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Yabancıların memleketimize girip 

kalmalarını çok sıkı bir düzene 

koymak sırası geldiğini sanıyoruz 
Dünya savaşı, sebep olduğu diğf. genif yürek.llliğe f8§ID&ktaD 

birçok sıkıntılar ve türıü zorluk- kendlmiz1 alamadığımm söy1.e
lar arasında bir de, az çok her mek isteriz • 
memlekette istekli isteksiz bir Uz.erinde durmak tstedlğimiz 
göç hareketi uyandırdı. ikinci nokta - k1 daha az ehem-

Birbirine düşman olan, yahut mtyetll olmadığı meydana çıktı 
blrbirile alışverişi kesen devlet- - bu alaca bulaca yabancı kala
lerin sayısı şimdiye kadar hiç balığının uyandırdıfı güvenlik 
görülmemiş bir kerteye vardığı kaygısı, polis meselesidir. Blnbtr 
için, bir yerden kalkıp. kaçıp ya- vesile ile gelen, giden ve şura.ya 
hut kaldınlıp kaçırılıp kendi yur-ı' buraya sığınıp kalan bukadar tş
duna dönmek isteyen, hattA ken- siz güçsüz çeşitli insanı kontrol 
dine yer arayan insan kafileleri etmek, ne olduklannı anlamak, 
de hiç bir savaşta benzeri görül- neler yapabileceklerini kestirmek 
memiş şekilde çoklaştı ve sıkla.ş- kolay değildir. Hem, zorumuz 
tı. Coğrafyanın dört yönetl ara- ne? Niçin uykumuz kaçsın, ne
smda yol alan ve yol arayan bu den uğra§lp didinelim? 
çeşitli politika göçebeleri, sının- Bunun içindir kl yabancılann 
nı aştıktan ilk düşman memle- - kim ve kimden olursa olsun, 
ketten kendi vatanlanna dön- nereden gellrse gelsin - memle
mek için, çok vakit, başka dü.ş- ketimlze girip çıkma, Türkiyede 
man topraklardan da geçmek sürekli veya süreksiz kalıp otur
zorunda kalıyorlar. Sınırlann bu ma şartlannı çok sıkı düzene 
geçit kapalılığına karadan ve koymanın, birtakım ayıklama ve 
denizden taşıt yoksulluğu da ka- yasaklamalann artık gerekli ol-
tılmca, bu zoraki yolcular en duğuna inanıyoruz. 
elverişli buldukları yerde kalıve- Necmeddin Sadak 
rlyorlar. 

Türkiye, bu memleketler arası 
göç dalgalarının başlıca uğ'rağı 

oldu. Sadece uı:rrağı kalsa, bir§ey 
demezdik. Fakat, yurdumuz, bu 
sayısı ve özü belirsiz yabancı ka
filelerin sürekli durağı hA.line 
girdi. Doğrusu, bundan ürkmeye 
ba.şladık. 

llmen gölü 
kesiminde 
muharebe 

ıoıa - so Mllll mücadeles1ndeld işgal edilen 
JW!erl, btıtilıı hıkılA.p hareketıerln1, muahedeleri. 

eşhası, yer adlarını ve tarlhlerln1. 

Ttlrk Inkilabı Tarihi 
ltı'onoloJls1nde bulursunuz. İkinci clldl yenı çıktL 

Batıt yeri: Beyullta cİstanbuJ Kitap Evb, 
Ankara ca44eshıt!e ctfnive.rsite Kitap Eyb, 
ı 1ncl clld 80. n ncl clld 125 lcutuştur . 

PAZARTESİ 2 Mart 1942 Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

• Fen lakülteai yangını 

Yangının sebebi 
henüz anlaşıla~adı 

Derslere Üniversite rasathanesinde, 
Eczacı mektebinde, Biyoloji 
enstitüsünde devam edilecek · 

.. 

Cava'ya dört 
tümen Japon 
askeri çıktı 

Ebedi Şefin 
anıt-kabri 

projeleri 

BU SABAHKİ 

Cenupta 
Rusların yeni 
taarruzları 

D. N. B. ajansı yığın 
halinde yapılan bu 
taarruzlar bir İ§e 
yaramıyacak diyor 

TELGB.4.FLA.B 

Japonlar 
Cava'da 

ilerliyorlar 
Müttefik kuvvetler istila 

kuvvetlerine çetin bir 
mukavemet göateriynrlR.r 

Londra 2 (A.A.) - B.B,C.: cava'da 
Japon lstllA. orduslyle miltt.e:rl.k kuv
vetler arasında çetin muharebeler de
vam etmektedir. Japonlann kayıp
lan buyüktür. 2'7 düşman gemls1ne 
isabetler kay®dilm.1.ştlr. Bir düşman 
gemisi tam dört isabetten sonra. ha
vaya uçmu$ur. Japonların Ca\-ap 
em nakliye gcmls1 ııe geldiklert sanı
lıyor. 

Son ha.berlere göre Cava'da vaziyet 
şöyledir: Rembang bölge::l.nde kara
ya çıkan Japon blslklet.çl kuvvetleri. 
30 kilometre cenubu şıı.rklde k!ln 
Blora.ya kadar tıerllem~lerdlr. 

Jıı.ponlann burada ugradıklan za
yiat ağırdır. Japonlann hedenerl 
Rembang'dan elll kilometre mesafede 
Uin TiJaboe'dekl petrol tasfiyehane
lerlnl elde etmek.tir. Halbuld Hollan
daWar buradaki 1>etroı fabrtkalar17-
le kuyuları tahrip eylemJşlerdlr. 
İndranayu bölgesine çıkanlan Ja.

pon kuvvetleri, cenuba Jlerllye?ft 
Sueıbangı 1şg.al etmişlerdir. 

Batavyanm batısında Batan böl
gesine çıkanlan Japon kuvvetleı1ndeıa 
haber alınma.nuotır. 

Cava deniz · 
muharebesi
nin bilançosu 

2 müttefik, 2 Japon 
kruvazörü, 1 müttefik 

muhrip ve 3 Japon 
muhribi batb 

Şubat zarfında Alman
ların batırdıkları gemiler 

Vichy 2 (A. A.) _ o. F. t.ı 
--' Almanlara göre, şubat zarfında 700 

tuarrw 1azııınt b'n t I k .. f"k J 1 on u muttc ı vapurlan ba.b-
l rılmııtu. 
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la d..,.,.,.. ••• '""timdi onda halan- dlr Resmi mO..,..lertn dalrelerln man aoba oJmadılı için blnaJl t6- atnıer! .. d1Je fıaaldamlfb. K • B N---...lclin 
aa1cLlr... Hecı de pek .-..... hir y~utıan ekkn taaıl,etlnden bqta minelerıe mtırlardı. Bu f6mlnelenle Altın eundanlar yanan merdiven- Sonra gayet sade bir kadmdt. Kona- ımyaaer • unsu 
topr9lc .,..eaalYIDlt diyorJ.r... haJlt ta bahçesinde, erul*ıde et1ml maden tömilril J&Dardı. Pek aoluk ıerc:1en oıtaklı. Zamanın ueune ıö- ~~c1~m:~tıa = Münti Altan vefat etti 

Meler onluı ne,..... &lermit.- arttırmala ~r. r.amanlanla hanımetendlnln " PAi&- re iftara gelen Pad"81ıa da bir hedl- Yilklek mübendiıl mektebi tı:m,a 
T~. han torpm--.. ....,.._ Halt bllbama pa.tatel etımlae e- nın oda1arma tıamamile rüm~n ~ad'~:ea IA.zımıdı. Bunun 1ç1n =~ir. aı::"h.: profeaörtl, cemiyeti belediye eetı la
.. tarsmda. homhardunana alwt• mıınmtyet veriyor. Pa&atı. eklm1 için manpUar Jaıurdu. Öteki odalar& .,.. oturacatı )'el"detı ıutılm etmet ldetı kU. llaJb'*1 kendlat tek andan. t1caret odaa k1myacert .,. 
haar dsayormatlar ... Meler din- en mfiılalt mmdm, mart &11 oldutun- da an m,,.p.nar... Konalı a.Jdm· üze~ gayet musanna, m...., blr tapatıı bir dmit aat lmllanırdı. ll&llca1ı Ziraat mebebl tfn\TaJl zirai 
,.._ hiçbir J•iade. .......... dinli- dan patates etmek lltlJeDler hamlı· lat.mak IOln geceleri binlerce mum m terlf Ue il ln bir lncl tes- Pat&Jl ,.,. JltildL9ll s6rmetl mtıderrtat, mlmlebtlmtz1n tanmm• 
)'eYimf• diye b....ı•ec:ılr. bapl la bqlam.ıf]a.rdır. JKıbrdı. ·• KmalJn btb1lt ~- ::muım~ ~ "* 1ftaıdan tendllerine aaadet bilen llllgOk tim· J1lbet ~en Nurettla 
brmaia -sait nokta kalmam Diler taraftan tehir~. öteden- lılmdan batb barem n 19Jlm ıkta bunların unm•sını irade et· •ler Babılllden İran 119fareUne Minfl Altan e.....at aqam Ani~ 

Böyle ':Watana .. JNi d bert bostan olarak klı•M.nılan erazl- hiçbir zaman mlattrler elralk oımu- mlt~r · · · tarp taraftan da Knma,el ~ ra1t vefat etmlfUr. o.ıawı badıa 
• . ~ • den b&fk&. set>Ze ve JDeJT& :retıotır- dı. Buranın Qlıt murafı 'I • 8 bin Hükümdarın malJt&lndetllerln :re- tadar lkl sıra dlslllrlerdl Pap. bun· Aya!pallldalr• Bndlb aprtımanmdaa 

lüçbir eailam servet. emm llahet de mete elverifll olaıı bir talanı Jlrler altın Ura idi ..• Ze,nep ııanuneıfetıdl- ~il lc;in de harem dairelerinin faıla lala her zaman para 1"tdllll. kaklmlara:k l:ldndl nNl'\41zmı mtıt.
:rok demektir. Delil torunlanm. to- daha aynlmatta4lf. Buralarda sela n1n od&a ltbıc:l btta Beyuıt taratm- sofralan W1 ıelmlftl. Bir dn prtp bir ftka almattu. Pa- kip Ferltöy c•mWnde namazı tııuı
nmlanma toranlanm dU.iinmek, in- yetlftlrtleret şebrln .._ ıstlhıall da 1dL Klmil papıııntı vemeeller cParamza dltlird&niiz!ıt p. para betll,enlere aıellm yertp geç- dıttaıı mnra defoıedllecet.Ur. 
nn kendi ..mi iatiklaalini, ıelecek birkaç misli arttınlacKtır. kÖf81lnde... P&.f& ve baremi aı deıecede cö- miftL Tabll kimle bir n cllyeml- AlleS eıttnına taz!relerimlzl ... 
,.ı ne olacatma bilemiyor. Ea hüyiik ti'stad biran auırtu. Zeynep ballım mert tnMDl&rdı. bl havalaftla pqa yordu. İran sefareti k~e bir ı.ıı- nanz. 
unsia1erimiz. Utta A...-... mil- Galatasaray ldübünün tonatuıdald bitin haJat en ince te; Ja7& olal'ü ...,.,,iden ıam.ea tellr- tıyar adama da J1ne •llm mdt. Pa- E k • • 
)'Udeder&ia hile a7Di nziyette- bal terruatuıa bd9r lfslertnkı önilnd dl. Bu macla )'ollarda dalgın dalgın şa onu tanımlftı. Bu her aman ten- t eıllDI artb 
ler... OIU canlammt 11>1 idi. --• dtlftlncell dlf8nceU ilden ad•mlann dlslnden para alan bir adamdı Pa- İti dnde~rt Karaataç meabt.-

Harqi wrda nuık • Oalatuaray kliibllniln aerıellıt ba· Pederi Klmll Pll""m 1..-- ye ceplerine ft QUıarmm dlblne aıtm f81'&" · haaau:la ..... harlan keısknl bir 
. ~- • ,... • .__ ıow 'I mart cumartıllıl alııp.mı aa.t mühürdarı oldulQ lıoln onun tarUıl liralar atmat ldett kil. Biler giden • parça artmıftır. BMaların dilılelaıe-

•rmz 7,. ~ ~._ı+. ~~ hir- 21 de Tablm gazinosunda verlleceiE:- her .ııada olduta ıtbl bu ınevzuda adam aıaımm dibine dlfen ara- ecı:•· cledl, bu,ün bir f9Y ver- il ve natı1ıe lfl-lnln to1a7ıqm .. 
~ IMi7'ik bir k~~ be- tir. Balo hazırlıklan blıtmlftlr. Da- da mal6matı pet genlf\1. Sözlerine lan g&:m.,.. pqa: p m ıan!ii . ttzertne fazla ıı.,,_ ıeımeal ~ 
ienm .... le tu cevabr verirdik: bat- vetnamelet tıllptıen ft l'Ulnod&n te- devam etti. _ Patum dilftlrdtınOs efendimi ..._,. pqa.rdlm r nı,.or. :a tıatıennln b1ru ucnwı_,.. 
ti b. bile öyle demittim • mln edlleblllr. K "" • f 1 • k - - ~m ve ,.. · Omit edfllıor 

_ Şa ieincle hulund~ ..... • ...................................... , onaguı mıaa ır en dlJe ~tar ederdi. Yolcu: - B1I .enden ltllm c1e111 para 11- ·-~-·· •••••••• 
h--!.....ı - • La..!LL-n •• ---a!.. ............ -u:ıatlrlem .-Ma denin ne ı .. fl1An 4- ,..a: ttJorm.. ............ y·a ....... ~ 
-•, ~·· -~ •--

1 ~••· tadar tamrwn11 tldelJa. f&lr, hl8Jo " - ~- dlllnllntlıl ... Alı· - bl ama ... Her tl'<IUl mıP 1U.1WU.o&A ~r. 
Fakat ne inkiur ki. ı...la. • il- Kmds:I ~ ........... _.. uJernUI vara blplbı1 11&6tdtlnls. ım ona ... dlJ9 m1*1ııbelede balmıur- - Her atpm Ja ... ,,.,_.., abt- AUNIYOR 

_.. f4IF •ı Hmarl All79 ... ra WMln drriy..W de ıel'IDlla IJaıti&n ve pıpMn selen edJpler, fa- du. tudm vermel9 mec:lnlmlnl-
,...L .. a. .......... ıiı • d ._, ............. ı.. halde ..._..._ ... llDar mutıab CJll9a bit vmıırlardL ze,nep baıumetendt • tek atlı bir Bunun berin• ...,. ,..,11M1.ır1ım-
«• ...m .... .... tMllif edlle laa ileri imitllr- Çok. eok Ulla Vtlıbll ar&mMla Ali. :raat pqaıar, tapa ile • ta1!r mehtı"'len pıer ne b1I adam& cteımı • na 1'Wllmlııl-
lblldır. Zira .......... de • ... ileti... IJirnnt R ... ,.... llUltafa l'alll ve bpdann anblnv'an ftllre para n1 l&Jlld1. Pqadm bir f/11 ll&eJSp de 
......... !liri de ........ t=e (V& • Ne) ..... ZIJa Pli& .. blrOC* dllW ı-.- atardı. K8!MHrınt beDl llmedera .... t1ınmMDum& Jmtin J*a.• .. _________ • 

Bay Amcaya göre_ 

.. -• 

_ Bizim Sarman ıen• ortalarda 1 . . . Mevsim icabıc:lır, diJecebin 1 ... Cersi laer 7ıl bu ~erde JmT· ı ... Ot SU.. ile poe düila Mnıek-1 ... DlrdilncG SÜD dön•. ıelircll.., 8. A. - Kinthilir, belki boledqe 

7ok J>q Amca... amma böJI• bir 1aaft.a aürdüil ol- bolur... t• eoaıa... Bu,..-•• ola -ııaı. ,... "911Dutturl ... ............ 
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,l 1 TARiHTEN SAHifELER 1 LS~;:~::e~~~~:aJ Bağ, bahçe ve ev ziraati 
'B~u~~~e~ne~~~~~~~.~~d~a~c~E~.~~.~~~~A~R~,M~~~z~:~~~~~~ur~u~h~ak~I~a~v~e~ ~akbul lbrahi~ paşaya dair... ~~~~-·-~ 

önce Cmllli) kelimesinden 11-0 dcmC'k Sebzeler azdır Bezelye çiçeği Ve febboy bezelye iStenlldlğl anlaşılmalıdır. Bu kel!meyı 
Kanuni Sultan Süleyman ealtana- z.ate;1 mevcut dedikoduları, mutaas• btz o kn.dar çok yerde kullanıyoruz ki 

Her acne sookinundan itibaren Kadıköyde Rasim Ataman'a ce- Kun iliakla ıve bezelye yetiıtirmek tının ıon •enelerinde ifil İ.§rete, z.ev- ııplann fikayetlerini fiddetlendirmig, edebiyata. da vasıf olup olnmıyaC3ğını 
piyasamıza turfanda çeıitli ıebzeler vap - Bezelye çiçeği eylülden ilk· !İM.iyenler, havalar henüz mUsait ku eafaya kar§ı ziyade fiddet gös· papya putperc.t dly1enlerln fikrini dü,,ünür oluyoruz. Mcselü. CMllli Sl-
getirilirdi. Bu sebzelerin ilk partileri kA.nun ortasına kadar tohumu ekilen iıken derhal tohumlan ekmelidir. Şu- termişti. Halbuki gençliğinde mah· ıteyid eylemişti. gorta şirketi) nde (milli) ~llınesl, 
Mersin, Adana, Silifke, Antalyadan bir çiçekdir. Fakat bu eene soğuklar batm ilk gününden martın birinci remi olan ha. ~daôaı19ı tbrahim ağa Şair Figani Ramazan Çelebi: öyle ma.ddileşiyor ki art4k onu edebi 
ye ilcinci partiler de Ege bölgesinden yüzünden bir kuım bezelye çiçekleri haftasının sonuna kadar İstanbul ve ile birlikte geçirdiği demlerde, aon- Dü İbrahim imed bedeyri cihan: yata da vermek hemen hemen zor 
selirdi. Hatay' da dahi tufanda ıeb- bozulmuştur. Şubatta ikinci defa civannda meyvalan kurutulmağa ra veziri azamı olan bu lbrahim pa- Yegi bültikentüd, yeai bütnitan! oluyor; çünkü ooeblyat başka., slgorta 
ze yeticıtirilmesine başlandığı için bu ekenler olmuttur. Martta ekilmesi tahsis olunacak bakla ve bodur be- R!Wlın kemanını, sarayının denize na· Diye İbrahim papyı hicve tasad- işleri büsbütün başka şeylerdir . 

