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Devlet ve Devletçilik 
ihtisas ve memurluk 

Devlet; oluşu, kuruluşu ve va- Devlet bütün ekonomik hayata 
zl!eleri bakımından tarihte bü- el koyar. Dünyanın her tarafın. 
yük değişmeler geçirmiştir. Bu da bu böyledir. 
değişiklik son asırda bilhassa Devlctçlllğin iyl mi, kötil mü 
vazifelerin çoğalmasında ve çe- olduğunu tnceleınek boştur. Bu 
şltlenmesinde göze çarpar. değişiklik, büyük bir tarih evri· 

Nafia Vekaletinin 
elektrik proğramı 

Memleketimizdeki göl ve nehirlerden istifade 
edilmek ,artile muhtelif mıntakalarda büyük 

elektrik santralları kurulacaM 
minin sonucudur, ne durdurulur, 

Eski anlayışa göre Devlet sa- N t. 1 1 '- h ı . ne önüne gecllebllir. Fakat, Dev- Ankara 6 (Telefonla) - aria ne ere ayn mı, o aru arır anan 
dece cı)andanna•) sayılır, çok .~z 

1 
t ']''Tin verimsiz kısır bir idare Vıdkaletinin, memleketin en uzak planlara nazaran yalnız memleketi-

lş görürdii. Vatanı dışardan duş- e çı. ıg ğu ' il rl .. 
1 

nokt..ılannı da elektriğe kaıvuştur- mizdelci göl ve nehirlerden istifade 
mana karsı korumak, içerde gü- şeklı oldu nu e suren er mak için yapmaya baŞladığı etüdlcr edilmek ,artile muhtelif mıntakalarw 
venlik ve ~ahatllk yaratmak bu var. Bunlar, etraflarında olana nihayetlenmek üzeredir. da muazzam elektrik aantrallan vü· 

fl k 
1 

k , · t 'pla- bit.ene, görüp :işittiklerine baka- Memleketin muhtelif bölgıelerin- cude getirilıecekt:ir. 
masra ara . arşı 1 'erg~ o . rak Devletin her iş1 başaramadı· de tedkik seyahatine gönderilen Bu santrallara bağlı kurulacak şe
mak Devletın başlıca vazıfeleı::y- ğını ticaret alışverişinde yahut mütehassıslarımız avdet etmişler ve bekeler, seneler geçtikçe hemen he
di. Vntandaşlnn okutmak bıle, f b :k . 1 tmekte beceriksiz ol- mahallinde hazırladıktan etüdleri men bütün yurdu kaplıyacaktır. İlk 
ilk zamanlarda, Devlete yükle- a _n a 1~. e.. Vekal.:te vennıjşlerdir. elektrik eantralteri. halen maden kö-
nen islerden değildi. dugunu soyluyorlar. Bu etüdleri tedkik için lı:urulmuş mürii istihsali yapmak.ta olan mın· 

. · .. .. .. . . Bu görüşün - illm ve nazari· olan bir lcomiıyon mesai programı- tnkalarda kurulacak.tır. Önümüz~-
Mılletıer ~uyuyu~ ge~ışledık· ye bakımından _ yanlış olması nın ııon lcmnı Gzerinde çalı~aları- ki yaz intaata baılanacaiı umulu-

çe Devletıenn vazıfelerı de ço- g rektir İnsanlar yalnız kendi na devam etmelct-eclir. Muht~lif sc- yor. 
ğa1dı. Memleketlerin yaşama ek 1 · b karlar milletin 

AA • "k ld'k D cı ar anna a , 
şartlan. dee,.şıp yu ~e 1 ~e ev- menfaatlerini düşünmezler. Hal-
let vazıfelerl de çcşıtlendı. Dev- b ki .11 t k 1 1 bir kisinin 
1 t .11 ı· t .1 tı·-· i in il u mı e e onom s, • , 
e , mı e ı emsı e ıgı ç , m - be ki . ~ k da z·ıvade s şmın azancın n . 

letin faydasına dokunan, fakat h •1kı f ı· 1 .. tmelidir . . . a n men aa ın goze . . 
eskıden bilınmeyen bır çok Hiz- B d k ill t de ek 

te 
"k unu a anca , rn e m 

metler yavaş yavaş Devle yu - . 
ı dl H ık .. - ti . hh ti olan Devlet yapabılir. en : a ın ogre mı, sı a , · 
yollar, hastaneler, Posta, Tel- . Bundan başka Devlet, herha~gi 
graf. Telefon vesaire gibi. Hal· b2r v~tandaşa. her bakımdan us
kın iyiliğine olan biltiin bu işler tundur. Devletin elindeki kudret 
Devlete geçti, çünkü Devlet de- ve vasıtalar ~iç kimsede yoktur. 
nllen kurum, eninde sonunda, Devlet her Işın en iyisini yapabi
milletin beraberliği el ve isb1r- lir, insanların en elverişlislnl kul-

1·:;.td' ' • lanabillr. Alinin Velinin kurduğu 
16 • ır. :-ı 

• • v ve işlettiği bir fabrikayı Devıet, 
Devlet vazıfelerıni çogaltan elindeki sonsuz va.cntalarla niçin 

en büyük gelişim, son yanm daha iyi kuramasın, daha güzel 
asırda görülür. O zamana kadar işleternesin? Devletin sermayesi 
Devletin dışında sayılan ekono- daha çoktur, en mükemmel ma
milt işlerin, millet hayatının te· kinelerl satın alabilir. Dünyanın 
meli olduğu anlaşılınca, Devlet her yerlndçn en usta mühendis 
bunlara. da el koymaya başla-1 ve işçileri getirtebilir. Sermayesi
rnıştır. Ilk znmanlar Devletin ne faiz aramaz, kazanç peşinde 
ekonomik işlere karışması sade- kasmaz. daha ucuza mal edip, 
ce gümrükleri beklemekten iba- haUca ucuz satabilir. Bütün bu 
retti. Sonralan Devlet fabrikalar 1 üstünlükler ccşahs1 teşebbüs)) sa

kunnaya ve işletmeye, inhisarlar lhlplerinde yoktur. 

Maaş kanunu 
Munzam vazifelilerden talim ve manevra. müna
aebetile silah altına alınanlara ancak aıli vazife

lerine aid maaş ve iicretleri verilecek 

Ankara 6 {Telefonla) - Maaı 
kanununa ek lcanun mucibince mun
zam vazifesi olanlardan tAlim ve 
manevra münasebetivle silah ahına 
alınanlara anc.ak uli vazifelerine 
ait maaş veya ücretleri verilip bun· 
h.r, sırf btı vazifelerin~en mezun sa
yılııcaklardır. 

Binaenaleyh, halen talim vazife· 
tr.ile ırilAh altında bulunanlardan 

Japonlar 
Batavya'ya 

girdiler 
Japon kıtalarının 

Surabaya'yı da zaptet
tikleri bildiriliyor 

munzam vazifeleri uhdesinde oern• 
etmi, olanlann hu memuriyetleri, bu 
husustak kanunun meriyeti tarihi 
olan 5 lkincik!nun 942 den itibaren 
zail olmu., bulunduğu cihetle kmm
lerinf" bu tarihten İhbaren yalnız 

mezun sayıldıkları ult vazifelerinin 
maaş ve Ücretleri verilecdc, mun
zam vazifelerinden bir şey verilmi
yecektir. 

lngiliz 
para.şütçüleri 

Sırbistanda 

Stokholmün bu haberi 
hakkında Londrada hiç 

bir teyid yoktur 
• 

yoluyla alışveriş yapmaya başla- Fakat, deniliyor ki: Bütün bun
dı. Devletçiliğin başlangıcı bu- ıara rağmen ekonomik hayatta, 
dur. Bunun zıddı olarak «libe- fabrikalarda şurada burada, Dev
ralı> meslek denilen ve gümrük- letin el koyması yüzünden aksa
lerin açılmasını, herkesin dile- yan taraflar olduğu inkA.r edile-
dlğini almak, satmak ve yap- mezw Bu hAl, DevletçtUğin yürü- Tokio 6 (A.A.) - l~~~aratorluk Londra 6 (A.A.) - Stokholmde 

umumi lcarargiha teblıgı: Japon çıkan Dageens Nyhter gazetesinin 
makta serbes olma~nı isteyen mez olduğ'Una inandırmıyor mu? kuvvetleri per,embe akpmı saat Berlin muhabiri Almanlarla ltalyan-
ekonomlk meslek, dunyanın her Suç Devletçlliltte değil, Devlet 21 30 da Cava adasının merkezi !ara karşı yapılmakta olan çete harp
tarafında yavaş yavaş gerile- makinesinin, Devlet vazifelerinin ol~n Batavya'yı i§gal etmişlerd1r. ferine yardım etmek üzere Sırbish· 
mekte ve yerini Devletçiliğe bı- gelişimi tıe birlikte yürümemiş Saygun 6 {A.A.) - Japonlar na İngiliz pııraoütçüleri atıldığının 
rakmaktadır. Hele böyle savaş olmasındadır. Surabayayı i§gal etmişlerdir. Almanlar tarafından söylendiğini 
zamanlarında her yer kapanıp Tokyo 6 (A.A.) - Japonlar, bildirmelctôdir. Mihver ve Bulgar 

ta daşl k di b 
1 

hl Necmeddin Sadak Surabayanın 225 kilometre batısın- kıtalarının bu lngiliz kuvvvetleriıni 
va n ar en aş anna ç da bulunan Sorakarta ve Batavia- imha ettikleri ilave olunmaktadır. 
bir iş göremiyecek hflle gelince, (Devamı sahife 2 sütun 6 da) dan baıkaca adanın orta51nda 11 şe- Bu hususta Londrada hiç bir teyit 

hir ele geçirmiolerdir. yoktur. 

Bir aile faciası Londra 6 (A.A.) - Japon kuv- --------
vetlerinin Cava adasının batı kısmı- lra n 
na yeniden asker çıkardıkları öğre-

,. inilmiştir. Hol1M1dalılar ııayıca az ol-

Kandıramn Balcı köyünde İbrahim karısını feci maıarına rağmen ,iddetli k.~rşılık Şehinşah, kabineyi 
teşkil etmesini F urugi 

Handan rica etti 

• • •• •• •• • taarruzlar yapmaktadırlar. Duşman 
bır ıekılde oldurdukten sonra tealım oldu ıukerlelrinin çıkarıldıkları yerler 1 

Kandıra 6 (Akşam) - Balcı kö
yünde bugUn, milthl§ blr cinayet iş
len.dl. İbrahim adında biri kansı 
Ayşeyi feci bir şekilde öldürmüştür. 

Bu al!e !aclası hakkında edlndiğlm 
malfımata göre, cinayete sebep kan 
mca arasında 3 senedenberl devam 
eden flddetll geçimsizliktir. 

Kan koca dün de kavga etDllşlerdlr. 
:lbrahim, kansının cBen seni ısteml
)'Onım • sözüne fena halde hiddetlen-

Yeşilirmak 
yükseldi 

Amaayada bazi' 
mahalleri au baıti 

tam olarak bilinmekte oise de bunla• 
ruif ve ta.baca.n&Uıl çekerek ateş et- rın, Batavyanın 80 kilometre mesa· 
mlştlr. Zavallı kadın kanlar içinde ft-sinde Banatan bölgesinde hulun-
yere yuvarla~, fakat katll koca dukları !ll'lnılıyor. Tahran 6 (A.A.) - ls~fa eden 
bununla ldnlnl yenemlyemc bıçağını S tr 'd d Furugi Han kabinesinin yerine gele· 
da çelmıiş ve yerde kan lçlnde inli~ uma a a urum . cek kabinenin teşkili meselesi güç-
Ayşeyt birkaç defa bıçaklam14tır. Tokyo 6 (A.A.) - Sumatradnkı lüklere uğramaktadır. Pazartesi gü· 
İbrahlın clnayettıen aonra tabanca- bir Japon üssünden bildirildiğine nü Furugi H . b' k h" t 

sı ve bıçalı ile jandarma kara.koluna göre, Japon kuvvetleri Sumatranın kil etn io ~n, J.e.nh ar Ba 
1~Ale~ 

gelmiş ve teslim olmuştur. Ceset gö- cenup b3.tısında iıgal ettikleri böl- h H b~ e~ ısı I ~ aı~ae:.e 
mülm(lştilr. Ta.hlı::lknta devam edlll- geyi gel'l'işletmeğe devam etmekte· lem apr ıy~ azır ıgını ~ .. ın~ 
yor . .. . a mıştı . arlamentonun aynı gunku 

· dırl~r. D~f1'1'1llntn buradaki mukave· fevkaltıde içtimaında 65 mebus bu 

lngiliz 
kabinesi 

Sir Crippı Batvekil 
olacakmıt 

meta zayı.tır. Japonlar bu çevrede ka'-' · 1 h" d 4 b 1 b" . . •.nnenın e ın e, me us a ey ın· 
zengın petrol yataklarını ele geçır· de rey · ) 43 eb t · ti 
mioler ve yüzde yetmiş beşi sağlam kaA f l v_elrmdı~ er,N . m t uatm. a 

11ed~: 
1 

.. . - . . l · e mış er ·ır. etace a ın ıcı 
o mak uzere zeytınyagı ııtıhsa tesıs· mah·· tt .. ··ı · · k b' 
1 · · · 1 · 1 . ıye e goru memıı, yenı a ıne 
ennı tfga etmıt erdır. ı'k'ı t · ti'f et · t' E_.__.: saa sonra ıs a maı ır. '""""' 

Birmanya'da 
muharebe kızıştı 

Anıasya 8 (A.A.) - Birkaç günden Londra v (A.A.) - O. F. 1.: 
beri yı$.n yaRmurlar teslrlle Yeşil- Aaociated Press muhabirinin iyi Tokyo 6 (A.A.) - Birmanya · 
ırmak tk1 buçuk metre kadar yüksel- malUınat alan siyasi bir kaynaktan Siyam hududunda Japon .kataları ile 
mi§t.lr. Bazı mahaleller sular altın- öğrendiğine göre ıir Stafford Crippı, Müttefik kuvvetler arasında muha
dadır. VllAyetçe lflzım gelen tedbir- pek muhtemel olarak B. Chmchill'in rebe ~aşlamııtır. Bu Müttefik kuv· 

gün :neclisin yaptığı huıust içtima· 
da ekseriyet Furugi Hanın Baıveki1· 
liği lehinde rey vermiıtir. Bunun 
iizerinc Şehinıab, kabineyi teılcil et
Mesinı ke.ndisinden rica ctmiot'İr. Ka
binenin te~ili için isti!larelere de
ıvıı.m f -!ilmektedir. 

