W TÜrk YAKA - Müracaat: Galata Necatibcy mel bir yalı acele satılıktır. Yeniköy- ta.saray K()fcapartunan. Tel: 49010. vesair bl.rçok kıymetli yatlı boya-su 
iş aramaktadır. Akşam'da • Milhen- caddesl Romanya otelinde 6 mmıataya de, Köyba§Ulda 179 numaralı, blr ta- boy.a.sı ve del t'es!mler ~ı 

Soldan up ve yulrandan aşalı: 
1 - Siyah mintan. 
2 - Q1zll değil - Kamara. 
ı- Gerl dönmez. 

4 - Eski bir T~ kn.blle reisl -
OmU%UI1 üstlinde. 

5 - Bir mıvl pasta - Blr peygamber 
ısmı. 

6 - nl'KÜYÜ yapamıyorum. 
'1 - ~ bir !ut.bol hakeminin 

soyadı. • Somina cŞ• gcilrse bir mev
sim olur. 

s - Tem•b1r nevi zahlredlr - Tem 
pvrunun ba§ıdır. 

g - ~rsi,,üyük baba - Akıllılık t:ı.s
layan. 

10 - X:Ar etmıyen. 

'G~ babnacamınıı 'halli 
Sol4an uta ve yukarıda.n aşalı: 
1 - İ.stendernn, '2 - Salkn, Zeltfı, 

Zede, S - Klblrlillk, 4 -Ekin, İle, 5 -
Nar, Arlb, 6 - Ur. Yaba, ı - Ezl11yo
rum, a - Relebarnh, 9 - Udi, Buhar. 
10 - Nekornm. Re. dts. rumuzuna miiracaat. 2 den !5 e kadar. - - 2 rnfı nhtımh deniz. diğer ta.rafı cnd- NiŞANTAŞINDA - 12 oda.lı 'kalori- Singcr dl:U makinesi. bayll l'llba§ı 

dedir Geniş bahçesi, kayıkhanesi, ferli bulunmaz blr ev "10l>OO llnı.ya sa- .. ••••••••••••• LİSE MEZUNU BİR GENÇ KIZ - SATILIK Pİl'ANO - Alman 'marka bany~ ve hamamı daireleri ve büyük tılıktır. Dosya 137. Takshn Cümhurl- !hediyellklert. maden semaver ve ~-
Resmi ve hususi müessc.<;eJerde ~ ara Kruaze demir acele satılık. Akşam. cndde üstünde lld odalı müstakil bir yet meydanı Emlak hıı..n EniU\k Yurdu. :ıer ~clh~I ~'llzılmasıbfb gayrl mümkün 
?naktııdır. Tallplerln Akşam'da lltl P.Y rümU'lUila meımtpln. mürnc:ı:ıt. evi de vardır. İstanbul Divanyolu !lS Telefon U43!>. ~uhaıe~y Bart~Şi lola~ zak Bel 
rümuzuna mcktupln bildlrmeli!rL - - 2 No. Öztüriı: lokantası ;sahibi bay Ömc- 9.080 LİRAYA SATILIK APAKTI- Sumak.ra. eş r rvan, 1l • uc. 

MUHASİP is ARIYOR - Fransızca ACF.LE SATlLIK 'l'AKSt 29 MO- re müracaat. - 1 MAN - BeYoğlunun me:rkeZt yerinde .................... , ................ .. 
İngiU~ oldukça Almanca. b!len, dak DEL _ Pllimut markalı ço.lışmaktn. nuı.tIN?tlAZ FIRSAT _ Piyasanın s katlı üçer ve beşer odalı. İrat % 5 _ MOTEFERRlK 
tUode.n aillıyan tecrübeli blr gen olan taks1 ncele satılıktır. u..stiklert en ucuz emıw. RumeUhtsan Akıntı- 6 dır. Dosya. 297. Taksl.ın Cilm-
l\Skerll.k1e nlftkası yoktur. İstiklal c:ıd yenk!lr. Sirkeci Rami 3001 plftkalı oto- ibumund::ı. otuz odalı kırk metre rıh- hurlyet meydanı Eın1Ak han Emlak RiYAZİYE - Fir;iK DERSLERİ -
dest 332 No. ya mümcat. bus §oför bay Hnsan. - 2 tımı ve herblr eS'otı.bı istJmhatı cnmi Yurdu. Telefon 44439. Muktedir bir lise munlllml oı:ta:ne.k-

Müıkülpesent Baya 
larm Dikkat Nazanna: 
BA YRAMUK V.E YILBAŞI 
tçtN EN GÜZEL ŞAPKA 

MODELLERİ 

MOD FEVRO ASKımı.iKLE İLiŞİKSIZ Gen Knpta.n paşa yalısı acele satılıktır. SUADİY.EDE _ so.ooo liraya sa.tüık tep ve lise talebelerine Riyaziye - Fizik 
bir hukuk mezunu İstnnbuldakı tıca MEKTEP sın.ASI tsn:~i:YOR - Gezmek için içlndekllere, p:ızarlık içln ev 18 dönüm yüzü 100 metre mey- dersleri veriyor. Ak§amda A. D. Öğret- Salonlannda ~hlr edilmektedir. 
rethanelcrbı merkez, mağn.zn, şubel<ı Ellnde mektep sırası bulunan ve sat- de Teşvlklye caddesi 103/ 11 numara- va ağaçlan. Dosyn. 131. Adres: men remzine mektupla müracaat. Çeşitler tükenmeden k<>Şunuz." 
rinde: hususi, idarl, ticn..t vazife 1s mak isteyenlerin Zeyrek orta. mektep ya mUrncna.t. Cü b r1 t ydam EmlA.k han _ 1 Beyoğlu, İstlklô.1 caddesi No. 331 

· .... , müdilrlüğiinc müracaatlan: Telefon: t m u ye me Gllnldls Kundura m:ı.~asının 
tlyor. Ak§am'da •Tüccarı> rümUZWl 23845 FABR KA VE MATBAAYA ELVE- EmlAk Yurdu. Telef.Qn 44439. ÇOK ıil.'İ iNGtLizCE BİLEN -
?ntl t · lçcrlslnde birinci kat. 