.., ... (Mllli müzik) dediğimiz vakit de ne 
•ne 0 havaliden de turfanda mah- mümkündür. Faka.t fidanlar kuvvet· zelyerün ekilmesi mümkündür. Fakat zır odalarında kadınlar araeında di etmes: üzerine, eıeğe ten ibindiri- demek istendiğini iyice kavramak 
eullerin gelmesi ümit ediliyordu. Fa- li olmaz ve bol çiçek açmazlar. Tec- bu müddetten sonra artık ekim doğ- dinlediği akşamlarda hiç de böyle lerek ıemrde dolaştırıldıktan ıonra güçtür; çünkü (milli) kellmesi burada 
kat kış Akdeniz mıntalc.asında da rübe için bir mikdar tohum ekebi- ru olamaz. Her iki mahsulü katran davranmazdı. aiyaaeten aaılmıftı. alaturka dediğimiz müziği gö..tj,ermek-
Pddetli tesirlerini gö.termittir. Tur· liuiniz. Şe\>boy tabumu mayıstan denilen bıir hastalık sarar ki, bu da Müverrih Mustafa Ali efendinin 1 Bu heykellerin o zaman lstanbu· tedir. 
fanda mıntakası olan bu ha valide ilk ağustosa kadar ekilir. Yediveren siyah hasra veya siya püseron böce- ya:z.ma (Mahasinülcdeb) eserin· luıı lalan ahalisi üzerinde bıraktığı Biz, edebiyata dönelim: Dlvan ede
turfanda fideleri tamamen bozuldu· ve katmerH şebboyların büyütülmüş ğinden ileri gelir. Bu sene kış şiddetli de ( 1) verdiği malumata göre: 1 fena :intibaı ve İbrahim paJa aley• blyaıtı, milli b1r edebiyat mıdır? Bıına 
fu için, ikinci defa fide yetiştirilmiş fidelerini bahçelerden tedarik ede- o.I~u.ğu .":'~ ha~~. ~e:vamlı soğukla~ .te· (Kanun~ Sultan Süle~n gençl:iğ!n- lh~nd~ kn~aran fikirleri ~u beyit da· c:evetıı dersek o halde milli edebiyatı 
ve fideleme yapılmıştır. Fakat ikinci bilirsiniz. Ada şebboyunun dikme sırını gosterdıgı ıçın martın yedısıne de şarap içer, asrındakı musikı üs- bı gosterıyor: bugün için dile a.lamayız; çünkü bu-

b f d k d b 1 b ki k. · · günün edebiyatı lle Dlvnn edebiyatı bir defa daha tesirini gösteren soğuk zamanı geçmiştir. Çünkü u i an· ·.a ar . eze ye ve a · a e ım~nı tav-

1 

tadlannı yanın~ celb~der ve çeng: Bir Halil evvel geJüp ~ arnsında aşılmaz sınırlar vardır. 
ha. a cereyanları bölgenin turfanda- lar bugünlerde çiçek açmaya bile sıye cdıyoruz. Yoksa ıubatın ılk haf- nay, rübap dmlerdı. Kemençecı kılmıştı ıikest, (Milli edebiyat) dernekle ynlnız mll-
ya muh .. us olan fidelerini yeniden baılıyacaklardır. tasından s0C1ra ibakla ve bezelye ekil- 1 Şahkulu, neyzen Kasapzade Ahmed, Sen Hal ilim, şimdi geldiQ. halkı letımizl konu edinen edebiyatı mı kas-
bozım.ştur. Bu durum karşısında • mesi muvafık değild·ir. En müsait za.; ŞS:ıh Mehmed ı 1ı.yi, davudi sadalı kıldın putperest! derliyoruz? MeselA Egemenlik savaşın-
Lahçıvanlar son defa olarak fidele- Kuşkonmaz mevsımi man esasen ikinciteşrin ayıdır. Malkaralı Hafız Mehmed gibi üs- Ancak ILrahim paşanın gururu da. adlan geçen kahramanlnnnuzı 
me yapmıılardır. Ancak bu fidele- Erenköyde Galip Aslana cevap- Şimdi ekilecek baklaları ve hezel- tadlan ayda bir kere, hazan daha büyl.: tarizlerl~ kmlacak dereceden öven şiirler, yahut milletimizin her 
menin neticeeini almak için martın Sebze gibi kullanılan ku:ıkonmazın yeleri 8 _ ı O saat su içinde tuttuk- 1 sık meclisine getirtir, kendilerine jh: çok ~şkın, taşkındı. O fcıvk~~ade di- hangi tarihsel olaylarını anlat.an ya
ı.onuna, hatta nİlanın ortalar.-ıa ka· yenilen kısmı gövdesidir. Bu sebze- tan sonrr. ekmelidir. Her iki kuru ı sanlarda ~ulunu~du .. Bunl~rın ~er~ ~~yetın.: adına sultanlık wı~anını zılar, yainız.cn milli edebiyatımız mı
clar beklemek lanmgelecektir. Her nin mart on beşinden sonra havalar sebzen'İn ekilişi için, yeT fasulyesi I devlete .. boyle. gırebılmcl~n n.edımı ılave edı..-cek dereceye varan hır hır· dır? 
i me nidand" piya.amıza kırmm do· lb ah lk 1 1 d le.at t Bir de (Tüı1k) kellmesl var; Türk ılılclapnca gövdesi ıürmeğe ba,lar. için söylediğimiz ıekilde toprağı ha- ı ve vezırı r ım pa§anın 1 ası e 0 • • 1 a.. rı:ıış 1: • • • ede'blyatı. Türk, binlerce yıllık. bir ta-
mates gönderen bu mıntakalar bu ıe- Şayet havalar ıoğuk devam ederse zırlamalıdır. Yalnız baklaları 6 - 8 muştu. Muvernh Alı efendı dıyor ki: rlh içinde gell.şmlş olduğu için, cmun 
ne kırmw domatCIİ ancak mayısın nisandan mayıı ortalarına kadar santimetre bezelyeleri ise 3.4 ean- Sultan Süleymanın makbul sad· (Ula Mustafa paıadan iJittim: başka çeş:ıl ve çeşitlerde yarattığı Dl-
ortalanna doğru gönderebileceltler- ltuıltonmazlar yetişmiş olurlar. En timetre k.°dar toprakla örtmelidir. razamı lbrahim paşa ile birlikte bazı Kendisi Sultan Süleymanın berber- van edebiyatı, Tanzlmat edblyatı, ser-
dfr. jyi cinai Yqilköyde Halkalı Ziraat Tohumların aralarında bırakılacak gec<!ler Venedik balyozu Giritti"nin başısı iken, İbrahim pap da odabaşı vetı Fünun edebiyatı. Yeni lisan ede-

İstanbulun turf&llda mıntakası mekt-ebinde yeti§tirilir. Bu eebze pen- mesafe fasulyeler gibidir. Ocak usu- \ B.:yoğlundaki ~~~ağına gi?erek imilj. lbrahim. paşa hünkarın tırnak- blyatı ve bugünkü edebiyat, hepsi 
olan Kartal ve Maltepede de mahsul çe d enilen toprak altı gövdelerile rı k·ı k h v .. baki {zevku safalar ettıgı yolunda çıkan larııu keeermış; ayaklarını gumuı hepsi Till'.k edebiyatının içindedir. 
geç olarak elde edilebilecektir. Her 

1 
e 6e 

1

8ecbe sel er L oca,~a uç f 1 _ a §&(?fala: havae arasından halk ağzı- leğen içinde yıkarmış. Adeti imit ki Bütün bu edebiyatlar, h!ıtta bugun-
ld v b b d yetiftirilir. Bu pençeleri hem ıonba- ve • eze ye e&me& muva ııdır. 1 _ d . .. d b d d.k d b b" ik • :L• kü Tür" k ed ...... lyatı dahi birer zu··mre tene o ugu gi i, u ıene e tur· r: · 1 .. d b L) toh l t na z;a a-; düşmiıştu ıc u e ı o u- u suyun ır m tarını ıçer, 'uuazını """ 

L d b el h l l l barda, hetn de bu ayın ortalarına '<112gl usu un e a& a um arı e- 1 .... d s l s··ı h k d -ı·b .b. .. .. H edebiyatı olmaktan llerlye gidemem'" 
nı.n a ıe z er pa a ıya ma o aca- ık t k f k t b I ) .. .. ar yuzun en u tan u eyman a • a gu a gı ı yuzune saçarmıı. a· "'i-

l kadar dikebilirsimz. Kufkonmaz to- er e er, a a eze ye er uçer uçer 

1 
I . .. d tir, gidemiyor da. Niçin. Çünkü tam 

flndan, fiatlerinin yüksek o acağına tıumlan pençe yetiqtirmek için kulla- kT kT h d d h • kında ( brahım ve balyoz tarafın- rem huddamını a: nnlnmlle mllli bir Türk edeb!.,.,tı an-
fliphe yoktur. Bilhas.sa domates, l s ed 

1 ırsehe 1
1 ışl sa asın! anc··al al.zıya-

1 
dan sihir ile teshir edilmiş) nazarHe - Bu abı pakin bir katreırlni za· ~ ... 

1 b.b 1 . f.d 1 . b" k nı ır. e ma su a ınmış o ur. o ge ı yer- ba1 1 b.l b 1 (l) . . . le ah h t ded'kl . cak derin köklü bir edebiyata, bir de 

d
pa.ft ıcabn ıveld ~ e~ ~rınd.~ e erı f ırdaç *** ler her iki mahsule de zarnrlıdır. Fa- I,;.bı mha.sıına ı e sed ep Ao muştdu. f YJcl~t?1e_:.~nız .. b' ık ayav tı the~ı bilgiye dnynnmnlıdır. Bu derin köklü 

e a ozu ugu ıçın ıger tur an a· • • k I" I h .k. k b ra ım paşa a tmey anına 1 v ınım...un mu are ayngının a ı- edebiyat, (folklor) edebiyatıdır. Bu 
lardan daha pahalı olarak piyasaya Betik.lafta Limıa Eremc;»ya cevap: • ~t ~eıı:ı ı 1Y;r e~ :; 1 1 tru 

1 
se z~ nazır s:m.ymda kendi nefsi nefisi için lrindcct kalan sudur! edebiyat, bütün tarihimizin edebi nn-

çıkacaktır. ı Bahçeruzde kher s~lnbe.. ıkl~baha(r~; ~.1~. ay a ı ır. a 1 ması asu ye gı· parlak iyini ce.mler tentip ederdi. Diy' böylece harekete terğib anelerln! tqlmakt.adır. Halbuki biz 
meydana çı an yeşı oce ere gu • 1 •ır. (Cennetten nişan veren kö~kler- edermiı.) buna yıllardanberl &zerinde ~iışan-

Ag"' aç dikimi 'biti) v~ra bahr derler .. Bunlara kar- de, nur içinde neşe ve ıetaretle dolu 1 Efendisin~ h'izmet e.na.ında böy- lar bulunmnsıno. rağmen, değeri ka-
il bu ıutunlarda çare.sı evvelce ya- yerli azelea odalarda her biri huriden gürel, ay- le taahbüd ve tezellül ettiği halde dar önem vermemekteyiz. 

Yalınız latan bu] bö]geai için değil, zılmııh. Belki göremediniz mütalaa- Suadiyede İrfan Mete'ye cevap-- dan parlak peri yüzlü cariyeler, kö-1 Jbrahim paşa ikbal günlerinde elçi- Vlllii Nüreddln, 7 şu1>at 1942 tarlhll 
diğer bölgelerde bile bu sene ağaç' aile tekrarlıyoruz: Bir litre suyun Acalyn denilen azaleaların dört beA leler, hademe ve guli.mlar; iffet 1 lere kendisini memlekette padişah· (Akşam) gazetesindeki yazısında, An-
d k k k b l l ı. b b k k "' ı kara radyosunda halk edebiyatı üzcri

j imi za~anını uza~~ av i o a- ııçi~~. eş gram arap .. s~. unu o~ara çeşidi lstanbul bahçelerinde çelik- cserapeıdesirıde> yetişmiş bakir ve 1 taı• ziyade bakim göstermeğe yelte· ne söylenen sözlen değilse blle dlnle-
caktır. Soguk_lann teeı.rıle ~ııaçlann j entinız. Suyun . ~opuk~en~es! ve ten üretilerek yeti~tirilmiştir. Fakat 1 pak ize kızlar; oynarken raksı ve ce-

1 
necek kadar azamet aat!yordu. tilen örnek şiirleri beğen miyar. Bwı

uyanması gecıkmektedir. Eger hava- 1 arap sabununun .ıyıce enmesı lazım· bunların da miktarı az olduğu için ı velanı tavustan güı:cl, şevku şagab AvusturıY8 hükümdarı Ferdınandın lan dinlemediğim için, edebi dc~erlen 
lar lodoslamaz ve soğuk hava cere- 1 dır. Bu sabun eridiktSl sonra ıuyun pahalıya satılmaktadır. Avrupadan anı:ıda şarkılarının nağmeleri kak· (l.ardeşim) ve imparator Şarlken'in üzerine bir şey diyem!yeceğlm. Yal
ranları ilk ıık devam edecelc olursa içine bir kahve fincanı dolusu adi ı hiçbir ıey getirtmek kabil olamadığı ı nustan merguı;., gönül yakan mu- (yeğerrim) diye yadettikleri bu Os- nız, (Anlal.ılı§a göre fetva verlllr) sö
lstanbulda nisana kadar ağaç dikim 1zeytinyağı ıveya ıusamyağı, bu da J gibi çiçek fidanı celbetmek de im-lganniyelcr; ay gibi gümüş kemerH, lresmlı sPdrazamının son dereceye zünü nnamk, VIUft.'ya hn.k vcrcc"ğim. 
zamanı~.1 uzatab~li~~in~ Esasen top- : olmaz1a balıkyağı, reçineyağı, kolza 1 kansızdır. Tohumdan bu fidanları 1 güneş gibi altın üsküf!~ J?arlak man-; varan hırs \'~ gururu nihayet ha~atı- Bir kere halktan olan her hangi Ş3-
raklar ru. tube. t.le.nnun b.ır kısmını kay.- , 'veya pamukyağı gibi yağlardan bi- yeti•tirmek çok güç ve uzurl zamana za:alı gulamlard.an. kımı karı.ısın. da na. mal oldu.. r opkapı a_arayında ıke.n lrln şiiri edebi bir değimde olmak Jn
b t d ki h ...ı: l " ki d d b b k f l zım gelmez. Halk sözleri içinde dlnlc-e v~e. ı en ıçın e,,..z tava ıı~ ıruş 1 rini azar ~ar dökerek iyice karışt~- muhtaçtır. Harbin aoununa kadar hizmete hazır, . . mı ar ın a ır 1§11.• ı ~r g~-c~ . .<ı! ence ve s?'aset. en e~ı- nemlyecek, hatta dlnlenm~mesl gcre-
degı.ldır. To.prak ta~lı. ol.mazaa ~len- . nnız. Bu ılacı akşam güneı batacagı beiklemek zarureti vardır. Acalya to- rete muntazır ıdı.) (3) . . . nın buyu .•. ustadı> Cellad AÜ 'V~ bı.~- Jreceıc olanlan da vardır 
~es~ de, ekım ve dikimı de yermde 1 bir arada Te aerinlikte böeeklerin humunu da bulmak mümkün değil- . Müv~rrih ~ustafa Ali eferı~ınm k.~,ç .~uıavın tarafından ckaydı go· Sonra, en yüksek edeblynUnr gibi, 
hır 1! eayılmaz. M~a.h -..e meyva· ıiizerine aerpiniz. lli'ıcın böcekleri ta- dir. Sıcak seriniz varsn, e•inizdeki rıvayetme g~re de: (Sadr~zam ru'.du.>. (4) folklor edeblyntı da (taklld) olunma
ıız agaçlardan hang"Jlen olursa ~lsu.n mamile nlatmasına itina ediniz. Bir çeşitlerden çelik yapabilirsiniz. Çe- Makbul lbrahım paşa, gecelen ge· lbrahırr. paşanın katline gösteri· malıdır. (Taklld), bir zevk esc!i de
kuml~ topraklardan baı~a. hıçbır iki d efa tekrarlanacak bu ilaçla ye· lik zamanı mayı,,tan hazirana ve ey- çirdiği zevku safa med~sle~inden len sebepl~~dt. katiyet yoktur. Be- . ğlldlr. 
topraga tavsız zamanda dıkılmeme-ı til bitler mahvolurlar Julden ıonteşrine kadardır. sonr>ı divana mahmurluk halıle te- 1 yazıt camısınde Vdıqeddin Efendi Öyle ise (folklor) cdebly::ı.tı (tnklld) 
lidir. Eieı martın ilk haftuı yağıı- · lveccüh ederdi; bu 11rada ıeştar ne- 1 ki;tüphar.esinde mevcudiyetine yu- olunacak değil, yeni bir mllli edcb!;a-
sız geçecek olurea, toprak tavlan· l vazlar r.ııc.rdane varsagiler çalarak kar.da işaret ettiğimiz risalede: ta dayanak olacaktır. 
maya baslar ki, hemen ağaçların di-ı cROMEO ve JOL YET> 111.heserinin unutulmaz yaratıcısı... önünce giderlerdi; o bu halinden (Eskiden hük;...-ın hemdemi ve Bütün bugünkü büyük rnllli edebl-
kimine girişilir. Kumlu topraklar c;a- utanmaz ve halktan çekinmezdi.) ımtclisinin cnük.tegüzar> noeclimi ol- yatıan kendi folklorlarından do~ml.l§-
bu t " gelirler. Bu gibi topraklar- L E S L •ı E Budin kaleeinin 1526 da fethin- masHt. pı..di•ahın gazabından kendi· tur. Biz, onlan bu işJ nasıl ya.ptıklannı 

Ye Amerika ıinema dünyaaının ı " araştırmak, ondan sonra kendimize 
da her gün ağaç ·dikebilirsiniz. An- den sonra büyük guıimetler arasın· sini mascn ve muaf biliyor, padi111.- özgü bir yol bularak mllli edebiyatı 
ca1c bu topraklara dikilecek ağaçla- yeni GRETA GARBO'ıu 1 da Macar hazinesil"e kral Matyaı lıın halindeki değişiklikten gafil bu· ya~trnağa çalışmn.k"ödovlndeyiz. 

,, rm yazın haftada Yeya hiç olmazsa H o w A R D ı • d B Koıwini.ıaün zengin kütüphanesi ve lunuyordu. Bin türlü muhali hayal I.ştc bundan otürü bilglnln gerekll-
on ~nde _b~r de!~ sulanması -~rttı.r. I ngrı ergman ; üç he~kel gemilerle laıanbuıa geti-jH~. kibrü ?~ıa1et1e nice faydasız •ev- ğ'ını de ncrıye sürdüm: çünkü bngı 

Agaç dıkılecegı zaman koklerın 1 rilmiotı. Bu heykeller Atmeydanın- 1 dayı kalbının matlabı ve maksudu bize yöntem Cmethode) verir; yön-
:zedelenmif, örselenmit olan kıaını- Beyaz perdenin en nefis Atk filmini yarattalar. 1 da birer kürsüye konularak halka edinmifti.) (5) temsiz bll!m olmıyacağı gibi edebiyat 
larını budamalıdır. Eğer bq clo 1 temaşa ettirilmiş ve İbrahim paşa Deniloerek İbrahim pqanın bir da olamaz. Edebiyat, bilim üzerinde 
inek gübre.ini on beı kilo .u içinde 

1 
Aş K, 1 n S O N U tarafından kendi sarayı önüne dikil- güm saltanat makamına kadar yük.- kültfirü olmıyan nasıl şilr söyler. na-

çamur haline getirir ve dikilecek mişti. lselrr.el: hayaline kapılmıı olduğu an- sıl edebiyat yaratır? Garp edebiyntla-
v J Jt• ki · • b ı b 1 · 1 1 ı.: rını gelişim ta.rihlerlle bllmek, onlar-

agaç ann ö ennı u çamur u gü • 1 Bizansa dair müellefat sahibi o an ' atı ma · isteniyor. da.n kozmopolit değil, mllll bir ilhama 
re suyuna batırdıktan ıonra ağacı di· Ônümüzdeki Çarıamba akıamı ıjearı Ebeuolt'un cConı1tantinople 1 (NUruoısmar.iye) kütüphanelinin maya kazanmak mümkündür. Bundan 
~seniz, atiaç köklerinin üzerind eki 1ı bizantine et le voyageurs d' orienb yp,zm,. kitapları arasında .f 2.fO rıu· ötürü, garp edebiyatıannı (tabu) 

88
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ınce kılları zedelenmekten ko ..... nuı ELEWP sı·nemasında eecrinde verdiği izahata göre: (Bu marad.ı mukayyet Erzurumlu lbra- yamayız; onlan da öğrenmeğe lhtiya-
olur .ınuz. Bu çamurlu gilbre suyu ~ üç çıplak heykelden biriei bronzdan him efcr.diniıı Dördüncü Murad na- cımız vardır. 
ayn; =amanda yeı.i ıürecek kökçük- Herkü! heykeli ;di; diğer ikisinin jmın;\ telif eyled~ği (Muradname) Birer zümre edebiyatı olm:ı.kla bera-
lerle mevcut köklerin beslenmeleri- (Apolon) ve (Diyana) heykelleri eserind'<; de bu mcaele hakkında ber, kuvvetlerini inkar edemlyeceği-
ne yardım etmiş olur. olduğu rivayet edilir. lşöyle bir rivayet gördüm: mlz Divan edebiyatı, Serveti Fünun 

Şeker pancarı tohumu 
Meraklı bir olmyacumma Ce9ap

Şeker pancan tohumu piyasada ea· 
tılmaz. Bu tohumu ancak teker tir
ketinden tedarik edebilirsiniz. V eya 
tdcer fabrikalanmızın bulunduiu 
mıntakalarda bir tanıdığınız pancar 
müsthasili veya bir ahbabınız varea 
oralardan tecrübe için bir miktar 
tohum tedarik edebilirsiniz. Fabri
kalardan uzak mmtakalarda ıser 
pancarı ~kilmediği için bu mahsulün 
yetiştirilmesi mevzii olarak kalmak
tadır. Eğer bu pancarı teker fabrita· 
larına satmak makaadile yeıtiftirmek 
İltiyorsanız, o zaman fabrikalardan 
birile anlaşınız. Ekeceiiniz yerin ge
niıliğine göre eizc iltediğini:z kadar 
tohum verirler. Bahc;eler<le yetiftiri
len kırmızı pancarla hayvanlara ye
dirilen kaba pancardan teker istib
.ı edilmez. Çünkü bu pancarlann 
lç:indelci ıeker yüzde 2 - 3 ten fazla 
değildir. 
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Gecesi 
Acaldı Ye ı•elılw ~ bir .,km --..ıade romanı. 

