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A vrupada dövüş 
gelecek kış 

sona erebilir 

İşler yolunda giderken ortak
lar arasında su sızmaz, derler. 
8ıkıntıya düşüp üzüntüye katlan
mak sırası gelince beraberttlln 
çürük tarafları meydana çıkar, 

geçimsizlikler, yanıp yakılmalar 
ba§gösterir. Politikada da böyle 
olduğu anlaşılıypr. 

Hemen harekete geçmek mi ll
mm, yok!a hazırlanıp beklemek 
mi daha faydalı olur meselesi et
rafında lngiltere ile Sov'y~t Rusya 
arasında görüş ayrılığı var. Fa
kat karşı tarafın da eksiksiz bir 
düşünce beraberliği içinde aksa
madan yürüyüp gittiği ileri sü
rülemez. Arada şu aynm var ki 
İngiltere, Amerika ve Rusya an
laşmazlıklarını demokrasi usul
lerile açığa vurup yemek sofra
sında konuşabiliyorlar. Mihverde 
ise gütme ve yürütme bir Başın 
elindedir, gecimsizlik jçin içindir, 
sızıltı kolayca duyulmaz, ancak 
dış gösterilerinden belll olur. 

Mihverde söz sahibi şimdiye 

kadar Almanya idi. Almanyanın 
Rusyadaki planını dilediği gibi 
gerçekleştirememis olması, Ja-

Cümhurreisimiz dün 
I zmirden I stanbula geldi 

Milli Şef'in şehrimize şeref vermesi 
halk tarafından büyük sevinçle karşılandı 

• 

CümbarTeisi, kenaisini brtda1'an1ula birlikte Dolmabahçe nhtımmcla 

BU SABAHKİ 

Avustralya 
başkumandanı

nın beyanah 

Bqarı veya baıariıızlık 
elime verilecek by

naklara bağlıdır 

'l'ELGB..A.PLAR 

Birmanya'da 
Japon 

taarruzu 
Sittang boyunca yeniden 

tiddetli muharebe
ler baıladı 

LelUlra 21 (AA.) - B.B.C.: General Londra 21 U.AJ _ B.B.C.: Bu 88• 

Mac ArtJıur. 'Mell»uma ftmUf ve -bah Blrman1adan gelen haberlere 
hallı: tarafından ""1nçle bl'lıl&nmlf- ~ SltW.ng nehri boyunca fiddet.11 
tır. Cleneral deıriSfU.r kl: .muharebeler bq\&mıftır. ıoo J'a :xıun 

- Avustralya ~rlertyle sıkı blr öldürüldüğü, Tungonun 56 kll!ıetre 
teşrllcl mesaide bulunacağım.dan do- cenubunda PaJu clvannda Çinliler 
layı cidden memnunum. Avustralya lıarekfı.t.a ~Irak etmlşlerdlr. 
askerlerlnl geçen haI1)U!lıbert tanıyo- Reuter muhabiri, Japonlann İrn· 
rum ve onların takdirltAnyım. Nıhai vadl üzerinden ziyade Sıttangtan da. 
zc.fere imanım vardır. Başım veya ha şlınale ~ı~rilemtş olduklarını vr. 
başansızlık, hükümetler.lmlzln emri- Japonların Iravadi nehrini sallar ve 
me tahsis edeeek.lert kaynaklara bağ'- yahut küçük merakiple geçıneleri lh
Iıdır. Hükumetlere gilventm va\". tlmnllnt blldlrmektedlr. 
Ellinden geleni ya.pacağım. Vichy 21 (A.A.> - O.F J .: Slttang 

Leningrad'ın 
akıbeti 

Staraya Russa'nın gar· 
binde yapılan muhare· 
benin neticeaine bağlı 

boyunca Japon taarruzu ~lamıştır. 

Yeni 
hava 

Gine'ye 

akınları 
Japonlar dün de 

Moreıhiy'yi iki defa 
bombardıman ettiler 

ponyanın ise Pasifik savaşını yıl· Cümhurre'isi ismet lnönü dün sa· Bele<Iiye, Vilayet Parti erkanı tara· mekte'.dir. 
dınm hızile ha arı Avustralya at on dört buçukta Savar ona yah fından karıılanmı§br. Milli Şef Sava- .. . . . • • . .~ndra 21 (Radyo saat 7.15) -
il H' d. t J P b ile fstanbula gelmi~ Vali ve Beledi- rona yahndan motör1e Dolmahabçe Cumhurreısınıızın §Chrımıze şeref Dun gece yansı Moskovada ne~re-

Londra 21 (A.A.l- B.B.C · Yeni Gi
ne üzerinde Japon havıı fo.allyeti 
arasız devam ediyor. Moresby llm:ım
na dün 15 inci ve 16 ncı h:ıva akın

lıırı yapılmıştır. İlk akın sabah ya
pılmış ve J:ıpon tnyyarelerl 60 metre 
yuksekten şehre mltrnly5z ateşi ~
nuştır. Bir satı.t sonra bir Japon :ığtr 

bomba tayyaresi şehre 10 bomba at
Dılfbr. 

~ ın ı_s ana ayanması ~e .. U ve reiei Doktor LU~fi Kırdar, Örfi nhtımına çıkmıfbr. Cümlıurreisimize vermesi halk tarafından büyük se- dilen resmi Rtıs tebliği: Kıtaatamız, 
yuzden .InglltC'reyl sars:ır gorun- idare komutanı, bir çok generall'er, Bayan lnönü ve çocuklan refakat et• vinçle lı:arıılanml§hr. dü:ı c~'henin birçok kesimlerinde 
mesi Mıhver Baskanlıgında alt· [ taarruz: hareketlerine devam eyle· 
tan alta bir değişiklik · yapmışa mişler, düşmana ağır zayiat verdir-
benzivor A t K b • • • mişlerdir. Perşembe günü 14 tayya-

Al~~ya ile İtalyanın arası nı - a ır ıçın Otomo~ı·ııer re kaybeb'ne~i~c m~kabil 37 düı· 
d 

. man tayyaresmı tahnp etta"k. 
a - devlet münasebetleri dışuı· 3 

1 1 
Londr 21 (A A ) _ B B c. 

da - iki millet bakımından eskis.f mı· yon ı·ra ayr ldı Ru.Jar K:.linin k~nde 2oô M. 
gibi değildir. Aylarca bekleyip, ) Gecelen· la""mbalarmı ~ru öld_ ürdükten eonra r- mee-k -

1 
..,. Japonlar, k:ıradan MOTC3bj 'j e •ar-

sa dece paya korunak için son gü- k cakl yun J en -e e geçinniflerdir. Kızd mak Için 4,300 metre yu .. -k da"l"r-.. ğ ya a ar ıldız. perıembe günü •vcılar hi- """"- 6 ... 

nu za~rsızca ateşe ~tıldı mı Jüri heyetinin beğendiği ÜÇ proie mayesınde Moskovaya yak.larmağa dan gec;mek mecburlyettndedır. 
sanan Italya, bu tatsız işın yıllar- • J teıebbüs eden 20 Alman bombardı· 
ca uzayıp gitmesinden sabrı tü- bugün Başvekile verilecek İstanbul Valiliiindenı rnan tayyaresinden dördiinün hava Berlin büyük elcimiz 
ketmiştir. Kendisine verilen, Ba!· Görülen lüzuma binaen teh- rr.uharebesinde düıürüldüğünü 'Ve 1 t b 1 ld • 
kanları tutmak ve Libyada İn· Ankara 20 (Telefonla) - Anıt. Anbra 20 (A.A.) - Anıt-Ka· liğ tan1rinden jtibarcn gece sey- ~~r!erinin geri dönmeğe icbar edil· . 

5 ~~ U ~ ~e 1 

gilizlerl yenmek vazifesini Haşa· kamr projelerini tedkik eden jüri bir jüri heyeti kendİIİne verilen 50 rüı.:fer eden bilumum motörlü dıgmı ~azıyor. • Bcrlın ~uy~-~ elçımız B. Hüsrev 
t te in b iki heyeti tedkikatını bitirmi,ıir. Heyet, projeden üçünü aeçeeek 'Ye beğeni- binek nalöl vasıtalarınm lamba- Moskova radyosuna göre, son Gerede dun oglcden sonra tayyare 

ramıyan, ve am rs e U beğendiğ• üç projle Lakkındalti rapo- lecdt proje aabibine projenin tatbik Lı.mı Y"ÜJ&alan mecburi olduğu ~n:erdc çarpışmalar çetinlqmiıtir. il.: Berlinden mezunen lstanbula 
yerde de Almanyanın yardımilo runu yarm (bugün) Bqvekile tak· ıve inpatm kontrol aafatı verilecek.tir. tebliğ olunur. Ruslar. liayli ilerlemiıler ve altısı te- gelmiştir. 
canını kurtaran, .fakat Almanya· dim edecek ve aleıam trenilc de An· Anıt • Kabrin inf&ll ile bahçe, park, J hir. olmak üzere birçok köyleri B. Hüsrev, Türki)"C ile Almanya 
ya bu yüzden Rusya işinde altı karadan 1cyTtlacakbr. Rapor hakkın· yol ve su iıleri için 3 milyon lira tah- g~rı almıılardı.r. Alman zayiatı 11 araı.ında münasebetlerin tam bir 
hafta kaybettiren İtalya, eşit ol- da hükumet icap eden karan yakın· sia edilmittir. Anıtta bir de Atatürk ReİSİCÜmhurUD bin tahm'in edılmektedir. ~ostluk çerçe\·esi jçjnde hakiki hır 
maktan ziyade artık her olana da verecıektir. Anıt - kabir jçin veri· müzesi olacak ve hu müzede AlaA Almanlar. cenupta en şidd~tli ı~~af halinde bulunduğuı:tu, pazar 
katlanmak h~r denene boyun len 50 kadar proje pazartesi günün· türlt•ün fotograflan, kıyafetleri, el taa~ru~r~ak?.ul.~t~.urlar •. fakat agır ~m ~karaya gideceğini, orada 

. den itibaren sergi evinde tqhir edi- yazdan, imzalan.. phıi ef)'alerı ve nutku za~:ı: pus urtu muı erdir. birlı.aç guıı kaldıktan sonra tekrar 
eğmek zorunda bir yardımcı hA.· lecelttir. lı:itaplan bulunacaktır. . of ~i~annda da muLarebcler Berline djncceğini he}an eylemiştir. 
line girmiştir. Bu hftle içerdeki ıiddetlenıruştir. Almanlar yavaı, fa· 

. . ' kat devamh surette çekiliyorlar R j 

isıkıntıların çeşıtlenıp artması, Et narh 1 kal d 1 rı ld 1 Genç Türk milletinin ı Times muha'biri, mahsur t 6 ncı us - apon balıkçılık 
d ~1!,anl~ın ta :usyaya gidip mertliğine yeni bir delil A~an ordusunu kurtarmak için anlaıması 
ovuşme zorun a kalması da telakki ediliyor se edilen Alman tümenlerile Sta· Londra 21 ( A.A) _ B. B. C. ı 

katılınca ho"'nut~uzluk artını.~tır. raya Russa garbinde elv. evrn cereı.·an K b' f' R ı 1 ;1 ed uh J .u ışe te us ara Japonlar arasın-
Şimdi ilkbahar cehennemine ha· J • t• ) d k•• •• en m are-benin, Lenineradın akı- daki balıkçılık anlaıması uzatılmı!J· 
zırlık arasında italyaya epeyce YI ne ICe a IDlrSa O UD, omur, .~1~~ .. 2?. (A.A) - Cümhur- ibetin.i tayi ncdeceğini yazıyor. tır. 

r.:ısı nonu nun nutku Büyüle B 't 111111111111 
önemli bir VE'l'im payı ayrı ılması peynir narhı da kaldırılacak yada alala uyandınnııtar Türk;: .................................................................. . 
şüphesiz o~duğuna göre tnlyan· nin eve eğer harpten · Jc le l .. . . .. k" im açınma 
~n.n rahat gunler geçırmedık'!e· Görülen lüzum üzerine bugünden olamazdı. Esasen narhlar fevkalade m~nfle un ° azsa: vatan borcunu 
rmı, ve bundan dolayı Almanyaya itibarm et narhı kaldırılmı,ru. Düne zamanlarda icabına göre ve konan '~'j . /e ha>:aı!etle ödeyeceğiz> 
karşı se\•gi ve bağlılık duygulan· kadar tatbik edilen narh mucı'bince narhların tamamile ta.tbild temin :oz enn j ~emzını bulan harelcet 

• nın pek büyümediğini sanmak ~aramanın fiati 95, dağlıç ve kıvırcı· edilmek auretile faydalı olabilir.> ;J.: a~ ~ "':~ ~ Büyült Britan· 
yanlış olmaz. gan 100 kuruıtu. Kuzu ve sığar nar- Biz geçen gün cDikkatler> sütunu• d' elhr k u~. ır ha}'ranlıkla tale· 

· Mihver·n k .. 'ikl ri d da ha tabi değildi. Et narhının kalkmaA muzda narhın Jcaldmlm&Sa suretile ırBu .. ~ t Aır. 
• . ı uçt ~ arasınv.a . sa üzerine mütıaliasını sorduğumuz hir tecrübe yapılması faydaL olaca· tak' cum e, tatü&·~n çizdiği yolu 
geçım en olgun çagında degilcljt. Belediye iktisat Müdürü B. Saffet ğmı ileri sürmüıtült. Görüıtüğümüz ıpli~ genç Turk milletinin 

·Rumenler, Macaristandan bagıraJ Sez~n. bir muharririmize ıunları ıöy- kasapların hepsi bu fikre taraftar ~~~ ~):cin& b_ir delil olarale te-
çağıra Trnnsllvanyayı geri isti- lemıttır: hulunmuttur. Bunlar diyorlar k.i: tedir. 
yorlar. Bulgaristan. Mihvere girip h «- S~n zamanlarda kasaplık - Ete narh konurken etin nevi ve K •• J • 
kar"1lığını almıs vereceğini de Bayv~L__~ılhasea leoyun gelmiyordu. cinsine göre muhtelif mevsimlerdeki 0y üye pulluk 

• • 'ıJ ' bi dü u 8 "'°"'P e artık fayduı olmayan f> ıt temevvüçleri düşünülmemiftir. 
v~ımış olmak gıbi aykın r.. • narhı kaldırmak kadar tabii bir 1ey (Devama sahife 2 aütun 6 da) 
şunceye kapılarak bundan otesJ 

tein sıkı durup kafa tutmak istj- Çung _ Kina şehrı· 
• yor, ve Almanya tarafından açık- 6 

ça haşlanıyor. • boşaltıldı Evaal iatiyen mealekler 
Bütün bunların tek sebebi var: ~· 20 (Telefonla) - Dev-

Sovyet Rusva gibi Almanya da Tokyo 21 CA.A.) - O.F.İ.: Çin hü- Bazı leld ev.af let zıraat iıletmelerile demir ve talı-" mea er muayyen ta fab ile l . k . 
yaz çarpışmasına hazırlanıyor. ~met1, muhtemel Japon hava hil- ister. Meseli hatip kekeme müez· k r a a? ıır eti arasında hir 

cumlanna karşı bir ihtiyat tedblrl • . •• • mu avele ımzalanmıııt.ır. Yapılan 
Gelecelt savaşta yenmek yahut olarak Çung-Klng şehrinden kadın ve zan kerih ıealı. dansoz topal olma· anlaşmaya göre fa.brilea ı 00.000 oli· 
yenilmek, ölmek veya kalmak de- çocukları uzaklnştırmıştır. malOnıdar. • ~~ı ci

0
0
0
0.000dRo!3.ok tipi ~-1:1hıkpv1e mektlr. Bundan dolayı her iki ta. un l'İbi: · uç emm yapacaıuır. u • 

• raf, yalnız kendi öz varlıklarını Teferafçı ve nüfus memuru da Juklardan J 5.000 j Mayısın ilk haf-
.ı V•ı k a ·ı ·ı b dA "d bl l'k Surabaya'da batırılan _ı_____ -•- tasında tamamlanarak köylüye da· 
uegı , en ı erı e u ~va a r ı • •• d.. ..

1 
k uaUD1IJ1yac- derecede kötü eJ yazılı ğıtılacaktır 

olduklarını boyuna söyleyenlerin gemıler yuz uru ece olamamaLd .... Halbuki maalesef bu ·-----
de varlarını yoklarını terazinin Tokyo. 21 <.A.~.) .- Japoon~~r cihete diduat edilmiyor. T elmik öğretim kanunu 

. gözüne atnıalannı istiyorlar. Surabı.ya ya gırdilden zaman mut- Gerek teJ.raflmm ve erek nüfus Ankara 20 (Telefonla) - Maa-
tefikler tarafından limanda hatmi· tezk...ı.i ;ı. iacleld • • rif V ekli eti. teknik öiretim kanun 

Necmeddin Sadak m11 52 semi bulmutlardıT .• Bütün .bu A 11 a.nlerm layihwm MzırlaDUfhr. Bu layiha ile 
• e• G F.,.. ... CI.. Witl olcill- olw!!anb ~alqma, okutma ewlan 

15000 pulluk may111n ilk 
.. Akkaeierı h f d a taıın a dağıtılacak 

1 -

CEt fıaUan gene yümldlJ - Que&elecdla -



S8.hl1e t AK'ŞAM 21 Mart 1942 

r Diin. Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ) 
• 

Harp tebliğleri Hindistan' da .~iiiiİİiii----~laiiilii;;lllill~--iiiİ9~-~-------~---·~-·---------· ·-----~I Avustralya 
yolunda Japon 

gemileri 
Alman tebliği görüşmeler 

15 gün sürecek 

__ H_A~R_rP>_D_U_R_U_M_U_,,l 
- 1, 

Bcrtlıı 20 (A.A.) - A1ınn.ı:ı ordulnn 
l>Aşkumandanlığırun tct>IJğı: 

Avustralya mmtakasmda 
Kerç ynnma.Msmda düşman mU

blnı kuvvetlerltı yeniden taarruza 
geçmiştir. Bütün bu taarruzlar çetin 

va.şiardan sonra pilskiirtülmijştür. 
~ düşman tankı yokedilınlştir. sı
vn.st-opol cenubunda 18 mart günü 
tıü.yük bir petrol gemisi bir hava tor-

Sir Cripps iptida bütün 
partilerin reislerini 

kabul edecek 

karşılıklı hava hücumları 
pllile imha olunnıu.,tur. Dombay 20 (A.A.) - Britanya • 

.Donetz kesiminde Sovyetler Al- hükGmetinin tekliflerini hfunil ola- 1 
mıın - Rumen mevzilerine Jt.nrşı mu- k 1 k 1 C · •· , 
yaffaklyetsız taarruzlarını tekrarla- lara ge. ~e o abn" .. rıpps ı?l m~~- ı 
mış}a.rdır Alman _ Macar teş'klllerl- tına ıntızarcn utun parti er, eıııı;an 

1 

Doğu cephesinde tiddetli muharebeler devam 
ediyor, Berlin bütün hücumların 

püskürtüldüğü nü bildiriyor 

Uzak doğuda: 
nin mevzİı tannıız1nn muvattald~tle umumiycnin bütün ıubeleri büyük ' 
nctfcelerunlştlr. Hnrltof oot'USUlldakl bir fac.liyct sarfetmektedirler. Haber ı Yeni Gine adasinda Japonlar 
kcslmdc beş yere truuTUz eden düş- verildiğin~ göre, h1ctnen bütün pnr· ı1 adanın cenubun<laki More.Sby li
man ağır zn.yln.tfa püSkürtülmüştür. t:ilerin ıefleri 26 martta veya ondan 1 manına doğru ileri haTcketine 
Doğu cephesinin diğer kısımlarında sonrw günlerde Cripps ile buluşma- devam ediyorlar. Japon kuvvet-
bütün dU..<man taarruzlnn neticesiz ğa davet edilmişlerdir. Meclis encü- )erinin şimdi bu limandan 200 
kalmıştır. Tarafımızdan yapılan ha- menkri o tarihten itı"bnren toplan- kilometre uzakta bulunduk!an 
rekcUerin heps! muva.ftaklyetle b~- mak tasavvurundadırlar. 1 

lnu tır ve pek yakında, donnnmnnın da 
n ş · Kongrr. partisine gönderilen bir ı yardımjyJle Moresby'ye karşı ta-

HdavSn sllet!\.hkula.rımızU Klnerlç ya!onmada- davetiyede fngiliz mümessih1e görüş- 1 aıruzn "eç---1-leri bı'ldin'lmek-
sm n ovy vve er n çı § mev- ek .. 4 6 .. T · .. cccg 
..ııcrı e e dr.~an tanklarına karsı m uzere veya mumes51 ın ıza· / tedir. Bunun dı ... nda Avustralya 
;kıde~ll v darb:l;r vurmuştur. Haia mı istenilmiştir. Cripps'in evvela kral mmtakasmda b.rş1lıklı bava bü-
kuvvcUerl doğu cephesinin merkezin- naİ'bi ile ve te~ii meclis azalarile gÖ· cum1anndan bnşkn mühim bir 
de düşma~ demlryolu münakalAtmn rüşeceğl tahmin edilmektedir. hadise yoktur. Japon tayyareleri 
ve havn alanlarına taarruz e·· rek bir Crippa, ayni zamanda Prensler mcc-

1 
Moresby'yi Avustralyada Dar

çok muvnftaldyeUer elde et.mlştlr. mi mümessillerik ve mccliııe dahil vin limanını ve diğer üsleri bom
Dil.<;mnn dün. 42 sı hnvo. s:ıv~armda bulunmıyan prensler ile de görii§e- l bardıman etmiştir. Avustralya 
düşürülmek surct.ıle 62 tayyare kay- celctir. Umumiyetle tahmin eruldiği· ,i Ye Amerikan tayyaıteleri de ye• 
betmlştlr. Tayyarelerlmlzden 5 1 iis- ne göre, Crippıı, isttişarelerini t 5 gücı ı ni Ginede Japonlann işgal ettik-
lerine dönmcml.şlerdlr. içinde bitirecektir. ı leri Jimanlan lımor adasını 
Şubat başmdanberi düşmanın sayı- St ff C • 

ca üstün kuvvetlerfle yaptığı birçok a ort rıpps bombardıman ctmişar. 
taamızl:ırı Sovyetıerc kanlı zayiat Kahire'ye geldi : Birmanyada Japon kuvvetleri 
verdirerek püskürten 46 ncı Frnn- Knhire 21 (A.A.) _ B. B . C.: Slr ' timale doğru ilerliyorlar. lngiliz 
konya piyade tümeni 11 gün zarfırvJa Stntrord Crlpps tayyare ile Kalılreye ve Çin kuvvetleri yukan Bir-
162 Rus tankını yokt:tmlştır. 33 Uncii gdmı.,, birÇak generaller ve amiraller- manyada kuvvetli mevzikre yer-
Rumen piyade alayı son günlerde ce- ıe konuşmuştur. Jqm~Jerdir. Burada yakmda 
s:ırct ve kahramanlığı ile temaytız Hindistanda dua gun·· Ü büvük bir muharehe beklemnek-

cı 

zarfında cephede mühim deği
§ildik olmadığını bilcliriyor. Al
man tebliği ise bütün uphe bo
yunca ıiddetli muharebeler ol
dağunu haber veriyor. Bu teb~ 
ğe göre Ruslar Kttç yanmada· 
t1111da yeniden taarruzda buluıı
mu~lar, çetin sava§larclan eonra 
bu hücumların hepsi tardedil
miştir. Doneç havzaeında, Har
kof un doğusunda, cephenin di
ğler kesimlerinde de Rusların 
hücumlan neticesiz ka1m1t{ır. 
Sovyetler h'er taraha kanlı zayi
ata uğramışlardır. Alman tebliği 
Alman mevzii taarnızlannın 
m uva ffnkiyctle n erice! en<I iğini 
ilil.ve ediyor. 

Bir kıı.ç gündenLeri gelen ha· 
ber!erden Ruslann ,Kldetli hü
cumlarda hulunmalda beraber 
bir netice elde edemedikleri an· 
laşılmaktadır. Maamahb RU11a· 
nn yeni kuvvetler getireıUc ta
arruvı devam edecdr.leri §Üphe
si:zdir. 

Libyada: 

1 
1 
ı\ 

l 00 gemilik bir teıkilin 
Cava' dan yola çıktığı 

bildiriliyor 
~ 
1 Milano 20 (A.A. )- İtalyan ga
~ zotlderinin harp muhabirlerinin ver• 
\ ds1deri bir habere göre harp ve nak
' 1i,ye gemilerinden mürekkep 100 ka-

dar Dirliği bir araya toplayan bir Ja
pon tqkili beş gün evvel C-avadan 
yola çıkmı§tır. Bu ~kil şimdiye ka
dar 3000 kilometrelik bir yol almış-

\ hr. Aynı haberlere göre bu Japon 
( f:iloeu Ş.mdi Avustra}yanm batı layı-

~ 
sına doğru gibnek.tcd.ir. Doğrudan 
doğruya Pertfıe mi yoksa Albany·yıe 
mi taarruz edileceği malUnı değildir. 
Söylendiğine göre Japon fil01Su Per-
tlıe bir günlük ve Albaniy'ye ild gün· 
lük meafededir. Bu suretle Avus
tralyaya Japon taarruzu ,arktan ve 
garptan ayni zamanda batlamlfhr. 
B~ka bir Japon filosu cenuba doğ
ru ilerlemektedir. Hazırhk hareket
leri Port Darvine, Port Momıbiye, 
Toı ee boğazındaki Hom ve Thurs• 
day adalanna yapılan ıickletli bom
bardımanlarla başlamıştır. 