ler almmaktadır. . B iJ la ak vetlerın Çin kıtaları olması muhtc· yenne atvek o c br. . 
- - meldır. Bet saat süren bir muhare• 

Filistin gıda maddeleri 
verilmesini daralttı Sıhhiye Vekili 

Antalyada 
32 milyarlık tahsisat bede dütman kuvvetleri çekilmek 

V .. İngton 6 (A.A.) - Roo9C· zorunda kalmıştır. Kudüs 6 (A.A.) - Fillst.in hükQme-
1 32 k d . R 6 {AA ) t ı k ti, esaslı gıda maddelertnln verllme-ve t, . 762.000.000 dolar re ı anıron · · - ngi iz tan - · 1 dft... zı d d raltm t H r 
1 · . · ı · d' p · 1 d w sın ..wıa ya e a ış ır. a -

a~ı :masına daır olan kı.non proJ~tı· arının şım ı egu .••ma ogusun· t:ıda iki gUn, salı ve ça!'f3mba günleri 

BU SABAHKİ TELGBAFLAB 
............ :ml:IZ:clli'lllll ..... aaır.;.'1?1!19!:!~~~~~ 

Birmanya'da 
lngilizler 

taarruzda 
İngiliz tanklarının gel
meıi, harekat üzerine 

te3İr edecek 

Li>ndra 7 CA.A.) - B.B.C.: Gayet 
kuvvetli bir İngiliz ta.rık kolu Blnnan
yaya vann~ ve Japonlara karşı ha
kata ba.şlamı.ştır. Rangonda neşredi
len resnıt tebliğe göre Brttanya kuv
vetıerl tank ve topçunun himayesin
de Ra.ngonun 80 kilometre şhnall şar
kls1nde Pegu civıı.nnda Japonlara 
karşı tıa.amıza geçmişler ve düşmana 
~r zayiat verdlrmlşlerdlr. Tebliğde 
Rangonda vaziyetin değifmedlği, şe
hirde umumi hizmetlerin yapılmakta 
bulunduğu, şlnuılde vaziyette b\r de
ğlşlklllı: olmadığı llbe edlllyor, 

Reuter muhablrlne göre Birmanya
ya kuvvetli İngiliz tank kolunun var
ması müstakbel ha~kA.t llzerlnde 
mühim neticeler husule getlrobllecek
tlr. Cünkü Blrmanya erazls1 Anzalı 
ve da~hk olduğundan JaPonlann 
tank getlr:tmell'rlne lmkAn yottıur. 

General Wavell HindİA· 
tan hükumetine girdi 

J,oddra 7 <A.A.l - B B,C.: Hindis
tan başkumandanı ~erat Wavell, 
eski bir anane mucibince Blndlstnn 
icra mecll~I Azalığına da tayin edll
mlstır 

Cava ikiye 
bölündü 

Hollandalıların muka
vemeti ümitsiz diye 

telakki ediliyor 

Londra 7 (A.A.) - B.B.C,: Mut.te
tikler cavada pervasız mukavemet
lerine devam ediyorlar, JaPonlann de

Ruslar büyük 
bir şehre 

yaklaşıyorlar 

16 ncı Alman ordusunun 
hariçle bütün irtibatı 

kesilmemiş 

Londra 7 (Radyo 81lat 7,15 de) 
Moskovada dün gece yansı neşredilen 
Rus teblltl: 

Dün kıtaat.uruz, düşmnnın muka.bll 
taarruzlannı pilskfirterek flerllemeğe 
devam eylemişler ve muhtelif mes
k~n yerlere de girmişlerdir. Perşem
be günü 14 tayyare kny'betmemlze 
karşı 79 düşman tayyarestnl tahrlp 
ettlk. 

Londra 7 (A.A.) - B.B.C,: Alman
lar, St.araya Russa'da on nltıncı Al· 
nı:ı.n ordusunun çembere almdıı;tnı 
tnkô.r etml§lerken, şimdi bu ordunun 
harJçle lrtlbntının tamnmlyle kesil
mediğini beyan ediyorlar. 

Moskova radyosu, Rus ordularının 
cenupta büyük bir sınai şehre sUraUe 
yaklaştığını blldlrmlo, fakat bu tch
rln tsmlnl söylememiştir. Oephentn 
dlğ'er keslmlerlnden az haber gelmlf
tır. 

Kırun yanmadasmda Sivast.opolda 
ve Kerçte ağır Rus hücumlan de
vam edlyor. 

2 Rus tümeni 
mağlup edildi 

Berlia 7 (A.A.) - Alman Ba,. 
kumandanlığının tebliğine göre, Al
manlar 3 martta Doneç·tc 2 Rus ıü
vari tümel'l'iy}e, bir tank alayını mağ
lup ederek ağır zayiata uğratmışlar• 
dır. 560 esir alınmış, Ruslar 800 ölü 
bırakmışhr. Ruslardan top, tank. 
ağır piyade silahlan alınnnttır. 

Dr. Göbels'in 
bir makalesi 

vamlı hücumlarından müdafM kuv- Loodra 7 (A. A.) _ B. B. C.ı 
vetlert yorgun düşmüştür._ Hollandalı- Alman Propaganda Nazırı Dr. Gö-
lann Ja.ponlan denize dokmek için '-~l D R · h d 

tıkl k b'l ta ft"-\ ı. ... 1 IJ'C s, as aıc mecmuasın a yaz. 
yap an mu n ı amız, -. m .ıı- - d - b' le led Al 1 f 
mıı,tır. . •.gı •.~ ~a a e, . ~an arın za e~ 

Japonlar. şimdi Cavaya büyük tak- ıçın bu tun gayretlcnm sarf etmclen 
viye kuvvetleri çıkarıyorlar. Batavya, lazım gelcl.iğini kaydettikten ıonra 
açık şehir ilAn edilerek tahliye olun- ıöylf' demektedir: 
ır.~tur. cHarbi kazanmak istersek, iıleri-
D~n, şimdi Bandoeng'e yakln.t- • • b ı_ lcilA 1 d b 

t J l hllind
e mızı a,~a ıurette tq at an ınna 

mış ır. apon ar, cenup sa b h 1ci ka L -~ 1i 
Çokçatar şehrini işgal etmekle ca- v; u ıııusta va t yoocuneme • 
vayı Udy:e bölmfişlerdir. yız.> 

Muharebenin aonuna tadar nevrnl-
dane devam ett\rlleceı:tı ve Jl'Uiplnler- p ariate 7 idam hükmü 
de Amenkan kuvvetlerinin göster-
mekte bulundukları kahramanca mu
kavemetin Cava tepelertnde tekrar
lanacağı ümit edlleblllr. 

- Metin ol kocacığım' .• 
- Bir kara haber ml? .. 

Parls IS (A.AJ - Partste 7 komüntA 
muhakeme edllnı.!,1 ve 1dam hfilan1l 
giymişlerdir. 

Antalya IS CA.A.) - Sıhhat ve İçti· 
mal Muavenet Veklll doktor Hulılsi 
Atat.aş şehrimize gelmlstir. İmar sa
halarını ve sıhhi müeueaelert gez
mektedir. 

nı ımzalamııtır. Bu kredile:r ödünç da Japon kuvvetlerıle muharebeye et kesilmlyecektır. Haftada 4 gün 
ve kira programı gereğince ordu için tuht,tuklan bu sabah Rangonda bil-i lokantalarda ancak bir ıabK et veya 
munzam tahaint temin etmektedir. diriJınittir. balık ~ecektiir. i - Evet, ortanca kızın iskarpini delindi! .. 
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Mirmilitçi monşer 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

( $ •• l & A. • ) il UIS.lr e;~:ııciajJ 
~-._ __ .. __________________________ ı:m1 ____ flllmaı--~~ Metropolıs 

Kasabalardan birinde İtalyan bar· 
dalı aradım. 

- Nerede. efendim?... İstanbul· 
da bile bulunmuyordurl ·dediler. 

Ekmekçilerin 
bir müracaah 

1 TiY ATRO TENKiTLERi Kasayı soymak 

Ökse ve ·sükse isterken .. 

Avrupa&. «ycralb hayam aLb, 
yiirüdü. Dün gece bir radyoda, Y• 
ralbnda yapılan bir fabrika baldapo 
da ,u izahat veriliyordu : Sonra birdenbire alollanna geldi. 

Sağlık verdiler: 
- Mo04er' de olacak... Bir de 

- Bu yeralb. fabrikası o derececi• 
büyüktür ki sayıs12 koridorlarında 

ona uğraymJ Ekmekler bayatlayınca 
- Monşeı- de kim? 30 gram eksik 
_Bilmiyor musunuz? ... Jlakka)j. <Ökse ve Sühe> İrfan Konur ve 

AI
. F • M geliyormua S. Çungarya nın ikıinci telif eserleri 

Damdan dama kaçtığı kaybolan bir amele ancak iki gÜıa 
zı:lr. ki bu tasavvur piyesü.n üç perdesi sıra~a yakalanan hamal ıonra bulmıabi.lmiştir. Fabrikada ça-
boyunca kesıdıini göatıe.remiyor. Ve lı.ş.an iki ekip amelenin bir hafta 

ye mağazası var... ı erit... o~ S' tn_• __ , __ 
,er FeriL.. On bq seen Avnıpada oluyor. ıııDıin aclı cHerkes Kendi 

ortada yalnız gülmeğe -vesile olsun G aya mahkôm oldu müddetle hiç dışarıya çıkmadan ,> 
diye birbirine pamuk ipliğile ya bai- yip, içip, yabnası için aynca te.rlibat bulunduğu İçin kendisine böyle bir Fia.t Murakabe Komisyonunun b1r Y ~e> idi ve 1940 ta temsil 

likap takılmı,br. kararlle şehr4.m1zde ekmeklerin 24 .sa- edildi. . . 
Merak ederek gidip baktım. Hay• at fırınlarda bekletilerek bayatl&ttl- Bu eaerlerile müelüfler pek eyerli 

lanmıı ya bağlanmamış bir takım Bir deponun kas.ı.mnı kı.rma.k. ister- alnunıfbr. Bu ,imdiye kadar yeni• 
hadiseler dönüyor. ken yakalanacağını anlayınca dam- bnda yapılan fabrilcalarm en büyii-

ret: Hardalı da buldum. Fakat mala dıktan sonra. sa.tılmamna karar ve- yerinde> olmadıklarını göstermit
nazaran satıcı daha fazla alakamı riidlğinl ve bu karann tatbikine bq- lerdi. llk tecrübe olduğu jçıin üzerin-

Yerli mevzulu telif eser yazmanın dan dama atla.yarak lmçan ve nlhaı- ğüdür. 
haraı etJıi bir müdafii 81fatüe aayın yet yakayı ele veren b1r bırsızın mu- İnsanların yeralb hayab 1939 dan 
İrfan Konur ve S. Çunga.rya'nm bu hakemesı dün yapılmıştır. Tahkikat ııonra faŞllacak bir hale geldi. şan.. 
eserlerini tenkit etmemeği, meskUt evrakına nazaran; hammallrk yapan di yeryüzünün birçok yerlerinde 
geçmeği, hüsnü niyetle bir telif C$C.1' Abdullah adındaki bu adam Tahta- - Uzak Şarkta, hatta Pasifik üze-

uyandırdı. Kendisine alafranga bir landığını yazmıştık. de ısrarda durmak doğru olmazdL 
,ey sanmakla ne yanılmıtım meğer... Fmncılar cemlyetı telsl dün be~- Galıba da durulmadı. 
Monşerlik bumm neresinde 7 Hiç de diye reisliğine mürace.-a.t ederek 24 Müellifler, gençliklerinden bekle-

Rezaki zade Nar
rm' b--' andırmı· saat baya.tlatılan ekmeklerin SO gram nildiği gibi. bu ilk tecrübeden yıl-
" _,T" eksik gelece~ı ve kendilerinin bu ad · b' h ı · k 

hazırlıyan hu ilci müellife laAyık ol- kalede bir ticarethanenin depo.suna. rinde bulunan ve valnız abat eşya t~ımış ve oroda. bir kasa bu- • • '. aey ro-
duklan payeyi vermemek olacağın- lunduğunu görmüştür. Abdullah bu manlannda ısimlen geçen adalard• 
dan muvafık bulmadım. kasayı soymağa karar vererek dışa- bile - imanlar gecelerini yer .ıt-yordu. Bilikis, babayani mi babaya· y,üzdıen cezalandınlaca.ıtıru iddia. et- m lan, yyeru. 1! lev~de ışe 1°Ylld!

ni! Kasketinin ,enwiperi yana bile mlştlr. Beledly.ı lktlsa.t müdürlüğii muş ar. em pıyes erm e <~ve? _ı· 
kaçmıf. Kravat, mintanda iğreti du• fırıncılar cem1yetlnin bu tekllfini recek kızılan olanların çektıkler,1.,1• 
ruyor. Bu baş. daha ziyade abani tetkik edecektir. tasviri düşünmüoler. Mevzuun ezeli 
sarığa elverişli imit intibamı uyandı· Blr müddettenberi şeb.r.imlzde ek- ve ebedi olmuı onları sevindirmiş. 
rıyordu. mek ununa yüzde altı nJsbetınde no- Her zaman, her mekan ve her muhit 

hut karıştırılmakta ldi. Ndhut flat- için günün meselesi olan bir mıevzu 
- Fransızcayı tabii iyi öğrenmif· 