Ayludllaberi heyecanla beklediğimiz 

Fred Astaire - Polette Godart 

ARTIE SHAVV GAZiNiN yarattığı 
CAZ FIRTINASI 

BaP.,.._._ 1-Ale'yi .... futm.ile 
..-..cakbr. 

AVTupalı seyyahlar bunlardan 1 (Haris İbrahim paşa bir gün def· edcb!yatl ne de olsa, Arap ve Fars dll 
y;ılnız Herkül heykelini kaydetmiş· terdar l&kender Çelebiye, kalbinde ~ edebiyatlanndan yarnrlnnmışlar
lerdir. !beslediği emdi açar ve: dır. Garp edoblyatlan kin ümanltcler 

Bu heykellerin üçü de Macar kra- - Saltanatı Osmaniye nail ol· ne ldlyse, bizim bu edeblyatçılanmı~ 
için de Arapça, Farsça odur. 

lı Matyas Korven zamanında Hırvat sam şanıma düşerl Arap, Fars dll ve edcblyatlarını, 
artisti Jakob von Trau tarafından 1 Der. Vakitler geçer. lıkesıder Çe• ha.klı olarak bıraktıktan sonra, blr 
yapılmııtı. l lebi, İbrahim paşa ilkasile, katli mu· öz Türk edebiyatı yaratmak lçln, yal-

lbrahim paşa Atmoe.ydanında sa· ı karrer olduğunu anlayınca. sultana nız folklor edebiyatının yeUııiyeceği 
rayını yaptırırken, C91ti Bizans sirki- yazdığı bir rik'ada, İbrahim pqanın bellldlr. Onun için, yeni ve eski üma
nin dura:ı taı sıralarından üçündcrı b·ı sözlerini ayniloe nakleder. niteler!, tercüme yoU!e oo olsa, öğren
maadasını tahrip ettirmiı, bu heıykel-ı 941 - 942 olacak - ramazanı- memlz gerektir. Maarlf VeklUmlzln 
)eri ıirkin tulani mihveri içinde obe- 1 nın yirmi ikinci geceei miilahahe ee· ~n:" -Roma ve garp klA.cı1klerlnl 
lisklerle ayll'İ hırt iltikametinde bu-

1 
naıındn Sultan Süleyman iltifat yü- ti ~ çeye çe~nnek ~hında.ki hlmıe-

1 d . ·· d b' · · ·· d · · A 1 • u gerçe6"' artık anlafılmı~ oldu -
un"~ ye ı mermer ıutun an ınaı zun en Vez!'.rı azam~na: . tunu gö.._~rtr. 
üzf'rıne koydurmuıtu. H eykeller lb- ı - İbrahim 1 Senı velıahd etmek VAIA Nureddlnln hakkı 'ftU"dır· he 
rahim paıanın Topkapı sarayırıda iateriml Ne dersin} hangi bir halk şUrl örnek edinll~mez: 
boğdurulmaeından (H. 942 - 15 35) Diye aorar. lbrahim pap ciba gü- çtlnkU (taklld) yaratmak de~ldlr. Ya: 
eonra yıkılmıı. ortadan ltaybolmuı- ne edadanı> sonra hırs ve tamahını ratmak lse, ancnk türlü tfirlü ilham 
tur. meydan- vurarak: ka.yna.klannm, türlfi türlü (inşa mal-

ı 5.f4 aenuinde Franaa kralı bi- - Sikkenin bir tarafında namım zenıe> lerlntn çokluğlle fmk!tn içine 
rinci Fraı.suanın ilmt tedkikler yap• nakşol.. beetir. Ol rütbe benaıreterl gtrer. Kizım Namı Dura 
mak üzere İManbula gönderdiği na-1 Cevabını verir. cSultanı zamir- """""""'"'"'"""'"""'"'"'"''"""m'"""'"'""'-
t~~ı.lia ~ierre Gilly artık heykelleri 

1 

danın> ıüpheli halledilir; ibramın ailli O.mani) İbrahim paşanıı:ı cese
gormemı;;, yalnız bunlardan bahse- paşa huzuru hümayundan kalkıp dinir Okmeıydanında defnedildiğini 
dildiğirıi duymuştur. Cilly, A~~ey- 1 hııs odada yatağına ya.ttıkta Kanu- yazıyor. Halbuki müverrih Ali efen
d·.nında ancak altı mermer sulunu ni Sultarı Süleyman bostancıbqı Is- di: {Bazı havastan menkuklür: lb
gördüğünü bildirmiştir. ! kende.r ağayı ( 6) göndererek kat· rahim paşanın kabri Galatada Can-

lbrahim pa§ll.nın bu heykelleri 18· )ettirir.} feda tekkesi civarındadır. Baıucun-
lbrahim paşanın daha d09t1uklan da erguvan ağacı dikilmiı bir mak· 

Cl) Nuruosrnaniye kütüphanesinde esnasındn zamirindeki barisane bere vardır. Vezirin kabri idüğinde 
4224 numaradata.karlhyıtUıdır. erne:i İskender Çelebiye açtığı hak- ıüphe olmaya 1) diyor. 

cı> Ha.mmer k d k.. · · ha k b" d Süt--·.. VJL...! lrtem 
(3) B d lslnd V l

. ""'dl ın a rıvayetı ş a ır eser ~ _,,, •• .._. ~ 
eyn.z:ı cam e e ıy.:.-u n ·· ı· d' A k 1-1 d.k E.bak İstanbul Va''-' efendi kütüpbaneslnde 2735 numam- ~~ut~ aa etme. ım. _nllca a ı a- U8l 

da muka.yyed mecmuada. .Rlsaleııtulvuzera dah: lbrahım paıanın ter· (4) Künhülahbann yazma kısnu 
pllı1ber dertıakkl İbrahim paşa mer- cümei halinde (Saltanat ve istiklal (5) İfade mümkün mertebe aad"-
hum) dan. Eserin ıtad~l aynen 1 sevdası gibi muhal bir hayalin tuza-, leştirllmi"tlr. ~ 
natledllmemiş ve rnftmkiln mertebe I ğına tutulmuş olduğu padişaha bil- (6l Ali efendi yalnız cellA.d Alinin 
mıdeleştlrllmlştir. dirildikte ... ) yolundaki kayıt ile bu ismini verir. B06tancıbaşı da tatil 
ra.yının önüne cHkmeai. aleyhinde ,.rivayere kıymet vermektedir. (Si-I esnasında haZJr bulunmuş olacaktır. 



SOZON &ELiŞi 
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ıs~:;~Lş:::~;· ,.------~.~f&IAMI ~ f Ö tfJ~ı 
Seyahat yerine Seyahatname Harfleri sündüre sindire ~ 

z::..:k~== i:..~::;:.t:~~~k:.;u.:ı: :.kon~~-=".: Dünkü 1 i ~ maçları 
&syaya uzanmak, Aınerikaya çıkmak, yeni memleketler görüp ıdatarak tempo tatuyor: ,5 
Jmi .,_olar tanımak hop gitmez şeylerd~ midir? Sulh gün· - Yeai bannat ~ ... Ha:V: 
lerlnhı artık geri gelmes gibi görünen zevkleri arasında bunlar yaaaat. .. Kırk paraya bir tane 7eDI Haftanın mühim karşılaşmasında 

Beşiktaş - Fenerbahçeyi 1-0 mağlup etti 
ı1a vardı. Dünya kanpl ıheri seyyah, ayaklan .. kondu~ dala ha~=··.,....,._. selm seçe
lıağlı ltlr kuş gibi dunıyOI'. Bu duruşun yus sebebi var: nin yolunu kesip balatık panmılda· 
Rvvela yollar kapalı! Meşhur hi.kAyedeki gı"bl ötekileri bırakabm. rile teker parçalan maw.k: 

RaUA yurt içinde gesmenin bile sırası değil. Çünkü trenler, - Abiyy ... Bir tane alun"' ... 
Di --1-:..- talol • labkh npurlar gezmeğe çıkmış bir vatandaşı dolaştırmaktan çok da· ye ~- •n, P• • 

· unla ela kıyın ı· k ..n•1r yıbfak dileaca lmlarma, aınaapk [Çlpti Galatasaray, Süleymaniyeye 5-1; Vefa, Beyoğluna 
5 -2 galip geldi 

ba mühim işlerle meşgul. Bır vap , gı e ı pe 3 ..... - çocuklanna biç bem • or. Yunalı 
ak olan semiz bir koyunun durabileceği yere bir seyyahın veya pa)tosu tertemiz.~ pik. çe1a. 
lıir seyyah çantasının yerleştirilmesi düşüncesizlik olur. Trenler- resinde y..,..daa çok büyiik bir il-a· 
de boşyere kalabalık etmek ltimmlu işleri aksatabilir. . ela. .zim if~~i okunuyor: • s~~a!~~O::: 

Dahası var: Y&:,~dığmuz devir tutumlu olmayı emrediyor. Alqam uzen vapur iskelesinde en mühim karşı}Afm.8Bl Şeref atadın-
Parayı dağa taşa serpmek samam geçti. Çok yürümek ayakka· IDllfAAm fdordabp bain'ar~~a'ba• da Beşlktqla Feneıt>a.hçıe arasında 

. . aktind 1 lık araamcla doıa.tYordu . ...,-et et- yapıldı. Ayni takımlann blrlnel c:teır-
lmnn altını aşındınr; elbiseyı yıpratır; paltoyu v en evve. tim; bayram hediyesine kopr P,i re maçında Beşiktqın aha.yı terket-
ölüme sürükler. Herkes evinde veya vazifesi başında! Seyahati sevinçle &'eldi: mi§ bulunması ve geçen hatta da aa-
ev ile iş arasındaki mesafeye indirmek 18zım.. _ Kaç tane vmeyim bay ağa. lata.sarayın Beşiktaşa galebesi bu 

..ı.. --..:ııet 1 L-? r..ı. tatlı _ _._ ı · Bir müsabakanın alAkasını haddi A2aml-
Peki, ya güzel yurdumuz! Onun gözler I~... ~ 0 an llV7 •• .~ • ~- enm var. ye çıkarmış ~ stada bu seneki lJc 

manzaralannı, her birinde •yn bir tarih yatan köşelerini, kalbe alan bir daha •tJ:ror. w maçlanrun en kalabalık aeıytrct 't:üt-

ferahhk veren Abidelerini prmekü-n şimdilik vaz mı geçeceğiz? Cami~ lmtu~an .~w ile çdmrdagı lesin~ ~latn14 bulunuyordu. Pa1cat 
• . .ı-;., tekerleri temiz br üiıt parçasına bu buyuk alakaya ratmen mftsabaka 

Hayır! Dedelerımız "uman 98118 uymasa sen amana uy. ......... ~. 1anp vereli. Palt09Ullun cebinde bir beklenditi kadar ~ oımadı. 
işte şimdi ben trenkrd.e ı.aıa..,.lık etmeden, akpm olun· defter kenarı görünüyordu. aordumı Her lld takımın bozulc bir oyunundan 

ea bapmı bir yere !IObMlmek için otel ft1ll .si tamc1IJdarc1an _Mektebe aidiyor mmun? sonra bu mtihim 'karf1lqm& 1-0 Be-

Wrine balta olmak §eldDeri anuımda mütereddit kalmadan, Be· - Evet... Dördüncü smıftaynn. tik~~ ga~;:ı u:ı: :~ 
Jabatin yoquııhıklanndan biç biriyle rabataz ohnabııan ve - Kaç yqmdaam? ray Silleymanlyeye 5-1, Vefa Beyoll• 
ppıaeak bir isabetle mutlaka görülmesi JAam yerlere uğraya - On... spora 5-2, İ.stanbulspor TaılC!ılme hftk-

.. DiiDkü brplafauM1a Beşikiqlı Fe,si, Melihin 
bir hicmnunu bBenen 

'Dğraya bütün Trakyayı dolaşıyonJJ'lll. Bugüne kadar iki vilayet, - Aaınen. baban var mı?.. men galip geldi. Beytıyzla ~~ \ .------------.. ıaşma 5-2 Vefanm galebesile bitti. 
• •W• ıtı bir • Zeki parhyan sö:deri birdmbire şa maçı da 2-2 bera.ber'Ukle ._.....~ Puan cetveli G. SARAY 5 - S'ULEnfANIYE 1 

Gç kaza •yaret ettigım halde ayakkabılanmm a cıgara nanlendi. temiz alm hüzüa lantak· lendi. Maçlarm t.af6'flltm1 mrasne Gilnthı .l!IOD maçını Galatasarayla 
:Uğlclı kadar apnmadı. O.tüm bapm katiyen tos toprak içinde ,_ile ...._ilenda," --: -~ dad-L· blldlri~nrz. .....,,,_,_ Süleymanlye ta.kımlan yaptılar. Ha-

tam t._.. MW1 ~· ·-· .....- - .a...ull il: G: B: M: A. Y. P: 
değil ve en miUılmml: Bir kere olsun. elimi para çan a a_."'"'ll lan tilri)aek mmldandı: BBl}illTAŞ ı - FiNERBAllÇE 1 kem Mnamn !ıdare eWğl bu maça 
değilim. Çünkü B. Nahit Smmm kitap ~ koyup bana bir _ Annem var ... Babam iki yıl n· Şeref stadında saat ıı da J891lan bG :":!: ~= ~ - ! : ~ : =~7 ıumu ıu şekilde çık-
tane gönderdiği ıcEdirne seyahatnamesL) nl okuyorum. Sb:in de vel öldü. karfıla4ma.ya her iki ekip IU ~ · .,. - Oımıaa _ Salim, Faruk _ Barbaros, 

ayni aıeya!ıaU, ayni konfor içinde eDI lmrup ,apmaım bblldir. Biraz evvel etrafı çml•tan .-i la~:J~:~=~~~ _Ömer, ~Spor :: : ~ : : ı::: Arif, 11ema1. Hikmet, Sallhaddin, 
Dedik ya saman defllti. Arlık sehayat yerin~ seyahatname! ıittikçe lmdıyor. son kelimelerin~ Esad, Ayclm _ Plbet, Naim, llellJı, Vefa 11 1 1 1 11 15 2"I GOndtls, M'mltata, Gazanfer. 

Diiııya '9Uiyeti ne olursa olsun bls 1nı ınıretıe güRl yardumusu, iumda diiiümlencfiii f..t.edili- ibrahbn, Naci. K'MIJDPlfl' 12 1 3 t ıt 35 21 Oyunun ""f'amasne becaber hi.kl-
etuıduğumus yerde, dolqmaya denm edebllirtz. )'Ol'da. llefllda•: 11eıam..ı .&11 - Jl'epl, Ya- ~ 12 2 ı 7 11 S3 111 mıyeta aJtm Oalataaraylılar 11.stüst.e 

a-1.....a. -.. ... _ _ Demek hem _ _.__ ----- nl - Rlfaı, Biıleyla. Ç11f1 • 8Ud. SWe,muılJ9 12 2 2 1 11 41 18 Japbklan -.,ı1aria ııt devreyi 2-0 
...-·-~ --- ---~-- llaklD. Dıabbn leNI. ı......... Tl*zlm 12 ı - ıı ı rr u pJlp bnird9er 

--=-==-==--ı::ııı:ı:::----------------- lııem mektepte okuyorsun?.. Hakem: ljasl 'Tescan. BeJotlu U - - 12 T 48 11 tldaci ~ bu h!klm1yet -lale•• ~ larpa'lllc. ~ <>yuna Beflktquı meıbadelı 181>- ,.et d9ftm eW. Silleymanl~ln bır 
......... -1)WI bir ci~: tıll eert bir hQcumJa b9fJandL JWıeır •'"ll"ada veıraıııar om lııdlı biri ıolilne 6ç eoııe mukabele eden san 

- Ne ,...,.hm? dedi. Amm ..... mtkl&fllerlnln uzun blr T1ll'QIDe llıde oyan tuttmvaa: aıd>lnln aı golftne kırmızılılar bu suretle maçı 5-1 ka.
lr.lr C'NMP'I yıluınJ iki ldlçilr ...._ edilen bu akın Küçök l"tkm ft8dllr bet eoUe mmabele ebtllel" ve kal."§1- zandılar. 

detimle bize bakıyor. e.. de pq- IOe derhal Beflktat kalesine ln&IUl ------------
doa umanlannda teker aahp ki&aP ew. Jfaclyl bulan top J&ftf hareke& 

------==-==------==-=-==--===-==-==---== d ' ymttnden taleot tarafmdan Dıpddı. efı. parası kazanıyorum. Da.tltalar Uerledlqe OJUDUll bü- Tütünün vücut 
üzerindeki tesiri 

Merhum konak! 
Tann seride kalan ehtaP bina

lera uzun 6m6r verlİlı. meler IU 
Zeynep Hanım konaj.nuı e1m ya
mmda toprak olmak deiil de kül 
olmak varml§I •• 

Herkes onUD sünün birinde 
hak ile yehaıı olacaiuu bekler
ken o birdeabire yanıp duman 
iN kül oluveıdi. ki bir aüıprizl •• 

Fakat. merhum konak bu Mir· 
prizi talebeden, profesörlerden ve 
konu ltomıudan ziyade onun hak
kında çürük Taporu veren f m 
aclamlanna yaptı. Çünkü meıfıu· 
mu incec!en inceye muayene eden
lerin bepai de onun yılulabileceii· 
ıü aöyledi: böyle bir nesnenin ya
nabileceii biç kimsenin aklına 
plmecli. 

Görülüyor ki bu çefit binalar 
J.ekkında çürük reporu verilirken 
:yanma ihtimalini de unutmamak 
serelctir. 

En nezih ... 
Gazetelerden birinde bir balo 

ıeklimı gördük. cMewimin en 
süzel ve en nezih toplantısı:. ola
ceiı temin ediliyor. 

Demek it! deha önce ywen 
Wolar pek nezih dejilınİfl.. Hal
buki onlarda da dav«liler süle 
oynaya vakit Seçİrmİf}er: De na• 
ralar atıllDlf, ne camlar lanlmlf, 
.. çerçeveler indirilmifti. 