Yeni Ginede tünel kıyısında ka· 
raya çıkanlan kuvvetli hirhlder aür
atle cenuba doğru ilerlemektedirler. 
Japonlar Port • Moreııby"nin Pınal 
garbmcla Morkham vadisinde bir 
hava üeeü teeİI etınitlerdir. Hedef
lerine buradan kolayca ulapnakta
dırlar. 

.&Li ile ViSLi 

Yıldız sarayının 
havuzu 

Ali - Yıldız aarayının m~· 
hur havuzu heIDJCrilcrin yüzme• 
leri için pİ89İn haline getirilecek
mi§. Gazeteler yazdı, oehirde 
dedikodusu oluyor.• Haber al
mışsındır. 

Veli - Aldım... Faka.t iki 
noktayı anlıyamadım: Yıldızın 
umuma açılması pdtilidır. Bu 
park, milletindir. Kapalı kalma· 
malıdır. latifade olunsun, doğru. 
Fakat her yanı denizle çevrilmit 
bir tehirde yüzme havuzuna ih
(jyaç var mı) . • • Haydi kıt için 
üstü kapalı bir hıwuz ol.aydı ge
ne makbuldü. 

- Fakat, olabilir ki, Yıldıze 
fazla halk rağbet etsin diye, bu 
pissin çekici bir ro1 oynasın diye 
düşünülmüştür. 

- İyi amma, azizim, bu nak· 
liyat darlığında böyle bir propa· 
gandaya da ihtiyaç olma.sa ge
rektir. Taksilere mi bineceğiz. 
otobüslere mi, tramvaya mı) 
Yıldız tepesi~. hatta yan yolu
na nasıl varacağız)... Her §ey 
zamanında gerek. AJiTeli 

\.. ..J 

Et narhı 
kaldırlldı 

<Baştarafı ı inci sahifede) 

et.mlştlr. ' tedoir. 
Malta adasında ha.va alanlan ve L;>ndro. 21 (A.A.) - B. B. C: 'ı Keşif müfrezeleri aıaaındaki 

hıı.va karşıkoymn bataryaları bomba- Hindistan umumi valisi 29 martı ı Doğu cephesinde: ~rpı~adan ve hava aı1ı: .. laı.ı-

Halbuki lstanbula 8Cnenin dört mev• 
ıiminde gelen kasaplık hayvan mik
tan ayn ayndır. Mesela kışın kara 
günlerinde normal zamanlarda bile 
pek az ha)"'an gclmektedU. Bu za.. 
manlarda .fiader tabiatile yühclir. 
bahara' doğru baharda kuz.u çıkınca 
et tedrici surette iner. Bu et piyasa• 
mnın §a§maz bir kaidesidir. HaU>uk.i 
na.ıh konurken bu cihet düşünülme
miş ve hakiki hesaplara istinat edil
menıi~r. Bu va:iyet karşmnda fiat 
t!cmevvüçleri göz öniine alınamadığı 
Ye - nakliye i§leri de müıkül oldu-

lnm~tır. Alınn nv tayyarclerlnden umumi dua çünü olarak tes.bit etmiş / dan bqka mühim bir ~ olma-
mü~ekkep bir filo. Akdeniz keslmlnd;? ve Hintliler: Ingiliz ım11etile beraber, ~ Sovyet tebliği ııon 24 eaat mıştır. 

ıran' da nüfuz 
bölgeleri tiç Inglllz tayyare.si diişiirmek surctlle o gün birlikte dua etrneğe davet ~~~"!""!"~~~~~~/1111111""""1!"'!1!"""!!!!!""! .. l!!!!!!"!!~!""l!~!!"!"~~!!!!!'IJ!ı!!"!!'l!!!!!!'ı!!'!"!!'!~ 

hnrbln başınd:ı.nberl bininci zıı.lerlnl etmist:r. -- - --- - -· ~ ~~-~ 

tazanmağa muvaffak olmWJtur. T' 8 ı• F•I" 'k 
ingutere etrnfmdakl 8Ularda savaş ~ lCQTef er ın 1 armonı 

=:::~:.:.~6f:'.i~.:E Japonya - anlaşmaları orkestrasının konseri 
gemiye ağır ts:ı.beUer olmuştur. Bun- Sovyetler 
ların tamamlle tahrip edilmiş olma.-
lan muhtcm,.ldlr. 
İnglltere cenup kıyısındaki liman

l:ırdnn birine de h:ıva akını yapılmış
tır. 10-19 m:ırt nnı.sında İngiliz ha.
ya kuvvetıerl, 28 1 Akdcnlzde ve Afrl
lm şimalinde olmak üzere 62 tayyare 
kaybet.mlştlr. Ayni müdder zarfında 
İnglJt.ereye karşı yapılan :mvnş'nrda 
16 tayyarcmi:ı ka:ybedllmi.ştlr. 

Türk coğrafya 
k rumu 

Japon denizinde mayn 
patlamasından dolayı 

hadise çıktı 
Tokyo 20 (A.A.) - Japon hü

kumeti sözcüsümin bildirdiğine gö-
l re, mayn mfilakı yüzünden Japon 
denizinde vukun gelen hadise hak
kında So11yctler Birliği ilo müz.ake
rder hala devam etmektedir. Faknt, 
§İmdiye kadar bir neticeye vanlma
nuştır. 

Japon sözcüsü, başka hiKliseler 
çakhğı h-ıklı:ında bir §ey bilmediğini 
iliive etmiştir- Bununla beraber, §U 

veyn bu balıkçı kayığının bir mayna 
kurban gitmiş olması mümkündür. 

İsviçre ile müzakereler 
bitti, Bulgarlarla da 

bitmek üzeredir 

Ankara 20 (Telefonla) -Türki
ye He Bulgaristan arumda bazı mal· 
lnnn mübadelesi etrafında cereyan 
edlen müzakereler bitmek üzeredir. 

Ankara 20 (Telefonla) - lsviç
re ile hükumetimiz araS'lncla cereyan 
eden ticaret anlaşması müzakereleri 
bitmifrir. Yeni bir mü,kül çıkmazsa 
anla,manın 1 Nisandan itibaren yü· 
rürlüğle girmesi muhtemeldir. 

Ballkçıllk 

Hükumet erkanı Alman 
büyük elçisinin davetlisi 

bulunuyor 

İngiltere ile Sovyetler 
yeni bir anla,ma 

yapblar 
- 1 ğundan - tüccar pjyaaanm ilı.tiyacı· 

Tokyo 20 (A.A.) - D~mei: ~ı ka~gılayacak derecede Jı:ı>:~ ~e
Asalıi gazetesinin Tahrandan ögren- 1 tırtmıyo~. Bundan h.ı.~ka hır ska ~o.~
ruğine göre, Orta p.rk yeniden ala- ı deden ti~aret etmek ~!~en ~uçük 
kayı üzerine çekmektedir. Söylendi· ı *~ayeh kasaplar. bu!~ mikyıı:ı-

Ankara 20 (Telefonla) _ 29 ğine göre, İngiltere ve Sovy'etler Bir- 1 ta crro yapamadıkları :açın pahal~ 
M t 

- '- A k l 1 la iiği Iranda karşılıklı nüfuz bölgeleri ı aatılan et için mÜ!fleri bulamıyorlar 
ar w.oamı n arapa as •a on • • ı · · -~li . d ·ı k nı_ı,_ f.l.. ik kuran yeni bir hudut a1"1laf11l4Sı yap• 1ve sermaye enm ten keye sokuyor• 

r... a ven ece ucırmı ı annon 1 H lbulci . d b 1 .k d 
orkestrasının konserine ajt davetiye- mıglardır. Bu anlaımanın akdilha- ı ar. l a . I pdı~asa a o ~n .. tar a 

ı d .. t J st H"'-"'-et _ _ı_,. beri, Sovyet1er Birliğinin Irak - ran et o sa fıat er U!fecek ve lr.uçük acı• 
er agı ı mı~ ır. ua.wu CJ"&.anı, .,, tl .. ... 1 ı · k 1 d .. · b l b •J eh l il · ı ı b k nsıer hududunda büyük kuvve er yıgdıgı maye ı a'Sllp ar a miiştCri u a ı c• 
~. usAlar veB'~~.,!e eEnl ~. u 

0 
p ve bu kuvvetlerin Musul petJol böl-

1 
ceklerdir. Fiatlerin düşmesi için de 

ıçın men uyuıı; ÇMJ von a· ba l db. • d k b • " d ctl' · b ı 1_ d ] .,,.....; istikametinde ilerlemeg .. e ba•la· ş ıca te ır, pıyaaa a re a eti pen m av ısı u unmaıda ır ar. c-· Y d ak - h _,_.. k 
•• dığı haberlerini takip etmiftir. uyan ırm uzcre nar ı kaııoırma -

Erna Sack, bugun Anka- Açığa vurulduğuna göre. yeni hu- tır. Narh kalkmca hariçteı., piyasaya 
rada konser verecek dut hattı, Hemedan, Sultanaıbad ve her nevi hayvan gclecdt ve halk, 

Ank (T 1 f _ı ) Al lsfahandan gcçmcltedir. ·Bu hat, 1muhakkak ki bugünden dıdın ucuza 

c.perası mugannıye&ı ma u-
Reisicümhur, bu yeni 

kültür kurumunun 
koruyucu başkanıdır 

ara e ~ o~aE -Sackmban İran hakkındaki 1907 lngiliz - Rus,et y~rehileccktir.> 
gün fstanbu)dan §dırimize gelmi§. a~laşması hattının hemen hemen ay· Hariçten canlı koyun getirtip mez-

Macar - Bulgar anlaşması - - - istasyonda Kızıla~ mıensuplan ve Al- m olacaktır. b?hada. kcatircıı bir koınisyoncu da 

d .., d .., ·ı • Ankarada bir birlik mnn ııefaretfıanesi memurlan tara- A d d•• •• dıyor kı: 
Ankara 20 (A.A.) - Geçen yaz ogru egı mış nizamnamesi hazJrlandı fmdan karşılanarak buketler veril- VrUpa a OVUŞ . - r-:_a~, piyasaya hayva!1 gelme-; 

Ankaradr toplanan birinci Coğraf- Sofya 20 (A.A. ) - O .F.I. : Bul- miştir. Ycmn akşam AnlcarapaJasta } k k aıno mvanı olmuştu.r. ~etekım, narll 
ya kongr~nce teşkili kararlaşan 1 gar telgraf ajansı, ynbnncı knyr~k- ilk kon~erini verecektir. ge ece ış ~on~ugu zaman hiç hır kasap na~h 
cTürk Coğrafya Kurumu> nun leş· lardan çıkan ve Transilvanyn ile Ankara 20 flldefonln) - Balık- •1. uzennderı et aatamamıştrr. Bugün 
b1ine ait hazırlıklar bitmis ve Kuru- ' Dobrucanın Ronuınyndan aynlması çılann tuzla.yıcı ve sanayicilerin !'<C- F b 1 sona ere hı ır piyasada koyun eti bulunmaması da 
mun çalı~ırr.alı.rına ha~l~nması için 1maksadi1e .B~lgarist~nl~ Maearistan nelik balık ihtiyaçlarını tesbit etmek ut 0 sırf narhtan ileri geliyor. Çünkü tüc-
için Ankara Valiliğince icap eden 1 anısm.da·~~~Jı .as~en hır m~hede üzere burayn gelen heyet Ticnret (Baş tarafı 1 inci :sahifede) car, nakliye masraflarını, güçlükleri 
müsaaJe verilmiştir. aktedıldıgını bildmm hal:ıerknn tah- Jetile temas ebni~ ve lıııir birlik b• • ·ı·kı • Sovyetler, İngilte.renin ileriye ve aaireyi düşünerek aldığı malı, 

Milli Şef ve Rei5icümhurumuz fs- n"lcçi ve as1~1z. old ğunu hildinnekte rıW.mname..i hazırlanmıştır. Birliğin iri ncı 1 erı ilişkin her türlü kaygıyı ve hesabı mahallinde ayni fiatlc devrediyor.>; 
met İnli. ü clürk Coğrafya Kurumu> ive yalanlamaktadu. • • adı cfstr.sıbul ve tevabii balıkçılar bir tara.fa bırakarak hemen bir Hayvan borsıw reisi ve müteahhit 
nun koruyucu başkanhklarını lütfen B. Antoneaco'nun ıstıf Si ve sanayi birliği> olacaktır. Birlikle cephe kurmasını dilemektedir. ve kasap dükkanlannın sahihi B. 
kabul buyurmuşlardır. Kurumun ya- mevzuubahis değil bıılıkçılı.V ~nayü tctkil~!la?~rrıI:· 27 nisanda 5 bölge Al k oynarken Rıdvan Sorak da bir mubarririmize 
sasma göre fahri başkanı sayın Baş- Bülaeş 20 ( A.A.) - Yabancı c:ak. t balık ağlan rve sa~a3?1 JÇl1l lü- merkezinde yapılacak manya, son ozunu fUJlları söylemiştir: 
vekilimiz Dr. Refılc Saydam ve fili k ,_1 d .1 h b 'I\ __ • k zurn!u maddeler kendılenne devlet· Mihvere bağlayıp kayırdığı irili N . . 

eyna.ıı: ar an verı en a erl'CJ'ın a - çil t . edil lctir ufaklı bütün devletlerin kendine - ar~ vardır '!lye .pıyasaya 
baıtkanı da Maarif V:ekilimiz Hnsan- sine olarak Romanyadn tam bir SÜ· ernın ece ' Bö'I el fu..ı_ I ı...' • ,..,_1 mal gdmıyor. Mesela İzmirde 130 
.Ali Yücd'dir. ku•net hük. u':m au"rmekteclı'r, A-tcn·- g er aıaaı liDO vınncı.- e- olanca gu"çlerile ~rdım et.mele k 1 k .ı--v;ı ..... Meclis pazartesi · . .. .1- • uru~a satı an oyunu buraya geti• 

Türk tarih kurumunun co'nun llıifns. hiç bir zamnn bal.is ) k ~nd 2{_~ısan~ ~ bölgı:::ıke: rini bekliyor. rip 11 O kuruşa satmağa kimse raıi 
mevzuu olmamışbr. top naca zm cnd ~a~cv tır.futıbrulp . el'J İkisi de haklıdır. değildir. Halbuki yakında lzmirclen.· 

ilmi toplanbları --- Ankara 20 (AA) -B M Mee· arası aaıı ıur&"Jye o ıampıyorı• .. .. .. . • . .. Petrol lambası yakanlara · · .. ·. · .. · : luğu da M~ Ank.arada yapıla- Sovyetler duşunur ki kenilisini ~sonra da ~aymana.dan koyun 
Ankara 20 (A.A.) - Turk Ta- as:ı bugun Şemsettın Cunnltay ın re- cak B .11 .. ı:- la yere sereA-,_ bir Almanyayı İngil gelmek mcvaimı yakl....,..Jttadır" 

f d . • -..li} tr 1 "I k is]•W• d l - 1 d t:r. ::ı sene mı ı ume maç n "-çr,,. • rih kurumu tara ın an tertıp ~ · en pe O verı ece ıgın e top anmt§, encumen er en 1 cakh terenl i ki bili Nariı kalkınca bidaıyetOıt piyaaa daha 
ilmi toplantılardan dokuzuncusu 21 Evlerinde petrol l!ın.bam. yakarı uınW1_!i heyete gönderil~ layiha ol- ynpı mıya r. n ezmes m r ne uzun yübelecdc. fakat emüı olunuz ki 
Mart 1942 cumartesi günü saat f 5 elektriksiz aileler ~esbit ed1l.mlştlr. m.adığmdan pazartesi toplanmak • • zaman, ne sonsuz emekler ister. _ • asa hollandıiı • • - bir müd-ı 
de Dil ve T;ırih Coğrafya Fakühesi- Şlm.dlyc kadar bu gttıl ailelere aydan üzere içtimaa son verilmi~T. Beden terbıyesı kanunu Almanya diyebilir ki kendisi Rus- detp!nra fiatler ke::liiinden di-
nin 347 numaralı dershanesinde ya- ~~~:n bulwuı.n gaz, bir ni- Ankara 20 (Telefonla) - Beden ya ful.ünde dağıbr ve Jlltılırsa, §CCelttir. Her halde naıh jyi netk• 
pıfocnk ve bu toplanbdn Dil ve Tn- rtıccckttr O:ı.zı ~ ny~ı.arn;oğ Te- Tevkifhaneden kaçan terbiyesi istipr1e heyeti yum (bu- Mihvercllerin şimdi esirgeyip sak- vermıaniftir.> 
n~. • Coğ~~" Fakültesi klasik filo- dan ~ ha~ v~ektl;ı- Tevfik hakkında tevkif gü~) toplanacak ve ~et. &tl~= layacaklan kuV?etıer kendilerini Odun kömür ..__;r İ 
loJı profesoru hay Rohde c.Aııado- Böylellklc fiD.Uan M kunıştnn 25 • • te1KS müsahaka talimatnamelenıu ' ' r-,,~ 
luda bulunan Yunan ve Latin kita- kuruşa. indlnnek mümkün olacnktır. kararı verıldı Jı::ırbul tJttikten aonra beden terbiyetıi korkunç alın yazılarından zaU>.n Et narbmm kaTdmlmam. bir tecrilıo 
Lc?e:ri~ hakkında bir konferans ve- Fiatln.r, litre b'J4madır. Her ev, n.yda. Adam öldürmek ~undan on sene kanununda yapslm89'1 dü~ülen dle- kurtaramaz. İyisi ml, ona bel bağ- be mahiyetinde olacaktu. Tcıcıill>ot 
rece?:tjr. Alakadarlar bu konferanaa üç litre alabilecektir. Petrol yaktı~ hapse mahkOın olup Üskfıda.r tevkif- ğişikHkler Gzerinde görüşmelere ba"° lıyan herkes bu kanlı kurtuluş den iyi neıt.ice alındığı tak.dinle kö-
9er'b~e gelebilirler. tesbit olunan evlere, ilç aylJk san fiş- hanesinden taçan 'fC İzmirde [;!:- byı::.caktır. yolunun yolcusu olsun. mÜT, odun, peynir narhlan da k~ 

ler dağıtılacaktır. llı.ndıktnn sonra tekrar knçıp - .. lan .... ~ . <lmlacaktır. 
• Fi.şlnl aımıynnlar, doğrudruı ~- bula gelen Antakyalı ~fik üç gün .. •• • Görülen ve anlaşı '!>' ...... ur. --------

İskenderun ve Mer ın ruyn ıaşe mildilrlü[.-.fine şikAyet ede- evvel A:1va.nsa.ra.:9da annesinin otur- Butçe muzakeresıne İki taraf bu yaz hem kendilerinin, B l d" be be 1 • \ 
1
. 1 bllecekıc dl duğu evin bahçeısin®kl kuyu 1.çhıdc • .. d 1 b-tün· insan e e ıye, r r enn 
ıman arı r r_. ---- yakalanmıştı Tevfik hak:kındnkl ev nisan ba§ında başlanacak hem bngın aş annın u • t ~ • • hk t 

Ankarn 20 (Telefonla) - Dcıv- Yoğurt fiatleri tak s:>rgu hftkimllğine vcrllmiş, ya: Ankara 20 (Tclofonla) - Mu- ve malzeme kaynaklannı birden zam ıa ~~ıd~ muva ~ 
let Demiryollan Umum Müdürü, • l • pılan snuu son_uı:. ~ knrnn Uı:: vazenei umumiye kanunu Meclise harcamak niyetindedir. Başka ça- gor U · 
Menin ve lskendenmdnki inceleme· Bclcdlyc 

1:!~t e:::ı~-u yo«turt ıe;1!tg:n~·~~~~=lr~ane- gdmi! w ~ümen1erd~ baı1a_nmıo- releri. de yoktur. Böyle olursa, bu~=l=t ~ = 
ler.ini.bitir

1
mittir. M

0
era

1
in ve 1s.kend

11
c- fiatlarmı tetkik etmekted1 . Y$rt ye verilen~ tTsltüd:ı.r tevklf.hanesm- !11"· Butçe muzakerd~e Nisanın yaz bıtinee Avrupada., barış ol- etmt,Ur. Belt>crlerin tarlfelerlne ıo 

run ımnn anna ev et demsryo a- fiatlan süt fiatınnn:ı nazıı.rnn çot. den kaçmn'k suçundan dol:ıyı bumda ılk haftasında başlaııacagı aa.nı1ıyor. masa btıe dövüş savaşçı yoklu- kurWJ zam yapılması muval* gönU-
nnca el kor.mu tu. Bu iki limanın pahalıdır. İktısat müdürlüğü bu hu· muhakmıe,ğ yapılacak ve bundan Ma~ye Vekili, o gün •. yC"ni sene büt- ğundan sona e~tir. mtıştür. Bn husustald tekltf bir bıO 
yeni idare tar \fmdan çalıştorılmasma susta hazırhyncnğı bir nı..pom Fi.ı.t sarım dlğei' ~lanndan dolayı hak- çesı hnkl:mda Medilıt• ~!ta ~-..-11 .. :.- a-.:ıı-k güne bıdar belediye dabn1 •lbnıeıolı-
ha§lanmıştır. IJdurokabe Komisyonuna v~rccektlr. tında nnmıt takibata geç.llccekUr. ~lun ... cakur. ~~ ..... - ne seıvkolunacaktır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Her nealin ayri bir 
Türlıçeai mi olacak? 

Haydarp.11a lİlesİ iV. l&Dlfta bq 
Ne.;.t Abay bana söad.dlii bir 
ıınelıctupta fÖyle yazıyor: 

••• 
Si& idi keu1a TürkçeÜ:ll ubsle

meie çalqıyonunas. Heldrmn "VU\. 

Zamanumda böyle ıeyl• yoldu. Bil 
Useliler bun1aım yeni t.-imlaeriıal 
okuyoruL Fakat cBu ne perhiz. ba 
ne Wı- hqasu?• ciminden. Bir 
«zarı>• yerin.: cçarpay• derken. ö• 
yandan da katı açalmamıt k~ 
lerle brtdatıyonız. Meseli biz do
kuzuncu ıınıfWann okudujumua 
Şem..ettin Günaltay tarafından yud
mlf tarihin lialettayia aabifelerind• 
ıu kelimeleri ıize bildiririm ı ( T evd, 
inkıyat, züht, makea, haile, anut. in· 
taç, mebni). 

Ya edebiy~t kitabunı.z 7 Meseli 
cGüstav F1obert 1821 ünunuevve
linin on ikinci Kiinü tevellüt etmitti• 
cümlesi vakıa anlqıhyor. Fakat ni· 
çin bunları öz Türkçe kelimelsle 
ifade etmemeli? 

Sonra. tcPederi, aa'yüarayreti, na· 
mus ve hamiyeti. hazakat ve meta· 
neti ile umumun Minnet ve muhab
betini kazanmtS bir adamdL • 

Rica ederim: Siz. söyleyin. bunu 
lisenin birinci sınıfındaki talebenin 
anlamasına im kin var mı? 

.\t$Sı' 

Genç okuyucum bay Nejat Abay'ı 
böyle ağır baoJı bir konu ile ilgilen
diği içiıı kutlarım. (Bakınız: c .. . Cid· 
di bir mevzula alakadar olduğundan 
u.~i tebrik ederim!ı. demiyorum.) 

Biz eskiler, yeni nesil k1U1ısında 
kalem oynabrken atik tetik bullDl· 
malıya. Başka çakar yol yok. 

Gel oelelim, liseli gencin yukarılci 
düşüncelerila de tıpatıp mutabık 
kalamıyorum. 

Mesela, Şemsettin Günaltay'm 
tenkide uğratılan tchaileıt kelimesi 
Türkçeden nasıl kapı dl.fan edilebi
lir? Edebiyat kitabının ucubeymİf 
gibi gösterilen cümlesinde ise yalmz 
«sa'yügayrcl» sözü 1942 Türkçesi 
ortasında aallanmakta bulunuyor. 
Öbür kelımeler sapasağlam dunnak· 
tadtr: Gayret? Namus? Hamiyet? 
Haukat? Metanet? Umum? Hür· 
met? Muhabbet? 

Bunların kartısmda genç nesil: 
- Rica ederim, siz söyleyin, liae· 

nin birinci sınıfındaki talebenin an· 
lc.m&Sına imknn var mı? - deıiıeme
lidir. 

«Hıwııkab Rİbi inoelmif bir a.nla
MJ, liseli genç bilmiyorsa elbet öi· 
renmelidir. Bu mananın bqka bir 

•lafız kalıbı yoktur. Ondan, «Aslı 
Arapcadır, biç duymadık da. .. » di· 
)"e vazgeçecek olursak. bilgice sönük 
liselilerirı diploma almalarına boyun 
eğmif aayılmz. Kaldı ki, «doktorun 
hazakati, hazık doktor» R'İbi sözler, 
okur yazarlığı az büyük annel~İmİ· 
%İn ağzındn bile dolqır ... ToruDiar, 
sekiz on senelik tahsil &Onunda on· 
lardan daha qağı seviyede kala· 
mazlar. Okula öğrenmek için girili
yor. Bellenecek $eyler arasında bin· 
lerce ckitabi kelime» de vardır. On· 
lan biz ezberlemiftik. Hi.li da 
«zarp• yerine «çarpayıt ı kafamıza 
sokmağa savaşıyoruz. Oğullarımıı 

de lütfen azıcık kendilerini zahmete 
soksunlaı . 