Elimden geldiği kadar yumuşata- ndan bir mum alıp cebine koymuş ve larmda, sığı.naklarda geçiriyorlmr. 
rak yazdığım bu yazı ile, her 0eye akşam üzeri depoya son eşya dengi- Ve Birçok medeni ,ehirlerde se
rağm.en, yine k:cn&lerini teşvik et- nı götürdükten sonra dı.§anya çık.- celeri «~ mahlUkab canavar 
mek istiyorum; şevklerini kırmak m:ıyarak denklerin arasına sa.klan- düdükleri arasmda, korkunç bir me
değil. ~ıştır. Gece dePo kilitlenip herkes rasim şeklinde toprak altlanna çekil-

Doğruyu olduğu gibi söylemek, gıtt1kten sonra hamal Abdullah mu- dikten sonra yer üstünde hemen be-!arının yükselmesi yilzlliıden, beledi- kolay kolay bulunur mu? Heyecan· 
sinizdir ... - dedim. - Lyon'da ye, ekmek flıı:tlanndalk:1 1stlkran te- la pjyesi yazmağa başlamışlar. Onu 
on bet sene yaşamak az değil... mtn etmek maksı:.<llle nohut yerine uzatmak ve halkın sevdi~i artistlere 

müellifl re b. .. .. .. . J • d munu yakmış ve evvelden hazırladığı -'--- h __ 1 kalı ! 
e ır uçuncu P~~ eTJ~ . c bir demirle kasayı kırmak için rorla- men • Y~ , a,. ..-cuuar yor •• 

- Elbet... Mükemmel konufU· ayni nlsbette mısır k:aruıtınlm::ı.sına 1 k . g .. 
rwn ... dedikten sonra, benim de bu karıa.r vermiştir. Karar bu sabahtan ne ere mu tedir olduklarım goster-

da?a muvaffak olmaları ihtımalmın· mağa başlamıştır. Acayıp b1r vazıyet!. .. 
dauna mevcut olduğunu bellitmek, Hayalleri genİf romancılar yarm-

liasm bilmem ve kendisini imtihan itibaren tatbik olunacaktır mek fırsatını vermek için bir takım başladıkları bu işe sebatla devam et· Bu 511~1da ~~kta~ geçen 
11
1!kçiler ki dünyanın alacağı tekilden bahse-

) . . . ek b" .k d v •
1 

ve po ıs er , .ıı..o;;pengın ara l!ı.ndan d 1 k d . b 1is me erın.. ıstem te ır teşvı egı mum ,.,111oını g··rün 1 rld hırsız er er en aıma a metropo ha-etmem teblikaini sezdi: _ Konu• · sahneler hazırlamışlar. Bakınız na• 

~urdum amma, ,imdi zaman geçti, Ağır İşçiler sıl: 
. d. ? .., ı; o ce çe e hm il • .. .. l d" Faka • 

mı ır . bulunduğunu anlayarak kepengi. aç- ya en ıurnnış er. D'. • • t m· 
Yazık ki bu defa kurdukları ök- mışlardır. Abdullah yakalanacağını sanlar bu yeralb tebirlerirun ancak 

seye ker.dileri pek çabuk tutuldukla- anlayınca deponun duvanndakl ocak çok uzak bir istikbalde lrurulabile
nndaın, elleri kolları bağlanmış ve baca.sına girip oradan tırmanarak ceğini zannediyorlardı. 

unuttum. ..• diye ilave etmeğİ ihtiya- Günde 750 gram ekmek almak Piyeste de bir müellif var. İki de-
ta uygun buldu. hak.kını halz olan ajtır işçilerin va- ğil. Piyesini yazmağa uğraşıyor. Ta-

Hikayesi basit: ziyet!nl tetkik etmek üzere vali mua.- savvur ettiği hadiseler muhiıinde 
Amcası hahcıhk ede~, onu da vlnl B. Ahmet Kınık'ın reisliği altın- geç~iği halde - baska bir tabir kul

götürmüş. Sonra memleketine evlen- d::ı. blr toplantı yapıldığını yaznuş- !anmamak için - biraz dalgınca ol-

umduklan sükseyi yakalamak jm- dama çıkmış ve dı:.mdan dama atla- Bugün birçok büyük ,ebirlerd• 
kanlan pek, kalmamış. ya_rak başka bir binanın çatı.sına geç- «Yerin alb> tiyatroları. otel odaları· 

Yalnız yine öğrendiğime göre ko- mıştir. Derhal polisler de dama çık- na benzİyen yerleri. eğlenceleri ile. 
medi kısmında bilet alanların bazı-m !lnll}la.rı kasa bdat karanlıkta. Albdullahın «yerüstüıı> ne adM& rekabet ediyor. mek üzere dönüp burada kalmış: tı'k. duğundan bunun farkında değil. Ne 

- Avrupa usulü bit bakkal düJc- Bu toplantıya, ağır işçi sııu!ının yapacağını pek iyi bilmiyor. Hangi 
kim armak istedun" •.• Muvaffak da diğer baZ'! sanat mensuplanna te.şmi- suretle eserine muvaffakiyet kazan-

ı f ı k .. f 1 k . z Y e ml.şler ve etrafı kontrol G 1 • ıkl .. .• kakJ 
arı a a_,n ad.tor, a anka trıs oynu- altına alarak beklemişlerdir. rmdec~~~ı' ~.ı .~~Uf, sdo.. •· 

~ 1! lçln hükftmete müracaata karar d b ı k 
oldum. .. - dı"y- o"'vun" du.'· _ t .. te, ıra 1 eceğini estiremiyor. 

"' v verilmlşt1. Belediye fen ve makine 
yor mu e ı}"e sonna itiyadında a ııungc er gorunnuyen, utman 
imişler. Oynıyan aktörlerin isimleri· Abdullah son çıktığı blna.nuı çatı- bombardımanı alhnda heyecan ge. 

bakınız, kasabamız için ne iftihar... şubesi mlidürlüklerl bu hususta bir Esasen piyes'.i mudhike mi, facia 
Yabancısınız, aradığınızı buldunuz ... rapor ve liste hazırlamıştır. Bunlar mı o da belli d·eğil. İkinci perdenin 

ni birel' birer sıraladım ki bari onla.r sında yine baca c!etiğ-lnden ~ğıya çiren yerii:ıtün(? mukabil, yeraltmda 
inmiş ve b~ka bir depoya inerek bi lmazsa b" luluk b' 

müellifler hesabına csükse• yi yaka- pirinç çuvallarının arasına. gizlenmiş.- ç o ır top ' ı.r canlılık Hele eskiden daha çok çeşitler bu- yalanda Ankaraya gönderilecektir. başında adeta bir facia sahnesi var. 
lundururdum ••. fyi mirmiliUer var... Seyircil< r bunun oynanan piyese mi 

las~~ıar. · var .•• Bazan eğlenceler de tatip edi-
tır .. 

Eserin temsilinde başta Bedia ol- Ertesi sabah polis memurları ~k- liyor, tarlalar söyleniyor, danslar 
ister m~iniz? .•. Alman mirmilitleri! KÜCÜK HABERLER yazılan piyese mi ait olduğunu sezin· 

_ ? ceye kadar; oynayan Vasf.i Rıza ol- mak üzere, Vasfi Rıza ve Sait Kök- rar takibe girişmişler ve nihayet ha- ediliyor ... 
nar cidden çok muvaffak oldular. mal Abdullah son girdiği depoda pi- Halbuki ötedenberi insanlar yeral-

Anlayamayıp yüzüne bakhm. * Bazı gazeteler, evlerinde gaz masa, onun facia ile alakası olmadı-
- Mirmilit .••• diye telaarladı. lambası kullanan halka ayda iki bu4 ğını bilme:;eler, işi ciddiyıe alacaklar. 

Selim Nüzhet Gerçek rlnç çuvallarının arasında bulunmuş- bna bayabn bittiği karanlık ve ....,. 
tur. rengiz bir diyar gibi bakarlardı. 

- Fransızcayı «unuhaşunun» böy• çuk kilo petrol verileeeğiı:ıi yazmış· Buna bile meydan kalmıyor. Bu sah· 
lelikle intikamını alıyor gıÖİydi. hte l lardır. Yaptığımız tahkikattan bu nenin yazılan piyese ait olduğu an- Sayın Necip Fazı! Kısakürek' e 
benim de cehaletin ortaya çıkh. İn· hususta verilmiş kati bir karar ol- )aşılarak gülünüyor. Neye m.i? Mev- Cumhuriyet gazetesinde çıkan be-
ıan her feyi bilmez a. .. Ben de bun· madığı, vaziyetin tedkik edildiği an- zuu anlatayım ki anlaşıl:ıın. yanatınızda şu satırları okudum: 
dan bihaberim. Hazin hazin boyınu· laşılmı,tır. Evlenme simsarlığı yaparak seçi- «Bugüne kadar C$erİm hakkında 
mu biiktüm: * N . d d ,_. k d nen bir adam (Muammer Karaca) «efendice• tenkit yazısı yazanlardan 

M
• ·ı· ·7 N ld azınıye a ın a. oır a ın sar- ı l eli k L.• k b b 1 b hı"ç b' . cP . ·1 k - mm ıt ma e o uğunu bil· hoş I 1 s· k "d t••t·· .. H ev en rece ı:rır ız a ası o an ir uı ara> pıyesı e ne yapma 

• 0 araı.. ır ecı e u uncu asanın k d (V f R ) · istediğimi anlamamış, hiç değilse 
mıByorukmaJ. bnd -.::ıd·· dükkanına gidip kavga çıkarmış, ~r a aşt ınınB' as dı v ıza (Revı.neBsı· anlamış aıôı' go··ru··nmek zahmetı'ne 

ıvı an gu.ı u: d'"kk~ "t • l .. la z gıRmış ır. ır tanı ıgını eş1t a- .,,. 
- Bilmemekten değildir ... Aklı· 1 uk1 anınk rvlı nn enmh nnkışdtır. orl· lran) iptida evin (Şevkiye May) olsun katlanmamıştır.> 
d k ı u a ya a ana . sar oş a ın ayı • d · ' p nı:r. an çı mış o acak... d kta d1· .

1 
. d'· • soraa a komşunun (Melahat içli) « ara• hakkındalci yazımın cefen· 

R f b
. el ı n sonra a rJyeye verı mış, un j k .1 I d" . 1 d" f ı~ v a tan ır «marm ad» kavanozu S it -'- t b" . . lh ah ızı ı c ev en ırmek ve kendisı de ıcıe> vas ma ayık olup olmadıgını 

• d" d' u an~me ınncı su ceza m • h.b k d h . k · Ik · ın ar ı: k . d La • . d ev sa ı • ar a aşının aremıle (Pe- estırem•etne e beraber cefcndıce> 

ı .. . emP.Sın c yapı n sorgu netıcesın e 'h y I) l v ı 1 - v - şte ... Bu ••• Gormiıf, tabnıf t k"f ed"l . . rı an ar.a ev enmek, kurdugu omasına uzenerek yazdıgımda.n eöz-

1 
' H b' . • ' ev ı ı mıştır. 14 1 b d 1 k d.i l . . .. . d h. . 1 d o acaıcsınız... oş ızde yerlilerını p an arm aşın a geme te r. ennız uzenn e e e:mmıyet e ur· 

de yapıyorlar a ... Mirmilit... * Tarla.başında Yeşil sokakta Ev :;ah.ibi (Vasfi Rıza) yazmakta mayı tiyatromuzla yakından alaka· 
Koskoca dolgun ( 

8
) harflerinin o~uran Marik~ adın?a 2 ~ yaşında oldLğu piyesten başka bir şey dü- dar olmak sıfatile bir borç addeder 

incelip İnci!lip inpincecik (i) halini hır kadın eV'mde bırdmbıre hasta-! şünmediğinden, Hacı Bey (Sait ve «~e yapmak istediğini anlama
~abilmesi.. in~nı gijldürecek bir ~e: lanmış v_e zabıta vasltasile Bey~ğlu 

1

1 Köknar). yalnız balıkları ile uğraş- mış veya anl~a~. za~metin_e k~t
laffuz ,eklıydı amma, karşımdakını hastanesıne kaldırılmı~ da b1ru maya tercih ettiği halde evde olan lanmamış• hır munekkit vazıyetine 
re111cide etmiyeyim diye dudağuıu sonra ~lmüştür. bitenlerle de meşgul 'olmaktadır. , düşmek istemem. 
mrdım. Adlı~ doktoru B. Enver Karan Evlenecek bir kız arayan Firdevs te Takdir buyurursunuz ki ne yap· 

Ne garip adamdı bu •.. Kırk sene C~f-edi muayene etmiş. ölümü şüph~li (Mehmet Karaca) onun yardımcısı· mak istediğinizi anlamamağa iki se· 
Pariste olvrup Fransızcayı değil a, gorere~Morga ~aldırn:.•ştır .. Cesedın dır. Evlendirecek kızı olan bir kom• hep oll\bilir. Biri bizim anlamamış 
Türkçede kullanılan Frenkçe keli• muhtelıf Y~:Ier.ınde O~!'helı le~elcr şu (Yaşar Özsoy) da şahısları ta- olmamız. Diğeri sizin anlatamamış 
meleri öğrenmekte temerrüd göste- vardır. ~uddıumumılık tahkıkata nıamlamaktadır. olmanız. Bundan evvelki iki piyesi• 
ren ressam Galip merhumun nüsbai devam ed1yor. ikinci perdede eve ana kız iki mzi seyirciler...ı anlatmak için imza· 
sa.-ıiyesi. """'"'"'"'""'""'""""'"'"""""'"'""""""'"'"'""'" misafir (Bedia Ştatzer ile Anna Pa· ~nz!a ikişer, üçer sütun yaZ1 yazmış-

- E, bakalım, bay Ferit ... - de· ıJ . . v• , pazyan) daha geliyor. Bunlar izdi- tınız. Bu defa yazmadınız. Bari oim· 
dim. - Avrupa mı iyi, burası nu? y~eyse hakkın var ... Yennı degıştir· vaç simsarının yakın aşinaları oldu- eli yazmu lutfunda bulununuz ki 

Yüzüme hayretle bakb: teyun... . . ,. • ğundan evde dönen dolaplara karı- anladığanız cihetin ne olduğunu ye 