Birini methedeyim derken cli
ierini lr.ö.tülemak inaan zaaflarm· 
den biridir. Fakat bir terdp heye
tlain böyle bir zaefa düpellİ 
pripl.. 

Kalkan yaaak 
Hsvacazı tlıiım<li kalkb. Her

be ietediii aaatte b"briti çakıp 
llaTepzı oc:aimı yakabilecek. 

Tabclidin kalkmaa yalnız böy
le alıplmıt bir kolayl.jı iade et
meide kalmıyor .-ınz. Bu kal
lat cyuaia alclulf etmemek zev• 
ki> gibi kötü bir ahlllwı milli bM
tetlerimiz araaında yayılıp kök
lepneaine de mani olacaktır. 

Zira yuaiın devam ettiii .on 
plerde oceklann esüi sibi ba
ni heni ,.mlıp kullanıldaltlan iti
tiliyordu. 

Bu belki bir kaç kifiye ait, fa• 
kat lcontrolaüz bir .Uçtu. amma 
inaanların iyi f8Ylere olduğu ka· 
dar fena teflere de biribirine ba
karak alıttıklan muhakkakbr. 

Gar lokantaaı 
Her büyük aarda bir lokanta 

vardır. Kesaine pvenen kar11eı 
ve uiurl•YICI tren vakitlerine ka
dar buralara girer, kanıılan aça& 
yemek 7'ef, deiilse öteberi içer, 
vakit geçirir. 

Bizim Haydarpap sarında da 
i>öyle bir lokanta verdır. 

Vardır amma servi. balunıın· 
dan lıaJkın ihtiyacına. trenlerin 
tarifesine göre değil. kendi Wte
iinıe göredir. Meseli aıece yarın 
Teya daha aonra ıelen. cidaı 
trenleri beklemek zorunda ka
lanlarm hiç itine yeramaz. ÇJlnkü 
... t 22,30, 23 derdem• - hp4u 
Anbra raclyoeu· P,i 1 - 1'mıba· 
lan aöndürür 1 

o,.aki halbn rahatı diıtüniile
relc iııkelede koa"koca bir vapur 
bekletilme&tedir. Bir sar lokan
tumm .. bahlama.ı bir vapurun 
tarife dıp beklemflllinden d..._ 
dıven olacalı bir tlrlG ubra 
selmez 

Anlatılan j}gililerin o •adnde 
'bir yolcu geçirip b.rpladıklan 
olmuyorl 

1 GUNUN ANSiKLÔPEDiSi 1 
Parımen kağıdı 

- Baban ne İt yapardı?.. yük bir süratıe devam ettlll göriikUl. 
Bi:rük bir rinab itiraf eder sibi Karşılıklı bir fek!lde yapılan Mmlar 

mel.çap bir taY1rla sö:derini yere di- zaman, zaman her iki kaleyi tehllke-
ldp kekeledi: ye eotuyordu. 

- Kahveci idi. Amma. fey ... Cok Tam 7 ncl dalrikada ~ 
rakı içerdi. •tdan anı blr akmda buhmduJar. Bu 

Baba" d~-dim· anı.da Battı iki Paıer müda.fllnln 
ı --- • aıa.smdp.n ileri dolru t.opu JUV&rll!ıdı. Tütün iotillsı ve müzıin zehirlenme - ~ iri mi?- Oertden )'e'tlfen şeref sıla '* tat.il 

Muma bir Mm.,.elle cınap maçın ;,eglne gohintl ;,aptı. 
....Uı Bu ayı an JA.clverWJert bıslanctı•-

- ~talla ki. ,;,-.... _. Mp ..... dı. Kim ve ,.en1eD puluta B·zPSf Y-: Dr. D ....... FAa&I Öte& 
lannı .. pırdatıyod... lıalealne J'6tlendller. Bu mnıd& Be- ~ 7119•-trı UtUmln larthln- Nlkoalın. teıe!füıs üzerine de tesir 

c:-ı. le •• --..iL--'--'- ••• flktlıılb oyuncuJann da mert~ d _.._.._&..MI. __,._ ..._ __ _ _... ~-
• ....-er nna ------ ·-~ bir De91 ıntıdetaa o,,un11 t8"urmalan en. wen- ._ .... ~ ..... ut .... er. an..- tenefuQı.c sürat, bllaha-

";1 duclaldannı ana'S Jal&ıcı.... Pener tuytklnln artmaeme. 8llbep o- 1merindel1 tielilrlednl -1&tacalm. re atalet bmule gelir. Kalb üzer nd• 
yordu. 11Q'Ofthl. Münhasıran DıKüste yapı- a.nen her memlebttıe \IU1n biz- evveli tlryania.nn takallüsünden hu

- Bunlardan MD ·-•or mu- lan bu akınlar Fenerli muhaclmltrin 90k UJdil ~ taıbl olarak atıl- sule gelen (da..~arın fazla gergln-
ı-ı semere dıtı halde içenler amtmunışt.ır. Bu Utl net.lcest olarak) darabanı kalb 

... ? tıe* bozuk O}'UDU ')'1aılindıen Ull'dan eneld aarlard& Wtiln içe ağırlqır, blllhare bqlad!ğı zaman 
Deci

• Bir :_:_..1 .. _ı........!.-.ı ..ennecll. Ve birinci ~ 1-0 Beıpk n-
ma. '!'9 ~e SOMW"W• ıq lehine kapandı. ler bir ~ a•Jrnıf!I&- da 2t' ncl asır- lcalbln darabanı surat :tesbeder. H rn 
~ 11n11 timteii poe orada lkinci devre,e Feııerillertn d9. tıekrar fazlal~. cihazı üzerinde de mide ve barsalc-
IÖndü: yaptıtı mkı blr hücumla = şmıdlye tadat JıoeQıer cahll olduk- ların sık sık t.akallü&at neticesi ola

- S.. .....ı ~? •• Sosa .,....

1 

Befiktqlılann ümidin feftlnd fena lan lç1n zarannı t>llmezler ve ackce rak kay ve 18haJ. ve ağızda tuküıük 
kav......,... ki... Yalnm. ıa.fta bat- blr giinlerinde olmam. •n llc:'..erw- s&'diitlerl .lçln Jçerlerdl. l"9kat bu fazlalılı görillur. Şimlya kadar sayle

umla okuyup yuma bllmlyen, içtik- Dilen fe'Yler nMtot nln Md zehi ~e 
lannda bir tane ben yerim. bir ele lert cesaretıendlrm.lıl wı OJUD tmertn- lerl. ,ectlklert f91lerin fa:rda ve m- telcill•ddlr. 

de nisbl kard~erime Yeririm. blr hf.ldmlyeıt lcurmalanna :rvla.mıı tıüdf.r etııdJıen kllme tal- y••t•• •pt")"' •• • 
FJinı«Wü ~ m. a nı.ıuttu.ra-~~1 r~e:!""K munlfbr. HıeJbllin ..,,. 8"e iç- u IHl ı ı ası ve muzmın 

e..ıar. ..... L....ı:- ,,.~ ...... .tü _.. Pe- Ull - ki fJmdi en 91* 1ç11en alp.ra- ziherlenme tlımı 
.sebep ol 
için biltü ...... 

- • _.
7

'"' aleye tadar oc* gtirıel indik- dır - ıütüntin yavaş ravat kendileri- Maaleeet bu şekli birdenbire tendi-K-.lin ~- de buNda llzım l9len ener- Dl _ _. __ .. _ _..iri_ ..... .___. __ .._ 
nerliler k 
lerl hal 

""--•-- __ .._ -=-.-: _.. ...... ~ .,..,.._...,~- -- nl ıöstenniyen bir aı .-kanlık husule 
.-..-.. - 7 - österemiyorl&r ft bu 1'a.llm c-~r ..,_,__._r mı? ""- --..1ıx.ım,. tiri laplanma Jiyl ır 

oldu: t fırsatıan helıa edlJodar- .....--- ~- O"'"I• .. .._ •• B'I! Yor. Yani gerek tıötun yaprakla-mtlteaddi 
- Haymr._ o.a.r. .,_ lctqlılar da arada m9d& Clrd1llm J'Brierde konuttutum lc.lmse- nnı lmll etmek için çaluıan amel de 

bm. Beiwııi:ronams paranm tazyikinden kurtularak rakip lerln hemen hepainlu lçtlklerl tütünün ve ge~k.se ~ .ıılgara ı~-enlerde vu-
aret edl"'1'l&na da aı 1ç nıı,,ok>Jllt olan tıeslrini me!'R eWm ve cutJa zeohlr arasında derakap bir an

nnm mMafaada ıaı.ımaa tedldbt.mun neticesinde vilcudün la§ma hasıl olur ki buna acconlt.u-
---- dl. Beti ...... Pener 

taıeyt siy 

udaldannm 
.. ho-..... . ş.. 

,..ıikteD 
IOm'a: . ._., .. - itte. dedim. e.. bir 
dim. ...._. da 1ran1..ıa K•....._ lııly&le ır..a 

.. .... 
imf.çd.lı 

lri ......... . 
Ulllllpç ........... ...... .... 

.... kiiM-alclaı 
-T•'Lwed--.a- cle luıf-

ta ..._..a ,i,eceiimis ı L leri ..-....... 
• ol-.......... Alm teri ile ~ =.. 

.................. bh ... , .. 1ı-..-o .. cmlaJ• 
-Kn~:raıilaa ''' ·et •• Cemal Relik 

undaki 

•111 •· ..... .,.... .... 
n o •H De 

ta al .... ..... ....... 
..ue11ı r.-
-..nar ...... ,. .... 
~ ....,... 

oyuncula 
tebllke olamı10rlardı. muhtıellt aksamı berinde muzır te- mence diyorlar, yani zehir lle beden 

rada ~ aley!ılne olan ııhier ~1 anlBdmı. Pllhaklka arasında zarar vermiyen bir hal ha
t trlldlc atıflan netıceıdB tllttin meeeıem, üaedude umı müd- sıl oluyor. Ve bunun lçlndJr Jd pek 

Son da-tttratan!a Küçiik 1"lk det tonutulaca.k sahbat meselestdlr. çok kim8eler sigara ve tütfin lçtUtlerl 
mOdafllerln arumd&n - Ve bu noktadan büyük ehemmiyeti halde hemen hiç klm..<>ede mühim te

kt.111 ıüttin dlrete ça.rpma- baı.tır. 8Ihlıatlne dtişttln olan her- 8ftDillöın lrazı ıröıiilmü,or. Fakat 
topun kale &ıtint\ ,. .. _...., __ -=...bu•. ~ lle aJAJradııır olmaa bu ~tl bam etmemeli V" buna. 

yüzilnden 
Bu 81 

milteaddl 
lcaldL 
retln 
rak çe 

-..,~.. -- ula sl+eumemelidlr. Tütmı amele· 
öy6t blr teblUrıe Jarattıya da As madanla naotın De Mblrle- lhıde eltlleriJ'Btle bat atnsı, haf don-

sı ve bu 
ması b 
Mellhhı yanlıf blr V1ll"lllU lle topun nenleıde b&f a1rJa n b8f dıöamesf, mest, fuJa tiiküıiik ifrazı, mide ağn
~~ ~ bulantı rlbl lru, ayni ?AllMZ1da bay- J&rı, kay, sıkıntı, eUertn ayakların tit

r aı taratın ~ ta- ım.bt görfılür. Nabız eneli alır ola- remeııd, kadınlarda wkltsız v112'ı ha
~ olanlt 8ertılle dol' "* vurur. 8mıra d!:illür ve adedi mil Te ölü çocUk dotunna gibi A.ru 

mü.ebat& babm1n ~ çoıtc artar. Tilkriik fazlalqır, kano görülmesl nadir değildir 

avuta 
Utten 
dolrU he 
pıbnMI 
ru kaçan 

ne nlba,,et.ıendl ve ba &lnlan, llbal, ~ d>l teJler R6rü- Çot esıklyen mümıhı tesemmum:er-
taı,ılapa da ilk devrede 16r. Alır twnwnümlerde )'Ub.nda de bu unelenln renkleri ııarı ve tan-

e ı-o Betlktafm p.1 .. -?!: •Jılan lru daha fkldetle uw. Gö- m bir hal abr. Batta bar.an turşun! 
flbnnUı 
mtıhlm 

auv~ IDltıe dertn bir mkıntı, derin terleme- bir renk te alabilir. Şunu da bilmeli· 
plan goll 
IOD8 erdl 

Jer, lbtltAcat ve 18.ire IÖl'Ültlr. dlr ki tllı.tmün loinde yalnız nikotin 
ANBm.&l'Oa - TAKstJI ÖlcUlrictı tet1lde sebirlenmelerde J<*tur. HıtoUnden batka plrtdln, nt
stadmda dniiıın ilk map t.- lbtlllçlar, nabzın ~ midede kolhı, ltollldln, Bydft>Jen sultereuz 

tanl:nWııpoda Taalm. t.lnmtan. aaa- 'N tannda J&Dm& hlllleri. tq, enerln, ve aJre gibi ınaddeler de vardır. 
pılacdctı. Pabt Tab1m nı- ""*1ann mtumaa gibi mam Arazı l'atat 19ellbfh mfteeslr madde gene 
talcım ~ ı.- s&1Ulr " huıa. vefat eder. Bu es- nJbtlıı(llr. ~ sigara içenlerde ek· 

ıanbulaporluJar ba maçı batmen. ııa- Dllıda blııdeta feWa1lıde klçtllmlftür. aertJa tıeısadit edilen şey çarpıntı, da

tsT 
leıef 

anda ya 
mm! bir 

wvtıllr. BOM.are tt1 tabm aw- 'l"lıhll1 edlleceiı: oluma ba &ru nıtatl- nılıuu bJbde vakit vakit lntıt.a .,. .. 
J8IJll&n h-.t .,........,. t. Din 1lllfiJet lç1nde Wlalltlltlıaden hu- ademi lnttam glbl bozutluklardır. 

tanbalapoı s-ı 111111> l'lld1. ..ıe seıır. Bnell m0n'ül8 llnlr mer- Daha alır !bnakı sadır denDen kalti 
ela 

EYltOZ ı _ K.&IDMP.llA 1 bmlerl Glıerlne tesir eder " o mer- atnsı ıörülilr tJ bunmı t.eterriiril 
-.:lerde h'tllUle pıen Ubrtaat dola- Ant &Omü muslp ola.bilir. Cümlel asa

...._. dilin • 111114:1 JuOe tttremeler, lhtnAcat "tetanom blyede b8§ atnsı. baş dönmesi, ellerbı 
.. .....,... .....,.. JlllllJdL '8tuJımul slbl lru me,.d&na ıreHr. • titremesi gtbl Araz görüJ6r Göz sl
ft oldalııoa lleJecaah. ~ lftlottn b•·- adelf.tı melsa he- nlrlert brinde nttrotln oot fena tesi

• 
Jllner 

1111J1aıMıla 
O* akı .. brfıhtmanın llt deımıll bir lı:1 ıtııııe teıııı1r eder. Yani lradendlre tebi eder ve IÖZÜ buan k6r edecek derece

bqı1*h 'lılr t*Dde 1ıılıtaltlertDe ... Fiil fnmn, wll. baratıar de ~"lıl:lt haaule ıretlrlr. Teneffus llnf .. JlltlJı&ıl&r ,. ,..,...... 1-1 ~ ı ıroe, meane tmerıne, ra- Azamuıda maetı teneffüsi, yani tenef-
~ Jatın GlleftDıe ve flr.1anlanmızın tUslıe güçlük ve teneffüs darlııtı hu: ule 

Y9A 1 - moll.u ı 'vtrrM:ı meletıı mela tl?.erlne getirir. Hamn cihazında 1ştahasız1ıl: 
'*ate 

Gtlnln 
..,..wJarı 

lldncd 111911 'Yefa. ile BeJcıllu telılr eder ve onlan taıkallU.. ettirir, huaule getirir ve bundan mütevellit 
.....,._ ,...ıcta. llııbm ftllc!tııds damar gerglnlili, damar ta- zaafı umumi meydana gelir . •• 1ı111n tdM_.. Jllllllan w aıar-- tdılı me,ıduıa selli". J (Devamı sahife 1 aütun t de) 
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r~ı::.tı~ı~rer.. saç davası·) Gördüklerim, duyduklarım SiNGAPUR KORS!~iARı 
Yazan: İSKENDER F. SERTEW lu ~..:~1D:v:;;';;~.;::.;.'= .::~ 1 ~::,~b~~.~· Madam Mari gittil<ten Evimizde bir kar ag ÖZ oyunu 1 Tefrika No. 38 

boylu genç bir kadın.,. Ş~, bo~alı, I ~- Ne güzel .. eaçla~ var··· . Hiç 1 .. Çırak çı.knuf emektarlatınımdım ı a.vadanlıJwz zcna.a.t_ sölı:m~ Binae:na-' Hamdun konuşurken, elindeki bı- ol uman barsaklıı.rını sökerim. 
fakat baııını pek acayip bır şek1lde boyle saçlar gormediml. .. dedi. O Şöhret kalfanın otlu Hulfuıi (Menşei ley'h benl maıur ~~!... çakla Taka.konun iplerini kesti., kol- _ PekllA razıyım •• 
bağlamıı. .• Suçlu yerinde ise ufak günden sonra Niko hep bu madamın küttaıbı aSlter1) ~ okuduktan sonra ı Ne yıa.palım., etslkleri tamamlıyalım !arını serbes bıraktı. 
tefek. esmer bir genç kız... pC§ine düştü. Artık heınimle nip.nlı seraSker kaplSlilda, Muhasel:>Gt dai- bari. O da yanıml2lda., Beyazı.tta.ıd Takako - müslüman Melai Metln-

Hakim, d•va eden kadına: lı:almalt istemiyordu. ~adatlanm resi şubelerinin bl.rtne sıra. k!tiplftly- ~~ut dükk!nı boyladık. Ş~, ~e -:- yere eğildi ve Hamdunun dlzınl 
_ Anlat bakalım bayan Mari ... hep bana dedikodu getiriyorlar: le devam ederdi. • ontınde barell yeşil kAğıt ~ - optü: _ . 

. 1 ld '? _ Ni.k ·· dille Güzel saçb Bi.z.e ne zaman gelse başka. laf yok nuş Jroca muka.vva, pergerle da.lreler - Bana hurrlyet verdin.. şimdi 
Bu ıı naa1 ° u •·· . • oyu gor :·· hep kalemindeki NefE!lt lslmll a.rtca- çlz.l.p duruyor; Peçiç oyunu resmedl- inandım 'ld, ben yaşamata lAyık bir 

Davacı genç kadın:. de~~ derın kadınla beraber... Sınemadan çıkı· daşının bn.bsi: Onun son derece nek- yor. (Mer!ıaba erendi baba, lfiyette- insanını. 
içini çektikten sonra, soze §oyle bat- yorlardı_. · · . .. reliği, mukallltılği; ölüyü bile güldü- sin f.<J.'llla.1:ı) lara. ceva.p meva.p Yok... _ Hlç şüphe yok, Takako! Sen ce
ladı: A • . - Nıkoya rasgeldik. · · .~uzel saç- rece~!. Müdüründen tut, müdür Hulüsi: (Bir dakika bize bak ~- sur, temiz yiirekll ye her ~en ziya-

- Ah, alı hakım ef~dı ..• Oldu lı kadınla:··. Trene b:~ıyorlardı. muavini, mümeyyizler, hattı odacıla- ret!) deyince başını kaldırdı. Gözlu- de yurdunu seven bir inea.nsın •• el-
bana olanlar Babanıza bu kız be- Floryaya gıcliyorlar ... Pla1a... ra kadar bütün kalem hüle!Mının ğünün üstünden görı:lerlni devire de- bette ya.,amaia lAyıksınl 
ni ne hale soktu? .• botemi mafetti - Niko ile güzel aaçlı kadını oto- onu ba§lnda taşıdıtı. Tuhaflı.klara, vire bir çemkiriyor kl: _ Benl bundan sonra &en ya.şata-
mösyö hakim efendi!.. mobile binerken gördüm... lanlar... - Allah Allah, görüYorsun ki meış- caksın Hamdun! 