racan . niŞLİ BİR BİNA SATILIKTIR - Ca- 9000 LiRAY,\ SATIL1K APARTI- Londrı:ı. ilnlversitcsi edebiyat fakül- ··-----•nmıaımmımlll 
AP.ı\RTIMAı,'LARDA - Kalorifer" PİYANO AlıIBll\1 - Kullanılmış naloğlwıda fabrika ve ma.tbaa. 1ttihn- MAN _ Takshne 1 dnlöltn. mes:ırede ~l mezunu bir genç .ehven şartlarla 

kapıcılık işlerln<kı ~ nSiterllkl her hangl bir vaziyette bulunan plya- zın3. civcrlşll betonarme yenı blr blnn 5 katlı ::ı.ltmda 1 dükkfın ayda 65 l1rn lnglllzce, Fron.mca dersleri ~rlr. ~--• 
nliıknsı yoktur elinde bonservisi vnr no satın alıyorum. Aynnlıçeşme, Atla- sa~ılıktır. Akşam Idaresine müracaat. iradı olan merdivenler mozayık. Tercüme ve muhabere işlerine bakar. 
İş nryor. Tnksim Şehit Muhtar cadde nuı. sokak 29 apartıman 2 el knt Mlşel. •.relelon: 20681 - 9 Cümhurlyet meyd:ı.nı Emlfolc hn.n Lark :riim.u.zu ile gazetemize milra-

Doktor mm!!iı~ 
sı M te ap. No. 2 kapıcı Beklr'e. - - 6 ANKARADA OTURAN BİR AİLE - Emlak Yurdu. Telefon 44439. ca_at_. ------------

SE EST BI.R DOKTOR "~k Bu k~ İstanbulda bir veyn iki ay kal- İ BİR İXGİL1Z BAYI - Ehven üc-
1 ~RB ~- - .n.-, ·eir 4 - Kiralık • Satılık mo.lt üzere 1kl kişi 1çln, iyi aile yanın- SATILIK EV - sooo L RAY.A - retle miikemmel İngiliz lisan dersleri 
lkten yeni terhis edilmiş tercihan s- d:ı., merkez yerde 1k1 veya geniş bir Fatih carş:unbada _ 11 odalı 1çi dışı verccat.lr. Çok '!kolay ve sert metod. 

Fethi Er e 
LABORATUVARI 

tanbulda. u.ygun şartlı tn§rodn rcs 20,090 LİRAl'A SATILIK APARTI- oda arıyor. Banyodan 1stifıı.de, kalori- Y~ obynlı bir dönum bnlıçest 1ki bö- 11Engllshma?ll> rilmuzuna gazeteye 
~~ı;7.aA~~~dn.m~~ doktorlu[:~ MAN _ Kurtuln., Yenl ıstcısyon tram- fer ve yüksek kat !çbı asansör şarttır. ~~~~~e=~~Sj'a 134· Emlfık müracaat edilmesi. loğu] Kan, idrar, balgam, mc-

vaya ynrnn dakika 4 katlı '-5 fCf'' Sıcak su, ayrı tuvalet, mutfak veya ALMANCA DERSLERİ - Almanca vaddı pita tahlilleri ve (ldrar 

[Cerro.hp:ı.şa hatancsi bakterlyo-

0:-i PARl\IAKI..A - Asri dn.ktılo odalı. Taksim Kristal gazinosu ıarka- ofisten cüzl istifade ve hafif hizmet 2500 J,İRAYA - Yeşllköyde s ~~lı muammesı. ~ocultlara. büyfiklere A1- n.sıtasne gebeliğ'in illı: günlcrin-
lnekteblndcn ve orta. ikiden mezunU!ll .sında Eser Ap. Milli EmIAkl". ·~ a.mı olunur. Görüldfiltten sonra. kira 6 odalı 70 metre bJ.hpesl gün,,.., gorur maD"" .aram"~ muha"'ftre de--'erl ve- r.ı k l k t1 ..,.,..J.. rt ,__ l .&'lroa- Kürük 11A.n -y .,.. ,., ~ ·""' ~... de kati teşhisi) yapılır. Bcyoı; u, es J Türk harfleri e de o ur ynzanm. No. 101 Tel. '2277. _ 1 şa ı ....... uuşu ur. ~· "_ ta.gir blr "ev satıliktır. Dosya ısa. r1r. ..•ctodlan ""ftla-"ır. Xft'•ft•-
lıesmi veya hususi müe~eselerde Jo Jnemuru :vasıtaslle cAnkD.ra» rumuzu- Taksi Cumhuriyet meydanı EmlA..k ..,... a.v r-- ~ Takslme giderken l\1eşclfk sclmtı 
arıyorum. Ak.şam'da C.K. 16.500 LİRAYA SATILIK: APART!- na 1.za.lıut yazılması ve adresi blldlr- m :Sı.raservller 101 - Kapı 9 son kat M:ı.- Ferah apadmı:ın. Tel: 4053.ı. 

. . MAN - Kurtuluş tramvay cacı. 4 kat melerl rica olunur. han Emlilt Yurdu. Tcre!on 4«St. - dam Siftar. - '2 ••••llliıı•••••••~• 
Jo:J,EKTRIK VE OKSiJEN KAY- 4 er odalı. Dosyn No. 102. Taksim KİRALIK EV - Tnkslme yakın 2 ALMANCA DERSLERİ- Usulü tcd-

NAKÇISI - 13 senedenbert bu işler- Kristnl gazinosu arkasında. Eser apar- XİRAUK ODA - Fransır.ca. ve oda 1 'hol ha.vngazı elektrlk bUlunnn rls1 mükemmel Alman bayanı Almıı.n-
de çalışmı§ ellndc bonservisi mevcud tıman Miln EmlA.ki~ Tel: '2277. - ı Almanca konuşıuı temiz bir aile ra- 'blr kn.t. ıs liraya :k1ralıktır. Telefon ca dersleri vcımUted!r. P.a.zardnn 
Türk genel tş nnyor. Akşanı'da. O.K.J. nmda, Bcyoğlundn mobilyalı ve kon-

44439 l"Ü.nıuzuno. mektupln mUrncaat. - 2 22,0ot ilıİRAY.& SATILIK APAK Ti- forlu bir oda kiralıktır. Galata, Pcr- · maada her gün saat 31 ta.n '1 yo Jcadar. 
MAN - Maçka.da çift daireli üç katlı şembe pazarı No. 7 - l 60000 LİRADA.'llli FAZLA KIYMET- İsti.klil caddesi. il.l3, No. ~ milrncn.at. 

