
BELER OTELi 
Lüks Salonlnnnda ve Evlede 

NiŞAN ve DÜGÜN 
l\/Jerasimleri yapılır. 

l Bevo~lu istiklal Cad. No. 213 Tel: 49427 _J 

Sene 24 - No. 8307 - Fiatı her yerde 5 kuruş GUivIARTESİ 6 KfmtmU~V\ el ı.v11 Sahibi: Nccmeddin Sadak - N~riyat mi.idürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Finlandiyaya ulti- \ 

nıatum havadisi 
ve 

Bir prensip 
meselesi 

Almanlar 
Moskovanın 

15 kilometre 
yakınına geldi 

l3uO'un Finlandi va. istiklalinin I Rostof - Taganrok hattı. 
b • 

l'inni dördüncü yıldönümüdür. nın şimalinde de yeni bh· 
Geçen harpten önce Çarlar Rus- Rus taarruzu haıladı 
Yasına bağlı bir eyalet olan Fin-
landiya, milliyet duygularının 
gelişmesi neticesi, ilk fırsatta, 
kanı pahasına lstik!AJ:ni kazan
llıtştı. O gündenberi, Avrupanın 

Cenupta Rus kuvvetleri
nin ilerlediği bildiriliyor 

§lınalindeki bu kikül~ millet, ça- Berliı~ 5 (AA.) - Alman ordu
lışkanJığl, yüksek - f.hlakı ve tc- lan umumi karargahının tebliğinde 
llıiı mcdeniyetile haska milletlere ezcümle şöyle denilmektedir: 
o · Cenup kesiminde Sovyet kuvvet· 

0
l'nek olacak ilerıeyişler gösterdi !erinin yaptığı yeni karşılık taarruz-
.eçen kış kocamıın komşusunun Inr kırılmıştır. 

hıç :)ebepsiz taarruzuna uğrayan Leningradda bir mühimmat de
~inıer, ne derece vatansever, posu tahrip edilmiştir. Hangoe"nin 
ltıert ve cesaretli blr ınillct olduk- tahliyesi sırasıı.,da bir çok Sovyet 
la.... d ı:.ı · t tt'l gemiler: mayn barajlarına çarpmıı-

•Jnı a <ı eme ı.spa e .. ı er. 1 • 
c\rC-lr • 

Garip bir tesadüf eseri olacak, Staür.e Rus nakliye gemisi, dün 
londradan gelen h&bcrlcr, lngil- de bildirildiği gibi, Almanlar tara• 
terenin Finlandiya.ya, Rus har- fıncian zaptedilmiştir. lki Soıvyet 
hini kesmesi için tam bugün sona gemisile iki Rus hücumbotu batıral· 
eren hir ultimatum "erdiğini bil- mıAştılr. h k ti · M k d" . . man ava uvve erı, os ova 
•1rıvor. Bu olmazsa !nı~iltere Fin- bi:lgt>sinde düşman hatlarına kütle 

landivaya harp Han edecekmiş. teşkilleri h::ı.linde tanrruzlar yapmış, 
liaber doğru mudur, bilmiyo- insan ve malzemece Sovyetlere .ağır 

tuz. Doğru ise l•'irılfı.ı~diya. zora zayiat verdirmi~tir. 
boyun cyip Sovyetıere sulh tek- Londra 5 (A.A} - ~~nalist 
!Jt • w. mecmuasının as1'er! muharrırı yazı• 

eder mi, o da bellı degıl. yor· Rusyadan gelen haberler iyidir. 
lngilterc, bu tazvıkta haklı ol- Rostof - Taganrog hattının 100 ki

du~'llnu, hatta buna mecbur kal- le .netre şimalinde yeni bir umumi 
dığını kendi bakımından ileri taarruzun belirdiği ve bu bölgede 
SUreb 'ı· F' ı · eti • So yetıere büyül... muvaffakiyetler elde edildi-

1 ır. ın an :va v W• •• k d" 
ka . . ' . . l . i cı tceyyut etme te ır. 

r51 haıbedıyor. Sovyet eı se, \'on Kleist'in kumandasındaki 
bugün, İn~iltereniıı müttefikidir. Alman orduları ricat etmekte ve 
liem bu aralık rylc değer bi~il- büyük miktarda her türlü erzak ter· 
llıez bir müttefik ki ingiltcrenin ketmektedirlcr. . . • 
can d"" Al ... 'ynyı kendi Almanların çekılıp Rus taarruzu-

uşmam m ... ı. ·· k"' b"l k k ı· b" ti . . nu pus urtc ı ece uvvet ı ır meıv• 

6 
~~rıne çekmış, tek başına ve zileri olduKuna dair hiç bir alamet 
lumü dirimi pahaı::ma hırpala- yoktur. Alm8'l tebliğleri bu kesim
Yıp duruyor. Sovyetl~ri, böyle deki vaz:;et hakkında susmaktadır· 
Çettn ve yararlı bir savaşmada, !ar. Moskovada muharebe bütün 
t<'inıandiya sıkıntısından olsun şiddetile devam etmekte, fakat hiç 
kurt k 1· 'lt d · bir taraf için değerli bir netice ver· arma , ngı creye u~en en kt d" h . . . meme e ır. 

afıf vazifedir. Ingıltere bn bor- Tulada Almanlar biraz ilcrlemiş-
cu ödüyor. ler_e de bu kesimde de Moskovaya 

liadisenin münakaşası bize daha 1 S kilometrelik bir mesafede 
düşmez. Finlandiva _ Sovyct har- buknmaktadırlar. 

binde de işe karı.'(anl:ırdan deği- Tulada vaziyet gergin 
liz. Bahusus. İngiltere müttefiki- Moskova 5 (A.A.) - Pravda 
hıiz, Sovvct Rusya dostumuzdur. ya2ıyor: Sovyet kuvvetleri, Klin, 
:F'inlanrli~·a ise hiç siyasi müna- Volokolamsk ve T ula istikamet
Scb ti ·. ' 1 • 1 • k uzak !erinde karşılık taarruzlara girmi~ler-

e mız o mıyan, nze co d' Ki" . .k t" d k' h kAt 
b. · . · v ır. ın ıstı ame ın e ı are a 
ır ülkedir. Işte bir tarafa bag-

hlığınuz, öblir tarnfa u1.aklık ve (Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

llgisizliğimiz, bitara!lığımıza daha =============
fazla kuvvet verdiği içinclir ki bu .. :i. k k a. Ci I er: 
lneseleyi hak prensipleri bakı
mından 1'iç ::mlıyamadığımızı 
samimiyetle söyliyebiliriz. 

FinU1ndlya Sovyr-tıerle niçin 

Milli şuur devrinin 
ürünleri 

harbediyor, bu harp kendisi için «- Nedi: bu? - diyenler olu-
2aruri midir, suallne cevap ver- yor. - Ne kelimeler bunlar? ... Ne
l'nek bize düşmez. Fakat, anla- reden çıkarılıyorlar?... Bir el.ile 
lnadığımız nokta Fin ordusunun sun'i tekilde bir hece bile katıla
S . ' maz... Zira, lisan dediklet'i UZTİ bir 
_ark takı korkunç cehennem or- b" ed' Ele ük" ._ bul bn t uny ır... • p .. a e ez.» 
asında Sovyetıerin yenmesinde Bunun cevabı gayet kısada: 

Yenilmesinde, A!m~'1 hezimetin- - Din medeniyeti ve srarp mede-

• kosfroJna 

e IQuımov 

l\loskova civanndaki muharebe sahnc.,ini ve 
istikametlerini g;)sterir harita 

Alman taarruz 

Istanbulun iaşe 
teşkilitının yeni şekli 

Valimiz Ankarada muhteHf Vqkal~flerf e 
temaslarına devam ediyor 

Ankara 5 (Telefonla> - Bugün 
Resmi Gazetede neşrcdile!l bir karar- • 
nameye göre, lstanbul· Iaşe Müdür
lüğünün unvanı (Istanbul Bölge İll§3 
Müdürlilğü) ne tahvil edllm~ ve yeni 
kadrosu hazırltuımı.ştır. Kadro şu

dur: 
500 Ur:ı. ücreUl blr bblge İaşe müdü

rü, 300 lirn ücretli bir tedklk şubesi 
müdürü. 260 ar Ura ücretli lkl şube 
şefi, 210 ar lira ücretli 3 büro şefi, 
170 er Ura ücretli 8 raportör, 140 ar 
llrn ütretli iki memur, 120 er lira 2 
memur, ıoo er Ura ücretU 3 memur, 
85 er lira ürretll 2 daktilo, 75 er 11-
ra ücretli 2 daktilo, 50 Jlra ücretli bir 
tevzi memuru ve 35 lira ücretli 4 hn
demedir. 
Müdürlüğün 941 yılı masraflarına 

karşılık olmak üzere Ticaret Vekale
ti emrine 30 bin Ura. verilmiştir. 
Diğer taraftan Ticaret Vekil.leli 

İnşe müs~rhğı merkez kAdrosuna 
da bazı fili.veler yapılmış ve yeniden 
16 memur alınmıştır. 

B. Lutfi Kırdar'ın Anka· 
rada metgul olduğu itler vali B. Lutfi Kırdar 

Ankara 5 (Telefonla) _Bir iki gün- fi Kırdar mrh~t devlet dalrelerUc 
denberl şehrimizde bulunan İstn.nbuJ temaslarına devam etmektedir. B. 
Vali ve Belediye Reisi doktor B. Lut- (Devamı sabile 2, sütun 6 da) 

Libyada harp 
yeniden 

şiddetlendi 

Amerikan -
Japon 

münasebatı 

Mihver kuvvetleri Eldu- Japon Hariciye Nazıri 
da'ya taarruz ederek bir vaziyetin vahim bir tekil 
mikdar arazi zaptettiler aldığını söyledi 

de veya galebes•nde ne derece niyeti dilimize binlerce Arap. Fran-
tesıxu olduğudur Acaba İngll- ıız. ilh •.• kelimesi ıolanuttur. Sim· Kabirle 5 (A.A.> i-k Orta ~Şhark İngt bı-

• ' d" Mill" d • d bul liz ordu arı umum ararg<ı. ının e -
tere vP. Amerikanm znrile Finler 1 « • 1 tour• evnn e. un~yo· llği: 

Vaşington 5 CA.A.) - Kurusu ve 
Japon Sefiri Nomura bugün 16 da 

l'U%. Binlerce - tutalım ki cıun'ı»- , 
'- ı· d k d" ·· ed • .,:_:_ Doğu Slrenaik de harekat yeniden Necmeddin Sadak .. e une e en ı oz m enaye ........... - - 1M 

d d v -'--akl k lık surntle ink'"l"fa başlamıştır. en ogarıa .... ı • uymama.z 
(Devamı ıabife S sütun 5 de) bunun neresindedir?... (Devamı sahife 2 sütun 2 de) 

Amerika Hariciye Nazırile görüşecek
lerdir. Amerika ile Japonya arasın
daki diplomatik münasebetlerin ke-

( Devamı sahife 2 sütun 1 de) 

Gölgeleri: 

İtalya ve gölgeail Almanya ve gölgesi! lngiltere ve gölgesi! Amerika ve ıölıeail 

BU SABAHKİ 

Moskova 
önünde çetin 

J muharebeler 
Almanlar yeni terakkiler 

kaydettiler Moskova 
hatları kullanılmaz 

bir hale getirildi 

ı.ondra 6 (A.A.) - B.B.C.: Moskova 
keslmlnde vazlvet hfı.la clddidlr. Al
manlar her ne pahnsına olursa ol
sun Moskovnyı uıptetemk için mer
kezde mua1.znın tank top ve asker kit
leleri yığmaktndırlar. Almanlann en 
belllbaşlı tnzyıkı merkezde yapılmak
tadır. 

Garpt{!n Mo.skovaya giden şose 
üzerinde misli görülmeml.ş şiddette blr 
topçu muharebesi olmaktadır 

Rus kıtaatı bazı kesimlerde gerl 
çekllml.şlcrse de diğer kesimlerde mu
vaffakıyetli taarru7.larda bulunm:ı.k
tadır. 

\'ichy 6 (A.AJ - Ofi'den: Rus cep
hesinden gelen haberlere göre mu
harebeler ayni şiddetle devam ediyor. 
Moskova kesiminde şiddetli karlar, Al
man hamlesini hnfifieLmiyor. Bihassa 
Tula, MoJaisk ve Volokol:ımskta Al
man taarruzu fevkalade şlddetlldlr. 
Tuta kesiminde Almanlar yeni iler
lemeler kaydetmişlerdir. Moskovadan 
şark 1stfkatnctlne giden bütün hatlar 
ve yollar, kullanılmaz bir hale ge
tlrllmiqtir. L-eningmd, oğır toplar ta
rafından bombardıman edilmektedir. 

Cenupta 
Rus taarruzu 

durmadı 

Londraya göre Ruslar 
Rostof bölg-esinde 200 

köy geri almışlar 

Iıondın ı; 4 A.> - B.B.C.: Ruslar 
şark ceplı<•..mdc, birQOk kesimlerde 
taarruzlarda bulunmuşlar. Rostor böl
gesinde 200 den fazla köy geri nlmış
lardır. Cenup cephesinde Alman rlcntı 
devam ediyor. Rostofun nltmış klol
metre garblnde ve Ta.ganrog civarın
da Alman tahkimatı yıı.nlmıştır. Da
ha şimalde Ruslar Kalpln nehri sa
hiline varml§lnrdır. 

Mareşal Tin1oçenko, yeni bir tn.arruz 
hareketine girişerek Almnn ordulannı 
Stallnoya do!Pıı aLmakt.a. ve Alman 
takviye kuvvetlerinin fa.allyete geç
mesine mftnl olmağa çalışmaktadır. 
Mnnmafih cenupta Alman mukave
meti gittikçe ~tinleşmektedlr. 

Almanlar, Rostof bölge.sinde uğra
dıktan zn.ylnttan hiç bahsctmvlor. 
Maama.fih stokholmda neşredilen · 
habere göre cenupta Rus taarruzunu. 
başladığından bugüne kadar Alman
lar 23,000 ölü ve yaraıl zayiat vermlş
lerdlr. 

Rus tebliği 
Lo.ndra il (Radyo saat 7 ,15 de) 

Dün gece yansı Moskava.da. neşredilen 
resmi Rus t<:bllğl: Kıtaatımız 5 b~
rlnclkflnun günü bütün cephe boyun
ca düşmanla ç:ı.rpışmışlnrdır. Oarp 
cephesinde düşmanın şiddetli tanr
ruzlannı tard ve bazı yerlerde hatıa
nnı ıslnh~ettık. 

Perşembe günü 35 Alman tayyare
slnl tahrJp ettik. Zayiatımız 13 tay
yaredlr. Ayni gilndc 65 düşman tan
kı 380 kamyon, 145 vagon, birçok zırh
lı araba ve otomobil tahrip ettik. 

Fransa Ye ıölgcail 

TELGBAPLAB 

Finlandiya, 
Macaristan ve 

Romanya' ya 
harp ilan edildi 

---
İngiltere, bu üç hükô
metle gece yarısından

beri harp halinde 
bulunuyor 

Londra 6 (A.A.) - B. B. 
C.: Bu sabah erkenden Londra· 
da şu resmi tebliğ neşredilmiş
tir: uFi.nlandiya. Macaristan ve 
Romanya hükumetleri geç..'"D 
hafta kendı1erine gönderilmiş 
olam İngiliz notalanna hen·· 
memnuniyet verici bir cevap 
vermediklerinden, fU üç hüku
mete, fngilterenin, kendileriJe 
hali harpte bulunduğu tebliğ 
edilmiştir.» 

Vichy 6 (A.A.) - Ofiden: 
İngiltere, gece yansmdanberi 
kendil.;.ile harp halinde bulun· 
duğunu Finlandiya, Macaristan 
ve Romanya hükiımetlerine bil
dirm4tir. 

Ottava 6 (A.A.) - B. B. C.: 
Kanada hükumeti de Macaris
tan. Finlandiya ve Romanyaya 
harp iliın edecektir. a---

Japonya 
cevabında 

ne diyor? 
Müzakerelerin uzaması 
Londrada fena bir intiba 

uyandırıyor 

l.ondra 6 (A.A.) - Jnponynnın c"
vabı, Beynz snrayd:ı B. Roosevelt ta
rafından tedkik edilmektedir Tokyo 
hükümctl, cevabında Rindlçinide as
ker tnhşld etmesinin, ÇinlUcrin Hln
dlçiniyl tehdld etme.sinden ileri gcl
dlğlnl ve bu tahşldatın V!chy hükfl
metl ile akdettikleri anlnşınaya uy
gun olduğunu ileri sürüyor. 

Londra 6 (A.A.> - B.B.C.: Londrnda. 
Amerikan - Japon müzaker:ı.tı hak
kında fena bir lntib:ı vardır. Japon
yanın vakit kazanmak istediği a~ı
kur bulundur;una göre. Amerlkalıln
nn kendi kendilerini nldatmal;;n nn
sıl müsaade ettikleri sonışturulmak· 
tadır. 

Pariste üç 
yeni suikast 
Londra 8 (A.A.) - B.B.C.: Alınam

şlddctll karşılık tedblrlerlne rağnıt•ıı 
dün Partste üç yeni sulknsd dlha 
yapılmış, bir Alman yüksek sub1yı. 
tabanca ile cerh edilmiş, b!r mahall:
de Alman askerlerine kurşun sı.kı:;r·ş. 
bir bulvarda da bomba patlamıştır. 

Vichy 5 (A.A.) - Parlsten al·n:uı 
bir habere göre bu sabah sıuıt 8,50 dıt 
altıncı belediye dairesinde blslkletll 
blr adam blr Alman binbaşısına ta
bancayla iki el ateş etml{tlr. 

Binba§J ağz.mdan nğır surette ya-
ralanmıştır. Mutecavlz kaçmağa 
muvaffak olmuştur. 

... Bu sabahki telgrafların 
d<.vamı 2 nci sahifede 

Türkiye ve gölgesil 



AKŞAM Sahife 2 
~~=--=================================;=====!:=========================================================:: 

6 Kanunuevvel 1941 

e aberle J • 2rtC --
Alman-Fransız Istanbul Universitesi Kİ 

Harp tebliğleri -LGBAFLAB • 

Libya' da harp Berlin 5 CA.A.) - Alınan ordulan 
umumi karargfı.hının tebllğinde ez-

Alman tebliği talebe birliği kuruldu anlaşması 

hazırlanmış 
• J J d• cümle §Öyle denilmektedir: 

yıne B ev en ı Sircnalk snhlllcrl açıklarında bir Maarif Vekili, Milli Şefin birliği 
yüksek himayeleri altına aldığını 

bir mektupla bildirdi 

Londm 6 (A.A.} _ B.B.C.: Libya Almı:ı.n denizaltı gemls1 b~r İngiliz 
C!'phednde harp yeniden alevlenml'"- torpido muhribine torpili~ hucum et
tir. Elduda mcvkllnde cereyan ed n 1 m1ş ve has::ıra uğratmıştır. 

Fransa Antikomintern 
pakta girmek üzere 

bulunuyormuş 
muharebe bllha~a piyade kuvveuerı ı Jtalyan tebligw İ 
arasında vuku bulmuştur. 1 

Ingillz hava kuvvetleri, yeni hare- Roma 5 (A.A.) - İtalyan ordulan Londra 5 (A.A.) Reutıer 
kfıttn kara kuvvetlerine müessir ynr- umumi karargfilunın 551 numaralı Dün, Üniversite merkez binası lunan1ar, onların iyi ve rahat yetiş• ajansının Alman hududundaki mu• 
dım'nrda bulunmaktadırlar. Tnyy:ı- tebllğl: nüyük holünde, profesörler, doçent- mcleri için büyük emek ve gayret ha.biri yazıyor: General Weygarıdın 
rcl rımlz, Italynda bir çaz trenini I Marmarlkadıı. topçulanmız, Tobruk ler ve yüksek tahsil gençliği toplan· sarfetmektedirler. Bunun karşdığı td:aüd.: sevkile başlıyan Fransız • 
tutuc;tunnuşlar, Slçllya ile ltalya ara- müstahkem mevkiinl ve düşmanın mı.şiardır. Rektör Cemil Bilsel tedris olarak, kendilerinden. yalnız iyi ça• Alman anlaşması Petain - Göring 
sınd:ı. lş!lyen araba rnpurlanna da m:ı.ldnell vnsıtalannı şiddetle ateş he~ti arkadaşlarına ve talebeleri- ! l1J111ak ahlaklı ve vazife sever ol· mülakatından evvel itina ile hazır-
taarruzda bulunmuşlardır. nltma n.lıruştll". Sollum cephesinde l" ed k b. k .. 1 ı ak ' hü ·· ıklar b .. ""k )annm, ..,...lnız imzası 1caı-·-tır. Al-K:ıhircye 500 Alman ve 600 İtalyan topçu duellQSU olmuştur. Bardla ba- n~ ııtap en ısa ır ~u~~- .soy c- m.. ve }un var ı ın, uyu. ·-y J~ lillJ.9 

e rl r."tirllmiştır tısında. Bir-el-Gobi'dc hti.len mevzii dikten sonra; Tııl~be Bırlıg~nın k~- T_urk varlıgının h~ynı:ı~ vıennek gı- manlar, Amerikada şiddetli akislere 
muharebeler yapılmaktadır. 3/4 ilk j rulması münasebetıyle Maarıf Veki· ı bi zaten onlann ıdealıst ruhlarının meydan vermemek için garbi Afrika U 501 denİzalf ıSI- kfuıun gecesi, düşman tayynrclerl, li Hasan - Ali Yücel"in gönderdiği tabii olan hareketlerini bekliyoruz. :için şimali Afrikadnn bafka mua· 
tümen salım hııst:ınelerlmizden biri- şu mektubu okumuştur: Bu cihete verdikleri önemi. ilim ve mele eu.ıek istiyorlar. 

akı beti ne ateş vermişler sonra. da mitralyöz Ü . . k .. } .. .., .. terbıyc iıılerine yakın ilgilerile her Zano:ıedildiğine göre amiral Dar-
,HD ateşine tutmuşlardır. nıversıte re tor ugune zıımnn izhar ibuyuran Milli Şefimiz lan Fransız donanmasını Almnnya-
ra 6 c A.A ) B.B C.: 740 İngiliz deniz birlikleri, Tobruk'un lsttınbul Üniversi•esi tarafından' ve Reisicümhurumuz ismet lnörıü, ya teelim etmek istemiyor. Bunun 

to uk U 51)1 ı ~tli Alın n taht l· batısındaki sa,.hlllerl neticesiz olarak 1 son sen:elcrde üstünde dikkatle çalı- büyük bahtiyarlık duyguları ile müj- ıscbe'bi ltalyanın Fransa üzerinde is-
h nin k ti h kkında burad:ı. ~mbardınınn etmiştir. Alman - şılıp Vekilliğimizce tasvip olunan Ta- deleyim ki, yeni kurduğumuz İstnn- tckleriınden vazgeçmemcsidir. Fransa 

t•n bulunulmuştur. 1 eylülde yüz- Itakıyf·an ha.glvda. tchşkllleri -~e lBı 1 ~leın: lehe Birliği nizamnamesinin 1941- bul Üniversitesi Talebe Birliğini de 1bunun için donanmayı elinde tut-
ı Far t n kumandasındn sefere ra ena en avaya •"'6•" n r 194, d l b d .. - l .. w • ı 

f' n bu Aman denizaltı ı 1 eylülrlo Gobl cenup dof,'Usunda düşman kıtn- ~ ers yı ı .. ~şın .. a .~urur ug.e gır: ~ksek himnycleri~e almak l?tf~':'- mak istiyor. Fransız donnnmıı:11ını1! 
.t: : bir Norı;eç gem.sine 6 torpil. larınn ve maklnell vasıtalanııa. mü- mesı u_ygun gorulmuşt~r: _Bu ~~~~ da ?,ulunmuşle~dır .. ~ençlc~z:nız~.n lyar?ımı olmadıkça Alı:ı:ıanlar şımalı 
4 m rml rtmıs, ıı c>ylülde bir İngl- tcaddlt defnlar taarruz ctı_nt.s}erdlr. name ıle gerçeklcşmesını ıstıedıg~mız bu yuksek sevgı ve ilgı c:scrını yu· Afnkaya Jspanya ve lspnnyol Fa
l · \ pur knfıle ine hucum etm!ştlr. I Dün öğleden son~ beş Inglllz tay- ~aşlıca ~~aç, ya~ın mıemleket ışle- r.ektıen sevinerek kar§llayac.aklanna sından rnalzem~ gönderebilirler. 
l"' ~ıl yi himaye ed-en lkl Knnadal ynrcsi Kalabrlada Vıllft. - Sang~~van- nnde; ıhmde,, .ıdarede ve. serbcs emin olarak, bu yeni tıeşekkülün lspany.r. bunu geçen sene kabul et· 
ı: rnbotu. dip bombalarlyle denizaltı- nI şehrine bombalar ve mltrnlyö'Llerle meslekte mes ulıyet ve vazıfe ala- memleket irfanında yer tutacak bn- mişti. Garbi Afrikanm Fransa ve 
yı "'llh:ı. rıkma a icbar eylemişlerdir. taarruz etmişlerdir. Hnsarat ehem- cak b~ünkü Üniversite gençliğini şanlar göstermesini candan dile· ispanya tarafından müdafaası, ls
C robotlardan biri top ateşi açarak miyetslzdir. Birkaç kişi ~aral~mÜ~ aynı ülkü İçin beraber olmağa ve me.kteyim. Bu vesile ile Üniversite· panya Hariciye Nazırı 15 gün evvel 

z tıya b ndinnek istemiştir. tır.: Avcı tayyalnredlerl3md~~n SU:: _ beraber çalışmağa nlışhrmaktır. rnizın Cümhuriyetçi, vıe :inkılapçı Berlint giderken kararlaştırılmıştır. 
"ıot d nlzaltıyı sıyırarak yanın- mud:ı.balcsi saycs e uşmnn ..._.y B · · "Ik · "b ı·-. . . . ,,. l i d d w 

d ,,.· k k, d kö ·· .. d ..... -..ı düşürülmüştür. İngiliz tayya- unun 1çın, ı şartın, ınzı at v_e genç ıgını aevgı ıle seınm arım. Alsastan spanya hu u una dogru 
n çer n umnn !l. prusun e ,, ........ »> h ~- ld w t O Alm k l ·· d "td·~· h b · bulur n yu ba$1 Forster kurtulırınk re subaylarından bir! kurtarılmış ve a ~K ~ ~~un~ unu m.~yo:uz. m- Maarif Vıekili an ıt~ arı gon erı ıg.ı a en 

fo n r:"mbotun r,iıvertcsine atırunış- esir edılmlştlr. Hava kuvvetlerlınlz ~e~sıt~r.!· ogretı~ -:'e yonatım heye- Yücel bo.ınunla alakalı şay~lıyor .• 
tır D n zaltının mürettebatından Maltaya b1 tmı ı:,npm~ır. ti ıle 0!P'~n.mek ı~m o~ada. hu_lun~~ Fransa Antıkomıtern 
nltı ki-;f olmii~. 37 tayfa da esir düş- 1 gençlenmızın teşkıl ettıklerı hı~ bu· Maarif Vekilinin nutku alkışlarla k .. 
~ tür Lı" bya 'da ha ro yenı- tün olarak görüyoruz. Her tahsıl de- kar§ılanmıştır. Rektör, &Özlerine de- pa tına gırıyormuş 

- --- recesindc oldu~u gibi en yüksek ilim wvamla; Talebe Birliğini kurmnk için Londra 5 (A.A .. ) - Daily Mail 
Kirof kruvazörü Alman .kurumlarımızda da öğretim vazife- 3 senelik mesaiyi hülasa etmi~ ve gazetesinin Madrid muhabiri, Al-
mevzilerini topa tuttu den ~iddef lendi ai almı~ olan yükaek §ahsiyetlen, nihayet, talebenin menfaatlerini ko· maıtyanıı Rommele takviye gönc:ler-
1 ?rıdra G (A.A.) - B.B.C.: 8800 ton- Y mıenrup oldukları ilim dallarında ruyacak, ve talebe hayrına çnlışaeök mek üzere, Akdenizdeki bütün Fran-

tuk Klrof Rus kruvazörü, Lcnlngrad (Baş tarafı 1 inci sahifede) bilgi rehberliği eden değerli unsur· bu tC§ekkülün kurulduğurıu söyle· ısız gemilerini müsadere etmek ta-
ke~lmlnde Alman rnevzllerlnl şiddetle Esas bölgede düşman, dün Tobru- lar oldukları kadar, Türk gençliği- mi~tir. savvurunda ibulunduğunu yazmalcta-
bombardımnn etrn~, Alman top mev- {:'UD cenup doğusunda Elduday:ı. karşı nin rejim ve inkılap, terbiye ve ah· Sözl-erine, bu hayırlı teşekkülü 

1 
dır. Muht,.l;t ı,,....,oanyal~ra . aid 

:rfürlnde, tayyare meydanlannda. taarruzlnnnı tekrarlamıştır. Düşma- lak ön<leı1eri sayıyoruz. yüksek himayesine alan ve en üstün Frarı mdiden 
cephanelık ve barııkalannda büyük nm ynptığı iki ağır taarruz Mihver Talebe Birliğinin teşkilinde hoca· düşünc~i: ibugünkü neslin bilgili ve , Alman. . sar altı~a 
tat>rlt-at yapmıştır. J....~vv~Uf'..rln~ n_ğır ~Y!3t verdirilerek lnnnın, ilimde olduğu gibi, talebe· üstün yetiım~j olan Milli Şefe min- alı~ığ. eöylenıyor. Buınlar, Mnnnl-

p~kurtulmuştur. Uçuncü taarnı~a. likten doğan ihtiyaçları kartılamada netlerini, bu i~lıcrle yakından me§gul !)'C.aan ve başka yerlerden hamule 

Anı r an - aoon 
mün s her 

duşman bir mlktar arazi elde etmışse ~ ı ı ıu "f '1 k"l· B H Al· l k O · k l • 
}ık t zl da geaçligin başında ve yanında o an nıanrı v-c ı ı . asan - ı n ara ran a, sonra, arasu arın 

de bilahare ynpılnn karşı aarru n. • y·· ı· ekk"' ı · · b"Jd" k • • d T hl •tın kt d" l D h kaybedilen arazinin büyük kısmı diış- bulunmalarını doğru, lüzumlu ve uce e tıeş. . ur erını ı ırere nı- an rn usa f!1 e e ır. er.. ~ a 
mana ycnld<:n ağır zayiat verdirlle- faydalı belliyoruz. içinde bulundu· hayet vermıştir. b:şka Fn.nsı_z. hcaret g~mılen, Sıra
rek istirdat edilmiştir. 1 ğum1..:. ateşli ve buhranlı tarih dev· Binlerce gencin beraber söylediği guza.' Brendızı w ve Afrıka arasında 

(B ş tarafı 1 İnci sahifede) Hint plyadrlcri, Blr-el-Gobi'dc düş- resinin, uzun ıdüşünmeyıe hacet kal- İstiklal Mar111 ile merasime son ve-1 nakl~~at yapmaga n:1emurdurlar .. 