- Tabii burası... Demek baun MoDter m .de noktaJ şr.ıca işler büsbütün bir çıkmaza gi- onu niçin anlıyamadığımızı anlıya· 
Bunu evvela tn~kın bir vatanper· nazarı bu. Amma, o, üstelik de Av• riyor. lım. 

verliğe atfettim. rupayı görmüş. Üçüncü perdede herkes birbirin- <Anlamak zahmetine katlanma-
Fa!<at o, ciddi ciddi: - Soğuk memleketler... - de- den kurtulmak emeli ile birbirine mı:}> sözüne mukabeleyi bu izahatı· 
- Bizim memleketin havası, SU• di. - Oralaı·da kar eksik olmaz ... ökse kurmakta ve birbirini gafil av- ruzdan sonrayıl bırakarak cefendi-

yu ... Neı-ede bulunur? Bizimse canım cenup vilayetleri. .. ,lamaya çalışmaktadır. Tahmin olu- ce> cevabınıza 'İntizar ediyorum. 
- Ha. .. Şu m~sele... Sıcacık ... Elbet burası iyi. •• Su me- nac<..ğı gibi gafil avlanan s·imsann S. N. G. 
Aklıma eski Harfoiyeci!eriınlıden selesine gel~c~ .... ~~melerimi.z heri bizzat kendisi oluyor. Piyes te: «Ôk-

pek zarif bir Rum dostum geldi. ~ahallede gurül ~.nül akar ••• Orada 1 seyi kulise kurduk, sük~eyl halkta~ Esnaf cemiyetleri 
Sultan Hamidin lalası tarafından bi· hır tek ç~meye bi.le raslamadım ... bekleriz.> tarzında bir cümle ile bı- • • 
maye edilirmiş. Bir kadına karşı Olsa bile, Şafii havuzu gibi şeyleT ... tiyor. nızamnamesı 
duyduğu a'tk yi'zünden. onun peşisı• Siis İçin... Müellifi.erin ökseyi kuJiste k~r· Esnaf cemiyetlerinin kongreleri 
ra Brüksel'de.. Lahey'e nakledilmek :ı-:uı mak nereden hatırlarına gelmiş. Ök- devam etmektedir. Dün de kapıcılar 
İstemiş, Fakat lala paşaya meseleyi Bu minnilitçi ,üpbesiz Avrupanın seyi sahnede kunnağa çalışsaydılar cemiyetinin yıllık uınumt heyet top• 
nasıl anlatsın? nıhunu anlam.amı.$b. Fakat ,arkın elbette maksatlannı daha kolay el- lantısı yap'ılmışbr.ı 

- BrüJcsetin havası sert geliyor. en gilzel teYİnİ seznıiş, söylüyorı de ederlerdi. Şimdiye kadar eanaf c~etleri-
Sulan da iyi değil .•.• demiş. Çetmelerimiz... Bu yazınm baıında cÖkse ve nin ayn ayn nizamnameleri vardı 

. ~a, Osmanlı kasabalannm biri· Bütün Belediye reialeriınizde ayni Sükse-.. nin mevzuunun cevlend.ire• Bundan ıonra bütün eanaf cemiyet: 
b?°~~. bu suretle tekvvuk ettiğinJ 

1 

anlaYlf canlansa. da tU bağrı yanık cek kızları olanlann çektikleri• ol- lerinin ıniltterelc bir nizamnameye 
bildıgmden: • ç~melere su getirt.eler... duğunu söyledim. Çünkü bunun böy· tabi olmaaı faydalı görülmüftlir. Bu 

- Yaaa. .. -clıye bak vermit.- (Vi. Nu) le taaavvur edildiğini öğrendim. Ya· mütterek nizamname hazırlanmı~. 

- Bu hı blzı: 
bay Amca ••• 

epey şey öğretti 

Bay Amcaya göre ... 

. . . Mesela odunu ele alalım: Bi~ ı · .. i-Ialbuki bu kıo satılan odunlar 
zim bild•iğimiz sobalık odun ya me- arasında neler ııördük neleri ... 
oedir, ya çam, ya bilmoe.m nel .. 

• .. Kavaktan tut da .•• 

Asliye sekizinci ceza mahkemesinde Dünya tenine dönüyor! .. 
yapılan muhakemesinde Abdullah Çeşit ~it mevsimleri, masmul 
suçunu inkar ederek: göğü. :vetillikleri, renk renk çiçekl~ 

- Ben kasa bulunan depoya gir- ri, ağaçlan. kuşları. ışığı ve gölp
medlın. Beni yakaladıkları depoya, ıile CMUm eyerüstü,. nü bırakıp to1>4 
yük çengellml aramak lçln glrın.1.ş- rıJı: albna çekilmek! .• İnsanların ha· 
tim. Maksadım hırsızlık değildi. yatlarındaki en büyiik garabetlerden 

Demiştir. Abdullahın kasayı soymak 
üzere kırarken yakalanacağını anla
yınca kaçtığı ve sonra yakalandığı 

sabit olduğwıdan üç sene hapsine 
karar verllmi§, anco.k kasa hırsızlığı 
teşebbüs halinde kaldığı cihetle ha.
pis cezası altı aya indlr11.m1ştlr. 

biri de budur. 
Kendi kendilerini karanlık kozala· 

rm içine hapseden ipek böcekleri g(i. 
nün birinde alacalı bir kelebek ha
linde kabuğunu deliı> tekrar aydın
lığa kavu:fur. Acab. imanlar o ...,. 
dete ne zaman ~ecekler? .. Ve Av-

B
• h rupa. Afrika, A~ya, Uzak Şark. hat. 
ır sar oş merdivenden ::- Amerika n1:ı zaman yatağına g1. 

düştü, aldığı yaradan rınce sabaha kadar rnı,tl mııd uyu
yacak?.. NE: zaman yastığa daya• 

öldü nan batlanL kulaklan artık motör 
tınıaıı adında biri evvelki n:qam sesine ve canavar düdüklerine bağb 

Samatya civarında blr meyhaneye olmıY3.C8k7... Yeni ,airin dediif 
girip fazla rakı içtikten sonra geç gı'bi: 
vakit evine gitmek üzıcre sokağa çık- cNe zaman? .. Ah ne zaman? •.• '» 
mı.ştır. IsmaU o clva.rdalk.1 taş mer-
divenlerden tramvay caddeshıe iner- Hikmet Feridun Es 
ken müvazenes!nt kaybederek dil.}- ................................... .-.-.. .. ... 
müştür. Başından ve vücudünün bir 
çok yerlerinden yaralanan İ.small 
Balıklı Rum hastanesine kaldınlmı.§
sa da biraz sonra ölmilşt!lr. Yapılan 
muayenede bu adamın dllşme netice· 
sinde b~ından aldığı yaranın tesirl
le öldüğü nnlaşılııra!k: gömlilmesine 
ruhs:ı.t verilmiştir. 

Boğ·azda bir ceset 
bulundu 

Dün sabah Boğazda Yenlma.halle 
ile Sanyer arasınıia denlzde bir ce
set görülerek za.bıtaya haber veriim~ 
ve ce..-et sudan çıkarılmıştır. Bir er
keğe aft olan bu cesedin bacaklan ve 
kollan kopmuştur. Gövdesi ifa başı 
da suda fazla kalmaktan ve taşlara 
çarpmaktan zedelendiğinden tanın
mayacak hale gelmiştir. O civarda 
halka gösterllmış.,& de ce.sed.ln teş.hi
si kabil olamamıştır. ttzıerlnde par
çalanmış bir gömlek vardır . 

MüddelumumllMt tahkıka.ta. el koy
muştur. Hüviyeti ~it edllmek ve 
otoPsl J"apılma.k üzere ceee\ morga 
kııldınlm~r. 

Garsonlar cemiyetinin 
ismi değişecek 

Garsonlar cemiyeti, bu ismin de
ğiştirilmesi için teşehbüslerde bulu
nacaktır. Bilindiği gibi garson keli• 
mesi Türkçe değildir. Baska hiç bh 
esnaf cemiyetinin ismi, bu suretle 
yabancı bir dilden alınmadığından 
garsonlara. başka isim ıverilmesi dü
şünülmektedir. 

Beşiktaş Halkednden: 
8 Mart 1942 tarihine tez:ıdüf eden 

pazar günü saat 11 de Evlmlzln mtı.
kAtatlı lklncl kır ko.şusu iki katagorl 
üzerlnderı yapılacalttır. 

Müsabakaya iştirak edecek grup ,.. 
atletlerin saat 10 da numara almak 
için Beşiktaş Halkevlııde ham bulun
malan l~zımdır. 

Aşağıd&kJ. hak.em arka~lann Hlt.
!en teşrifleri. rica. olunur. 

Bayan Mübeccel, Nanı Mora.n, Sua.t.. 
Cemll ve Musa KAzım, Şakir, Nerimaıı 
ve Fünıza.n Tekll, Kemal Köksııal, Ş&
ltlp Okçuoğlu, Hakkı Naza. 

. •• Çınara kadaı, belkj )'Ü çe§it B. A. - Fakat en karlı çefit, el 
odun!... altından ıürülen od\9\Lardırl ••• 
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Fazla tuz. Mevsimlik kısa ceketler 
yemem eh 

Bir çok insanlar ihtiyacin 
2 misli hız yerler 

-~--

Birçok insanlarm fena bir ttt
yatlan vardır. Sofrada ilk işleri, 
ptlrllen yemeğe, tadına bakma
dan tuz atmaktır. 'Bunun vücut
Janna ne kadar sararb oldutunu 
tahmin edemezler. 

Filvaki tuz vücudun bir ihtıya
eıdır, yemeğe lezzet verir, 1ftibayı 
açar ve hazmı kolay'184bnr. Ye
mek iptidasında yenilen çeres1er 
de buna bir mlsaldir. Fakat vü
cuda lazım olan mfktardan fazlası 
bilhassa sinirlere, böbreklerinden 
rahatsız olanlara ta:nslyonlulara, 
damar hastalanna Adeta tıehir

dlr. 
Tuz zararlıdır, diye hlc; tuzruz 

yemek yemenin de mahzurları 

vardır. Asıl hüner lldsinln ara
aını bulmaktadır. 

Günde vücudumuzdaki tabıt 
halde 13 gram tuz çıkarıyoruz. 
Demek ki bu on üç gramı yerine 
koymak ıa.zımdır. Yediğimiz ye
meklerin etinde, sebzesinde, ek
meğinde, hatta meyvasında bile 
tuz vardır. Bllmlyerek yediği
miz bu tuzun miktarı aşağı 
yukaıı altı yedi gramdır. tıAve 
edeceğimiz tuz da alb yedi gram 
ohnalıdır. 

Halbuki umumiyetle tıave olu
nan tuz 15 ile 20 gram arasıdır. 
Yani yenllccek mlktann iki 11ç tıkbaharda koyu renk elbise üzerine açık renk ceketler çok 
misli... Bu itiyat meselesi olduğu görO.lecektir. Bunlar blçalan nrtecet kadar uzundur. Kendi tu
lçin yavq yavq tuzu azalta~ak mqmdan :tapb dülmelerle tllklenmektedir. İki yandaki ceplerin 
normal hale getirme.it mümkün- reverleri büyüktür. 

dür. ~~~~------------------------------~~~ 
insanın bilmeden yediği tuzun ı MCşKOll.ERB CEVAP 1 Diıleri ıailam mubaf aza 

bir çok sebzelerde ve meyvalarda •------------------ etmek için 
bulnnduğu antqıldıktan sonra K11n1 me,n piresi 
tedkikat yapııara.k en fazla tuzun Bll&ktat R. o: 1 _Kuru meyva Dişleri sağlam muhafaza et
kuru sebr.elerde olduiu meydan& pGreıll ıotne ~ "Ja ııtör ,.nne mek için dikkat edUecek bazı 
-'"""ıştır. 100 gram meretmekte ~ ~ Mw .uıtıbWr. Yalım noktalar: 
~.. __ '-- ..... 1 1-' w kokwwwa f9iUdli 
n 100 gram kuru fasulyçVÇ Ut;- ıom tuıa madlr auyundaıı k.oJm&t Dl§Ierle iplik kesmemek, fın-

ıer. lS.45 Aj&M hal>«lerl, 14.00 Rtya- - A y A R D AKROBATitt 
.tet1.cthnhur bandı:ı6u, 15.30 Rlyaset,1- ATRAKSYOM 
c1bnhur 1"ll1nnonlk omstrası, 18.03 İNSON ve DUROI Duo eksantrik fi .ROSE ve L1LI Giizeı dansözler 

Radyo Çocuk Kliibtl, 11·45 zı.raat EDITH ZEISLER Meşhur atraksyon 
TüY1mlr ıuı Dam <destrası 1uo 
AJNU lıaberlert, ıt.M 1tanflk 1&rtı- Der CUMARTESİ n PAZAR MATİNE saat 17 de 
ıa.r. 20.15 Ra.d30 gazetesi, 20.45 Baz LOKASTADA: Pr. DARVAŞ il PAVİYONDA: Pr. DAN 
.. rıert " oyun hava.lan. 21.00 Ko- idaresindeki orkenn İdaresindeki Cas 
nUflll&, 21.15 Dinleyici ıstıeklerl, 21.45 Büyük l&lanumutıda balo verildiği geceler, lokant.amız yazlık •1onu-

Xoın1Jlll1111, 22.00 Salon M~I"Ml, 22.30 l•lllmliıu11zalllliinialciiilıiııiediıieciıeii~imJiiiizıİIİsaiiiııymiiimiiiin..tieirlliiiiertm.ızelıiiıiiiiılİbilldiiiirilıiıizi.llll••••• AJam haberlm ~e boralar. 
Yann sabahkl f!NP'&ID 

1.SO Program. 8.33 Mflz!k (Pl.), 8,45 p11111•--mill~~~~!!lmi------------.. = .::.r1
e11. 
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Mthft (Pl.), 11.1
5 Danslı çay konseri 

Kağıt beyannamesi 
verenlere 

Basmı l.tiJıllk Kooperatifinden: 
11/2/942 tarih ve 255 numaralı 

koordinasyon heyeti Jca.rarnameslnin 
btrlncl ma.ddesln.1n A, B Te C fıkrala
rında gôWırllen ldtıtıann 911.tm alın-

8 Mut 942 Pazar sünii saat 15 
den 20 ye kadar 

lBRAHİM ÖZGOR 
ve A TF.S BÖCEKLERİ CAZININ 
ittirakiJe Kadıköy 

SU REYYA 
dJl'ı, .tara.rna.menln Udnct maddesine Sineması üstündeki salonda 
uygun olarak beyanname sahiplerine .. __ l!Jll!mllm ______ llııiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiııiiiiiiii••• " 
blldlrllmifU. 