2 ı Çı Y N R üçer odn ıso lira. Iradı olan. Dosya LERDE % 6 GELİRLİ - 15 parça cm- - 1 
- Ş ARI A LA No. 118 Taksim Kristal gazinosu arka- l.'AKACIK'DA - Çarşı yanınd::ı. ne- llik sa.tln :alınacaktır. 83.tmnk ıstlyen- tNGhJZCE DERS PLAKLARI 

Kİl\IYAKJ;n ARANIYOR - Tecrü- .sındn Milli Emtıiklş. Tel: 
42277

• - 1 :ı~~ia~~u~t:~· ~:1'k~~h~;~: :!~ :u:a~~:ı. ~k = :::: Llngafon lngillzce ders pl~klan sat;; 
bi kimya işlerinde ihtisas .sahibi bir METRESt as LİRAYA SAT.iLiK le .satılıktır. Ba.kkal bay Az1za mü- su: İS!:anbul Ank:üıı. caddesi Adalet alınmak isteniyor. S:ıtmnk :lst:1ycnle-
klmya öğretmeni aranıyor. İstanbul ARSA - Şişli tramvay caddesi 19 M. raca.at. _ 3 han No 3 Telefon. 

20007 
_ 2 rln eAqam .. na.n memurlu~nıı. ınfi-

ZAYİ - Ba'kırköy birinci orta okul
dan nldığım 16110/ 940 tanlı ve 105 sa.
yılı tasdiknameyi !kaybettını. Yenisini 
alacn#ımdan cSldslnin hukmü yohtur. 

Ceznı1 Dunısu 

P. K. No. 585 e ynzılması. cephe .ıo M. derlnllk. Dosya No. 105. ACELE DEVREN SATILIK _ .,..,,_ · · · · rncaatlan. - 5 
Kristal nz1n a.rk::ı.sınd Mllll Em ... _..,. ACELE SATJLIK APARTIMAN -BİR BAYAN .ARANIYOR - Ev 1ş- • g osu a • tesısa.tlı kadın ve erkek bert>er aalo- Şchzadebll§l Kema~ mahallesi l"A'RİSl'EN DİPLOMALI - Bir mu- ' 

lertni idare edecek Türk veyo. Elen laklş. Ti!l: 
42271

· - 1 nu. Şlell Emlak ve 1§ bilrosn. Pn.ngnl- Genç Türk aoka'k No. ııo, ~kat ~er alllm İstanbul ve clvannda 
bayan -aranmaktndır. Arzu edenler 17,500 LİKAYA SATILIK APARTI- tı Tan Btneması YB.Dında 189. - ı oda, hol, 'banyo, mutfak, elektrik ve f1a.tla ders vermektedir. Çok kolay ve senelik 1400 kuruş 2700 kuruş 
~h adtesJerlle Ak§am~a ~Kimsesiz· 114.N - Şlfllde 4 katlı lOO lfra. irad ge- ACELE SATlllK ARSA - N~- ~ havı 148 L. gelirll nıtlceddet aert metod. clıeçonS» J'ÜmlJZUila. mil- 6 Ay1ık 'i50 • 1450 .. 
rumuzuna mektupla murnca.at. - l tiren tramvaya )'akın. Dosya No. 116 taşı caddesi İngiliz mekOObl ~ bir bap a.part.ım.a.n acele satılı'ktır. racaat edilmesi. - 2 3 Ay1ılt 400 » 800 » 

BEREBER KAT.FASI ARANIYOR - Tnks1m Krlstııl gazinosu arkasında 37 metre 7ll.zt\ olan ,kOfebaet 527 Gllrmek ve pazarlık etme~ !çbı her ÇOK TECRtmELt- L1se profe86rü, 1-;.1 .... A:;;.:y,;.,lık~-1_50 __ .. ____ .. _ .... 
İyi bir haftalıkla çalıştınlmn.k fal'tlle Mllll EmlAk.1§. Tel: 

42277
· - 1 metre murabba mtıracaat.. Telefon giln saat 9 dan 12 ye kadar beşlncl İnglll.r.ce, Franmıca -dersler nrlr. Po.sta ıttllıadına dahil olmıyan 

berber kalfasına ihtiyaç vardır. Well 10,000 LİRAYA SATJLD[ APA.ltTI- 22933. - ı bta. gablblne nınracaat. 2 Meöep t&Jeıbelerl:nın derslerlnl jza.b ecne!Ji memleketler: Benel!ğl: 
Orau caddesi 277/1 No. diikkAna ;mü- 1'1AN -Tcpcü.stft civarın.da ıraınve.ya ACELE SATILIK A.JUU _ Ulel1 ACELE SATILUt zy _ SUltanah- eder. Her ,e1111 gider. -Şera!t.ıer mü- 3600, altı aylı~ 1900, üç aylığı 
hl~at. - 1 pek yakın .kAgir ilç katlı. Dosya. No. Şair Hapnet "'<>kak ıdetıbe neza.retı .met Nakllbent Ş14 hamam cnddeısln- ait. Aqam'da R.R. rümuzuna.. - 5 1000 kuruştur. 
DAKTİLO KATİP ARANIYOR - ll7 Taksim Kristal g&.z21\06U ar.kum- olan 2'ıl metre murabbaı. ~on de Cç kat Uç odalı ma.tbah balkonu 1-T-e_l_et_o_n_la_r_un_ız_Başm __ u_h_a_rr_lr_:_2_0_5_,65'11 

lleyoğlu kaymakamlığı knrşısında. da. Eser apartımanı Mllll Emllldş. 22933. - 1 olan ev satılıktır. Bahçet.apı Cclll B. MEKTUP.LARINIZI ALDmll\"IZ Taa itleri: 20:'5 - İdare: 20681 
~ire apartımanı No. 1. - 1 Tel: 

42277
· -l S.ı\TILIK MAKTUAN ALTI B~b __ an...._B_n_u_m_ara_f!________ Gazetemiz 1darebanes1n1 adres 1\lüdür: 20497 