Bu yazım mektep kitaplarındaki 
Türkçenin avukatlığı değildir. Onla· 
rın da tekrar tekrar R'Özden geçiril· 
meli perekebilir. Fakat ben, her yı· 
la mahsus yeni bir Türkçe olmasına 
aleyhtanm. Netekim, 8 inci sınıf öğ
rencileri de bav Nejadın kullandığı 
alaalettayin111, «İfade ebnelc:» sözle
rine İsyan edebilirler. «Biz bunları 
J\A$ıl anlıyabiliriz ?» diyebilirler. 
Güstav'ın ayrı, Flobert'in ayrı bir 
imla üslübile yazılmasına da haklı 
olarak tiraz edebilirler .•• 

Kısacası: Yalnız kendi neslinin ve 
dar muhitinin kelime ve cümlelerini 
ölçü tutuo Türkçeyi onlarla sınırlan. 
darmaia kalkmamalı. 

Koca Türkçe aaırlann mabıulü· 
dür. Kıtalar üzerine yaydm11hr. Onu 
mektebe 1rirme çağından evvel ku· 
laktan kapmak kaf~ d elil. senelerce 

Sahi!e 3 

( B l R D J 11°·~ ç•rp:•-ıı 
•--.. -'·-------------•••••••-------------------•-~ Koy romanı ..• 

Bakkallara 
şeker 

Şeker ıirketi büyük 
bakkallara 25 ton 

şeker veriyor 

Hayırsızadada ~I Köy hikayesi! •• 

iki güadenberi köyden n köyle-batan motör dea INıhaeden bir hiliye kitabi ob-
.BLr tulU. aıtİltİDf madıecmeık üu-1 va.ffalciyetlerinden biri oldu. :rorum. V • fİmdi tu dakik.da lı:ıır 

... bundan veda .. eö.& bulunamaz ı Baz1111 kendi aöderina ldcıodinUı famın içinde yan yana aaral.mnıı bir 
NaPd'• sideliml de inanacalı aetdiiinf .... pldUIQnCl K aza yerine gidilerek IÜriİ çetme var. C6nkii bizim ~ 

Naoid' e aideliml aö:ı:ü. N&fid'in itiraf ettiği cSilrp.ik Dudu> Naıid'fn lıikiyeleri çefln8 batmd• batJıyor. 
ölçülmez aan'atinin. niılarda yarat· en beğendiği ve en beğendiği içUı ketif yapılacak Çeıtme bapnda devam ediyor n ç..-
tığı neı'elenmelt ilıtefinia. halkta olacak en güzel o;rnadıiı oyunlann• me ba4md• da bit:İ)'or ... Hikayeler. 

1 Naşide gidellm ! 

uyandndıiı derin heyecanın, dütün- dan biridir. O jübilem lc;hı de bu oyuo Geçen pa.za.r gecetıııl !l&yır.mıad& "romanlua naunn sanki Anado-
.. ..... __ celi inaanlara venliğıi huzur ve itm.i- nu seçmiftir. açıkl&nnda ka.ptaıı oemaun ldarestn- la köyl.t birer ~en ibarettir. 

.. son gü.nleroe balkın -=z; nanın, pe oynaraa her halde oyunu4 Naoid'in cBeyimin Tiyatroya Me- deki Kam.kuş motı6ı1l Ue H8öı icap- Ve köylü bütün yaJdini yalna çepne 
cwn1l yilzü:nden ... ~ 4.a- üd- nun albtlandıiınm itiraı: lcabul et- ralm nda oynadığı cBayram Aia> tanın 1dares1nd*1 DID9fll" :motörll .... -. seçiren adamdır. Parnuık· 
azalm~L Şeker 9u•~-, _.. ?n - - d -"IJ--'.l! ı·· d ld •w, , bunlardan V'a-lrTt• iDi)- 1- '-- L 1-1 __ ..__.._'I • • L-.1-} ue temu etmlf Te 1lk olarale mez .~ ~r.. . ro un e e e etıtiği muvaffaltiyet ça.rpuJIJUŞ, .....___ lllrl - - _.,... ---:'1re 25 ton §eker ayımuft.ır. 25 ton Nap~ e gı~~: ~~r~esı hay~a~ hakkında tam bir fikir edinebilmek törll ba.t.mı$ı. İJı3. tayfanm ölmelıeıi clOldwwbn yaYUldalann. sörür1-; 
şeker toptaııcalar wsıtaslle b{iytlk bıraktıgı san atinin. gunun tecellısı- ancAlc: ona o rolde gönnelde ka· Ue neticelenen bu kazadan dola.yı bütün atldar münhaaran çepne ba-
'--•-'_:"ara. ...1nlhtııa--........ AlrJtet, tev- ne uygun, binbir türlü cilvesini sey- bildir. E.ıılh ceza hlkiml ta.ra.fından tovkif pnda "9Çel'. ~ aabnelerinin L--L.. 
.._........ ._. C<IA~.. Y edilen kaptan Oe.rool halctrmdald ev· • .,_.,... 
zıat ııstooinl lqe mOıdlirl(ifüne vere- redelim. cCez.a Mahkemeai, Mürebbiye, rak 80rgu hA1dmlne vıertlmlşUr. yerlerd.e. rıeçmeaı memnudw. ICmlar 
ce1ttlr. 25 tıon şekertn yerine sıırfedi- Nll§":d'e gidelim: Tiyatroyu doldu- Yavrum Komiser, Hülleci• piyesleri Sorgu MkiınllR1 de isticvap sonun- teatilennı dold•dald.an •oara en. 
1lp edilıned1tinl anlamak için 10 ki~ ran her scrviyede halk araııma katıla· de onun yüksek san· atinin tezahür- da kaptan cemal lta1dcındald mevt:u- rinde tatamazlar da. onlan om•n••· 
'11lk blr komite aynl.acaktır. rak, s*1eden apn, seyircilerin ru- !erinin birer vesilelel'idir. Ben gör- flyetln dev:ı.mma karar~. rma dayarlar, öyle eötürürler. 

huna karıpn o derin heyecanın kök- düklerimi sayaım. Halbuki muvaf- Kazanın ne şeldlde cereyan ettlli- Muhakkak ki Çetme batı köyiia 
KÜÇÜK HABERLER !erini araıtıralım. fakiyetle ba~ardığı roller saymakla nln te3bltl içln bir ehli vukuf heyeti en mühim yerlerindendir. Ukin köy 

Nqid'~ g'ideliın: Sahneye çıktık- bitip tükenmez. Hepsi ~ı ayn onun seçilerek her ik1 motörlln bptanlan yalnız ve yekpare bir çeflDe midir? 
* Fatih clvaıında oturan Mahir ça onun hal ve tavrile, bakıılarile. yaratış kudretinin eriıilme:z: örnek· ile birlikte motörlerle kaza yerlne Ve köylünün teatisini doldurmaktM 

adında. 16 ..,..,..,nda. bir çocuk dün çar- cinaıılarile 'bütün gözleri, bütün ku· leridir. glclilecek ve bir keşif yapılnca.ktıl'. L •• L- • • ok d ? Bütün b -• 
J ....,..... Kazanın vukuu §e4tl1 bu suretle de ~ lfl Y • mu ur· a,.-• 

§1 civarından geçen btr tramvayın ~ön laklan kendisine nasıl bağladığım Naş.it bugün, hastalığı yüzünden, tes'blt edildikten sarım evrak ağır ce- boyunca habire milyoDlarca ve mil-
bnsa.mağma ntlama.k 1sterlcen duş- seyredelim. dünküne benzemiy~lir. Fakat cmi· z:ı. m:ı.h'lreme5lne verilecektir yarlarca testi mi do1durw durur? 
müş, başından yaralarun.ı.ştu'. Mahir Naşid'e gidelim: Hiçten bir oyu- nim ki yannki Naşit yine dün'kü Na· 
Cen-ahpa.şa. hastanhkeısinei t kalb d1ırılnrak nu büyük kudretile nasıl bir varlık sit olacaktır. Çünkü, tekrar ediyo- Ek• may~':;:pcı, J;:7=b~~d~ 
kaza etrafında ta ka a aş :J.nin\Ş- w " I' 1 • f lal v d 1 ım vazı·yetı• "'r" -·- ip&l"A ca.,-tır yaptıgını gore ım. rum, yanız tansıyOC'l az ıgı o a· ru varda. Ve fark denilen yerin ba-* Temizlik nmeleslnd<?n Hamdi Na~id' e gid-e'fun: . Nefsini h~.z~~a yıs.ile kontrol altında tedavid~ b ulu· kiki çelıreai ne lcadar ayn oluna ol· 
Yeniköy caddesinde yolun kenannda- kavuşturmak emeli, can ve gonul- nuyor. O kadar şefkat ve dıkkatle sun. onlar bu dekonm cazibesinden 
ki çınar ağaçlarını budnrken yuknn- den eğlenmek itminanı ile tiyatroya tedavj ediliyor ki yarın belki eski· Vali muavini Çatalcada kendilerini kurtaramazlar. Gidip ha
dıın attığı büyük bir dal yold:ı.n ge- gelen halkın attığı kahkahalarla fe- ı;,foden da'ha canlı olarak sahnesine vaziyeti c_ok iyi buldu kikisini görseler bile, yuılarmcla 
ç.en HaJTl adında blrtnln başına çar- rahlanalım . \' c rollerine ka:vıu~caktır. p.rkı gene 0 acayip, k1İ4elenmif de-
para.k yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu Naşid'e gid elim: Biz de ondan Fazla olarak ibu hastalığında a ra· kor içinden RÖstermek isterler. 
hastanesine knldınlmışhr. neş'-c payımızı alalım. nıldığını, sorulduğunu öğrenecek, Çatalc:tdakl ekhn 1.şlerlni yerinde • .. • • 

* Müzeyyen adında bir kndın Mer- Naşid 'e gidelim ..... yazık ki geç kalbindeki tereddüt gidecek, sevine- görmek u;,ere evvellri gün Ç:ı.te.lcaya B&Zde de böyle ldifelenmq, baa· 
canda Sokur handa. oturan Ha.ticenin kaldık. Naşit şimdi oyınamıyor. O cek, teselli bu]acak, neş~ artacak, giden Vali muavini B. ~t Kınık ma kalıp bir Anadolu ve köy dekunl 
odasın:ı. gldC'rck su içmek bahanesile · d . d l k d' . N . . N . 1 .,A,.,rlmlze dönm1' .... ür. B. Ahmet Kı- ..... Köy ve köylüden bahseden bi-
lçerlye .rrı-..ı~ ve Hatice su getlnnhı. §il~ ı . a:nar arının en ısıne oyna- yanı aşıt yıne tam c aıııt > 0 a· ~· "'i" 

0 ..... ..,, """ d - b k h ak mk Çatalc:ı.dnkl ekim vaziyetini QOık iriye mi yauıcalmnuz 7 •• Hemen be 
üzere çıktığı sırada Müzeyyen .sandı- ıgı ır oyunun 11 ramanı olmuş. c lır. iyi görmüş ve bu hususta bir muhar· dekonm en beJlibatlı yerini aabne7• 
~ kan.ştırarn:ıt lçlndek1 625 lirayı alıp O şimdi, halkın göz bdbeği olmasına Tı.irk tiyatrosunu sevenler ve hi· rirlmize şunları söylemiştir: eetiriyonunuz: Çepne! .• Cetme ba-
kaçmıştır. HntıcenJn müracaatı üze- rağmen, gözlerden uzak; fazla :iyi maye etmek isteyenler için Naşid'i _ Çatalcad:ıld yaz mahsulü 9<ı1c tı!. Ve ondan sonrası yok 
rlne 7.abıta Müzeyyen\ arnm:ı.ğn baş- kalbli olmanm, fazla hassasiyetin, anmak, aramak bir vazifedir. Ben lyidlr. Alınan tedbirler sıcye&ınde her Geçealerd b' eb. kad 
lamıştır. fazla nmırar.ın tesirile duçar olduğu bu yazımla. vazifemi yapmış olmak türlü hububat. seb2ıe ekilm!ştlr; :faa- harririnin -::~-' ~· ecrı blb" •. m .. nw-

*Bir suçtan do!nu'ı birinci ağır ce- hastalrktaıı keadini tedavi ettiriyor. için, onu aramağa baolıyorum. Tesa- llyet demrn ediyor. Havalar müsa1t •-- .. leşe uaunu s•· 
:z.a nuı.hkemes1nde muhalremesl yapı- Naısid'in hayatı oynadığı oyunlar düfün cilvesine bakınız ki onu ilk de- gittiği tak.diride Çatalca. ve havnllsin- zetelerde okudum. Bu lcadan YUICI 
lırken mıı.hkellle b:ı.şk!tibl İbrn.hlme kadar ibretlidir. Hikayesi yiirekler fa bulan da ben olmuotwn. Bu kü- dek! ya.z mahsulünün - geçen seneye balanq ki birçok senç romancdu-. 
vazl!e esnnmnda hakaret eden Jozc!l- acısı olur. çük tefahürü bana bağışlayınır.. nls'betle - Uç ınJsll fa.zla olaca~ mu- hikayeciler kitaplarmda gidip gör-
na adında.ki kadın asliye altıncı ceza Naşit halkın göz bebeğidir, amma, Bugünkü gibi hatırımda. Memle- hakkaktır. medikleri yerleri anlatıyorlar ve ba 
mahkemesinde bir buçuk sene hapse fıakikatte onu aylıkla tutanların elin- ketten uzak geçen senekrden sonra Buğday da çok lyirl!r. Buğdayın da yüzden müth4 ve l[Ülünç yan1qlılda
mıı.h'kfun olmuştur. de bir bebe!t gibi :idi. Aldığı parayı istanbula avdetimde elleri> gazete- geçen seneye nazaran 1ki misli olaca- ra diifüyorlar· bunun üzerine lenf * Hasır iskelesinde bir handakMi 

1
us; hak ctmok iç in iptida durmadan oy· sine fotisap etmiştim. Orada tiyatro· ğ:na süphe yoktur Çatalcadaki halka romancalar ~ bir cKılavuz kitap• 

tnfa. ve Mehmet ndlnnnd:ı. ı !iv• d .. ··ıd . d ld d . 1 ..ı n.· m:ı.klne verdik, tohumlar dağıttık, kal -•-·- Kıla . ..:...ı.... NI 
luk b da llerlnl yıkarlarken na ı , uzu u oyna ı. yoru u oyna· ya aır yazı ar yazıyoroum. vır gece alınan t edbirler sa..-nde orada er_ne -..ı•ut· vuzun ı"......., 

mus a.şın c d h 1 d d Ç" k .. · ' 1 'd " tt' Ç k "- w d ' ,,._ nehrinden e ••-- -'---•--.1 sabun yüziinden acalanndn k:ı.vgoa ı, asta an ı oyna ı . un u mnışe- ' "aşı ı Sc,}'TC ım . o uegen ım. hummalı bir ektm sefemerllği vardır.• v .-..... cunun1111·mmuan 

çıJcrmştır. }{a.vgadıı bunlardan Meh- tini aıncak o} narsa ttmin edebiliyor· Aynen ~u satırları yazdım: ~tunu.z da Oky~ua adalarına kadar 
met eline geçirdiği büyük blr demir du. Sarfettiği bütün kudreti onun cKendisinde büyük bir kabiliyet Edebiyat fakültesi gecesi birçok Y_erlere ait eayet esaslı malU-
çeklçle vurarak Mustafanm çene ke- tansiyonunu arttırd ı. Şimdi artık oy· hissolunan Naşit Bey, an'llC'lesini mu· K "lt" k hazır! tunadı mat verıyorımq. 
mi~ln1 kırmıştır. Dün asli~e sekizin- na"!ıy? r. 0-/n~y?mıyo~. . . haf.~zakar ~ir .. ~rette ya~attığı, ~~bi~~ ğın:anu~i 3 ~~n tehtt :lldiğW G:Uç romancılar ~~aruu 
el ceza ma.hkemcstnde yapı.an muha- aşıt fazla ı}'l kalblıdır. Sevdıkle· rolunde dıklcati celbedıyor. Gordu· ı bHdlrlrl". hancı memleketlere gotüreceldene 
kemcde Mehmedl11 suçu sabit oldu- rine açık olan k-Jbi gibi muhtaçlar4 ğül]l. bir n~·i sahne orta oyunu tc- hemen kılavuzda o ..Jıifeleri ~°"" 
~~an scklz ay hapsine karar ve-rll- açık olan eline giren paralar elinde Jakki edifebilecek, piye.le seyirciler G .. .. -IJ .. h t L _ 1_: _:ı, lar, hatti aenç ifllda aeveiliainia ka-
m ş r. dt.rmnz. Bu yüzden bir varlık sahibi içinde tıınınmıo bazı zevata da tel- onu U as auaıug laıeaklan otelin ismini bile bulup ÇI-* YecUkule clvarıı:da Ermem me- olamadı . mihler yaparak oyunu canlandırma· kayıtları kanyorlanmt. 
zarlığının etra!ındnkı demir parmak- N · f ı h B·· .. l ~ b '. t'" k ·ı 1 
1 kl SÖkü l .... ' ,.,..,_..,la Nl- aşıt aza assasıar. utun stan· ga u un uvvetı e ça ışıyor ve mu· Yardınısevenler cemiyeti lstanbul Acaba bizim İçin de bir cKöy la-
l ıı.rı P ç:ı. a,-,.c. J~ nan b ) h Jk d ' L"f' vaffak oluyor L 
yazl adında biri asliye altıncı ceza u a IO\a - ne ıyo~m - . u ~~ İ . . . . .. . . l l'llerkezinden: Attığı her adımda ol- ııa\'UZU• yapmak faydalı nu cl11r 
mnhkemeslnde muhakl".tne edilmiş, mcı;ıl~':ıt halkına tes.l·.m . cttirdıgı 1 « bı.ş• ~~n hızım «Arlohn> ım~z: du!;u glb1 gönüllU hasta.bakıcı kurslı\.ı dersiniz? Zannetmem. .. 
sabı.lmlan da göz önfinde tutu!ara.k san atıne rağmen resmı hımayeler- sın . Bır gun olacak sana kıymetıru nnı da muvaftaklyetle itanal eden Vala. bütün bayat abat 
beş sene hapse mahkum edilmiştir. den mahrum kalması kalbinde derin I meydana çıkarabıilecok bir zemin gellll kız ve 'kadınlanm.ıza 7/3/942 ta- manlan yumakla ~-J~ 

* Türkiye Turlng ve otornobll ku- bir !a~a açm~f~r. . . hazırlana~k:. . • rlhtnde Emlnonil Hnlkevlnde yapılan les Venıe dünya denilen yuvar)aja 
1 um undan: Türkiye Turtng ve otomo- Na~it, nefsım telef edercesıne dı· . Ben o gunu beklerken Luguıı san • bir törçnle diploma.lan da.Rttılmıştır. adım ad d l bir ad 
bil kurumu senellk heyeti, nl.sanın 18 di~erek, çalışaralı:, yorularak ilk de· atınin takdir olunmadığın<lan kork· Yeni kurslara başlama~ bfiyfik blr lır Hal.,:. = Al~ aam
lne rnüsadıt curna.rtest günü ~ted<!n fa aynı hastalığa tutulduğu zaman • tuğum Navit Beyin lehinde bu sözle- hevesle bekllycn milstnkbet gönüllü ~d ~ O~~ ı..: 
sonra saat 3.30 d:ı. Tepeba.şında kıl.~ da, bir müddet sahneden uzak kal- ri söylemekten pek memnunum.• hastabakıcılanmızın kayıtlan da. her a& .. .. • an. 
ctHa.lkevlnde. t.0ı>lıına.caktır. ''asınan mıştı Bu müddet zarfında kafi dere- Yazım L' 'ti t f k d paza.rtes1 günü saat on d&tle on altı radora gotüren meth ... muharrir be
bu maddede münderiç azamn t"ŞTiC- cede. aranmamaaı muhitinde tiyat- «Palyaço mıu~'nı-'~ka:-tl'~' anı tı~par.dı. arasında Emtnönil Halkev1ndıe yapıla- men hiç seyahat etmemİf bir adam-
ı il rlc l • e&. ı ıgu yap gım ı . c:ıı..-tır dır Dün h k" • ol-
erl S:tygı e a 0 ~ur. . roda yokluğunu duyurmamak için dia ıedildi. O zamarı hemen hemen · ~ Y~U: ~· .::_.. * HardarJ?aş:ı Numune hııst.n~e.sıi sarf/edilen şeytani emekler onu çok tek ba:ıma onu müdafaaya med::ıur * İtlna. ile hıızırlanmnkta bulunan ::ruanm >'Amiena !~..:...~-·! -~-

kt)'lll<'tli he.Jcımlcrlnden dokt.or F:.u r h · · o b" 1 'h ı d'I Jd ...,._ 'k •- · ,...... ........ -
Vural, evvelki gün Sıhhiye Vekaleti ma ~~n et_mı~tı.. oy .e ı ma . e. ı • ? . um. r..aman c~tı çc a:anaal'ıme İstanbul verem mficackle cemlyctl auıda tahta muaaı üzerinde bayata 
•A f d il . .. , 1 he eti llUZU- mc}•ı ızzctı nefsıne yedıre.memı~tı. •~tırak edenler çogaldı. balosu, bu akşam Ta'kslm. gazlnosun- -:.-.:.. __ ,___ burad 
....ro m :ı.n seç en Jt4 Y N . h . d h ' d v G b h d la ._.. ...... ~ an pasaport• 
runda ihtisas imtt.hanını muvaf!a.kl- aşıt usra~ an usrana a ugra· ar. !n. tanınmı~ sa 1!e ~ .am rın- da verllccekt.ır. Baloda çok ııeng1n bir larmı Termİıı, bavullarını ellerine tu-
yetıe \-ermiş blrlncl sınıf dah iliye ml}tı. Nasıl ugramaınn ~ Ona, karııı· dan bmnın onun san atını aynca de pl.ynngo çekllecektlr. Piyango ara- luthırm zak abat) ıkar-
mütehnssısı ~ım .. ..+-ur. sında hayatının en ta ılı dakikalarını takdır etmesi bile bir mesele olma- sında kıymetli mücertıerat da vardır. tır U4 Hve ttiu A aeyt 

872 
ere ç ·nc1 

"'51" d w h lk k' · k d w · w b .. N 'd" • lnlf • a ıenesı • G d kt.o kllnlk ·e polikonikten yaşa ıgı, a ın zev ının artı egıı· sına ragmen ugun aşı ın san at !.!.."~.!•u11uunouiuuı.......... Aıniena' ekili 30 burad 
get~~:n ~ki :yn• ıuı~ üzerinde ta.m tiği kanaati telkin edilmek :ic:i'eniyor· kudretini tealim etmi)•en kalmadı. I O la ı_ d'I . IA ·'- d kalan Jule) ç V p , . bir~- '-~ 

d O "k · · h . 1 O k etli • tkl!. :a._ •• • .::ı. • yor ar. n r Ken ı enne aya eıe- es eıne m ııu::nr o._ bir vukufla muvaffaklyet kııı:mmış- u. nu ı na ıçın er şey ~apı ıyor· n11. ıym sana .. r, nu,-UA san. d k . P • .. :.r Eyfel kul •• bil .. 
tır. du. Aldanmamalı idi. Aldandı . Çün- atkar, Nqit adlı eş.siz '!ürk aktörü ~ e para azana°!ular~ da bu gı· ~. ".~1! . eısını e ROi'-

* ithalatı kontrol için gumrük it- kü çok yorgundu, çok bezgindi. Hal· sıfatlan verilmeğe başladı. İsim zik- ~ı iıareketlerle san atleıının çok çc- mediğini ıoyl~yeftl~ vardır. 
hal beyannnmel<?rl, badema bölge b- ibuld çok sevdiği dünkü seyircileri, retmeğe, cümle sıralamağa )ü:zum ~ın ve çorak yol~~da yürümek ve F~at bu br misal 0~ Belki 
şe mfidürıüğünden geÇ('Cektir. Böyle- dünkü halk ne ise bugünkü de o. Bu· var mı? ılerlcmek cesaretını kazanırlar. «~ennı ~omaıu Jullea Yemem yap-
likle, memlekete yeniden ithnl cdU- gün 0 halk Naşid'in sahatede bırak· Bugün biricik halk san·atkarırn Selim Nüzhet Gerçek bat sibiF.deb~ bafmda yazalar am-
mlş rnnllann miktar cins \'C ı-ımıere .. . . · B .. N 'd' k IA ız ma... ı roman asla! ... 
n.lt olduğu anla§lln 'ktı • tığı boıılugu pek JYJ sezıy~r.. ugu!1 .~ııı e ço ayık olduğu alak8(Y1 Sayın Ncclp Fazıl Kı.sakftrek'e: Hikmet Feridwı E. 
===':'Z'lrwr.~nT::..ca~ ... r"". """""""==-=-~ düne nisbetle onu daha ıyı takdır gostermek, onu aonruz ihtimamlarla t.Efendlcea b&.flıklı yazınızı okudum. , ..................................... . 

ediyor. Nas.! olur da o halk Naşi?'!: tedavi eden doktnrlarımıza teşekkür Esas sualim t.a.rafınızdan mesltllt ge- F • . . . . 
uğr&fıp öğrenip kullanmak lazımdır. bu büyüle: halk san·atkarı Naşıd ı etmek yapılabilecek en giizel 'ııtir çlldlğine ve yazımda lntlhe.I meaele- 1 ırın IDfaıı ıçın bır teldıf 

Liseyi, batta üniversiteyi bitird ik- arnmaz. Hem bu suretle bugühkü Türle ~yat: s1ne dair h~ bir ima ve f{iphe bu- Bir AJman fi.rması ~diyeye mü-
. • ')'- kı' ı · ı rosunun bu"tu"n art' ti . . _ı lunmadığına göre, ttArazlanm.ı bu hu- raca.at ederek blı'kaç büyük fınn ın-hm ıonra d a Türkçe üzerine emek Naııit şöhretim ı ,. ta rJt ı oyun A· ıs enrun m1RltaÇ usta h -..ı.. d 1 nlh ..r.•·fınet 

1 H A w fıv.. olduldan \Jü ·· ı_ t •ı_ 1m s er ş ... ,... uru ac'""., .,....... ş:ısına miisaad.e 1stemlşt.ır. Firma ba 
venneliainiz, hakkında 11yabi sevgi rından biri 0 an « arcm gası olu ç··_ı .. yu~. eşva yapı 11 bulacağmra ve mücerret flk1r mese- husu.stakt şartlarını belediyeye blldtr-
duyduğum bay Nejat A bay ve ne· lenİyor> komedisile kazanmağa .b~!- A r. urum hmuz cE.mdc.li San.at- lelerlnln konuşulmasına 1mlln. hasıl mtştlr 
ıild&flan... ladı. «Ho~kadım G~e> de ~aşıd ın :karla~ Yurdu•. na kM"Ufamıyan artiılt ol:ı.catı blr zamana tallk ediyorum. i~ mUdürlliğii flrmnzı.ın tekll-

(Vi. - Nu) oynadığı cBacı> rolu emsalsız mu· ler boyle cemılelere muhtaç bulunu· s. N. G. tini tetkik et.mektedJr. 