- ;w: 

lstanbulun iaşe 
teşkflatı oenişretildi 

(Baştarafı l inci sahifede) 

Lütfi Kırdnrın İstanbulun t~!!; 
tlyaçlanna alt bu temaslo.rı a~ 
bllhas.ın umum müdürlük ı;aI{ıbi)'C~ 
lerinl haiz Bölge İaşe mtldürlü!ii"" 
de vardır. Öğrendiğimize göre, ·.ı-: 
caret Vekaletine bağlı bütün lkt~ 
teşekküller bu müdurlüğe b:ığlııJl:ı; 
caktır. Bölge İaşe Müdürlüğü~M! 
kadrosu çıkmışsa da. bu müdürlııı.· 
kimin getirileceği h<>nüz belli değil ~ 
dlr. Müdür tayin edilir edilmc-z ytf1 
teşkilat der.hal faaliyete geçecektir· 

B. Lfttfi Kırdar diğer tamftnn gu· 
~ün mühim bir lhtlYJlç mevzu~~~ 
Istanbul elektrik ve tramvay i<1lW"'" 
ne alt malzemenin biran evvel aıınıP 
getirtilmesi ve tramvay seferlcrlnll1 
muntazam bir hale sokulmaGı için de 
alakadnr malr.amlarla görfu meıtteölr 

B. Lfttfi Kırdar, ayrıca Evkafla :ae· 
~diye arasında ~nel~denberl iht!· 
laflı bütün meselrlcri de k~ünde11 

halletmeğe uğraşmaktadır. Anl:ı.şıı· 
dığına gore Vali, bir müddet dahli 
şehrimizde kaluc:ı.ktır 

Fiat müırakabe 
komisyonları 

Ankara 5 (Telefonhı - Bu6iinl>iİ 
Resmi Gazetede intişar eden Koordl· 
nnsyon heyeti kararına göre blr ıs· 
kım eşya !lyatıa.nnın murnkıı.beslnill 
teşk.116.tlandınlmn ma dair olan ıı:ıı· 
ramamede bazı deiYişH:likler yapıl' 
mıştır: Bilumum vilayet merkczl ' 
rinde kurulan birer Fiyat Muroko.bC 
Komisyonlarından başka nüfus mit• 
tarı ve ticari ehemmiyeti doıayısllC 
lüzum görülecek kaza merkezlerinde 
valinin teklifi üzerine kaymıı.kalnl11 
reisliği altında en nz 3, en çok 5 a.zıı· 
dan mürckkrp olarak Ticaret Vekaıc· 
tlnce Fiyat Mura'kabe Komisyonu ıeş· 
kH edilecektir. 

İstanbul Fiyat Murakabe KomisYO" 
nu, valinin veya vekil edeceği r.ıı
tın reisliği nltında olmak ii7.cre ~
ge iaşe müdürü, mmtalı::ı. ticaret :ınu· 
dürü, mıntaka iktısad müdürü, :seıe
diyc lktıs:ıd miklürii, Ticaret ve 53i 
nnyı Odası umumi kfltlbl, istanbU 
ithnlAt ve ihracat birlikleri um~! 
kft.tlbl ile milli sanayi blrll~i umun., 
kfıtlblnden mürekkeptir. 

81lm ı muhtcm.ldlr. manın yanın hazırlanmış mevzllPrinc rnadar bize telkin ettiği hakikat ve rilmiştir. 1 Oıger taraftan Daıly Sketsh, Vıch-
Tokyo 5 (A.A.) - Harlclye Nnzın, taarruz etm~lr. Bu ha.rekat:ı alt o-1 zaruretler bütün bu anlayı .. lann ye- H f k··ıt d b" f .. b. nin yakında, antikomintern paktı im- (B•c tarafı 1 mc· ı' sahif-~-) 

1 1 1 14 İtal • " 1 er a u ~ e ır pro csor ve ır 1 l w •• l ek ed" _,, ~ Togo, U:rak Şa,rk iktısad konferansın- larak 1 k ge en rapor ar yo.ıı rinde olduğunu kolayca anlatmak- d t" n· it d ·· teh" za ıyacagıım 60Y em t ır. mem.m;:niyet veren bir inki .. af gÖ5"' 

Almanı r M skovanın 
15 kilom tre 
yakınına o~ldi 

tankının ve çok mikkı.rd:ı askeri oto- oçen ın nezare a ın a mun ıp- İ d .. hi ,.. 
da söyled ğl nutukta şunlan ilfı.ve et- mobllln tahrip edildiı;ini bildirmek- tadır, sanırım. 1 kr seçildikten sonra, bu hafta için-' spanya a mu m ten.1ckte olduğu gibi düşmanın yap• 
m~~~ vaziyetin son inkişafı vahim tedlr. Bu bölgede ötKde beride hô.la lstanbul Üniversitesi gençliğinin de intihap yapılacak ve iki hafta görüsmeler bğı karşılık taarruzlar da muwaffıı1' 
bir şekli almıştır. Uzak Şnrk tarlhl- küçük d~'.ln gruplan 

1 
vars.-ı d:ı. ya~ından bi!ip takdir etti~ne iti mal l •~nra birlik fiilen faaliyete geçecek.- Madrid 5 ( A.A.) _ Jspanyol olamamaktadır. Cephenin ııimal kt'" 

nin rn büyük buhranını geçirmekte- bunlann buyük kısmı şlma. batı istl- edıyorum kı, mesul mevkilerde hu• tir. yük.sek şurası. perşembe günü ordu simindeki vaziyet umumi surette sıı-
dlr. Bu hal ise milli mudafan in1n kametinde rlcat etmektedir. l V ı • b ..ı. 1 . lih bulmuştur. Fakat Leningrad -' ~ • Ele bi şı lind k ııe nazırı genera are a nın a;ı ... an ı d 
j' tısadi sahada büyuk bir enerji sar-, o ma - e, seyyar uvved - Tu··nel bunu··n Vafandaşlıg .. ımıza ğmd.ı toplanmıştır. ispanya kabinesi Volokolamsk büyük yolu üzerin e fını istilzam etmektedir. Beynelmi- rlml~den biri öu.şmana taarruz e e- d k b" · · b. ve Mojaisk istikametindeki gergirı-
ll'l vazlyc>tc karşı koyabilecek ve kcn- rek Itnlynnlann iki orta ve iki hafif e ev ınçtima ~a~?1iııtı~-..~a 1~' lik azalmamıştır. Leningrad ve Vo• 

dı kendine yeteerk bir inşe sistemi tankını to.hrlp etmiş ve zayiat verdlr- ,. ~ıemeu .. e başlıyor oı·rm,ek ·ısteyenler cu~ "!e cumı:rtesı gun en ıçm t - lokolamsk bölgesinde düşmanın 9 
kurmının çareleri aro.ştınlmıılıdır mlştlr. Y rar Jçtımaa çagrılmıştır. tümeni toplanmıştır. 

T ·kyo 5 <A.A.} Japon Başveİtnı Hudut bölgesinde Yeni Zelandnlı Pravda .. azetesi şunları ilave edi-
Tojonun Vaşington müzakereleri hnk- kuvvetler Menastır batısında düşma- ., 
kında yakında beyanatta bulnııca~ nı muharebeye icbar _c~_ler~lr. 100 Yeni kablo dün yerine Hükumet yurdumuza Amer·ıkanın yor: Tuta civarında vaz.i)"Ct gergiçı· 
hab r verlllyor. Başvekil nutkunu kadar Alman nsker!. oldurulmuş, ve dir. Burada bir Alman tank fırka" 
milli hizmet cemiyeti merkez beycU t:ı~rlben 100 ~dar :tnlyan asker! de takıldı gelen mµhacirler hakkın- sının bir kısım kuvvetleri Moskova)'l 
toplantımda söyllyeccktlr. Hariciye csır cdllmlştlr. Ik! duşmnn f..&:Ilkı tah- Ameri.kadan gelen yeni tünel kablo- da bir kanun hazırlandı bize yardımı ciddi surette tehdit ediyor . 
.Nazın Togonun ve daha başka Japon rlp edildiği gibi birçok nn~ıye v~ı- sundan birisi dün yerine takılmış ve Moskova bombalandı 
siynsi rica.linin de beyanatın buluna- tası ve lkl top cllmlze gcçm~tlr. Duş- yapılan tecrübeler iyi netice vermiş- Berlin 5 (A.A.) - Alman :rnU" 
caklan tnllmin edlll:vor. man kuvvetlerinin geri knlan kısmı tir. Eskl kablo'ardan blrlsi esasen Ankara 5 (Telefonla) - Hüku-s• , • batlya doğru Juıçmı..,~ır. • f Amerika bu kararını harebe tayyareleri 5 ilkkanun geoe-

ıngapur a yenı Capuzzo yolu üzerinde duşmanın sağlam olduğundan tünel bugünden met tnra ındnn haz.ırlanarak Medi· si Moskovanın mühim askeri hedef-
tayyareler geldi makineli taşıma vasıtlnrı ve tank.lan itibaren seferlerine başlayacaktır. se verilen bir kanun layihasına gö- hükumetimizle istişare lerine taarruz etmişlerdir. D.N.B· 

Sinı;npur 5 (A.A.J - Bristol - Beau- muharebeye icbar. ed~lerek şi~detle Eski kablolardan biri sağlam olmak- re, muntazam pasaportla veya pa· efmeden vermİ§tİr ajansına gelen bir habere göre bit 
fort mod~U orta çapta bomba t:ı.yya- tahrip edilmiş ve pus.'l{urtülm~ur. la beraber bu kablo da ibirkaç ~ün saportsuz olarak yurdumuza gelen İstnsyc.na bir çok bombalnnn isabet 
r"lerlnden mühim bir •··-· bu,...,y" Hııva ın_ıvvetlerlmlz kara kuvvetle- sonra değiştirilecektir. Bu suretle om- Türk soyu muhacirlerden vatandaş· w 

1 "' """"u ... .. ~ k" l k bl la ynl zaman ettiği görü müştür. ",elml"tir. Bu tayynrcleı·, Avustrnl- t1mlzl mukemmel surette t.-ıkviyeye ru se ız ay 0 an n. 0 r a - lığımıza kabullerini isteyenler olur- V~İnglon 5 (A.A.) - Va- • d 
•. , d .... k•-di da n .. ınacnklardır. Sekiz ay zarfında b l b- ha I <l • • s . d"" Taganrog cıvarın a yıı.d:ı ın~a edilmiş ve oradan hava yo- evam "•mf' '"" r. • ... • İsvc"Ç: Amerlkl:ı. ve Almanynya. 'YUPılnn ~ unda_r), taklııyde.t Arç arkın ban ı~- şıngton tar gazetesı. ö ıınç · ~ 
IIJP do~ S'n"' r ıra r;bnd"rllmicıtir. Alman tebhgı siparişlerin gelmesi, bundan sonrıı.. sc- tı~n:ı. e ı e~e. er _ır. ~ca , u g~- verme ""e kiralama kanununun çarpışmalar 
Siamdaki İn~İJizler ve Berlin 5 (A.A.) - Alm.nn o.dulan ferlerin kesilmemesi ümld ed1llyor. bılenn fnkırlıkıerı tnhkıkatla tespıt Türkiye hakkında tatbikine ka- Moskova 5 (A.A.) _ Cephede1' 

Hindliler derhal harekete Bcümlask:ume "'anoyldeandleınğınUmmektetedbirl~.ğindc ez- edilmi- olması şarttır. rar vermezden önce Türk hü- gelen bir telgraf. Sovyet kuvvetleri-
" İsmini gizleyen bir Kanunun neşrinden sonra Türki- kwne.ıti ile istişare edilmemiş nin Taganrog kapılarındn Almafl 

davet edildiler Afrika şlmnlindc Alman - İtalyan h • b ·· ·· yeye gelenler iki yıl içinde Türk vn- olduğunu bildiriyor. hatlarındn bir gedik açtıklarını ""• 
~."!.ol< 5 <A.AJ - Domeı ajansı- kuvvetleri düjltlanın keşif kollarını ayırseverın te ~rruu tandaşlığına alınmalarını iııt:-yecek- muvaffakiyetle ilerlemekte olduklıı• 

nın haber verdiğine göre, Bfi~iik Brl- püskürtmüşlerdir. Ankara 5 (Telefonla) - ismini bll- !erdir. Kanunun neşrinden evvel B k • rını bildirmektedir. 
tnnyn Elçiliği Tayland'da (Slam) bu- Alman - İtalyan ha.va kuvvetleri dirmiyen bir hayırsever Kızılay cemi- geldikleri halde bir sene içinde Türk ugün iı maç Sovyetler bı·r flehrı" gerı" 
] ~tü · glli il Mıı.rnıarika cenubunda düiffi,nnın yetine 20 Jlrn ihraç kıymetli 200 adet d 

1 
v 

1 
• :r 

unnn bu n ln zll're ve Hint! ere zırhlı kuvvetler topluluklannı dağıt- Ergani istikraz tahvill tcberrü ederek' vat .. n aş ıgına alınma arı.nı ıstcren· d J } k 
hitaben blr beyanname neşrederek mıştır. •Sarar» müklı.!atı ile bir tesis meyda- }er olursa bunlar da aym muafıyet- ra YO j e Veri ece aldılar 
Taylandı derhal terketmelcrlnl tavs!- Dlin rrece Sldi B:ı.rranl ile Marsa na getirml.ftlr. Bu ~sin resülmal ten istifade edeceklerdir. Moskova 5 (A.A.) - Alınat' 
ye etmiştir. Tayland'da 3oo İngUl:ıı Matruh a-'"-dnkl dü an " ıc ı ıı · ı ln!'"',,kl "nf'"-1" b ki Ankara 5 (A.A.) - Yarınki cuma.r- bir habere göre, Sovyet kuvıvetleri vatandaşı ile takriben 30.000 Hintli • ...,..... şm us r ve ve ge rıer uw. ı, 1 """ı, şe e tesi gtinü oynanacak olan Inglllz ta-
bulunduğu zannedilmektedir. münakale yollan havadan müessir ameıtyeslnde muvaffak olacak. göz Meclisin dünk•i toplantısı kımı _ Fen::rbahçe maçı saat 14 de Don.:tz havzasıında Stalino doğu" 

F . . surette bombalanmıştır. mütehas;ıslanna -verilecektir. Ankara 5 (A.A.) _ Büyük Mil- ve pazar günkü Galatasaray maçı sa- sunda bir maden şehri olan Met-ve'" 
ranaanın vazıyetı Hava savaşlarında Alman tayyare- 200 adet Ergani tahvili tutarının 5 l M ı· :L • ş dd. c·· 1 at 13 de büyük dal"':ı. Ankara radyosu y• , - Kurgan·ı geri almışlardır . .Al-

Vichy 5 (A.A.) - Vicby'nln alfıka- lerl yadi düşman tayyaresi düşürmüş- de iklsi t.esis tarihi ola.n 11/11/941 ta- et • ec ısi :oug~ emse 2n ura • lle sahadan türkçe .,olarak nl!§redlle- mar.lar muharebe meydanında bit 
dar mahfillerinde Japon - Amerikan !erdir. rlhlnden itibaren muvaffakiyetıı 20 tay ın ba.şkanlıgında yaptıgı top an- ccktir. ı b k ı e 

d d l f 1 çok öiü ve yara ı ıra muş ar "'. 
müzakereleri tedklk edilmekte ve Yeni Zelandalıların nmeliye ve mütebaki beşte \W;ü de 50 tı ~l e~ızn tı l sını ı me?sul P a~ı~a Ayni zamanda 19.74 kıs:i dalga ıs- mühim miktarda harp malzemedl 
Frnns::ı hükümetınln Hindlçlnlye karşı k l ameliye yapan Türk ve müslüman verı ece zam ar ve tazının er a - tasyonu bu maçları aynı saatlerde In-
styasetı bakımından tamamlle teda- ayıp arı göz doktoruna tediye edilecektir. kındak kanunun bazı maddelerini gllizce olarak Londra ve Mısıra yaya- Rusların eline geçmiştir. 
:föt mnhlyettc olan temmuz 941 tarih- Nevyork 5 CA.A.) _ (Stefnnl): Ha- değittirer. kanun layihasmın birinci caktır. 
Jl Fransız - Japon aıilaşmnsının hü- ber verildiğine göre, Yeni Zelandn Teneke dağıtılacak müzakeresi yapmıştır. ' 
tümlerini tatbik etmekle iktifa ede- Başveklll Fraser Llbyndn bulunan Teneke tevzilne yeniden ba.5lanmak Meclis pazartesi günü toplanıı-
ceğl söylenmektedir. Yeni Zelnnda kıtaıannın çok fazla üzeredlr. Bu sefer, tent'ke tevziatını caktır. Çay iatihııalatının 

Ayni m:ı.hfillerde Hindiçinlnin va- telefat verdiğini, orada bulunan Ge- birlikler idare edecektir. Eski tevzi- arttırılmasına çalışılıyor 
zlycti değifmlyeceği ve Fransanm da nernl Frcyberg'den öğrendiğini söyle- atta payı olduğu hnlde hlw!slnl nln- Mahkum kadınlar -
vazlyetlni de~lştirmedlği ilave edil- m.lştir. mıyanlar da bu tevziattn hisselerini Ankara 5 (Telefonla) - Ziraat 
rr.ektedlr. alnblleceklerdlr. çalıştırılacak Vekakii çay mütehassm B. Zihni 
Sidney kruvazöründen Malatyada yangın -- Ankara 5 (Telefolna) - Adliye

1
çay istihsalatı üzerinde tedkiklerde 

Malatya 5 (AA.) - Gece şehri- Telefon i~leri reisi Vekaleti, erkek mahkumlar gibi, bulunrr.ak üzere Rizeye gitmiştir. 
kimse kurtulamadı mizin Macar pazarı denilen ve ma· Ankara 5 (Telefonla) - Tele- sıhhatte bulunan bütün mahkiimlEb mütehassıs Rizede yerli vasıta· 

Melbu::ı 5 (A.A.) - Bahriye rangoz ve kerestecilerin bulunduğu fon işleri reisi B. Rahmi Oktay yük .. kadınların çalıştırılmaları üzerinde 1 larla kurulmakta olan çay fabrika
Naz.:rı M. Makin. Sidney kruvazö- mahalde bir yangın olmuş ve bele- sek fen heyeti balığına, yüksek fen toeclkikata bqlamışbr. Bu tedkikler ı lannın teııiai i~lerile meşgul olmak
riinden lı:urtuln:tların bulunmasından diycye ait 2-4 dükkan yanmı9tır. hayati basından Fuad Tokat da müsbet netice "Verirse •ıhhatli bütün ~dır. Bu suretle çay iıtihsalatının 
ı· ınr.men ümil kesildiğini ıöylemif- Zarar -40 bin lira tahmin edilmek· Telefoı itleri nilliiine oaltleın tayin :nahltGm kadmlua ~ birer,mülıiır. miktarda arttırılmM1na çalı-
tir, ; tedir. ~ • .za,riat ;roktuı. edilmiflerdir. 'it Terileeaktir. ..ı.nMtadır. 

lfe demeli'? 
Harbiyede, Dershane eoka

ğında bir aparttmanın ismi 
cGonce> dir. 

cGonoe> ehİmii l>tr tdiffuz 
reklidir. 

cGonce> 

dememeli; 
cKooca> 

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

l stanbulun en ça:rpici 
özelliği, sevişme 

iilkesi oluşuymuş 

C':::::.:1:1.:~:::::::::::~::::~:~~::::~:~:::~::~~~::~~:::~:::~~:::~~~:~~~~:::::::1 l~ı.-=T=i=::=t==ro=c;=s=:=:=a .. =tk=:=.~=-la=~=ı =o 

Havagazı ( lstanbulun meraklı yerleri.. f 10 oduncu için yurd ve 
hazin bir tarihçe .•. 

Bütün ömrünü Mısırda geçirdik· f 
ten sonra İstanbula gelen bir zata 
ibtihalarmı sordum. 

Dedi ki: 
- Arada azim fark v:ır. Mısır, 

ferdi hissiyat bakunından, uyuklu· 

Şirketler kömürlerinin 
tükennıek üzere oldu

ğunu bildirdiler 

~orrnu, hissini verem bir memleket· İstanbul hava.gazı şirketleri dün Be
!_ir. Diğer bir teşbihle, ihtiyarlık ça· tediye İk.tısad Müdürlü~üne müracaat 
tuta ulaşmış bir muhit... Muhteris ederek eUerindekl kömürün tükenmiş 
aşk hikayelerine seyrek mi seyrek bulunduğunu fırtına dolayıslle Zon
raslanır ... Çöldeki nebatlar gibi tek guldaktan kömiir getirecek vapuıla
tiik ... Birinci planda hakim olan: rın da g-alemed.iğini bildirmiştir. Bil
Servet kaygusudor .•• Varsa o, yok· hassa. Dolmab3.hçe gaz şirketi ellnde
aa o... İstanbulsa, daha pek ,imal· ki kömürle ancak pazar gününe ka
d dar çalışabik~ceğini ve pazartesi günü 

e bulunmasına rağmen, halkın duy• sabahından itibaren şehre verııen ga-
~ları bakımından pek sıcak bir ik- :zt ke.1ınek mecburiyetinde kalacağını 
lirn ... Bir çok memleketlerin, aşk di· bildirmiştir. 
Yarı olarak, isimleri çıkmıştar. Bu Bu vaziyet karşısında Belediye der
'1-llda acaba şehriniz niçin birinci hal Münakalat Vekaletine müracı:ıat 
J>lana yükseltilmemiş? ... Edebiyatın <?derçk İstanbul havagazı ~irketlerin~ 
kör wafına raslamış olsa gerek... iht.iyacını karşılayacak mıkt~rda ko-

Sordum: ı m?r sevki için vapur tahsisini lstc-

B f b. h . r . ır.ıştir 
- unu ena ar ususıye ımız Diğ~r taraftan Dolmabahçe gızlıa-

olarak mı ~.örüyorsunuz?. • . ncslnin ct~ha bir müddet işlemesini 
. - Ne munasebet? ... Balak1a, tak· temin etmek m.aksadile YedikuJ~de 

<!trle, hayranlıkla kaydediyorum ... mevcut bulunan bir miktar kömürün 
Sir milletin damarlarında bu kutsal buraya sevki kamrlaştırılmı.ştır. 
llteti duyabilmesi... Ne mutlu!... Bu itibarla önümim:lekl hafta zar
«Aşksız meşk olrnaz!u yine sızın fmda da gaz Şlrketierinln işlemesi te
ılıcselenll:dir... Bu his, başka saha· min olunmuştur. 
laro.a bir çok şeyler yapabilmek .. AY.:1~.a ~.az .. şirkeLlerine _ait .ı soo ton 
İ~i b k l' b ~ · d d" komuru yuklu bulunan bır şılebln de 

n, ey em a anagt nevan en ar ... birkaç güne kada şehrimize ,,.elecc-
S k ·· ı·· .. ı· · S r " t aş a tuı· u soy ıyeyun: ıçrama ği habr.r alınmıştır. 
a.1ıtas1dar. Diğer taraftan Da.biliye Vekaleti 

- lstanbulu şimdiye kadar bin havagazı saat! mevcudunun tükenme
hir vcchesinden görüp tal'İf etmiş- si dolayısile evkre saatsiz gaz veril
lerdi. Bu tarafından anlatan olma· mesine müaade etmiştir. Bu itibar-
ltıısta sanının. la isteyenlere bu şekilde gaz verilme-

Ecnebi misaf;rimiz: ğe başlanmıştır. 

- Hata etmişler... - dedi. -

liclbuki ilk çarpıcı özelliği bu olsa Oto bu· . 5 I er 
ıterektir. lstanbul, Bizans, Lövan• 
ten ve Osmanlı tarihlerinin maddi 
\>e manevi bataralarile dolu memle· 
ket... İstanbul. tabiatan müsles(;la Sirkeci - Harbiye arasın-
~ir n~ktası... t.stan~ul, kı~ar!°· ik· da otobüs isliyecek 
h· :alerm. denazleruı ve ruzgar)ann -
•özleşin buluştukları nokta... Fakat 
~er ~eyden evvel, kah deli poyraz 
ıcihi b1t·sla kah meltem gibi şefkat
le, kah, lodos gibi başı döndürücü 
\re sıcak bir kavray:şla sevmesini 
hilen binlerce ve binlerce ve binler
ce in:ıanın memleketi ... 

Gözleri daldı. 
Pencereden Boğaza, scınra, -

kürs• sahili nazarlarile adeta okşa· 
Yarak - Marmaraya hakta: 

seyrüsefer komisyonu dün ö~ledeıı 
evvel Belediye Reis muavini B. Lutfl 
Aksoyun riyaseti altında bir toplantı 
yaparak Eminönü - Taksim otobüs 
servisine ait son kararla.n vermiştir. 
Hattın perşembe gününden itibaren 
faaliyete geçmesi muhtemeldir. 
Diğer taraftan komisyon bu hattan 

b:l,\'.ıka Sirkeci - Harbiye arasında da 
bir otobüs servisi ihdasına lcıı.rar ver
miştir. 