2 BULAŞIKÇI KADINA - 2 garson 45,000 tlRAYA S!TILm APAKTI- LİRAYA ItÖŞK - Y~lkOyde Şeiillk DEVKEN SATILIK - lstanbulun olarak göStemı~ olan bffierl-
Y&l'dımcısuıa thtlyıı.ç var. Bahçekapı MAN - Maçkndıı. tramvaya yakın mahallesinde halkalı Ycşllköy a.sfalt kibar, :işlek blr mcvkllnde b~ilk bir mizden ) 
llfidado.d lokantası. _ ı fevkal!l.de deniz görür 5 oer odalı e?.eliıilde 5 No. 8 odalı yaA-lı boyalı bo.kkallye ve mezeci dtınlnı. Her l§e :P.R - .G. 30 -M.N.E - D.K -

kaloriferli '° 4.5 net. """""'" No. 114 ıo dönfun '""'ari mtlsmlrcyi hnv1 ah- elve~lldir. Mürncnat: İstanbul l>CJS- W.N.B - Kimsesiz - B.U -

E. 12,49 2,35 7 :ı7 9,47 12,00 1,39 
S. İm. GÜ. Ö~. İki. Ak. Yat 
va . .5,30 7,17 12,os 14.28 15,41 18,20 

DAn~LO ARANIYOR - Eskl yıızı- Milli EmlW5. Tel: ~~JJ" - 1 §aP kl\Şk. Tcleton. 81260. - 2 ta kutusu. 239. - 1 l\lübendis 

Yı okuyan makinede seri ynzar bir İST.Al'ıı'BULDA 2 ~·- M bi n:ımlnrma gelen mektuplan 1~- İA-rehane Bo.bıft.U elvan 
daktiloya ihtiyaç 'Vardır. Sultanhn.- 17,000 LİRAYA SATILIK APAR'fi- SATILIK l\IAKTUAN 5 BİN LiRA- -:- u.w. • r arsa :rehıı.ncmizden nldırmnl:ı.n rlc::ı. .....,. 

Zllkade 24 - Kasım SG 

inam Sadıkıye han İstanbul birine! MAN - şı.sıı clvnrındn. 3 katlı bahçeli YA KAnGtıt KÖŞK - Yeşllköyde her t.a.rattnn denize nnzır 1ratıı yeni olunnr. li!Jraıı!Aic~ıınBİiu~sl[]uiikiılisoiikaiiikilliNllloii.111•3•• 
notE'r daire ine müracaat . _ 1 tram'Vaya yakın modem tllr e.partı- Şenlik ma.hallesinde 7 numnralı 5 imar plw hnrltası vnr. Acele &ı.tt- :.:::::~~::::::::::::::::::: _____________ _ 

man. Dosya No. 115 To.kstm Kristal odnlı, 6 dönQm mttkemmel bae;ı ve lıl..-tır. Müracaat Taksbn ~ılt Mnh-
ACELE ıuVREBBİYE ARANIYOR - arkası Eser npartınuını l\illll Emlfı.kl§. ynrım hıgillz kan clns1 losrnk bl.r tar No. 4 yuzılınneye. Tel: 43486. SAYIN HALKIMIZA 

lıeş ya"ındakl bir çocu.,n. bakmnk Tel: .(2277. ~ 1 ester ve 1k1 tayln satılıktır. Telefon SATILIK APART.iMAN ARANI- , ' . 

llzero l'r.ıns1'ca bllen bir matınaz.eı ıco,ooo LİRAYA SATJLD< APART!- 81260. - 2 YOR _ Maçka Nl§:mtıış Ayasp 1 :ı.t:ım>ul, Beyoğlu, Ü"'üdar, Kad>köy. Bollazlel ve Adalonn her tar.ııın-
~rıuınor. Feneryolu Bağdad caddesi !\lAN -ŞlşU tramvay caddesl.M yarım ON ADET TOPTAN SATTIŞ BA· tarnflannda. Da1reler1 fi 'ııe 6 odalı da her türlü emlfık ve J.rad o.lmak ve bn gibi emlaki satmak ve en eır.1n 

o. 
170

' -
2 

dc.klka çırt daireli yedişer odalı asan- YÜ - Bulunan meşhur Sınna.kcş su- ferah bir apartıma.n aranıyor. Far.la şeklide idare ett.rnıek lst!yenlC'rin ncC'le: • 
ASiSTAN BİR DOKTO& ARANI- sörlü. Docya No. 112. Tnksim Kr1sta1 yu kn.ra ve deniz vesaittyle ve çok eh- katlı olmıı.sı §art değildir. Deniz gören Ferdi Selek Türk Emlak Bürosuna müracaatlerı 

l'OR - Büyükacia s:matoryomunn gaz~nosu arkasında. Milli Eml~lş. Tel: ven şero.1tle k1.ra.ya verııecektır. Tel: tercih edilir. İstanbul posta .tutusu ._... __ ,.Dl ... -~--- eaddesı "
9 1 

A. ı~t hım No s. Tel: 2t682 -
rtıüracant, - 1 f2271. - 1 41058. - 1 m ~ mufass&l&n yaı:ılmML, .lfiAll• ~- 't " I ' Ü .. C • .. 
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A SK ERLi K İŞLERİ 
l. r . T üm K. a~kerlik dairesinden : 
F atih, Eminönü, Beyo{ilu, Beşiktaş 

Bakırkby, San yer askerllk ıubelerin
de kayıtlı: 
Mu:ıllim ve adliyede ''e sair maka

matta istihdam edilerek. tecil ve 
c vkleri tehir edllmşl olan yedek su
bayların knyıUı oldukları şubelere iki 
gun znr!ınc!A müracaat ederek m<ımu
rlycUcrlnln tevsik! mm olunur. 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

P
ıııis tem

hancleri
ııın bu se-
neki kollcl:

s 1 yon lan. 

1 
: 
1 

A KŞ AM 

•. : .· ....... "" . "• ·. •. -·. ·:.~ .. ı:-.·.. ..- ·'' - .. 4'.: . i" • •• :,,,,~ •• =·~· ... 1.· 

aş, di 
' nezle, grıp, romatiz 

Nevralji, Kınkllk ve Bütün Aönlannızı Derhal Keser ..... 
lcabtnda gUnde 3 kaşe 31Jnabi1ir. Der yerde pullu kutul3n israrla isteyiniz. 