Bay Amcaya g öre ... 

BE~ ~ •. HAYIR, 
VE R'ECE6/H BEN _-

\/ERECFdt"ı4 

? 

- Hayat pahalılığının ahlak üze-1 ... Eskiden ilci ahbap merhabadan 
rinde de tesirleri olsa gerek bay sonra hemen tabakalara davranır, 
Amca... biribirine eisara ikram ederludi l .. 

···Lokantada yemek parası yü-ı .. . Konyalıların misafire döie dö· ı ... Pahalılığın iıte bunla11 hoe.r günl B. A. - Korkma! .. Eskiden kır\ 
zünden biribiıine çıkıpnlar olurdul .. ğe helva yedirmeleri de bu cömert· biraz dah a azaltmuında.n korkuyo· yıl süren bir fincan kahvenin batan 

Iİğin mubalijala bir ifad esidir!.. ruml.. artık yüz kırk yıl aüreceld ... 



khlfe • A8f AM 21 Kart 1842 

Bugün mükemmel bir surette ellenmek ... Ne& Ye pbam 1ı1r ilim sini* llftli ICbmııi 1stenenlsT 1 Günlük Borsa 1 Bugün S A R A Y sinemasında 
M B L B K ıin1111111ndı &tan.but BoJ"!Ulllm lt/l/INJ natıarı Dünyanın en me,hur Tenoru, umanımmn KAROSUSU 

·ARJ A NTI NA Londra tızerıne ı aterlln 
Nevyort 1lzer1ne 100 dolar 

Cenevre üzerine 1000 
İsviçre frankı 

L. K. 
G.22 

180.'70 

30.US 
12.39 
31.16 

B E N '-' A M i N O G 1 G L i 'yl 
Napoli'n1n sihraıniz manzaralan arasında çevrilmiş 

Sevdnğnnıı Kadın 
Şaheserler Şaheserini~. Bq Rollerde: Madrld tızerlne 100 pemeta 

Stotholm ftzerlne 100 turon Filminde teganni ettiği «ROMEO - .TULlETl'E» L' Arlesienne 
«LUCIA.,, şarlolarlle ccMARİAı> Napollta.ine romansını dinleytn1z. Betty Grable - Don Ameche - Carmen Myranila ESBA?tl ve TAHVİLAT 

İIAveten: MİKEY MAVS'un g&iilmemtş renkli blr filini 
Bugün saat 1 de tenzllAtlı matine CAZ - DANS - ORKESTRA EÖLBNCELt BİR MEVZU - TABit RENKLER % 'l 941 Demlryolu 1 20.05 

% 'l 941 Demtryolu II 19.!!0 •••••• 
Senenin «LAGONGAıı dan güzel yegA.ne i'ilmJ. Bugün Seanslar: 1 - 2.30 - 4.30 - 8.30 ve 9 da 
DİKKAT: Sayın müşterilertm.iz Sinema salomm.a yainl3 seans başlamadan kabul edileceğinden 

her seans sonunda tamamen tahliye edilecektir. IRADY_oı 
Bugün s u M E R Sinemasında Bugiln saat ı d• tenzilatlı matine 

Müjde!. .• Müjde! ... Müjde!... Müjde!... Müjde! ... 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
(ARŞAK PALABIYIKYAN) 

Bugüne kadar gördüğünıiiz en eğlenceli ve en büyük 

Filmleri olan 

Al TIN ARAYICILARI 
Filmi ile pek yakında İp EK Sinemasına geliyorlar. 

Bütün ızhraplann toplaı:ı.chğı yüksek heyecanlaT ~eseri 

TAKSiM SiNEMASINDA 
Bugün 

Birbirlerini ıcven iki gencin kurdukları mes'ut ~yı tarumar edep. 
eski kafalı cahil ve :ıaHm bir ana ... Servetlerine mağrur hazır yiyici 
bir sürü dü§kün insanlarla mücadele eden temiz ve namuslu bir 

ailenin hazin ve bıcyecanb romanı. 

YIKILAN YUVA 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

BOYOK REVÜ ve I<OROLU 

8 as Rolde: .s:~:taı~::ra~~cı:nünin Fi TMA RUSTü 
TÜRKÇE ŞARKILAR 

Nağmelerile b~tün ~tanbulu MÜZEYYEN SENAR 
mesteden eşsız okuyucu 

Tarihi Konserler Solisti NECMİ RIZA 
Musiki Adaptasyonu: Kemani SADİ IŞILAY ...... Tamburi 
bestekar SALAHADDİN - Kemani NOBAR ve 36 kişilik 

SAZ HEYETİ 

LÜTFEN DiKKA T · 
Bu eserin düğün ıahnesi (Kızım Dıvmasm) filminin bil§ yıldın 
BEDiA MUSABNl'nin Kahiredekl (Bedia Kazinosunda) yüzler

ce muganniye ve dansözlerin iştirakile btİp edilmİ§tir. 
Bugün saat t de ten.zil&tlı matine 

~--• se,·en, istirap çeken ve perestiş eden kadın .•• 
CHRİSTİNA SÖDERBAUM 

Metresinin ihtirası için sadakatsız Koca .•• 
FRİTZ VON DONGEN 

ta.rafından oynanan Mevsimin m büyük Aşk Romam! 

BALIKCININ KARiSi 

·.t1li Sinemasnıdıt Filmini 

görün Uz. bugün 

Bugün saat ı de tenzillltlı matine 

İBRAHıM ÖZGÜR 
Her Pazar saat 15 de 

StlREYY A SALONLARlNDAKİ 

Danslı Çay Matinelerinde 

Bütün KADJKÔ Y haILna 

Zevk ve ne§'e lçlnd~ bir tat.il günü geçbtl· 
yor. Biletlerinizi sinema gişesinden evvel· 

den temin edhılz. 

1 M A R M A R A 1 da 

REBEKA 
2 inci Hafta 

Son günlere yetişiniz. 

Aynca: 

Dünyanm dahi bestekarı 

PADARE\VSKİ~nin 

PiYA NO KONSERi 

Ommügülsüm Tüken
mez'in vefatının 

dörüdüncü yıldönümü 
mevludu 

Bursa ~rafından !~ıerhum Ah
met Faik ve zevcesi Umnıügülsüm 
l'ükenmez'ln ıııhlanna hC'dlyeten 
22/3/942 yarınki pazar günü ö~le 
namazını müteakip Erenköyünde 
Cadd~bootan camWinde hafız 
Burhan'a mev!Ut okutturulacak

tır. 

Akraba ve aziz dostlarnnızla 
dinlemek arzusundl bulunanların 
t~rifieri rica olunur. 

< Aş1r okuyucu vardır). 
Oğlu 

1\tustJlfa KPmal Tükenmez 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
Tepeb~ı Dram kısmında 

Gibldüz saat 16,30 da 
Tirk 'J'jyatro tarihi matineleri 

Gece saat 20,SO da 

PARA 
1stlkIA.1 caddesi Komedi kısmında. 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Gece saat 20,30 da 
ÖKSE ve SÜKSE 

Bugünkü prornm 

13.30 Program, 13.33 Beraber p.ı·Jc
lar, 13.45 .Ajans haberleri., 14.00 Riya.
setlcilmlıur band~, llUO ~i
cihııhur Fllbmonik orlrestrası t.onse
rl, 18.03 Radyo QocUk Klübü, 18.45 
Zlmat Takvbni. 18.55 Dans orkestrası, 
19.30 Ajans haberleri, 19.55 Fasıl 
heyeti, 20.15 Radyo guetesı., 20.45 
Şarkı ve türküler, 21.00 Konuşma, 

21.15 Dfnleyfcl ı.steklerl, 21.45 Komı.ş
ma. 22.00 Salon orkestrası, 22.30 Ajans 
haberleri ve borsalar. 

Senenin en pyanı hayrei ve beklen.menüş vak'alarla dolu ... 
Bir Muamma .. Bir Esrar •• Ve bir teknik harikası olan 

6ÖRUNMEYEN KABIN 
Filminl mutlaka görünüz. Baş Rollerde: 

VlRGINlA BRUCE ve JOHN BARRYMORE 
Hissedilmeyen buse... Heyecan uyandıran bir derağuş ..• 

Bugün saat ı de tenzilatlı matine 

lstanbul Belediyesinden: 
Şehi Umumi Meclisin.in 19/ 21942 ve 20/2/942 tarihli kararlan ve Da-ı Bale girecek eşyanın taşıma ücreti tarifesi 

r o~ 
biliye vek~letlnln tasdiki lle halta. tatllt ruhsatiye hareı, ~tule hava ~ah- En az en çok 
2'0I\lerı ve hallerde ta.~a ücretleri tarl!eleri aşağıda gosterlldlği uzerc A - Paketler, kutular, sand:ıklar: 
tezyit edllmlştlr. ı - Kutular ı 10 

Ücret nı.l:ktan 
Kuruş 

2 
3 
5 
7 
9 

Bunlardan ha.tta tatili ruhsatiye harcile hallerde ta.şuna. ücretleri ta
rifeleri 21/Mart/942 ta.rihlnden ve soğtık hava mahzenleri ftcrcti ta.rl!esi 
l/Nlsan/942 tarlhtnden itibaren tatbik edilecektir. Keyfiyet sayın halka 
l.IAn olunur. 

2 - Tek portakal paketleri 11 20 
3 - Şeker sandıklan ve emsali 21 40 
4 - Orta sandıklar 41 60 
5 - Büyük sandıklar 61 80 
6 - Büyük sandıkla.r 81 100 12 

8 'l - Yumurta sandıklan (720) O O 
lik 

Hafta Tatili Harcında Yapılan Tadilat 
ı - Hafta tatili kanununda muharrer istisnalardan istifade edeeek 

olanlardan (5) Itrada.n. noksan ve (50) liradan fazla. olmamak ve llra. kü
sm-atı 25 kuruşa. kadar (25 dahil) tay ~ fazlası (50) ye lbli'ı.it olunmak 
&ııere tatdl günlen açık buhmdurulacak mahallin gayri san varidatının 
% ıo u nisbetinde harç alınır. 

8 - Yumurta. sandıklan (1440) 
1ik 

B - Sepetler, kü!eler: 
ı - Küçük çilek .sepetleri 
2 - Karadeniz çilek sepeti ve 
benzeri 

o 

1 
4 

o 

3 
15 

12 

2 
3 

2 - Blrlnci maddede yazılı harçtan Eylul, I. nciteşrin ve İklnciteşrin 
aylarında verllecelc nıhsatna~ler için blr riibu, ı. nclkA.nun 2 nclkAnun 
ve Şubat ayla.nndo. verilecek ruhsatnameler için nısır ve Mart, Nisan, Ma
yıs aıy1annda verllecek ruhsatnameler 1çln 3 rübu tıenzllU yapılır. 

3 - Kelet. kebir, Adana. ve ufak 
İmılr .sepetleri 
4 - Topa.ç ve yarını arka. 
5 - Aıica ve ka.pelye 

16 

36 
61 

35 

60 
150 

5 

8 
10 

3 - 2 nci maddenin ta.tbild halinde küsurat hakkında birinci madde
de yazılı olan tayıt gayrı satı varidatın % ıo nundaın rübu ve nısıf veya 
tlç rl1bu nl&'betlnde tenzilalı yapıldıktan sonra tatbik edlleceık!tir. 

C - Torbalar ve çuvallar: 
ı - Kuru yemı., torbalan 
2 - Kuru yenü.ş torbalan 
3 - Kuru yemtş to:maıan 
4 - Kuru yemiş torba1an 
5 - Küçük çuvallar 

1 
6 

11 
26 
41 
116 
&1 

5 
10 
25 
40 
65 
90 

2 
3 
4 
5 
7 

SO~UK HAVA MAHZENLERİ ttCRETİ 

Cinsi 
Krıema. 
Krema 
Beyaz peynil 

> 

• 
JI 

• 
• 

> > 
Tlılımı ~yntrl 

• > 
Rokfor peyn1rt 
Gravyar peyniri 
Gravyar peynlı1 

Cinsi 
Yumurta 
Yumurta 
Pastınnao 

» 
Sucuk 
Kuru meyva 

• 
Kum sebıe ,, 

Barsak 
Barsak 

Kabın nevi 
Teneke 

> 

• 
> 

> 
Tulum 

Fıçı ve .saıre 
Fıçı ve .sıo1re 

1/2 çuval 
Bütün çuval 

Sandık 

1/2 sandık 
Bütün çuvnı 

Kabın nevi 
112 sandık 

Bütün sandık 
çuval 

l> 

ufak sandık 
l> 

çuval 

JI 

Aandlk 
sandık 

Kunı ve salamura. fıç1 
Yo~urt küçük teneke 

> gaz tenekesi 
Bal teneke 
Bal teneke 
Bal fıçı 
Kavurma teneıoo 

Kavurma teneke 
Turşu teneke 
Tu~u fıçı 
Süt tozu sandık 
Süt tozu sandık 
Av etleri kilosu 
Domuz eti ve Jambon kilosu 
Bakolarya sandtk 
Tuzlu balık küçük !ıçı 
Tuzlu balık orta fıçı 
Tuzlu balık büyiilı: fıçı 
Tuzlu balık: büyük fıçı 
Tarama teneke 
Tarama küçük fıçı 
Tarama orta 
Tarama büyük 
Siyah havyar teneke 
Siyah havyar fıçı 
Japon havyar fıçı 
Japon havyar fıçı 
Çiroz sandık 

Çiroz sandık 

Salf'a teneke 
Salca fıçı 

1 Ter~ ve sadı:-yağlar teneke 
j Tere ve sadeyağl:ı..r Trabzon fıçı 
1 Tere ve sadeyağlar orta fıçı 

1 

Tere ve sadeyağlar büyük fı~ı 
Taze ton balığı kilosu 
Palamut ç!!t kilosu 

ı Ufak balıklar kilosu 
Limon sandık 
Limon 6andık 
Limon sandık 

Port.aka.l çllt sandık 
Portakal ~lft sandık 
PortakaJ çltt sandık 

ı- 25 
211- 50 
1- 10 

11- 25 
28- 50 
51- 75 
76-100 
1- 25 

26- 50 
51- 75 
76-100 
1- 4ö 

45- 90 

50 
80 

kiloya kadar 
kiloya kadar 
kiloya kadar 
kllora Jcadar 
kiloya tadar 
kiloya kadar 
klloya kada.ıı 
tulumlardan 
tulumlardan 
ltaıblardan 
kablardan 
sım k~ar 
çuvaldan 

kiloya. kadar 
klloya kadar 

L1ra Kuruş 
o 80 
1 ti() 

o 30 
o eo 
1 20 
1 ti() 

2 40 
o 60 
1 20 
l 80 
2 40 
1 50 
s 
3 
:ı 
3 

Lira. Kr. 

6 - Büyük çuvallar 
7 - Hararlar 

D - Tenekeler, fıçılar ve variller• 
ı - Küçük yoturt; tenekeleri 
2 Orta. yoğılrt tene'kelert 
3 - Büyük yo~ tene~eı:t 
4 - Yanın gaz tenek'eltrt 
5 - Bütün gaz tenekeleri 
6 - Tenekeler 
7 - Fı~ılar 
8- l> 

9 - Variller 
10 - » 

IO 

4 
9 

12 
31 
61 

101 
151 
301 

150 

1 
3 
8 

11 
30 
50 

100 
150 
300 
500 

E - Kavun, karpuz. balkabaıtı ve heh·acı kabağı: 

10 
12 

1 
2 
3 
4 
5 
8 • 

10 
12 
18 
30 

1 - ı tonu (küsuratın her yüz kilosu tahak'kuka esas tutulur). 100 

Aktarma masrafı tüccara altı 2 
Aktanna masrafı tüccara. ait 4 

ı - Taşıma ücreti tarifede tcsbit edDdlği W:ere eşyanın konulduğu 
kaıbın cins ve adedine göre tahakkuk ettirilir. Ve ardiye l'f'.smi ile birlikte 
ttı.bsll edilir. Kaıbın cinsi ta.r1fen1n hangi nıa.-.!delerlndekl kap imıine 
uyarsa bu maddede gösterilen licret tahakkuka esııı; tutuluT. Knl:ıın cinsi 
yı.:kanda'ki maddelerde ya.2111 .ls1ıulıerden hariç hiçbirine uymadığı takdirde 
a~rlığı ve büyüklliğü tarlfede yazılı ka.plardan ha!lglslııln vasati ağırlık 
ve büyüklüğüne uyarsa o medde üzerlndm taşıma ücretine ta.bl tutulur. 

80 kiloya kadar 3 
81-121 kiloya kadar çuval 4 
80 kiloya kadar 2 
4:0 kiloya kadar ı 20 

2 - Meyvalardan yüz kilodan. sebzeler yüz elli kilodan fazla kapla:tı 
içinde geldi~ takdirde bu miktarları tecavüz eden kısmın her eııı kll05U 
için aynca. beş ku~ taşıma ücreti alınır. <Küsurat 50 kilo addedilir). 41-80 kiloya kadar 2 

100 kiloya kadar 2 
Nakliyesi kendilerine a1t 1 60 

3 - Deniz yollle gelen ~yanın taşıma ücr:etl vinç, boşaltma ve ardiye
lere kadar taşıma. hizmeti mukabUidlr. Kara yollle gelen eşyanın taşıma 
licretı boşaltıma ve ardlyeıere kadar ta.,ıma hizmeti karşılığıdır. Nakliyesi mü~eye a.1.t 2 

olmak üzere 
51-100 kiloya kadar 
50 kiloya kadar 

100 kiloya kadar 
6 kiloya kadar 
7-20 kiloya kadar 

25 ktıoya kadar 
26-50 kiloya kadatı 
51-80 kiloya kadar 
25 kiloya. kadar 
26-50 kiloya kaear 
30 kiloya kadal' 

200 kiloya kadar 
50 kiloya kadar 
51-80 kiloya kadar 

50 kiloya kadar 
51-100 kiloya kadal' 

101-250 kiloya kadar 
300 ve fazlası için 
40 kiloluk gaz tenekesi 
50 kiloya kadar 
51-'75 kiloya kadar 
76-150 kiloya kadar 

gaz teneke 
50 kiloya kadar 
1-50 kiloya kadar 

51-100 kiloya kadar 
50 kiloya kadar 
51-100 kiloya kadar 
1-25 kiloya kadar 

26-50 kiloya ltadat 
gaz tenekesi 

50 kiloya kadar 
100 kiloya kadar 
200 kiloya kadar 
Boş yer olduğu takdirde 
Boş yer olduğu takdirde 
Boş yer olduğu takdirde 
15 giln için 
1 ay 1ç1n 
Fazlası için 
15 gün 1çin 
ı a.y için 
Fazlası i~in 

3 
2 ., 
o 
o 
o 
l 
3 
o 
1 
o 
4 
o 
2 

2 
o 
2 

• 4 
o 
1 
2 
3 
l 
4 
2 
3 
o 
1 
o 
1 
o 
2 
4: 
6 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4 - Halde satılıp harice gönderilecek eşyayı sahibi diledliti gibl n.a;klet
mek ve indirmekte serbesttir. 

5 - Halde satılması mecbur! olmayan eşyanın bal rıhtımına çıkanldı-
20 gı takdirde vinç boşaltma ve kara nakil vasıtalanna yük.lt»me hizmeti kar-

şıJ;ğı olarak ton başına. 100 kuruşu geçmemek üzere bir ücret alınır. Bu 4o mikta.r azaınidir. Eşyanın cinsine göre hAl idaresi bu ücl"!tten yüzde elli-
80 ye kadar tıenziHi.t yapabilir. Tahakkuka bir tonluk ücretin her 100 kiloya. 60 

lsa.bet eden miktarı esas tutulur. Ağırlı~n 100 den fazla olan keslrleri 

60 
100 kllo addedilir. 

40 6 - Taıi!e mucibince nakil ücreti alınmak suretllc taşınan eşya hl\l 
60 içınde bir yerden baŞka bfr yere ta~ındığı takd1rde tarırenın yansı kada• 

80 

4 
8 

ücret alınır. (3683) 

Halkevlerinde 
Eminönü Ha1kevinden: 
1 - 23/ 3/ 1942 pazartesi günü 

60 luynıetli sanatkar 1. Galip Arcan ta· 
ıaf;ndan verileceği evvelce ilin edi
Pen konferans, konferansının lnt ola· 

60 rak. Ankaraya gitmesi üzerine tehir 
BO edilmiftjr. 
5o 2 - 25 /3/ 1942 çarşam.ba günü 

saat ( 17.30) da Evimiz.de Şükrü 
Babanoğlu tarafından (Paraya dair) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 
Giriş &erbesl'lr. * Kadıköy H:.Ikevinden: 21/ 3/ 942 

80 cumartesı saat 20,30 <12. umum! heyet 
60 toplantısı y:ıpılacaktır. Azanın gel-
60 meıerl. 

20 * Eminönü Halkevinden: Evlmlzln 
60 bu hafta içindeki faaliyet prıgoramı 

Açık teşekkür 
Tıp Fa.kültAs'l iıldnci cerraA:ıt klin1· 

ğhıde bana yaptıkları muvaffakıyetli 

blr amellyattan dOlayı Jnymetll Prof. 
Dr. Şinasi Erel'e ve kendilerine asls
te eden Dr. Galip Ura.k'a, klfnitfn 
.sayın dalrto:rlan Şaban v~ Haşmet'e. 
değerli baş hemşire Mükerrem vt 
he:m.şl.re Müzeyyen'e w göstıerd1klerl 
relka.t ve llıtbnamdan dolayı tıalebe 

heDlflrelerden Perlha.n, Zarife, Raat
ye ve Milnıevver'e en derıln §1llttan v• 
mtnnetkrlıni ıunanm. 

Mahlde Yener 

* Banyer Ha.lkevSndıen: Amatör
lere mahsus olmak esere ~ 
~azlçl fototraır • -'81). tıenıp 
edlldlilndeın 1§ttnk ed~ amıatari
lerln nisanın onuncu gtlnilne tada.1 
eserrerlnl ınal.i>uz mubhfdnde Balk
evı idare Amirine btrQmalan. 

aşağıyeJ çıkarılm~ır. Davıetlyelerln 
bürodan almması rica olunur. 

21/3/ 942 cumartesi saa.t (15) de, 
3 ı - Halkevi postası, 2 - Konferans 
6 fSpor müsabakalan) : F.fret Şefik 

10 tarafından; 3 - Temsil (Şehirli kız) : * KJzılay Üsküda:ıı fU)>ealııden: B>o 
16 Evlm1z Temsil şubesi tarafından. züay t>'lküdar f\lbeSlnhı J1]lı:k kon• 
25 21/3/942 cumartesi saat (20i de: gresi 22/3/942 pazar atmil ıııaat 10,30 
32 1 - Halkevi postası; 2 - Konferans d 'Ü' k .. d H lkevl salon mı.da top. 
20 (Gayri kanunl rekal>et): OM. Prof. a s u ar a 
24- Emeısd Hll'lf tarafından: 3 _ Teman Ianacağmdan sayın OJ!.lıerln tqrillerl 
32 (Şebfrll kız) : Evlımiz Temsil şubasi. rica olunur. 



.. 
SÖZÜI &EliŞi lST ANBUL HAY ATI 

Gece şenlikleri Universite Talebe yurdu 
Biraz filosof olmalı 

Oniveriite rektörliiünün çolıı: İla
betli. aniDdirici bir braruu ..... 
lsde okuduk. Reldörtiik, bu d .. ,..ı. 
.onuncla bir cOllİvWIİte ...-i» 
lllrtip edecek. dokuz bin aenç talebe 
o sec:e Onivenite bahçeıliade ..ı.ı.. 
bdar ejleneeehnit. Bmm dUJ......, 
o yafta 'N o bahtiyarlar arumda ba· 
~ ha)'lflandmı. Ba ei
lımce. koca bir :rdı bilsi ainmda 
tlrlii mMramiyetiere laıtlaMrak 
mektep saralannda dirsek çiiriitiip 
kafa yoran geaçlerimize neteli, din

Parti Genel Sekreteri B. Felsefe çok yayılmış bir ilimdir. Yalnız üniversite kürsülerine 
inhmr etmiyor. Ona her yerde rasUıyabilirsinls. Eler ya

llma g&s gesdirmek sahmetinl esirgemernl§seniz biru sonra 
~ chikemiyet» kese Uğıdı haline geldikien soma 
il x un .. c1emek oldujunu bilmeyen pÇlü .kuvvetli Mr manav 
laaıtuıdım elma taşmıaya memur edilmiş bir spor meanuasmda 
lfdilm_ Bunlar mecmuanın bir köşesinde «felsefe Jmmtılanı> 
illfbğı altında y• aJnut bulwıuyorlardı ve şöyle Jdiler: 

dlir Uıhımn yapamadığım hakem yapan 
•Çok kopn çabuk yorulsaydı dünyada bir tek mukavemetçi 

Jahnaırdı. 

clş bilenin, kıhç kuşananın tlememeli! Gol yapanın, pas ve
lllltn demeB!ıt 

·~bi futholün kardeşi ise Hentbol muhakkak ki amcasa-........ 
cGol yapamayan takıma gol yaparlar9 

r cBir dokun, bin ah dinle kisel fağfurdan! Bayır ... Bir tek-
• at, bin ses işit seyircilerclen!• 

Futbolcülerin bilgiyi ayağa hasredip kafa geli§lmlal ihmal 
lltikJerini kim söylemi§. He~ derin skler. Hele son veebede 
81osof, Schopenhaaer kadar mumariptir. 