1 - Satın alınan bu tA~ıtlann sa- ~------------------------.. bip)erl, mühürlü tt.tıt nümooelcrlnl 
faturaya rapteders H Mart IK2 cu
martesı günil saat 13 e le.adar Koope
ratltlmlze teslim etmelldlrler. 

2 - Kooperatif, g~len flatlerln 
deRer flat olduklan .mürakabe ko
m19yonuna tasdik ettlrmek 1çtn. bu 
fatura.fan krt~t mukavva ve tat
bikatı 1thaU\t birliğine tevdi edecek
tir. 

3 - Gaze~ ve mecmualar. kendi 
depolannda. mevcut ve el 'konulup sa
tın alınm11 olan kAtıt.ıann, kararna
me hükmü dairesinde .ırartına mezun 
oldukları mlkdarla.nnı tenzilden son
ra geri kalan mJktan için fatura tan
zim edeceklerdir. 

AŞKTA ve DANSTA RAKiP 1Kl KADIN ... 
KLAS1K DANSA KARŞI MUSlC HALL ... 

KULiSLER ARKASINDAKi iHTiRASLAR ..• 
KISKANÇLIKLAR VE AŞKI,.Ar. ... 

İtte VICKY BAUN'un mqhur romanından iktibas edilen ve böyle 
kuvvetli, hareketli ve aynı zamar.da eğlenceli bir mevzuda olan 

DANS ve GENÇLiK 
Güzel filmi bu aala akşamından itibaren 

SÜMER sinemasında 
Görmeğe hazırlanınız. Baş Rollnclc: 

MAUREEN O'HARA - LUCILLE BALL - RALPH BEU..AMY 
4 - Faturala.nn bedelleri müraka-be komisyonunun tasdtldnden sonra ..._ _______________________ , 

tediye veya mahsup olunacaktır. 

1 J Mart Çar§aınba akoamı 

MELE K'te 
ve perıembcdeıt ;bha.ren 

iPEK ve MELEK 

BUGtl:N 

i PEK· 
Sinemasında 

GARY COOPER 
tara.fından harlkullde blr 

surette yaratılan 

KAHRAMAN 
eer gram, ıoo gram nohutta b1r kap edece'tt1r. Bu da pcınyt aaıata- dık, ceviz, fıstık kırmamak, sıcak 
gram, 100 gram baklada iki bu- ~:__ Tatlı badem yatı ecanelerde bir feY yedikten sonra hemen · 
çuk. gram tuz vardır. Patateste ve fllbrcllerde atılır. llOğUk su içmemek her yemekten 

h!ç tuz yoktur, fakat yeni çıkmış ,.-------------------.. 

SUBAY 
taze patate!te tuz vardır. Kamı-
bahar çok tuzludur. ıspanak da 
keza. 

Meyvalar arasında en tuzlu.su 
ttnız ve eriktir. Bir kilo klruda 
14 santigram, bir kilo erikte ise 
S santigram tuz vardır. 

Elma ile portakalda tuz yok
ıur. Sebzelerdeki bu tuz m1kta.n 
anlaşılmca perhizde otanlann 
kendilerini idare etmeleri bir bay
b kolayla§maktadır. MlllftlH ___ _ 

BU 
GUN 

.E1lli Sinema
sında 

Dahi Rejisör ve Artiat 

W 1 L L Y F O R S T ' un 
Şimdiye kadar yaratbjı bütün ,.Jte.erlerin feYkinde olan '" •
tJIWaril.. .,klarilıe Oiitün P.arit hayatını tanir eden 

GUY de MAUPASSANTm ölrnft eeai 

BELAMI 
Süper filmini mutlaka ııörünüz. 8q Rollerde: 

V E f A T WILL Y FORST • OLGA TCHECHOWA - HILDE HILDF.BRAND 

(Ulus) yazı a1leldnden Necml Elit- ~-----Bugün ••at 1 de tenzilath matine. •••••111111111' 
men Ue BllA. aattttUlc şubetıt muamele -------------------------
memuru Kemal Erkmen ....e inecöl be-
Jedlye muhasebec)gl 8a1Ahadd1n Erk- •••••
men'ın babalan eski ınüderrl&erden r 
llElll\11'."'T ALi ERKMEN Anmranm 
BAH\. kazasında müptelA olduRu hu· 
talıkum kurtulamıyanUc 4/3/9~ çar
f8.Dlha günü vefat etml§tlr. Aıbdqı
mıza ve alles1 erkAnma taztyelerlml.zt 

Dam... Caz... Neı'e ..• -----... 

aunanz. 

Cemal Sahir Gece.i 

Bugün L A L E ' de toolandı 
ARTiE SHA w Cazının ·~ 
FRED AST AiRE'ın Hayat verdiği 
PAULETIE GODDARD'ın Net·e kattığı 

CAZ FIRTINASI 
10 Mart alı günO aQı.mı 9 da şe

bJr Tiyatrosu Komed1 kımımda: 1 -
lehlr Tiyatrom sanattlrlarmm ıttı
ıütyte : ÇARDAŞ; 2 - KıJmetll 
anatld\r MilrJeyyen 8enar, bestftAr bütün kalpeıi büyüleyen, bütün gönüllere UYk Y•en 1'ak&I tm 
tamburi SalAhattln, Necati Tc*yay cazın hmnaeıdır. 
lı:ıonaerl; 3 - Halt. Operet!: ZIR DE- f>rosrama ili.ve olarak -VALT Dl9NEYin han1calanndan 
L1:LER. (F...diaand Alet ~.) 

Şehir tiyatrosu temaillerİ ~~~~~~~~~~~~-B-ugü_· n_aa_a_t _1 _&e_ıarı_zı_rıı_tt_ı _m_•_ti_n•_· ___ •_•_ •_ •_ •_!~ 
Tcpebaşı Drnm kısmında 

Gündüz saat 16.30 da 
Tirk Tiyatre tarillt 111ati11elerl 

Or"e ~ant 20.30 da 

PARA 
Yasan: Necip Fazıl Kısakürek 

tstlkl~l caddesi Komedi kısmında 
Gündu7 saaL 14 de 

~OCUK OYUJltJ 
Gece sant 20.SO da 

ÖKSE ye SÜKSE 

••B&BACllON IIZh filmbıln nftulPir" llilleft MiJik flldm: 

HiLDE KRAHL 
Ye JU111E DOKSU - RENNY PORTSN'ln oyna4ık)arı 

ARTiST iZTiRABI 
Reji: C. W. P A B S T 

önümfr.lde'ti PERŞEMBE .&qunı 

Ş A R K BtnemMJDU\ &(ılterecel1 

8.AREl•RDiR * Eminönu Halkevincten: BT1mlz1ıı 
lııu h:ı.fta lçlndEkl faallyctlnl g&ıteroeıı 
program aşağıya çıkarılmıştır: '1 mart 
H2 cumartesi saat 15 de : ı - Yardım- J•••••• YALNIZ İKİ ottN İKİ OECJ: 

=~~~r2c~ı;:~1dlp~;1~=) 1 Beşiktaş SUAD PARK Sinemasında 
lfvlmlz t c.mtll şubesi, 7 mart K2 cu- Büyük Musılt1 Zl)'&fetl 
martcsl saat 20 de. ı - Hnlkevl poe- M1'NtR NUREDDiN ve M"OzEYYEN SENAR'I 
tası, 2 - Konf rans {TulCıat) Muhar- LEYLA ııe MECNUN tllmlnde dJ.nley1nıs. 
rir NU.'U't"t Sa fa Coşt.ım, 3 - Temsil tıiveten: SAHTE YILDIZ 
<De~ adam) Evimi% temsil ıut>esı ......... _______________________ • 
tarafından. ... .. 

~--BIJGÖN __ _ 

SARAY 
SlnemamwJ.a 

Biltlln t.&anbul lıd:mı p.wet
mlt olan 9!DellJn waıtr:ı ft mllllıt1 

ZAFERİ 

HALLOi ... 
BROADWAY ... 

nımtnı mutlaka ctranlll. 
Bq Rollerde: 

ALİCE FAYR. Bft'l'f 
GRABBLE JACK OAKD • 

JOllN PAYNE 
Bugün saat 1 de temllltıh mat.hı 

BUGUN MELEK sinemasında 
Romeo J~ n f:Jıımab'on ,.he.erler.inin unutulmaz yıldızı 

LESLiE HOWARD 
ve INGRID BERGMAN 

tarahndan illht ıbir aır.Ue ibda edilen, ihtirasla dolu çılgın bir 
.,kın romanı 

AŞK RUYASI 
Nafii. ~ Mu.iki • •• Yüksek Heyecan Şaheeeri 
Filme ilin olarak: VENEZUFLLA. Renkli Seyahat filmi 

•• RENKIJ MlK.I MAUS... MA Vl 1UNA 
~-----•Bugfln ..- 1 de tenzilatlı matine•••••• 

.--------· BUGtlN 

T A K s ı M Sinemasında 
Btiön ıöntıııent .udet n ıstırabı Lattıraca.k, her talbte qtın en 

1Wı1 ctest•nmı ,...~ ahlW hayat ve rençWt mmı. 

ELMACI GUZELi 
Türkçe sözlü - Arapça şarkıh 

BQa rolde ~~ :;ıo;!s~~ ~ Azize Emir 'I Mlmmı en meatıur Jl}dJzlenndan 
Emsalals 'bir mena... Ahllkl bir eeer... hrei alınacak sahneler ... 
Kadm, lckl n 118fah&i u.nleıL Lba Ye url hayatın leyisi- Ka
blnm.ln ık lauuftlncı alonlarmda; cllaanlimal İskendertye .ıAJla
nnda ctb!ena eıllll bakDd bir wlıa- BMed teshir edecek şan -1-
ktstnhl en a-.n ~ Bltia sl•il T~ k&Jblerl mesteıJecell JA1a6tl 

aataeıer. rü •"9J'IC• bir mislk. 
Bertes t&Nlından '8la'ar ~ lçin bu nım JSlnız bir hafta 

daha aQ!ıterlleeektir. 

S.......r: (l ile tn•&a. ~· - ',31 - 6,JI ve 1 4a. Y• Hlmak için 
lttt• -.ıs saatlerinde ,elinmesf.. 

Y. Z. E. Onnan Fakiltesl Talebe ~ .................................. ~ 
c.ntJetl BqlranlJtmtan: 

9/11942 paza.rteal dnt1 cemiyet.imiz 
senell'k tongreslnl Orman Fakilltes1 
mnferaru salonunda üıdedect*tlr. 
Sayın tyelerhı ~ rlca olunv. 
,Ruzname: / 

ı - İdare beyetl raporu; 
ı - lftrabh be,ett raporu; 
3 - 8eçlm. 

Selimiye tümen askerlik dairesinden: 
Da.lremlze batlı yabancı Kadıköy, Kart.al, Adalar, Şile fubelerinde ya

baucı tayıUı bulunan 325, 328, m, 328, '29, 330, S31 dotumıu Jandarma 
eratı talim 1ç1n ellA.h altına almacaklanndan acele tayıtlı bulundtmlan 
yaba.ne> askerlik fllbelerlne ikamet tAtıdı ve nüfus cüzdanlarile beraber 
bq Timnalan ve bu 1l1nm celb ,erine kaim oktutundan blllnmesl ve dn
,-ete icabet etrnıyenler hakkında asterllk kanunun maddel mahsusa.sının 
tat.bit edlleeetlnhı billnmell. (W.8-3122) 

r 



1 
B. 

ğın bir mektubu 
Teılrir! 
Belediye. tobnta ~e 
~ tetl>irirri ;yasak edi;yor. Bu
aan elbet ..Mıi veya içlimM bir 
~olu.ser& 

T ıethir. bir .. ,,,.p0 brmnlenn 
mçlıalardan bazılanna verdiği c:e
..ı.nlau ~ s.ç1u Mıpis ""° 
~ para oe=n=mc:lan b-.ka lıiır de 
l.aDıa fethir edilereit ce-lendm
llnlı. 

ar mada dıilMır9 O... ed.inırmit. 
..wt .. mizahi yaza yazanlar 
ı\"mierce bananla me,pl oimuş
ludL 

Bu. örneklerden m tanesidir. 
Buna l:>en:z.-er birkaç mi9al daha 
bulme.k :zor değildir. 

Halbuki beri tarafta. eazıeteler
den birinde öjiitler yazan bir 
daiktor var Jıi 'kakının llhaoela
nn, --~~methi
ne hmrettiii 'ftı :ı:. ,.&da en akla 
eelmez, en pJip tasviıılıcu yuattı. 
iı Mide 1ceındi.i1e ~ ~lan 
ycJitl ..• 

2 Mart tarlhl1 AKŞAM'da C!8ki ts
tmıbul Vali Te Beledi~ Rft51 B. Mu
hiddin 'O'stündaıt'a verilen '1080 Jka 
huzur haJdo ha.k.kında. bir habElr ç*
mıtt.ı. B. Muhiddin Östü.n&\I' bu 
'mDusta. gazetem.12le 'bir mektup gön
dermiştir. Mektubu aşağıda aynen 

Cava düşerse Asya'dan Avustralya'ya uzanan 
köprü tamamen yıkılmıı demektir 

~:. 
Akşam Gueiesi Yazı işleri 

Yemek tethiri itte bu cezai be• 
budan yuak eclilmeme1iı1di 1 
Yemekleri, birçok vatarulatlerm 
ı.tifade :imkiıı1a.rmdan dıpn çık
mak suçı1e itıbam edip mreti aı..n 
için tefbir c z sına maWWrn et
-ıiydi 1.. Hem de üetlerine &at 
~mn asa.rakı. .• 

Müdürlüğüne Japonlar Cavaya da çıkblar. Ua- 1 Yazan: 1 pk Cava Yeya diğer adalara kartı 
Muteber gazetenizin 2 Mart Mı ı&- ta lıir operatör gibi etrafını kesip te- sa1dınm cihi mutlak değildir. Zira 

dbll nüsb&<Rnın üçüncü sa.hifes!nde · ı-.J·•~ d -•~-ı.. ıı M. ~evki Yazman burası hem iıgali aylarca i1tma1 olun· Jr1 puntolarla. yazılı (7060 lira. huzur m'JZ ecnıır>cen., yar mı g~ yo an ~ 

~ana! 
Ş-ohret, senelerce süren yorgun· 

laktan, çalışıp diıdinmeden eonra 
ade edildiği kadar bir garip aöz, 
Lir acayip b.lıkla ela n bir anda 
elde edileOilir. 