1 
Dr. IHSAN SAl\11 1 j 

Gonokok aşısı 69--· 
Bclsoğutıuğu ve lhtlU\tlanna. karş; Zeytiny• flannın hafüirctinin <1ksini ii'&at edene 

••• 

lpektesırııvetaıeaş1dır.oıvanyo11; - 1000 - Lı·ra ı·kramı·ye verı·11·r Sultanmahmud türbesi No. 113 

Dr. FAiK AKALIN 
t'JZIK TF.DA \i ENSTİ1'ÜStJ 

Eski ve yeni Romatizma, Kınk, 
Siyntlk kat"i tedavisi, Dlyater
ml, Mns:ıJ. Ziya b:ı..>ıyoln.n. Yilz 
masajı en modem elektrik cl
hazlarile yapılır. 
Sıılı günleri 15 - 19 arasında 

Adrese dikkat : lstanbul Tütün G ümrük Kemerli sokak 21 No. 
mlimllliil-cmr:!ll-llEB Tel: 2 4 19 7. 

Matbaacıların nazarı d ikkatine 
Mu sscscmiz için muht.cllC cins ve ebadda e\•rak tabettlrilı>cektlr. 
Basılacak evrakın nümunelerl büromuzda mevcut tur. Bunlan gormek 

ve teklifte bulunmnk üzrre taliplerin 16/ 12/ 941 sah günü s:ı.at 14 de Enurum 
hanında 2 inci katta Türk Maarif Ceml~tı resmi llün işleri Bürosuna mü
racııatlan. 

İstanbul Fiat Mürakabe K omisyonundan 
130 No. lu Hıin: 

yoksullara mecrnnen bakılı r 
istlklfıl caddesi Tunel elvan No. 
471 H~et Kütiipll:ı.nesl üstünde, 
Rensurt'ns Aot Ne>. 1 Tel : 43955 Vitrinlerde teşhir edllen mallar sat~ arzedllm.lş olduğundan bunlnnıı 

üzerine satılmıştır etlkctıl koymak veya vitrinin bozulmıunası kasdile mal 
1 ZA\'İ - Emniyet 4 üncfi şub~d~n s:ı.tılnnuyaca~nı beyan eder bir etiket talik etrnemk memnudur. 
nlmış olduğum ikamet tezkeremi zayi Bundan boyle mfistehllkln her hangi bir talebi üzerine mal vitrinden 

1 bttim. Yenisini alacağımdan es!dslnln çıkartılıp kendisine verilecektir. 
hukmü olmadığını llft.n eylerim. Aksine hareket eden tlcareUıaneler Milli Korunma kanunları hüküml:?rl 

Bnla t Hacı l\fu!!ittin okak No. ıs dairesinde tecziye edllcceklcri llft.n olunur. cıl098!ı. 

No. 31/ 4451 ika met tC?.kercsi sa- B •. n a s a t 1 ş 1 hibl İliya litro. 

~atılk ApartJman 1 Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
Beyo~lunda Sıraselvllcr cadde- l - İstanbulda Yenlpostchıme caddesinde küln olup h:ı.lcn Halk sa.n-
slnde 42 numaralı Knllkıratya 1 dığı Türk anonim şirketinin tahtı icarında bulunan bankamıza ald bl.na pc-
Ap:ırtıma.nı 15 Blrinclkftnunda 'j şln para \'e kapalı zarr usulllc arttırmaya çıkanlmı~tır. 
Beyoıtlu Sulh mo.hkemcsl Bn.ş- , 2 - Blno. tıırn kftgtr tanında lnş:ı edllmlş olup 4 ko.tlıdır. Aynca t.o.h-

11 KAnunu ... vvcı 1941 

Nazarı dikkate! ... 

illi Em13.kiş 
Sayın cmliık alıcı ve satıcılarının en büyük rehberidir. Bu yeni ~ı

lan müessese saygı değeıı müşterllerinl memnun etmek için her C:.'d:ı
karlı~ uhtesinde toplamıştır. 

Badema haftanın lkl gününde muntazaman gayet enteresan lll•ı
lannı bulo.caksınız, hususi memurumuz miiştertlerlmlzln cmirl0 rin" 
her ıı.n muntazırdır. 

Taksim Kristal Gazinosu arkasında Eser 

MİLLi ElULAKİŞ Tel: 42277 

Apartıman 

Reklam Değil. Hakikal: 
Yurdumuzun hl'r kôıleehıde diırüstliiCü. ucuz 

luğu ve bol çeşltlerlle tanınmı.ş: 

Asri Mobilya Mağa zasını 
gezmeden ve bu fikri almadan b~ yerden mo
bilya almamnlannı tavsiye ve mutlaka sa
lonlarımızı geunclerinl rica ederiz. Bllh3.SS:ı 
İnglllz Jaıryolulan ve Avusturyn s:ınd:ılya- • 
lan mevcuttur. Istanhul, Rıza Pnş~ vokıışu 
No. 66 Ahmet Fevzi Tel. 23407. 

me i 1an1 
Eskişehir Su işleri 9 uncu şube müdürlüğünden: 
Eksilt meye konulan iş: 
1 - Esldşehlr su Lşlert 9 uncu şube ıniıdürlüğü mıntnkası d:ıhlllnJe b ı

lun::ın Zadlr oğlu ve Alllren bıı.taklıklannın kurutulm:ısı ve bu b .taklıkfarn 
Saknryayn mnnsab olduğu mahalde muvakkat bir ba!;lama ve su kôprü 11 
lnş:ıatı muhammen keşif bedeli vahidi flat ,esası üzerinden anı 371- !ıra. 
c80• kuruştur. 

2 - Eksiltme 8111942 t:ırthtne rnsUaynn cuma günU sant 15 de E~lşehır• 
de Su işleri dairesi içinde toplanan eksiltme komslyonu tnrafından kap:ılı 
zarf usullle yapılacaktır. 