- Elbette ... Bu gÜzel memleket
te cskar. haldm olmım için bütünse- KÜÇÜK HAB~RLER 
heplcr batırla.runıştır ... - diye sö
~ü bitirdi.. 

(Va - Nu) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ha va kurumuna 
teberrüler 

Türk Hava kurumundan: İsmini 
Vermek istcmiyen üç zat tarafından 
4000, S. K. F. şirketi 2000, Refael 
Aluf 1000, General Elek,rik 700, 
Şar .. Hal-cılık T. A. Ş. 500, Burha
neddin 500,. Lefter Lefteryadis 
5~0. Artiı. Karagözyan 500, Musta· 
fa Sarac; 500, David Kalimidi 500, 
1-: ~yiın Avni 500, Dimitri Yuva
tıidis 401.o, Mustafa Lutfi 300, Ha
}'ım Yuhav 300, Abdurrahman ve 
İ\1ef.meC: Ali 250, Bahçıvanoğlu 
Vaksı.ııvanof 250, Mchmed Macar 
20(,, Yo_ . .,.j Keşişo~lu 100, Hüseyin 
kazım 100 Fahrı Kaşkal 100, İs
ta 1r· Promidis 1 00, Arif Alemdağı 
l><tZarı 100, OJ-uz ve Afif 75 ,Hüse
l'İn K nt 50 lira teberrii etmişler
clir. 

Bu sene Ankara 
armudu hol 

Bu sene Anknra nrmudu cok boldur 
Ankomd:ı l:iloı:u 10-15 kuruşa k:ı.dnr 
s:ıtllmaktadı:-. İstanbulda. irıl-erl ma
ll"vlarda 25-30 kuru~adır. Dün ma
halle ... ral:ı.rıPda la kunışa kad:ır ar
:tnut satılıyordu. 

* Gıılatada kahveci çırağı Şükrü 
ile İsmail sokakta şakalaşırlarken 
%krünün elindeki bıcak İsmailln ko
luna. saplanarak ağir yaralanmıştır. 
Isnıau hastaneye gönderilml§tir. 

- Mesut olacaklarına hiç şüphe 
~yorum bay Amca ••• 

* Fatihte Ali ve Abdullah adların
da iki kL~l dün bir alacak me.sı~lesin
den kavga etmiştir. Kavgada Ali ka
ma ile Abdullahın üzerine atılmış, 

Abdullah kamayı almak isterken elle
ri ve kollan parçalanmıştır. Abdullah 
hastaneye gönderilmiş, Ali yakalana
rak tahkikata başlanmıştll". * Ehliyebıamesi olmadığı halde 
bindiği motosikletle Slı"keci clvann
dan geçerken Melahat adında bir k:ı.
dma çarparak gözlerinin kör olması
na sebebiyet veren İsmet dün asliye 
bil'incl ceza mahkem€Siı:..de muhakeme 
edilml~>, suçu sa'bit olduğundan altı 
ay hapsine ve yüz lira para cezası ö
demesine karar v-:ırilmiştir. * Lalelide oturan Sıdı.ka. adında 
genç bir kız dün sabah evin üst k:ı.
tındaki penc.zreden uzanaraık komşu
nun bahcesinc bakarken müvazene
sini kaybederek düşmüş, başından ve 
vücudünün muhtelif yerlerinden teh
likeli SltNtte yaralanmıştır. Sıdıka 
ifade veremiyecek bir halde Haseki 
ha.>tanesine kaldırılmıştır. * Balıkpazarında Maksudlyc ha
nınd:ı. zahire ticaret yapan Sabri Ibi
şin yazıh:ı.nesine evv-:ılki giin bir 
adam girerek Kızıl:ı.y tahsildarı oldu
~unu söylemiş ve 011 l!ra istemiştir. 
Bu sırada tesadüfen ya2;1hanede bu
lunan bir sivil memur, bu meçhul 
tahsildarın hüviyetini sorunca adam 
kaçmıştır. Meçhul tahsildar aran
maktadır. * Fener civarında Haticeııin evine 
girerek 200 lira çalan Nizameddin 
adında bir sabıkalı Sultanahmet bi· 
rinci sulh ee7.a mahkemesinde muha
kem-:ı edilmiş, yedi ay hapsine karar 
verilmlştlr. 

••• )'aşları denk, başları denkf ... 

Yer yüzünün en gar.ip ağaçlarmı 
lstanbulda bula mrsiniz 

Öyle ağaçlar ki her dalında ayn bir 
meyva sallandığını görürsünüz! .. 

Yeryüzünün en garip ağaçlannm asırlann ötesinden bakan taş hanları 
İstanbulda olduğunu geçen gün bir te- ile Tahtakale, İsLanlbulun, belki kurul
sadü! bana. öğretti. duğuı1dan beri hiç çehresini değlşUr-

Dün yakalanarak 
adliyeye veı·ildi 

Fiyat Murakabe Bürosu memurları, 
dün de oduncuları kontrol etmişler
dir. Kontrolda şehrln muhtelif yer
lerinde muhtelif suçlardan 10 kadıı.r 
oduncu yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

Bundan başka ır..cımurlar, paltoluk 
kumaş olduğu halde satmaktan imti
na eden Ralfin deposunda araştırma 
yapmı.şlar, külliyetll miktarda p:ı.lto
iuk kumaş ve bir o kadar da kaput 
bezi bulmuşlardır. Raif adliyeye veri
lecektir. 

Geçcderde yolda raııgeltliğim bir 
zat bana: 

- Bilirsiniz. dedi, bizde elli 
senelik ortaoyuncusu ve aktör Ke
mal Baba vardar. Birdenbire pek 
bastıdanmış. Zavallının değil sah· 
neye çakması söz söylemesi bifo İm· 
kansız... Acaba bu ihtiyar sr..-ı:ıtkar 
İç.İn ne yaptlabilir? 

Evet... Ne yapılnbilir? Ben de 
olduğum yerde bunu düşünüyor ve 
bir müddet evvel Muhsin Ertuğ
rul'on: «Bir artistle:- }'Urdu kura
lım!» diye çırpınmasmuı manasını 
biraz daha İyi anlıyordum. Dünyada et yiyerek y~ıyan nebat- memiş bir şark pazandır. Ne çare ki 

lar ve yanlarına. yaklaşıldığı. zaman burası da, fevkalade dikkate şayan bl.r 
neşrettikleri kokularla insanı clld has- yer olduğu halde, 11\yıkUe tedkik olun- Mahkunı olanlar Artistler yurdu!.. Bu mesele::ıin 
talı~uıa u~ratıan bazı a11 açl:ır vardır. mamıştır. İstanbulun birçok köşeleri k,. şimdiye kadar yazılmr:mı~ pek dik-

5 & 6 Komüreü Fikret fazla fiyatla v-
Lakln bu benim İstanbulda gördüğüm bizim için tamamlle me·çhuldür.. ve kate değıer bir tı:ırihçesi vardır. mür sattığından !.kinci ceza mahke-
ağaçlar acayiplik cihetinden bütün çoğumuzun bazan pek uzun seneler mesinde muhakeme edilmiş ve ayni İhtiyarlamı~. çalışamıyacak bir 
hemcinslerin! gölgede bırakır. Bahset- Tahtakaleye yolumuz düşmez. ~ekilde iki kişiye kömür sattığı sablt hale gelmiş, işsiz, parast:ı.: sanatkar-
tiğlm ağaçların her dalında ayrı çe~lt 3 kuruıt 10 paraya oldu11o"ndan elli lira para cezası öde- ı '-!- uh bn .:ı 
meyvalar görürsünüz. ve bir daldakJ ~ 6 .. arın K.UTISeye m taç o ıı-:;ıa.'1 }"3-

ötekine benzemez. geçirilen gece... meslne ve dült.k5.ıunın .on dört giın şamaları için bir yEr kurulması hal.-
Bu ağaçlara IstanbulW1 en mühim Kaldırım kenarında yaktı.klan ateş- kap~tıı.ı_na~ma k~rar.,yenlm~ştir. .. kmdal<l ilk ciddi teşebbii&ü }"ap::n 

ahta.kal Komurcu Isınaıl Yu.KSCk fıyatl:ı. ko- M Lr' Ert ğrul'd M h • ,. !'\.. 
çarşılarından bili olan T e yo- !erin üzerinde doğramacı çırakları ça- mür satmak suçundan, bakkal Ali I . Uı~Jm u ur. u sın an.~-
kuşunun tam b~ında rasladım ... A<ı:ı.- nak çanak tutkal erlti~·orlar ... Bir tah- beyaz peynir ihtikarından, kasap Rü- by~l~ veya ha.s!~anmış nr :ıs~· 
ğı doğru inerken yokuşun sol tarafına ta hı.sırtısı bütün bir eadd-ey1 baştan seyin et ihtikarından mnhk·emeye ve- ler lÇUt tasavvur ettıgt şey ~u ıdu 
düşen kısmmdaki bodur ağnçlara ~öy- baııa kaplarruş ... Merdiven parmaklık- nlnüı?ler ve yirmi be""'r lira para ce- Büyiikadanm ve Heybelinin pek ya-
le bir göz atınca hayretle duraladun lan do··nd"""'"e do"ndu·'rüle şekle soku- ... -uı uı zası ödemelerine ve yedişer gün dük- kınındaki küçücük bir adan:.:1 ı.:cıu 
Bu ağacın pek çok dall vardı ve her luyor, nalınlar yapılıyor. Her tarafta kanlarının kapatlmasına karar veril- b:r fiatle satılığa çıkaraldığıru duy· 
birinde ayrı bir şey asılı idi. Bir dalda deh~~tli bir tahta sanayii... Her şey el mlştlr. mustu. Bu adayı 3000 liraya vere-
sıra. sıra maşrabalar, ötekinde koca- işi... . 
man bir seter tası, daha ileride lastik Sol taraft.akl. yalnız I.stanbulda de- İzak adında biri kundura çivisi ih- ceklerdi. Bu paraya mukabil clına-

tikarmdan ikinci ceza mahkemesinde cak ar·-· ek • t' B -1 • t borusu etrafında dolanmış kırmızı b:t ğil, bütün Türkiyede pek meşhur olan ..... ı P gen~ L uraua ıs e-
c! k , 2G lira para cezasın:ı mahkum olmuş- · b" ··· kp b" d A tenkiye, dalın birin ~ ·ocaman .rn- Tautu.l:ale hanlan dünyanm en dik- narse u: - ;:, ye are 1: :ırur . "' 

caman sıı_:an kapanları. bir ateş körü- kate değer bekfır panslyonlarıdır. tur. Bakkal Pan~eli. bira l~t!kAnn- zu edilirse kücük inşaat yapıbbilir-
ğü, kuyu çengell, 'bir tarafı kmk e3kl Her gün «Kara çav~ bunlar!.. Ça- dan muhake:ııc edılmı.ş, Y~ beş Ura di ve bunlan asgari ucm:lukla crta• 
bir telefon makinesi, boy boy huniler vuş! ı>, ı Mandalina verelim!.. Porta-ı para c:.zası odemesine ve dukk~nımn ya çıkannak mümkündü. 
ve saire!.. kal...ıı ve saire gibi çeşitli ç:!şitll ses- ye.dl_ gun kapatımasına karar veril- • _ " 
Meğer Tahtakale yokuşunun başın- ıerini işittiğintlz İstanbulun meşhur mıştır. • Muhsm Ertugrul kararını veroL-

da kıılabahk ve daimi bir eski eşya pa- seyvar satıcılarının çoğu akşam olun- Bakkal Mehmet ve Nazını adların-ı Burada. çalışamıyacalc ve parasız 
zarı kurulm~. Ad..:tn Fatihteki meş- ca ·boşalmış küfelerle işte bu eski taş da iki kişi beya.z peynir lhtlkanndan sanatkarlar İçin «Artistler adasııt 
hur Malta çarşısı ... Lakin burada e.s- hanlara dönerler ... Oralarda ateşlP-r mahkemeye venlmlşler ve ikinci ceza\ vücuda getirmek ... $<-..nede bu n:uh
nafm bir kı.smı mallar~ı.'. yeryüzün- ya.kılır. Akşam yemeği hazırlanır. Bir m~kemesin_d·e yapıla~ sorgu sonunda taç ve mütekait artistler için bir iki 
de şimdiye kndar .. hiç gorulmemiş bir müddet yarenlik edildikten sonra her- ikisi de tevkıf edl.lnıiştır. Mevkut maz- temsil venn~k hatta bu te:nsilleri 
q~kllde, __ bo~ur. ctuce i ağaçların alçak, kes odalarına çe~r ve uyur ... E.'.t~sl nudnlar .~bah:keKmeden1 çıkahknldıkla.n1 sı- İstanbuldan başka büyük şehirlerde 
dallan ustunde eşh r ediyorlar. sabah Tahtakale, Istanbulun butun ra a nıu aşır ema ma eme sa onu d t kr bnek Çünkü r ti 

Rüzgar bu ağaçlan s:ırstıkça dalla- semtı-ar!nden evvel uyanır. Şafak sök- önündeki dinleylcl kalaba.lığını dağıt- e e ar e İ ... ~ ı.s er 
rın üstündeki mesela tek bir bisiklet meden bu ta.et hanlardaki bekarlar mağa çalışırken maznw11ardan Meh- ad~ı yal~.~. stanbul sana.lkarlarma 
tek-crleği, hani eskiden berberlerde odalarından fırlarlar ve sepetlerini met Süvarioğlu, mübaşir Kemale ha- değil, butun meın1ekehn sanal 
musluklar yokken tıraştan wm·a mü.ş- küfelerini kapmc:ı evveli aralarında lcaret etmiştir. emeklilerine açık olacakb. Hakika· 
teriler!.ı1 suratlannı yıkadıkları, bir «İskele. dedikleri hill binasına koşar- Bu suçtan dolayı da Mehmet Süva- ten ihtiyar ve basta ntlestler için 
kenan boyun sokmak için içeriye doğ- lar. Satacakları şeyleri tedarik ettik- rioi'i;lu hakkuıda kanuni takibat ya- burası tam ıniınaııile bir cennet ola.o 
ru oyuk bir leğen, bir telefon makine- ten sonra şehrin dört köşesine, yedi pılmasına karar verilerek evrakı müd- 1 cakh. 
si, bir çinko lazımlık biriblrlerlne çar- tepesine dağılırlar... delumumillğe gönderilmiştir. Çünk'" d b k •. d' 
pıyorlar VP acayip sesler çıkarıyor- Bu eski hanlar, esna! yatakhaneleri Aktar Jozef ispirto ihti.kanndan K yıkl ru ~ anın . avası ç.;ı ıyı ı. 
l 'ld lld t dkik e e 1 tld lld ro an . . . a a cıvardakı kalabalık adalar ar... cı c e s r • c c m mahkemeye veıilml:j sorgu netıcesın- . 
Müşterinin biri gelip soruyor: verebilecek kadar ayn ve enteresan de tevki! edilmiştir ' ~ dLki.kadan fazla tutmuyordu. 
- Sizde yağdanlık var mı? bir alemdir. · Burada toprak bol olduğu için y114h 
Ağacın altında sigarasını tüttüren F.ıraza hıında bir oda ıı.ıtı lira kil"A sanatkarlar bahçe işile, tavukla uğ-

mal sahibi cevap vcrlyor: ile tutulmuştur. Burada altı arkadaş Eknıek tecrübesi dün r8'8-bilirle1·di. Hatta giliı}ük yumw-• 
- Şu sağ taraftaki dallarda lki tane yalar. Yanı her birine ayda 1 lil'a oda tekrar edildi ta ve taze süt bulabilirlerdi Senede 

olac~k!.. . . , kirası dii~er. Geceliğ_i a.şağı yukarı üç verilecek bir kaç temsil de· adadaki 
Muşterı o ~alı kcndıne doğru çekı- kuruş oıı paraya gelıyor!.. Bir ı:uval undan çıkan ekmek mlk- sanatkarları pek ata gc indirebi-

Y?r, fakat elı~e et kı~'.ağa mahsus 1 Sudan u~uz!.. tannı tesblt Etmek maksadile dün ya- lirdi. Ve belki d b d ; 
bır makine geliyor ... Eskilikten bu ma- « Bır baltaya sap pılan tecrübede elde edilen ckmekleı· ı e ur~ 8 yavq yao 
kinenin et çıkacak delikleri kırılmış • • tahlil edilmek uzere Beled.1ye klmyn- v~, sen~le~~en sonr ~ır sanat kol0o 
ve birbirlerine iltisak ~yda etmiş.. olabılmek» meselesı... hanesine gönderilmiştir. nısı teşekkül edecekti. 
Beş altı delik blrleş_erek bir tek de· Tahtakalede marangoz ve doğra- Netice birkaç güne kadar belll ola- Adanın sah}ığa çıkarılacağı mü-
lilv ~aline girmiş! .. Alemde bu maki· macı gibi, hatta belki onlardan daha caktır. zayede günü gelip çath. Muhsin Ere 
ne ile kıy~~ y~ptıı:m~lı ... _ kalabalık btr n•avi esna! var. Aşağı yu- toğrul sevinç içinde koştu. o adaya 

b 
M
1 

al sahıbbı bır1ks~rlu ~atg~1lıkl1 arı karı şehirlilerin hemen hiç biinıedik- Türk Okutma Kuruntu satın alacak ve emekli ıırkadqlan 
u amıyan ecer ız muş erıye za- teri ve isimlerini işitmedikleri bir es- · · bedi d kf 

hat veriyor; nar grupu ... Bunların dükk!\nlannın menfaatine müsamere ıçın ye c ect: ı. 
- Bırak o et makinesini... Orada üzerinde kocaman harflerle «Sapçı. Türk Okutma K'lH'umu eskl ecemi- Lakin ne ça.-e? •• Pek zengin bir 

değili .. Şu dişçi kerpetenlerini gö;:ü- yazıyor. Çarşının ekseriyeti onl.3.rda ... yeti Tedrisiyel İslö.mlye) menfaatine mw;e, · vatandas üç bin liraya satı• 
yor musun? .. Onun yanında bir «dok- Kendileri ya.l.ruz uzun uzun balta, s blrlnclk:inll:n p~rtesl akşamı ~t j lacak sanılan adayı arttırdıkça art• 
tor telefonu» var ... Doktor telefonu kazma, kürek saplan yapıyorlar ... 9 da Çemberlıtaş sınemasın~_a bir mu-, brdı, arttırddı:ça arthrdı. Birkaç saat 
diyorum ... Canım hani .şu doktorların Dükkanlarının bir köşesi tamamUe samere. tertip etmiştir. Musa~ereye sonrc. Muhsin coou fetu halde !ıkıl
kalbi dinledikleri kara. alet ... haa onu balta saplan ile d-Olu... sanatka~Iar)mızdan bayan Safıye lle m.ış bir halde tiyatr a dör-:.ii ord·J. 
çek ... İ!)te yağdanlıklar o dalda. Mü.şter:ilerin hepsi kazma kürek bay Naşıd. konservatuar a.Iaturkn mu-ı t_ • ti oy Y 

Bu dünyanın en garip ticaret yeri; balla ile işleri olan kimseler... siki kısmı muallimlerinden Eyübi Ali ~.~e «Artas er adcı:e t~avvura 
ağaçtan dükkan eğer Amcrtkada ol- Dün bu çarşıda eBir baltaya. sap Rız:ı. ve refik::ı.sı F3.hriye i.ştlrak etme-! boyl~ .... yıkıldı. Tuhaftır kt :ı.tlaya 
saydı mutlkn. pek büyük iş görürdü, olamadın .. • sözünün hikmetini de an- ği kabul etmişlerdir. satırı alan zat aradan sene!e: ucçtiği 
Çünkü orad::ı. sır! dükkanlarının, ma- !adım. Çünkü müşteriler balta sapla- Halkımızın bu güzel müsamereye 1 halde oraya ne bir tek tn .. dİknÜh 
ğazalannın gara.beti yüzünden munz- rını öyle inceden inceye tedklk ediyor- rağbet edeceği şüphesizdir. ne de başka bir mese!e ic'~ kullan• 
zam ticaret yapanlar vardır. Bunı;n lar, bir ki.ime içinden ayrı ayrı, uzun t T -"1..!_ "t ,_ - ı·· wnuıuuıın1unın11111111111ııuuuuı111ıu11uuununım1111ıun l IUl.f ır. ~ 11evm OU"1aga UZWD 
için mesela birçok Amerikan şehirle- ~zuıı bir tek sapı, ne imtihnnlardan k. Muh • ~ ::......ı• 1 • 
rinde şapka şeklinde lokantalar, Hm- geçirerek seçly'Orlar ... o yontulmuş sı- şekerleri... İşte blriblrine yapışmış sa- yo " y sın ·~u~~uı .un uüçüncesı 
distnn o:vizl biçimindeki dükkiınl:ırcia nklar için bir baltaya sap olmak h:ı- kız külçeler! t~siriııl veren nöbet ~- 1 pek d~gn.. ve y~r.ındcd:r. 1-le~ se..t?e 
şerbet ve meyva suyu satanlar dolu· kikaten bir mesele... kerleri... Tahtakalede adeta bir _şeker- em~ a:-tistler ı_c:1'"" ;ı::ıie::dı: hl!" kaq 
dur. Lakin şimdiye k:ldar ağaç üstün- Bir ihtiyar sapçının müşteriye şöy- cilik sanayii var ... Burada. hangı tarn.- 1 tmnsı1 hL ~Ieınn ıhtayı:.fo.ruu ge
de mal t·~"'hir etmek değme Amerikan le söylediğini iş!Liyoqım: fa baksamz, hem de tam eSki tarzda, cind:tece!;, ivi b•· varkbti:ır. K"c"k 
tüccarmm aklına bile gelmcmLştlr. ıı- Yahu sen bu lşl kolay nu sanı- ahçı dükkanı gözünüze çarpar. Istan- bir himmd ba rr.:ihi:n ~i ortaya ça
Bu itibarla tlcaro::!t zihniyetimizin ori- yorsun .. Bir şeye sap yapmak her ba- bulun nhçısı en bol yerleriniden biri karı:bilir ... 
jinaııtesl ile füihar edebiliriz. bayi~itlıı karı değildir ... Sap var, sap- de muhakkak ki Talıtakale ... 

Bu dünyanın en acayip ağaçl:ırımn çık var ... Baltaya takarsın, odunu kıı - B •• şmızı sağa çevirdiğiniz zamnn 
önünden geçtikten sonra Taht:ıkaky.1 madan evvel sapı kırılır ... Sana evıa- mesela şöyle bir manzara ile karşılaşı-
doğru yürüdüm. diyelik balta sapı veriyorum yahu!..• yorsunuz: Bir camın arkasında biz 
İstanbulwı en büyük çarşılarından Tnht:ıkalenln tahta ışı kadar, bu- tepsi içinde İspanak.. üzerine büyıik 

blrl olan Tahtakale ayni zamanda nunla hiç münasebeti olnuyan şeker- benekler halind-e yumurtalar kınlnuş ... 
şehrin en meraklı yerlerinden bitldir. cillği de meşhurdur. İşte camekanlar- Bir kere de sola döniintiz. Biraz ileri· 
MarangoıJan, doğraınacılan, çarşının da üzeri kırmızı çi2gill, beyaz hnlka- de ınutiakn bir küçük tepe halindeki 
ismini taşıyan o.Tahtakale şekercileri». ıar şeklindeki çocukluğumuzun ıneş- nohutlu pilô.va gfuünüz ilişecek .. . 
nalıncıları. parmaklıkçıları, ipçlleri, hur peynir şekerler!... 4te baklava Tahtakalc midesini çok seviyor .. . 
çuvalcıları, hırdavatçılan ve insana baklava dilimlenmiş kırmızı lohusa Hikmet Feridıın Es 

Bav Amcaya aöre ... 

••• Erkeğin bir apartımanı.,. 

ı 
. . . Kızın, T asa.r:ruf bonosuna ya-ı • .. Kayınpederin biri kunduracı, 

tmlınıı paruı varmıı1. •• - •biri de terziymiıtl .... 

Hikmet Feridun Es 

Kurblinlarımızın derilerini 
Türk Hnva Kurumuna vermek
le, zelzele f·elaketzedclerine, 
kimsesiz yavrulara ve milli ha
vacılığımıza yardım etmiş ola
cağımızı unutmıyalım. 

... Rahat etmanekri için sebep 
yokf ... 

B. A. - Öyle amm~ evlerine 
kübik e§Ye& almıılar 1 ... 

• 
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= ı Blrinelliınm iMi 

Kelimenin tam mana~ile 

tı.1ükemmel ve Hari· 
kulide Bir Fılm Ayaklar 

Kıtın dikkat edilmesi 
lazxm gelen bir kaç nokta 

Kadınlann soğuğa karşı en 
hassas olan azalan ayaklarıdır. 

Çok soğuk havalarda, ince çorap 
giyen ve bu yuzden ayaklan üşü
yen kadınların nezleye, mayası
la ve daha bir çok hastalıklara 

istidatları olur. P.az:lannın yüz
leri, yanaktan daima kızanr, hat
ta. morarır. Bu hale mlni olmak 
için yüze sürülen kremlerin, po
matların hiç faydası yoktur. 
Ayaklar sıcak tutulunca bunların 
ger.tiıri görülilr. 

Alüminyomdan ayattabl 

Bir çok kadınlar ince çorap 
modası yüzünden ne yapacakla
nnı bilmezler. Listik ve şoson 

giyrneqlni de sevme21°rse aya.kka· 
bının içine bir kat sünger klğıdı, 
yahut bir kaç kat gazete klğıdı 
ycrlestirirlerse ayaklannın üşü-
me'iine, bilhassa rütubetten mü- 1941 senesinin Laypzig sonba- lar gayet sağlam, pratik ve te-
tee"<tjr olmasına mftn! olurlar. har panayırında t.eşhir edilen mizlenmeleri de kolaydır. 

Bazılan ev içerisinde ve g~e a~bılar arasında bir ttaı~ Resimde görülen nyakkabıla
yatakta ayaklannın bir türlU fabrikasının yeni modelleri peıc nn biri keyu renk deriden, diğeri 
ısınmamasından sikayet ederler. \beğenilmiştir. Bu ye.ni model açık re~~ podösiiett<>n yapılmış
Avakların daima sırak olması 1 ayakkabılann topuk ve tabanları t.ır. tıusınin de taban ve topuk-

k ·yi an e'"mesine bağ alümlnyomdan yapılmıştır. Bun- lan nlüminyomdur. 
anın ı cerey 11 -

lıdl''. Bunu temin etmek için sa-

f>lllı akııam klfuruıu ispirto lle Evde yapılabilecek ı 1 MCŞK'OLLERE CEVAP 1 
frik .. ivon yapmak ayaklan ısıtır basit bir tutkal 

1 
.. __________ _._ 

ve mavasıla inA.ni oh1r. Evd "tebe . t ak i i Kana lua11S1 reçeli · e o n yapış !rrn ç n K K ta 
Sabahlan beş ön clefa parmak- yapılacak basit bir tutkal. ıı ~:e~~ır:' ~lr kil~~::~ 

ların u~una basarak yükselip in-ı · 
t·ı j' tik a mak Dık su içerisinde gomme ara- temiz olması için birkaç kere ılık su-

mek sure ı e ımnas Y P.. . blk eritmeli 1 erislne bir ild • da yıkadıktan sonra bir tencereye lı:o-
VE; parmak ucuna basarak yurü-1 ' ç par yunuz, Wıerlne dört bet bıı.rdak su 

k k r d 1 d 1 ça şeker ilA.ve ~tmell. Gayet iyi Ube ederek kapatmı kapayınız ve mf' <'O av a ı ır. · 
B ğm yatakta 

1 

yapıştıran bir tutkal olur. öylece bırakınız. 1 
1ma ra en gece Akşamdan suya konan kayısılar sa-

aya1~1nrı ısınmıyanlar küçük be- baha kadar lylce lı:abanr. Sabah ka-ı 
be .. kleı e örülen .3yakkabılar gibi I Omlet yaparken yuıtam bir lı:ilo teker ilave ederek ate-

§e toyunuz. Reçelin dibine tutımam:ıT ı 
yun pvakkabı gıymelldirler. Yu- ı Birçok kimseler yaptıkları om- sı için ara.sıra kepçe lle kar.14tınnız. 
muc;ak vünden örülen. yahut in- , ıetin sert olmasından şikA.yet Kepçeden suyu koyu pelte gibi ak
ce fanfleden yapılRnlar ayaklan ederler. Beş yumurta içerisine tığı zaman reçel olmu~tur. Bir veya 

1 

iki limon suyu sıkarak bir taşım k:ıy-
gayrt i_ıi ısıtırlar. iki çorba kaşığı sut, yahut su k~- natınız ve atıe§ten lnd\rlnlz. 