Şunu bilmeH ki isimli fil080fumm na bile lsbnsideri as 

leğildir. 
Bir gfuı bir vatman, silmesine pek as kalan bir ..ıamm 

lıaıdini kaldınma atarak ölümden kurtulması üserine sahanlık
ta kendisinin sükilnuna karşlhk benim fazla heyecana bpıldı-

lmıı ~rerek: 
_ Biraz filosof ol beyim, insanlar vatmanlara sayı ile veril-

IDeS, demiş ve ayağının altındaki çanla bir prkıya t.empo tut-
1naya başlamıştı. 

En son olarak kendisine Rangonun düttüğünü haber verdi
~ bir bakkal da: 

- Boş ver! dedi, Rangon pirinci dolmaya iyi gelir. Pilav 
ile giine duruyor? Biras filosof oJmah!• 

Sahiden, dünyanın gidişatına bakmea ufukta, u mildarda 

irici bir aeee 1reçirtmek beknmn
dan çok ••itwneie deidiii sibi, 
diiayum dört yaamda ........ biri-

Fikri Tuzer'in beyanat. 
Yanon Ferah tiyatrosu arkasında konservatuar yapılma• 

düfünülen arsada 1000 kişilik bir yurt yapılacalı 

Yurt 943 ders mevsimine kadar hazırlanacak 
~ ~azlatıp ~:~-".: Bir bç s\indenbeıi tehrimizde bu· can kaynağı olac ve elemle gururu iç açabilme.i için biç Wr P>'7et .... 

.. ~~e mı, r__...~. .. hmıuı Parli Genel Sekreteri B. Fikri İçe mnduğu iç.in yeni yetitaı Türk genm.iyecebir . a&t-:-~ t..lmnından da ovun· !Uz« dün p.21etecilere Oniven:ite nen.ilerinin en kutlu öğüdü olacak Ta1ebe yurtlan itini l..m ~ ... 
Rsı~:.. b süzel kar • talebe yurdu bakkmda fU izahatı olan 16 Mart Şehitler ibdeei de rette t.aıledd>ilmek için lıü tarallııııl: 
.etede ~ ~ ;;d1~ vermiıti: mutlu bir tesadüf eeeri olarak bu böylece ( 1.000) yMalcJı mocr.ıı. 

.. e.lô -, • ~ habrla- c- Bilindiği ıveçhile, Cümhwi&'et arsanın önüne iaaıblot ebnekt.edir. bir yurt bina.ının Mirade ........ d.': ~ ~ d t Halk Partisinin çalı,kan ve yoksul Gerek maddi cihetten gerek ma- batl&nJTken, diğer taraftan TUıkanı.. 
• ~~; d~ ~ ~ e~: talebeyi, bütün maaraflarını ödeye- nevi cepheden büyük kıymetleri ha- derece derece e-kai1deri ve vakit _.. 

: ~ ~ilerekut daydı acaba rek, himaye etmek, ve tediye kabi- iz Lu arsanın yurda tahsis edilmesi çinnekaizin •lah edilmeei sadE4J 
..mide lurd ? ".ti;. diiıtünd.. liyeti olan talebeyi ise ucuz bir ücret- hususunda lstanbul Vali ve Bdedi- tar.afları bulunduğunu bil&rdiilil 

Me..ı.. Ô . :.e babçeünd";ki le barındmp beslemek meksadiyle &"C re:İli Dr. Uıtfi Kırdar ile kıymet· yurtların hu noksan'lannm ikmali, ._ 
~ ' dall nıv renkli ullerl kuıduğu ( l 6S) mevcutlu kız. ve li mesai arkadaılarının gC>.ten:likleri ıalafı edilmeai gereken tarafl__. 
~~n 

8
.8j1 ka l~-~ e (350) mıeveutılu erkek talebeye 8•yreti tükTan .ile anmak benim .için ialalu için de aırnca te,ebbWılerdlı 

laa emyor. , m erce • P ~anın mal.ua l.tanbulda iki yurdu vardır. bir borçtur. buJunulduiunu ilivet~ zikret:nı4,.. 
mtl~ mumlar dikilip ~!!~· Bunları tefti§ etmt.k üzere 15 güa Bu arsaya yapılacak, ( 700.000) ter.im. Bu tqebbüsleırden alına~ 
~~mehter talmnmm ~tü- evvel buraya gelmit, ve bu arada, 1tUllU1' liralık bir murafla Waıda netice, fÜphe yok lci, palyatif olm.ııAto 
sünden ürken ha~cıklar saga so- talebe ymdu ilini bir kül halincie gelecek olan yurdun, bueünün zor tan ileri gidemiyeoek »e de yeni J:ıt. 
la kaçlf8l'ak ~çenm ka:"anlık yolla- mütalaa eclcibilmek için, İstanb")da prtlanna r.ıığmen, bütün konforu V1e nanın inpuı.tı tamamlanıp kapılara* 
rmda lfıktan çı~~ ç~yorlar. ~- mevcut olan diğer bütün yurtlan da tefrip.tı ile beraber (943) acnesi eevgili ~çliğimize açtığı zaman 
çe duvarlannm köşelerme yerlt!4tin· gözden geçimı'iştim. ders mevıimine kadar ikmal edilme- ,meeelenin kökünden ha2ledilmi 0 )a. 
len koeama!l pom_.,-Jari~ _e&an1lar ıı- Bu gözden geçirme ile. l.taı:ııbul- ai, ve kapılarım &evgili gençlerimiz.;e cağı tabiidir. 
lalaralc - o devnn tabirince - ha- da mevcut olan bütün talebe yurt· 
va ta~ ec:l.iliyor. Bir kötede Karqi)z lannı. aıağıda ayn ayn gösterilen 
perdeıu, br yanda hokkabaz muaaa L- .. • ..ı ... _,,.,_ -~...J-.___1___ ~grup uzennae muı:.ıuaa ~ 

_._...... Mehter ~ ~tukça mümkün olduğu neticesine "V&ıdım: 

tllaeof olmaktan başka Çlkar yol girünmüyor. 
CC)tuyor. Kız, skek binlerce l[eDÇ, 1 - Cümhuriyet Halk Parti.inin 
lra.,lumabaiaJann _mumlarile aydm: ta1ebo yurtları, 

Şevket Rado lanan baboeye daidıyorlar. Neteli 2 - Sıhhat ve içtimai Muavenet 

•11141AJM114ifŞJRf"fj 
Lig maçları 

bWmhal.. etrafı çmlabyar. Vekaletinin Tıp ta1elıie yurdu, 
-================-===---------- Eileaceain iyice '" ........ letbiı u- 3 - Maarif Cemiyetintn Kadirsa E ı h• d•J •• b k 

rada Onmraite binumm kapılan talei>e yurdu. VVe Ce te Jr e 1 en m US8 8 a-

f» •t~ ~ ,&~ ~or, profeaörl• ve doçenll-d.. 4 - Vi1iyetl.er tarafından hima- • • 
wu..P~~1' ~eldül bir heyet önünde aaym ye gören talebe yurtla?· . lara yarından ıtibaren başlanıyor 

nıldor de baJaeeye Çliayor. Be,...la 5 - Etbua ait ve ticaret kuclile 
plrlak bir ilim m•ıeh-i. aöP6nd• açılan yurtlar. ---===--==-==-====--=------------ =· · . .- -•._.ar'-'· ... fa- Banlardllll Cümbur.0- Halk Par- Ha/tanın mühim karıılaımaaı Vela ile 
lı:iikelerin Ml:J6k latada ......._i, tisine ait olan yurtlar (SiS), s.hhaı lstanbul•por ara•ınJa yapılacak Kubbe alemleri 

Uzun yıllardanheri imara acık
.... olan dede yadigirı M.uçar
... maYn&lar, kamyonlar, U-.. 
lu doluw tuilalan. kumlMI. ti
~olan babire yutuyor. 

lpade neler oluyor, da belli 
41eğil, amma dııının onanlıp bir 
Jıiçime sokulduğu mubakk.ak. 

Maku, tarak yüzü sörmi7en 
lafalar gilıi ,.JlalU t.tanbul ülu-
91inde ıöze batan çarp kuıY>eleri 
timdi yeni kaplanan kuqunlula 
)lerdabl• pehlivan kafalarına dön· 
tlü. 
Heı* giizıel, hepei hot. 1alnız:: 

tınLyamadığımız lıir ıey var: 
Kubbelerin mtündeld alem

lerr.. 
Minare ve kuhbelerin tepeande 

lairer zarif düiüm &'ibi duran alem
ler eekidenbıe.ri pirinç veya albn 
aninden, kubbelerin kurtuıı ren• 
si, göklerin mni fonu mtünde 
1pldıyacak renkte yapıbrclı. 

Fakat timdi. bu kubbelerdeki 
alemlerin, her nedense, ka?fllll 
renginde. yapıldığını görüyoruz. 

Bu eanatın kiibıizmi veya fütü
rizmi baıladiyse bir diyeceğimiz 
yok. Amma eğer alem yapmak 
İçin sarı bir madm bulunama
~ bu mühim bir mazeıtet ol
masa gerek.tir. 

Çünkü geçmiılerin elinden al
dıiunız eaJt.i bir eseri geleceklerin 
eline bırakırken rengini, ~ini 
değiştirmeğe hakkımız yoktur. 

Yiyecek ve giyecek 
Çarıılar b&Jtan haf& kunduracı, 

kunduracı, kunduracı!.. 
Bir zaman da paetaeı, pastacı, 

pastacıydı 1.. 
Kunduraeılığın çok lclrlı bir it 

olduğundan mı, yoksa puta, 
sandviç gaM hafif be9in maddele-

IİDİll ortadan kalltmumdan mı 
l>ilmiyorm: amma kundura alape
rİfİDİn çııırplann temel t;eaıeıti ol• 
duğuna fiipl.e etmiyoruz. 

Y°IJ'ecek satua düWrAnknn aza· 
1lp pabuç atan maie-1ann ço· 
ğalması, kundura alalıilmek için 
boğazımızdan ldesmek fodakirlı
ğını hatırlatıyor. 

bpa öaiinde ba Wr aablk ile _. ve lçtimat Muavenet ek&Wne bai· 
mi nete'Y: bir kat daha artbnlııldlın Jı olan yurtlar (1.000), Maarif Ce-
aom'll blabalık arma air•elc pros- miyetine a!it Kaclirga talebe yurdu Fu41hol ajanlığı taı"afından mewim Fakat bütün klüplerimizin baım
,_ iyice tatWk edilip eclau...tiii- ( J 90), Vilayetler tarafından lıima- hıida7etmde hazırlanan program mu· da ayni yokeuzluk mevcut bulundu
m ....... aeçiliJor .. b6liin ye gören yurtlar (243). f.tbaaa ait el>ince tehrimiz litı ve kupa maçla- ğu cihetle biraz da idman ekaıikliği. 
~ dolafıyor, imtihen Wntü- WJ ticaret kuclile açılan yurtlar »e nnuı ıeçen hafta oynanan Galata.sa- nin bu iıte rol oynadığını kabul ede
siinden. not tedariki derdinden iza- ( 190) yatakb olup bütün bu mü~ ray - Feaıeri>ahçe lnıpa final müaa- 1 relt çalıfTYl..lanna hız venneleri il-
de, d~ilncesiz bir gece ıeçirmek Meelerde harman talebe Nyuı bakuı ile nihayet bulrnuı icap et· zundır. 
üzere çamlann albna çeki1mİf ıenç (2.138) e varmaktadır. melde idi. Fakat aenelerdenberi cör- Diğer taraftan latanbul.porlularm 

Cem ayini!- gruplarm habrlannı IOl'U:J'Ol'ı Fen Bmdudan bafka ( 100) bdar ta• mediiimiz bir kıp maıuz blchiunız da IOn maçlardaki oyunları tatmiD 
Bunayı ,..a,aw•l..ta tamtmak fakü1teai cMrammn elindelıı:i 7emi fa- l.w..ia de bam aileler DeZdinde paa- iGin Yaiaa kadarın .-.ı.n bpam~- edici mahiyette deiüdir. Genç de

ye Bu....,. tudlt ~- ..u-- ldllte Wr•-• ait plfe'=n a&I•=~ ~- olarak banndlklan ......... •. lwWt hu propaman •)'Mil iatbi- maalanhin bruJan bu takımın ee
dile hir eilence prosrum ı..zu.- ~ uallftoaiıt ._......._ .diWıilir li lN la ıba •k• .._. W.. lmlrla WunamacL. Vle maçlar ç .. •...W miUt künae maçları ile 
landıiı ,,.zdmıtb. Bıa bir haftalık siclaiyar. Nihayet. rektöriin, prole- latuıLulda aile ocai;mdan ...ak kal- b., Mfta mUddetle teelııhGre u8racb. lıitrlerin bidayetinde •öekrdiii iyi 
programa göre Bunanın tarihi aörlet!'* ~ dolrm Wn .-cin...-. IDJf talebe •)'181 (2.2SO) ye varı;ror Yarmcl.ı itibaren Fener 'H Şeref oyanlar atilchal için Umit verici jeli. 
hatualan canJandınlacak; 0 ara- le, fimdtye kadar d ................ demektir. llt.aclanacla ba bet Mltahk tdür Falat .anra ne ol<lu anlayamadan 
..ı_ m-)Aı__ y••• .. c:::ı--- Çe- o.ın.emte mareı IÖ~· A.,, y •---d '--- •---L .. ~ • maçlanna bllflanacakur. A;anhkça J:,irdenbire bozuldular. Talumlan 
--. -· - -- .-..>7-- ~ _..__ı...1.ıı..-...1_ - jr uw a .._, pup o....--. ıos .... n- ,_._ -..l'Jen L!L-- ~ . L d _...ı__.ı _LIL L_ 
lenin mezarı bapacla bir mev• .._.... yar-.-.- _..., • len yurt) rcl SıllMt içtima• Mu- ,..n...m tanzim - ıaRure sorelaym ~• toyu mun&&"aza etmc:ıuı:> ~ 
, ...... olc---- --L, V--~zun~ -..-·· lmbeç bakıtlarla ...... di7uau et Vele~.._, ı.....:ıe c1 'ooo) tehir maçlan bet llafta üatüıtte yapı-ıra.her inakamıaı kaybetti. Bilba111a 
- UJHlc;a& ...,...__ -- ~ n-- W • jek ayen ıeane --& 1 Te • · ı.uı. .. daf ha k ·· .. k 1 
bqmda da Karagöz .,,...mlacaktı. ~~.: .. i:J'=- ._~ ~ · mcrvcutlu !)'Urtlann Parti yurtlan si- lacal 'WI 19 Niaanda n~t u • ~u ~ '--~l çdo K•~.nu maç ar çı· 
Bımm bay Amca, oldalcça mi- -- -----~ ~- m maduba uygun bir ıe)Wde idare c:aktır. Yeni program .muci:ıince ya- -ım;ag~ ..ava ı. ume ıonuncusıuı 

...Lt •öriiııım bu havadW lendiai- ..,.or. IClırtlda ~ iadeli, INr edilmekte olduklar bilinmekte · mı Fenerbahçe Madmda fenerbahçe Tak•m ıle yaptıkları aon oyun taraf

.. miijdeleyene d>erelı:et venin mal • ........ ,_, bir de k...U et• de ( 635) talebe . 
1
barmd &i'" ile Kwmpaf&, Betiktatla &qyoilr tarlannı adamakıllı inlriaarı hayale 

li Bekri Mutafa'nm mezan Bur· nıf...IMi çeldrdek lmhaldm-ma ba- yurtların derece ~e eh~ · et' spor, Şeref lltadında da ~ozla uirattı. Sanaiyahlılara da çal11mala• 
Ada deği)b diyerek lltife et- bralc lmluınçhld.aa eabr eabr çath- •Kit g~ec:•Wı • ~ Siileym...iye, Galatuarayla Tabiın, rına hız vermelerini ve maçlarda en 
mİftİ. yar. gereken taraf)uı bul~ ı.;J ~orla Vefa lcliipleri kartı· ufak rakiplerine bile eôemmiyet ve-

Bunada çakan Açık Ses 8aze. U:am ~•nb-i bade böyle llUf '"' binnetic: bazıu ailel ~= lapcalardır. Bunlardan ayn olarak rerelc ciddi O!)'Wıamalannı tıweiye 
teUnin bir köteainde bıııı1' Amca'- ~bee • eifwem ..talmatta. Her de barındıkları ~hmin edil: ( 100) da her Ai .tadda aabahle,in ikinci ederiz. • - . . u 

mn bu niibetine dokunulmn•. san bir kat daha ......._ harp tal..ı.- d b b--L L-~L ı...--:: küme maçluı yapılacakar. Bu çetan olacagını tahmın ettıgı-
-Y A _ _. __ ....:ıı...:.. - e u -.ua a.auu ... .._ .. n ,._, h L I . b' 

Bekri Mwtafa'nm maan l>afın- yaapa .. ~ •--..-.-·- için laıtanbulda en ...tı c:W.a (735) Bıa lal'fllapnalar aramnda batta ~ maçt~ ~. ta~a .. n ~uvve.~ erı ır-
da bir cem ayini yapılmaeı eğlen- ne de mana olda. itte, böyle bir de- talebenin ubdd b ile lıli1'mne- giden ldüplerimizin puvanlan &zerin- birine ~arız bır u9tunlük gosterme-

ee Prnat'amına uycn.. du··._..;;.; Yirde ÜnİYe'tİte reldörliiiüniia tstİ- . .mu • er~_ ... ı___n..n ele bir dleiifildik yapacak mahiyette mıektedır. Beraberlik veya lıtanbul• 
-e• e-· ,.---•• LL- '----- ~· • --1!1'!-..I lllll Z&l'\lrl 01UU81J lr'OrunD-..ur. Jdü f k f ....LJ b• 1-L -için bu mezarın da Buruda ola· uaıc ._..... vauiii 1rece ..,..... .... e, İft maJıi . • hüıa.a eWiim mühim bir müaabaka olmamakla be- spor• ne u a au ı ır ga cıoe 

L•'--~ düıünü)~ek aranınag·a aralarma siremeaek dahi cbtand• . eı._ı_k :O,°:l. !'L-•---· A-~~- raber l.tanbulspor ile Vefa ldüpleri- beklenebilir. Günün diğer karşılaş-
uucc-- --' . • d----1- --.ıı.!I- L!....!-.. ...1- ayet n-.. ı IDtnHUAnUu .ruuLa• • -'-1 . . d"" malan d F' bah . b' -batlandıiı yazılıyor. -ennı .. >',._ •--- - - d.. . ... mde .. Millt Şefimiz nuı yap&eBll an mac;ın neıbeeei or- n a ener çenın ıraz ug• 

-•--· B W bir bayii eilwbileceiimisi bwıp- raleya onBaUfU _L!ı~e ___....:_ Öt • düneüyü ta(yin edeeeğind«ı c;ok aıkı rapnak ve rakl>ine ehemm'jyet V'Cl'-F-.- aaym una ara fUDU , ___ 1_ • • . ...1 • d" .. saysı ıvcauunıze a ......... qı... e- ... ı k ·ı K D--·'-
hatırlatmak iateriz ki böyle bir ..,. __ aevmcuuuen llC&YIP ~ denbe · l . • • .. eık lacak geçeceai ümit edilrrieıktedir me §&rb e aaunpaşaya, ~ ... taşın 
c:.-n awim :.ı.: fiatlerinin L--::-- c:elere dalmatlDb Eh, lııana da D- bi ~!~ erı;'d ~~ 0 

Her iki klüp aenellerd~be • bil- Beyoğluspora, Galataaara~n Taksi-
,,_ ~ YUglUI L---U.. • d:--1.. h •• r r r-" ye J§m erJDI Ve \1ZU1l Il lebel • Jd" D-•k 

kü clarumu üzerine tıiç de net" eli ~ eeel'J 1>' ... ..,. Of 1rörine ı. tahııil yıllarında huzur ve refah için- buaa küme maçları ortaya çıkalı- ~~ ga . en norma ır. ..,.., . oz • 
l Ei .._,.,,. L_L_ ,.. __ , R file de h _,, ..._ Mili da-L--' _ı .. d"" ··ı ....... ,.._ ed ...ı.. Süleymanıye maçında ~aberlik ih· 

o maL er mezar - uaıun• vcınaı e .ça. pn .. ann~ ~rzu u.~ran t . ~ '.IOr u~eu .ugu Dlr&Z • er~ bnıali kuvvetli olmakla beraber Bey• 
madıyaa, tawıiye ederiz, aramak- Şohmızle onun ızınde yunıyen Cüm- mıllı kumeyıe ııırebilmelt gayeaile bir· L zl lan _ L. .__,_ d h · 
a.rı vazgeçsinler. ÇGnlü memu- ~ HükUıneti, bu maruzatım birlerimı ~birer rakip ketıilmit· ~0 ~·L r~ıpkte· nazaran a a 
mmı ruhunu ıadetmek için, me- Güret karıılaımalan idıerine, evvetc:e umumi bir tekilde lerdir. Bazan Vela hazan da lat~ ava J Sorme eyıSAZI T 
zar batında toplananlann, en l.tanbul Güreı Ajanlıia tarafında dütünülmüt ve fakat lıup vaziyeti- bul•por tef .vvuk etmekte ve haDSiai e;.ean 
... iı. birer kiloyu dmrmeleri tecrübem gürefÇİlerin ~ bilgi- Din tazyiki lleıbebiyle geri bıraltılmıı dördüncülüiü kopanraa o aene milli 
icap ederi.. lerini arttırmak gayeeile tertip edi- ol.ı taallV'VUrlann lilt eonunca sö- kümeye trirmck haliını kazanmak- 22 mart pazar günü =--=====-==----------==-----=-- len (kafa. kol, ıbUJ'l(U) müAıbakalan türülm~ için deıbal harekete geç- tadır. . • .. yapılacak lig maçları 

1 
yapa gürq klübünün Kumılapı fU• mek luzumunq, takdir hayurarait Bu eene millı kume meıçlannm ya-

• O ~~~~~ ~~~R heeinde yçdacaktır. Sut 14 de ( 1.000) kjplik modern lıir yurt bi- pıılmıyaeağı anl&fllmakla 'beraber üt. Futbol AJ1Wıtnıdan: Fener-
~ 4 o o o o 'batlıvacak olan ha mii.eabalralarda n.wnm intaaına karar nmıiflenlir. l.tanbu~ ~rd~nc'ül~ ~de t~t- bo.bçe stadı: Saat lO Eyüp - Hali~ 

• ~--L-' bu ı.:....:_ b ..._, etı -f• m--1- Lı. :H: Satt, Hayri, RUfl!ll. saat 12 Bey-_____ _....,.,-....;;;..;;;;;;;;;.,;jjj-...,;...,_;;;;_, ga)ibnret ~neatc kafa, kol Te bursu 19(.811Uuıa . son ge..,iıu u mevzu mayı. uır ızz • ...... •• ..~ .._ IMUln.e 1 ~ _._ ,.,._ __ , 
• ., L-Llrmd ...J"LL bu iti klüb b en ... ,,. - R. DJOar :B: Necdet, ........... 160 yaşında papaAan oyunlannı obiltriJi bir fdı:ilde tatl>ik -- a t~i ottiiim aniıleri ~bren ~uz 7UID • ır sadık; Baat H n.ıedllboe - Alt.ın-

~ etmekle olacakbr. tal..kbk ettireoeık eoın tedkibtı Üte ~a b~ ıay~. ~ çekife- fm1 :B: Adnan, Bali&. Nlb&t; eaaı 
Yüzlen:e ffJJC yapyan ba:vvudar ye birinci Napol7oDaa Ela. ..ı...na 19pmak er11aa müatenittir. eeklwdir. lkı ldübun .mevwww bida- 18 Beflktq - BBJolla :B: SUnl Rl-

Tudır. Kaplumbaia. fil, bazı bala- 6s6n eıdMiii ......de ,...my'I'. 9nwi1i MilJI Şefim• b fer 1.- yetinden fimdıiye kadar :yaptıia mü• -. JılleınW. 
lar 7iiz aenedeu fazla y&JUla.r· K-.. P....ıaa ortıdaa 1t.1;,a·,,.. ..un B. Hayrettin vefat etti tuhJa ...&ki olan t..:~ ;etileei . Ml>akalarda topladıklan pavanlara eent .dadı: Saat ıo Tol*aı>ı - Un
lar araınnda yüz yılden lazla yap- ma da cen•t A. ı 'qa ~ W ....... tercümam w &arlb ee- t. Wnaıun yapdacaia yerin ~ :. nawan ~r Ve,..,. naza- bpDI :R: 8ellm1, Zeti, Büleııd; 
--la "rülm. ~ Bue A !-...... -a...&. T.aht mazW _.__ L- m1ıPeU llMa B. ~ "Al'Jk6'- t..,m ile de il-:.__......_ L_ :..._ lan .... daha t,yı bir vaayette balamnak· 8lat 12 BeJkoz - Btlle,man!ye :H: 
.,_, r go :-r. ncı:- ~ :-urw· . - - pa..- delı:l inde ft'fM ilCmlfth". llm'- IP9CD ca ua •-: 0 la heral>er majlGp 0 Wap lllkdircle l*IP. Hejat, Ba7aö: 8ıaat H G. Sa-
!e ıeçen ay bır eTden vl>ir ~· gawn kale.inden ~ ......... hum:= erftl Sti1 •dll!lle p.- =. al&blanaı devam 'ellirmek dönliineülük ihtimali ..wik~ si· 1'87 - TaJıidnı :B: (iMi, lludafa, Mtı-
Pn k.açDUfbr. Bu ~Pil ,ddr• k.,bolmw &a.09 Aireede ~ btauf, ~ wnıı 19 ..,.. e.erter' • 'baiunmatlucbr. relôr. Dlr; Saat 18 İlt. Spor - Vefa :B: re-
de 150 :J'9tlnda oı.....a&e marultur aJib ~. ~. aon Wl!WlluU um•- ~~ Genel Sebet.erJiii, teWdd Wab!uua aon m ....ıuLeri rlchm. lıfmatfer, Bai>attln. 