3 - Isteklilerin eksiltme ~rtnnme 1, mukavele projesi, B:ıymdırhk I"· 
lerı Genel şartnamesi, Umum Su l§lerl fenni ş:utnamesi ile hususi V' feıınt 
9n.r tname ve keşi! hülil.s:ı cc-ctvcll ve projelerı a857o kunış mukabilinde su 
işleri 9. uncu şube Müdilrlüğündıcn alablUrler. 

4 - Eksilt.meye girebilmek için isteklilerin c9818ı. lira 1.59• kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca~ gunden en az ilç ı;un 
evvel eUerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Eskişehir \•lluye
tine mürncnnt.ederek bu işe mnhsus olmıı.k üzere vesika alnw.lan ve bu vc
sikalt:n ibr:ız etmeıe:-ı şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye lşUmk 
edemezler. 

5 - İsteklilerin tckut mektuplarını ikinci maddede yazılı snııtt.en blr 
saat evveline kndnr su işleri 9 uncu şube Müdürlüğüne makbuz mukabılm· 
de vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler ita.bul edilmez. el0899• inovııim roplarmnı yüz ve te

hln yeni renklerle ahenktar olmıısı 
lAwn geldit'1ni gösteriyor. Bu son 
moda yeni pudra rcn'kleri de bir 
Fransu. güzclll1' mütehassısı tara
fmd:ın icat ve plyas:ıyn arzedllmlş
tlr Burnda. bunları ancak Tokalon 
pudrasının yeni ve cazip renkleri 
nr:ısmdn bulablUrslnlz. Şcttaf gü
zellik ve gayet b<'yaz cilUer itin 
"Naturcl" pudra ıny:ını t:ı'lı'Slycdiı". 
Ekseri :ınrışınlnr ile aı;ık tcnll es• 
merlcre "Rose,. uygun gelir. Pcn• 
be bir p:ırlnklık verir. 'Rnchel,, 
pudrası da esmerlere cazip bir renk 
verir. 

kntlnlli?lnde sa.tılıırnktır. rezzcmln bodrumu vardır. 
3 - Binada elektrik, su ve knlorırer tesisatı mevcuttur. 1 !!!!il•••••- NEZLE DIYIP GEÇMEYİNİZ ... ••••••lil!llO!I 

1 

İ Lanbul ikinci lClıis memurluğun
dan: 

4 - Müzayedeye lştlri'ık edebilmek için 3750 lira miktarında MIUI ban-ı VereM, Bronııit, z türre, Grip. Nezleden Gelir 

Munis Hacı Mehmed En1mln idare 

l lızıısuıdan ılvukat Reşad Atabek as
~:ere celbedllmlştir. 

kr.lannuzdan alınacak teminat mektublll!un veya bu miktar mebl(lğın An- G Q 'T 
karoda Sümerbank Umumi müdurlüğü Istanbulda Sümerbank şubesi vcz- M E N A L 
nC'Sino yntınlarnk alınacnk makbuzun tekli! mektuplarına rapten banknyo. 

1 Mumalleyhln askerde bulunduğu 
ve:lımcsi ldzımclır. 1 Nezleden korur ve nez~eyi kökünden kes~. 

5 - Tckllflerfu en gcı; l!l/ 1/ 942 tarihine müs:ıd!C pazartesi günü saat •••••• +cM+yp«'.3 

1 
muddetçc masayı allikadar t'den lşlc
rln diğer azalar taratınd:ı.n yapılması 
için kendilerine salahiyet verilmesi 

18 e kadar Ankarada Sümerbank unıuml müdürlüğüne verilmesi ıazımdır. 1 Eczanelerden ısrnrla COMENTAL arayınız. 
o - Blnnyı görmek v('yn daha fnz.ln mnlCtmnt nımnk isteyenlerin Is~rın- ' 

bulda Sumerbank şubesine nıürncnat etmesi l~mndır. 

"Pcdıe", yazın aldığınız cüneşln 
ollm csmerliğilc ideal bir surctlo 
lmtizaı; eder. Bunlnrdon baska To
knlon pudrnlnrmın ıJlrndıyc kadar 
hiı; görmediğiniz daha c:ınlı, daha 
caz.lp ve d.-ha parlak renkleri var
dır. 
Tol.alon pud..-ası, "havalandırıl-

lıizım gelmektedir. Icab eden knrnr
lar verilmek üzere alncaklılann 17/ 
12/ 941 çarşamba günü saat ıı de dai
rede hazır bulunmaları ve gelmedik
leri takdirde masanın diğer idare aza
lan tarafından ldaresı kabul cdUml§ ı 

1 sa.yılacağı bilinmek ü~re ilan olu-
nur. '86!lO> 1 

1 

Gaio -desta anahtar ı 

7 - Sümer bank ihaleyi ynpıp yapmamakta serbesttir. cl0966• 1 
ML g=.ı ı 

Eli ANKTA 
360 ton hurda derr: ir alınacak 

onıato.sarny ile Taksim arasındaki teslim şarlilc satın alınacaktır. Pik hurdası şayını kabul de- 1 

Sümer Bank Umum Müdürlüüünden: 
Bankamız \ 'C mües eseleri kadrolarında m emur, şube şefi, re

vizör, kont:rolör, müfettiş ve teknik miifettiş olarnk çnlışncak 

elemanlara ihtiya ç \'ardır. nu sahalarda tecrübe kazarunış ol· 

mak matluptur. 

mış . tır ki bu sayede on defa cı.ruıa 
ınc~lcsir ve fıdcta tnbil gibi gorll
Hlr Taze ı:iceklerın csan.slarile ıa
tlr cdılmiştir Tcrldbindc "Krema 
Köpil •il.. bulunduğundan Dtl misli 
d<lh;ı çok zrunnn sabit durur. Toka
lon pudrasının yeni ve caz~ renk
lcrıni hemen b'!-gunden tt'crubc edl· 

Ergani Bakın İşletmesinin 1942 senesi ihtiyacı olan 360 1 
ton hurda demiri Ankarada veya İstanbulda vagon içinde 

nnıı.ht:ı.r kaybolmuştur. Bulo.n zatın adresine teklifte bulunmaları. 