Meeel&. na.ar h•kk,,,,.ı. .c>yle
aen bir mama. - NmulLıL Ala.
em himmetile de olsa - eahl>ini 

Şana ınaelesil ..• 

Lülı• 
Bütçeaindelı:i açlk yüzünden, 
Be~ bu yıl lüks inşaattan 
Yazgeçeceii baber verilV'or. Bu· 
m. yerinde ve zamanuıda bir 
km-ar olduğuna şüphe etmemdıi
ü. Çünkü bu :ı:am.nda clun.ra 
bir çiıri çakmanın. peaceN)'e hir 
cmn takmamn hile liib olmadığı 
iddia edilemez. · 

Dite,dm ki 1N lüU aleyhtar· 
biı halka Te bilıusa \,ayanlara 
ömek olsuiı t... 

halda) ba§lıt .altında phBıına. ait kapadıktan sonra. Uzak dogunun bu mıyacak kadar büyüktür hem de 
b1.r 1- Bu yazıda topla- en kalabalık adasına da ayak hastı- y• 1reri ordularla. larıılaJIWibr ve ~a.lkı ~eyazlardan müre~keptir. Di
nan y:er~ · lar. Teşebbüs büyüktür ve cesurca her vakit ümit edilmiyecek bqarıla.r goer must.emleke halkı g)bi adalan

! _ Mülkiye müfettişleri belediye- }apılml§tır. Her halde mühim kayıp- gö9termifl:ir. Kayıpları da kazançla- nın itgaline karıı alakasız değiller• 
nin eski işlerini teftl.ş ettikleri za.- lara da mal olmU§tur. Hhrp demek nna nazaran çok azdır. Binaenalıeyh d.ir. Ak.sme olarak adalannı ölünci• 
man benim belediye reisi sıfa.tl.k? bü- fedakarlık demektir. Elverir ki bu şimdiki harplerle Japon ordu.unun ye kadar, canla başla müdafaa ede
tün memuriyetim boyunca Um~ fedakarlıklar ve kayıplar ekle edile- yıprandığını değil, kuvvetlendiğini cekierdir. Eğer Japon!ar bu yeni ha· 
Meclis ~tılanna. :re.isli~ ett.iğım- ne değsin. Cava i.e her bakımdan kabul etmek lazımdır. Ancak ken- reket için kafi ktrVvet ayıracak d~v· 
den dolayı meclis ~1 ~ıbi huzurhedakarlığa değer. Kırk milyonluk disine denk veya üstün ordu karşı· rede değillerse veya ada üzerindeki 
iıattı akhğım :!. ed~~ bel _!müstemleke nüfusu, bol ham mad· sına çıkar ela büyük kayıplarla bera• müdafaayı çok çetin bulurlarsa o 
di;e -ı,,~~alinln şa~da v~~- 1 de, i~ hava ve deniz üsleri vesaire ..• ber man-e~iyatı da sarsılır, ümitsizlik v~ki~ za~en garbını ve şimalin!. ~e· 
dığı halde Ankara valisi belediye Hepsı Cavada mevcuttur. batıı:öaterırae yıpranmadan ancak o vırdiklerı adanın şarkında da muhım 
meclisi toplantılannda. reislik etme- Strateji bakımuw:lan önemi İ80 vakit bahsolunabilir. Yoksa bugün- üsler işgal ederek şimdilik abluka 
anden dolayı böyle bfr ücret almadı- bıs:tdan daha büyüktür. Singapur Jcü UCllZ ve kolay zaferler Japon or• ile iktifa edebilirler. 
tından benim böyle bir huzur hakla düştükten sonra dahi Cava l-lindie- dw;unu yıpratacak ıeyler deiillerdir. Maamafih Avustralya o kadar bü
almaklığlm b.nunsaz bulunmuş. tandan ve Asyadan Avustralyaya (Sovyetlerin çetin mücadelıeaile kıt yüktür ki burada bazı mühim liman

ı - Bu yol~ :ve bn 1'i etrafında doğru uzayan köprünün bir parçası dolayı.sile Almanlara verdirdikltri lan ~e geçirerek tamamının işgalini 
belediyece. tetkıkler ve. hesaplar. ya- olarak İngiliz imparatorluğile Avus- büyük kayıplar ve manevi sarsıntı- zamana terketmeleri de kabildir. 

~!t~~ 8~~121 
pılarak bır d~sy~ tanzım ;d~lmlanmaklŞ ve tralya arasındaki irtibatı sağlayabi- lar bir yıpratma harbi olarak kabul Bunların hepsi Japonların diğer 

• D bu mesele katı bır karara ..,ag li d" B d d"" .. A 1 'il b"I" ) d ı dak" · 1 · • b"f 1 · 
üzere dosyanın Ankaraya gönderil- r ~· u ~ar~ a uııunce vustra.: ec e ı ır . . . a a a

11
r . dı ıkş" erınbı ı kırme erme ~ 

a dk :\ o O O D mesi Da.biliye Vekaletinden istenmiş ya ile Hınd1stan~n en ya~ın . sahili Cavay:ı da ele geçırdikren sonra ya e ~~ın e ı ser es uv:'ete. baglı· 
~ ~ - - ve göndertlm~.11 snrethıde üç nuı.d- arasında 6000 kılometrelık bır açık Japoolarm Avustralyaya kar§ı takı· dır. Diger yandan hazırlıgını ıkmale 

• dedir. hasıl oluyor. Bu açıklığın her nok- nacaklan vaziyet ne olacaktır~ çahşan Amerikalılara buralarda Üs• 
Dünyada ne kadar büyük şehır var Belediyeye mensup biri ta.ra.fmdall taaı Japon hava ve deniz ltuvvıetle- Avrupanın beşte dördüne karşılık loer kapbrmamak kayguau da Japon-

Dünyada. nüfusu yüz bin kificlea lıalyamn 24 büyük tehri vm-dır. 
fazla 700 büyük tehir vardır. En Milyonluk nüfuslu tehirlerin dün· 
çok büyük tehirler A~dır. yada adedi a.lır. Böyle şehirler bü
Yabıız Avrupada yüz bindesı fazla tün dünyada 39 dur. Hepsinin nü· 
aüfuslu 300 tdür vardır. fuau 93 milyondur. Bunlardan 15 i 

Asyada bulunan 21 S büyük teh· Avrupada. 11 i Aayada. 1 O u Ame
rin ekserisi Çinde' dir. Amerikada ricada, 2 ai AVllatra].yada ve 1 i Af
Wunan 155 büyük ıehirden 92 li rikada (K.abire) dir. 
Amerika Birle,ik devletle:rindedir. ~ en bü,yük ~ f 1 
Afrikada 20, Aıvustralyada IO bü· milyon nüluaha (ciqri)e beraber) 
7ük tehir yardır. Bütün Avrupa Nevyork, 8, 7 milyon nüfueile Lon. 
memleketlerinden en çok büyük tdı- dra, 6,5 mil:ıron nüfusile Tokyo. 
ri olan Almanyadır. Almanıradaki- 4,3 milyon nüfuaile Berlirı, 4, 1 mil
ler 7 3 tür. Ondan aonra gden Sov- yon nüfusilı Moskova, 3 milyon nü• 
~ Ruııyanın 65, lngiltereniıı 56, fusile Pa.rie'tir. 

ilk banknotlar 
Bucün allfbiımız banbotlann &Ur sonra 807 yılından mba

tarihi pek eekidir. hk banknotlar, ren aaLtanat •Ürmeie batJıyan impa-
1.a'nm doğumundan l \9 yıl evvel rator HaY"l -Tsung zamanında mey. 
Çin jmparatoru U ·Ti zam.a~ıırıda dana çıkıruttar. Bu inapar&tor, payı
çakmııhr. Evveli karaca denft11den tahta gelen zenginleri, tüccarlan, 
yapılan ve muhtelif resimlerle aüe- 9erf'etlerine laaı-plık olnak devlet 
lenen ilk banknotların teclavülii b . . ı_ __ .,,_:ı..- li 

·· ·· la da L!bar .tZlllesıne. ~u po çe ayarın-
azmıı, çunku saray r ve ıu da .lan kıymetli k.iiJtlan · bank· 
Mık arasmda kalluulsyormlllf. 605 ... yam • 
Te 61.( seM:leri arasında Çin hüku· notlal. yatumaga mecbur ed!or
meti. kağıt paralann umumi olarak muş.. 960 yılında saltanat ımren 
bıbal edilmellİııi emrederek bank- İm.parato;; Tay • Tzon da bu uaule 
notlar kağıt, mukavva yeya kumaı· dev~'!l ederek cıi~ banknot, 
tan yapılmağa baılanmıılardtr. 1022 senesinde hakiki baliııi bul-

Hakiki kağıt para ile bundan iki mllflllT. 

ver.ildlğl pek açık olamk anı&,ılan bu rinin kontrolu alhndadır. Bu mesa• olan bu koca htayı Japonlar ıimdi- lan Avuetralyaya karşı süratle hare• 
haberin hikaye edilen şekli hiçb~ feden ve garpten Arvustralyaya yar· Dk yalnız çevirmekle mi iktifa ede- kete ~edebilir. Cavayı almakla 
bakım.dan doğru ve ~teye vertıcli- dım artık imkan dişina çıkıyor. Ge- ceklıer) Yona buraya karşı da ta- şim.clilik Japonlar Pasifikte garp yan
t;i gibi de~ldir, hlç luzu~u olmadd ı- neral Wavcll'in birdenbire Cavadan arruza mı geçe<:cklerdir. Bu ikinci !arını temin etmiş bulunuyorlar. 
ğı halde durup dururken boyle uy ur- 1 k H" . 
ma bir tertiple yanlış neşriyata yol ~ ınara .. mdı~ta~ ~~kuınandmlı- - -= 
aç.ma.k gayretinin deliılet edeblleceğl gına get'mlmesı, f~knnuzc: her §ey- *ili lllJAMI ~ fSiV 18 n· . 
herhangi bir maksadı imlemek ve bu den evvel bu vazıyetle alakadardır. '~ = 
suretle de hem gazetenizin, hem de İngiliz imparatorluğunun en ıarkta· ------__ 
vatandaşların hakkmıd.akl flldrlerlni ki hududu artık Hindistandır ve in- L • 1 
bulandırmaıktan korumak üzere yine gilizler burayı müdafaa etmek. mec- 1 g m aç ar 1 
muhterem gazeteniz vasıtaslle L'in buriyetinded.irler. Ötesi Hollandalı· 
doğrusunu bildirmek lüzumunu his- lann ve Amerikaltların gayretine 
sedlyorum: t ked"l . ti 

1 - Böyle bir huzur ha.kkı mesele- er ı mış. r. 
Galatasarayla I.stanbulspor yarın 

Şeref stadında karşılaşıyor 

sine mülkiye müfettişlerince el kon- Cavadakı HoJlanda.l~n~ cesur 
muş n hele ba.na hlç'bir lfl!!Y sorulmuş ve kahra~anca harbettiklen anlaıı• 
~ldir. Öğrendiğime göre böyle bir lıyor. Denizde ve haıvada Japonlara 
if: daha 19311 yılmda. İstanbal bete- MI .fazla zayjat verdiren de Uzak 
diyagkıden Dahlllye VeWetlne ya- !Uktaki HoUanda kuvvetleri oldu. 
mlımıJ .e o zaman Vekaletoe llzmı Fakat bir tarafta hiç bir yerden yar- üs maçlarına yann Fener ye Şe- dikS.at tav.iye etmek llzımdır. Çün• 
gelen tetkllı:at yapılm~ır. (Belediye dım ve takviye alemıyan, öte yanda ref stadlannda devam edilecektir. kü ufak bir ihmal tela&i çok gÜç bir 
~ Veki.~tin bu 1ş iistiir!detti yazışma ~ç ve zor da olsa kuvvetlerini har- F.ibtüre göre bu batt.un maçları; takınbya ael::.cp olur ki flllllpiyonhı• 
orneklen mahkemede okunmu-;_ ~ bin gidişine göre takviye imkanına. Şeref Stadmda Bcşikıtatla Kaaunpa• ğun son zirvesinde bu pek arzu edi--
dosyalannda da saklanmıştır. Icap .. _ı.: 1 "ki uh . 1 t" B-.L. l tl-. vı G 1 1 1.!_ d V•ld" 
ederse onlann ömelderinl de goote- ~l!:. p

1 
a~~~ ~--a~~ .o ukanca ne ıc:- ~-;"~o~ a~ ~og usFpor, adata- en,..~ .. te::ı:~ egı ır. 1 ka 

1 
. 

reblllrlm) 71 n araan nanpımn zanacagı ..xG.T•• ıstanDuuıpor, ener uta m· UUDUD ~er :zoru rıı aşma• 

2 &nlca.rsda da. valilik beledi- afikirdır. Kaldı ki daha ilk günden da da Fenerbe.hçe ile Takeıim. Vefa Bqiktqla Kaaımpaşa takımları ara• 
ye teisll#l val1nln f&bsında v~laııdı- itı"baren laPo•lann ~a. deniz Ye iJe Süleymaniye talnmlan araauıda· aıııcla olacakbr. Kaeımpaphlar bi• 
ğı halde Ankara valisinin böyle bir h~va ~·-~ünlüğünıe sa.hip olıduidan da ~· Bunlıardaıı ayn. olarak da her rinci kümenin ilci senelik takımı ol• 
ücret aıınamış olduğu deliline gelin- aoz kötürmez. ilci etaddıa tıabahleym oynanmak malanna rağmen bir çok eski klüp· 
ce: Mahiyeti ne olursa olsun böy- Bu adanın uzunluğ-.ı yuvarlak ola- üzeıe ildnci küıne maçları yapıla- lerimizi geride bırakacak kabiliyet 
le bir muamele 'kanun kuvvetbıi ve rak 1000 kilometre, yalllİ İzmirden caktır. Günün mühim karşılqmaaı göstemıiftir. Genç oyunculardan ku• 
ba.,kasınm işlerine ölçü deierlnl ta- Malatya.ya oia.n mesafe kadardır. Şeref .tadında ıyapılacak olan Ga- rulan bu ekip bilhassa nefes itibarile 
Şlfa.maya.cağı aşikAr olmak1a. bera.ber Böyle bir arazi parçası da çetin °V'e latuaray btanıbulapor müaabakası· rakiplerine tefevvuk etmektedir. Be
.Ankara valisinin ne alıp verdlğlni uiml.i bir dü§Dlan kartımıda iki üç dır. Batta giden dört kliibümüz ara· tikta~lılar galip gelmek için fazla ça• 
burada, arayıp ŞQrmak ~ ri~~k günde tamamen temizlenemez. Yal· ınıiıda bulunan lııtanbulaporluların Jıflllak ve sıkı bir maç çı!: .... rmak 
bana olduğu kadar bu habe ~ .............. - ruz clah h k.:o.. ·· ·· ·· ·· ·· d ı l d-.l= l ye veren beledlJe nıeawnma Ü dü.- a arc ..... n uçuncu gunun e zaman, zaman çok gÜze maç ar çı· mecburiyetin cair er. 