_ Maksada geliniz bayan Mari. .• Daha böyle ne dedikodular ha- tak.liUere girişti mi k~a.hada.n kın- gulüm!. .. .. _ ~ayır. Böyle söyleme .. ben (Ulu 
Hadisenin ne ıekilde olduğunu söy· kim efendi! ... > Bir gün da.lrede gorünmeee {nere- {Deve derisl birçok Karagoz ala- Tanrı) nın aciz bir kuluyum. Hayır 
1 , • Cerıç kız durdu önüne baktı ge· de Neşetclğimlz? dtye arayan a.raya- cağız!) der demez, kerevetin gerlsln- e - her -y ondan gellr o kadiri 
eyınız... . ,_ . . • 1_ • HA':. ' na. Sonra odanın tçi tıa, herkeste den büyük torbayı indirip açtı. Hele v "r'~• Y" •• ' 

_ Efendım ben aaçlaııma ço&. ne .çını çedı. ~~nn: . ii.deta. ya&. ÇOk şükür beygire binm~. şallar ku- mutlaktır. 
dütkün bir insanımdır ..• _ _Daha ge- - Devam .edınız ..• dedi. Hulilsl: şanmış, nargllell üç Acem babayı; Hamdun, korsanın ltlZına {Allah)ın 
c;tn haftaya kadar bende oyle sa~l~r . - Hal~uk'İ be~ Ni'koyu çok seve- _ Al'"l.U ederseniz getireyim, bir açılır kapanır kapılı köşkü bulduk. azamet ve kudretinden bahseıderek, 
vardı ki gören bayılırdı... Platin rım efC"ndım ... Nrkoauz ~pamamf.. Ka.ragörz oynatıısuı, hayali Katip Sa- _ Aman efendi babacığını bize kendisine müslüma.nlılc telkin ede
renginde saçlar ... Onların lıer teline Bu b.ıyan Mari hem güzel, hem de lih'i, Şa.lr ömeri bastımm7.sa yüzüme mutlaka bir köpek te IA.zım. malüm a cekti. Fakat, birdenbire dışardaJtl so-
ayrı ayrı evladım g.ibi bakardım. paralı kadın ..• Niko en çok onun tükürün! deyip dururdu. Bahçe oyunu onsuz olmaz. Ne kadar- fada bir &yak sesi duydu. 
Her hııfıa kuaföre gider, saçlarımı saçlarını beğeniyordu. Geçen hafta Beş değil, on değil, boyuna teklifte. cık şey, keosip boya.yıver şunu! diye Takak:o hemen duvardaki kılıca sa-

rıldı: yaptırırdım. Bir arkadaıım bana bu Mari bllna geldi. Saçlannı yaptıra- Nih~yet (getir_ b~kalıml d7d.ik. yalvanyoruz; burnundan soluya solu-
matmazeli söyledi. c.Çok iyi kuaför- caktı. Hemen anladım. O gece Niko B.ır cuma gunu çıka.gcldı.~e! . . '? r~.v- ya torb~yı kıplamada. dun! Se~a~~ ~~~~a ~~Ü~· H=~ 
dür Saçlarını ona yaptırt ... > dedi. ile bir baloya giclecekler ... Saçlarını kalade nekre, mukall1t, oluyu gül- Hayalı beye: . 

Ke~e söylemeseydi. Ben de tuttum da onun için yaptırıyordu. dBurek~efendidc n.:_~~'..:1~t yaratbbl! - Blradl er, köpeği ddae dkidğıti~..': .. ~ak~ ~~iı;e ~i~~an~~~r~~~i b~ı:: 
1 . . S h'd · · A . • .. . a., ~""'e• ayak a,, ........... ~une a mış, palım! . d yoruz. onun e &• u=ıı . 

bu matmaze e gıttım. a ı en ıyı aaç Evvela ıçıme şeytarı duşmedı. Ta- iki parmağının arasında cigara, ke- _ En doğrusu vazgeçelim bu işten, hakkından geliriz. O, çok yaman bir 
yapıyordu. Ondan sonra her zaman rağımı aldım, başladım Marinin saç· liı.m olarak ta yalnız: {Evet. hayır; yanmyamalak takımla seyircllere canavardır. 
gitmeğe başladım. Müşteri oldum. !arını düzeltmeğe ... Amma dayana- belki, zannetmem!).. maskara olamam! . - O kadar kuvvetli mi bu kadın? 
Saçlarımı iyi yaptığı için her vakit madım. Ona: Hulüsi. kurumiyl teklifcizleştlnnek o vakitler deve derLsl bir Kara.gö- _ Devler gibi, filler gibi kuvvetll-
üstelık bahşiş veriyordum ... Ben pa- _ Bu saçlar kim bilir ne canlar için biz.im zenci Hadi'ye ağ'.ı.lyle gazoz zün flatl gümüş para üç buçuk:, dort dlr. 
raya acımam ... Cı.izelliğim jçin har- yakıyor!... dedim. Güldü. Sağ elim- açma, gıcırtılı potlnle yürüme, bando kuruş. Atlı, kayıklı, köşk, göstermelik Hamdun, korsanın kızına: 
c<ırım ... Bazı kadınlar... de makas vardı. işte 0 zaman nasıl mızıka, kukla taklitleri yaptıradur- gibi büyük parçalan iki mtsll. Sekiz _ Sen şöyle bir kenara çekil ı:ıa-

- Vakaya geliniz efendim... oldu, nasıl yaptım bilmem ki ..• sun. köşedeki bunlar da marifet ml kunışa kö~i de akşama kadar bitir- kayım , dedi. Benim gibl bir Melli 
- Şimdi geleceğim ..• Ne diyor- Başladım Marinin saçlarını kökün- gLbl bıyık altından tebessfunde. . meslne şişkoyu razı ettik; lltl mecl- sırtlanı, tüyü dpkülmü.ş bir dişi kap-

dum ~ .. Sık sık bu matmazele saçla- 'k. Sab.? tülcen~n kalfa.za~;: .. (Haydı diyeyl verip memnun memnun dük- lana kolay kolay y-enllmez. 
d A "lk den kesmeğc. ·· Durmadan ma as Karagozlerı getirin, bey gorsw1l der kandan çıktık. Kapı aralandı .. 

Hamdun bıçatı aıttaya fırlattı. 
Takako bıçaC'ı yerden aldı. 
Korsanın kızı o güne kadar ç-Ok 

döğüş seyretmıftl amma. bö71e kuv
vetll ve hey'betll 1k1 döl~ rula.
mamıştı. 

Ha.mdun, Çinli kadının uzerine atıl
dı. 

Büyük odanın içinde müt.hit bJı: 
boğuşma bag.Iadı. Çan - Tlng, gökten 
düşmüı bir kara. bulut gibi Bamdu
mm üzerine a.bandı, ve bacakla.nru 
geriye dotru açarak genlf 16Ydestnı 
Hamdumm sırtına verdı. 

Takako kendl kendine: 
- EYVa.h, dedi, ben Hamdunu çok 

kuvvetll bir adam sanırdım. Halbuki 
blr kadının ~ltına hem de ne çabuk 
d\i9tü. 

Takako fazla söylenemedi .. hilltmıi
nü birden dcğlştirdl. Zira., Hamdun 
oyuncu bir pehlivan oldutunu gö&
termiştı.. sırtına çöken bu alır cli6-
selt kadını öyle seri blr ha.ret.et.le ye
re ~vlrdl ki.. bu işe Çlnll kadın glhl 
Takako da şa.§tı. 

Hamdun derhal bir çekirte &üra.tiy
le yerinden fırla.yıp hasmının kamı
na dizlerini dayadı ve bütihı sırtıını 
yere yatırdı. 

- Sen çok kuvveUlsin amma. be
nim glbl on beş yıl pehlivanlık yap
mamışsın, Çan - Ting 1 Şlmdl soyle 
bana: Seni ne yapayım? Beni mağlüp 
etseydin, barsakla.nmı ~ektin
ve efendine yararlığını blr da.ha is
bat. etm~ olacaktın! 

Hamdun dişlerlnl gıcırdatarak gul
dü: rımı yaptırıyor um ... mma .1 za• vuruyordum. O bağırıyordu. Ben demez, beriki atıldı: Evde Kıı.ragoz perdemiz var, fa.kat 

1 b k t b d d Çinll kadının, Yalllı bir akbabaya ma.1 ar. . 8• na ço l 1 ar e ıyor u. · kimse yeLiqmeden bütün saçlannı _ Bak p-ln söyllyeylm, Ka..,.."'ÖL- küçük tabii. Yıı.nımızdaltl, görür gör- - Fakat, ben senin yapmak istedi-s d d b k b b ~ YY • ....., 1Jt:mzlyen dökük saçlı kafası görün-
oıı gı ışım e a tını umu .. 1r kesmek için habirc makası açıp ka- Ierlnlz ka~ıts:ı kat1yen oynatmam; mt'z gene yüzü buruşturdu: dü .. ve kazma gibi uzun dişlerini gös- ğin gibl yapmıyacatım! Biliyorum kı. 

kı-rq havada... Anlamadım nıçı_n pıyordum. Sonra aklım baıııma gel- Zira çocuk oyunlarına döner. - Bu ne bu, oyuncak. Perde de- wre.rek eınttı. sen yurduna hasret çeken blr eslr-
böyle yapıyor ... Geçen hafta hır d" 50, 60 tane kadar deve derlsi Kara- diğin kö.,eyi kaplamalı. içine ben- .... sin! Klmbllir, belk.l de günün blrin-

s l k 
1 amma ... > de memleketine gitmeyi d"..nnilyor-duha gittim. aç arımı yaptıraca • Genç kız sustu. Celmı·yen ..,.hitle- gözümüz vardı. Hepsi de Beyazıtta. den maa.cla yardağım, ut ve keman g· , } .. .. _ .. 

d M k ,,... l. · d · « ıngapur un a tı ustune de~ıı I' tım. Sandal) esine otur um. .. a a- rin dinlenmesi ve davacının güzelli- Kai'Ptçılarda.kl abillği ne IMŞhur. sa- çalacak ild arkadn.şımla Hu usı e gı- sun.. ı; m . 
sı eline aldı. .. Ben her zamanlci gi- ğinin bozulup bozulmadığının tesbiti rı benizli. duba kılıklı :ı.damın ya.pısı. recek... geldi .. !» Çau - Ting yattığı yerden boğuk bir 
hi aynada kendimi seyrediyordum. için bir cehli vukuf.> teşkil etmek Ne.şet beyimiz gözden geçirirken Etrafına yatak çarşafları teyellete- Hamdun, gözlerini kapıya dUcere« sesle cevap verdi: 
l!ltc 0 zaman. bu matmazel güldü, .. muhalteme başka güne kaldı. her birine kusur bulmada: rek perdeyi büyülttük. Şimdi ~.e ne- baktı: _Evet. Tıpkı bir kitap Okur gibi, 
ba a. uzere - Bu M btçim ~uz Bekir? Elin- reye kurulacağı meselesi çıktı. Uç beş _Ne gülilyorsun, Çan _ Ting? Evi.- içimi okuyorsun! Dünyada blr eme-

:_· Saçlarınız çok güzel... Kim bi· Hikmet Feridun Es de bıçaktan 1 maada dbel ilinde ~lştodv ispermeçet mumu mein~lellk ~edemez- ne gelen "bir misafiri insan böyle ml Um var: Yurduma gttmelt vöe ~.neme 
. k b 1 d eli olacak... E.9k el Yahu n n sının a miş. Bakır tabak lç de ya., mumu , kavuşmak. Ne olur.. benl ldunne! 

lır ne canlar ya ıyor .un arl: ·· e · torba yok... EH çiçeksiz Ra?:J:a.klzade ile fitiller yakılacakmı.ş. ka~ar · . Ölünceye kadar senin bu iyill~lnl 
B"'n de güldüm. Bırdenbıre mat· 8 U L M A C A M 1 Z nerede görülmüş?. Yalnız şapka lle Buram buram duman zl!lr s:ı.lonun Çınll kadın kapının kanadını .ıyice unutmam! 

mazel delirdi sandım. Elinde.ki ma- kuyruklu setre kAn değil, bastonsuz tavanını ne hale sokn~z? .. Ona. dal açtı: _ .. _sen mert bir kadına benziyor-
kasl saçlarımı kökünden kesme~e 1 1 3 f 5 1 1 8 9 10 !renk olmaz ... Hani bozacı Amavudun çare bulduk. Perdenin kurulduğu kö- - Mu.slwna.nlar, destursuz hiç bir sun! Fakat ben, timdi T&k:a.koyu alıp 
baııladı. Avazım çıktığı kadar bağır- güğümü? ... Gırtlak nine mı bu? Hani şeye e.skl bir örtü gerdik yere glrmezle':". Sen. nıwl oldu da. .götürmeğ'e mecburum. Sen burada 
dım. Amma dükkandakiler onun 1 başında çöreklenmlış yılan? .. Aıt.ı ka- Hava kararırken Hulüslcığaz, oyun- kapısı kapalı bır evin ıçine glrdın? kaldıkça benim işlerime engel olur-
d:nden beni kurtarıncıy3 kadar ka· rış Beberuhl'nln bumunda.ki kandil da yardaklık edecek, ut, Jcem:ı.11 ça- - Ya siz - kimseye sormadan - sun .. ! 
fam kel g;b; kaldı ... Riza ederim kopmuş, beş para etmez ... Ferha~ıı~ laca.it . kil.tıp beyleri de Di~kl-e~ra- nasıl oluyor da Yaınadanın kızını _ Hayır. Bana 1.stedığlml vadet: 
hakim efendi ... Bütün botem saçla- devireceği dağ parça parça ve eklı sındakı kıraathanede~ ge~lrd~ .. ~ı~- burada hapsediyorsunu'Z? Japonların Sana elimden geldiğl kadar yardım 
rımda idi ... Bu matmazeldqı zarar olu~'k, ka11111ayı ta.kıp takıp kopara- flrlerın: önüne he~ &ünku küllu ço- taptıtı Tanrı, bu cln&yett lfllyenlert edecetim. 
. . B . . . b hal kt ... cak . •• rckler konmaz ya, fazla olarak ya- atfeder mı sanıyor.sun-? Ne ıstı·yorsun? 
ısterım. erıı r.ıçın u e •o ur-··· Ard d ğ U " t d t nl · -

M d M . d . b" ı...' t ın an, oynatae3 ı oyunun m - lancı dolma. börek:, atlı a yap ı - - Ben Japon değlllın. Çinhylm.. Hürriyet 
a am arı, erın ır asaoıye nak<'-'L'u'. ışt f d•- tt• b ldi - -·· •. d .. .. .. b' . . . H" k" -r-·· m ı. e en uu emre ı, uraya ge m.. Çan - Tinı; ağlamağa ba.fladı: 

•1çın e eko.~unduk. ıtırfmkıştı. f-'~ ım, suç- - (Ferhatla Şirin ) pek meraklıdır Sofraya oturduk. Burun buyükl~ü _ o halde bizi serbe.ç bıra.lc ta ge- _ Prense gösterdiğim bu aonsus 
u mev ı~n ~ ı u a te CK, esmer, amma faz1a acıklıdır; Ferhat külün- yarışında birbirlerinden geri kalını- çlp gidelim. sadakatin mükft.fatı olarak ondan da 

fakat sevımh genç kıza sordu: gü beynine indirlp yere serilince bi- yan kafadarlarda. ne sıvanı.ş tıka ba- _ Prens Nahi milsa:ı.de etmeden .si- sadece hilrrlyet ~kllyordum. Eıter 
- leitı-:niz değil mD ... Neden bu· ter (Kerem ile Aslı) hakeza: Ke- sa. ne karın doyuruş. ze Yol veremem. sen Takakoyu alıp götürünen ben 

nu ya-"ınız? ... Bu bayanın aaçlannı rem 32 dişini bir ot.unJ4ta söktilrur; İçeriye doğnı yürüdu.. prensin gözünden di.i§eceğim .. yurdu4 
kökünden kesecek ne vardı?.. Bu of dedikçe ağzından dumanlar. atel- Bir de yukarı çıkıp bakayım ki or- Çinll kadın gerçekten pek heybetli ma kav~ak ihtimali kalmıya.cnlc. 
işin s<'bebin; söyleyiniz... ler saça saça yanıp kavrulur ... talık mahşer. Bemtlekl akrabalar. ve korlcunç 'bir m:ıhliıktu. Halbuki, Yamada tekrar Stnga.pura 

Suc;İu .rıntr.ıazel, davacıdan daha Soldan sata n yukandan aşai'a: (Kanlı Kavalcı ın firaklılığını geçe- süslü püslü hanımlar, konukomısu Ta.knko: gelecektir. beni onun gcmialne alır· 
çetrefil bir dille: 1 - Tayyare cemiyeti. llm, kavak ~~ı lAzım. bu tostopar- dopdolu. O gece Ka.ragoz ornıyacağı- _ Artık Ç<:neyl bırak, Hıundun! san bülün arzulanm tahaldr:uk ede-

- Ah hakim efendi, sıldırmıs· 2 -·Tembel tembel doLt14an. lha.k tağ'aç lg.ıtk~ez. .. <yallUovaH salfastılı nı duyan koşmuş. Hançerini at ve onu kalbinden yahut bilir. 
Akı· k . . 3 - Yaprak - Tekrarlanırsa ta.sdi.lı: oş ur ve a ın Karagoz , ac va ı Perdedeki m~ale yanmağa, gost.er- :ılnıılın 0_...,~ında. yarala. Eıı.er dAA-i\.,_ - Nereye gitmek lsUyorsun? 

tını •. · . ım ı:ı.•mıstı. ·· edatı oluı. kayık ııc__.,.,, (H"nıam oyunu) melik belirme~e b""'ladı. Öndeki san- '...... 6 VE>-. 
C 1 d d b .. 1 ·· 1 '""'"· • ·• " 6 

-. meıı.e b•ıc•Iarsaı1ız. Shıgapurun altı üs- - Kantona.. oradan memleket.ime - eç n ce se e e 0 >· e soy e· 4 - Tekerlekli ta•ıt - Trakyada bir için hıımaın"' rNtolenlerı·ı1 day~•· yiye dalyelerde erkekler. nrk:ıdıı.kilere ba"- 6 _, 
· · "' .... ~ """ ~ tüne gelir. Yerler sarsılır ve gökler gidebilirim. Beni J:ı.ponyaya döne~ nıisS":niL. Adli tıp sızi muayene etmış, nehir. yiye kaçm,alan, ""'ni çıplak, pecotemalll lan örbülü hanımlar "'-·erl""tl. Tam o 

,,_, v " ~ ··st- - ~ke malıvoı r"'" ken Çin iskClelerlnden birine bıraka-mü\·azenei akliyenizde hiçbir bozuk- 5 - Gel keyfim gel - Tersi g~ter- çeşlllen elzem ... (Toraman> çok şen- esnada ~iıdan bir haber: u umuzc ço r.. u .-.. bilirsiniz. 
luk görülernemi 1.. Bu i~i niçin yap- me edatıdır - İsim. llkli ise de fa.zla açıktır, kadınlarııı - Hacı Hurşit efendi hazretleri t:eş- - Korkma canım! Ben F1llpin or- Takako arkadan bağırdı: 
tınız ... Anlatın bakalım... 6 - Tersi gurunın baflangıcıdır - ve çoluk çocuğun karşısında. yakışık rif ettiler!,.. manlarında onun gibi dişi kaplanl:ır-