--- nştır11ırsa yumurtalRr çabuk k~- 2 - Mayonez yaptıtınız zaman yu-
H aata odaaı pürür omlet çok kabarır ve hafif murtanın sansı ftserlne :vanm kahve 

~ '1,5 933 Ttlrk borcu ı. Il. m 
Kupon kesik 

• • 1933 ikra~eli 
• • 1933 hramıyell Brpnı 
• '1 1934 SiTU-Emırwn I 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 

L. K 

23.25 
20.15 
22.-
20.75 

istiklal için döğüşen dercbeylerik ç.arpıpn 

KORKUSUZ REiS'in 
Müthif Maceraları .... 

~~~~ Heyecandan titftyecek ... Kahkahalarla güleceksiniz. <Kupon kesik) 
• '1 1941 Demlryolu LIUkr:ı.zı 

56.50 tıa •• ol.ak: YURDDA COMHURlYET BA YRAM1 
16.50 &,vekalet Matbuat U. Müdürlüiü tarafından yapılan büyük 

• 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1935 Hazine bonolan 
• • • 1938 hazine bonoları · 

A. Demlryolu tahvlll I - II 
27.- MEMLEKET GAZETESİ 
49.25 

A. Demiryollan tahvili ın 48.85 ~-----· Bugün saat 1 de taızilitlı matinıe ...... ,, 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merki!z bankası 

45.50 .., ........................................ ... 
134.25 • 

T. İş banka& nama muharrer 
T. İf bankası <hamJle alt ) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demlryoilan şirketi (% 80) 
A. Demiryollan şirketi ( % 100) 
Batlhlaar çimento 

12.90 
12.80 

145.-
28.-
46.-
10.-

Z A R A H L E A N·D E R 
KADIN SEViNCE!. .. 

Kredi Fonslye 1903 ı~.50 ~ ........................................ ,,, 
• • 1911 
• • Amorti 105.- --· 69.- Zevkine aon.. Heyecanına benzer.. Güzelliğine et 

bulunmıyan eerıenin en müstesna filmi 
TAMAMEN RENKLİ 

• • 
Tiirk altını 

Kupon 

Külçe altın bir gramı 
O.mıanh bankası (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Stolı:holm üzerine 100 kuron 

MEVLID 

1.25 
27.10 
'i.78 
2.95 

5.24 
l32.20 
12.9375 
30.75 

Eski Maarif Nazın Zühtü Paşa mer
humun torunu ve Zeki Girin kw Fat
ma Sabahatin ruhuna ithaf edilmek 
üzere. İlkUnunun yedinci puar gü
nü Öğle namazını müteakip, Kızıltop
rakta Zühtü Pqa camllnde mevlid 
okunacaktır. 

MARMARA: 
REKOR FiLMLERi 

Spencer Tracy 
nin dehaya yükseldiii 

SöNMEYEN 
IŞIK 

aynca: 
ROBERT MONT COMERY 

nin dehfetler filmi 

KARANLIK KUYU 
Gelecek Hafta: 

VAH Ş 1 ASK ... 
Bugün LALE sinemasında 

Büyük bir hayranlakla aHuılanıyor 
RAY Mlll.AND - PATRICIA MORISON-AKİM TAMIROFF'un 
kudretlcrile hakiki bir pheaer yaptıklan bu harikanın ıon günl~ 

rinden iatifade ediniz. 
Mihim bive: iLK B0Y0K TORK Ftl..Mt 

Yurdda Cumhuriyet · Bayramı 
TÜRKÇE SÖZLÜ 1 100 mdre, tekmili birden. Bugün saat 12, 1 O 

da tenzilatla m~tine Diier ıeanılar saat: 2,20 • 4.30 • 6.30 

Türk Okutma Kurumu Daruşıafaka 
menfaatine fevkalade müsamere 

:m=:m.=:: ÇEMBERLiTAŞ 
Sinemasında Detwli S...•tkv Bayan S A F 1 Y E 

•e arkad_...., tarafmcl- ırnijnt.elyıp puçal.r 

lstanW komervatun muel•iml..md• Eyubi Ali Rıza 
Te arbd_...., tarafmdan BOYOK FASIL 

ICJymetli sanatkir NA$lT ÖZCAN .e arbdaşlan tarafmdan komedi 
DİKKAT: Biletler fimdiden Nuruoamaniye camii mahfelinde Türk 

Okutma Kurumu veznesinde satılmaktadır. 

F ta odasınm havasım de-
1 

' kaşı~ı sirke, bir tutı:ım tuz ve bir tu-

Z"11 • te etmek için, hir kap içe· ıo ur. tam biber atıp güzelce karıştırdıktan o"LMEYEN ASK sonra zeytlnyatını atmata b~larsa-
ri~in" i1d pa•·ma!t su koymalı Vi:! • nız mayonez katlyen kesilmez. 
bu ~u içerisine de üç dört damı;~ Eldeki mayaııllara Kqlann alklapıan lein DİKKAT: Bu filmin geçen 

p 
İKİNCİ l\IUYAFFAKİYET BAFl'ASI 

Bütün İstıı.nbulun alkışlarla gördütü büyük film. 

ERi KIZ 1 
terebenUn (neft yağı) damlat-! kartı ilaç Cahlde B.: K8.flannızın sıklqm:ısı hafta bir lıtanbul einemasın-

Af'd' ve uzaması için ıu lllcı bir defa tec- da bu isimle ilin edilen fibn-
rnalr k11 ı ır. Eldeki mayasılları geçirmek rübe ediniz: 1 gram ıanollne, 2 gram 

--- 1 le alakası yoktur. Filmimiz 
G --leta tozu evde için tefnell su ne ellen yıkama- kakao kaymatı. 3 gram <baume de ( SARA y) sinemasında 3 ... U b d , tolu), 4 gram parafini bir eczaneden 

h J bil• r nm çok tesiri vardır. ç ar ax alınız. Tahta kaşıkla kan§tıramk hafta gösterilmiı olan hakiki 
. azır ana ... 1 

_ su içine altı yaprak tefne atılarak ate§te eritiniz. Ateşten indirerek için- (ÖLMEYEN AŞK) filmidir. 

Tava clerlnd~ 'kı?.a; tılacak şe~- fıkır fıkır kaynadıktan sonra ne 30 santigram <pllokarpln) ve bir l===========~ 
Jeri ~ulamak ıcln un bulmak teşte ı-dirm li 11 k 1 1_ damla gül esancı lllve edeniz. ıter ge- ; 

· u · k ilan a n .uı e · ı 0 \mca e ce lı:a•lannızın köklerine bu ilacı sll- 1 
gücle~mıctır. n vetme u ı- 1 . ban tm li. " 
l""cak ı_mletc tozunu evde hazırla- en yo e e rerelı: masaj yapınız. 
mak mümkündür. "" .............................................. 11111~ 

Bavatlamış yahut artmı.ş ek- T A K s i M Sineması 
mek rru,;alannı tepsivt! dtzerek B . . matinelerden ltı·baren 
fınnda penbeleştirmeli sonra, lld u g un 
kaba k~d l\Tasma koyarak Mevsimin en mühim ve MARMARA STÜDYOSUNUN en ıon 
üzeı inr merdaneyl gezdirmeli. filmlerinden biri olan, milyonlar sarlilc.: w binlerce artistin i~tira-
Tıpkı galeta tozu gıbi olur. Bu ' kile yuablan 

tozu ince elekten geçirmeli, hasıl TÜRKÇE SÖZLÜ 

mümkündür. Bu tozu sıkt kapa- 1 olan ince tozu un gibi kullanmak YEş·L KORSANIN KIZI 
nan hir kavanozda s&klamalı. ~ 
.... HHllHlllltlllHftltllfttlHlllUlll ..... lllfflHllllNtlllllll ..... 

Z4FERE 
DOGRU! .. 

Snıtanbaıa renkli 941 inaan
lannı ürperten bütün latanbulu 

1 Milli HAtcmdara 1 
koıturaıı bu filmi görünüz. 

Ba, mümeuili: 

SPENCER TRACY 
ayrıca: 

Dick Foran'ın 
Harikalar ıergüııefti: 

AŞK SERGÖZEŞT ve KORSANLIK Fİl.~lt 

Erkek ve kadın koraanlar araaında amaıwz mücadeleleri. öldürücü 
ve yakıcı qk maceralannı, akıllara hayret ve kalblere heyecan 

verecek bir .urette gösteren harika filmi. Ayrıca: zengin ilaveler. 
Bugün saat 1 de tıenzilatlı matine 

Dünyanın en küçük arti!itl _____ , 

B A B Y S A N D Y'nin 
MiCH A AURR ile beraber yarattığı 

BiR BEBEK ARANIYOR 
Filminde SUMER Sineması 

Sevmiş, Set'en ve Seveeek 
Bütün kachnlar, busin 

SINEMASINDA 
Büyük bir muvaffaklyetle 

gösterilen ve 
PAULA WESSELY 
tarafından yaratılan 

BiR ÖMÜR 
BÖYLE GEÇTi ! 

Fransızca sözıii filmi 
görmelı:tedlrler. 

BUGUN saat 1 de teıızUAtlı maUn 

IEBiR TltATROSU Temalllerl 
Tepebaşı Dram kısmında 

Giindüz saat 16,30 da 
<TVKK TİYATROSU TARIBi> 

Gece saat :!0.30 da 
(Mt1DBİŞ AİLE) 

İstltlll caddesi Komedi tımunda 
Giindilz .saat 14 de 

(ÇOCtJK OYUN11) 
Gece saat 20,30 da 

<SAADET YlJV.&81) 

WILLY FORST 

BEL AMi 

NiLUFER'le DEMİRA Y'an Aıkı. 
(Tiirlı:çe Sözlii ve Şarkılı> 

Dest.eler: AHMET YATMAN, Sarkılar: Gt!ztN ARlllN ·NADİR tçı.t& 
Matbuat Müdürliilii tarafından hazırlanan 

İlAveten: YURDDA ctİMHURİYET BAYRAMI 

~--••••BUGtJN saat 1 de tenzilltlı matıne .. ••••-' 

ŞAKR 
sinemasında 

Büyük bir aşk ... 
Kendini feda eden 
Bir kadın kalbi.... 
Ölüme kadar sevgi ..•• 

EBEDltitTE KADAR S E V M E K ....... 

MAGDA SCHNEiDER 

SEVMEK ·HAKKI 
Filminde 

Sinemanın en müessir yıldı:a olduğunu ispat etmektedir. 
Bugün saat 1 de tenzllAtlı matine 

8 U G O"' 

MELEK 
SıM[MASIMOA 

Çılgın kızlar oteUnin iç yüzü ... 

Yollarını şaşırmış iki kızın 

Arzuları... İhtiras.. ve 

ııergüzeşUeri 

PARA HIRSI 
LYNN BA.Rl • HENRY wtı.coxoN • JOAN DAV18 

Avuca: Yurtta CUmhuriyat Bayramı 
Ba§Vekllet Matbuat U. Müdürlüğü tarafından yapılan 

BüvUk Memleket aazetesl 
,'11111 ____ Bugtln saat t de Tenztlltlı matine .. ___ ,p 

Alev Dünyası 
salonunu kahkAha tufanlan ve neş'e dalgalarile çınlatıyor. 
İlA.veten: LA OONGA musildll Rffü Fllm1 Ye Renkli Mlckey 

Bugün saat 1 de tenzllAtlı mathıe 

Genç, ihtiyar, Çocuk, Büyük.~ HER TÜRK 
Emiaini Yerli AıkerUk Subesl Baş

bnlıtmd:ın: 
Emetli deniz makine Yzb. O&rnan 

otıu Osman Gerede 302 (110'1), maki
ne teğmen Mansur otlu Aziz 328 
(449'17), muh:ıbere tetmen Ömer oğlu 
Mustafa 325 (46630). tabip önyüzbaşt 
Abdürrahman Oillu ömer 303 (35882), 
piyade asteğmen Süleyman otlu Ah
met Cenap 312 (13386). 

Bu subayların t:üzdanlarl~ birlikte 
acele fC ye mür:ıcaatıan ~An olu
nur. 

1941 seneai /ilimlerinin PIRLANTASI 
lstanbul ainemalannın Z A FER T A C I 

lilmini hayatmızda ula unutarnıyacakaanaz. 

Baş rollerde: RÜZGAR GiBi GEÇTi.. Filmi ile ıoneuz hir şöhret 
kazanan 

V1VIAN LE1GH veROBERT :IAYLOR 

BqvekAlet Matbmt Umum Müdürlüift tarafından büyük tttnalarJa hamlanuı ve Beyoilunda 
9 Büyük Sinemada Birden gösterilmekte olan 

YURTTA CUMHURiYET BAYRAMI 
Büyük Memleket Jurnaıını Görmelidir. 

Bugüne kadar görillmemlf bir güzellikte olan bu ftlm 

3 KISIM ve 1000 Metredir. 



Kar! 
Sayın Halide Edib tiyatromuza 

l'e Hamlet çdcişmesine dokunan 
bir müsahaheaini ıöyle bitiriyor
du: 

< ... Edebiyatçı münekk.itlerle 
tiyatro, bugünkü tutuştukları 
kavgadan dost olarak ayrılırlarsa 
ilı:isi de karlı çıkacaktır. Çookü 
iki taraf da biribirinin kuvvetini 
ölçmüş olacaktır.> 

Böyle bir dileğin yerine gelme
•ini biz de dileriz. Ancak iki ta· 
rafın da dost olarak ayrılacakları 
hu kavgadan ne gibi bir icar bek
lenebilir, bunu kestirmek zordur. 

Eğer iki taraf da, günlerce sü
ren a.tııımalardan, duru!?malardan, 
hücum ve müdafaalardan birer 
ibret dersi alıp da bir daha böyle 
i§ler~ karışmağa tövbe edecekler, 
tenki• palal.nrını kınları'la soka· 
eaklarsh - ki bir nevi uyuşuklu
gun başlangıcı olabilir - bu belki 
kerdileri hakkında karlı olacaktır, 
fakat memleket hesabına pek 
karlı olma.sa gerektir. 

Yok, eğer, bu kuvvet ölçüşme· 
e; ilerki çatışmalnr için bir dene
me ise nıüııtakbcl Belediye bütçe· 
si için, şüph e yok ki, şimdikinden 
d~hn fazla bir kiir vadeder. Fakat 
tenkit aanatını daha korkunç bir 
ka ... ga sanatına çevirir ki bu, iki 
taraf iç~ de, memleket için de yi
ne karlı değildir. 

Bu ayın 12 si.ıde cTasarruf ve 
yerli mallaı !1aftası> başlıyor. Ca
zeteleri•niz şimdiden buna dair ve
cizeleri' donanmağa ba§!adı . 

Sırası gclmışken bu işle uğraşan
lara şunu sormak istedik: Bu ta
ıarru: haftası, İlla yaz ve bahar 
günleri dururken neden bir kış 
ayınır on ikinci gününe bırakıl
miştir~ ... 

O kııı günleri ki herkes fazla gİ· 
yinmek, fazla yemek, fazla ışık 

~ 
Tarihi 

yakmak, fazla ısınmak, fazla e~
lenmek ihtiyacındadır. Ta.sarruf 
fikrile, vatandaşların içinde bu
lundukları tabii hayat §AJ'tlan ara• 
aında büyüle bir aykmhk vardır. 

Bu bakımdan, tasarruf haftasını. 
mesela berkesin az masrafla, hat
t.i bedavadan ya~adığı yaz günle
rine almak daha uygun olur aa-
nınz. 

Milli tiyatrca 
Baltacıoğlu, milli tiyatroya dair 

yazdığı bir makalede: 
< . Meseleyi iyi anlıyalım, 

Molicre'j oynuyormuı, Shakes· 
pcare'i oynuyormuş, asıl mesele 
bu değildir. Girin içeriye, otuı un 
bir iskemleye, verin kulağınızı 
sahneye, dinleyin bakalım dilini. 
Ana diliniz mi, değil mi? ..• Ak
töı4er türkçe konuşmasını biliyor
lar mı? . .. Ağızlarını ezip büzü
yorlar, nezleli gibi hasta bir sesle 
konuşuyorlarsa kaçın oradan 1 ••• 
Çünkü bu tiyatro Türk değil
dir . . > diyor. 

Biz füıtadın bu hükmündoe bir 
terslik görür gibi olduk. Kanıı.a• 
timi:ı:cc tiyatro aktör demek de
ğildir. Tiyatro herşeyden önce 
eser demektir. 

Tiyatromuzun aktörleri hari
kulade bir üsliio ve eda ile türkçe 
konuşabilirler. Fakat konu§tukla
rı şey, mesela Shakoe4peare' den 
parçalar, Molicre' den cümleler 
ise s:'llınemizin cmilli> lik vaifı 
nasıl elde edilmiş olur? .. . 

Madem ki sahnede hakim olan 
eıı-r biı l.ngiliz veya bir Fransız 
eseric:!ir, o halde - doğru diksi
vona rağmeıı - tiyatromuz milli 
değildir. Netekim bir Türk tiyatro 
eseri de bir lngiliz sahnesinde, 
İngiliz aktörler tarafından oynan• 
sa Türk tiyatrosu olmak değerin· 
den birşey kaybetmez. 

Milli tiyatromuz, güzel konu
şan aktörle değil, ancak milli te
lif eserle meydana gel'Cıbilecektir. 

Çekler 

1 Serbes situn 1 
En büyük 

• • 
sevıncım Karışan cepheler 

19 1 9 da l.tant;ul yar çizmeleri 
altında inim inim inlerken, Bandır
ma, Balıkesir, Soma. Kırkağaç. Ak
hisar, GöbnarmarBBl, Salihli, Alaşe-

Rostov cephesinde ve Libyadaki hareketler 
hir, Uplc, Kütalwya, Afyon, E.aki§e- Bu haftanın harp haıekatını hüla· Yazan: veliye benzer. Az kuv\·et ve çok 
hir, Adapazarı, Jzrnit üzerlerind~ aa etmek için, Şarltta ve Libyada aüratle büyük işler göri.ılebiür. An-
fÖyle bir dolandıydun. Hepainde ol- beklenilmeyen harp bareketlerile M. Şevki yazman cak fizikteki manivela gibi harpteki 
duğu g;bi Afyonda da iki üç gün oeplıelerin karmalca..... bale geldi· ÇC'\'irme hareketi de sağlnm bir da-
~aldon. Bir arka.el~ beni, yakın bir ğini söylemek en doğru bir ifade !aşılıyor ki Alman başkumandanlığı yanalc (mesll'Cd) ister. Sağlam da· 
.köye götürdü. Güzel bir köydü bu- olur. Filhakika Şarkta aylardanberi Moskovanın düşmesindeki muaz- yanak noktası olmadan nasıl bir ma
rası. Köy odasında köylülerle epeyce titiz bir intizam içinde deva.'11 eden zam paikolojik tesiri göz önünde nivela tesiri yapılamazsa, yine sağ
hoşbeıı ettik. O vakıt yeni bi11ey Alman ilerilemesi şimalde yine Mo!I- tutarak bununla mütenasip muaz• lam dayanak olmadan çe\irme ha
öğrendim: Bu köy, Afyonlu eski kovayı sarmakta ve cenupla irtiba- zam kuvvetleri Moıkova karşısında reketi yapılamaz. Şimdi harekattan 
bir işyara satılmıf. Köylüler, bu ada- tını kesmekte iken, cenupta Kafkas- toplamış ve hakikaten bu kara kışta öyl.: anll') oru;. ki İngiliz başkuman· 
mm ortakçı.,• Oturduklan yerin bir ya ve Volganın kapıaı olan Rostof akla getirilemiyecek fedakarlıklarla danlıkı Almanlara üstün olan zırhlı 
kum tanesi kadar toprağı kendileri- bir Sovyet taarruzile düştü ve bun• bu cephedeki ilerlemeyi devam et· kuV".·etlerini çöle ve Mihver cephe
nin değil. dan sonra da Şark cephcainde e1,! tirrneb • bulunmuş ve her halde bu sinin g-erisine saldırırken ve dağıtır• 

1936 da .eçim çevremde ilk gezi- mühim rolü oynayan Alman eag maksat için sağ yanından da kuv\'et kcn asıl cephe bu sağlam mesnedi 
ıimi yapıyordum. {Salihli) ye gel- yam ve Doneç haN'l:asl yeni taarruz- almıııtır. Daha doğrusu sağ yanının vücud :: getirmemiııti, sonra zaman 
diğimin ertesi günü beni iki köylü lar karş191nda &anılmakta yani Al- Rostof' a kadar ilerlemesi dolayısile zamnn çöl. dağılmış kuvve tler ile bu 
aramı§. Bunları çağnttım; yanaya· manlar Şarka doğru ilerlerken ce- bu mıntakanın sükuna kavuştuğuna mcsned arasındaki işbirliğini de te· 
kıla içlerini açtılar: Bağırgan çifti- nupta garbe doğru ricat etmekte- 1.kani olmuş ve merkez cephesine min edememişti. 
ğindenmişler. Onlara göre, bu çif- dirler. ehemmiyet vermiştir. Bunu gören Mıhver ve bilhassa 
Jik J 70 bin dönüm genişliğinde Cephelerdeki birinci kanoıklık Bunll hisseden Sovyet başkuman- Alman komutnnı zırhlı kıtalarını b ir 
imiş; içinde J 00 • 120 evli yedi burada. İkinci kan~lık da Libya- danlığı ve bilhassa Timoçenko bu araya topladı, dağılmış İ:lgiliz kıta
köy varmış. Burası da bir t~k. ada- dadır.. . . . .. . il~~i .çıkm!ş kuvv~i~ •o.lu ~~isinden larını ayrı ayrı ve parça parça vura-
mınmış; köylüler, hep onun ıçın ça- Herkes 1ngı.lızlerın muhım hazır- muhım b~r darbe ınd~rmıştır. _Al-

1 
rak kendisini saran büyiık tehl!!.eyi 

lışıyorlarmışl lıktan sonra Libya - Mısır hududun- manlar rıcat etmektedırler ve ncat atlattı. Şimdi vurulma devresinde 
1938 de Ankaranın Çub.uk yolu daki Mihver cephesiııi ıark:tan, ce· ı eden Almar. kuvv.etle~inin bize ka- nelep olacak, Jngilizler mi, eski hat· 

batısında, şehirden 18 kılometre nuptan ve cenup batıdan kavrayan dar akseden teşkıllerıne bakılırsa lanna gerilemeğe mecbur kalacak
kacar uzak takı Saray köy~e git: bir ha_r.e~etle ibata ve belki .~~a •bu k~dar mühim bir yeri müdafaa lar, yoksa Mihver kuvvetleri mi ya
tim: Orada İ.§e başlıyan :ilk egıtmenı e?ecegını beklerken on be! gunluk ede~~yecck kada; zayıf ~lduklarına z.iyeti düzeltmek için geriye çekile
görmek istiyordum. hır. ı:nuharebe?e.n ıonra Mihver ve da hukmetmek lazım gelıyor. Hele ?'ektir, bu artık iki tarafın kendi dağı. 

Köylüle7 le Çayır ovasına otur- lr.gılız cephesının nerelerde bulun- döima bir zaaf unsuru olan muhte- k 1 I h b h k • 
k 1 d ki ı_ · • k. · I d ı·f k 1 d ·· elc'-"l b' ı·kı nı • a..ıta anna ve mu are e are etı-duk burılar da bana yanaya ı a l.l arını, ~ımın nnı ve nere er e ı uvvet er en mutef ıu ır ı e- h•k· I I b k H k'k 

' · d 1 · d·-· · k · le. 'dd ·· . . l l M Si k R ne a ·ım oma arına :ı ·ar. n ı at anlattılar. Köydekı 2 7 C\' en ya nız çevır 1gını eshrme cı en muş· nn yanı ta yan, acar, ova , u- d k' I T I k . d _ .
1 beşinin t~prağı varmış 1 kül bir hal almış, hele bu cephede me.ı ordularının hep bu ehemmiyetli :\ u- 1

; I ngh ız k u~~'~.tsd e~~ 
Geçen ay seçim çevremi gezerken 1 karışıklık son haddini bulmuotur. yanda toplanmış bulunması mütea· ? ~t yan ışd arelc et yuzun eni d ı-

. 27 b' k" ıs 11 H lf b - ,_, ,_ ki ki · ı 1 · rıncı ravun ı.: azanamamı§ ar ır. (Turgutlu) dan geçtım: ın ı- o um ve a aya ogazının çev• aup 11;anşı ı arın ve gen eme erın H b. . I d . h' f k b 
· 'ld·-· · · · d k'I · · h ed'l k k l · d b l b·ı· ar ın ıcap arın an m ıra eza u-şilik halkıodan galiba yalnız on yedı rı ıgını, lÇın e ı.enn ım a ı me vu ua ge mesıne e se ep o a ı ır. d d j ·ı·zı . d' . . . 

· - b h · .. Jd - 1 · ı· 1 ·ı· d' H lb k' . R · ı 1 '- k ra a . ngı ı en te ırgın etmıştir. hKlinin tarlası, bagı, a çesı var; uzerc o ugunu ngı ız er ı an e ıp a u ı ıç usya ı e petro 11;ayna -
ötekiler çapacı 1 dururken, öteyandan Almanlar bir lan arasındaki yolların bu sahadan Mut.~dif milletlerden mür•kkep 

(Ahmedli) nahiyesine uğradım: Yıeni Zelanda tümeninin Tobruk'un geçmesinden ve büyük Sovyet sa· birlikletin fena rolünü zikretmek 
İki bin ki§isinden yalnız 450 kadarı cenup doğusunda çevrildiğini, imha nayii ilı · ehemmiyetli kömür ya.tak- icap eder. Filhakika Polonya, Çek, 
mal sahibi; ötekiler yine çapac.' 1 N~ya esir edildi~i~i bi~diriyorlar. )arının Doneç havzasmda bulu~~a· ı ":eni 2:dandal.ı, ~vustralyalı,. Ce~~: 
(Ahmedli)nin ötesinde {Gediz) ın Llbya muharebesının mıhrak nok- sından dolayı buraları en büyük hı Afrıkalı. Hındlı ve daha hır suru 
her yıl birer parçasını yıktığı 60 tasını teşkil eden Sidi Rezek'in ise ehemmıyeti haiz bulU11uyordu. müsterı.lekre veya dominyon asker• 
evli bir köy. Ancak yirmi evinin her gür başka bir ele geçtiğini öğ- Libyadaki harekata gelince; bu- ]erinden mürekkep olan birliklerfo 
toprağı var; ötekiler çapacı! reniyoruz. rada taarruz zamanı, yeri ve ilerle- her biri ve ayrı ayn çok iyi de olsa· 

Çapacı, yani gündelikçi, iş mev· Bu knrı§ıklıkların tarzı ve netice- me iatikametJeri itibarile Jngiliz baş· lar hareket birliği bakımındnn m ü-
sirrılerinde, ha~. bahçe, tarla çapa- leri •.yr ayn olmakla beraber sebe-1 komutanl.i:rının çok güze] kararlar him müşkülat doğuracakları ve ha
lıyaı., oradan aldıkları on, on beş bin~n tek olduğunu pe~inen ifade vermiş bulundu~u muhakkak. Snl- reket biıliğ olmayınca d:ı mU'I ... ffa· 
kur:ış gündelikle çoluk çocuklarını ed elim: Harbin icaplarının tam ola- dırım de p c!: cesurane Ye cüretkn· kiyeth kolay kolay eld - ed ilemiye
geçi.ıdiriyorlnrl j rak yetine getirilmem esi, asıl gale- ran- oldu. Euna da deyecek yok. ceği cışikfö:dır. Binnen. IP.•1h İngil z 

İ kı ay kadar önce Adıına, Tarsus, j be:ı:n siyasi veya psikolojik düşün- Yalnız en b üyük kaide gözden kn- b .. şkomutanlığının diğer ~ir ıztırn-
Amerlkanın buyük zenginlerinden bedel! olarak .Ye~llen 500 dolarlık çek Merain, Silifke, Anamur yönlerine celere feda edilmesidir. j çınldı. Karışıklığın sebebi de budur: bı da Alm nların aksine olarak pa r• 

Grlnhauz, çek kolleks!yonu mernklı- de va~dır. Buyuk bir se~~~~- sahibi gitmiştim; oralarda da halktan ço- Şark cephesinden baı:ılıyalım: An- Harpte çevirme, fiziktıeki mani- <'a parç. kuvvetlere mnlik olmasıdır. 