Bu vasıflan haiz olanlar arasında seçileceklere 3659 ve 3968 
sayılı kanunlara göre ücret verilecektir. İsteklilerin tahsil ve 

hizmetlerini gösterir vesikalarla 22.12.1941 günil akşamına 

kadar Anknrnda Umwni Müdürlüğümüze müracaatları rica 

olunur. 

mesafede halka.ya baıth bir deste ğildir. T aliplerin 25/ 12/ 1941 akşamına kadar Etibank - Ankara 

1 42240 numnraya telefon etmesi rica !l•m:•aı••mm::ıım:amm•:::mm:111L11•••••••m•Dlill! I 
olunur. Mukabilinde mükafat verile- 1!11 İİl•••••aıam••••••••••••••aı:mım•llOlt:OI 

niz.. cektlr. K 1 Z 1 L A Y C E M ., Y E T ı· İstanbul Belediyesinden: 
• ti D i f bekim i WW41 4109 numaralı kanun muclı...nce muhtaç asker allclerine yardım p~raSJ 

1 
Dr. ADNAN ASAF 1 UMUMi MERKEZit\'.DEN: karşılığı olarak wnumi meclisçe kararabağlanıp5Eyhil94ltarlhindeniU-

- TEMİZAN baren ta.t•blltlne geçllt'n mükellefiyetler ihtiyacı karşılnmo.dıı;tınd:ın: 
isuı.r.bul nsllye (12 el} hukuk mnh- . S k · [ ' Ek 'il · Mezkur kanunun 7 ncl mnddeslnin verdiği selahlyetc istinaden ka• 

kemeslnden: 1 Beriln Üniversitesinden nıeZU.'1 , Q n d 1 l m 0 f ye s l s l me s f zruıç vergisi knnunu mucibince beyannameye tnbl şehir hududu lçlndeld kn-
Muddel; Rasim Molvall. Vekili: Avu- ve Berlinde Pror. Emst'ln sabık., zan.~ vergisi mukeııerıerlnin 941 mali yılı buhran ve fevkaltıde zam ve milli 

kat Ahmet. Şukru Yener. Galata Bos- ve 3_6 Tel.··. 42970 Taksim·. Cu·m-- 1. 8 12 941 h d 1 müdafaa vergisi dahli olmak üzere namlarına yapılan senelik tahakkuk:l •ll 1 
başaslstanı Mtıaycne sa.ntıert O 1 1 1 - Maden suyu şişelerine mahsus yaptırılacak en nz 2500 .. tı 

ve en çok 7500 sandığın ima ıyCJi için - - tari in e yapı nn mı cc 
for han. Muddcinl ylı: v la tn, Gedik- hurlyet C"d. 43. Pl"tln apartımaııı 1 __ , % 5 1 nlsbetinde yardım parası tevziat ve tnrblyatı yapılmasına. umu m • 

i l ... u açık eksiltmede teklif olunnn fivatlnr haddilayıkındn görü mcoi- ilsin "9/ 11/ 941 tarihli to ı t d k 11 ı d hal tnlb 'IPn•n gc· p:ışn P yer ot! c~cldesl No. 60 da !ke~ 1 ".T'llkc;lm h'lhrr~ı ı.-1 ~,"1 

1 

.T M p an ısın ıı arnr ver m ş ve er ........ .. 
Iı.ilcn lk:ı.metgahı meçhul. Muddeı • W M ğinden 25-12-941 tarihinde saat 14 te pazarlıkla ihalesi kararlaş- çllmek üzere bulunmu.ştur. 
Rasim tarafından muddelaleyh Vl- tırılmıştır. Keyfiyet sayın ho.lkın nazım ltt!Uuna vazolunur. (10951> 
lasta .ıleyhlne nçılan boşanma dava- Beşıkt:ı.ş lklncl hukuk hnklmliğın-1 2 - İsteklil erin behemehal atölye sahibi olmaları lazımdır. 1 
sına alt arzuhal sureti müdd"'lleyhc den: 941/31 T. 3 - Pazarlığa i~tirak için (300) lira tem.inat mektubu ıveri- B • t) 
tebliğ edilmek ÜZt're yazılı adresine Beşlktn.ştn Nail Hllllt arsasınd:ıkl lecektir. 1 f00Şl ere 
gönd:!rllmişsc de mumaUcyhln mez- blUı numaıa.lı kulübede lknmet etmek-1 4 _ Şartname için Yeni Postahane karşısında Mimar Vedat KATRAN HAKKI EKREM 
kOr lkametcahı terk Jle semti meçhult' tc ikt'n 21/11/941 tarihinde mezkur ı Caddeısinde (Kızılay) hanında Kızıla;> Deposu Direkt~rlüğüne mü- ı 
glttlğlnin beyıınlle inde kılınması üze- kulübede olü olarak bulunan eski bek- :racant cdilme~i ilan olunur. 
rlne hukuk usulü muhakemeleri k:ı- çilerden Halll'in terekesine mahkeme-
nununun 141, 142, 143 ve 183 üncü ce el konulduğundan esb:ıbı mnUup C'i!ımmı:mmm••••••••••••••••••••••lıii 
maddelerine tevfikan iade kılınnn dn- ve nlfıkadarların fl~n tarihinden lt!
va arzuhali ile muhakeme gününiı b:ıren bir ay ve iddiayı vem.set eden
gösterlr dav~tıyc varakasının mahkc- lerin üç ay zarfında B~lkt:ı.ş ikinci 
me dlvanhaneslne asılmasına ve sulh hukuk hAklmJlğine mürncaatıan 
9411740 numarado. kayıU ı işbu davaya ' ve aksi hııldc terekesinin hazineye 
müddeialeyhin (10) gün !cinde cevap ' devrolunaca~ ııtın olunur. 
vermesine knrnr verilm.lş ve bermuclbl 

GLANOOKRATiN 
karar arzuhal lle davetiye var:ıknsı 
mahkeme dJva.nhaneshıe ıısılmış ol
makla mumaileyh Vllastanm yukanda 
ynzıh müddet zarfındo. davaıa cevap 
vererek tahkikat için tnyin kılınan Memı iktldnnn çaresldlr . Reçete 
26/1/942 pazartesi gün ü saat (14) de - Ue kutusu 200 kuruştur. -
mahkememizde hazır bulunması ve
ya kanuni bir vekil göndermesi lüzu
mu tebliğ yerine geçmek üzere illin 
olunur. 