Suçlu genç kız: Büyük - N~fl edatı. almaz!... Hacı Hurşit efendi 50 yıll:k ahbap- la çok döğüştum ve hepsinin ıı.rtını - Bu sözlere inanma. Bamdıınl 
- Anlatayım efendim ... Benim 7 - Kurtulmak. Nihayet, beyitli, şllrll. kibar harcı lardan, M~Uıatin buyüklerindcn, yere get..irip derisini yüroüm. Çan - Ting on yıldanberl prens Na-

h b 8 - Boyu büyür - Oenı.Jın ba.fı. oldu1'.· ı.-ın·. en., ... _ .rvuunu> nda , • .,_ Kırkç<> ...... ede kOC" konak """'"l bir Çan - Ting kuvv-etine güvendiği hlye sadakatle hizmet etmete al11· aba, onun ba ası, onun bahası hep .... " D<W•"" ~,, ,... ....,,... .. ...... uu ld 
9 - Alana cık. rar kıldı; fakat ~an gene çattk: zatı şerlni. Büyük babam Halepte tçin. odaya girerken guluyordu. mış. O Slngapurdan bir yere g eınez. 

berber .•. Ben namuslu bir kuaför... 10 - Öğüt.ülmü.ş hububat - Twıa - Bahçeye hovardalıp gelecek sürgünken eski hukuku guderek, cur- Hamdun: Onun memleketinde sefaletten, yok-
Pariste ür sene ça]14tım ... Bu ma- - - bl da suıı ktan .. a•"" blr -.ı "ok Halbuld ~ .. nehrinde kucük r a. . ~em babalar a.t üstünde, k:ı.lant.or nal mumaı olmaktan çekinmeyip biz- - Böyle sıırıhsız blr kadınm üzeri- u u - Y"'.t• " • 
dam Mari benim yeni mÜ§terilerim· kıyafetli, blr elleri nargUell olacak. leri dalma yoklardı. ne silahla yurümelt bana yakışmaz, <>, prensin yanında slyogonlar glbl 
dendir. Evet, yalan söylemem. Çok Geçen bulmaamıs Açılıp kapanır kapılı köşk te lazım. Mantık, Arablyat, hikemiyalto. der- dedi. (Çinli kadına döndü> benimle huzur ve refah içinde yaşıyor. Sent 
güzel saçları vardır. Ben bile onun Soldan sata ve yakandan aşağı: bu Şirinin kasn... Yabancılara sal- ya misal, eli öpülecek. hnYU' duası dbğü.şmeğe hazır mısın? aldatıp aya!Pl kalktıktan eonra her 
saçlarını düzeltirken bayılırdım doğ- ı - Abdülhamid, 2 - Balt., Alaka, dıracak bah9e bekçisi köpek te almaca.le kim~erd-endi. Bununla - Görüyorsun ki seninle döğüşme- şeyl unutacak .. 
ru:ru ·· 3 _ Dizil.stil, Ri, 4 _ ütü, At, Sam, ek..<ıLk... beraber ehlldillerden de. Her buyu- ğe gellyonım. Eğer mert blr erkeksen, Çinli kadın yerden, lk.l ına.vl cam 

Bir gün benim nısanlısı Niko dük- 5 _ Salamura.. 6 _ Hattat, Le, 7 _ Gene Jı:öş-ede, kurula kurula diyor ruşunda gramofonu isteyip besteler, şu elindeki bıçağı bıra.k ta karşıma parçası gibi ı;ıldayan kliçük g~erlnl 
kana geldi. Ben de bu madam Mari- Alü, ~tl, a _ Ma, Sulanma, 9 _ ki: şarkılar çaldırtır, oon.ra medda.h Aş- çık.. beni yenersen, Takllkoyu alıp Tnkakoya çevirdi: 
nin saçlarını yapıyordum. Niko onu İkraretmek, 10 - Dalına, LAke. - Her zenaatın avadanlığı var, <Devamı sahife 7, sütun 2 de) glders'nl F".ı.kat. !yl d~ün, mağlüp 
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Tefrika No. 185 

KADER! tanımayanlara karşı muharrir Meh
met Rüeuhi namını taşıyor. Halbuki 
onu tanıyanlar, Vehbi paıanın öz 
evladı diye biliyorlar, kendisine hür
met ve muhabbet gösteriyolar ..• 

ve macera romanı 
Nakleden: (VA • NO) Calibe, bu hikayeden, ruhunun 

en derin noktalanna kadar mütee9-
- Şimdi anlıyacaksınız. Hikaye- iten, kendiıae beraber mezara ııö- mr oldu, güzel mavi ııözleriııi. baııoı 

me devam ediyorum. Hazinedar za• tünnÜftÜ. Sofih ve kumarbaz kocua önüne eimif olan Rü.uhiye minnet 
de Rüıuhi bey, bu ifpaıttan fena tarafından, aervee eon saııtimine ve mubabbelte çevirdi. Delikanlının 
halde müteessir oldu. Demek, ken- kadar çarçur edilmiı olan PeriDan çehresi, arkada,.nın bu iftutından 
d:Si, o güne kadar babası diye te· hanımın ökıüz iki kızı vardı. Fakat balmumu kesilmitt:L Calibe. kendini 
lakki ettiği adamın çifliğindeki. ko- böyle bir ıabteklrl*. Rüılllbi bey tutamıyarak Rüaubinin dini bara· 
rl<cunun oğlu imif. Mükemmel bir gibi namuslu ve dürÜlıt bir gencin relte sıkta ·ve ıonauz bir muhabbet 

cağım. 

Rüauhi bey, heyecanla sordu: 
- Sebebim biliyor musunuz? 
Tam o sırada odanın kapısı vu-

ruldu. Dıtarıdan bir ıes soruyordu: 
- lçeriye girebilir miyim? 
Cevdet. bu ıuale cevap verdi: 
- Giriniz, da.tuml 
Kapı açıldı ve odaya Litif çavuı 

girdi. Lltif çav111un yüzü sevinçten 
parlıyordu. İçeriye girerken. Galibe
nin gözlerinden akan gözyqlan gör
dü ve: 

tahsil görmüş: lükae, huzur ve raha- vicdanına 11imadı. Şunu da söyliye- ve ıefk.atle dudaklatından: - Zannedersem, ba. gözyaıları, 
te alıtmıı idi. PaŞM1ın so>,:adını bü- yiym ki, bu vakanın cereyan etm!f _ Vah zavallı dostum!.. sözleri saadet 'ft aevinçteo ileri geliyor, mü-
yük bir •iyaka~ ile taııyor, etrafında olduğa anlarda Rüsuhi bey, ancak dökülüverdi. tal&asını ileri ıürdü. 
bulunanların takdir ve muhaıhbetini 22 y&§m<la bulunuyordu. Hayatuun Cani~ sözüne devam etti: Latif çavuıun, Suzan hanımın 
kazanmıı bulunuyordu. İsteseydi hu en ateıli anlarını yapyan ba deli· _ Size '<;yliyeceklerim yalnız ~e ~eyan etmİf olan faclad~ 
s~rvct üzerine oturabilirdi. Zira ka· kanlı, bu muazzam servetin on pa.- b d "b t d-~•d· R:<-.1..! ·· • hiç haben yoktu. Cevdet, çavuta hi-un an ı are .,.u ır. ....uu. un d _._ 
rısının bu suçuna vakıf olan Vehbi rasına bile dokunmadı, haltı1d v&ria- vanından ve ıervetinden fer~at tap e ere:&: 
pa~a. sor.radan tanzim ettiği vasiyet- lcri bulmağa ve ibuluncaya kadar hü- ederken, noterini Perihan hanım ile - Bir sandalye al da y~ana 
name ile servetinin yarısını Rukiye tün emliık.i ve paralan idare etmeğe kızlannı bulmağa memur etmifti. ı.. oturl dedikten a011ra hiklyeeine 
hanıma. diğer yarısını da yeğeni Pe· noter Daniı beyi tmıi.U etli, bqka tanbulun erı namuslu ve hürmete ıa- ş8yle devam etti: 
rihan hanıma terketmiıı. vasiyetname bir nam alarak ortadan silindi, haya- yan na.terlerinden biri olan Daniı - Merhum Vehbi pap. kelime
de paşanın vefatından sonra kansı- tını kazanmak içjn namwılr:arane ça- bey, bu vazifeyi baıarmak için elin- niA tam mlaaaile llicenap bir adam
nın, onun da ölümünden sonra Rü- lıımağa baıladı ve bugüne kadar den gelen gayreti sarfett:iii hald .. da. Belki bazı kuaurlan vardı. Fak.at 
cuhi beyin e1ine geçmişti. Velıbi pa- fakrü sefalet ve mahrumiyetler için- dul kalmıı olan Perihan hanım ile ıvazifelerini de bihaltkın biliyordu. 
fanın bu vasiyetnamesinden de Ru- de yaşadı. iki kızını bulmağa muvaffak olama- Yeğeni Pemıan hanurun ıefı1 ve pe
kiye hanımdan batka hiçbir kimse- Calibe hanım, bu namuslu adam, dı. Şimdi noterin Perihan hanımla ripn iki öbüz çocafııe beame.-, so· 
nin haberi yoktu. O tin bu sırrı ölür- İtte yanınızda oturuyor ve kendbıini kızlanm n~n bulamadıfnu anlata- kak ortumda kalmq olduğunu öi-

• 

'renir ö~renmez, iki aile arasında es
k.idenberi mevcut olan anlaımazlık
tan ve zevceai Rukiye hanımdan 
korkusundan dolayı, yeğenine gizli
ce ve el altından yardıma ba,Iamıı. 
çifliklerinin kahyalarından birine, 
Perjhan hanıma vermek üzere, on 
bq bin lira gib: büyük bir parayı 
tevdi ettikten birkaç gün ıonra öl
müıtü. O andan itibaren iatediği gibi 
hare-ket etmekte serbea kalan kah
ya, bu on beı bin lira üzerine otur· 
muıtu. Çünkü paf&, on bet bin lira
yı, kendisine gizlice tevdi etmiıı ol
duğu için, bundan kimsenin haberi 
yoktu. Bir müddet sonra Perilıan 
hanım da ölmüş ve biri kondakta, 
diğeri 3 • 4 yaıında ilci kızını öksüz 
ve kim.:e.iz bırakmııtı. Bu engelden 
de kurtulan ve masum, bigünah rk.i 
küçük öksüz karıısında kalan kalı
ya, bir gün hırsızlığını meydana çı
karabilecek oları bütün evrak ıve ve
sikalan ortadan kaldınnıı. Perihan 
hanımı, sefalet anlarında kendisini 
k.ahule fobar etmiş olduğu müs.tear 
~il; gömdürmüı: ökıüz kalmıı 
olan iki kızı, ibugüne kadar muhaf a

za etmit oldukları müstear na;,,larla 

bir pansiyona kapatmlfh. İtte birer 

{.:Uk.uı var) 

birer saydığım. bu sebeplerden do
layı, noterin bütün gayretleri, eısra• 
reı:ıgiz e~eller karşısında boıa gİt• 
mişti. 

Rüsuhi heyecanla sordu r 
- Bu kahyanın adı ne) 
- Hafız Celal ı 
- Dalaman çjftiğinin kihyaa 

mı? .. 
- Evet, ti kendiei. 
- Bunu nasıl öirendiniz> 
- Bu kctiften dolaya. bana değiL 

karşınızda oturan Latif çavuta te
şeltküre borçluyuz? 

Paşan111 eski emir çavuııu ıöze ka· 
rııtı: 

- Hayır, hayır, ben bir teY yap• 
madam. 

Cevdot sözünde ısrar etti: 
- Perihan hanımın kızlannı bul

mağa ;bizi götüren iz üzerine sevke
den de gene Latif çavuştur. 

- Nasıl oldu bu? 
- Azizim, Meliha ve Calibe ba· 

nımlarla Bostanadaya bir pazar gü
nü vaptığınız gezintiyi -hatırlarsınız 
değil mi~ 

- Tabii hatırlarım. 

(Arkası var) 
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. (Bat tarafı 6 DCI uhifede) 
ki'n!n, SQrur1n1n taklltlerlnl ~ur- K 0 C 0 K f LAN LA R ARMONİK ve AKORDEON - Sa.tın KİRALIK l\IOBLELİ APARTl-
tur, kah kah katılırdı. FevbJAde ahvalin devamı alınm. Beyo~o Tllnel İlk Belediye HAN - Clhang1ıı G11neşU IOka.k Nur 

..,.,_,.öz nvn'IVQftft~-· d•·•vn.,,ca.:, caddesi No. 11/1 Şen. berbere mtını.- apa.trımanının 1 el lcatı md>lell ola-

.._.._, v.r-.r-""'6~ ..., - mtlddet1nce gayri muayyen ıtm- t 1 -~ ._ __ _ 
(pe .. 'ba-'-AUn"-, f- 1-elmatJUpl) dl- caa • - U•A ~ıetl VCya kısmen kinı.Jıktlf. 

u ·~· ı:;.u.ı.u• terde haftada ltl nya no defa 
yerel: yut:anya ~tt; teyUU t.'ey1!ll neşredllecetttr. -

2 

~!lhlfe 7 

3500 LİRAYA - YC§llköyde k6.gil 
IS odalı bahçeli ayda 24 Ura .lra.dı olruı 
ev sa.tııll.w. Dosya 155. Tnkslm 
Cftmburlyet meydanı EınlMt Yurdu. 
Tel: ~9. 

en başt.aki ltoltula yayıldı. BATILIK PİYANO ARANIYOR -
ııkord b1tm.ı.yo l ~b•·bp1r.~0 ....... -:_. lcır.ı1l~1~.~ y~!EB:ışı cı:! -et~tth :e1u~ıı- 5 - MÜTEFERRiK 

da ~~~~ıgara ~ğıtlı ~ 1 - Ş ARIY ANLAR ı.c:u=; '4 ..,GU --..v .ı.3WW&luı .. w 
poota kutusu 337 tahrtren m1lrncaat Ul X 12) eba.dmda maktuan 115315 ıı- l 

dMtlRü aıra celil> bir ttlrll\ Pteıme- PMI>tn KADAR - BQytlk b1r edllmesl. raya. Oebzade karakolu brşw ko- 'l'BMİNATLI İŞi.ERE ORTAK ARA-
llk kalkmıyor. (Smunl P&tırd:yı :te- .Alman ıthalAt 8"riliı ~ çerlrm1f. · - 2 mlsyoncu Abdullah&.. Paarlık JOkt.ur. NIYOR - Asidi yüksek slyah ve yeşU 
mı> t dlnllyen tını, ~tık çoculı: tuı- fthalAt ve ihı8cat bran§larmda, dev- 4 _ Kı·ralık • Sablık - 3 •btınluk ,Yılğlann utdl alınır. Ye-
ıurmuo. Jet mftteahh1dllgtne afd iflerde ihtısu mekllk nl yapılır " ptallğlnden, 

- Bqlar mısın bqilıyahm mı. llıl- ahtbl J)i1uayı 1J1 bilen, J'?an.mC& FABRİKA VE MATBAAYA El.VE- cPatıdanıt anıca fennt llabun 1mft.l 
.Uenden l>qlıya.1mı mı? '" Almanca Haanlannda muhabereye BULUNMAZ FIRSAT- 25000 J..trayıı. RIŞLİ BiR BiNA SATILIKTIB - Ca- olunur. Aqam'da Mlltetıamıs :rnmu• 

Perdenin aralıRındaıı U9Ulca beni muktedir, mükemmel teşkllltıçı blrial :ekte ıs odalı blodterll 2tJ dO- taı~unda fabrika ve matbaa fttiha- IUll& liieöupla mtıracat. 
calıraD ıruı• stlklQm pi*11E de- mthıamp ablt btr iş aıı:yor. İ§ kur- bahçemle maruf b1r lı:öŞk acele mı.a elverlfll betonarme Jal1 bir bina 
mes m.1 ki: mak 1st.lyen bir ttv ile de hosm! anlaş- ~· Ta!ts1m Cftmhuriyet mey- aatılıktır .Akşam idares!ne mtıracaat. YVK8EK MF.KTEP TALEBESİ 

- Neşet beıy1n mftt.hlo surette 4lfl. ma ya.pabiltr Referamlan mrutem- EmlAk Yurdu. Tel: 44439· Telefon:· 20681. - H Ehven tlat1e Türkçe~ Frruuı.zca. 0ı: 
:tuttu, ~ tıvrana helü otu;rorl meldir. Ak§a.mda (İfha!At> rftmuzuna. ıe.ooo LİRAYA_ Maçı1cada 4 k:M.J ra.k ~. tızlk, tımya; Fransızca 
~İerdekt K'ırım1ı ömıer mektupla mtıracaat. - 2 3, 4, 5 er odalı ayda 184 Ura 1tadı bu- 8ATILIK APARTIMAN n 14taP_ ve bi10toJl derslert ftrtr. r.u. ı1hno· 

ef.ooiye k'oı7nP ~ pnd1 ce- ORTA YAŞLI BİR BAYAN - Bir lmıan denize nazır a.pe.r.tıman •tınk- İstanbul, ~lu, Beflktq, Kadıköy suna miiracmat. - • 
lecelı:I veya iki ~ilik ra.tlı bir aile yanında fıır. Dosya. 285 Talc!1m l!:mlAk Yurdu. ve Bostancıda en güzel, mutena yer-

tçerıooicı _, ta.ıomı nınan çalışmak istiyor. Adft!S: B.8. posta ku- Tel: -«439. lerde apartımnn, arsa, dllktln ve 
ar.nıı'Y ' tmu No ıo Anbıra 3 akarlar ntılıktır. Kadıköy Moda cad-

SERMAYE - Ktırlı ve aa~ blJı 
Ioe 10000, 12000 lira koyanın. Gala~ 

J • 
1 • 
Pu 

2 • '. zımbır mnbır ut, a.vu avu ~e · · - desi 104 numarada Eml!bvi Naci 
Pu tnıkOden ~ geçedumın, dıfçl- lO.OOO LİRAYA - Talcstm meydanı Azer'e müracaatınn. _ 2 
Pu den dönen yok. LİSENİN SON ELEMEDEN ME- elvan ayda 85 Ura !radı bullDlan -------------

posta K. 1237. - 1 

HAnı.mia.r tarafında. fısıltılar: ZUN - Yüksek tah.slle deVam etmek- apart. Mtılıktl.r. Doıs1a nı TaJadm. •....c- a-..- EmI• SATILIK KÖŞK - İlı:f ~ CSO-- Dt,J1 lıe.bane edip t:l!.çtı ~? .. ....,s ..... .DA_.. saat '1 den 12 ~kadar .. k Yurdu. Tel: 44439. 
Amma da dth!ıenbe.z ~I.. Bu her hang1 bir~ ehven 11cretle ~lı- nüm meyvalı. ve çamlı arası &r.erlnde 
gece g1ll0p etlen~ diye eevine ol&- f8.blllr1m. Akşa.ın'da A.B. G7 ye mek- "00 LİRAYA KAGiR EV - Tabtm Suadlye Cam.1 rıotak 37 No. lu yedi 
l'ine de gelmjştJkl.. tupla mllracruı.t. - ı Gazhane yokuşwıda G odalı denize odalı köŞk acele satılıktır. Her puar 

0)'1lll 

ausust DERSLER - Metiep usul· 
Jerfne muvafık tecrübeli bir mualllme 
l'ruımzca .,. riyazlye dersleri ve?U. 
Ak!ıam'a Muallime rlimuz11e mfim· 
caat. 