sıdır. Eüyük bir kıymeti haiz ve mcş- olan kuş!! Gran, oğlunun ~ etmı' j g- t v k 
hur zatlann imzasını muhtevi olup, olduğu banlta lnll.s edJnce beş para- uBıı':1.n .. kopKı;,agı 1Y

0 
d. k. k d 

1 sız kalmış, çal~amıyacak derecede uyu uru tay .a. ·r ar a aş ar· 1 Günün Ansiklopedisi 1 Finlandiyaya u timatum havadisi ödenmiş 1;cklerl satın alnuık ve bun- ihtiyarladığı cihetle, hayatını kazan- 1 dan, yıl~~~ır, dıliyoru~.: Ko.ca 
lan toplamıık başlıca işlerinden b!rl- mak için seyahatleri hıık'lı:ında gaze- yurdun butun halkıından yuzde kım 
dlr. Amerikalı zenginin şimdiye l:ndar teıere makaleler yazmağa razı olmuş- ~ilir ne l:adı.rı topraksız. Ben mebus J ve 
satın nlmış oldur,ru eski çekler arasın- tu. İşte Grhıhauzun satın aldığı seçilmezden önce Büyük Kurultaya aponyaya Bir • 

prensıp meselesi 
da me.şhur klişif Oran'n. heyecanlı se- çek, Gran'a ilk makalesi 1çln verll- bir toprak kanunu gıclmiş olduğunu b k b k 
yahatı h~ ·l;mda yazdığı bir makale mlştlr. da işi · nıiştim; yedi yıl içinde cha İf UŞ 8 lŞl (Baştarafı 1 inci uhifede) Finlitndiyanın ynrfü:nına koşmak 

---------- bugün, ha yarın gelecek> di~ bu ateşi keserlerse Sovyct zafeıi ger- gayretini gösterdiler. Fakat o za-
K edile re rnerhametsizlig"' in cezası kanunu beklemekteyim. 1 l ı man, So"'•etıere ,:1umatum vc-

Topraksız bir l.alk, göçebelikten A, B, C: D denilen dev et ere - yn- 1 çekleşecek mi? Böyle ise ngilte- . ., . • 
Londrada büyük bir nlüminyom komşular polise haber verml.şlerdir. ·I k t ı " A_ d ı ni Amerıkaya, Britanyaya, Çine ve renin Finlfındiya.va harp Han et-ıren, harp ılan ede n kımse çıka-

nas. uru ur... ~a yur una nası Holl.:mdaya _meydan okur vnzlyettc · . . ~ · . 
fabrlkasınm seyyar komisyoncusu Polisler, merdivenle, Barret'ln oda- bağlanır} Beni yıllardır için için ke- bulunan Japonyamn esas vatanı dört mesi bile az gelir. :Pakat bu bü- madıydı. Şımdi işler degıştı. Hu 
olan Barrct adında biri, evinde besle- sına glrı:nlşler, iki kediyi tut.muşlar ve b ı. 1 k ı 1 İ 
dlğl !ki kediye karşı merhnbctslz dav- bakmak fuıere hayvanlan komura cc- mir~n - u acıyı Q~r t~r ü ~·enememe büyük ndııdadır. Bunlardan beheri- yük yangın içinde hir kibrit ale- sefer Sovyetler ng~ltcre yanın-
randığl cihetle, beş İngiliz llrnfıl para mlyetine vermişlerdir. ne oogucu şeymış hılseruz.. . . nln isimleri şunlardır: ivme benzlyen Fin harbinin dm- dadır, Finlandiya Almanya ile 

k" dl l tl B t K 1 Lo dra d- - Amma, şu geçen sontcşrının bı- ( -'- t H d ) Sik k Ki lbj )'kt" V kt· l k lmi cezasına mah um e lm ş r. arre , om syonucu n ya onunce, . . .. .. M·ıı· Ş fi . 1 .1 .. 1 Nlppon s-..... u on o , o , u - , masile ateşin söneceğine inanma- r ı ır. n ıy c a Ja ge yen 

ayni akşam evine doncceğl zannlyle, klm suçluya· nünün nutkunu dinlerken, bu yıl top- . dığımız ıçin bu korkutmaları lu- zorlama prensıpı -;.mdı kuçuk 
I.ondra civarında bir şehre gitmek ve ceza mahkemesine sevkedJlmişttr. Ha- nncı gunu, 1 ı e mız smet no- ı Siu, Yeso (yahut Hokkaido). . .. . . ~ · • .. · • 

iki kecl!sinl yatnk odasında killtıe- _: Kedlle~e karşı bu derece mer- rak kanununun Büyük Kurultaya daTabl dvazl~tu;1.~ğe~ blr~k il~dnlıı.r zumsuz buluyoruz. H em lüzum- Finlandiyaya n.~çuı kola}lıkla 
ml.ştl. Halbuki komisyoncunun gaybu- hametsiz davrandığından dolııyı utan· ı .:önderileceğini, ne olursa olsun, ! var ır. ur r, rmo ' ··· suz hem lınksız Çünkü bizce tatbik ediliyor? Oyle biı zaman-
beti on gün sürmüş, aç kalan kediler malısın. Seni haywınJara karşı sert konuşulup bir sonuca bağlatılacağını Sahiller, imzalıdır. Er:ızl daglıktır ·· 1' "'"' 1 ·d k. ah l ile daki bir yıl önce vaı lı frnı ort:ı-
de dışan çık:ı.bllmek için oda kapısını davrandığından dolayı beş sterlin pa-,i!!İt.tiğin: vakıt içim açıldı; kendimi! ve çok volkanlıdır. Dereler kısa ve oy e pr:ı.ıı:ılp er vaı. lr l Vll k . ~'- b' a·· 
tırmnlamnğa, acı acı miyavlaınağıı. ra ceza.sına, bir sterlin de mahkeme " . b. 1 - . . .. d .. sürntııdJr. asla degişmemelen lazımdır. Ba- dan kaldırma lSı,..cl! ~ ır uş-

.. • ycRı ır 'Var ıga enşmı:ı ,or um. 1 r.- l b' 
başlamı.şlıırdır. Mlyavıamalıın duyan masrafı ödemeğe mabküm ediyorum. S - 1 d d . 1· t .. .. Japonyadan nıt.ın, gümüş. demir, zı şartlar içinde tatbik veri bul- mana karşı Flnlı:uıd.ya ıaı ı 

----------- c ag o sun, e ım. sme nonu ... 
1 

_ 1 • 
• • • , Tanrı onu başımızdan eksik etme- bakır, kumw·, !pek çıkar. H'.f\ğ'ıdçılık, mıyan aynı vazife kaygısının, keserse, bu sefer Almanynnın 

Gar.ip bı r endustrı . 1 s· l d" .. . l 1 1 abano.zculuk muterak.kldlr. nerlcmlş d"" l. . a ak Geçen sm > ın erce onum yen o an arı 1 d ı· 1c1ı b tı daha olagan başka durumlarda uşmnn ıgına ugray c . • · · h · .. I' 1 •. 1i bir sanay var ır. m, ne a arın . . 
insanın aklına getlrınlyeceğl en ga.- byor. Bu kAğıd eve lAzım gelen bü- v~r ··1

• epsıııı ııı ıyem-ez er, ış ycme- ı ınkişnfına müsatdcilr. Hayvan çeşitleri tatbik edilmesi ranlete uygun l yıl Finlandıya kendmi kahra-
rip s:ı.nntıardnn biri Çinde Seklng ka- tün eşya, hatta. te~fonu, kapı önün- d~lclerı halde cmal canın yongasıdır> haylidir. olmaz İngiltere hakkın ve ada- manca müdafaa edemeSf'ydi onu 

d d ----ıu bil ı.;:.r...ıd dıye o topraklara sıkı sıkıya ya- ~ . sabasında, 30 O- 400 ameleyi işgal e uran o"'"'"" e AAı:,.n.1 an ya- 1 ( M . ) d • d Yüksek iktidar mikado de."len im- ıetin ,,.al ebesi ugrunR lıllhassa I kim kurtaracaktı? S~mı.lı Alman-
ediyor Bu endüstri ervah sanatı ile pılı)"Or pışır ar. nnısa nın ogu yanın a N 1 · 1 1:> 

· Çin • r-"'bl:>rl, mu•-... ayinlerden (Ç b · ) d il b' k" d . paratordc.dır. azır ar mua~ın ert va- küçük milletlerin istiklali için yanın yann bir başkasının elın-
me~gul olmnktıı., yani ölüler için ter- ....... - wo.u ,. 0 an ısa en en ır oy var ır • z1 etinde bulunur. Meclis, ayan me- ' 
tıp edll~n ruhani fıyinlerde kullanı- sonra bu k.Ağıddan evı, mabedin bü- köyün yapıları köylüniL-ıdür de top- bı;san tarzında ikiye ayrılmıştır.' D~v- 1 silii.ha sanldığından ortada bir den kurtaran bulunur mu? Mcsu
lan kfığıdlan hıı.zırlam:ıktadır. Mesela yük avlusunda, ateşe vere17.k yakıYor- raklan baıkasınındır. Olur mu bu? ıet Ken denen eyaletlere bölünmüştür. j tezat görüyoruz. Bunun avdm- liyet almaktansa bırakmalı, k~m-
lı: lar. Çinlilerin itikadına gore alevler, Şimdiye kadar oluyordu bundan I v .. .. .. t · · kA-
ocası ölen bir kadın, kapısından bir kllğıtıan tutuşturdukça. ölünün ruhu 1 k B d · h Mesahası 417000 kilometre mu- lanması biz ngiliz dostlarını seye kotuluk e m,•sı ım wısız 
adamın girebileceği derecede büyük da cennete yükseli.yor ve cennette de sb~~ra. ~ mıkyacda .. l'lun akn sov~ra, ter rabb:ı.ı. Niıfusu 75 milyon. Merkez memnun eder olnn bu kücük millet alnının ya-
tılı-. dd bl ı b f b""''-- b··t- kl ind , ..... _ al ırımızın en ı e ı e e ecegı a ın Tokyo 1 . ~ b 

oı an r ev u a ıu.uya ısmar- u un zev er en ......... ıyormuş. terik ürününü alacağı bir toprağı 1 . . Geçen kış, Sovyet Rusya. du- .zısı neyse görsün. Kimsede u 

Bulgaristanda Brannik teşkllAtı ~la.cak. B~, ne demektir, ~ilir ~- a:::,,011.:~~':,m~~! ge~~:ıı (=~::ırup dururken Finlk"ldiyaya hiı- yanlış sanı uy~nınamalıdır ki 

Almanyc.dakl •Hltler gençliği .. teş
kllflb gibi Bulgaristnnda da gençilk, 
•Brannib isminde umum bir ~t 
altında toplatılmı§tır. Teşkilatın ön
deri Dr. St. Kleçkot'un beyanatına 
göre, memlekette bu t~şkllatın azası 
hf.lcn 30,000 ı geçmektedir. 

sınız? Yuzlerce l'.ıldanberı . yersız unvnnını alma.siyle ba§lar. cum etmişti. o -ı;aman. Sovyetıer hak ve adalet bıle bazı şartlara 
Teşkilat, program ve talimatname- ~rd~uz olanlar, h!r yurd edınecek. Bu ünvıın irsi bir keyfi~t iktisap 1 Almanya safında. olduğu için, bağlıdır. Çünkü nihayet koskoca 

sine lglğöiremllll, sporft_:erlıt>l~ta.le ~~~r ~?lelıkten, kendindelnk d?ad.ıkalakrı etti. Mikado ile Şogun'lar arasında kendini müdafaa eden küçük I Rusyayı yahut Alır.anyayı yere 
genç , -e uuı ye--~- ıçın, yarı aç, yan çıp a ı ınme • . la.d Nlh t lka ı . .. . A l 
cek kışlaya girmeden enel ır...ı .. ha- ten .curtulacak mücadele b~ 1• aye m do, ru- Finlandiya İngiliz dav~'llla bü- ~erecek, o küçuk Fın!<ı.nd ya de-

• _... · hani blr hukümdar halini aldı. AB- • . ğildir. 
yatma alıftıracakttr. Bu tetkllAtal Bu adım ahldığı gün, bütün Türki· kerl kuvvet, tamamlre Şogun'un eU- yük hızmet edıyordu. Bunun 
mensup gençler, YMBl kampa çık- ye bayram et.e yeridir. Büyük Milli ne geçti. Buna, Avrupalılar tatlı:oun icindir ki İngiltere ve Amerika Necmeddin Sadak 
maktadırlar. Şefine caııdan bailı olan halle, ona diyorlardı. ~ 

Sinem_a_y_a __ g_e_l_e_n--v-ahşiler tapına~ak. . JaPoJlyada hırl.st.lyanlık on aıtıncı Pamuk ipliği tevzii için Basın aile suvareai 
Benım ne yerım var, ne yurdum asırda bell.rmlştlr. Fa.tat hWm ciln dk"kl b• • Türk Basın Birliği İst.anbul nun~ 

düzillmiişlerdir. var. Halk ile birlikte çarpan yüre- Mla şlntolzm'dir. te 1 er ıttı ta.mun t.ertlp ettiği yıllık suvare 10/, Bir ağız kavgası esnr.sında Avustral
ynnın kabile ~rctl::rindcn birinin 
reisi öldürü!diiğ"ii cihetle, Darvln şeh
ri hap!sh nesinde senelerce yatmış 
olan yerli blr Avustralyalı mahküml
yetınl bitJrd!ktcn sonra knbileslnln 
yanına dönmüş ve vatand:ı.şlarına §a

şılacak bir haber verıntştir. 
Yerli A\'ustralynlı, hap!shancde ya

tark n, penceredrn h .. akş:ı.nı bey:ız 
ln"anlarııı sinema clcdılderi blr yere 
gittiklerini eördu{':uniı 'o fık~nce 
dünyanın en .zevkli etl ncesl bu slnc
n<:ı denllrn ne .. ne olG.u"•unu söylemiş
tir. 

Bu sozl n duyan l~ bJ!e e!r .. 1md:ın 
20 ı ,ı , meraka dr .ar ' D n .. ıt-
ınek ve bu ne.ıH'Y 1 k içl.l 'ol 

Bu va.q1ler. Darvin ,ehrine varmak ğim onun mutluluoola mutlanacak. . Pamuk ipliği tevziatını yeni esasla- 1/942 cumartesi akfamı Taksimde Şe-
lçin 650 kllometrellk dallık ve yalçın Her bir ferdi toprağına sahip bir 1868 de asilzadeler <daimlo1ar} Şo- m ballamak üzere İlı:t.ısad VekfıleU bir gazinosu salonlannda verilecektir. 
yolu 40 günde yiirüyeb!Jıni§ler şehre "lk d. ? B hu d gun aleyhlne kıyam ettiler. O da mı- tarafından şehrlm!ze gönderilen he- Basın azası çoğaldığı. ve yer dar ol-

• u e ne ır unu, n an aonra kadoya 00vı, .. e-ek mecburi.yet· d d"- 'lı: vannca bir sinemaya ka.pağı atmı.,- .. v• hıem d ı ı .. ... .. .. ..... ır,uı ın e yetin burada kalan azası da uıı a - duğu için bu ııenc davetlilerin gayet 
lardır. Vahşiler, ilk anlarda sinema- g~recegız'. .. e v~et no~u nun kaldı. O tarUıtcn itibaren Japonya. şanı An'lı:araya dönmllşttır, mahdut olacağı anla.§llmaktadır. 
d:ın zevk almışlar, fakat öpüşmeli ve g~st.~rrneııı!e .gorecegız. Beıum en Avrupa usullerine kendini uydurdu. Heyet, burada iken gerek mmtaka . .--------------.. 
kucaklıışmalı qk sahnelerini görün- buyuk sevıncım bu. Bu adalar devleti kuvvetli bir ordu İktısad Müdürlüğünde, gerek Ticaret ] il 
ec Jf;'I'Cn~ler ve filmin sonunu bek- KUım Nami Duru ve donanamya saıhiptır. 1894 te Çini, ve sanayi Odasında tedklklcr yap- Bütün insanlık dünya.sının ge-
lemeden köylerine dönmek üzere tek- 1904 - 1905 te Rusyayı o sayede yendt mıştır. Ticaret Odasında iplik üze- çirdiği iztıraplı yılların ortasında 
r:ı.r yol:ı çıkmışlardır. Beyotla HalkeTinden: Japonyada, 1914 harbine İngiltere rine iş gören sanaylcllerin işUrakile emin ve mos·ut kalmak jçin en 

Polisler, vahşilerin bu şeldlde ha- Her ha.tta cumartesi akşamı saat satında. ~tlrik etti. yapılan toplanWar ço1' faydalı olmuş- kuvvetli çare, daima kuvveti-
rc-ket etmelerinin sebebini anlamak 20,30 da. pazar günü 14,30 da. Halkcvi- Bütün bu haı:pler .slllileslnde For- tur. Bu toplantılardan sonuncusu da mızı u'tırmakla mümkündür. 
istemiş ve kendilerini sorguya çek- mizin temsil şubesi tarafından veril - mor, Kore, K1a - Çe~y. M!ti'onezinin dün ~rapçılann iştlrak!le yapılmış- Pa günün ~n hayati kuvvet va-
mlştlr. Vahşiler, a.şk sahncslnden iğ- mekte olan temsillerde izdihamı önle- küçük bir kısmına sahip, Mançuri ve iır. sıtas. tayyaredir. Ona bir deri 
rendlkln 'nl ve bir dah:ı. 1ıllm görme- mck iç.in teşrif edeceklerin temsil gü- Şarkl Mogolletan berine nafiz oldu. l Heyet, mesalsini bltlrlp Anknray:ı ile: de olsa yardım etmeği unut-
r;c t be eLtiklerl cevabını 'Vtrml§- nünden evvel Halkevlmlzden davetiye Japonyıı, birkaç seaedenber1 Çin döndüğünden yakında bir rapor ha-

1

1 mayalım. 
1 rdlr. almalarını hruısateıı rfca ederiz. fütuhatına girl§Inift.ıı. 1 zırlayacak ve Vekalete Yerecektir, 

._ ____________________ ~ 
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Tefrlka No. 122 Yazan: ISKENDER F. SERTEuJ .:.:=ın~~~"~:=ı=:.·:.r~":-:.:~~.~ Kupa maçları· 

tavana. d~ slgara. dumanlarmdan vermez külhani!.. Da.ha bun& beruler 

küçük küçillt bıılutıııı.r peyda _?!muştu. nıeıer, neler amma~ söylemem kl!- Karşılaşacak takımlar arasında Şabaka. o gece ca.rıyeleıin arasın- den kalkmış .. uzaktan Akden1zl ve en-
Kapı aç.ıld~a. içeriye giren ruzg-lr bu Diyorum size... Kft.milın a.l~hlne at- da. yatarken yemin etti: Ne pa.hasıııa. glnleri seyrediyor. 
kurşuni bulutlAn oynatıyor, kocaman zımd:ın tek lfıf çıkmaz! .• Çüııkü. ben •• t J d v d •• b k l olursa olsun, Karo Osnuırun gemisine Suyun içinden blrı:ı.z dalın. lleriledl; 
~ürü sobasının yanında o.sılı da- bir ln.sam sevdlm mi severim!.. KO.- IDUSaVa 0 ma lgıD an mUSa 8 3 ar kadar gidecek ve ona son defa ola- .kadırganın tc'knesine yn.klaştı ve Ka-
ran ıslak paltolardan ha.ti! hafif du- mil de sevdiklerimin en başındadır!~ he ' k d• rak izdivaç tekli! ede<:ek, kendls1ni ra Osm.anı iylce teşhis edeblld.l. ruı.-
nıanlnr :yiiUellyordu. - F'Akat insan borçlarına karşl ~ yecansız geçme te ır reddederse deriıa.l öldürccektl beş kızı yanılmıyordu .. güvertede dal-

Tezyflhm bira:ı ilerisindeki masada h~ davranmalı değil mi? HaU.U. Şabnlro o gece 83.baha kndar uyu- gın dalcın etrafına bakınan Türk de-
lumuzı saçlı bir ndam, oturmuş ga- borç ya.pmnmak en d<>r,'TU blr hare madı. Sabahleyin güneş doğmndan nlzclsi Karn Osmnndan başka birt dc-
zcte okuyordu. kıettirl.. Lig maçlannın !birinci d>evre kar- b~ütün aynhnasıtUl düşünmeden kalktı. Herkes uyuyordu. Koridorda ğlldl. 

Bir aralık kısacık boylu, tı.lm.nz, - Öyl~ ... Öy~e ... Fakat siz gelin de 1 şılaşmalan geçen haftaki oyunlarla alet olmaktayız. Kanaatimizce bu nöbetçi olnrak dolnş:ın bir harem.ağa- Ş:tbaka guliimsccll ve ~!erinin anı-
gözlüklü bir zat ona yn.klaşt.ı. Se].{l.m bunu b!zun K:ı.mlle anlatınız.. nere- sona erdi. Klüplerimiz, bir ay devam senc&.i kupa maçları güzel bir ibret smdan başka uyanık l"Jmse yoktu. snda tuttıuğu hançeri suya düşür-
·verdl: de? .. Sonro billr misiniz?.. BaZı er- edecek ıtatil devresini müteakip dersi olmalı ve önümüzdeki sezonda Şabaka hançerini çekerek haremağa- memeğe çalış."ır:ık, yavaşça, kasara-

- Y.:~rhaba dedi kekler içhı ycnllınesl en tatlı parn ba ı k 1 ilcin · d 1 kupa maçlarını liglerle birlikte yü- sının üzerine yürüdü: nın arka tarafından gemlnln düıne-
Kı~ızı saçİ( gaz~t.esinden başını kadın parasıdır. Bu onlara büyuk ml- § ıyaca ~an . cı. ~.vre maça- rütmekteı:ı 11evakki etmeliyiz. Aksi - Bana ycıl \'erecek mif!in? nine sanlıp yukany:ı çıktı. 

knldırdı ve cevap vereli: raslardan. haltt\ piyango parasından rına d.~ ~ınde gırmek u~ere oyun- Hnremaıw.... blrdeııl:ıirc Şab:ıknnın Bu sırada hafif bir su hı.'"U'. tısı du-
l tirah "- k tt 1 F kat takdirde futbolun mezarını kendi 6...,~ - Merhııbnaan dostum! .. Hayrola?~ bile daha tatlı gelir ... Kadının para.- cu arır;ıı ıs a..., sev c 1 er. ·a elindeki hançeri Görmedi: yuldu. Kara Osm:ın kendi kendine 

Burnlardıı. ne anyorsur.? sını çıtır da çıtır yem~k!.. Avrupada, ajanlığın mevsim başında t1:3bit et- elimizle kazmış o~~~z. - Haydi, yerine git, yat. ~unı be- mırıldandı: 
- seninle gorüşmeğe geldim!.. Amerika.da bu kabilden pek çok er- tiği programa göre üçer hafta. fo- laya sokma! Şu kızların içinde bizi - Ortnlrk aydınl::ındıkça, deniz ha-
Kırmızı saçlı biraz merakla doğ- kekler olduğunu duymuyor muyuz? .. sıla ile ay başlarında yapılmakta Yannki !kupa m.nçlan içinde yu- senin kadar uğraştıran kimse var mı? şcratı da suyun üstüne doğru çıkına-

ruldu: Böyle kadın parasını dünyanın en olan kupa maçlnrı ıbu istirahatin ilk karıda işaret ettiğimiz gibi mühim Şabakıı. hançerlnl uzattı: ğa başladılar. Limanda.ki istavrit nz-
- Neye dair? .. Giıll .. Otur ;öyle ba.- ~~lı §eyi addeden erkekler yeryüzü- haftasına tesadüf ettiğinden klüp- bir karşılaşma yoktur. Galatasara· - Bana yol verecek mlsl.n?-. Yoksa manlarlyle büyük deniz knplumbağ:ı-

kıılım ... Ne içersin? .. Arpa?. Çay? nun her tara!ında. vardır. Mikdan Jerimiz pazar günw te!Crar snhaya çı· yın Ankarada İngilizlerle oynıyaca- yüreğini deşeyim mi? lan küçük kayıklara hemen her cün 
- Teşekkiir ederim ... seni tarlmtiı t.;ı~ı ~üfk aztmdırkamr:ıa kb~de_ do lnsan~mlara =- kacaklardır. ğı cihetle şchrimizdı: Unkapıını ile H:ıremağası korkudan tlt:remcğe zarar veriyorlar. Allah nnsip etse de 

dlnicmeği hepsine tercih ede . ~- a e e mum wı ur. . c - yapacağı maç tehir edilmiştir. Son b~ladı: bugünl·~rde şuradan selfı.meUe çıkıp 
kın mutlaka bir şey içmek icap ecll- yeti bu ... Olmaz olur mu?. Iylsl de Kupa m.o.ç]annda :zayıf takımlara 1 c:_ f d d "d - Aman Şab:ıka, bana kıyma sa- gitsek .. 
yorsa bir o.ıhlnmurıı derim. bulunacak, fenası dn ... Küınll bu çe- c.ın ı;a,M vıerildiği için ilk turlardaki yağmur~· "ı"'r.e . sta ~- a ~~~1 en kın! İstn.nbula kad::ı.r sa!f salim gide- Kara Osmanın blı' şeyden haberi 

Kırmızı snçlı adam garsona taze bir şltten bir mahlıiktur ... O kadın para- karşıl ... şmalar umumiyetle kuvvet bazı tanurata ıhhyaç goeterdıgınd~n yim.. Topkapı sn.rayının bahçesine yoktu. O halt\, kulal!'ına ıı.kseden hı-
1hlıımur söyledıkten sonra yanındaki- sına bayılır, baytlı!'... Bunları yesin, müsavatsızlığı yüzünden heyıeamsız 

1 
ve bu st~dda .. mnç ~pılması . m~- gömdüCüm sn.rısnn altınctltlanma ka- t:ırtılıı.n deniz ha.şcrntına. atfederek, 

ne dönd: silip süpürsün... Işte onun bütün omyor Neteldm kupa maçlarının lvakkat bır muddet _ıçın menedıhniş vuşmadnn Allah c:ı.nımı almasın diye bir an evvel limandan uzakla~yı 
- Anlat! .. Seni dinllyonıml.. zevki!.. 1.Sen! nlıı.caf,rım11 diye zavallı üçüncü hafta oyunlan olduğu halde oldı:ğuından yarınkı kar~ılagmalar yalvarır dururdınn. Sen bana rnerha- düşünüyordu. 
~zlüklü ufak bir t~reddüdden son- blr ~ul ~adının kırk bin liraya yakın yarınki karşılaşmalar arasında da Feneıbahçe stadında oynıınacakhr. met e~. Şabakıı.! Haydi geç.. yolun Ş:ıbaka ka~i~:ı.nın dümen üstüne 

rn !}Öyle b, şl:ıdı: em!aklnı satıp satıp yedt. üh" b" kt d.. T 11 Tcsıbjt edilen programa göre Sü- açık oL::n! çıktı. Vücudwıu ıslatan deniz su>-U 
- Efend m bizim biraderin bir kız.ı - Yaaaa ... Ma.,.'lllahl.. i;1 f1' ırl maç Yk dur k omı ·~a fıeıymnniye _ Galatn, Vefa _ Kurtu- Şabaka hançeri koyııunıı. koydu: süzülünce, ağ'Zındnl:l hançerini eline 

vardır. 19 yaşında güzel, nnınuslu bir - Amma bUtün bunlan bildiğim arşı aşma arına a 
1
°: upa maça- luıı lstanbulspor _ Topkapı Kasun- - Benim gidişimden sana bir zıı.- nldı .. yavnş yavaş Knra Osmnnın y:ı.-

ı.:-. Elinden dil:lş filan gelir ... Ehhhh dc,,imdcn daha ynk.ın olan Kümllcl- edeceğinden şüphe ıedilemez. paşa • a ınm up en.. arşı ~şa- kaçtığunı bilmez. Yakalanırsam, bu- Osman o gün ynnınıı. birkaç b b:ı-
l reağız ... Piyano ç:ılıı.r, Almanca b!- halde benim canım, ci~rlm. öz ikar- nnın bu heyecansız ıgını muhafaza ' T k . ki" 1 . k 1 rnr gelmlyecek. Herkes benim nasıl 

1 

nınıı. doğru yürüdü. 

blrnder bizim ,.,·bı ele değildir. Sağ ol- ğlm hakkında bir. ~Y söyler miyim Lig maçlarının en haraJ:1etÜ dev- c~kurC 
1
Bu mn~a~da Sül;{malıye- nun hesabını sen değil, ben verece- ~1ğlt denizci nlnrnk şehre inecek ve 