111! meclll ._.,... ,. tlılnd reis-~ ilbamlar '" clir~ daSe- hafifte olaa bir tmb .-Pımekte ·~----------· Tahta kkabılar Jlllnde balmımqfta. A11e11 dimDa .mc1. JUıduu pllnJamu • m. bir oıduıtıan ileri ~-tedir. Bir za-a ya tıuıt:J81111mtiıl m semanda hazırlayıp Mm• inpata manlar batta pden klüpledmizin ye-
Harp ~~ ~- ~ deri bwa ~ . ~ _.__ aPc IMıtl-mak üzeredir. sADe rakibi olan ye uman, zaman 

J'okluiu Dncliıü ıöetermiftir. ~ ~ ~~~ ~.::- ~ Dip=~ ~: Yaıt. Şehza.W,.,ı • Dinıkler ara- pmpi;ron takınılan lıile majlUbiye-
lhemleltetlerde ..,.ddtaln ka.e&e.i ~danmn - - 49 ........... ,....._. ıeleoell ~ ..da .,.._ FenL 1i)-atroeu.UD ar- te airMall yqilbeyazl~ bu vuıfla-
için köpek derilerinden de ialifade mamıGld6r: Biriacitıi .......... ..,. aı..n dit b.~m ..... 111 ee- .__ diifen Te ~ kcıwı• nm ~ benzemektedirlu. 
edilmektedir. Nonıeçte ile ~ Wa taz;Jlde .......... ! 1 ....... ~ 18116 ..::ı-:rc: tmr JÇalmalı G.zeN lau.rlaam11 Tabnlannm eaki ahengini ka,.b«- PERi ltlildil Cad. 205, 

p.,.... T"17atroau 
~ 

bııhta ayallai>ılann ~ UllN- nıclar. Tlllala ~ bd-lar ıeoe&e ~ 1'lllb acsıeaıerne elaa l>IJGk wya ~p.ı.c.ltbl'. 0-.. mit olmw bazı elemanlannın askere 
llllleımiftir. Norveçte ağaç bol bu- laralındn ~- ~· H ~ lılrC tı J' Irk ~1 de& ......... ,. ~hia • ___. Milli gitmesinden ;Jeri gıelditi muhak-

hnıdujundan harpten evvel do bil- ml)llr. aı..r. tulWmiain .. ab eahiWeıinde laere-İbltır. ı·----------· 



~uEn AKŞAl\11 Kı·mı·nıe evlenecek 
BİR HİKAYE 

Içinl c~U ve ııunldandı: ııbirllılcte nJ.ka.h memurunun ma.>asına 
·- Çok güzel ıc.admdı ... DetU yıı.Iııız bdq götiird:>illrdi 

ID8ıha1J.emizde, bütün semtte bir ta.ne 5 numaralı aşk düşmeııvna gelin-. 
idi. Uçlan biraz yukarıya dotru çeldk oe.- Bu ne m1rasyedi C9J1 ııarif bir 1 

erinde acaR> bit ihtiras pınlWr. adam, ne profeaör glbl bUgUl ft ciddi. =lirdi. :Esmer, gergin dmsl ve e.t.ıı m pir tadar derin ve hlall, ne dem
etti dudakla.n va.rdı. Bir ahbabım ma.ne K&r11nu gl>l pıa.rnlı bir adamdı. 
~ı kadınla.rı üçe ayırır. Kendine Hayıt' bunla.nn hiç b1rl değYd1. ötıe
göre §Öyle bil' cetvet ya,pmıştu": kllerd«ı meziyetlerin biç blı' tanesi 

l) a~Wli gizli olanla.r. İnsan bun kendls1nde yoktu. Fab.t bu bet nu
larda.kl gbelllğl yavq yava.t. zaman maralı rakip şayanı ~ derecede 
geçtlkçe fa.rkedermif. ve ~le gtlJ1 üstü btr Don Juazıd.ı. 1aldın1ar1a. ah
güttlliklerden ancat: eıbabı aııia.mııt. bsl> olm* sanki ooa vergi kit Booun 
2) He~esln giD;el bulduğu tipler. için hiç bir meziyeti o1madJtı halde 
3l Guzelllkleri kıpkımuzı bir renk glbl en çok 'lcoMttuklanmdan blrt de bu 
derhal göze çarpanlar. gü2ıelllkleıt adamdı ... 
adeta kD.ranlık geceleme SahUe tutu- Shıe rakiplerimln en belli ba.şlılan
ilan vapur projektörl~ glbl dlkka.tl nı saydım. En lrodamanlarmı.. Bun-
çeken1er.. larda.n b&Şta daha. küçük çapta birçok 1 

.. raık:iplıer de vaını. 
Işte bizim semt kom~umuz bu uçlin- Büyük rakipler arasında Adeta gö-

• cü nevi güzellerc.1endi. Sokağa. .. çılctığı ze ça.rpıa.n blr mücadele başlamJJtı. Bu 
zaman blrQOk ba.§lar. onun uzertne yeryüzünde eşıl görülmcmif bir maç& 
Qevrıllrdi. Delika.nlıla.r a.rala~da ha.y benziyordu. Bak:almı kim kazaııa
:ran fısıltılarla blı'b!r1:rlnl d~rler- caktı? 
dl. Sonra o geçince donüp dönüp ar- İlk aylıı.r ı ve 5 nuına.ralı rakipler 
kasmdan bakarlardı. Ve bizim koıruJU ön plii.na geç~er biıi>lrlerlylc A.de
kat~ ını bir mUlmetre bUe ya.na ç:- ta dola4Jt1a.ğ'a koyulmuşlardı. Ya.nl 
vlrmeden, kl'llSeye bakmağa. tenezzül mirasyedi ile Don Jua.n Öwkller 
etmeden yürür giderdi... Güzellığinin üzüntü ile bu Lşl ta.kip ·~ywlardı. 
etrafta uya.ndı~IP_farfnralı ve §allla- Acaba Don Juan mı işi kazanacaktı?. 
tıalı tesiri bilirdi kafir... Lakin bu arado. şair at'll' basm.ıya baş-

Bırakınız, dcrllerlıni kabarttınız. ladı. Hntta blr vesile bulup !rlizel 
He!e bir slgaro. tüttürcylm ..• ıı komşu Ue tanıştı bile ... Bu sırad~ sa-
T:ıbakasırun üst.üne ctık tık» vura- hllde yaptınlaca.k pldj ve rıhtım me

mk vumuşattı~ sigarnsmı ~tı, söz- selesi dolayı.siyle cıZanw.ne Ka.nınu. 
ll'rinc devam eLU: lş!n içine başını l..-aldınnca M~e 

_ ıste bizim ko.11.şu böyle bir ıo- renk şafıık attı. Zengin adam kendi 
dındı Duldu. Belki de o yazın sonu- hesabına köyün nhtımmı yaptırdı. Bu 
n:ı doru sayfiyedeki gençlerden biri ara.da A}-şe Ue de ta.nışmn.'k şçrefine 
ile C'\lenecektl. Çünku kısmeti pek ulaştı. O kadar rahatını seven bn 
açıktı. Her.kes onunla tanı.şmnk, nh- adam Leman'la ahbaplıln iledletm.ek 
bap olmak içln can nt1yordu. Perva- lçin tnütemadlyen evinin etnfında 
ı •rr gibi nrk:ısından ko..~ıyorlnrdı. dolaşıp duruyürdu. 
Do. •rusunu ısterseniz bunların arn- LAldn güzel komşumuz her zam.ı.nk.l 
ınd:ı ben de vardım. Fakat günde>n clbi ciddi idi. Kimseye yüz vcmıiyor

gune bu macer:ıdan ılmldlml kesiyor- du. Bu sırada genç profesörün evlen
dum Zlrn rnldplerlm çok kuvvetll mek nlyetınde olduğu işitildi? Aman!. 
nc::ınl:ı.rdı. Tehlike! .. Zamane Karunu derhal 
B::ıkınız size onları hem de kendlle

rıne numaralar koyarak birer birer 
ta.kdım edeyim: ı numaralı 94k düş.
mnnım: Genç bır m.1rnsyedl idi. Fa
kat aklını2a katlyen eski, nlaturkıı. 
mırnsyedl tipleri gelmesin ..• Bu gayet 
asrı bir dellkn.nlı idi. Ömrünü diınyn
mn en büyült şehirlerinde çeçlrml',ı, 
kend .ıııe oldukça yaldızlı, göz alda
tıcı l:>!r hüviyet vermlştl. HarekeUeri 
s k \ ince idi. Blr iki ecnd>i dilin!, 
bu 11.:::ı.nlnrı konuşanlnrın hususi şive-

Lemano. evlenme teklif etti- Bir mild 
det sonra saytiycm1zln en güzel ka
ciını evlendi. Faknt ldmlnlc blliYor 1 
musunuz? Bir knropla ... 

Bu adamın dükkO.nı sayfiyenlıı kar -
şı.sında idi. Kasap genç ve gayet te
mizliğe meraklı idi. Hiç g{lzel değil
di. Yalnız son derecede sıhhatll idi. 
Başındaki s:ıçlan kış, yaz ustura Ue 
kıı.zıtırdı. H'ntt!\ arkada.şiarı bu yfuo:
den onn: cıGümliş kafa• derlemi. Be
yaz boyalı dükıkrını kutu gibi ldl. Bir 
köşesinde buz dolabı dururdu. Her 
taraf ta pml pınl<lı. Hatta: cAsri ka
sap. levhası blle her gün silinirdi 
Genç kasap hiç cvlenmemlştı. ~T
kalt'ıde cı.hildl. henüz okumn ynzmn. 
öğrerunlşt:l. LA.kin pek teıbiyeU idi ... 
İyt bir çocu~a do. benziyordu. Sayfi
yede Mrkes onu severdi. Ve Ayşe 
dalma plrzolala.nnı ona ı.snarlantı. 

İşte komşumuz Asri kasa.pin ev
lendi. 

Hikmet Feridun fü 

AKŞAM 
Abone bedeli 

senelik 
6 .Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 .. 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 kUnlf 
HSO • 
800 • , 

tyle bilirdi. Gayet iyi giyinir ve giy
dlğır de kendisine pek ziyade yakı.5-
tırm FcvkallLdc lyt dans ederdi. 
Çok ak~ıklı olduğunu ve uzun se
neler içinde yüzrerce maceradan al
dığı derJlerle kadın ruhunu pek iyl 
hildl~lnl de •~ utmıynlım. Do~nısıı 
Irfan epeyce telılikell blr rak.lptı. 2 
num:ı. ıılı ıı.şk du~m::muna gelince bu 
g.ıy dddi, genç bir doktordu. Irl 
gu~lulderl vn.rdı. Macera fllan di.işün
ınc d.. Pek genç yaşında kitaplar 
ııcşreı.mı.,tl. Profe--.,ördii. Onunla eY
lcnC>C k kadın muhakkak ki - ka.bUi
yetl varsa - mesut olablllrdl. Knznncı 
fe\·k. iade idi. m.•ndlsine munyene ol
mak için en aşağı bir haft.n evvel 
rıı.nde\'U nlmak lfmmdı. Vlzlt.esl 5 
llra ... Genç profcsöı'\ln ~mdlye kafüı.r 
hiç bir macerası ı itilmemişti. Fakat 
Lemnnla. ynnl bizim gUzel komşu ile 
cnlenmeğl, canü gönUidcn istedl!!i, 
1ınttlı bunun için teşebbüslere bile gi
riştiği lşitlllyordu. Doktor ideal bir k.o
ca olablllrdi. Ondan dn pek korkuyor
dum. 3 nuınn.rnlı aşk düşmanım blr 1--P-osta--ıt-Uh_ıı_d_m-.a-d_a_h_U __ o_lmı_y_a_n.,. 
şairdi. Hakikaten pek güzel şllrler ya- ecnebi memleketler: BenellRl: 
zardı. Kndınmr onun buluşlann:ı. ha- ' 3600, altı aylı~ı 1900, ilç aylı~ı 
yallerlne, mısralarına meftundular. 1000 kuruştur. 
Ehhhh şair de henüz genç syılabllir- .---------------. 
dl. Güzel komşumuzdan hnyro.nlıkla Teletonlarınuz Ba1JDuharrir: 20565 
b:ı.hseden bir de manzume y:ızmı.ştı. Yazı işleri: !!0765 - iclatt: %0681 
4 numaralı nşk düşmanım müthiş bir Müdür: 20-197 
nıkiptl. Bu adam zamanın Karunla-
rmd:ın nddcdlllyardu. Belki de pa.rn- Rebiiilevveı 4 - Kasını 134 
sının hes:ıbını kendi bile bllmlyordlL S. İm. Oll. Öğ. İki. Ak. Yat. 
Son seneler içinde dehşetli büyük tş.. E. 10,00 11,40 6.02 9.24 12.00 1,31 
ıer yapm~tı. Bekil.rdı. Tombalak bir Va. 4.23 6.03 12,21 15,4'1 18.21 19,25 
ıı::ı.ttı. Evlenmek lstlyardu. Eğer Le- idarehane Ba.bıill elvan 
mıı.n 1'temiş olsaydı küçücük• bir Anmusluk sokak No. 13 
suhLtrli onu bu zamane Kanınu il:l •••••••••••••• 

PERiLi KONAK 

AmŞAM 

Memur alınacak 
Sümer Bank iplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

1 - Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, Defter
dar, Konya Ereğli.si, Hereke, Bursa, Merinos, Nazilli, Gem
lik fabrlkalanmız için 3659 sayılı kanun hükümlerine 
re imtthanlı ve imtihansız memur alınacaktır. 

2 - Aranılan şartlar: 

A- Lise veya orta mektep mezunu olmak ıYük
sek tahsil ve Ticaret Lisesi mezunları Ue, lisan 
bilenler tercih edilir» 
B- Askerlik fiili hizmetini yapmış bulunmak, 
C- Her hangi bir hizmet teahhüdü altında bulun-
marnak, 
D- Halen Yüksek tallsil müdavimi bulunmamak, 
E- Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve sevi
yesi itibarlle memurluğa alınmasına mani bir hali 
bulunmadığı anlaşılmak, 

3 - İsteklilerin Ankarada müessese merkezi Zat işleri 
şefliğine ve birinci maddede yazılı yerlerdeki fabri
kalarımız rnüdürhiklerine 27 /3/942 akşamına kadar 
müracaat ederek 28/ 3/942 Cumartesi günü saat 
14 de imtihann girmek üzere numara almahn 
lazımdır. 

4 - istenilen vesikalar: 
a- Dilekçe, 
b- Mektep diploması, 
c- Nüfus cüzdanı «1942 askerlik 

haviıı 

d- Doğruluk kağıdı c polisten musaddak 
e- Evvelden resmi veya husmi miiesseselerde 
çalışmış olanlann iyi hizmet vesikaları, 

f- Askerlik terhis kağıdı, 
g- Hi\.len her hangi bir vazifede olanların bu
lunduklan müessesenin muvafakatini 
şarttır. 

h- Tayinden sonra istenecek fotoğ'ra.flardan b~a 
müracaat edildiği zaman bir boy, bir vesika fotoğ-
rafı verilmesi. «1935·ı «3570, 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Çorum Vilayetinden : 
ı - Çorum - Yozgat yolu 6 000 6Xl32 kilometre nmsınd:>. ~6 met.re 

boyunda şose esaslı ta.mln:ı.tı 2/Nls::ı.n/942 perşembe cünü s::ı.at 15 de ihale 
edllmelt iizere eksi!Lmeye konmuştur. 

2 - K~tf bedeli 23779 lira. 53 kur uştur 
3 - Muva.'kkat teminat 1783 llm 146 kuruştur. 
-4 - Bu işe alt evraııc şunlardır: 
A - EJcslltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Silsile! fiyat cetveli 
D - Keşif hulasa~etveli 
E - Grafik 
F - Bayındır1k i§lerl genel ve §OSe köprüler fennı şartnamest ve hu

susi şartname. 
Bu evrak her gün dıı.1ırı1 encumen kaleminde görülebilir veya. ı Ura. 

l!I kuruş bedelle nlınablllr. 
5 - İsteklllcrhı yukarıda. yazılı teminatı yatırm~ eksiltmenin en az 

uç gün evvel vllli.yet makamına müracaatla ruacakln.."'l ehliyet varakasını 
Ticaret Odası veslka.<;ını \-e dördüncü maddede yazılı evrakı ve aynen ka
palı zar!a konmuş tekli! mektuplarını müsavi şekilde b1r zar!:ı. koyup 
Uınle s::ı.a.tılnden bir saat evvele kadar Encümen Rclsllğine makbuz muka
blllnde vcnnelerl veyn. göndermeleri ilan olunur. Posta.dn olacak gcclknıe-
ler muteber değ-ildir. (3418) 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
Tmbzon elektrik Türle anonim şirketine atd hisse senetlerinin 1941 mali 

yılı bi!AnÇ()6Uilda ta,ştdıln 332 kuruş kıymetleri ii2ıerinden 45 gün müddetle 
beledlyemL~ namına satın alınnınsı tekarrür etmlftlr. Ellerinde bu şirkete 
aid hlsse SCMdl bulunanlar 9/Mnrt/942 tarlhlnden itibaren 22/Nlsan/942 
günft akşamına. kadar bulunduklan yerlerdokl Türkiye İıJ Bankası şubeleri
ne müracanUa hamil olduklan hisse senet.ıerının 1ıjbu bedel üz~rlnden tu
tarlıı.nnı alma.lan ve bu müddetin hlta.mınd:ı.n sonra belediyece satın alın-
ma i.şlne nihayet verilece~ füı.n olunur. 1.3065 

Hukuk Fakültesi Dekanlğından: 
D<>ktom. yaz aöıncstr imtihcı.nan 25/3/942 çarşamba günü icra. edilecek

tir. 

[ SiN&APUR KORSANLARI J 
Tefrika No. 51 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Diye haber gönderuıiş, !abt onun yaruz, prensimi Buradaki adamlaft
bu sesi. ancak slyogor:ılaNa ve onJarm mzı aramata. lüılum yoktur. Tablm 
ınü.'Jteblt, 7Allm nıooıurlan iJ2J9dndıe flmd1 :nltpin adala.nnda Hıundun 
bir akis yapal:ıtlmi4ti. Halk Utt,.en adlı bir t:ahramanın karısı olmUf.. 
bu ha.bere sevınmemışu. Hattl: Prens Nah! yavqça. içini~: 

- o geline 1.sUbdat ve nltm bir - Peklll. Şlmdl Japon mıiletl ne 
ka.t da.ha artacak.. yapmaic fikrindedir? 

Diyen.lor ~vardı. - F.cd.:ı.dımıman prenslere intikal 
Klyo - sı10 (1} da Yamada alef- eden aMı.ilcatties 1cılıça ta nlh.a.yet 

hine başlll'Wl barelcet.ıerln b~ hedefi si2ld.en alınmış. 
de prens Mutm-Hito idi. sı~r. - Evet. Onu benim ev.imden Ya-
bu prensin vücudü ortadan kalkma- mada çaldırdı. 
dılcça. Japonya.run duruiınıyacatuu - Ne olursa. olsun, «Mukaddes 
söylüyordu. Bu 8ll'Qda Stngapurdall ~· klmde Lse, son söı; onundur. Ya.
ge~ olan Dltlyar vem~ pren.a mada henüz kati olarak flldr ve ka.
Nıı.hlnln sem, slyogonlardn yer\.\ bir rannı blldlrmedl. 
ümit uyandırmıştı. - Ne düşünüyor acaba? ~ 

Müstebit dere'bcylerlnden blrço~ - Bunu kimse bllmlyor. Faka~ oy-
Nahlyl bekliyordu Naht Ktyo - Slyo le sanıyorum ki, siyogonlarlıı ahız:a-
~hrlne gelecektl. delerin birleşme.sini bekllyor. 

Kiyo - Slyodaki müstebit derebey- - Buna imkAn yoktur. Zira slyo-
leri Tokyoda bulunan vezit1 İkamon'u gonlıı.r arasında. asil olmıyan klınselec 
d:\ 'ça~umışlardı. çoktur. Astı~eler bu adamlarla. na

İktunon, Kiyo _ SiYoya hareket etti sıl birleşebllırler? 
ve kızıl rahibi Tokyoda bır.ı.ktı: - Yamada .. Blrlesıı..ezlerse. ~ 

a- Mut.so _ Hlto ııe sen mücadele halkın bnşınıı. geçeceğim. Bir hn.lk 
edeceks1n. Tokyoyu s:ına. bırakıyo- l\ukOmett kuracağım . ve istibd:ı ı yı-
rum. Burnda senden baŞkasuıın sesi kacağun.• demiş 

1 
., 

ü'kselmlyecek, azra Bcmsanf,. - H~lk bu snçmn an duymu mu 
Y .. b• • - Şuphe.c;lz. Bunu duyduğu "Ull-

Muste ıt prensın denberi Japonyıın,ın büyuk, !<uçuk 
Singapur'c!an dönÜ§Ü her şehrinde bir k::ı.yruı.şma başladt 

Zenginlerin yımınd::ı. ç:ılışan esırler 
Uzun yıllardan.beri küskün °1~~ bile: cHürrlyet lSteriz diye b:ığn.şıp 

vatanından 1!zakl:ı.rd.ıı., Singa.p knv' duruyorlar. 
oturan prens Nnhi .nUı~yet post e.ı: - Bu, çok !•na bir haber. Asıl?A.dc-
gıı.sı alevlentnee Kıya Slyoy:ı. g lerin ellnde.ld kuvvt't \'e nüfuzu bıt' 
mlştl. Na'hlnln maiyetinde yirmi ki- takım baldın çıplakln.rn \'ermek nasıl 
şiden fazla insan vardı. ,_ 

1 
le be olur? Ah şu Yanında .. Bir fed:ıl çılap 

Nah! _ıına .vatana adı:ı.m .... r Y - tn kanını akıtnnıadı! 
ra'beı: donmuştU. - Bunu yapmayı ci~tinenıer d 
Şehre çıkınca butun mcınlcl.""et hal- vardı .. fakat, Yamada ~mlsind"n dı

kı tarafından ka.rşılımncatmı umu- ~an çıknuyor ve gemiye yabancı ka
yordu. O;'Sa ki, gemiden sahile çık- bul etmlyonnu~. Yıı.m:ıdayı connek. 
tığı zaman, blrkıı.ç .slyogon memu- onunla konuşmak, -.-ezır İk:ı.:non Ur. 
nından ve beş on nsılzndeden bn.Ş!m görümıekten daha güç bir iş o!du. 
kimseyi göremedi, teııa .halde canı - Siz ne derseniz deyin; ben bur:ı.
sıkıldı. Acaba halk kcndlsınl.n an:ı. va- da olsaydım şimdiye kadar Y:un:ı
tann dönüşünden mcmnım değil d::ı.nın adı biİe unutulm~u. 
miydi - Kendl.nlze güven.lyomuuz, bu .ı,~l 

Prens Nahinln katibi ve vekilharcı: bu .. Unden sonn da yapabilir lnl.z. 
- Hayır prensim, böyle düşünme- pr:Osımı 

yln! dlyardu. Hallen haberi oltnastı _ Sen de buna t.arntta'rsın. değ l 
gel."ek.. haberi ols::ı.ydı, liman ağzında mi? 
binlerce insan toplanırdı. - Şüphesiz. Çünkü, Pek yakı ıda 

Ve böylece teselll bul:ı.rak, ecdadın- bu adam zenginlerin mallarına d:ı el 
elan kalma büyük bir köşke inrn.lşt.1. uzatacak hniş .. 

Na.hl 'koŞke girer clmooz, kendlsln1 Prens Nnlıl goz.lerlnl açarak ha.-
ziyaret eden e$ld dlStlıı.nndan birine ~ı: 
.aordu: - Vay o.lçak vıı.y ... O, hurrlyet şığt 

- Yamada burnd:.ı mı? bir adam ol~ydı, zet11;inlerln malına. 
- Hayır. Yokohnmada ~.. göz koymazdı. 
- Bu haydudu' hlll öldüremediler 

mi? 
- Haydut mu dedlııiz? Fnka.t, ımu 

Jn.pony.ıcla hcrke.s büyük bir kahra
man olaraıc tanıyor. Hntti\ yalnız onu 
de~ll maty~tlnd"kl bütün denlzcllerl 
de. 