İnsanın düşünmesi resme alınıyor şen bir vazife d~ldlr. F'a'kat madem ~anın başlıca ~~~~lası olan de- karması, batti hazan da kuvvetli ra- Diğer kar§tlaşmalarda F-enerhah· 
ki meydana bir bokka.bultık atılmış- mıryolunun keaıldiğı, Hollanda de-- kiplerinin her hangi bir dereceyl al· çenin Taksime, Vefanın Süleymani

PariBte Nevrobiok>Jl ~ de n lanıml ld1'& aUimd& beynin ııet- tir. muamelenin eamıı mıe fW'llıda ~ hakuv~~ ~~n kimilaı muma mini olacak neticeler elde et- yeye, Beykozun Beyoğluapora galip 
düfliıım.e ft fJlcı1n fotoera!i31ııi alan rlya1:a dolnl btr bit olanlc teııl>l\ JruMca anJatabilirim: mı edildıgı babermı alıyoruz. Bun· me.i, Galatasaraylılar için - pm- gelmeleri normal neticelerdir. 
bir dıbas bulmımaftur. .....ıı,ttr. ~ dıLırbı dtııfÜ"mede, Va.ktlle hkara vilayeti belecll,e lar iyi alametler cleğilıdir. HoHanda piyonluk yolunda Beş.iktqla a.tbaıı ŞAZI Tezcan 

1:nsan beynl, ~as "tOHaJla <101- etiat e8DUIDda ve,a ihpennede M""tt fik hlivl · • bikl" .J:!:.: 
tan binde biri tadar) i4liyeı:ı bir rad- dolnı lntiıfar mUhteltf çbıgller halirıi meclisi ttisUtinden dolayı bir hUZ111' ve u e te g ennın ır~. birlikte yürüdükleri cihetle _ haki- B '-- ... 
JO ne(9rlya.t meı1cezhıe benzer. Bu Bil- alır. Bu suretle, his, düşünce Te fi- hakkı 3:~U:~P al_ın~ayacağına da;: Japon ~arp ve na~liye -~ zayia• lı::aten tiütünülec;,ek bir mesel~ir. U ·~~ Beyoglu 
retle beynin n~rettiği elektrlk dal- kirlerin kuvvetli olup ohnad•ll belll kanun hükumlerını Dahiliye Vekal h_na ~agm~ Ca~a. ııgalımn P~ uzun Mal~m oldugu ÜZC"re Bqiktaşlı· Halkevınde boka 
gala.rı, radyo ampulleri vasıtaslyle olur. Sevinç, korlru, cieıhtet muhtelif tılnden resmen ~e yazı ile ııormuş, ıumuyecegı fikrını vermektedir. He- lar, aagı ıolu belli olmıyan ve oyu· •• b k l 1 k 
tıesbl.t ve kaydedilebllirler. Saldn hal- çheilerle tıeab1t ediJilııor. Dahiliye Vekfıletı buna ka~~k o11l- ı~ general Wavell"ıin Hincli9tana DUDU tutturduğu takdirde faDlpİyon musa a • . a~ı ya~ avca 

rak aynen ııu cevabı vermlştır. ~ tefsir edilirken buradaki A-'-- '-" k k det !t_tis. Beden Terbıyesı Boks aıanlıgı ta• 
c23/10/935 tarih ve 1052 sayılı ya-ı .. . ~uıu oue yenece u r - ap . 

ka 
,"kt 

1 
.. .,

2 
__ ,_ ....,..,_ müdafaanm artak daha ziyade Hol- eden 1stanLulsporu ikinci devre rafından hazırlanan program mucı• 

Ru. "zgArdan elektn"k lst•"hs·aıı· zıya tıjlw u-. ..... numi:U-.. - ı -1-'-ı A • • l b. ı b l b '-- b. · ·üv· · · Cl dül kamınunun 15 inci maddeSlle anaau an alakadar edeıı hır ış o .ı- maçlarında da mağlup ede~ bu mce staa u oıuı ırıncı gıne ıştı• 
8udııın elektrik 1st!hsa1 edlldltl bayonlan vücuda. geUrileıcek.tir. Tec- mevzn ta.kyldat ummnt ve mülhak rak telakki edilcfiği. eda müdafaa· uyı)ı fırtınt.yı atlatmış bulunuyor- rak edecek boksörleri te&hit etmek 
~ have. cere,anından da eMttrtk rlibeler ve bu mesele, mun.ffa.t.iyet.le bütçelere şimll olup 469 ıııe.yılı Büyük sından asıl maksadın Japonları yıp- J.ar. Şilndi sıra Galatasarayda ... Aca- üzere bu akıam saat 20 de Beyoğlu 
elde edlbneat dlflhıillme!ktedlr. Bhica.ç tlıceJ dDtten Almanyada h Millet MecllSi kararında ise belediye ratmak olduğu yolundaki sözler bu ha onlar da bu vartadan tdılikesiz Halkevi jimnastik salonunda bob 
AJmuı lllml, rllırıgt.rdan elektt!k elde ne en mnra a- bütçelertnln umumi ve hususi bütçe- akıbetin tim<liden taayyün etrrU§ gibi bir surette sıyrılabilecekler mi .. ) seçme müsabakalan yapılacaktır. 
edilmesi lçhı çalışıyorlar. • ft oeftJIUl1Dıdan elektrik bıliaı.salt ıs- lerden ayn. bi~ 1riitçe bulunduğu olduğu intibamı vermektedir. Takımların bugünkü durumunu göz Şehrimizdeki bütün tanınmış boksöro 
.Almmı tetntk neşriyatında blld1ril- 1ıu)ıQnJan kuralaeatıır.1 Bu R!'etle kaydcdildtğmden be~:re meclisi il;- Bu 'Vesile il~ çok kullanılan ~ önünde tutarsak _ ııla oynamak j terin ~irak etmesi temin edilen baı 

4lltne göre, A1man'1&da m.11htettf :vem ~ eJelı:&rJk ıneınba claba. iN- ti'NJncia ~n -~~ hüJcı alması cyıprabnu ta-biri ü~rinde de dur- ıartile _ Galatasarayın galebca.ini seçme müsabakalannda derece ka• 
Jta3ek mev-t:ileftie, rii?ıgArdan elektrik lmım.1ı17 olacak '\le elelctrlk ucuz elde muvafık gorulmuştür.11 • mak. faydahdır. Cavanın ele geçiril- ~ la _ı. ı. b 1 ~-L '" d zanan hokıörler Niaanan ilk hafta· 
llll!'l"f18l elde etmek 1ç!n teerftbe 18- edlJecekttr Buna benim tarafımdan bqıka bır . . . ·ı norma. o rwı; -.a u e~ uıznn ır. 1 k ed la 

· 'ff!Y H~V'elllne limm J'O)rtur '98.?lırtm. mesı ıw;m verı en muharebede Japon Sardtımıızıhlar; Befiıktapn birinci mnda yapı ~~ ~a a~r . en tallı" 
wııııwwwıtı ıw1& ıı w.-ı we •ı:ı •• J _Eter dotnı ile b1I ite alt tutu- ordusu yıpranır mıl Bunu incelemek devrede Fenere hükmen mağlUbiye- bu) boks bırıncıliklerıne gırmek hak• 

K • H t k • lan doaJanuı DahiliJe VeklleUne -ye- lizımdır. Bu yüzden Japon ordu, de- tini müteaL? ,am.piyosıluk ümidinin kım kazanacaklardır. 
iiUWWWA 

ay S e rı a e V 1 aklen be diyıe eô~l bilecek. Diz . ve hava _kuvvetlerinin az çok, tam::unen kendilerine geçmesi üzeri· Şehrimiz Halkevlerj ile boks spo-
mevkide değilim. Fakat tNl ilin bana zayıat vermea tabiidir. Anca& ~ ne çalıpnaianna baz vermişler ve runda çalışan klüp spercularnıın İş• 
taalltik eden cephesinden VeitlJetJe eonurıda muzafferiyet olduktan aon• bunun neticesi olarak üstüste iyi ne- tirak edeceği bu akşamki seçme mü .. 

K11JMri (Aıqun) - Halk8Yleri- a ~ ıplır- .içim ech!.n Te 9air 
tıİll çlışuım 11lc:lönüm~ ~i miittemilab "YUdlr. 
Japdan Kaynri Halkevi hina.ı açıl- DL._ • • 21 :ı..:.- "--LL ..s.:L.... 

K • · · H 'llL • .., DmlA IÇUl Ulll JırlUK m---ıır ... 
llllfbr. aysemun yenı aı._evı - ~.Heniz nnben -.. mo-
eenedeııberi yapılmakıta idi. BiDa bilyeler . makin • de 
179 bin liraya çıkmı§ güzel bir •er- bad t ~ mı ye-
dir. Bin kifilik bir müsamere ve si- a ae~lir. 
nema salonu, genit bir kütüphanesi, K~.mdc 6 ~ ~ kitap 
.müteaddit salonları, komitelerin ay· vardır. 

artık alış ~i _kalmamıştı:.. Meğerıra bu kayıplar bir orduyu yıpratmı- ticeler almaia başlanıaflardır. Filva- sabakalannan çok heyecanla olacağl 
k1 yeni bir tahrik teş&.>b~ mevzuu ya, yani onun barp kudretim ebilt· ki müdafaadan Enverin aynlmaaı tahmin edilmektedir . 
.-- olsan. Çönkii bu iş lstanbulda meye aebep ı Bilikis be ·· I ~- ı. d f L L! - • -~e lntııtaı etmtf "9 muba- .. _ v •• •• 

0 rnaz. r gun Ga ata.saray uutımın a u a .. 01r ta• 7 . .. .. 
keme de 1()11 safhaama gelm~. gordugwnuz gibi bu ordun~ zafer• dilita aebep olmuı iae de çok k~y· mart cumarteai gunu 

Bir seneden tazı.a bir •.ınanctır ld den_ zafere kOflDUllU tea:ua eder. metli bir oyuncu olan Arif teknik yapdacak maçlar 
belediye bu bapta aleyb1me blı" dan Veı:üen uf.it kayıplar seriden gön- kabiliyeti aayesinde bu IDn'kiİ da- lstanbul Okullar. Futbol Lig He-
al'b.A"ı ·halde muht.elif bahanelerle: rruecelt tahiyelerle telafi olunur. ha verimli bir tekilde doldurarak ,-etinden: Şeref atadı 1 - Tıcaret 

1 teşrln1sani 941 1arlhlnden başlaya- naan ~e~cudu ve sililı kayıplm-ı a:-.kadatın111 yokluğunu derhal orta· L f.t. Er. lisesi saat 14,30. 
Td: btılbhi a-rtssmdan mtıı:afat\T& iter ....ttit ikmal olunur ,eylerdenclir. dan kaldımufbr. 2 - Kabatq L. • Galataearay Cc 
tıllc; -,amşımadan davayı mune: 21 ~I yıpranma nıbt ..-e m.&Dftidi.r. Diier taraftan l.tanbuı.poıtlular ~ 1 S,40. 
tıefrlnisani 941, B klmumevTel Kl. Bir ordu zafer ve mu.eff.lüyet ümi- hilh ... aon zanumlarda eKi cryun· Hakem· Ş Tezcan 
13 ıw:nmusanı .9'2, 2 fU))at H2 24 f11· elini k b .... ~ ,_ __ _ __ L • • 
bat H2, 1lf! 11 .maıt 942 tarlİııerJne ay e • ._~ ~an yıpra_nmı~~t. MllUU arattıracak derecede lloz~ Fenerbahc;e tıtadı 1 _ l1tk ı:. • 
olmak üzere tam yedi defe. dunnadan zon. <>ı'~USU JÇJn IR .bu varit ~eğil- maçlar çıkarmaktadırlar. T~ a!· Yüce Ülkü ÜBeai -.at 14.30. 
1ıli1D: ettlmılşlıer '?e.Va mdıkemeye • ~diye kadar<;~ de dahil ol- ni kadroyu muhafaza etmeeuıe rag- 2 _ Pertevııial ı. . Darünafaı. 
welıııt,ıerıelc işi btr tiriü bltbme;k ei· tnak uzere hep kendisinden azlık Te• ınen geçen hafta küme aonuncula- L. aaat 1 S,40. 
lletılnıe y&n~ır. Ba anıda 

111

'"""'"--m•wuuwıı-•™••WWW rın<laQ Taksim klübü kar1J81Dda bile .. •••••••••••" .. 
J>ft siya.de dikkate .. yan olan* 1 hakikati bundan ibarettir. müfkülat çek.mittir ki bu idmanlan- e 
lılaan1H!'t'ftl Hl muhakeme ceı.estn- Artdt bQll uzun bir yürüyüşle tür- nın gün geçtikçe gevşediğine delalet PE R 1 
de beledfJe a.vukM.ı .IBllıbkemeden ~- lÜ geçtüenien süriliip bu afhaya eder. Tekrar eski va.ziyetkrini bul· 
Dl mIDilet istemek 1çhı ileri alirdütü ginnJş olan bu işin yeni bir ol&yını' mak için fazla çallflTlalan ve maç-ı ·~ 
sebeplerden birl de .. davanın tAlkip gt>ı llerl siirülmeshıde ve kılığı, kı- fare enerji ile çıkmaları lazımdır... • · 
eıdllmemeıd 1htlmallnden11 ba.hsetmlş yafetı de~tirlle1'1?k ba.nıbaşlka bir 5 · hl 1 b 
olmuıdır. Maih'keme bM>tri aıbmna çehre ııe gösterllJnelk tstıenmesindekl ~nsıya ı arın ozuk oyunlarını 
anlanan bu a,ak dmıme1ıethıden \'le aebep ft minarı izah ebn81c de ha- rnıyar tutarsak Calatasarayın bu 
J"& maıh'kemeye gehnıemeJertnden do- beri ftren ha)'ınever zata diifen bir maçta galebesini normal görürüz. 
la.yı bir aralık davanın Riya.ben gö- fidevdlr sanının. Mektubumun aynen Fakat bunun kolay bir galebe olmı
l"lllıneslne daıhi karar ~r. İşin neerını ?atufklrlıtmmdan dilerim. l:vacağını da ilave ederek oyuııçulara 

Nedir? 