sun varlıklı insandır. Bana söylemez hiç? Kabil mi?. Icap ederse dillnli resinde kupa maçlannın oynaıılmn- nın - a ataya, e anın - urtu uşa, ğlm .. merak etme! 1 geminin eksiklerini tam:ımlnm:ık 1çlıl 
amma zannederim iki üç yüz bin 11- k_:serim de gene bir tek kelime olsun sı bir kaç sene evvel de bir iki lsta11bulsporun - ! opkapı.ya, Ka· Koridordan geç~··- ark:ı. knpıya in- çarşıdan bazı şeyler sa~ın nlacıı.ktı. 
ralık ndamdır ... Şimdi b:ı.hsettlClnl kı- soyl~mem!.. • d f t ""b dil . . d yb t oımpaşanın - Taksıme galıp gelme- dl. ve kimseye goruruneden sokağa.! Osman bir :ır.Jık guvertenln lom-
zı rı am·ı i m.nde biri lstiyo:-muş. Ha.nana ... Bak cesur, bir tek sözle, ~ a ~~;~ J .~~ ~c e ra~ e leri normaldır. Ve yukarıda izah et· çıktı. Şabnktuuu mrtmdn bir erkek bozlnnna dayandı .. cnGinlere dnldı: 

I:ırmızı saçlı büsbütün artan bir gi.zü pek çocuktur. Bunu inkfır et- gonne ıgın en . ıg ~nn sonuna ıra-ı tiğimiz gibi kuvvet müv<ıLenesizliği' maşlahı vardı, bası ortiilüydü. 
mnrnkla sordu: mek elde değil ... Hattil geçen sene de- kılm.ası mccbu~yetı hasıl olmuştu. yüzünd«ı. karşılaşmaların heyecan- Yeniçerilerin «Ynvıra meydanı• de- lTfnklardıı. ararım nlş:uılımm hayalini; 

- Hangi Kamil?.. ğil, d:ıha e\'Velkl sene blr kadınla n1- Yem futbol aıanımız ısene ibaşında ! sız g cc v. muhak1'aktır dikleri büyük caddeye girdi; buradan Seven erkek unntnun:, arar elbet 
- Canım sizin Kü.mll... Senin en ~:ı.nlanm~tı. NL.o:anlısının erkek kar- htozırladığı programla bu işi tekrtır 1 * gı SAZİ T ıımanıı. indi. Ortalık henüz aydınlan- ~y:ılinL 

lyl nrk&d:ışlnnndandır zannediyorum. de~iyle kavgnyıı. tutuşmuş ... .A2. dil.ha ortaya atmış ise de maçlann gör- ezcan mamı.ştı. Sokaklarda. klmseler yoktu. 
Bilmem ben öy~ işittim. Ben kendi- çocuCu bıçaklıyordu. A?n.mca[tızı 'lOr- düği. rağbetsizlik karşısında onun c·· Şafak sôküyordu.. Akdenizln mavi Diye söyleniyordu. 
s!nl hiç tıınunam. Bu meselenin tah- l:ı. elinden aldık ... A.sabıdi:. Hatta ba- da teessür duyduğll:lu tahmin et· 1 ureş müsabakaları ufuklannd:ı pemoo bulutlar belirme- ~bakn: 
kikatını üzerime nldım. Rlcn ederim zan ]{lf açılır da: cBen hiddetıenince mektıeyİL. Lig maçlarının en hara- Güreş ajanlığı tarafından tecrü· ~e başlııml§tı. - Hiılii nlşanlısmı s:tyıklıyor, eledi. 
~u dellkanlı hak.kında blldlklerini ba- oturdu~m ev! ~.teşler. r.atır çatır retli devresinde kupa maçları oy-

1 
beli pehlivanlar arasında tertip edi- hdıtı onu seviyor. Şu hnlde bu adııID 

na birer birer anlat!.. YU.k~nm .. ıı de:.. oyl-cdir de ... Kızınca 'k i kik w k b' d • len ve geçen hafta ıba~lanan serbes Şnb:ıka sa.hlldC"kl kayalıkların ara- bana kocıı. olmıyncııl:. Ondan intikam 
Kırnuz.ı saçlı şimdi derin bir haz gozu bir şey gorınez. .. Zaten babasının natma ıa aten sogu ır uş le 1 .. .. 1 .. sında soyundu. Yılan glbl kıvrak vü- almaktan başka bir şey yapamam. 

içinde lml.ş gibi gülümsedi. Ukln bu evini de yn~ gaUba!.. Köftehora siri yapmakta ve bu karşılaşmalar g~~~ ~usabaka arına . yarın g.ureş cudü siyah bir tuluma sa.nlmışa b..<>n- O sırada nrka ka~ranm önünd• 
bir an sürdü. Sahte bir telfışla: pek de severim bilir misiniz? cDllln teknik bakımından hiç ıbir fayda te-1 klubunun ~um~pıdakı merldc:zınde zlyordu. İç çamnşıriyle yavaşıca suya kimseler yoktu. 

_ R!ca ederim, dedi, bana bir şey kemiği yoktur. derler amma ... Benim min etmemektedir. devam edılece.ktir. girdi, hançerini nğzına aldı ... Yüzme- Şaba.ka birdenbire bu dertli Tü~ 
sorma ... Vakııı. ben Kamill son dere- dilim onını aleyhine dönmez ... Dön- F tb J •1 d ld w Le- ğe b:ışlndı. denizcisinin önüne çıktı: 

1 u o un ı er e o ugu mem ıB g·· pılac k maçlar cede iyi. tanının. LAkln hakkında. ne mcz b rnderl.. k 1 d w k.. d b" ki"" U un: ya a Liman nğzındıı. Tfırk gemileri do- - Osınan ... 
bl bul rlm d b!l H hft'd ...,,.... kl b da et er c en aşagı ume en ır u-ı l . 1 d K d i 1 Azr ili lnd bile c r şey yonımı de , ne e - - er ~ e y-.- n ı a.şın b" .. kse'k k" de b' stanbul okul.lan Futbol heyetın- Iuydu. Şa.bak.a gemiler n yanın an ge- oca en zc, a n soo en · 
dlğiml söylerim... Dünyadı:ı olmaz... adama benzemiyor!.. ~~ yu u:nc oynıy;n ır den: F enlerbahçe stadı: ~erken denizin içine dalıyor ve sula- bu kadar ürkrmmlştl. O dakikada vti-
Sorma b:ına ... Hlç bir :py bllmiyo- - Nasıl? .. Bunu dıı. kimden işitti- klube kafa tuttugu ve hatta bazarı E k k ··- k 1 f b 1 rm dlblnden yiizüyordu. cudü titrer!, başını çevirince Hab::'f 

1 U"'"'- l' l_ı•v· ·· ··1 l ı r e ogretmen o ·u u - atan u • ruml.. n z? .. Hayır ... B .........,ı.. Çok kumaz ga ıp ge <l.lgl goru en ve norma tıe.· 1
1
. . 

14 
_ı B ~ .. Li . Blr 1 k b s da.n çıkardı· ge kadınını karşısmda. gördü. kmk b!D 

- Canım bu öyle blr mesele ki ın- onlandır. İsknmbllde, tavlada b:l.,4%.a. lakki edilen hadiselerdendir. Fakat ıscs• •. saa~ . o-e. ogazıçı sesı - ara ı. :ışını u ' - sesle: ' 
snnın bildl(.rfni söylemesi fldcta sc- oyunlıı.rda clld cild kitap yazn.cak de- bu misallere anca.le ( ubolun ilerde 1 Hnyrıye lısesJ, .aat 1 5 • 30 da. ~ı!!e~~nşlö~~d~~~~ı ~~~d~ara Osmn- - Şabakıı. .. sen rnls!n? 
vaptır ... De~ll mi?. • recede hile b1llr. Sizin elinlroekl k.ft.- bulunduğu memleketlerde vıe ayni l !ake'!': Ş. Tezcan. . .... v" _ 0 bana._ elimde esir bulundu- Dlye fısıldadı. Lomboza tutundu.. 

- Evet oyle... Hatta başka. blrlsl ğıdı değiştirir de farkında. olııınzsı- seviyede futbokusu olan takımlar Not: lmanbul B. T. Dırek.torlugu ğu müddetçe _ meşhur bir denizci Şabaka ilkönce güler yüz.le b!r kellm• 
için bu Kamu hrı.kkında ağzına ~leni nız ... Zaten bu !huyundan dolayı kim- d t d""f __ ı-ı·r V b g"b" tarafından dranj yaptırılSCl Şeref oldur,unu so··yıenlem•~ti. Demek ki, bu lle sordu: 
sö 1 ki in ··h· bl r tt.ı da 1 1ska bil ıh> k l1"° arasın a esa u euı ı · e u 1 1 d w l ·· ·· d " "' - Hazır mısın? 
l 

!kel me f~l mu hım r tmırsa ft";",_ ... se onun a Ç" lt°! k"~dıamlla6 ... eJa """91- takımlara senede bir defa §a.IlS im-' sta ı son yagmur ar yuz~ en maç meziyeti 'de varmış. Ben küçükken bir 
"' n na ı e za met e e i.WoUouu ... m::ız yn... un u a~· e ne ır. a - 1_. __ ,_L d d v d F k ı yapılamıyacak hale geldıgın.ı'•n bu 8 d ı.z - Hangi hazırlıktan b:ıhsedlyor .. uıı. 

ı. Tnı.:::.6. a at oı.-: fıı.lcı. Habeşistan da bana: c en en .Ben Knm!l için tek kelime söylemem. maz hileye başlar!.. anı vıe • c ogTu ~r. . . , sahadaki okul maçlan 27/Xll/194 ı Şabaka? Bu saıı.tte nerecren ç_kt.ın.. 
Kar~ısındal·l zat· Amma sarhoşluğuna tesadüf etme- escflc kaydetmek mecburıyetmdeyız ih" ı._d h" ed'l . . l.şlerlyle uı;raşan birine varacaksın!• buraya nasıl gclebildm? 

~ • · ki b" d ld y "b" k 1 1 k" · ·'tar ıne ıı.:a ar te ır ı mııtir. demişti. Eu söze hiç de lnıı.nmnııu.ş-- Pekl öyle olsun ... Ne yapllım?. se ... Hnaaaa._. Bakınız ayık bulwıdu~ ız e o UP.U gı •anca ışıyı 1 F b h d d 1 k - Ben, istedii:'im zaman her yero 
diye kalkma~a hazırl::ınırken kunuzı. zamnnlıı.r da pek nadirdir. Bir kere doldura'bilen ve ·bir takım ayakkabı Bow en~r. n Hçe ~ta 11~ ~ ~apı akcal tım. Ha.ttı"ı. Osına.nın bıı.na. karşı gös- glreb!llrlnl deml~tlnl sana. Ilatt.a Az-

gazıçı ayrı~ ıseflı maçı o u terdiği inndı gördükçe, l.."Cndl kendi- 1 in · · 
saçlı hemen onu tekrar iskemlesine kendi gibi birkaç sarhoşla müsal>nka- ib forma tıtmiıa edenin klüp diye la • .. 1 .. L , _ - me: Mademki bc_nlm talihim bir de- ra l gırcmedıği yere b!le. 
oturttu: ya kalk~l:ır... Bu 48 sıı.atı masa- ortaya r&.tıgwı bir memlekette bu ka- r arası m~abaka arının en muıum- - Şlnldi ne istiyorsun? D';!n'"cll~r 

"' l · d b" id' nlzcldlr. Osmnn üzerinde boş yere ne- .... 
- Y~lnız uçnrı çapkın oğlıı.ndır dan kalkmadan it;miş!.. .. bil maçlar yapmanın fayda yerine erm en ır ır. den L'>l'ar ediyorum? derdim. Fnknt, seni gorurlersc paı-.:nlarlıı.r. 

ha!.. Guzel bir kadın karşısında gev- - Korkunç bir şey! .. Demek böyle zarar teviid edeceği muhnkkaktır. hi.slerlm beni ondan a.yımuız.dL Scbe- - Onlar beni p:ırçalıı.yınc:ıya l:a-
şer, nbdallıı.şır, Meta kendinden ge- ha!. .. . . Edirnede pinğpong dar, biz l.şimizl b!tlrml.ş oluruz, O.s• 
çer ... Hatta geçen sene bir kıı.dını t:ı - Nasıl böyle?. Yoooo n.ziziın". Ben İşte bu yuzden lıglerın en hara- l bi vannı.ş .. Osnuuı, t.'Un aradığım er- mnn! Bana h:ı.kikntl söy!e: I::ta.-ıbul-

1• b' d ı· h ft ı mar. arı kekmiş.. benim, istikbalde karşının -Pendik ten Yeşllköye, oradan tekra: senin blld.lğln ld.rnselerden değilim." ret ı ır anın a vı: vır a a evve ~ dn gerçekten bir nişanlın var mı? 
Sirkeciye, Sirkeciden de Büyükdereye Hayır hayır!. Dünyada Kamil hnk- mesela Fenerbahçe - Beşiktaş ma- Edime (Akşam) - Halkevi spor çıkacak, benimle C'Vlenecek koca 0 _ Evet .. Allaha yemin ederim ld. 
l ·dar takip etmlş ... Düşün bir kere ılo.ndn ağzundan fena bir şey çıkmaz. .. çının heyecar.ı ile bunalan klüp ta-

1 
lolu >tarafından tertip edilen cPinğ- 1~~ni kndlrgruıın etr:ıfında. dolaştı. yavuklum bir yıldır beni b~kliyor 

nzlzlm ... Diyorum ya· macerayı sever.. - Evet amma böylesine de kız ve- raf tarları ertesi hafta hiç ismi iş.itil- pong> müsabakası Beden terbiyesi Güvertesinde, küpeştelerinde gezinen _ Onu çok seviyor mu"un? 
sonm maymun lştnhalıdır. Öyle blr rllıncz doğrusu!.. rniyen ve daha maça çıkmadan mağ-; salonunda yapıldı. lştira:k ıedenler nöbetçi denizcileri gördü. Ş!ıbaka bu _ _ 
çiçekle bahar geçeceğine kani değil- - Sebep? Neden?. Çocuğun hak- lub"yeti .kabul etmi~ ıbir takımın oyu- arasında alG:lan dereceler §Unlardır: gemiye kola~· kolay "ıkamı•"'Mı.tı. - Şuphesız. Eğer or..u dahn once• 
dir. Anlıyorsun ya ... LO.kb1 bütün bun- kındn bir şey mi işittiniz yok.sa? .. Size 

1 
k"b _._ b . . d ı L. f" Ad 3 1 3 1 1 .1 · " 3 .........,. den sevmem.iş, onunla suzlC:?n<:m!.t 

lara rnğmen ben pek hafif bir tarz- bir şey mi yumurtladılar?. Öyle ya nunu .ta 'l etm~ mec urıyetıı.ı e ut .1 • nana - - • • srnaı. - Bir müddet suyun lçlnde bekledi. olsaydım, seni severdim .. ::ıenlnle cv-
da blle olsa Kamilin nleyh!nde bu- elin nA-zı torba. değildir k1 ipini çe- ~nl~nca sahıılarda~ pek baldı olarak Halıle 3-0-3.=._0. Burh~n Nabıye Fakat bu da onun için tc111ikellydl; lenirdhn, Şnbaka! 
lunamam. Çünkü arkndnşı.mdır ... Pek l1nce kapansın!.. Hele bakın geveZ'e- ınk.~rı ibayale Ubrrayarak n~lıyor- ! 3-1-0-3 rve .3= ı .. Sabn - Adnana ı zira ortal~ .~ydınlandıkça, suyun ~l- O::ınan. o da.klkayn kndar, bir k:ı-
se\'erlm külhanlyi! .. Onun için tek bir lere._ KlmbUir size neler de neler -ye- lar kı bu eon zamanlarda gerılemek- 3-2-0-3 3-0, Zıya Mwrtafaya bind-ekl buyuk b::ıhklnr da suyun üs- dının bu derece ıı.s!U>ilc;;ti~!nl, bu c·c-
kellme ar,-zımdan çıkmaz... tiştlrdller... Halbuki bakınız demin- te olan futbolumuz hcaabına kayde-13-0-3-2 galip. tüne doğru çıkıyorlardı. Bunlıı.r arn- rece canavnrlıı.ştığım gönmml.şU. Ş:ı-

- Yaaaa ... Llıkin bu huyu çok re- denberl o kndar ısrar ctt!ği&llz halde diledelc iyi bir not değildir. Bundan 1 Galipltt armıındaki karşılaşma- sındıı. deniz canıı.varıaı;n~ benziycn baka, kuyruğunu kaldıran bir al:.r p 
na doğrusu!.. ben Ktunll hakkında tek cümle söy- ayrı olarak kuvvetli klübün karşısı- ı larda LUtfi - lsma.ile 3-2-3·2, Sab- ve Şab:ıkayı korkutan buyuk balıklar gibi, hançerini sallıyııral~ b~ğırdı: 

- l?Yll'dir ... Sonrn blr masele dahn le.~im mi? Söylemedim . değil mi? .. na çıltmak mecburiyetinde olan za· ri • Burhana 3-2-1-3 ve 3-2 galip da. vardı. .. - O h::ılde seni ona btraknu;rc-ı-
var ... Iyl.dlr, hoştur, elmas gibi çocuk- Soylemem de? •. Rica edenm ban::ı. blrlyıf klübün oyuncuları üz.erinde de gelerek. dömifinale kalmışhm:!rr. Ş:ıbaka gwıcş doğm.adı,uı işini bitir- Cım! Seni krndl elimle ôldürccc~un. 
tur amma gel"el Um borçlarına sadık şey sormayınız ... Haaa.ıı.. .. Bıı.kınız bir b b . t" k .. t . a- Bundan sonra Liitfi • Lyayı 3-2- mek istiyordu. Sen, benlnl olnnık, benim elimle öle-
dcğlldlr. Mr bl.z: onunla geçen sc- şey do.lrn. vıı.r ... Bu Krurul bir zn:nıan- uy mcc unye .ıın pe ıyı esır yapm j . c-~,_ •• 1 k _ Habeş dilberinin talihi yaverdl .. tam ceksinl Hllıbe.şlilcr, sevgıı.ı r.ıu ôltlur-
ne müşterek bır piyango bileti aldık. lnr zannederim hapishaneye de gtr- dıgı rnuhnlc.ıka_k~~r ... v.. •• •• 

3-l yenerek f1:'lde .:m~m •1 e ar~ı. bu sırada yeni kadırganın arka kll.S3- dükleri zanınn kendini .. vg.llsme k.ı.-
Parnsının yarısını o VC'recektl ... Ara- mlş~. Hay kafir kardcsim gibi de sc- Futbolun du~klugu yuzunden za- lı:ışmıı1 ve neticede Sabn rnkfbını rnsı önünde birdenbire iri boylu bir vuşmuı, sayar.. boynu nırul !l b le. 
dan 11 ay geçti. Hüla get~cck!.. verim ... Efendim bu ha.p!shnnc me- ton yav.ag, yavaş s.-ilialardan uzak- 1 3-0-~-3 ve 3-2 y~nc:e1:_ t~rnu~a~ın denizcinin dolıı.şmağ'o. başladığını gö- gene me<;uddur. Ben d"' •illlcil o 

Bu kahveye 6 lira borçlanmış ... Tıı.v- selesi şöyle olmuş .. llh l!h! !.tı la§Illakta olan futbol meraklılarının 
1 
galihı olmuştur. Üdncı Lütfi ve uçun-ı ren Ş~baka: 1 mesudlardan blrly.m. 

l!ı. oynamış, kahve içm~. lokum ye- Hikmet Feridun Es bu ıha?ICketler üzerine stadlardnn cü da Ziya olmuştur. - Işte, dedi, Kn.ra Osman erken- <Ar;m:;: '\":ı.r) 

' böylelikle onun ho~na gitmeğe ça· tığını hissederek, defterlerini, kiiğıt· lmemek olamaz ... 
• balıyordu. !arını daha büyu1c bir dikkatle ve l - Adresimi saklıyacnk değiüm ... 

Aşk ve macera romanı 
Yanından geçtigi sırada Meliha- dalgınlıkla çevirmekte devam ıedi· Şayet ıbilinmiyorsa sorulmadığı için-

ya, iki manaya gelen sözler söylü- yıordu. dir. 

Tefrika No. 103 

Bu sözün türlü türlü manası var
dı. cAtmaca> şüphesiz ki hepsini 
kastetmektıeydi. 

Eğer kabil olsaydı. eline kırbaç 
alacak, fozla kazanç istikametinde 
!kızcağızları dolu Clizg:in kıo~tura
cak.tı. 

Ruhan kab.ı olan bu mruıkarnnm 
nıuşterilcr önünde bir başk.nlaşışı 
vardı ki seyri insanın içine büsbütün 
ö8ürtü veriyordu. O belini arkaya 
doğru kırmalar... }pek mendilini 
üst cıe.hinden çıkanp sözde nazikane 
bii:z.clüğü dudağını silmeler .•• 

<- Evc:t, hamfems ... Evet, bey
fems ... > diye hitap etmeler. 

Bu arada da tezgahtarları tahrik 
için kurnaz kurnaz ve hileye tahrik 
eciici mahiy.ette göz kırpmalar ... 
Hüliısa insanın sinirini adamakıllı 
houıcak vaziyetler ••• 

Garibi de ıu ki bazı müşteri ka• 
dırılar bu tezgahtar neaketlerine 
bayılıyordu .•• 

Nakleden: (Va • Nü) 

cAtmac.a., nın bu eayede itaban, 
muvaffakıyeti ve dolayısile de ka· 
zanç ve sıeıvcti artıyordu ..• 

Sizin.kisi bundan mağrur ve müf. 
tehir: 

- Görüyor musunuz} işte ben
den örnek almalı, müşterİ()'e nasıl 
muamele e~ lazım geldiğini öğ· 
r eırun elisiniz ... 

Bütün bu harekietler zavallı Meli
hacığır gözlcırinden kaçmıyordu ... 
Mukadde:· olan bir fırtınanın nihayet 
gelip çatmasını bekler gibi, c.Atma· 
ea> nın ne yapacağını bdcliyordu. 

En münasip gözetleme yeri, onun 
kasatnının bulunduğu noktaydı. Bü
tün anlattıklanrnız. onun yanıbaım· 
da cereyan ediyordu. 

İşin daha mÜst'e.krehi, cAtmacu, 
kıymetli mü§teriltti karşısında na.sıl 
bel bükerelc, mendil eallıyarak, ııe
veranslar yapıp, kötü tebessümlerle 
çırpınıyorsa, kaaa.dann lc.ar11a111da 
da ~ h areketleri taklid ed iyor, 

yordu. Patronı.rı kuru sesini duyup başı· - Evet, evet ... Recai hey gar.İp 
Ve yazıhanesine dayanarak iid:ıta nı kaldırdı. bir adamdı... Türlü türlü huylan 

muzafferane vaziyetler takınıyordu. - Küçükhnnım... vardı ... Amma ben onun i.ibi deği-
Bu da, istediği kadını daha oimdi· - ) •.• Efendim~·... Beyefm· !im ... 
den ele geçirdiği.De inanmış olduğU" fendi)... Sesini biraz alçaltarak: 
nu göeıter,İyordu. - Bıı akoam pe:k mqgul görii- - Hem o size bazı imtiyazlar 

Meliha. bu vaziyet .karşısında bo- nüyorsunuz. .• V'ermişti... Onlnnn da elbet bir .e-
ğuluyordıı. - Öyleyim efendim... bebi olacak ... 

Böyle, bu tcraitle çalıgmak, ona. - Bir dakika kiiğıtlarİ bıcahn Meliha kıpkırmızı kesildi. 
dayanılmaz bir halmiş gibi görü- bakalım ... Soracağım suallıırre ~vap cAtmaca.,, devamla: 
nüyordu. verin lütfen... - Ayni imtiyazları ben de size 

«-Ne zamnna kadar a}'N ıva.U- Meliha, lcalemini bırU.tı. Patro- verebilirim, ammn, bazı ,artlnrla .•. 
yetıl'e kalacağım!> diye düşünüyor- nuna halL.tı. - Ne demek istediğinizi anlnya-
du. Erkek, biraz kızarmıştL Falc.~ mıyorwn, beyefendi ... 

Rüsuhi :bey, Covıck.tle Ragıba, fe- mahcubiyetinden_ olmıyac.ak ~~al- - Haydi haydi... Maksadımı 
lak.etlerinin hikayesini e.nl.a.ttığı sıra- de ... ~~ alk?llu yıemelt ırezmştı de pekala kavnyoraunuz ... 
da, cAtmaca> Meliha.nm !hal ve tav- omın ıçın zahır... Sualini tekrarladı: 
nndan inad edeceğini anlamı~ bu· Yüzünde hiç bir Neyec.an ifad~j - Nerede oturuyorsunuz} 
hınc!uğu için kati bir darbe vurma- farkolunmuyordu. Hayatında ibır - Buradan epey uzakta. ... BePk-
iıa karar vermişti. çok küstahlıklar yaptığı gibi, bu se· taşta efendim. 

Saat sel:.iz buçuğa doğru, yemek fer de, bu ~ıti sükunetle becercbile- - Hangi soknk. 
yemiı vıe hayli rakı içmiş, bundan ceğini umuyordu. - Gü:zelbostan adknğı ..• 23 :ruı-
da ccearetlenmiş olarak, dükkana - Nerede oturuyoraunuz} Söyle· mara ... 
döndü. En sevd.iği yerde durarak., yin ouayıml - Pekala .•• Fakat ı;üçük .hanım, 
vt:znıeyc dayandı. - Niçin, efendim}... sızın de ağzınızdan lakırdılar ho-

Mel.ibarya bakmağa başladı. - Tab ii değil mi ya) ' ... İnsan, curgc1.tla çıkıyor ... 
Genç Juz. fena dah"kanın yal1aı· ka.adannın adrCÜll bilmel&... Bil- - A ffeder.iniz. •• 

- Yoksa bıına i~imndınız mı 
yok} 

- Va:zifeb:imden hiç birinde ı-~ 
ta etmemek için ç:ı!ıŞJyorum cfen
diır-

Kızcağız, yav~ yavaı canla'lı
yordu. Hiddetleniyordu. Atm:ıcn· .. 
nın bu hali, onu pek ince, pe!" dc-
rin bir yerinden yaralıyordu: izzeti 
nefsinden ... Esasen bu dolambaçlı 
yoldan baıılnyan ' muhavel'enin. 
döne dolap nereye varacağını pek• 
alu kavrıyordu. 

Erkek: 

- Vay... - dedi. - Siz h~ 
§eyi ciddiye nlıyor, darılıyorsunu:ı. 
canım ... Sizinle de şaka edilmiyor ... 

- Estağfurullah ..• 
- Dernek, Güzelb08tan sokağın-

da oturuyorsunuz~ 

- Evet ef'Ctldim. 
- Yalnız mı} 
- Kız kardeşimle bernber. 
- Ne yapıyor, karde~iniz} 
- Sthhaı'J t>ek fenadır .•• Sokağ• 

çıkmaz... fg de yapmaz... Yakı~ 
resim dersi alıyor ... 

- Ekmek getirmez bir iş.. . N• 
reden de aklı.na ~elmiş? 

(Arkası var) 



I 

6 Kftnunuevvel 1941 

T. (). 
Dahiliye Vek5.lctt 

E:nııılyct Umum l\Iiidür\ üiil 
ş. ı. 

Sayı 

ıo 

İlml\hııbeıı 

Oc:miyetin adı Beyne\ milel Cerrahlar KolleJI 

AKŞAM 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandıği Müdürlüğünden: 

PQ.§a Mehmet Emt.a 80/11840 hcsnp No. sile Sandığımızdan n.ldılrt 10125 
llraya laı.rşı Galntada Yeni camı mn.hallcslnde Balık pazan caddesinde Kar
de§hn rokağındn eski 23. 25. 27. 27 Mü. yeni 20/2, 31 110. 30 No. taJ 31. 33. 35, 
37. 39. 41 No. lu 185 zlrft. denizden dolma mnhtı.lll müştemU taglr balıkhnne 
ve beş dükkAnı birinci derecede ipotek etmiştir. 

Dosyada. mevcud tapu !knydı .suretinde (Gayrlmcnkuliin Gnlatnda Yeni 

Sahife 7 

Gayrimenkul Satış ila 1 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Ethem sağlığında 362/10631 hesap No. sile Sandı~mrndan aldığı (1100) 
llinya karşı Kırkçe§mede Hoca Teberrük ve 'Molla. Hüsrev mahallesinde Kırk
çe§lne sokağında eski 15. 17 Mil. yeni 31. 33 No. lu k~ğ'lr eVi birinci derece

de ipotek etm.ış idi. 
Dosyndn. mcvcud tapu kayıt suretinde mezkftr gayrimenkul un u.: ... :ı :ı. 

cami mn.hallesin!n Balıkpazan Kal'deşim sokağında eski 23.25.27 .27 Mil. yeni 
Dünyanın mümtaz cemıhln.nnı bl.rleştl.rerek efkAr 29/2. sı UA 39, 31, 33, 35, 37, 39, 41 No. ta.J kapı sa.yılı sa~ lcl>lderya, solu is
ve ma.Iftmat teatl..sinl ve prcnslplerln tevhidlnl tem1n telyanafka müskirat fabrikası ve Znharyadls zevcesi Kat!nn. fabrikası ve 
etmek; oeı-rahlnln gayri me§l'U ve garrt ahlAkl §C- kısmen Zaharyadls zevcesi Katına. fabrikası ardiyesi kısmen Patrik veresesi 