- Bu sozlere gulmemek elimden 
gelmez. Ya.madayı ben <)Ok iyi tanı
rım_ o, b:ı.yajp korsanuı biridir. Vur
guncu, vawın haini, mtifsit bir kor
san .• işte o kndar. 

- Amıı.n prens ha.zretıed, slz bun
ları. sanıyorum ki, k:ısden soyluyor
sunuz. Çünkü, dediğiniz gi:b1, Yamada 
gerçekten baynğı bir korsan ol.saydı, 
onun kızma flştk olmazdınız! 

Prt'11S Na.hl blroeooıre şa.c;ırdı: 
- Yalan .. iftira .. bunlıın nyak t:ı.kı

mınd:ı.n blri uydurmuştur. 
- Hayır. Kimse uydurmadı. Bız ha

kıl~ati billyoruL. sız sııır:npurda onun 
kızını kaçırtmı.şsınız.. Yam.nda bu
nun intikamını nlma(:ra ant içmiş .. 
hatt:l Tokyoda: cıYamıı.danın kızını 
kaçıran prens kahrolsun!• diye bağı
ranlar varmış. Eğer Yamad;ı. bayağı 

bir korsan ve yn.hut dediğiniz gibl bir 
vatan haini olsaydı, .slzin gibi asil blr 
prens böyle ndamın kızımı. el uzatır 
mıydı? 

- Ben slzl şcrefımle temln ederim 
ki, Yamadanın kızı bCnlm yıuumda. 
değildir. ıstcrscniz bemberlmdc ge
len klıtnsekri birer birer gfu.den geçi
rebilirsiniz. 

* Prens Na.ht, misafiri gittikten ~onr.ı.. 
derllal s:ı..dık fednllerlnden Nogiyt Ç3.
ğırdı: 

- Bizi Slnt;.ıpurda rclıat. bırakmı
yan Yamada şimdi Japonyayı haraca 
kesmek. zengtnlenn malımı. el nt:m:ı.ıc 
lstiyormu~. Bu adamın "ücudünü on
cak sen ortadan kaldı.mbiUrsln. Nogll 

- Emrediniz, hemen Yokob:una
ya gideyim. 

- Faknt, bu melün herif gemtden 
dL~rıya çıkmı)'"Ormuş. 

- Sizln huzurla. 3 ... şııyıı.bılmen~ 
için ben lmr:ıtum bu uğurdn feda 
ederim, prens!m! Oemlye giderim vo 
onu o.damtannm yruılllda bldürurüm. 

Prens NaM. sadık feda~ının .ıJnın· 
dan öptü: 

- Bem.ın sc.mı. her z man :UıUyacLrn 
vardır, Nogl• Kendini korumayı da. 
ihmal etme• 

Zuliim ve işkence 
saltanatının son günleri 
Pr<ms Nahl. Sl.ngapurd:ın (Siyo -

Kiyo> ya celdlği gundenberi manen 
üzüntü ve nza.p içinde idi. Halkuı ~· 
zında: 11Yaşnsın Yamrı.da .. • sfüünütı 
eksik olmadığını gördükçe hiddetin
den nteş pw kürüyordu. ( !\rk:ısı \'ar) 

İmWıana girecek talebenin 23/3/942 
kalemine müracant et.mest ıtızımdır. 

p:ıuı.rtesı gününe kadar Fakulte - O hfüilseden ronrn To.ka.konu..'l 

(1) Slyogonlar devrinde Japonya• 
nın payıtalıh idi. (9 ada) man:ıs:ın:a 
~elen ba şehirde- o tarihte iki yüz c1Ji 
bine ya'icrn nüfus ·vardL Zeng"in Jıo· 
pon a ilzadelerinin bi~oğo bu eya• 
lette otururdu. (3641) sizin köşkünıizden knçtığuu da. blll-

met.re genişil~inde çimenler ıvar. fey dfba· sorayım: Kapı kapalı mı, - S.ir...cahrles orada dururken, - Bunu kati olarak söylemiyo• 
- Taflanların teşkil ettiği duvar- yoksa açık mi jdi) ayakları ile Üzerlerine bastığı cihetle, rum. 

da bir kapı lmlunduğunu ıh.ana söyle- - - Hem kilitli, hem de arkadan sigara külleri toprağa kan§llltftı. - Fakat muhakkak ki, aklınır 
miştiniz değil mi> sürgülü idi. Yerde konak sahibinin ayak izlerin· dan scçiriyorsunuz değil mi? 

Çeviren: AHMET HİLALl - Evet. Bozkıra açılacı bir kapı - Bu kapının yüksekliği ne ka- d-en başka birıey göremedim. -- Bu vakadan sonra bana bir Tefrika No. 8 
var. dar acaba} Holmes eağ clile dizlerine 1\·urdu. çok hadiseler anlattılar ki, bunlan 

- Köpeğin ayak izlerini kendi - Büyük de söz mü~ Muazzam - Bqk. bir geçit yeri yok mu). - Aşağı yukarı ıbir buçdt metre. Bu üstadın ıtabırsızlandığına işaretti. abii şeyler addetmek pek güçtür. 
gözlerinizle gördünüz mü> bir köpek ... Benim tahminim böyle. - Hayırl .. - Bir adam bu ıedru .,.hilit mi> Kendi kendine mırıldanır gi>i ağzın· - Mesela ne gibi hadiselcmlir 

- Sizi karşımda gördüğüm gibi, - Köpek, Sir <llarles'in cesedine - Demek oluyor ki taffanlı yola - Kolaylıkla... dan §U sözler döküldü: bunlar} 
ay.m beyan gördüm. dokunmuf mu idi} ya evden, yahut da balı.ettiğiniz ka- - Kap111ın yanında göze· çarpa· - Kctkı: orada bulunsaydım... - Öğrendiğime göre, 0 feci ge-

- Bu müp.hadenizden kimseye - Hayır! pıdan gelinebilir, öyle mi} cak izler var mı id.i> • Hadise bana son derece mühim gÖ- ceden evvel birçok "imı;elcr, bozkır• 
halısetmediniz mi? - O gece, hava nasıldı} - ·: olun eon ucunda yapılmıt - Hayır! runuyor. Tcdkiklerinden bir çok da .BaakervHlere musallat olan kor-

- Niçin bahsedeyim? Sah.etsem - Rutubetli ve soğuk bir geoe. olan limonhııktan da gdinebilir. - Cu tar&!ta arqtırmalarda bu· man:.lar çıkarabileceğim bu izleri, kunç bir ha>wan görmüşler. Bu hay• 
bile n~·e yarar ki... - Yağmur yağıyor mu idi) - Acaba Sir Oıarlee, ölümüyle lunmuılar mı acaba) · l}imdi yağmurun ve müteıcesaİ8 köylü- van, bizim bildiğimiz hayvanlnnn 

- Köpeğin ayak izlerini yalnız - H&yırl neticelenen o gcce&i gezintisini, - Benden bqka hiç bir fert met- lerin kalın kunduralarının, aınlqıl- lriç \>irine benzemiyor. Korkunç bir 
sizin görmenizi nMıl -izah edersiniz) - Şimdi konağın t&flanlı yolunu limonluğa kadar uzatmıı mtdır? gUl olnıadı. maz bir hale getirdiği muhakkak. hayaleti andıran dehşetli bir görü· 

- izler, cesetten yirmi metre hana tarif eder miainiz} - Hayır... Cesedi limonluktan - Bari Lirşeyler ltetf.-Z mH Alı doktor ttiçin bana doeıhal müra· nü~ü .. ~duğunu iddia ediyorlar. Bir 
ötecl-.· ba§lıyordu. Bu sebepten do- - Yolun ilci tarafına, taflanlar elli metre uzakta bulunuyordu. - S:ir ClwLrltı11, bu yenle toprağı c&ajt ebn.:xliniz. Bunda !büyük icaba· köylüyü, bir nalbandı ve bir yarı• 
layı kimse farkına varamamı§tı. dikilidir. Bu tafla.nlar, çok eski ol- -.Şimdi doktor, ıt".ıze bir au.al ao· fazla çlğneınqti. Anlapla,ı burada ha.tınız var. , ciyi bu hususta sorguya çdctim. Bu 
Eğer ben Perili Konak efsanesini duğu için, yolun iki tarafında adeta racağun. Bu sualin büyük ehemmi- beı on dakika durmuı olacak. - .::ıtün bu nO'ktalan tespit e~ l:orkunç hayvanı..-ı şekli hakkında 
hı:me.seydim, muhakkak ki ötekiler üç metre yüksekliğinde bir duvar ye.it vardır! Onun için :iyice dütünıe- - Bunu nereden anladı.ruz} mezden evvel eize müracaat edemez· hepsi:ıin de sözleri lbirdir. Bu hay-
ıbi hareke e~er, ayak izlerinin far· te~il ediyorlar. Bozkırdan gelecek relı:: cevap vermenizi rica ederim. - Ç.ÜOkü burada iki ile; yerde ei· chm. Beni IU8mağa sevkeden sebep- van efsaneye göre Cehennemden 

kına varamazdım. bir pbsın taflanların arasından ken- Köpeğin ayak izlerini kumda mı, garasının küJlerini gördüm. leri de biraz evvel anlattım idi. Esa· kaçınıı korkunç kara köpeğin ta ken• 
- Bozkırda faz.la çoban köpeği disine bir gedik açıp ta konağın eşi- yoksa çimende mi gördünüz) Holmes başını sallayaraltı ıen... el.isidir. Bütün 0 havali halkı, korku· 

\ar mı doktor} ğinde bfren bu yola varması müm- - Kum üzerinde ... Çimende hiç - Pekala dedi. .onra bana döne- - Bu tereddüdüı:'ıüz neden} !arından tir tir titriyor. Hiçbir baba• 
- Çok, ihem de pek çok. Yalnız kiet değildir. Sir Gharlee bu ağaçlı hir iz göremedim. rek: _Bazı ahval ve vaziyotlıet- var ki yjğit, karanfık baatıktan sonra boz• 

benim ayak izlerini yerde gördüğüm yol ile sonunda bulunan küçük ko- - Bu izler, kapının bulunduğu - Wat.son itte arnu:nuza uy\Jl.Ul en tecrübeli ve en mahir polis ha· larda dolaşmağa cesaret edemiyor. 
köpek, çoban köpeği olmıyacak. rulukta tenezzüh ediyordu. tarafta mı bu1uouyordu. bir zat dedi. fiyel- : bile bi~y yapamazlar. - Siz lci alim ve münevver bir 

- Bu meçhul köpeği büyük ve - Tnflanlı yol jle zemini kwnlu - Evet. Polie ~eei biraz düıündükten - YOla.a bu hadiseleri sihire w-e adameınız, bu hayaletlere, bu uma• 
)uksek tahmin ettiğinizi söylüyor· koruluk arasında başka ıey yok mu) - lzahatınız, son derece merak sonra doktora y-enld.en llOrdu: büyüye ait harikul&de te}'ler mi ea- cıla.ra İl".anıyo: musunuz? 
dunuz. - Var. iki tarafında, birer buçuk ve alakamı uyandırıyor. Batlca flıir - Sipranm külleri ne halde idi) nıyorsunuz) ~ (Ark .. var) 



21 Mart 1942 

'l'tlrldJ'8 OtlmhuriJ"8tl 

ZiRAAT BANKASI 
KurulQf taı1h1: 1888 - &ermQ881: 100,000,000 Ttlrk J1ruı Şul>I Tt 

ajana adedi: 265 
Zirai " Ucart her nevi banka muameleled 

Para blrlktlreDlere 18,800 lira ikramiye nrly.,. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lt.l.barm ta.aamıf heaaplarinda Ilı 
az 50 lirası bulunanlara senede ' defa oekilecelc Jcur'a ne ap.tıdatl 

pHlna göre ikramiye da~tılacaktır. 
4 ııdet 1.000 liralık 4.000 Ura 

' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • 

100 adet 50 lirabk &.000 lira 
120 • 40 • 4.800 ~ 

180 » ıo • 3.200 • 

40 ·- 100 • 4.000 • 
DİKKAT: He.saplanndak1 paralar bir •ne lofııde IO 1l.ra4aD aplı 

dil§mJyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlaalle Terllecetttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylal, 11 b!rlnclklnun. 11 mart ft 

11 haziran tarihlerinde çekilecektlr. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

AmŞAM 

KIZILAY CEMİY ETi 
GAZMASKE FABRiKASI 
DIREKTÖRLÜ~ÜNDEN : 

Fabribmm Jç1n TORNACI ve TESVlYECİ'ye 
lailiyacmuz INJ'dır. Ta)ıjplerin diHKçe ile Mamak - Ankara• da Direk-
t3 · Uzo müracaatları. 

lstanbul Nafia müdUrlUğUnden: 
11419'2 Pfttembe gtlntı aaa.ı ıo de İ8tanbulda Nana Mildtırmto ebllt

ma badılrona oda-- (763,M) D.ra tef!f bedıellt 81lht1 Uman blnuı ta
miri eblltmeJ'e mtulmuştur. 

Jılub.veıe, ebllfıme, bayındırlılr: lflert genel hUIUll ~e femıt p.rt;name
lert, ınJ• tetılf lnılAaaUe buna mMefem diler nıü daı.ı-tnde s&'tlld>lllr. 

lllndbt teminat (5'1) ıın. 28 turuttur. 
fawrHIMin m U bJıo taalıb4itte (IOO) llJ'a1ı)c bu 1fe benzer lf J'&l)bRı

D& dair idarelerinden almıt oldutu '"8l'ta1ara '9Unaden htaıılnıı VHA.,eU
ne mtıracaa.tıa eblltmıe tarib1nden t&U1 gönleri barto (3) rOın eneı aJmmlf 
elblı,et n H2 J1}ma ait Ticaret Octam 'Vesitalarile gelmeler!. (S381) 

Bahtfe '1 

Paçavra ihracatçılarına 
lTHAlA TÇI VE iHRACA TÇI BIRLIKLER.t 
Umumi Ktltipllğlnden: 

TOrtl~ Tiftik n Y&paiı bıracatçılan Blriainln ıotıtaı memıunu 
tıqlr:ll etmekte olan tıtta, J&J>&tı, kıl n dökilnttllerl, ttç1lk bat ha;y
van derileri ve balusala nıveten her nen paçavranın Birlik lfUğal 
mevzuuna 1t.lıal1 Ticaret Veklletlnce te&blt ed1lmJf oldulundan paçav
ra Dıraca.tçılannm Birlik stattıa11n1m ı t;ncı mad'*1 htHtiUnlerlne 
tevfttan Blrlfle bbul .,Dmek bere Oalatada ômer- Abid Hn.nıııd 
Birlik İdare Meıtıeztne mtracaat etmeleri ltlzwnu 1lA.n olunur. 

Devlet Demiryollan ve Umanlan lıletme 
Umum ldareıi ilinlari 

Enurum - Hudut Demh'J"Ollanılll 8 numaralı tatıll edeTat ta.rifeslndı 
ngonlamı tahm11 '" tabllJ• m1lddet.lerl dell§U:llmJttlr. 30/4/942 tıaı1hln
deıı itibaren idarece Usum c&1llen pmanla.rda.,. istuyonla.rda bu mOd• 
detıer f aaatten as oJmeınek bere lnd1rUecekt!r. 

Şlmdlllt yal.mz Ennırmn - 8BntamJt bsnında dar hat vagonlanndan 

Radyo Mesleğinde ihtisası Olan :n:~: :~ı::: :1:'~ ~~e~=~ ıaJı-
T T 

Fazla tafsllft.t için ısta6yonlara müracaat edllmelldlt. (2000 - 3669) 

üccar eknisyen Aranıyor * 
1 - Devlet Deımlryollan Ummn Müdürlütn hesabına. Almanyada Tech.• 

Miimn bir Radyo itini iyi idare edebilecek ihti9u aa1ım., ticaretten. nlsche Hoohschule1erde eiektrlk ve makine millıend1sllklerl taluıll edecek 
lL9e meırunlarlle Techn1kmn tahslll görecek Bölge sanat okulu mezunla.-

. .,. *lnitten anlayan muktedir bir teknifyen aranıyor. rmdan daıremble mOracaat edelılerln eeome lmtUıanla.n Ankan. Dll ye Ta• 
T alip)erin Galata l 14 7 numara Poeta l:utueu mektupla müracaatlan. rlh - Colr&f1a. l"altilltesbıde 114/942 p.qamlıa cilnil aaat 8 da baflı1aca.k. 

i••••••••••••••••••••••••ııııııi 2/4/H2 peıoemtıe dinil saat 17 de aona erecektir. 2 - Seçme Smtllıanlanna gtr~etıerln !mtlıhan gününden blll gtın ön-

M k 1 N d • d E s t ce birtncı maddede adı ~ Fakültede tef*ktll edecek olan hnt1han to-en u ve a 1 e sya a ısı - misyonuna başvurarak hüviyetlerini tevsik etmeleri ve bu lr:omlsyonun ye-
recetı belgeleri almalan lhmıdır. 

BeJotlu dördüncü nlh hukuk hlklmtıtlnden: 94%/9 Her ne sebeple olursa. olsun belge alma.mış olanlarla, tııe9DlEl !ımUhan-
Te!'e'keshıe mahkemece el konulan ôlü Rlzo Baka. alt n BeyoAlu Ianna girm.eğe he.klan ohnıad® lr:endllerlne tebliğ edilmiş bulunanlar heı 

1 - Şartnamesi mucibince c2670» kllo kazein kola pazarlıkla atın alı- İ!tltlll caddesi Lilksemburg apartımanın 6 numaralı dalreslnde bulu- hangi bir halt iddia edemezler. 
acnktır. nan bll6mmn eo;>alaı- açık a.rttırma suretne 2413/ 942 tarihine müsadlf 3 - Seçme 1mtlhanlanna. iştirak edeceklerden Ankara. dışında bulu• 

2 - Pazarlık 27/3/9f2 cuma günü saat 11,10 da Kabatqta ıevuun alı günü saat H de aatılacattır. Yevmi mezldlrda sat}f blt:ınedlti tak- naıılnnn, imt.lhanlarda. munJfak olsunlar veya olmasınlar, Ankaray:ı ge-
tubes1nde merke'4 mübayaa komisyonunda yapılacaktır. dirde mtiteakip gilnlerde aynl aaatte devam ed.llecetınden ıstetıUerln U., ve Ankaradan dönüş yol n ururl masraflan ve Ankara.da g~lrecekb!rl 

3 - Şartname sözü geçen 1Ubede her gün öğleden .sonra g~rillebll1r. Y'Uhnda gl'ısterllcn g{ln ve saatte mnhallinde hazır bulunmalan llln milddet. için tahattuk edecek aalr mure.flan kendilerine aittir. 
4 - İsteklilerin tekllf edecekltrt fiyat üzerinden % '1,0 g1l'mıme para- olunur. (1245) 4 - Beçme imtUıanla.nnm neticeleri muvaffak olanlann adre~rlnı 

afle birlikte mezkfir komisyona rnüracaatlan. (3f54) ========================== tebllt edilecek; muvaffak olamıyanlarm veslkalan adreslerlııe iade olu-nacaktır. 

1 

iLAN 
Tesviyeci, Makineci, Marangoz 

• • ve ışçı aranıyor 
Unkapanında e.k.i tahn.iyıe fabrikasında bulunan .mai malze

menin aöküm itlerinde çalııtınlmak üzere tesviyeci makined, maran• 
goz. ifÇi ve ameleye ihtiyaç vardır. 

Taliplere göa8erece1deri kabiliyet ve ehliyete söre S liraya ka
dar ~ verileceltıir. letekHlerin ellerinde mevcut vaik&larla 
birlikte her clln .. at 9 dan 1 2 ye kadar adı geçen E.Lrlcaya milra
caatlan. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 

1 LAN 
TEKNiK MEMUR ve POSTA 

BAŞI ARANIYOR 
Tasfiye halinde bulunan Unkapanı emki tahniye faLıikaaındaki 

- •mat teılisatın .c>kümünde çalıımak üzere 2 teknik memurla bir poe
ta bapna ihtiyaç vardır. 

Ta1iplerin her gün aaat 9 dan 12 ye kadar Karaköyde Ban· 
kalar caddesinde Sümer Bank letanbul ıubeeine müracaatlan. 

1 5 - Seçme !mtlhaıılarını kUaııanlardan resmi makamlara bir taah-
hiıtJe lıallı oJanJamı, t,eblJI tıarlhlnden 1Ubal'en bir •Y sarfmda bu ma
k:ı.mlarla olan alllalannı. teameleri Ulmmdır: ab1 tabUMe ht\t>lr hnk 
ldd.lasmda bulunamazlar. (3665) 

I Toprak mahsulleri ofisi lstanhulı ubesinden: 
Muhtelif detlımenlerde ötütmekte bulundutumuz hububatın tıemız

lenmeslnde elde edilen kavuz. tavnt yemt, ~tin tos ılıb! çıkıntılar 
kaf'1}ıt.lı pazarlık ıuretlle L1man ban f Qnc(l tattaki da1renılade satılacak
tır. Paıarlıta ıştlra.t edeceklerin b1n ııı.ııt banka temtnaı mektubu Teya 
nakldle bl.rlltte 2•. mart. Mı lalı güntl aaı on dörtte Otwml?.dıe bulunma-

•••••••••••••••••••••••••• Iar:ı rtca olunur. ,.35ga. 

Açık artbrma ile f ev kala de satış 
942 martın 22 ncl pazar sabahı saat 10 da Bey~lu Tablm bahçesi 

ka.r§ımnda. Ciimhurtyet apartımanm 8 numaralı daireelnde mevcut n 

lstanbul fiat mürakabe komisyonundan: 
İlin No. sı 153 

'l'ahmJıı B. İlk Tem. Amerl9Jı bll' alleye a1t eşyalnrdan kalan tablolar vesaire açık a.rttınna 
'139,211 65,46 Kan.ata.o müeaesatı lçln mtltea.bhltna.me ve Jıeal>ma ~ atııaeaRı illn olunur. 

İstanbul oehr1 dahlllnde k&ra.man, dallıç, kı'Vırclt ve keçi etıerlnln canlı 
toptan ve perakecnde sa.tıoıan 1çln Flat Mürab.be komtsyonunea ~ıt edil
miş bulunan narhın 21/3/942 tarihinden 1ttbaren kaldırılm13 bulunduıtu llfm 
olun ut. e3684 

aiınacaJc ıı kalem elektrnc ampultı .,.. ıevammaıı. c1Wfor,,e111 uıtnt avizesi, mef}ıur Ruman:ralı artblt.leıdelı Telsanu, 
1180.00 162.00 Tenılzllk lflerl amele&Intn 1qes1 JçJn •lı~ UOO BaJpıu, Kalus, Vartan.rıın ve aalr rwmlann ım.ıannı h&TI ga.,et Kadıköv ~ci Sulh 

kllo sade alh nen. J'Blh boya tablolar, mef}ıur •BulanJe• nhı bfr pastel!, bronz ap- ı 
y a•· ,_, •A• --1 el k ........ Olobl Hukuk H~ •-!mıı· ::.!-.len G'18,00 320,85 Kan.ağaç müe~tı paç~ için yertne mm.te ......... er, ""' pe ...... er, e: .,..... ar. Hayli Afgan n Avrupa halılan IUU 8 ....,. 