J[OfJCU: Cenup 
O:run: 4 'Pik (Bu nevtma rezalet, bllbaaBa mu- nazır satılıktır Dosya lM Taka1m saat bire kadar gOrillür. 

tıadderatı muhtıeremeye ~ edep- MUHASİP - Yabancı lls:ınlara Ta- EmlAk Yurdu Tel· 44439 . ALATURKA Pİl'ANO DERSİ ALMAK 
Birçıok masalarda. garp k~rOn damı- s!zlik) deyip duran Hacı Hurşl.t efen- lef çok tecrftbelt bir muhuip gftnde · · · UOO LİRADAN - G50.000 Hraya İSTtYEllıı'LERE - Fev'kalt\de ihtisası 

nl çfttı. Yer rua ile aldı. İkinci !eve- dl hazretleri, a.rb.ya. ,ha.kınca cllrr.lert bir.taç aa.tle muhasebenizi kanmıla- SATILIX APARTIMAN _ M.a.9kada tadar muhtelif J"I'len\e muhtellf olan ve tanınmıı, plya.nlstlerden b~ 
de cenup yerden körün tldıtstns ay- parlıyarak .sayha.yı bastı: ra uygun tedv11' eder. şeraıt ehven- ı kat fizerlne betonarme den17.ıe ne.- k:IymeUerde satılılt ev, dtıtklıı, ba.n, bayan piyano çalma.mu :ıasa bir za .. 
nadı, elinden a.sıa tuttu. Aıbmndan _ Bavulun, Karag&zft ben ayn.ata- dlr. Akşam'da KAtlp. _ IS zır ayda 90 Hm iradı olan apart. apartıman pasaj, yalı, villA, arazı, manda öğretır. Galatasaray Balo so-
blr QçQnctı kör oyn.ıyara.k yere :tıes- catımı 19000 liraya satılıktır. Dosya 310. Tak- a.rsa. çiftlik vesaire. kak 14 No. Rol! apartıman S numaro... 
t1rdl. Yerden pl.lı: V'Ble81nl çevirerek Kavutunu, eW>besmi •tls> daldı HESABI KU\ln:nt - Usuıtı def- sim EmIA.k Yurdu. Tel: 44439. Acele müracaat: ~rdl Belelt Türk da Aysel. - 2 
ı:ıu ya.ptı. Garp d1lmı lle aldı ve :toz- per®den içeri. tenye valo! Tllrk9«', Franmııc& ve Emllk Bürosu. Galata ömer Abid han 
cunun yerdeki karolara tren ~- daktilo bllen bir bayan her g11n aaat 58000 LİRAYA _ Şlfll Omna.nbey iknlci kat No. 23 telefon 42368 SATILIK ING:iLtZ TAYI - Sa.f bn 
bilmesine m!ni olmak maksadlyle be- Oa.yet tumtı.raklı eiflca.f ca.f cifca.f ıs e kadar ış anyor. K.A.D. 'l'ftmuzu- 8 kat altl.§9.r oda 210 ura Iradı bulu- İngiliz, 23 aylık, 158 1rt.1famda, 1k.1 
flnci levede trenin valesini çıktı. Yer canarıa göstermeliği ne bldımıa. ne Ata}am'a. müracaat. nan denl7.e nazır apartıman satılıktır. EMLAK ARANIYOR - t.t.anbul. ~ qula.ra girecdc tay ehven 5:1.-
ula aldı. Cenup ~rderı koz aynıya.- En 88Çme beyitlerle Haclvadı (Şeyh Dosya 306. Taks1m Emlik Yurdu. Tel: Beyağlu, Kadılcöy, Usnctar, Adalar tıl*tır. Yenlpostalhane caddesi Ksan· 
m eııne geçt.t. Muhasım tara.tın san K~rı> meydanuıa ne çıl:ar.ma ASKERLİKLE ALAKAM YOKTUR _ 44439. ve Bo~ bir y~e ev, a.pattıman, topulo han No. 13 e 12,30 dan 13,30 a 
tosu da düşmüş oldu. KOlllCu bunu · Yüksek derecede tahsillm vardır. Esti han ve vllil, ın.atua. dQkkfsı veealre lcadar m1lracaat. - ı 
mftteakip elinden karo ddruzlucu oy- Bay haki MeslretPhı elıU qlı:a ıdnem TQıtrçeyt blltrhn. Remı.1, husm! mil- %0000 LİRAYA - Şifl!de a kat dör- olup da ıra.tmak ve almak ıstlyoo]er. 
nJ78J1l]t pas ya.ptı. Şark rua Ue tuttu aibl bar olmaz oaseselerde münas!p bir vazife arıyo- der odalı ayda 90Ura1nLdı olan apart. Galata Ömer Abld han 1 net :tat No. ALMANCA DERSLERİ - Usulü ted
n art:amnclan iki sağ trefllni aldı. Böyledir ahnll llem, ......ı binaya nım. Alqem'da •HB. Topçu. müracaat. aa.tılılttır. Ta.vl.2:1 ve:rUmJftlr. Dooya 23 TO.ı1t Eınl!k Bürostma mtlracaat. risl mtlkemmel olan bir Alman bayanı 
Jlf&Ucede muhasım ta.mf cem.an dört 7U&t elmas _ 4 287. 'I'&b!m Emlllı: Yurdu. Tel: "'"39. Telefon ~368 .Almaııca demleri "fVmektedlr. Pazar-
let'e tırdı w b:1ıJcu bir ıçerı gl.rd.l. dan maada her gQ:n ıııaat M den 7 ye 

larla lll' lAfa ııa,,latma. Ardından 2- İŞÇİ ARIY ANLAR 11.000 LİRAYA - t.tan.bul t&rafın- SATILIX - BoRaz!çl.nde Yenltöyde tadar. tstıını ca.ddts1133 Hasan bey 
Kanıg&le ne döğüşttlnne. 1 da ahlbl ioletmeık tıartlle a.,"da 300 Köybaşı ca.ddeslnde 8lpah1 ocatı 1tt1- aımtmıanı 2 el merdl~n ı kat 6 nu-

Ya ııennelerl tonuştu.rm&SJ, Raıı::ıa- BİR BAYAS ARANIYOR - Aylık lira gellrl bulunan hamam atılıktır. sallnde deniz kenannd& b1nalan vaa1 maraya milracaat. _ 5 
Mor elini açınca bl0cu daha Uk ba- tızadeyl .tınttmnası, Şetaret bacıya. tıcret '15 Hradır. Dlynnbakırda resmt Ta.kslm Cilmhurlyet meydanı EmlAk bahçıe "fe omıan, akar Sil'" lJmonluk .-------------

Kritik 

btta d~ya vertlmesl muhtemel babalarını tutturması. Bele tra.nnere blr mfiessesede çalı~acaktır. Orta talı- Yurdu. Tel:44439. ve ha.vuzlan mtıı,temll 85,000 metre 
dört ıeve bulundutunu görür. P:llQen İ&fahan aız:ı ne p.mlar okutuo. Tuz- slll bltlrmlf olmak mt'Cburlyeti yok- • murabbaı mesahal aathı,estndetl ma- lılUTUPLAIU:NlZI A.LDIRINIZ 
bir, karodan bU, trefiden Bd. Bunun- .suz Bektr'e ne naralar a.ttmf. Ama- tur. Türk: olmak ~br. Maklr..e ile ıooo LİRAYA _ Satay arkası atı- mur ga.yrtmentuı -4 Mart 19'2 çar- Guetemlz fdarehanealnl adres 
la iberaber ,.erdetEi trefl an J*ılmıı.- vuda: (Tune'da çırpar bezl.nl) yl orta dereeede yazanlar tcrcUı edlllr. I' milşsuyunda 5 odalı deniz göıilr ah- §a.mbe. saa.t 14 de Be~lu IUltı malı· ~~!ı gasterm.l§ olan knrllerı-
dan evvel karoları satlarsa e11nde1d Araba: (Ah yal.el...,.,,..,) ı, Uza·. (ne.: Galat& Tllnel clvannda TDnt.33 han faP ev satılıktır. Talcdm Cilmhurl..,et kemesl.nde lzalei fUYU zımnında aatı- x 
""'- trenerı ta mak .._,_,.. ha '°"""' - "' 1aca.ktır K..u - Kot.ra - ş. - M.P -
"""9 ç =uulnım zır- n1z1n kenarında kalayladım kazan ) 16-17 nınnaraya saat 12-13 arası mu- meydanı Emldk Yurduna. münı.caa.t. ___ . ---------- İnıflkee 
1ar ve böylece oyunupu emn1}'et altı- frenge: CK<*m& Mar,Jola, yanyıoru!ı; rncaat. - 1 Tel: 44489. KİRALIX APARTIMAN - Kumka- A.B.C.D - aı:ı;:~ -~ : 
na alnuo olur. ben> i ne .Oylet~ 

Binaenaleyh blrtnci leveyt ellndelti Bir tara.nan da ·~ ~ kO- BİR BAYAN ARANIYOR - Yalnız AYASPAŞA, TAKSİM. TEŞVİK.İYE. pı c&1'JSind& Bamsa .:ıblc 13 nmna- ımeeıı ....... - P.U - -E.D.K -
tör asiyle alır. Aıbsmdan pikin u peti Jca.pıya yanqantara. sldııt& oturan bir bıcyuı yeme'k ve ev l§lerlnl MAÇKA, HARBİYE - Civannda satı- ralı aoaıtmıanın da1reıs1 dört oda. ıre- a.a - .AA..Ç - T.Z - l,M -
n ruasını oynar. Muhasım tara.tın aldırta, h&ma"t' ha.vlatmada görecek bir bayan !st.lyorum. Teren- lık modem ilç dört lcatlı apartımanı nl.f hol her konforu ha1z altındaki K.A 
damı dn.,ünmeytnce dördtınctı levede ~rldeti bllitlr kahta.hala~an aş- mei hallerlle Çanakkale poota ktittJ.!U olanlar Sultanahmette •Dlzdariye. flrma mtıracaat. - 2 ~:ıena.ı:uaıanplan 1r1dcaa-
taronun onlumınu oynar ve pasanı ya.- Jca geld.1. Karag&ıtı aç~ aÇJk s!tylet- No. <3> e mfimcaatınn. yoku.şunda No. 4 ha.nede M. Ail ÖZ!:e- BAHÇE İÇERİSiNDE llOBLELİ olunur. 
par. Şart karo ruası ile el tutunca ya meAe başlayınca hanımlar, parmalt- iSTAI\'BUL BÖLGE SANAT OKU- lebiye mOracaatıan. H'VSTAKiL DAİRE - Bir antre, oda _____________ _. 
btr kör "f'eya bir tren gelir. Her !d lan aRtziannda sofaya odalara ita- LUNDAN K dın _ bl ve mflştıemllltmdan m~ Alman 
lhtlmalde de el yere reçer Yerden ' ' - a veya. enı..=. r ACELE SATRIX EV - Ort.a.kOy sefarethan d C1ftna 
at karolannı 9fJkreC eunc:kn ıt1 boş ÇlflVerdller. O farkında değll, hepsi hasta.bakıcı aranıyor . .A.*erllkle 1lgl- Taşınerdlven Çevinnect 80b.l: No 23 ta es1 yanın a Y 80- ~--• 
tırem :taçar. Neti~ bt! fa.tlufyle bent dtnUror diye C*1Uf. 81z küçük sıhhfr memuru da ola.bilir. "oda, 2 sofa, 2 hel§.. mutfak, elekirnc. tı/ 11. ~n apartmıanmda tıralık-

Doktor ,_, 
eruııunu yapar. Hill&aa &"9 mGkemmeı bir Bahçe Şartlan anla.malt 1çtn okula müracaat kuyu ve bahçesi nrdır. İçindekilere · • -

2 

:::.:ı:..~:.yreıklerlm.lz1 bile- edilmesi. 28'15 - 1: miiraca.at. - t SATILIK EV - Erenköy Kua.sker Fethi Erden 
Tütünün vücut Sermet Muhtar .&hıs .._ i .... , ca.ml! aırasında. ufalt tmerfnıde 8 bu-

Da.rLOMALI GENÇ BİR ECZACI B R ruuESSESE TABAFINDAN - ÇUk dönüm bahçeU 24 No. lu Yusul LABORATUVARI 

1 1 
ARANIYOR - İstanbulda blr eczane- ! Boğa7.da veya Buadlye, PendHt cıva- P8.4a evi acele sat.ıhktır. Mtlracaat 

R A D Y O de çallfll'lak tstlyenlerln yazı ile tcı- 1 nnda dentze yakın bir semtte 12 • lG yeri: Ankara Ataıtırk Bulftn TolYar 
tanbul 757 po6'ta kutusuna mQ.racaatı. odalı 1yl vaziyette bir bina atın alı- apartımanı No. IS Bayan M~. 

(Bat tarah IS inci aabilede) - 1 nacaktır. 24483 telefon numaramna _ ı 
D:.terlyetle blrdeDibln ~ 1er- . müracaat. - ı 

üzerindeki tesiri CCerra.bpqa hatnnest bakteriyo
lofuJ Kan, idrar, ••Jpm, me
ftdclı plta tablWerl ye (idrar 

"9denlerde hazım mtııııfk(llltı Ba.Yl <>- Bacl.nJdl Proıram HEMŞİRE, BASTABAKJCI, TERZi SATILIK v:tı.ı.1 ARANIYOB _ Y&lltaalle rebelitln ilk Jiiıı1trin-
la.rak derhal ı.,ta2ıa açılır ,.. bir ay 12.30 Program, 12..33 Şarkı ve tüt- ve ÇAMAŞIRCI ALINACAKTIR - ACELE SATILIX .APARTIMAN - Şlşll, Nip.ntaft, .A,rupap.,.,.. :latan- .. bd tefhlal> ;rapdır. lkyollu, 
içinde bu gibi Jd:mselerde anı bir sık- ktller, l2."5 AJ&M habe.rlert, 13.00 İsteklllerhı Askeri ı>OOta No. 1401 Bur- LAlellde 25 metrelik cadde üzerinde bulun tıemız bir )"erinde ablılı: bir Taksime ıtderken Meşelik sokatı 
Jet tezayüdü mllp.lıede olmıur. Tl1- =· 18.03 Dan:ı olb6trasl, 18.U sa adresinden 1Rrtlan ve fazla bllgik- dört daJreU, 1k1 da.1resl beler odalı 111 vUlA araru;ror. İatamul pos\& tutuıını ruah apartmıan. Tel: ct534. 
senan bu tadar •ydıtmm -.rarl&- 1~.30 Takv1ml, 18.M FuıJ. heyeU. rt ötreneblllrler. - l birer hol, ~ dairem dörder oda ve 337 t&hrlren müra.ca.a.t edtlmesl. - 2 .. ___________ .. 

tına tekabül eden b1çblr faydası yok Ajans hat>erler1, 19..GO Hicaz m&- hol. ve arkasında I15 met.re bahçeyi -===========================-
mudur? Buıı barmlt huta1*1a.nnda bmı, 20.15 Rad,yo praetesl, ıo.4CI Bir BİR BAYAN ARANIYOR - Bir mil- havi, deniz görür. Well Tayyare 
tsclhnle bbıs olanlarda tOtün 1y1 marş ~. %1.00 KonUflll&, e&9e5enhı tstanbulda.ld yazıhanesinde a.pa.rtım.anlan altında 230 numarada latanbul Bölge Sanat Mektebi arttırma ve 
IJIJCkeler nrlror Kftalllt bul d1f 21.18 HOzza.nı makamından p..rkılıu', dosya ve telefon ışlerlle meoguI ola- EmlAk komisyoncusu Hıuıan vellloğlu k .1 k . d 
mUteh~ tltrhıoe tttt.on du- 21."5 8enton1 orke&t.ruı. 2uo Ajana eaktır. İste'kllleı1n aylık tıcret, müın- _ i e ıı tme omııyonun anı 
manı dil çth1lnıeslne mln1 olu;,or- ıı.berlert ve boısala.r. kthı3e fo~raflı ve Myatıan hakkın- M. l't :ta: ır.. 
DlUf. Bam çocukların 80lucanlamı.da Yann sabalıkl procram da WsilAtlı mektupla İstanbul ~ TEMİZ Ye SAKİN BiR AİLE NEZ- Nevi Mı«. Ltra Ku. Ll Xu. 

Dalltmesi 
T. O. S. 

" bama.!lı: dönmemnde bal'8Blr; tıkan- A 1.SO P.1'()81'am, 7.33 MOzlık (Pl.), '1.46 posta kutusuna. mnracn:ıtıerl. - 4 DİNDE - Mobllya.lı ~ m.OOU:Ya&z, in.ılaat ııo ve dıo s ) 
masınd:ı. da ttltQn kulla.nıldıtı vaki- : =deri, 8.00 MOzlt (P]), 8.15 RASTABAKICI ARA."*ılll'OR - Or- bir bay pa.nsl.yon arrı.ma.ktadır. Yazı keroııtesı. 11 m 80 128 ) 18/11/942 çal'Pmba Açık 
dlr. Fatat a.rtııc tal:>abet buruı. ka- . ta.köy Şl1a Yurduna hasta.bakıcı alı- ~le S. B. rümuzu ile Posta. kutusu 593 Klnlf]l dfı§eme 1 ) S. 1' 
.,en am 1ht1ya.ç etmemektedir. nacaktır. İsteklllcrln her gün öğleden Istanbul, müracaat.. ta.htaıan b1r1nct 13,5 m 100 ım ) 

Ttttlln a1gara veyahut Ilga.ret b&- AKŞAM sonra mticsscseyc mftracantıcr1. Mu- İR .. İstanbul Bölge Be.na.t Mettebl ıçın 14,5 metre :ı:nlkAbı kereste ebiltrn.e 
inde ıçlllr. Pipo fl!'kll Pek muva.tık- alllm Naci Cad. No. mı. K tALIX KOŞK, AilffiLAR Ye suretiyle alınaca.ktır. Xerestenhı clns, ebad 11e her blrtnin ınlkdan mürn• 
tar. Çünktl ekseriya piponun aa.pla- ERAZ - Şlşllye eıu da.ltika mesafe- caat edenler mektıepte ıröreblllr. EQilmte cataı~lunda. YiMı:sek mektepler 
n n~tın için bir .ozgeç vaz1fes1nl Abone bedelı" F.SKt TURKÇE VE DAKTİJ,o et- de büyük, mük~el köşk, 200 büyük muhasGbeclllğlnde yapılacalı:tır. btıekliler 2<190 No. kanunun istediği şera.ltl 
eörmoktedlr. Sapı uzun olanı tabli J..EN - İmlftm düzgün b!t bayan ırı- hayvan alır ahırlar, bağ bahçe ve tar- ha.17. olmakla bero.ber Tlcaret odas1nnı 1942 )'llı ~ Jbraza mecbur-
daha muvafıktır. Herhalde atgaret- zım. Eski Türkçe bilmez usulü defteri larlle blr çlnlk kimhktır. Öğleden dur. İlAn olunur. (2883) 
llır1atızlıkla1çmdı: llzundır. Birçok ftrklJe Ecnebi ve daJı:tllo blllrse de olur. Ankara cdıı- ~ı 42821 numaraya. telefon edllebl- ---------------------------
hekimler alız ve dudak bnserlnl desi 85 No. ya müracaat. Ur. - 1 Yapı işleri ilanı m1ltema.diyen dudaklar aramnda tu- Senelik 1400 ku.ruf 2700 ~ 
tuıan plpo veya ptlronun yaptıtı ıah- IS Aylık '1GO > 1460 > 
ıioe attetmettedlrler. Doltrudan dot- 3 Aylık 400 > 800 > Ankara Arkeoloji M üzeıi Müdürlüğünden 

tJç KİŞİLİK AİLE içfN - Blr orta SATRIK ARSA - Kalamı1t& bir 
hlmıetçlsi 1stenlyor müsllm veya taracad tı deniz, diğer tarafı tramva.y 

raya değil faka.t bilvasıta )'&111 hu- 1 Aylık ıao > • ' des1dlr. Metre kare lG Uradı K gayri müs:ltm. Tel: 20107. - 1 dıköy Posta k tusu r. a- ı - Ankara.da ıctı mil7Jesl 1Wllu edilen Jııllıhmudpap. bedeatanı bef 
.uıe gelen ~ sebebile ta.nser Posta ittihadına dahil olmıyan 
meydana gel17ormuo. ecnebt memlekeUer: seneli~: 

Gen_çlerde ttıtiln :tatıyen tecvis llSOO, alta aybtı 1900, tıç ayıttı 
edtlaıemeHdlr. VOcud.tımtlzQn tftttme 1000 turuıtur. 

h19btr ihtiyacı ~ur. Sigaraya Telefonlarmus n--uharrlr.· 20"65 
abtma meselem ebertyetle görecek y ..._..... J 

tesiridir. Artadqia.nn bilerek veya a.a lflerf: 11765 - İdare: %0681 
bllml~rek yaptıkla.n mQtemad1 tel- 1-----M_il_d_ilr_: _2_H_D_1 ___ _. 