klllerde tatl!,_\k.lne m!nl olmak: mühim eerraht ce- erulft.k ve kısmen Bnrtm veresesllc münaziünflh mahal cephesı eski Balık pıı.
mlyetlerlle f''al surette te§rlk1 m~ etme~ yeni znn caddesile mahdud 883 metre 10 destnıetrc miktarında. ve 185 zlr1'l deniz
cerraht keşifleri teb~ va ta.mim ve tatblklertne den dalına ınaha.111 mÜ§tcmll berber gediğinden münkalip mezkur numarn
yardım etmek; her sene ı.tramlycler ve tuwılar ve- ıarıa mUrnkka.m balıkhane ve beş dükk!nın tamamı) oldu6ru gösterllmlştir. 
rerek her şubede taha.rrlyatı teşvik; genç A.za anı.- :Mel.kfı:r tapu .kaydındtı. gayrlmcnkuliin (5000) liraya. ka.ı:şı Türkiye imar 
sında terakki ve teld\mfil amısunu tenblh etmek; Bankasına. Udntl derecede ipotekli olduğu blldlr1lm.lştıl.r. (Bu ipotek Sandığın 
blr beynelmilel cerraht müzesi ve kiltüphn.nesı ya- ve müşterllerln hukukuna müessir değildir). Dosyada. mevcud esas ikraz 
ra.tmak; kollcJ için btr bina yaptırmak; cBeynel- ml4bammln raporunda umum mesahası seneden (525) a11m temllııde olup 
milel cerrahlar Jçollejl mecmua..sl> namında btr gn.- burıdnn 840 arşın murabbaı üzerinde esas bina ve 25 arşın murabbaı üzo
zete neşretmektir. rinde de ahşap barakanın inşa edlld1ğl binn.nın ahşap bar::Utaclan maadnsı 

liğir ve içi dışı csk.lm1ş boyalı umumunda üç mağaza bir han ve blr baraka 

Hiisrev mahallesinin C'Skl Kırkçeşme y~ml Hlmnıet soka~nda cskl 15. 17 Mü. 
No. lu 51, 50 metre murnb'bnı mesnhasında ve aralığı olan kdgir ev olduğu 
beyan edilmiştir. 

Dosyada mevcud ~Ühamınln raporuna göre umum mesahası 89 arşın. 
murabbaı olup bundan '10 arşın murabbaı bina zem1nld1r. Bina kiığir üç sa
tıhlı olup beş oda, iki sofa., bir m.atbah 1k1 hcıtiyı havidlr. Halen 51 metre 
murabb:u mesaha tamamen bina lle meşguldür. 
~ dosyada. mevcud ikraz senedi sureti mucibince hududu sağı 177 

tll'knsı 127 solu 127 harita No. lu mahaller önü tarlkltım ile mahdud olduğÜ 
gösterilınl.ştir. 

Vadesinde borcun verilmemesine mebni hakkında yapılan takip üzerine 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ınatufu 40 cı maddesine gore .saW
ma.sı lcııbeden mezkftr kA.ğ1.r evin tama.mı bir buçuk ny müddetle açık arttır
ma.ya. konmuştur. Satış tapu s1cll kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya. 
glrmek lstcyen 225 llm pey akçesi verecektir. Milli bankalanmızdan birinin 
temlnııt mektubu da. kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re
slmlcri ve vnkıf icaresl ve taviz tutan ile tellftllye rüsumu borçluya. nlttir.· 
Arttırma şartnamesi 8/12/41 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
Sandık Hukuk İşleri servl..sinde açık bulundurulacaktır. Tapu ı::lcil kaydı ve 
s:ı.1r lüzumlu izahat ta. şartnamede ve tak.ip dosynsında vardır. Arttırmaya. 
glrmJş olanlar, bunla.n tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hatkııı
da her şeyı öğrenınl.ş ad ve telCLkki olunur. Birinci arttırma. 2/2 42 tarihi
ne müsadlf paznrbesi günfi Cağalof:lunda. kfl.in Sandığımızda saat ıo dan 
12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklıf edıl"('"k 
bedelin tercihan alınmnsı 1cabedcn gayrtmenkul mükcllef1y tile Sandık 
alncağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta.
a.h:ı.üdu baki kalmak şartlle 18/2/42 tnrihine müsadif çarşamb:ı gunu nynı 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmad:ı gayrimen
kul en çok arttırn.nın üstünde bırakılacaktır. Hukları tapu sic llcriıe sabit 
olmıyan alli.kadarln.r ve irtifak hnkkı sahiplerinin bu haklarını ve husu ııe 
faiz ve masarifc dair iddialarını 11An tarihinden itibaren yirmi gun içınde 
C\ rukı müsbitelerllc beraber dairemize bildirmeleri H\zımdır. Bu urctıe hak
larını bildirmemiş oln.nlıırl:ı. haklan tapu siclllerile sab t olmıyan
lnr satış bedeıtnin paylnşınnsından hariç kalırlar. Daha fazla malumatı al
mak isteyenlerin 040/1586 dosya No. sile $andığımız hukuk 1~ler1 servisine 
mürncaat etmeleri lüzumu llftn olunur. 

'l'esls tn.rlhl 

İdare merkezi 

Umuml merkez 
ve §Ubeler1. 

14/5/941 

İstanbul ~besi 

(Umumi merkezi> 
Amerikanın Şlkago şehrinde ve şubesi İstn.nbulda-
dır. 

Yukarıda adı ve kuruluş maksadı yazılı cemiyetin Dahlllye Vekft.letince 
tevdi olunan ana nizamnamesi 3512 sayılı kanun hükümlerine uygun gö
rülmüş ve faaliyeti yurt hnriclne sari bulunmnsınd~ dolayı kanunun 
or.uncu moodeslne tevfikan faallyctte bulunmnsına Icra. Vckllleri Heye
tince 18/11/941 ta.rlhinde 1zln verilmiş olduğunu mübeyyln ilmühaberdlr 

25/11/941 
Emniyet U. lUüdürü Dahiliye Vekili Y. 

SURET 
Cenevrede kurulan beynelmilel Cerrahlar 

Kolleji Türkiye Şubesi : 
lindde: ı - Beynelmilel cerrahlnr kollcJlne bağlı aynl maksat ve gaye 

ii7.erlnde çalışan (beynelmilel cerrahlar kollejl Türkiye 
§ubcsi) tesis edilmiştir. 

14adde: 2 - l - Beynelmilel cerrnlıt kolleJl 1935 de İsvl.çrcdc kain Ce
nevre şehrinde tesis edllmtııtlr. İdeall (Pastcur> ün me.şhur 
sözU üzerine müstenittir: •Fennin vatanı yoktur. Çun
kü, bilgi beşeriyetin mirası ve dünyayı aydınlatan mcş'n
lcdlr.• Şian: Pro omnl Humanitate (bütün beşeriyet 
için) dlr. Resmi mnkarrı Cenevre §ehrtdir. 

lı 2 - KolleJ esas itibarile fenni blr teşk\1!\t olup cerrahinin 
bütün §Ubelerinin terakkisi Jçin çalışır. Maksadı, dün
yanın mümtaz cerrahlannı birleştirerek efkar ' ve malu
mat tesı.slni ve prcnslplertn tevhidini temin etmek; cer
rahinin gayrı meşru ve gayri ahlli.ki ~killerle tatblldnc 
mtınl olmak; mühim cerrnht cemiyetlerle faal surette 
teşriki mesai etmek: yeni cerrahi keşifleri tebliğ ve ta.
mim ve tatbiklcrine yardım etmek; her .sene ikraıniyclcr 
ve ruuslar vererek her şubede tnharriyata teşvik; genç 
aza nrnsındn terakki ve tekamül arzuSlDlu tcnblh etmek, 

blr beynelmilel cerrn.ht müzesi ve kütüphanesi yo.rntmalio 
kollej için bir blnn yaptırmak; cıbeynelmllei cerrahlar 
kollej mecmuasııı namında bir gazete ııeŞl';tmektlr. 

Madde: 3 - Beynelmilel cerraht kollej umumi merkezi aş:ığıd:ı.kl teşek
~üller vasıtnsilc idar<' edilmektedir. 
1 - Kollejin dünyadaki muhtelif şubelerinin ld\tip ve 
kasa darları, 
2 - Beş kl,.~dcn müteşekkil müstcvlller heyeti, 
3 - Muhtcllf memleketıcrln mllll naipleri, 
4 - Her mJlletl tem.sil eden nô.lplerdcn müteşekkil bir he

yet. 

Madde: 4 - Beynelmilel kollej iki senede bir defa muayyen blr mem
leket ve şehirde bir umuml lçtima; her senede, her memle
kette şubenin niilplerl tarafından tesblt edilen n1znmna
me o memlekete mahsus bir toplantı akteder. 

Madde: 5 - Türkiye şubesi, (Cencvredc kurulan beynclmllcl cerrahlar 
kollejl Türkiye şubesi) ismin!, resmen kn.bul ve ayni !dca.ı 
ve maksada ve ayni §lara bağlı bulunduğu beynelınllel 

cerrahi l:ollejl ne birllğinl llAn eder. Cemiyetin lll!lkam 
İstanbul şehridir. 

Madde: 8 - Beynelınilel cerrahlar kollejl Türkiye şubesi şu azadan 
mürekkeptir: 
l - Milli nftlpler, (üç adet), 2 - İhUsas §Ubesi nlUplerı 
(15 adet), 3 - EmcriUls, 4 - Aza. 
Her türlü aza milli lvra komitesinin tekllfl ile beynelml
lcl umum! merkez tarafından tevcih olunur. 

Jladde: f - tiç kişiden ibaret olan milli nMpler cNllipler heyetl11 nl 
teşkil ve bütün mllll faaliyetleri tanzim ve tedvir ederler; 
bu Aza millt şube Jle beynelmilel kollej a.ra.sında tabil ra
bıtayı teşkil ederler. Beynelmilel içtimalarda. bunlardan 
en az bir taneslnln mevcudiyeti 11\zımdır. 
Beynelmilel içtlmaa iştirak edecek olan nzanın intlhtı.bı, 
nillpler heyetine ntttir. Bu mevkiler daimidir ve lnhllül 

vukuunda milli şube tarafından intihap edilerek ve dol
dururlar; bu intihap beynelnıllel idare meclisi tarafından 
tnsdlk edilmelidir. 

Madde: 8 - ıNfılpler heyeti» ile on beş fızndan mürekkep olan «ihtisas 
§Ubesi nli.ibldir.» Mllll faaliyeti idare ile mükellef olan 

cMllll ldare komıteslıı ni teşkil ederler. İhtisas şubesi na
ipleri, mllli Jcra komitesi ve nll.ipler heyeti ne muhtcl!f 

ihtisas şubesi azası arasında bir rabıta teşkil ederler; 
!kendi şubelerini tanzim ve kontrol ve yeni aznyı teklif e
derler. Tcklıt edilen aza ıubenin katibi tarafından tns
vıp edildikten sonra mllli idare heyeti tnrafında.n kabul 
e'dll1r ve naipler heyeti tarafından beynelınUel kolleje 
tanıtılır. HususI naiplik de dalm1dir. Boşalan yerler, mll
ll ıcra. komitesinin 1nUhabı ve beynelmilel ıda.rc mecllsi-
nhı tasdiki ile doldurulur. 

Madde:) - Emeritfis ve aza unvanlan beynelmilel cerrahlar toiıcJl 
nlmmnnmesinln 11 inci maddesinde zikredilen ahktıma 
tevfikan Türkiye şubesi idare heyeti ve naipler heyeti ta
ra.tından teklif edilen mümtaz cerrahlara tevcih edlllr. 

Madde: 10 - Türkiye şubesinin aidatı: Cemiyete giriş bedeli, bir de
taya. mahsus olmak üzere on dolar mukf.bill Tü:k lirası 
ve senelik aldat yine on dolar muknbll1 Türk lirasıdır. 

Senelik aidat peşin olarak teS\·lye eillleccktir. Bunun <;., 
20 si merkezi umumi büronun sarfiyatı 1çln beynelmilel 
muhasebe tnıemlne gider; % 40 ı milli naiplerin beynel
milel içtimalara iştirak masrafı karşılığı olarak nynlır. 
% 40 da nıllli ~benin nınsraflnrına sarfedllecektır. 

Madde: 11 - Türkiye şubesinin cidare heyeU. mnhalli faaliyetleri idare 
ve temsil eden heyettir. Bir reis. blr ikinci reis, bir kfıtlp 
ve bir muhasebeci vardır. Bunlar ilk yapılac:ık lçtlmaın 
' tarihinden sayılnınk üzere iki sene için intihap cdlllr. 
~els milli icra. komitesi tn.r:ıfındnn reçlUr. Yaşı 45 den 
~ukan olmalıdır. İklncı reis milli icra komitesi nznsının 
en yaf}ıs1 ve kltlp en genclc.ir. Muhasebeci naipler he
yeti tarafından intihap edllir. 

Madde: 1J - Türkiye ~ı.ıbeılnln ntzamnrme ve kararlan, n\aarnnanı.>
~ bAa .ımhiıadan ~ r.ill-.._ müddl&il MG ... 

nıevcut ve dört satıhlı olup 24 oda 3 sofa 3 halA ve kahvede terkos ve elek
trik tesisatı ve önünde iskele bulunduğu bcynn edilmiştir. 

Mezkf.ır gayrimenkulün bugünkü vaziyetine gelince: 4 kat k!\ğir unıunı 
mesahnsı 350 metre murabbaı olup 180 metoo murabbaı b!na. sathıdır. Bina
nın içinde esaslı tndllat yapılmış merdivenleri mozaylğe tnhvU edilmiş içi ve 
dışı sıvanmış ve doğramalan tebdil cdllmiş üç dllkkıin 22 oda. ve önü iske
lell bir hnn haline ifralt cdilmlştir. 

Vadesinde borcun ödenmemesinden dolayı 3202 No. lu kanunun 46 cı 
n,_addesinin matu!u 40 cı maddesine göre satılmnsı icabcden yukarıda ya
zılı gayrlmenkulun tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttınnnya konıiıuş
tur. Satış tapu sicll kaydına göre yapılmaktadır. Arttımınya girmek ist-e
yen (3125) Ura pey akçesi verecektir. Milli bankalanmızdıı.n blrlnin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergllerle belediye reslmleri ve 
tellftllye borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 8/12/41 tarihinden iUbnrcn 
tetkik etmek ls!Cycnkrc Sandık Hukuk İşleri servisinde acık bulundurula
caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu mnlümat to. şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya glrmtıı olanlar, bunları tetkik ederek satılı~a 
çıkr.nlan gayrimenkul hakkında her §eyi &'.çenmiş nd ve teHl.kkl olunur. 
B.rincl arttırma 2/2/ 42 tarlhine müsa.dlf pnzartesi günfı c:ı~ojtlunda imin 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kndar yapılac:ıktır. Muvakkat ihale yapı
lnbilmesl için teklif edilecek bedelin tercihnn nlınmnsı icaooden gayrimen
kul mükellcfiyctlle Sandık alacağını tnmnmen geçmiş olınıısı şarttır. Aksi 
U.kdlrde son arttırnnın taahhüdü baki kalmak ~rtne 18/2/42 ta.rlh!ne mü
s:ıdif çnrşnmba günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırmnsı yapılacak
tır. Bu nrttınnada gayrimenkul en çok arttırnnın üstünde bırakılacaktır. 
Htıklan tapu s1clllerlle sabit olmıynn nltıkadarlar ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklannı ve hususile faiz ve mıı.sarlfe dair ldd1alannı 1Ian tnrlhlnden 
ltlb:ıren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize blldlrme
lerl lazımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanların haklan tapu sıcme
rlle sabit olmıynnlar satış bedelinin paylaşmasından hm-iç kalırlar. Dalıcı. 
fazltı. malünınt almak isteyenlerin 940/1949 dosya No. sile Sandığımız hukuk 
~lerl servisine rnuracant etmeleri lilzumu Ufı.n olunur. 

••• 
Dikkat 

Emniyet Sn.ndı.brı: Sandıktnn alın:ın gayrimenkulü ipotek göstermek is
teyenlere muhammlnlerlın1zln koymuş olduğu kıymetin % 40 m tecııvilz 
etmemek tizerc 1hnle bedelinin yansır..a. kadar bol"Ç vermek suretlle kolaylık 
g6stermektedlr. 007321 

G ·menkul Satış ilanı 

••• 
Dikkat 

Emniyet S1ndığı: sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek is
teyenlere muhammlnlerlmiz!n koymuş olduf;u kıymetin 9ı 40 nı tecavüı 
etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretlle kolaylık 
göstermektedir. (10730) 

Gayrimenkul Satış ila 1 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Snlamon Go.bay tapu kaydında Salamon Nrunayan 25160 hesap No. sı:e 
Sandığımızdan aldığı 150 liraya karşı Kasımpaşada Can1ilkebir Muslahatt n 
mn.hnllesJnde Tersane kapısı sokağında eski 25. 27 yeni 62, 62/l No. lu kfırı,.r 
1kl dükkanı birinci derecede ipotek etmiştir. 

Dosyadn mcvcud tapu kaydı suretinde (mezk(ır gayrimenkulün ayıu 
s->.mt ve Camll kebir :rnaha.l.lesinde nym sokakta. aynı numaralı ve 3G mel~. 
16 desimetre murabbaı mesahası ,olan evvelce müfrez bir dükkan şimdi ık! 
dükkan oldui&u ve hududunun bir tarafı RefnU ~ledl Avram Donaya Hraz 
olunan arsa ve bir tarafı Ahmet. kömürcü mağazası ve yine bir tarafı Ah
met arsası ve bir tnrafı Tersane kapısı sokağı lle mahdud olduğu gösterıı
mi,.cnlr. 

İkraza esas olan muhamm!n raporu mucibince mezkur ı;nyrimenkulı.in 
mesn.hası (36) metre murabbaı olup bina blr kat kağlr \'e çatısı nh.5ap ikl 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlügu"' ··nden: dfikkfuıdır. Borcun vadesinde verıımcmesine mebni hakkında yapılan tnklP-
üzerlne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin 40 cı maddesine gore satıl

Fatma 1İlker Seçkin 27058 hesap No. sllc Sandığımızdan nldığı (400) 11- ması lcnbeden yukanda. yazılı lk\ dükkanın tamamı bir buçuK ay muad"tle 
rnyn. knrşı Kadıköyünde Caferağa malıalleslııde Dh'ardibl, Snrrat Ali soka- açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu slcll kaydına göre yaı>'lmaktndır. 
ğıı~d:ı. eski 52 Mü. yenl 21 No. lu küf:lr evi birinci derecede ipotek etmiştir. Arttırmaya girmek isteyen 150) Ura pey akçesi verecektir. Milli banknlnn

Dosyıı.da mevcut kadastro kaydı suretinde mezk(ır gayrimenkulün (ayni r~ızdnn birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş buttin verc\Ier
şemtı ve malıalledc Sarrnf AU sokağında aynı kapı ve 143 ada 5 parsel No. lu le belediye reslmleri ve vakıf icaresi ve taviz tutan ne tellallyc rüsumu 
97,5 metre murabbaı bahçeli ahşap ev) olduğu gösterilmiştir. borçluya aittir. Arttırma şartnnmesi 8/12/41 tarihinden it!baren tetkik ct

Dosyada mC'Ycud tapu senedi mucibince hududu: Şarkan G/143 parsel rnck isteyenlere Sandık hukuk işleri servisinde nçık bulundurulo.caktır. Ta-
No. lu ah~p ev ve şlmalen Sarraf Ali soka~. garben 4/143 parsel No. lu bah- pu mcil kaydı ve sair lüzumlu malumat ta ş:ırtnnmesinde ve tak!p do ... ynsuı
çeli nhşap ev, cenuben 3/143 parsel No. ıu balıçcll ah~ap ev ile mahduttur. da vardır. Arttırmaya girmiş olnnlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkan-

İkroza esas olan muhammin raporuna göre mezkur gayrlmenkulün lan gayrlmenkul hakkında her ~yi öğrenmiş nd ve telakki olunur. Birinci 
un·um mes:ı.hası 95 metre tcrbllnde olup bunun 79 metre murabbaı üzerine arttırma 2/2/42 tarihlnc müsadif paznrtesı günü Cağalo,)und::ı kain san
çatı örtüsü ah.<;ap 1k1 yan ve arka duvarlan kfı.gir ön cephesi ah.şap içi ve dıCnr.ızdn sant 10 dan 12 ye kadar yapılncnktır. Muvakkat ihale vauılnbil
dışı boyalı ve üç buçuk katlı ev yapılmıştır. m~sı içln teklif edllecek bedeıtn t~rclhan alınması ıcabeden ga~:runenkul 

Mezkur evin yo.nm kat itibar olunan zemin katında bir oda bir mut.bah mukelleflyetlle Sandık alacnğını tama.men geçmiş ol~ı şarttır. Aksi tak
lbırincl katında lki oda bir sofa bir halfi ikinci katında. Uç oda bir sofa bl.r dlrde son arttırnnm taahhüdü baki kalmak şartne 18/2/42 b.rihine müsadlf 
hnlfı 3 uncü katında iki oda bir sofa bir halfı iki daraçn ve elektrik ve ha- ~rşnmba günü aynı mnh:ılde ve aynı saatte ton arttırmnsı ynpılac:ı.ktır. 
vag:ızı ve su tesisatı vardır. Borcun verilmemesinden dolayı 3202 No. lu ka- Bu arttımındıı gayrimenkul en çok ~rttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak
nur.un 46 cı maddesinin matufu 40 cı ma.ddesine göre satılmnsı icabeden ları tapu siclllerne sabit olmıyn11 alakadarlar ,.e irtifak hakkı snhlplerlnln 
yukarıda yazılı bahÇ<ill evin tamnmı bir buçuk ay müddetle nçık arttırmaya bu hnklannı ve .. hususile faiz ve ~asarife dair lddlalannı ilan t:ırihlııdcn 
konrr.uştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmnktadır. Arttırmaya gir- ı 1Utar~n yirmi gun içinde evrakı musbitelerile beraber dairemize bUdlrrnc
mek isteyen 275 Ura pey akçesi ''erecektir. Milli bankalannuzdan birinin lerı lazımdı~. Bu suretle hnklannı bildirmemiş olanlarla. hakları tapu sı
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye Derim- cıllerile sabıt olmıyanlar satış lbedcllnln paylaşmasınd~n hariç kalırlar. Da
lerl ve tellWye rüsumu borçluya aittir. Arttırmn şartnamesi 8//12/41 ta- ha fazla malumat al~ak isteyenler 40~~337 dosyn No. sile Sandığımız hu
rlhinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandılc hukuk Iıılerl servlsincie kuk işleri servisine muracaat etmeleri !uzumu iltın olunur. 

• •• açık bulundurulacaktır. Tapu slcll kaydı ve sair lüzumlu malumat ta şart-
nnnıec!, ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmlş olanlar. bunlan tet Dikkat 
kik ederek saWığa. çıkarılan gayrimenkul hakkında. her şeyi öğrenmiş ad ve Emniyet Snndığı: Sandıktan alınnn gayrimenkulü ipotek göstermek 1"
teH'lkkl olunur. Birinci arttırma 2/2/42 tarihine ml.isadif pazartesi gu::ıu te,enlerc muhammlnlerlm1zln koymuş olduğu kıymetin % 40 nı teca•. ı.~ 
Cnğaloğlunda kfıin Sn.ndığımızda snat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu- etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç ''ermc'k suretlle kolnylık 
vnkkat Jhnle yapılab!lme~ı icin teklif edilecek bedelin tercihan alınması göstermektedir. OC731) 
icabeden gayrimenkul mükelle!iyetUe snndık alacağını tnmamcn geçmiş ol- · 
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın tanhhüdil baki kalmak çnrtllr. il Devlet Demiryolları ve Lı·manları işletme 
18/2/42 tnrlhinc müsadlf çarşamba günü aynı mahnlde ve nynı saatte Slln 
arttınn.:ısı yapıl&cnktır. Bu arttırmada gyrlmenkul en çok arttıranın üstün- Umum idare"'İ ilanlari 
de bırakılacnl>tır. Hakl:ırı tapu s!clllcrıı.~ s~blt olnııyan :ılfıkadarlar ve lrti- ============================~ 
fak hnkkı suhiplerinin bu h"klnrını ve husu:!le faiz ve masarifc dair idd!n.
lannı ilfrn tarihinden itibaren yirmi gün lç.nde C'vrokı mtisbitelerlle bera
ber da.lrcmlze b1ldinn<'leri lazımdır. Bu surctl" hakl:ı.nnı bildlrmt>miş ol!ı.n
larla hakl n tnpu slclil"rll, E:ı.b 1t olmıyanl. r s:ı.L~ bec.lellnln paylaımıasındnn 
hnriç knlırlar. Dalın fazla. m"lfimat t>Jm!ık ı tevel"l<>rlıı 40 11548 dosya No. sUe 
Sanclı!;'llllız hukuk işleri sen·islne müracaat etmeleri lüzumu lliin olunur. 

••• 

Dikkat 
Emniyet Sandı~ı: Sn.ndıktan :ılınruı gayrimenkulü ipotek göstermek is

teyenlere muhammlnlerlmlzln koymuş olduğu kıymetin 50 40 nı tecavüz 
etmemek üzere 1hn.Ie bedelinin yansına kadar borç vermek suretlle kolaylık 
göstenn~ktedlr. C10729l 

lemcz. Alınacak karnrlar. bcynclm!lcl cerrahlar kolleji 
nizamnamesine mugayir olmamalıdır. 

Madde: 13 - Aidntını tesviye etmiyenler Ye içtimai ve mesleki ahlak 
kaidelerine mugayir hareket edenler azalıktan çıkarılır. 