~k prtlle alınacak bir adet az mtlstamel bubaı lilmpey••drenle•••rd•en••lOO•de•2S•temın••a•t•alınır••' •Sa•bf•peşln••dir•. ••••.. 942/4 

latanbul Asliye 12 nci 
hukuk hakimliğinden : 

Eaas: Hl/740 
WanL 1-Ymınra.tta 

1820,00 138~ Ocrrahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve Zührevi hastlıkl1ıt1!111•••••••••••••••••••••••••fotografı bulunnn Davacı: Mehmet Rasim: Molvah: 
has1ıahanelerlle Zeynep KAmll doğum eıvı içbı alına- h Kootantın o~lu ~şa. Piyerlotl caddesi No. 67. 
cak 2600 kllo kuru üzüm. Kadıko·· y Sulh ma kemeıı· Yanko SOSantln1 Vekili: Avukat Almıet Şükrü Yener: 

Na,00 43,87 Cerraıhpaşıa. Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastaba 28/1/942 tarihin- Galata Bosfor han. Davalı: Vllasta: 
neleme ~P Kllmll doğum evinin ~ !htfy de Kadık.öyünde İkametglhı meçhul. Da'falnım ıta-
içln aımacaıc çekirdeksiz kuru kayısı. Başka" ti·ptigı"' • nden sıvast.opoı sata- metgthının meçhuliyetlne binaen gı-

UIH,00 88,80 Cerrahpqa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar lıaatalıa- : ğında 19 No. la yahmda ve tllnen yapılan muhake-
nelertıe zeynep KAmll doğumevı için almaeat 2"00 evde ölıniif ve 1ıe- mesl 90nunda. davalmm kocasının 
adet yumurta. 94l/389 re'kcslne Mklm- evını blJll sebep terk eWlt ma.hkeme-

IT16;80 133,18 Belediye motarlü vesaitlnln tamlrlnde tun MUdde1 Lazaro Franko e Dlyanate ve Evellna ne müddeaalcyble llğtmlzce el ko- ce satıft olmU§ ve K. M. 132 ncl rnad-
tl?.ere alınacak 12 kalem saraclye malzemesi. MJzrahi, Beti Şunur. Ja.ntı Ccvls. Lldl Mayer, Perla. Franko. IAızaro Fra.nko nulmu.ştur. Mü- desi mucibince blr ay zarfında koca-

Ta.hm.in bedelleri ne ille temınat miktarlan yukanda yazılı ıoteıs ayn teveffanın malftm olmayan mlrUçıla- .sının intihap edeceıw evine dönme 1_ 
lliJn açık eblltmeye lr:ooulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve M~lAt lcale Jantı Mayer, Hllda. Benahm.lyas, kendı namına asaleten Te oe>cuklan Laza- nnın 3 ay 1çlnde hlklml!ğbnlzc mil- ır.• • 
lldcdo görüld:>lllr. İhale 2/4/942 perşembe gfuıtı a.a.t H de DaJ.mt Bnctımen ro. Jak. Rlnaldo, idn namına TekrtJetcn Ra.şel Franko. Danyal Badok ve racaat ve sıfatıarmı blldlrmelerl. ne dair lhınrat karan verlldJ~ne dalı: 
de ya.pılacaktlr. Tal!plerdn llk teminat makbuz ~ me~lar ve 841 11- Edne Nlyago'nrm §ay1an ve n t.şterelren mutasamf oldu'klan Kadıköyünd 2 _ Miltevetfadan a.Jacaırf, olanla- ~~942m~~lalll ~ln9411~~m~~:.!thı uh

1
u
1
·n-

Jma ait Ticaret Odası vıeslkalarlle ihale günO muayyen saatte naımı EncO.- ~ d -.ı.. 2 a.wu "J.. -- "~1:1 
IM'Jlde bulunmalan. <'3508} Ra.sim paşa mnhalleslnln Düz soka&ın a .. .,_ yeni 2 ve en yeni 2 ka. mı bir ay içinde vesikalarile birlikte mcçhuliyeUne binaen ilAne tebliğ t 

No. ıı hane lle ayni. soJcıltta. eski 20 ··enl 8, 10 No. lı muhteıik hane ve ytn müracaatla allkalarmı kayıt etttıme- ., ~ ~ a 

S 
lerl ve vesib.larmı tevd1 etmeleri .uasına karar verlle~ek hukum fıkrn-

u•• m er Baknk Umum MUdu''rlu"ğUnden·. nınhallt mezkfinla. Akif bey sokağı 19 No. h arsaların Kaddtöy blrlncl müddete riayet edilmemesi halinde sının bir suıetl teblığ yerine geçmek 
sulh hU. mahltemeal lJAmma müsteniden lzalcyl fUYU suretlle sr.tılıktır. 569 uncu madde hükmün\bı te:t.tıik üzere mahkeme divanhanesine ta11lr: 

1 b k f 
• Bunlardan 8 ve 10 No. ıı muhterlk hane yekdlğerlnln ayni ve 1k1 'kaJ>ılı olunacağı ve borçlu ola.nlann da. blr edllın.11 olduğundan 'lft>u :Uln t.arihinn ş a at a ım şe ı, ve Y*dtleı1n.e muttasıl ve beden duvarları nıevcut olup alıfap dahili lw- ay içinde borçlarını kayıt ettirnıelert. den itibaren on beş gün llçlnde teın

mı yaıımılf,ır. Meüftr mahal 53 pafta 197 ada ve 23 parsel No. ıı ve 188 3 _ Müteveffaya alt en& 24,.31942 ylz J'Oluna müracaat ecllldlğl ta.kdir-

M 
•• h d F llmetre muralıbaı sa.basında. olup 116 metre murabbaı muhterUc bina. n salı güntı saat 14 de mahallinde sa- de hllkfun kattıeıecetı belll olmak 

• üzere UAn olunur. (1224) U en Is' en memu mlttıebaklsl bahçedir. Kıymetı muhammtnes1 4420 dört btn dört yUz ..ı ....... ı.tılacatından tstetlllerln hulr bulun-
llndır. Ylne mahall1 m-....."'-da Düı sotn~~ 2 tnJ No. h 'fe 53 ı afta 197 malan llln olunur. oc-na.w Zayt - KlZlltoprak nilfus memuı:'-
ada 20 panel No. ıı maa bahçe ııene olup ~ lt kapısından gtrll ıutunc:taıa aldığım nüfus cÜ21danımı ru ve re a b1.r :taflıt ve bir koridor, iki tiler, bir merdiven altı ve btr mutfak ve Kadıltöy tapu .sfctı muhafızlıRın- kaybettim. Yentslnl çıkaracağımdan s s m aran 1 yor tara.ttat1 bahçeye çıkıldıkta btr hel~ ve tıstü taraçalı blr ~lık ve d~~dıköyündıe Hasanpaşa. mahalle- e*1stnhı tlymetl yoktur İıuanct Bilir 
bir kuyu vardır. Han1mln asma katında. b1r sofa bir oda bir dolap ve slnde at Ulu Solu'k JEı111 Bonılo · 

1 n ... - 1 ... -·-- 4naa ..... .....,lrn•tı fi uhtellf fab-"-' .. -·-- ıstasyon ca.d. No. 15 Kızıltoprak 
- DQ.IMUIWA&JW.l ~" -v-uA em .ı.&a.QQWu.uu.&il ,.erıı bir büfe ve birlncl ıratta bir dolap bir nptcsthaneyi havi bir sora ve Maslak sokaA'ında eski 21 M. ~ 4 

._..._ ••1er1 f.M .... ..ın ...... 'tr at.......,Aı. fı -. . .:ı-. • __ , __ • Doğumu: 1334 İatanbul 
~ "9A -..u.a 3~ mu.u~ en memuru ve :ressam ta111l!klı ıt1 oda "Ve ftdncl katta btrlnc1 katın ayntdlr. 3 Uncn kat bl.r çatı tapı numaralı a.w~ ve --.""'un 
tecrObeU hı§aat elemanlanna Dıtiyaç vardır. altı olll'J) )'iik, dolap ve bir sofa ve helA ve ka?'§ılıklı 1ti odayı havi ve ze- buçuk hissede blr hJı.w!sl Jani on -------------

2 - İstekliler müsbft evrakJarile birlikte •; .. ;n .. n ... ..ı ... •-e birde 1k1 hissesi. ömer tazı FaLmarun &AYIP SANDAL 
v "lr -. ıo.ı..ı..u.ı.u m1n btı Hrg1t dl~eı- ltatlD.n ahfa.P olan hane deıımunda elektrik ve ter 6 Ununusanl 1313 :taıthli tapu taydı BltlJk mavnasına alt olup arkasına 

leıladüf eden pazartesi güntı alqamına kadar bankamız umum tos tesisatı mevcuttur. Mesahayi sathlyes1 88,5 m.etre murabbaı olup 68 uclblnce ve bir h!s9est ~ tızı batlı olduğu sırada koparak kaybo
madürlük btnamnda bışaat tubemtze bizzat müracaat etmele nıetre muraN>aı hane ve 14 metre mt!I'abbaı çamaşırlık 'ftl mii-tıebald:ıd9Me•ryEm ve bir h1Bsesl. Hüsıe,in otlu lan kırmızı renkte kum .sandalım gö-
"'Ja ayni tariht.e Varacak §ekllde l&Q geçen evrakı posta fJe gön .çedlr. Kıymeti mu'trammlnesi 3478 O.o bin dört yüz yetnıış setJz Jbv. Kara Hasan ve bir hlsPJe&t Mehmet kı- renler veya bulunduğu yeri bilenler 
iermelldlrl . Yine mahalll ~ Akif beY dalında 19 ta) No. h Ye 13 pıl.ft.l•ı.. Mısll ve 1k1 bUÇUk hlsse.!1 Alı ~Ilı varsa qatJdakl adrese blldirdlklerl 

er. rcı Osman uhdele.rJnde llU4a))et tndlnle bol müklfaüa memnwı edl-
(teraltl uygun görülerek tavzif ed.llenlere tecrübe, olgun! ve 187 ada ve 25 parsel No. lı anıe.nın dahi DH?Saıhayi •thlyeal 203 iten aralannda y1rm1 otuz bq sene lecekUr. Ahmet Abay: Kuın«apıda 

w bbWyetıert derecesinde ücret verilecektir. (2012- 3662) murabbanıdan ibaret olup bu arsanın nibayetınde harap bl çameprlı bu tarlayı gayrt remıJ surette kumcu. 
vardır. KıJmetl mnhammtnesl 1015 bin on be§ liradır. raıı ve tablnı edeftk her 'bir Nme· ı·-~!1!111!11!11••~---· 

Sıhht mUesseseler Arttırma mıc11htssesıneisahetedlll~ ıo L" ···-~~ Mezkilr gayri menikuller lfbu tar1hl HAndan itlbaten H gtin mllddıetı üzerine ebnlye blf& eyled111 .,.. :na.t- ıra mUIUlrat 
V8 9kSlltme komisyonundan: mahkeme b.1em1nde tdla.bl mllracaate açı'lt bulundUl"Ulaıı satıt p anm evinden :maduınm ......... n lCulı Çeşme lle Galata ara.sın-

l~nde yamı1 ,era1t daJ.reslnde ve pqln para. 17/4/942 ~ rutıa e müstKlllen nıunlanna t.eell Gbı- da 2 &det kasa aoa.btan b;,bol-
Bıbha& vetlletlne -•h Devlet hastahaneleri leln (l,,000) kilo l*-6 .... 1 .. -1 dU. Bulanın 'Dauonb1 .. ...oa pneonj 

- Cl:ma. ..-tl -"t 10 dan 12 ,,e bda'l' Kadıköy sulh ma.hktm· ... be&..tl!.,11 duğu byıtlarm tet1dkindel:ı. ~- ..... J__ -
-.ıom )111111* tapalı artla ebllt~ye Ironulm~ur. 11o '"' - " ÇOl ........,.._.. da h• .. Kreoende D """"- cetfrd!Jhı 

__,, l/ 1"' d C ıw.1 ~ıunda _.._..__ tiı>do a"ık --u,.....,., De satılacaktır. .Mez'ktlr --de -~·- -,eu m---- mıştır. Bu kerre fttm& rne · u.......,_ -1 - ........ tme 4/H2 çarıpm'ba gilnQ saat ... e ile; .. 06 "'™ " ........ ~ .. - &U.U .... ..., ~m ~ isabet eden tmm irJedllle ~ dıe ru·-mil~ ftl'ilecektlr. 
tctım&ı Muavenet Mtldilrlilğll binasında kurulu mmlsyonda yaplacaktır. m1nelerlnJn ~ '15 §ini bulmadı~ tatdlrde en son arttıranın taalılıtldtı baki ı.r evhı otuz beo sene evvel ha:tcen :••••reIC'fon: '2867-••• 
1-MlDmmeıı tlat beher kllo bürüt ldrofil pamuk için C3SO) kuruştur. k.oJme.k tmere m'il7.ayedenin 10 gün daha tıemdldlle 2'1/4/942 tar1hlne rast- yapılmll b1r takS1m& mtıstenidcn na-
l - Muvak1ca.t tepııruıt 0687) Ura 50 kuruştur. la.yan paza.rtesı gfuıü -"t 10 dn.n 12 ...,. kadar en ,.,. .. _....._ __ ..... _•eyi .. __ mına müstaldllen ~lllnl talep eıt.-
t - İlııt#lUer prtn.ameslnl -çalı§Ma. günlerinde komisyonda. görebllirler. - ,~ ,, ...... _ .. ıı.u-•.. ..... ..... ektedl * Beşlktq Geııçllk 4klübünd<:ı>: 
G - İstekllrer 1942 yılı Ticaret Odası vesliaısile 2490 sayılı tammd tJyeaı Sera kılınacaktır. M&ldtt gayri men:kullerln •tıt tar:!trlnıe tadar bl- r. Klübümilziin seneıtk kongresi 22 mart 

Teelltala.rile lbu :işe yeter muvakkat teminat ma.kt>uz veya banka. mele.- na. evkaf Tel"ii borçlan ve masa.rl!1 muhakemeleri n satıt hnrçl&n ..eril 1515 manaralı tanun ve nh:runna- 1142 pazar günü saat 10 da Beştıktaşta 
b'-"'""- ......... " i h 1 ---" 1h ti d b1 t .........,1 ........ mest hiikümlerlne tevfikan H/.f/942 A'-...... lerde C. H. P . 'b'----.:a-'"l uu-.w K'IUU•er n.v """' .. arını ale sua n en r saa ........ AUQ ... sumu tellllllyem hissedarlarına ve 20 .senelik evkaf tavtzı ne !hale pulu tarihin~ ilsad1! salı ,...M __ ... _,, Aıw"'• ul.iQınu .... 

m~ ... -"'lll de k '~ 1 1 (32'19) m gwı.u .....w.-uen Halkevl B':llonımda. n1'.4-AA4Jeccx.ındcn l'-'--.;;;;.;.;;;WUM.l=:;;;.;:.n:.::.::....::.::om:::;.:..,~-"v .. ::,:a:...:.ve::.:nn::.:.:.::e:.:.:e:.:.r:.:.· -~::.:.:;:...._ _________ •milşterllertne ait o1ma.lc Ozere satılıktır. Taliplerin atıf& glrmMl için ta.hkikat 1c.ra kılınacağından ve söz .. A~• 6 ' 

B h • 7" pey akçesi vermeleri JAzımdır. İcra T• Ulb K. 12e ncı 31 mucl- gruı,t edilen bu evde tasarruf alMaısı saym Azanın teşrif~rl. 
8Ş emşıre aranıyor bulunduğunu iddia edenler oldu~u Ruzname: 1 - İdari ve malt rapo-

blnce ipotek ahlbl alacMlılarla dlteı' allkadarlarm husu.sllıe faiz ve mas takdirde &ahldka\ günftne kadar &ıl- nın okunması, 2 - Yenl ~ heyeti 
lstanbuı Verem Mücad~esi Cemiyetinden: raf& dalr olan iddi•lanrıı 1a ıD.ıı iclnde bllcHrm.elerl abl. halde hAkl nahmette Kadıköy t.pu sıc.n mu- tntihabı. 

Cem!JeUmble batlı Erellköy aanatoryumunun nizami müddetlnl .uuıı~tapu ııılclllerlle .-bit olmad*ça •tlf bedeUnın pçlafmyın.dan hulo ıı:.ıa. ızlıtına ve tahld::kab günil mahal- * Hilal Gençlik 
...... okalu memnu bir maıamu al-* 'IDlbbllllnJD e bulunacalc tapu memuruna et- tından: 2213 M2 
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M AKS i M 'de 
Her akşam saz hey'etilc beraber 

AFiY 
\yrıca her akşam 60 k~ilik biiyiik Re\•ii 

Her pazar saat 3 de içkisiz matine 

Beklenmekte olan 

PO 
Traş Bıçakları ER 

gelmiştir. 
DİKKAT: lstanbulda 
1 adedi 5 kuruştur. 

«10 ADETLiK PAKET 45 KURUŞTUR» 
Taşrada l adedi 5, 1 O adedi 50 kuruştur. 

eklam Deöil, Hakikat: 
Yurdumuzun lıl'r k~~slnde dünıstlüğü, ucuz

luğu ve bol çeşltlerlle tanınmış: 

Asri Mobily~ Mağazasını 
gezmeden ve bir flklr almadan başka yerden mo
bilya almamalarını tavslye ve mutlaka sa
lonlarımızı gezmclerlnt rica ederiz. Bilhassa 
İngllfz karyolala!l ve Avusturya sandalya
lan mevcuttur. Istanbul, Rıza Paşa yokuıu 

AKŞAM 

• 
1 

' v 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

•. .. .. ~ , . . . ,; .. - ; . 

~ KADIN ve EP.KF.K TERZİSİ ' 

1 Mehmet Hilmi Gür 1 
Sultanhamam uddesi SuraskiJ 
karşmnda Kefeli '.l'evfik ilan 

kat 3 No. 8-9. 

BELFAM 
BELFAM: Sıhhat ve Içtlmai 

Muavcoo Vekaletinin yiıksek 
tasdlklerlyle vücut bulm~: EK
SIRDİR. Blr defa kulla.nmo.kla 
clldlnlzl gilzelle§tlrtr. Yüzünüz
de hasıl olan kırışıklıkları derhal 
izale eder. BELFAM: kullanmak
lıı. dalma genç kalabllirslnlz. Gü
:c:el ve kıriilksız blr cilde sahip 
olmak lstlyenler, harlkalnr yıı
r:ıtan: 

- BEL FA M'ı -
kullanmalıdır. Satış yeri: B:ı:hçe
kapı, Meydancık. Vakıf H9.n cad
desi No. li, S. HÜI'o:l.$ 

Bir Bayan Aranıyor 
İki kişilik bir aile yanında hiz

met etmek üzere iyi referans ve
rebilen kırk, kırk beş ya.Jjlnnnda 
görgülü bir b-:1.yana ihtlynç var
dır. Arzu edenler Sultnnha.mnm 
Emin Bey Han altında 22 ı.uma-

rnyn müracantian.••• 

ANAPlYOJEN 1 I~ Dr. iHS.\N SA!\Iİ ~ BOYA USTASI ARANIYQR !streptokok, istnfilokok, pnö- , . .. 
kok, koll, p1yosiyan1klerin .. İstanbul da bir Mensucat Fabrikası için tecrfibcll bir !pekli ve Yun-
ptığı çıban, yara akıntı \'e l lu boyn ustasına ihtiyaç vardır. 
clld hastalıklarına karşı çok Taliplerin mektupla (İstanbul Posta kutusu No. 22) adresine mii-111•• teslrll taze aşıdır. rncaatıan blldirlllr. 

GÖZ l\1ÜTAllASSISI 

Dr. SttreyJ'& 
Gör dit.ren 

~ 

Galatasaray Avrupa pasajı kar-
şısmda Parma apartıman No. 23, 

katı. 

__________________________ .... 
DIPLOMALI ECZACI ARANIYOH 
l~lotmcmiz Haatanesi için resen bir eczane idare edebilecek kahi· 

liyette diplomalı bir Eczacıya ihtiyaç vardır. Taliplerin Askerlikle 

Kadıköy İkinci Sulh ili~iği olmaması ıarttır. Ücret t 40 liraya kadar verilocoktir. 

Hukuk Hakimliğinden lsteJdilerin hal tercümeleri ile birlikte Diploma sureti, Askerlik 
942110 

vesailü, evvelce çalı§itdc:lan yerden aldıldarı bonaervllleri ve 3 adet ı - Kndıköyünde Hürriyet sokağın-

21 Mart 1941 

lıtaobulun gayet iyi tanınaut 
Mapnniye 

MALiSKA KARAKA 
Klasik I\~ Milli prlulanna 

başlamıştır 

G 
Dr. CEVAD M. SARGIN~ 

errahpaJJa hastnnest clldlye n 
zühre\1ye mütehassısı 

Muayenehane: Oıılııtasnray Balo 
sokak No. 4/2. Pnzardan maada 

her gün 15 den 19 o. kadar 

Kadıköy İkinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden 
942/99 
Yan taraf ta f o

togra rı bulunan 
Karabet kızı ve 
Ko.ml.k Ohıınncs
yn.n kansı ver
ğln 25/2/9!2 tarl· 
hinde Kadı.kö
yünde 31 Ağustos 
soknğında 2 No. lu 
evinde ölmüştür. 
Kocası tara.tın-
dan hıikimllğt-

-~ 
. , ... ,.• .. _ ·:"· 

<- _,. - --

;~: __ ;~·.,_ ·• . ... . 
< • • • • . ' . . 

~~ ... ,_, 
mlze tevdl ~ilen vasıyct.nnmC31 ıt/ 
4/942 pazartesi gilntl saat 10 da aoa
lacaktır. ikametgahla.n maU'tm ol· 
mayan mlra.sçılannuı ve a.lAkadarla.
nn mezkftr günde ma.hlremeadldl 
hazır bultmmala.n nıın olunur. 

AÇIK ARTTIRMA iLE 
FEVKALADE SATIŞ 

!l42 Martın 22 1ncl pazar sababı 

saat ıo da Ntş:ıntnş Gilzel-mhçe cad· 
desinde Amerikan hastanesi. ıı~
da Yentyol solcı.k 2/3 No. lı San 
Ap. nın 2 ncl dairesinde mevcut ,. 
şehrimizde tamnnuş büyük bir alleye 
ait eşya, biblo ve tablolar açık arttır
ma suretllc satılacağı 11An olunur. 
Şimdiye kadar tesadüf olunmaIDJf ve 
hususi surette Çinde yapıl~ tSmll 
teferruatııe - Blbele, Çin Panolan, ftl
dlfl heykeller, ptrlnç kAğıdındna tab
lolar ve saıre, üzerlert ll>ft kumal 
ve eı 1şlemeu muhtıeşcm Çin salon ta
kımı, ceviz kaplama modern yemelE 
oda takımı, ga.yet güzel oymalı bir m
mod, İtalyan nwnuHi.tı On dördln• 
cü Lul şeklinde yaldızlı bir salon ta
kırnı 3 parçadan ibaret diğer bir sakıD 
takımı, salon için m<Xlem orta n-1& 
n, büyük ressamlar tarafından tm.
zalı hakiki tablolar ve nkunreııer, Ola 
mamulı\tı fildişi biblolar, gümüş~ 
ta takımlan. hnklki cıDulton. biblo-
lar. gümü.ş yaldızlı semaver ve tepsi
ler, modem elektrik avtzcler, komple 
çatal takımı. komple k:r1Stal batara 
su tnkımlan, koktey ve likör tabm• 
lan, plak:larlle Sahlbtnhı sesı gra.. 
mofon, ceviz dolaplar ve çıocuk ~ 
yolalan, dhr'anlar, hasır koıtıJtlar. 
hava gaz fınnı ve ocağı, Vampir ~ 
trlk süpürgesi, A vnıpa mutfak ta.tmı
lan, keten masa örtüleri, oyun ma
salan ve sair birçok eşyalar. Son mo
del R. C. A. marka radyo nadide Qla 
fllcUşl satranç takımı. İran ve Ana
dolu halılar. VVlncho,rcer U. B. A. 
:ın:ırta buz dolabı. 

No. 56 Ahmet FevzJ. ·reı. 23~07. da. 37 s:ıyılı evin blr odasında. mukim fotoğrafı (Ergani Bakın Türk 'Anonim Şirketi hletme direk.törlü· 
i•••••••••••••••••••••••••llİİ ve suculukla. iştigal eden Boya.batU ğü - Maden) adresine göndermeleri ilan olunur. 

.Mustafa 24/21942 tarihinde ölmili} ve ::::::::::::::::::::::::::: 

Bulunmuş Para 
StlMER BA~K 

YERLİ MALLAR 
PAZARI.AR~ 

Alüessesesl Mıidüriyetindeo: • 
1 

idrar yollan iltihabı, yenı ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zotluğu, Me
sane ve Prostat utlhal>ı, Sistit ve Koll Slstltlere. Böbrek rahatsızlıkla
rına karşı en mükemmel bir llıiç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yukarıda yazılı hastalıklnrc;tnn çabuk kurtulurlar. Bütün Ec· 
ıanelcrde bulunur. Satış deposu: Samı Aksu Bahçekapı İş Bankası 

••••••-arkasında Rnhvancılar soknk No. 5. ••••••mi 
* NEZLE DIYIP GEÇMEYiNiZ ... -----~ 

\'('u• . R • :t. 7atÜrr(', Grip, Nezleden Gelir 

G OM E A 

mahl-ememfzıce terekesine eı konul-
muştur. Müteveffanın ml.rascıl:ınnın 
tarihi ilA.ndan itibaren üç ay içinde 
veslkalarlle blrllkte mahkememize 
müracaat etmeleri. BiR OPERATOR ALINACAK 

2 - Alacak ve borc;lula.rın da blr ay 

i~erlslndc müracaatıan ve bu mfid· lıletme.miz Hastaneııi ıiç.in ehliyetli bfr Operatöre ihtiyaç vardır. 
dete riayet etmeyen alacaklılar hak- 1 
kında 569 uncu madde hülonilnün Taliplerin askerlikle ilifiği olmaması şarttır. kametgah, tenvir ve 
tatbik olunaca{?ı ilin olunur. tcahin bedeli mukabilinde l~letme ta:afından temin edilecelctir. 350 

lira kadar aylık ücret verileeektir. lste!diklcrjn hal tercümelerile bir· Kayıp - Kırklareli 12 ncl hudut 
taburundan alınış olduğum askeri likte Diploma ve Askerlik vesaiki suretlerini, evvelce ç.al~ıklan 
tezkercmle nüfus ~remı cekctLnı ı:verlerden aldık.lan Boıaerıvis ve 3 adet fotoğraflarını (Ergani Bakırı 
lle blrllktıe çaldınnUJ oldutumdan T'üdc :Anonim Şirketi lıletme Direktörlüğl4 - Maden) adresine 
ilAn eylerim. - Malatya Petilrle 

!lll~l!lll~lll__l.::k:;:::•zas•oın Ztmaıı• köründen Beklr-..,!~_ır_ö_ı:ıl,...e_nn_ele~n-· _il_&n=o=lumı=='=· ==-Nezleden korur ve nez l!')'İ kökünden keıer. ----- ... . ------·. 

İstanbul mağıı.zalnrımızın bi
rinde bir miktar para blilunm111-
tur. Sah!btnln Yeni Postane 
karşısında Küçük Kınacıyn.n b&
nındakl İstanbuI mağazalan 

§Cfliğlne müracnatlan. 

Zayi - İnebolu nüfus memurla
ğundan aldıtrım nüfus tezkeremi İne
bolu askerlik ~besinden verllen ,. 
Süleymanlye yabancı nskerUk şube• 
sinde kayıtlı askerllk tezkeremi motö
rüme alt evraklanm motörümb 

ı batması yüzünden kaybolmuştur. Te
l nllerlni alacağımdan eskllerlnln 
mi yoktur, S&karya motörü 