Safer H - Kasım 115 
e. 1m G1l. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. 10,55 1.2,33 IS,26 9,34 12,00 1,30 
Va. 4~5 6,33 12,26 15,35 18,00 19,30 

ttıler buna aebep olmalttıa.dır. Ma
demki ıdgurn. milkeyyifattan addedlll
~r on ~mda, on 1ld yaşında siga
ra.ya a.lışap çocuklar bUMıare pek 
bllaylıkla. dig'er mtllreyy1fa.ta. da 
llhtmak için hazır bir hale gellrter. İdarehane BabıAll elvan 
fokı. morfin, toltahı fpWftm gibi. Acımusluk soknk No. 13 

BütOn tfitQn içenler seneler geç- İll•••••n1•••••!11İ 
t1kten sonra bu lptilMa.rına. IAnet ya.tıardn böyle deC'fidlr. Mesel:\ 1çkl
lb:nektcd.1r1er. Fa.kn.t bir türlü vazge- yi, morfini birden terıretmek uzv! 
~edlklerlni söylerler. Tüt.ilnden a.'ks1 tesırlert mucip olur. Elhasıl 
"ftZgeçmek bir irade meselesidir. benim kanaattme göre ıigarayı asla 
Kuvvetli bir imde ile sigarayı btr ta- kullanmnma.hdır. Sigara. lçe:nlerllı 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK HALI - 3,9 M. / fi.55 M. 

ebadında (Tibrlz) 11/3/ 942 de Bandal 
Bedesteninde satılacaktır. - l 

PLEYEL - Maritalı §1k bir piyano 
satılıktır. Taksim Ta.rla'başı Yağhane 
eokak No. 50 Beyoğlu. - 3 

Biıt DAKTİLO MAKi1''ESİ ARANI
YOR - (60829) telefonla müracaat. 

-1 

ASTRAGAN MANTO - Lel.pzlg 
damgalı yeni bir Astragan m.:ı.nto sa
tılıktır. Müracaat: İstıkllıl caddesi 
459 numara. Kayserllyan a.pa.rtınınn 
ı !net kat, orta kapı. - ı 

n1'a atma.t milmkilndür ve böyle serdettikleri mazeretler tarfıla.rmda- SATILIK - Faydalı turt köpek, 
J&i)anlar nadir değildir. Tedrici terk kilerle beraber tendllerlnl de alda.- en büyWc mçanlanın dlişma.nı da.kl
mulft tütün için değlldir. Çünkü tıcı mevhum teeelUlerderı t>qlta bJıo ·ta.da öldürllp bırakıyor, ta!slllt, Ga
ldrdenblre terked.1nce de hiçbir t.nza f8Y delildir. 1 ı.ta YMraekk:a.ldınm No. 9. Elektrik 
a&1llmez. Halbuki diler fena itil· Dr. Dnhlm zau Ölet "'" lllnema makine dantnı. - ı 

mektupla mürac:aı. 21 numa.rnya. kubbesinin kurşunla kaplanmuı lfl kapalı art uınılile eblltmeye konul• 
- 2 mcştU!'. -------------= 2 - Keşif bedeli (19037.40) ura, muvakkat teminatı (1427.81) liradır. 

SATILIK APARTIMAN - Aya.zpaza 3 - Eksiltme 8/ 3/1H2 tarih cuma stne ...ı 11 de MaarU Vekllllltl 
Gümüssuyu caddesi üzerinde de- Ant1.k1teler ve Müzeler :UtldtlrlQlt\nde J'Çllaeattır. 
nlz tarafında tıç kaUı klrglr bir apar- ' _ İsteklllerln Bu 1fe alt ehliyet 'iulk:alan ft muva.kb.t ~ ili 
tını.an em beş bin liraya satılıktır. Bu tıckllf mektuplarını 2490 .ayılı kanun htıtümlertn. KOre !bale lf&ntl .at 
cadd:ntn ÜZCrlndekl binalar beş kat- 14 e kadar adı geçen eksiltme yerinde toplanacak lı:omL!yona ""'1eled 
lık Yllksekltğe müsaittir. 81836 tele!o- KerE'ktlr. 
na müracaat. _ ı 5 _ Bu ı.şe alt keşif her gt1n ArkeoloJl mQzeslnde götllleblllr. Tasdikli 

sureti edlnlleblllr. (1274-21S15) 
SATILIK ARSA - Ortaköyde, deni

ze yakın bir yerde depo ve ardiye ın
şasmn, clverlşll Mcsahnsı: 1\12 125. Ga
lata Nur Han No. 13. Tel. 43265. - ı 

KİRALIK BAHÇE - Orta.köyde, 
«Ortaköy Pala..,, nnmlle numı! gazino 
bahçesi kiralıktır. Hnvagazı, Terkosu 
ile m\Dltaza.m. büfe.si ve mutfağı ''nr
dır. Gala.ta, Nur Han No. 13. 'I\?lefon: 
43265. - 3 

DEVREN SATILIK. TtlTtlNCÖ -
Ve açık, kapalı m\lstlrat. satar. veme
cller ca.ddesl .Altın Yuva loraattaıanes1 
Jcarpmıcft No. 4'. 

Devlet Limanları ltletme Umum 
Müdürlüğünden 

7/2/942 tarihinden beri ft.rız::ı. dolayı.sile çalışmayan Knraden1z BoAul 
Rumeıı tcneri clva.nnda bulunan radyofarm 1/3/9il t:uih1nden ltlba.ren 
tekrnr faaliyete ge~tlği alA.kado.rlara ilAn olunur. c289911 

Devlet Limanları lıletmeUmum Müdürlüğünden ' 
ücret cedvellcri tadil t'dlHp 15 Şubat 1942 tarihinden itibaren tatbik 

ecllrr.eı;c başlanan İskenderun liman işletme tarifesinin işbu ücret cedveı
lerlne mfitedalr hükümlerinin de bu kere tadili haseblle. yent İskenderun 
Ilır an lşletmc tarifesinin 15 Mart 1942 tarihinden itibaren tatbik olunacall 
1lAn olunur. (2872) 



Sahile 8 AKiŞAM n 'l' ~rt l.J.i2 
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Ve Bütün Ağrilari Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRlPIN yerine Baıka bir Marka Verirlerse 

. ' . . 1 ,: : 'l : f' - • , .. 1 ! .. _ .... ;. - • 'ı ~ • j. 

~~-"" .'~ 
lT jYAT MAGAZA ~ Ot:POLARI' 

~&c:f) rwrs s [ S[Si BoYOR POeTAUAN[ CADN.3' 

Devlet Deniz Yolları ltletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

2 · Mart - 8 Marta kadar muhtelif hatlara kalka
cak vapurların isimleri ve kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar 

B O ;!u~ RR~o~kö~~sa~o~ K ___ , , 
Kendi malt olan BOZKURT römorkörü.nü (40 bin liraya satmak istiyor 

tamııoedsellne belediye çöp hldgüematında çalışadn v(e
20

b
1

uzahlkere dip yııtarJ j· 
r en ve elyevm her n Haydarpaşa an Aı ma.vnıısı.nı 

çeken AYDIN namı diğer BOZKURT römol1körümilzü satışa çıkardığımı 
denizcllere müjdelerim. 

1 l'aksim Abdülhak llıimU cadde.si No. %3 Bozkurt - Emlik. Tel: 43532 • 

•••• .. ••• Ankara şubemiz faallycttl'dir. -------

1

DERMOJE 
YANJK, ÇATLAK, EKZErılA ve 
CİLD YARALARINA fevkalade 
i,Yi gelir Derinin taıelen meslne 
ve yenUenmcsine hizmet eder. 

Her Enanede bulunur. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehir gürüJtüaünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzc-1 manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık huııuat 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunı. dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen· 
!::re mahsus yegane müeaseııe. 

Telefon: 42221 

Dr. Muzaffer 
Dil emre 

Dahili hastalıklar mlitehas.sısı 
KadJköy-B.ıhariye u!lclesi No. DG. 

••••Telefon: 60578 •PWlıım--

SıhhaUi olmak için insanın 

ağız, burun, boğaz ve bademclk
, lerinl sıhhi bir tan.da temiz bu

lundurması lazımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri, 
kabakulak, çiçek, suçiçeği, me
nenjit .. llfı.h buln.şıcı hastalıklarda 

NEOS1'ERtN 

Pülverbasyon veya garg:arası 
"Jİfaya yardım eder. 

Böyle lınstalar lle teınıısta bu
lunanları korur, şahsl ihtiyat. ve 

Eczanelerde re-

Umumi Heyet Caveti 
Antalya Umumi Nakliyat T. A şirketinden: 

Şirketimizin senelik hlssednran umumi heyetinin aşağıda yazılı nız
nnmedeki ~vaddın müzakeresi için 23 mart 942 tarihine müsadlf pa
zartesi giınü saat on birde şlrket idare merkezinin bulWlduğu.olstan
bulda Sirkecide Yalıköşkü caddesinde Antalya hanında li:dlycn içtima 
daveti kararlaştınl~ olduğur.dan hlssednrlann muayyen günde ve 
santte tıeşrlfleri rlcn olunur. 

Karadeniz hattına - Pazartesi 17.00 de (Aksu), perşembe 17.00 de İçtima gününden bir hafta evvel hissedarların malik oldukları hls-
CK. Deniz) Galata rıhtnrtından. sclerl şirk.ete ibraz ederek duhuliye varaknlnn almnlnn !cab eder. 

Bartm hattına Cumartesi 18.00 de (Anatarta) Slrkect rıhtımından. R lJ Z NA l\I E : 
· 1 - 1941 senesi İdare ınecllsi ve mürakip rnporlarınm okumna.sı 

NOT: Iş'an ahire kadar hafti\da bir posta yapıla- 2 - 1941 senesi b!Ul.nço, kAr ve zarar hesaplannın tcsdlkl, İdare meclisi 
calc ve bu posta İneboluya kadar gidecektir. ~zalarlle müraklplcrlnln ibrası. 

hmit hattına 
Mudanya hattına 

İş'an ahire ka<far posta yapılmıyacaktır. 3 - Müddeti biten İdare meclisi flzalarının yerine yenilerinin intlha.bı. 
Pazartesi, salı 9.50 de çarşamba, ~rşembe ve cumil 4 - 1941 senesi temettüüntin tesviye tarihinin kararlutmlması (Mad-
16.00 da CMarakaz) cumartesi 14.00 de CTrakl ve de 77, • .., 

pazar 9.50 de CMarakaz>. Galata rıhtlmından. 5 - 1942 senesi mürakiplerlnln intihap v~ ücretlerinin tayini. 
Bandırma haltına Pazartesi, çarşamba. ve cuma 8.00 de (Trak} Galata iil••••••••llıil•••••••••••lıııi•••••ıi ı nhtunından. Ayrıca cumartesi 20.00 de (Bursa> 1 

Tophane rıhtımından. 

NOT: Çarşamba günleri saat. 2
0.00 de İst.an.buldan il Devlet Demiryolları ve Limanları l•letme l l ı 

Bandırmaya k:ılkmnkta ve perşenıbe günlerl ııaat ~ 

22.30 da B.ındırmadan istanbula dönmekte olan Umum idaresi ilanları 
l[arablgoa hattına aralık posta !§'an ahire kadıır lii.ğvedllmlşt.lr. ============================= 

Salı 19.00 da (Bursa) cuma 19.00 da (Antalya) 

Lnros hattına 

Aynlık hattına 

İzmir biriııci sürat 

Tophane rıhtımından. 
Salı 9.00 da (Antalya) Tophane nhtunmdıın. 
NOT: Badema İmroz postalan İstanbuldan pnzs.r 
sab:ı.hı yerine salı sabahı kalkacaklardır. 
Çarşamba 12.00 de Mersin. Sirkeci rıhtımından. 

NOT: Cumartesi postıısı yapılmıyacıı.ktır. 
Pazar 13.00 de (İzmir) Galata nhtnnından. 
NOT: Gld~ ve dönüşte Gelibolu ve Çanakkaleye 
uğrayacaktır. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü maltimat a.şağıda telefon 
numaralan yazılı acentelcrlntlzden ~renlleblllr. 

Ocı.lata Baş Acentellğl - Galata rıhtımı Ll.m.o.nlar Umwn ~362 
Müdürlüğü binam altında 

• Şabe • - Galata nhtımı Mınta.ka Llman 40133 
Relsllği binası altınde. 

strkeci • • - ıSlrkeel, yolcu salonu 22740 
(2905 

Kıymettar satılık zümrüd yüzük 
Rengi gliiel, on kıratlık plltln pırlanta kol fizerinde zümrüd, Sand.a.l Be- ı 
destenlnde müzayede Ue 513/ 942 perşembe gilnil satılacak, tqhlre kon-
m~~~ , 

Üniversite Rektörlüğünden 
Onlversite konferaruı salonunda ~ Mart 1942 pazıırtesi günil profesör 

Hlnsch tarafından c'tintvcrsite gençliği ve tütün •• 6 Maı't cuma günil pro
fesör Mazhtır Osman Uzman tarafından cTütünün bedene ve ruha tesirler!. 
tonulu 11d konferans verllecektlr. Bu konferanslara satıt 18,10 da ba.şla-
nacaktır. ,2797, 

İstanl>ul Elektrik, Tramvay ve Tünel i§letmeleri 
umum müdürlüğünden 

t - Muhammen bedeli 13500 llra tutan 3000 metre brandıı bezi mek
tupla tckllt istemek surcWe satın alınacııktır. 

2 - Muvııkkat temlnatı 1012,5 llrndır. 
3 - Teklınerln Levnzımdakl nümuneslne uygun veya muadil ((D.rak en 

aoeç 5/3/1942 pe~mbe günü saat 17 ye ltad:ır Metro Han 4 üncli katındaki 
~Dzım Servisine makbuz mukablllnde verllmlt olması lhımdır. (%8321 

Muhammen bedeli (3000) lira olan bir adet elektrikli seyyar kaynak 1 
maklııesı (10/ 3/ 1942) salı günü s:ıat (15.30! da on beş buçukta IIaydarpa
şada Gar binası dahlllndeki komisyon tarafından kapalı zarf usullle sııtm 
ahr.ncnktır. 

Bu işe glmıek istiyenlerin (225) liralık muvakkat teminat. kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekll!lerlnl muhtevi zarflarını ayni gün saat (14.30) 
on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri l:\zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2569) 

* Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlktarlan ile cinsleri ve ek
siltme gün ve saatleri aşağıda alt olduğu listesi hizasında yazılı ahşap 
traversle•· her liste muhteviyatı ayrı ayn ihale edilmek üt.ere ve kapalı 
zart usullle Anka.rada idare binasında satın alınacaktır. Bu l.şe ginnek 
lstlyenlerin liste.si hizasında yazılı muvııkkat teminat He kanunun tayin 
ettiği vesika ve tekllflcrinl ayni gün eksiltme saatinden bir saat evvltne 
kadar komisyon reisliğine vermeleri ldzımdır. 

Şartnameler parasız ol:ı.rak Anknrada Malzeme dairesinde Haydarpa
ş:ı da. Tesellüm ve Sevk Şenlğindc. Eskişehir ve Sıvasta idare maıtazaların-
da dağıtılmııktadır. (2564) 1 

L~ miktarı Beher adedin Muvakkat Eksiltme 1 
No. Clnsl Muhammen B. teminat Gün ve 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

46000 
24900 

8500 
9760 

27440 
24560 

5000 
5000 

13200 

Cari hat kayın traversi .. • » 

• • • " • , 
• • .. • 
1 , • • 

Meşe köprü traversi 
Basit me.şe makas tr:ı
versJ. 
Dar hnt kayın traven;.! 

* 

Lira Krş. Lira Krt. aaatt 
4 63 11899 --
3 74 5906 30 
4 63 2951 63 1 
5 3G60 -- 1213/ 1042 
4 80 7835 60 
4 80 7144 40 

11 80 6325 -
8 50 

2 50 2475 --

Perşembt? 
günü sa- 1 

at lS.30 
dan itibaren 

Muhammen bedell (43780) lira olan muhteııt zımpara taşlan 17/ 4/ 1!>42 
cum:\ günü .saııt 15 de ka.palı zart usulü Ue Ankarada idare binasında t.op
lıınan merkez 9 uncu Koınlsyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe glnnek ısteyenlerln (3283,50) llrııhk muvakkat tenıinııt lle ka.
ncnun tayin ettiği vesi.kalan ve teklltlerlnl aynı gün ısa.at 14 e kadar adı 
geçen komlsyQn rel.slllğne vcnncJ..ert lftzımdır. 

Şartnameler (1) Ura muta.bll!nde Ankara ve Haydazı>a.p. 
tıemlı1 olunur. 

/tJ 

U/'1Ulf b(POStJ: ' , 
'? 

GalfllrJ llbt'd !Ja9 f/!/fi./9 ~ 
feljrt1. : ll0f1HA Tel. 4 4 5 4 s 

SÜMER BANK 

YERL~ MALLAR PAZARLARI 
Müessesesinden: 

Erzurum, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Kayserl, Bıvaa, Trabzıon, 
Samsun, Kıırabük. Nazilli ve Mersin mağazalanmııı için Iilzumu Jtadar 

l\fuamelat Antlr ve Memuru ile Satış l\lemuru 
ve Satıı1 memur yardımcısı Alınacaktır. 

A - Türk olma.le 
B -- Askerlik hizmetini yapm14 bulunmak 
C - Yaşı kırk beşten ylıkan olmamak ve tam sıhhat halinde bu

lunmak. 
D - Muameliit amir ve memurları için ilse veya orta ta.hsU1n1 N

m~ olmak 
E - Ya.pılncnk tahkikat neticesinde sicil ve sec!ıest 1t1bartle hls... 

met.e alınmasına mAnU bir hali bulunmadığı anlaşılma.it lbımdır. 
Yukarıdaki şartlan hıılz bulunanlardan muhaseıbe ve yazı fşlerlnde 

tecrübe sahibi olanlar ve tezgô.hte.rlık yapmış bulumuılar tercih edlllr. 
Alınacak memurlara haiz oldukları vasıflar derecesine ırOrt 

60 liradan 120 liraya kadar ücret verilecektir. 
İsteklilerin 20 Mart tarihine kadar bu ma.tazalarımızın bulunduıtu m&
haldekl maltaza basmemurluklarına ve İstanbulda. Müessesemiz Zat 

len Servisine müracruıtıan. 

Ttlrkiye <Jtlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türle Uram. Şube ft 

ajans ade<:ll: 265 -
Zirai ve ticarl her nevi banim muameleleri 

Para birlktinTilere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Dankasında kumbaralı ve itıbarSJz tasarruf hesapla.nnd& en. 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa. çekllecek kur'a llf'. qatıdatl 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 •tdct 1.000 liralık 4.000 lira 100 ndet 50 liralık 5.000 Ura 
4 » 500 JI 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
4 \) 250 • 1.000 • 160 » 20 » 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKA'f: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 8fnll 

düşmlyenlere ikramiye çıktılh takdirde °"o 20 tazlııslle verııecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 ey1Q1, 11 birlncikanun. 11 mart " 

11 haziran tarihlerinde çekileeektir. 