Birinci şıkta m!lli icra komitesinin kararı kiifidir. İkinci 
şık için mun kra komitesinin intihap ec!·~ceği hn.ys1yet diva
nının kararı li'ızımdır. 

Madde: 14- Bu karama.menin zikretmediği meseleler hakkmdo. mllli 1 
şeraite uygun olarak te!slr edilmek suretlle beynelmilel 

' cerrahlar kolleJlnin nlznmmımesl tatbik edlllr. 

14/Mayıs/1941 

Mul:ammen bedeli nşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı kazıntı. ve kürekler 
12/l/D42 pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf usulü 
ne Anknrad:ı. idare binasında. satın alınacaktır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin llste hiznlarındtı. razılı muva:rkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tckllflertni aynı gün s:ınt 14,30 a kndıı.r 
kClmlsyon reisllğlne vermeleri Uizımdır. 

Şartnameler parnsız olarak Ankn.rada Malzeme dairesinden, Bay
darpa§tı.da Tesellüm ve sevk §efilğlnden dağltılncaktır. 

Liste Muvakkat bedel 
ı 62942,50 Llrn 
2 10000~ Llra 

Muvakkat teminat 
4397,13 Llrn. 
1200.00 Lira 

(10426) 

Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Matbuat umum müdürlüıtü için Elen dillle iki taraflı tercümeye ''e ko

ru.c::mağa çok iyi vnkıf imtihanla bir mütercim spiker alıntı.caktır. 200 liraya. 
kudar ücret verilecek olan bu vazifeye talip bulunanların bir lstlda. ile aşa
ğıda yazılı vesaiki 15/12/941 pazartesi gününe kadar Ankarafuı. matbunt 
umum müdiirlüğüne göndermeleri ve müracaat edenler arasında mntlüp ev
safı haiz görlilenlere imUhanlaımın 1crası için aynca tebllğat yapılacaf,rı 
ııaıı olunur. (8975 - 10643} 

1 - Nüfus tezkeresi sureti 
2 - Hal tercümesi 
3 - Tahsil vesaiki veyn suretleri 
4 - Askerlik vaziyeti 
5 - Memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı sair \'esaik 
G - Altı :ı.dct veslktı. foto~rafı. 

MtlESSESELER: B 1 d' s l 'd . d 
1 - İstanbuldıı Cihangirde Güneşli soka!;. Nuri Dr.rn!ral':':ı np~rtum\- e e ıye U ar l aresın en 

nmıla No. 4 de Güllınnc ha tnnc:;f t':.lb:ık hnrp c:-:rrnlıLt muallimi 1 - İdaremiz için kapalı zo.rnı ekslltme ile muhtelif clns ~e cbadda 49 
ve ıntbık Şel1remiııl l>r. Operatör Emin Erkul. Cl'. C. teba~nı!adır) metre mikabı kereste satın tılmı:.caktır. 

z - lstanbıılda Rey:ıutta Simitcl sokalt No. 12 do Ce.rrahp::ı;;a hast.'\- 2 - Eksiltmeye girmek istlyenler her gün Taksimde Sırnservllerdeki 
nesl opc-rat-Orlerim1en ve Tıp Fa~tfıltesl Protcsör!e:rl::ıt?en T. C. İdare merkf!zlnde Levazım servisine müracaatla şartnameyi parnsız ala.bt- • 
tebaasından Dr. O.i.>~tör F:ıhri Arcı. lirler. 

3 - İstanbuJda Maçkada, l\!a~k:\ı-lartt\ dördiineü kaın No. 8 de ~r- 3 - Eksiltme 17/12/941 gün~ yapılacakt1r. Girmek isteyenlerin o gün 
rahpaşa haatıınesi operetiiı?erindcn ve r. C. t!.ba~..ndan l>r. OiJC· 1 ~at. ıı e l;adar tel"Jlf zarfhnnı It\ru'c merkeı.ir.de Muamelat ,enlğ!ru? ver-
ratiir Haımı BIJJl"Jn. melt..'1 icab eder. Sa&' ıı den ICl1ra i'Uf~k iııi"~ineı o'b~l cı· ·--nnz. 

ıtbu •we•nemenla l6 mrıddıtdln &Mlet-otdaill ıudtk e&aaur. 11/lt/ttl UıOl9) 



Sahife 8 

ADYO 
• 

Cuı;ünkü program 
13.33 Karışık şarkı ve türküler, 13."5 

Ajans hat-ırlerl, 14.00 Knrışı.k şarkı 
ve t.irküler, 14.30 Ankara sonbahar 
nt ya~larının tahminleri, 14.40 Rl
yasctlcümhur bandosu, 15.30 Rlyasc
ticünıhur fllfmnonik orkestmsı kon
seri, 18.03 Çifte fasıl, 18,40 o:Her tel
denıı dans orkestrası, 19.00 Konuşma, 
19.15 .Her telden-o dans orkestrası, 
10.30 AJans haberleri, 19.55 Katışık 
şarkı ve türküler, 20.15 Radyo gaze
tesi, 20.45 Oyun havalıın, 21.00 Ziraat 
Takviml, 21.10 Dinleyici 1stek.lerl, 21.45 
Konuşma (Otinün meseleleri), 22.00 
Salon orkestrası, 22.30 Ajans ve borsa 
haberleri, 22.45 Salon orkestrl1Sı. 

BULMACAMIZ 

r 
L 

r 
' 

7 

. 
Soldan s::ı.ğ:ı ve yukarıdan a :ığı: 
ı - Bzş!kta~ta bir spor sahası. 
2 - Nazlı - Arzu. 
3 - İ~tirahate kavuşan. 

~ KŞAM 

I il 
' 

m 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlaranızı Derhal Keser 

icabında giinde 3 kaşe :ıhnabillr. Her yerde pullu kutulan israrla isteyiuis. • 

Etiketli Gül 
fidanlığı 

h 6 1 da 
~---- , Zeytinyağlarının 

• • 
halisiyctinin ak,ini isbat eden .. 

- 1000- Lira ikramiye verilir 
Adrese dikkat: lstanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 No. 

fel: 24197. 

r: Kıymetli bir inci gerdanhk -
andal Bed.,tenlnde ı.,lür .dilinektedü-. Aym 8 ioci Pazarl.,; 1 

günü müzayede ile satılacaktır. 

ı l Istanbul Çiçekçiler Cemiyetinden: . 
1 Tarafımızdan yapılmasına karar verilen Çiçek meznt1'lda Belediye ı 

rüsumundan maada Çiçek satı~larından hiç bir ondalık alınmıyacağı 
ulakadarlara ilan olunur. 

G _:_ -·· ... :t:·:vcl l • :ı 

YEN • 
1 p 

... o 
Kadını 

HA R 
•-----.. 

Bu Pad.rala.r 

bir 'Colonmr.tnquc, 
makin" al~ tı;tihsal edilrnı~tiı .. 

ımkllnı hllSl.I oım~ur 

Bu vcru pUdra. -ru ftt'

Teninize en uygun 
'gelecek pudranın tam 
\"e hakiki rengini ve

TENiN 
GÜZELLJ(ilNt 

ON MİSLi 

cınncı 'Em;>c.-mcıı.bl• 

dır Ynı:tmur "" MU· 
g!ıra rnğmcn Oılti.ı.n g.ın 
.ıabiı k~Jrr En ı>ıcak hır 
dans ı:ıı:ılonunclfı hılt 
bumun parhmıısmıı 11.><• 

ARTTIRIR 

ren yeni bir "Colorimetrique,. 
makine icat edilmiştir. 
• 
Bu sayede, şhndiyc kadar görül-
memi~ derecede emsalsiz gilzclllktc 
yenl pudra renkleri lstihznr edilmesi 

ru otur Tcıunız t;ız.c:. 
ncrmın ve scvımlı olur Yrnı Toka
lon pudrasnu bugun tecru"c c:iın..z 
,.e hemen d:ıhıı genç 5onınunU2 . 
Toknlon pudrası lı:ull:ırunakla ıyı 
neticeler alacağını:ı tcmin:ıUrdır 
Aksi takdirde p:ır:ınız. iade olunı.~r 

4 - Bir göz rengi - Insan neviler!. · "250 den fazla en nadide gül İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan: 
5 - Ameliyata muhtaç bir h:ı.stalık. varlyetesl, Nis karanfillerlnln 
6 - Erkek - Katmerli çörek. zengin bir kollekslyonu, liollan- Il~n No. 129. 
7 ı ıı Tahtaknlede JAKDEKALO müesseseıd. tarafından son defa. ithal edi- Yurdumuzun her köş~nde dürüstlüğü. ucuz

luğu ve bol çeşltlerlle tanınmış: 8 :_ ~ce_ ~~~·biyata mensup. da glayöllerlnin iri, çiçekli muh- len pUlerden, yalnız blr defaya mahsus olmak üzere, yassı ve yuvarlak pll-
9 _Alçaklığa b:ık. tellf renkte soğanları ve sair fi- Ierln maliyete % 20 ve anot pillerinin ise maliyete % 45 llaveslle ve temi- Asri l~obilya Mağ~zasını danlar vardır. 1941 - 1942 _!tat.a- nttlı olarak satılmasına karar verilmiş bulunduğundan mezkur müessese 
lO - Tersi sıfat edatı - Başına •Fo loğu !.eni çıkmıştır. Talep uzer~- den pil satın alacakların alncaklan pilleri muayene etmeleri ve müessescce 

gf:1~~11~[~~em1~~~ı~~Ilği ile meşhur 1 ne gonderlllr. Taşradan siparı;ı 1 bu hususta bir !Uraz vaki olursa derhal F1yat Murakabe Bürosuna müra.ca- ı ~~~::~!ra~!~1 ~!~;;:u v~aş!~fı=~~cn :~-
Gt>çen bulm:ıcamızın halli 1 kabul olunur. Fiatler ehvendir. atlan lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 00750> lonlarımızı gezmelerini rıca ederız. Bllh:ıss:ı 

Solrl:ın :ığa ve yukandan ıış:ığı: Kerami Panldar 1 T F k".lt • D k 1 - d İnglllz karyola.lan ve Avusturya s::md:ılya-
1 - Maliyeci, 2 - Kaide, Ihfa, 3 - Uncular caddesi No. 28 ip a U esı e an ıgın an: lan mevcuttur. Istanhu!, Rıza Paşa voku.ııu 

Lisano~ren, 4 _ İdam, Te:ı.11, 5 _ O k'"d Çocuk cerrahisi ve Ortopedi kllniğlnd-e bir asistanlık münhaldir. Ta!lp- No. 66 Ahmet Fevzi. Tel. 23407. 
Yen. Türkfln,. 6 _ ötüş, Eh, 7 _ cı- \. 

1 
u ar # lerin Tıp Fakült si Dekanlık kalemine müracaat etmeleri. ll0756) iıııra•mma:am••••••m::•ılllarmBıİııEmııİlmm2!!:?EE!m 

ğer, At. 8 - Ihrnketmek, 9 - Fclfıh, E 11!11-----NEZLE DİYiP GEÇMEYlNtz .•• -m:!Dilillll:mz:;ı:Q 
Ela. lQ - Tanin, İkaz. , ÇOCUK RASTAUKLARI ' CZ3Cl aranıyor Verem. Bronsit Zatürre. Grin. Nezleden Celir 

r.c.şikt::ı. Hallcevindcıı: 1 1\-lÜTEllASSISI 1 Zonguldakta: Havza Başhekimliğinden: G Q M E N T A L 
1 - Evlm.zde açılacak elektrik kurs o; NEVZAD ZlY A 1 Sağlık teşkilatı merkez hastahııneSl, Kandilli hastahanesi ile üzülmcz. I 

!arına 8/~2~04l tarihine raslay:m pa-1 _. _ • kilimli, Çelik Dispanseri ve köy ı;ıhhat teşldlatı Devrek. B:ırtın ve Ereğli Nezleden korur ve nezleyi kökünden keser. 
z~rtcsi gunu başlanacaktır. Cagaloıdu Zekı Bev l'!oarbma:-· .1 dispanserleri için (8> cezacı alınacaktır. Merkez hastahanesinin ticretı •••••• 

2 - Dersler pazartesi ve salı günle- 3 üncü kat s No. (1!:0) diğerlerinin ücreti 0201 liradır. Eczanelerden ısrarla GOMENTAL arayınız. 
rl :ı.at 19 dan 20 ye kndar dC\•am ede-ı Her P'iin 14 ~f'" J R ,,,. k"ı!ıu Tal1plerin 15/12//941 gününe kadar Zonguldnkta Havz:ı Ba.şheklmllğinc 
ccktlr miıracao.Uarı. (10757) Bronşı·tıere 4 - Kayıtlarını yaptırmış olanlann 

~t~:~. l.darc memurluğumuza mürcca- ı GLA ı DOKRAT.IN Tüi9k Hava Kurumu İnegöl Şubesinden: ATRAN HAKKI E E 
~ Türk Hava Kurumu İnegöl şubesi tarafından bu sene Kurban' bayra-

z \71 ŞAIIAllETNA!\ıt: _ 321 sene- mında toplanacak koyun, lrnçl, ve sığır dcrll-ı:rUe barsaklarının ayrı ayrı 
81 Tıbbiye! Miılluyedcn aHikmct Mus- Ademi !ktldarm ça~sldlr. Reçete açıl:: arttırması 17/Blrlnclkanun/941 tarihine rnstlayan çarşamba günü yıı- T. H. K. Orhangazi Şubesinden : 
t:ıfn• namına aldığım tnblp diplomamı - lle kutusu 200 kuruştur.~ pılacaktır. 
kaybettim. YC'nl!;inl alacağımdan es- .. isteklilerin şartnamesini görmek üzere İstanbul ve İnegöl şubelerine 

Kurban bayramında toplanacak koyun. keçi, sığır derllerile boynuz ve 
bağırsaklannın açık nrttırm:ı.sı 1/Birlnct kfı.nun/!141 tarihinden 15/Brtn
ci kô.nun/ 941 tarihine kadar 15 gün müddetle nçık arttırmaya. çıkanlmıştır. 
Taliplerln şartnamesini görmek üzere İstanbul ve Orhangazi şubeleslne ve 
pey sürmek için de ihale günü Orhangazi şubesine müracaattan llfı.n olunur. 

~;;:~;~ hükmü Yoktur. Dr. llôkrneı 1 ~~:~~~;~~!h (10720) 

1 
ve pey sürmek için de ihale günü Inegol şubesine müracaatlım ilan olunur. 

llsltüdar Sulh 2 nci Hukuk Hfıklmli- Tünel seferleri bu_rrün başlıyor (10070) 
ğlnden: Bevo!?lu Tnrlabaşı caddesi No. 134 5 

041/rit6 = *' -m İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tüne] işletmeleri 
Kısıklıdn Alemdağı caddesi İmı:.m - PROF. DOKTOR sa 

Ekltyhecnmlnsoakn·aııkvSeNbo::ı..b~nkıinmvle::uf··açtüketRmulş- ı ND. eı· KASTARLAK Umum Müdürlüğünd'en: Gayrimenkul satış ilanı 
...... Tünel seferlerinin 6/ 12/941 cumartesi gününden itibaren ~lemeye baş-

oldukları anlaşılmış olduğundan kü- • layac&!h sayın halkımıı.;ı ıliın olunur. (10746) 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

çüğün umur v.:ı hususatını tedvir et- Bay Cemil Molla Üryani sağlığında 18854 hesap No. sile Sandı!;ımızdan 
mek üzere ayni hanede mukim ve u- uuaycnehaneslr..i, Cağa.loğlu, Belediye Sular İdaresinden~ aldığı 08000) ııra:va ka.rş.1 Beylerbeyinde Abdullahağn mahallesinde Nakka.' 
zun mtiddette~berl nezdinde bulunan 1 Nuruosmanlye caddesi Kapalı- 1 _İdaremizce kapalı ?.:ırflı eksiltme ile muht·:?lif elektrik malzemesi cr..ddesı 75. 77. 79 No. lu maa müştemilat üç bab köşkü blrlncl derecede ipo-
'l'nclserlıı küçuk Ruklyeye vasi nnsp fırın karşısında 24 No. ya naklet- satın alınacaktır. tek etmiştir. Dosyada mevcud tapu kaydı suretlnoo aynen (Beylerbeyinde 
ve tayininde mahkcm-ece 3/12/941 ta- mlştlr. Telefon: 22266 2 _ Eksl!tme 11/12/941 perşembe günü saat 15 de Taksimde sıraserv1- İstavroz elyevm Bostancıb~ Abdullah~a mo.hallesi Abdullaha~a sokağın-
rlhlnde karar verilmiş olduğundan bu ıerc:ekl idare merkezin dl! yapılacaktır. da eski 75 yeni 75, 77, 79 knpı sdyıh bir tarafı dlvar haricinde makıı.blri müs-
bapta itirazı clanların on gün içinde 3 _ Teklif zarflarının 0 gtin saat 01,30) a kadar idare merkezinde lin•ln ve bir tarafı yine ciivar haricinde emlliki hümııyuna dahli bulunan 
yul::arıda y:ız:lı dosya numuraslle D i b k. . nıuameldt servisine verllm"si lazımdır. 0 saatten sonra getirfücek zaıilar muhumenat kadın efendiler sahllhanest ve verasmda killn kö~kiln nrazlsl 
mahkemeye müracantıarı ilin olunur.

1 
f e 1 m 1 kt.bul edilmez. ve b:ızan Faik paşa ve ha.lilesi so.hllhanesı vernsı ve bazan Kamil paş;:ı birıı-

1 Dr. ADNAN ASAF I' 4 - Eksııtmcye girmek lstıycnler her gün ldnre merkezinde levazım deri Yusuf Bey veresesi sahUhane verasi ve tarafı rilbH tarlklam ile mah-

TEMızAN l servi<;lnc :nüracaatıa şartnameyi parasız ol:ı.ra.k alabilirler. c 10724) dud maa müştemilat köşk ve dağ maha1lile knnavat \'e mcsennııtına tabe-

A K ŞA M iyetle derunlıırına cari dört masura mallezizl olduğu blldidlm1ştlr. (Mcz-
BerlJn Ünlverslteslnden mezun Emniye"" müdürlü"; ünden. ltOr ~ayrlmenkulün tanmsal ödünçlemeden Ziraat Banknsına borçlu olduğu 

ve Berllnde Prof. Ernst'in sabık _ .. '" g • rr.ezkur bankadan verilen defterden anlaşıldıjp tapudan blldlrilmlştlr. Bu -- -
Abone bedeli 

'l'Ürklye Ecnebi 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kuruş 
750 • 

2700 kuruş 
1450 • 

400 • 800 • 
150 • • 

Posta ittihadına dııhll olmıy::ı.ıı 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600, altı aylığı ıooo. üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımı:r: Başmuharrir: 205GS 
Yazı işleri: 20-765 - idare: 20681 

Müdür: 20~!.17 

Zilltade 17 - Kasım 29 
S. İm. Gü. Öğ. İk.1. Ak. Yat 
E. 12,44 2,20 7,24 9,47 12,00 1,38 
Va. 5,25 7,10 12,05 14,28 16,41 18,19 

- İdarehane Babılill civarı 
Acımusluk sokak No.' 13 

• 
.~•••••Doktor •••••• 
1 Bahaddin Lütfi 

Varnall 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane. idrar ve 
tenasüJ yallan hastalıktan 

mUtehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panatya aprt. No. 2. 
reı 42203 

1 
başaslst.:lnı. Muayene saatleri 9-121 Mudurlyctimlz sivil 7.abıta memudan için 550 tnkıın elbise, ile 550 a®t l keyfiye .. Sandığın ve hnssaten müşterilerin hukukuna. müessir değildir.} 
ve 3-6 Tel.: 4!!970 Taksim: Cüm- palto yaptırılması kapalı zarf ucrullle münakasaya konmuştur. Bir takım Ikraza esas olan muhammin raporunda mezkür gayrimenkulün umum 

1 huriyet c:ıd. 43. Pliitln apartımanı eltıse ve bir adet p:ıltonun muhammen bedeli G4 muvakkat trm1natı2640 mesahası 41 dönüm 728 zirll. murabbaı olup bundıın 700 zlrll. murabbıımın 

1 

1 Tıık<:lm b:ıhcı><:I kı:ır~ı!l. lira eksiltme 9/12//!141 salı günil saat 15 de Miıdüriyetlml11 binasında yapı- ı üç satıhlı kamllen ::ı.hşap köşk 400 zirA. murabbaının kaldesl kfiğlr fevki ah-
ire-ak, teklif nıektuplnrı eksiltme tnrlhi 9/12.'9·H salı günü s::ı.nt 14 de kn- şap Kuleli köşk 230 zlrll. murabbaının zemin kfığtr tevki bir satıh ~P 

D A A O dar ~abu! edilecektir. dağ köşkü, 120 ziri\ mura..bbaının ahşap arabalık bir sııtıh ve 180 zir!\ mu-

1 
r. • Sim nur _ Isteklllerln ~raltl öğrenmek üzere Emniyet Müdürlüğü muhasebesine rnbbaının kapı ittisalinde zemin ki\gir fevki ahşap iki oda, 50 ziri!. murab-

0 t k • • murac:aatları. 00195) b:ıının kömürlük, 130 ziri nıurabbaının kdgir iki odalı hamam zeminleri ol-r a oy M duğ_u gösterıımtşur. . emur alınacak <Işbu binalardan 230 zira murabbaı mesahası olan dnğ köşkü bllfı.hare 

Ş•f y d y:ı.nmış olup halen me\'cud değildir. Arazi ağaçlıktır). Vadcslnde borcun 1 a ur u ı Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğünden: öder.memesinden dolayı yapılan taklp_ üzerine 3202 No. ıu kanunw;ı 46 cı 

1 
Devlet ueteoroloj! işleri umum Müdürlüğü teşkiliitının taşra meteoro- ı maddesinin matulu 40 cı madd~slne gore sattlması fcabeden ınna müşteml-

Sehit gürültüsünden uzak bir lojl istasyonlarında çalıştırılmak üzere orta okul re ilse mczunlımndan mü ı lat yukarıda yazılı gayrimenkulun tamamı bir ~uçuk ay müddetle açık art-
verd.e büyük bir parkın içinde 1 sabaka lmtlhnnı ile 25 ka.dnr erkek memur alınacaktır. . tınnuya ko~muştur. S:ı.t19 tapu sicil kaydına gore yapılmaktadır. Arttırma-
ve çamların ortasında fevkala· Müsabaka imtihanına girebilmek için memurlar kanununun 4 üncü ya girmek ıstcyen (4800> lira pey akçesi verecektir. M}ll~ l:iankalanmızdan 
cie güzel manzaralı çok temiz •maddesinde sn.yılan evsafı haiz olmak ve (30) yaşından yukarı olmnmnk ı bir!nln teminat mektubu da k:ı.bul olunur. Birikmiş .~utun vergilerle bele-
ve iyi bakımlı. kadın, erkek 1 lazımdır. Müsabaka imtihanında kazananlara 3656 sayılı Barem kanunu d.ye resimleri, vakıf icaresl, tavlz tutan ve telli\llye rusumu borçluya aittir. 

1 
mucibince man.s verilecektir. j Arttı.nna şartnn_mesı 8/12/941 tarihinden itibaren tetkik etmek lstlyenlere 

~.er türlü hastalara açık hususi 1 İsteklilerin 261121941 tarihi akşamına kadar Umum Müdürlüğe istld:l. Sar.aı.~ Hukuk Işlerl servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
hastane. Sinirlerini ve vorgun- ile müracaat etmeleri ve asıllan bilahare istenmek ~artlle nüfus kağıdı, sıh-' saır. luzumlu malümat do. şartnamede ve takip dosyasında vıırdır. ~~-
luğunt. dinlendirmek ve neka- hat raporu, okul belgesi, ask-:?rlik vesikası ve doğruluk k!\ğıtlarının blrer ma:n. girmiş olanla~: · bunları_ tetkik ederek satılığa. çıkanlan gııy.rtıncnıtul 
hat devrini geçirmek istiyen· suretıerile 4 er adet fotoğraflarını bllece göndermeleri. ha~kında ~er ~eyi oğrenınlş a_d ::·e tel5.kkl olunur. Birinci arttınruı 2/ 2/ 42 
lere mahsus vegane müessese. 1 İmtlhanlann hancı tarihte ve nerede yapılacağı taliplerin cdresıerlne tauhine musadı! pazartesi gunu Ca.ğaloğlunda kiiln Sandı!fımıula saat 

Telefon •. 
42221 

ayrıca bildirilecektir. (8874) ( 10484) 10 . dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabllm~i için teklif 
eciılecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyetUe 

Doktor 
Feth· r en 

LABORATUVARI 

50000 liradan fazla kıymetlerde % 6 gelirli ' , ~~:d~~a~~ı~~n~a~~~T~~kg~~~ ~~~~!~ ş~:;ıt~tı~~~:~~ır::ı:~b~rt~{t 
15 parça emlak s:ı.tın almccaktır. satm:ı.k ıstlyenlerin Ferdi Selek nynı mahnlc!~ ve aynı saatte so~ arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 

Turk Emlak Bürosuna acele mür:ıcaatluı. Tt'll.K EMJ,AK nUROSU: Ls- gııyrlmenkul en çok arttırnnın üstunde bırakılacaktır. Haklan tapu slcllle-
t:ınbul Ankara caddesi Adalet ı:r.n No. 3. Telefon: 20607. rlle sabit olmıyan al{ıkadarlar ve lrtırak hakkı sahiplerlntn bu haklannı ve 

hususile faiz ve masarlfc dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi 

D D Y ll ! gün içinde evrakı müsbltclerile bcrnlnr dıılrcmlze b!ldirmele,.ı lazımdır. Bu 
. • • O arı 3 işleı.me IVIüdürlüğünden: 1 sı.:re.Ue h~klarını blldirm~m~ olanlarla hakları tapu stclllerlle sııbıt olmı-

Mıktar, mu!ı~mmen bedel v~ muvakkat temluııtı nşağıda yazılı kuru ytnl::.r sutış bedelinin p:ıylusmasınd:ın hariç kalırlar. Dnh:ı. inzlıı. m:ılü.1mt 
ı çam odunu kapalı zarf usulile eksıltımyc konulm~tur. Ih:ı.le=..1 22/12/941 I nlmak ist!yenlerln 38/53 dosya numarasile Sandığımız hukuk i~lerl servlsl-

CCcrrahpaşa h:ı.tnnesi bakteriyo- p:ızartcsl günü sı:ıat 16 da Balıkesirde D. D. Yollnrı 3 işletme binasında. ya- ne müracaat dmcleri lüzumu bundan evvel Akş:ı.ın gnctcsinin l:l/111 941 
P~~acaktır. Lsteklller 2490 sayılı kanunun tnyln ettiği vesikalarla ihale ı;nt- i ve Cı:mhuriyet gazetesinin 18/ 11/941 tarihli nüshalannda çıkan açık arttır
ııu muayyen saatten bir S:lat evvel komisyonumuza müracaatları Jfı.zımilır. ma llılnında umum mcsahada yapılan hatfı. tashih olunarak yeniden ılun 

loğu] Kan, idrar, balgam, mc
vaddı gaita tahlUleri t"e (idrar 
vasıtasile gebeliğin ilk gÜnicrln
de kati teşhisi) yaııılır. Beyoğlu, 
Taksime giderken Meşelik sokııt1 

Ferah nrı:ıı tlmnn. Tel: 40:i:U. 

Bu işe ait şartıı::.me ve mukavelename projeleri parasız komisyonumuzdan· olunur 
alınabillr. (10001) 
l\Iiktarı 

Ton 
17Q 

l\Iuh:ımmcn bcrlc!i 
beher ton i-;l:ı 

JJ::a 
1Ci 

.!Uuvakkat teminııt 

Kuruı 
g{I 

Dikkat 
Emniyet Sandığı: Sandıktan nlınan gıı:rı•r!menkulü ipotek göstermek i:::

teyenleı·e muhammlnlerlm!zin koymuş olduğu kıymetin <i, 40 nı t .. C'l\'ÜZ 
etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretııc toı.~·ı ~ 
ıönermektecllr., 