ZAYİ - 2318 numaralı blslkletlmln 
plAkasını zayi et tim hükmil yoktur. 

İbrahim oRlu Neşet 

iŞÇi ARANIYOR 
Üsküdar - Kadıköy ve hava'isi 

Halk Tramvayları T. A. Şirketinden 
idaremiz hareket servisi için Vatman ve Biletçi ile 

atölye için Kaynakçı, Demirci, Tornacı, Tesviyeci, 
Marangoz, Elektrikçi, Kaldırımcı ve Yol iıçisi 

alınııcnktır. Fen 
işçilerinin mesleklerinde tecrübe ve ehliyet sahib i olmalan tnrttır 

1 ve bunlara gösterecekle ri l iynkı-.t: göre yevmiye v erilecektir. lıtek
lilcrin vcsiknlarile şirketin Bağlar başındaki idare merkezine müra 

cıı.atları. 

İzmir Hava Satınal ma Komisyonundan 
ı - Beher kilosuna 46 kunış fiyat tahmin edilen SG ton sığır etl 25/ 12/ 

941 perşembe günü saat 10 do. !hale edilmek üzere kapalı zarf usulile mlina
knı;aya konmuştur. 

Isteklllerin gösterllen gün ve saatten bir saat evveline kadar kanuni 
ves~kalarını ve 1242 liralık ilk temlnnt makbuzlarını muhtevi teklif mektup
larını makbuz mukabili Güzelynlıdnkl Hava Satınalmıı. komisyonuna ver
meleri. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleblllr. 
3 - Yukanda gösterilen saatten sonra. verlleock ve poota ile gönderile

cek tekllt mektuplan kabul ecJllmez. (5138) (10715) 

Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesinden: 
Türk hava. kurumu Lüleburgaz şubesi tarafından bu sene Kurban bay

ramında toplanacak kurban derllerlnin açık arttırması 23. blrlnclkllnun. 941 
salı günü yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek il.tere İata.nbul ve LWeburgaz ıubelerl-
ne ve pey sürmek için de Lfileburgnz şubeslne mürncaatla.n. ( 10853> 

Türk Hava Kurumu Aydın, Denizli, Muğla bölge 
direlc:t&rlüğünden: 

Şubemiz tı:ırafmdnn Kurban bayramında topla.nacak k\irban derileri ve 
barsakinrmın nçık a.rt.tırmalan nyrı ayn olarak 27/12/941 tarihine l'a.Stlafnll 
cwnarlcsı günü yapılacaktır. Şubece 8000, derinin kurutma maluılll pek mü
kenunel olarak hazırlanmıştır. İstcklllcrin şa.rtna.mcslni görmek üzere 
İstanbul şubeslle Aydın şubesine ve pey sürmek 1çtn de Aydın §Ubeslııc mü-
racaatlo.n !Um olunur. (10903) 

Türk hava kurumu Balıkesir şubesinden 
Türk hnva kurumu Balıkestr 'şubemlzln Kurban bayramında. toplayaca

ğı koyun, keçi derilerlle bnrsaklannın ayn ayn açık arttırma.sı 15/ 12/ 941 
pazartesi günü yapılacaktır. 

İsteklilerin şartn:ımeslnl görmek üzere İstanbul ve Balıkesir §Ubcl '3rlne 
ve pey sürmek için de Balıkesir aubesine milraeaatıan llln olunur. U:.l869) 

Deri ve Barsak arttırma ilanı 
Türk Hava kurumu İstanbul vilayet şubesinden: ' 
Kurban bayramın.da te~kilı\tımız tarafından toplanncak deri ve blr .. 

saklar pazarlık surctlle ayn ayn arttınnayn konmuştur. 

17/12/ 941 çnrşa.mbıı. günü sa.at onda. arttırmast yapılacak ve flynt ırıu• 
vatık görülürse ihale edilecektir. 

Tnllplerln arttırma için mezkOr gün ve saatte Cağaloğlundakl şube ırıer• 
kez!ne ve şartnameyi görtni!k için de §Ube merkezine ve İstanbul vlll'ıyetl ct:ı.• 
hlllndeki hnvn kurumu şubelerine mümcaat etmeleri. cIQ662ı. _ 

Ankarada Harp Akademisi K. dan: 
Harp akademisi matbaası için 84 lira ücretle bir tashlhçl ve 84 ıırn ne• 

retle bir yazıcı ustası alınacaktır. Tashllıçl için lisan bilen tercih edillr. IS~ 
teklllerln 25/12/941 akşamına kadar Ankarada 2 No. ~lada Harp o.kndeınlS 
K. na müıııcaatın.n. 

Harp almdemlslne 60 : 70 Ura ücretle bl.r elektrikçi ustası alınacaktır. 
Nafia Vekl'ıletinden üçüncü derece eh liyetnamesi olması fl11,tır. bteklUer~ 
30/12/941 akşamına kadar Ankarndn ikl No. lu kı§lada. Harp akııdemtsl ı<. n 
mfiracaatlan. 0567 - 10784~ 

T. H. K. Orhangazi Şubesinden : 
Kurban bayramında. toplanacak koyun. keçi, sı~r derilerlle boynuz ve 

bağlrsnklannın açık arttırması 1/Blrlncl kdnun/ 941 tarihinden 15/Brın"' 
el klinun/ 941 tarihine kadar 15 giln müddetle açık arttırmaya çıknrılmıştı~ 
Tnliplerin şartnamesini görmek üzere İstanbul ve Orhnngazl §ubcleslne vr 
pey .sürmek içln de lhnle günü Orhangazi şubesine müracnatlo.n lll'ın oıunu • 

(10670) 

Deniz fabrikalan umum müdürlüğünden: 
İmtihanla. ve gösterecekleri liyakate göre takdir edilecek saatlikle ~to~ 

nacı, tcsvl~cl, bakır borucu, demir borucu, akümülatör t:ımlrclsi, mowrc 
elektrikçi ve tilrt>incl alınacaktır. • 

Gidip gelme yol masmfinn kendilerine alt olmak üzere lcnp eden ve~ 
1klerlle Gölcük deniz :ta.brlknları umum müdürlüğüne müracaat olunınası2, · 

(1083 