AKŞAM ' Mart 1942 

DANS l Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesinden 

Boru döküm 1'Jerlnde kullanılmak üzere (250) ton ham gratft kapalı 
zarı usullle eksiltmeye konulmuştur. 

f SiN6APUR KORSANLARI 1 
1 - Sahamızda vagonda teellm muhammen bedeli (75.000) lira.dır. Musik..lye, edebiyata, resme meraklı ı ybn! •• dedi. 

attlyarlara çok raııgellnir. Halbuki aelln ufak tef.ek, .lsmin.l bllmediğtm 
dans meraklı.sı ihtiyar pelı: udır. Ço- bir .slt\t!'DllL art1st1ni hatırlatan biz 
tumuz için dans ancalt bir gln.ç11lı: tiıptJ.. 

2 - Eksiltme 25/ 3/ 1942 tarihine müsadlf çarşamba gii!lQ sa.at 15 de Tefrika No. 41 
müesseeırııtroe yapılaca.Jı:tır. 

avkillr. Onunla beraber geçer, gider NUıayet arkadaşım bir ltöfeye 
ye ma-.1 olur. ~ Bir aralık ntp.nııta.r önll· 

3 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için ~ldif mektuplarile bir-, Sultanın ka.n&, zango'yu çoat laa
llkte muhammen bedelin % 7.5 u nlsbetinde meblltı havi muvakkat temi- kanırdı amma, ne yapsın ki elinde 
nat melctuplannı veya akçesini nihayet eksiltme saatinden bir saat ene- bir kuvvet yoktu. Sultan Maıhmut 

Fakat benim ya.şlıhqlı bir do.$tum mümen geçerlerken dostum onlara: Une kadar müesseeem.lıJe tevdi etmiş olmalan lazımdıt. lnatçı, verdiği kararı derhal ta.tbi-k 

Yardır. Bu mt eW 9Mle ha.ricJJe me- - Ehhh •.. Artık beni tul& sabır· 
muru olarae Uza.at Şarkta, Orta Şartı:- sızlandırma.yınız. Şu 8lzln ırıaJhur 
ta -vıe 18"eçtıen iııpa.nya.ya kadar bil· danımua .seıyredellm lJelralım ... 

Postada. vuıa.,u1acak geclbneler muteber sa.yılmaz. eder ve kendi }flerine hiç kimseyi 
f - Grafite alt p.rtnameler taliplerine İstanbul da Bümerbankta, An- karıştırmaz bir: hOık~. K~

karada Simıemanıt Umumi M\cıürlüğünde ve Kan.bükte mtıemeseuı1.71Ckm nın sözlyle hiç blr 7.3.11lı8.n hareket 
bUlbedfıl verilir. (2698) e~zdl. tun Avrupa memleketlerinde bulun· Gençler giikliller: 

muttur. - Şimdi büfi* baba... Bbılm grup-
Dostum., ta gençliğinde da.na deal· tan iki klf1 eksik, onlar da geıatn

len giUJel fl'Yln ~ kendini kap- Hep birlikte bqlıyaca1tı2... Her bal· 
Qrnu.f, onım yalnız~ tarafına de- de çıolt beğen«eğtnlz:l tahmin ediJ'O" 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan 
Müessesesinden 

ğll, ilim cephesine de mera.k sıı.rm11. 
gezd1tl 17 memleketin dansla.nnı, btt
tün figürleri lle tesbit ebniftir 

Dünya edebiyat tarlli.1, dünya tiyat
ro tarihi, dünya musiki tanb1 glbl, 
o da bir cdünya dans tarlhh yu;ınap 
tarar vemılştir. Onun bilditl zam:ı· 
nına alt danalan, 9i valsleri, kad
rlllerl, da2ut. lsmlnl beceremediğim 
birçok oyunlan k.lm8e bilmez. Genç
liğinde kendi de d&M ec11!rınif." Şim
di ha.kikaten g!izel dana edenleri, bü· 
yuk bir zevk, derin bir hayranlık ~in
de seyrediyor. 
Avrupanın en büyük daruıözlerlnl 

gonnu,tür. Hatta bunların bütün 
dıı.ns figürlerini de bilir. Dans hak
Jtuıda senelerce kökleşmiş bir fikri 
'Tardır: 

Aztzmı ilk insanlar konuşmakt.arı 
evvel şarkı söylemeğl, yürümekten 
evvel de dans etmeği Öğrendiler . •• 
Dans ruhun anularını, en ince tarz
da anlatan bir şeydir. Evet dans; 
edebiyattan da. musikiden de, reslm
den de, her şeyden daha incedir ... 

rştc o günü de eski dostumla. ayn~ 
m 1 11 üzerinde konuşu~orduk. O gU-
2<"1 1lmak şartlyle şark dlnslannı da 
garp danslannı da beğeniyordu . 

Efendim, diyordu, emin ol çıf
V-telll güzel bir oyundur. Fakat bızde 
h~ l:il:i çifretellly! bUen yoktur. Bu 
gol'duğümüz, seyrettiğimiz acayip bir 
dan<; kırmasıdır. Hakiki çlftetelllde 
öyle hart'ketler vardır ki bunlar garp 
danslarına bile sirayet etmiştir. Ben 
garp danslan arasında şarktan alın
mış blrcok tlgurler tesl>lt ett.lm. Son
ra en bayıldığım şeylerden blrl de 
bal tıerdir. 1889 tarihinde Ru.syada 
bir balet seyretml.ştdm Aman ya
rabbi!. Aman yarabbi!.. O genç kız
ların ayak parmaklan uçlarında yap
tı~: hareketleri. . Emln ol dansta kü
çuk ayak parmaklarının uçlarl ile 
ruhunuzun ifadesini etrafa dokmek 
kabildir. Bir balet kw ayaklarının 
parmaklan lle konuşur, size roman
lıır anlatır ... Evet iki ayağının par
mak uçlan ile ! . . . 

ihtiyar dostum Q011tukça cotuyor 
dans•n inceliğini anlata anlata blr 
tur.u bltlremlyordu. Kah Hlndlçlni'de 
gordüAu - kendi tabiri ile - rakka
selerden, kı\h L.o:ıpanyol daruözlerln
den kAh Viy:ına vals!erlnden ba.hse
diyordu. 

Bir aralık sözünü bltJrdl. Bana: 
Biliyor musun, dedi, bizim en kll

çuk torun haftaya ni.şanlaruYor •.. 
EvvelA bu işe iUraz edecek oldum 
Do~rusunu istersen onu daha b&,flta 
bir şeklide f!vlendirmek niyetinde 
idim. Fakat oldu bir kere işte ... Haf· 
taya nlşan... Yalnız bir şeye }>M 
memnunum. Bizim müstakbel gellnle 
blrndcrleri f<?vkalade dans meraklusı 
ımlşler... itte buna pek memnun ol
dum Gellrsln değll mi? 

••• 
Ertesi harta ihtiyar dostumun en 

kuçuk torununun nl-3anına gittim. 
Salonlar dehşetli kalabalıktı. Şık şık 
misafirler aruında çot güzel ve genç 
k dınlara sık sık raşlamak mümkün
du. 

ihtiyar dcıötum da bu gecenin şe
refine kendine hususi tanda çeki dil· 
zen vermişti. Slnemal:ırd:ı grandük 
rollerine çıkın aktörler kadar m
rif'ti. 

Ona ba.karki'n kendi kendime: •Htı.
kücaten pek şrlt, pek güzel blt Uıti· 
y r!. .. • diyordum. Beni görünce ko
luma girdJ: 

Gel, seni gelln.1me takdim ede-

nun. Irmak - Zonguldak ha.ttı Wıerinde tren hatt.ma tKriben 200 ft Ballı-
.Ahbabım bana döndü: kısık tsta8100una b1r kilometre mesafede klln ruhaatı.mız altında bulunan 
- Efendim bunlar a.ralannda bir ocıı.ttan 40.000 ton Jd~ tqı Jhracı açık eblltmeye konulmuştur. 

dana heyeti tetkU etmJşler ·. • Her hal- 1 - Ballrkı&Jkta ngonda teslim muhammen bedeli 128.000 y6z ylmıi 
de bir bal~ peye« gtbl bir fe1 ol&- aetız bln liradır. 
cak... İçlerinden l'klsl ekslkmlf." On- 2 - Eksiltme 20/3/1942 tarihine müıısadif cuma günii saat 15 de mn-
lan bekliyorlar. eıssesemlzde yapılacaktır. 

Bu. anı.lık gençler: 3 - İateklllerlıı:ı eksiltmeye girebilmeleri için mualımmen bedelln % 
-ıtte ... İşte geldiler ... Hemen bat- 7.5 1t nllbetinde meblltı haTl blr kıta muvakkat teminat mektubuna 'leya 

l.ıy_ablllrlzl .. dediler. bu miktar teminat akçesini etslltme saatinden btr aat eTYeıtne kadar 
Dıtiyar do6tum büsbütün sabınm- mileıısesemble temi et.mit olmalan lAzımdır. 

lanınlftı. Mllstakhel gelinin erkek 4 - Klreç ta.p ihracına. ait şartname taliplerine İsta.nbulda Sümemanlt 
tardeşl cad>anda SC8len<H: Şut.esi MildürHltünden Ankarada Sümet'bank Umum MüdilrlQğilnden, Ka-

- •Rlo Grande• yi çalar mısınız? rabükte miiessesemJzıden billbedel verilir <2699) 
Ca7Jban t başlamadım gellnin kar-

deşi ihtiyar dostuma: 
- Asıl, dedi, bu parçayı Pol v~ 

ma.n'ın orkestrasından dtnlemell idi-
lnhisaTlar U. Müdürlüğünden: 

niz... Malbl cinsi Mlk dan Şekli Günü Saati 
Arkadaşım şa.aıkın sordu: Tahta ayakkabı 500 çift Pazarlık. 10/3/942 lG.50 
- Klm dediniz?. Kere.t.ıe 174.992 M3 • • 11 
- Pol Vaytman ! . . . Na.sıl bilmezıs:l- Mentete 20000 adet • • 11.10 

nlz?. Dünyanın en meşhur ca.zc18l... Fıc;ı tahtası 2000 • " .. 11,20 
Cazbant kralı... Bab.llt kolonya 32000 • 25 CI. ~ • :. 11,30 

Böyle savledikten sonra. ihtiyar ~ Şi19 kapalı 180000 • 50 CI. Ulc • • 11,30 
turna: .Bu nasıl dans merak.lıa-• 1 - Yulı:anda yazılı malzeme pazarlık suretlle satın ahna.ca.ktır. 
mimıı.sına gelen gözlerle ve mtı.ııfa.fi& 2 - Pazarlık hlzalannda gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta Leva.-
baktı. Ve nihayet cRlo Grande• haf- zım binuında Merkez Mübayaa Komisyonunda yapılacaktır. 
lıı.dı! Teneke kutular içlndıe çal.ka- 3 - Tahta ayakkabı, Bakallt kapak ve mente~nln nümunesl, kereste 
ınna~·Çıvilerln munta:ııam sesleri an.- ve tahtalann ebad listeleri Levazım Şubesinde görülebUlr. 
smda salonun ortasındaki gençlere 4 - İsteklllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif ede
sanki birdenbire kwn sancısı ya.hm ceklerl flat üzerinden % 7,5 güvenme parıı.lıırlle birlikte mezkür alım ko-
Allah ,ermesin a.pandlsit krizi' gelmlf misyonuna müracaatlan. <2662) 

gibi hep birden kıvranmaRa ba4ladı- * 
ıar. Muslltl ile bera.ber gayet garip b1r lli.n tashihi 
t:ı:kun hareketler ya.pıyorlar, hattA bir
birlerini itip k:ık.ıyorlardı. Bu arada 
müstakbel gelinle, kardeşleri ve art:a
daşımın torunu orta yerde atepe baıt
lamışlardı. Olduktan yerde lakarpin
rin kimi takla atıYor. kimi ltalças 
tepiniyorlardı. Ve tcplne teplne bir
birlerine yaklafıYorlar, gene tepine 
tepine birbir~nden uzaklaşıyorlardı. 

O takırtılar arasında etrahndakilıe
rin kimi taklaatıYQr, klml kalçası 
yerinden çıkmış gibi virgill teltllnde 
lki büklüm dolaşıyordu. 

Kendini yerden y~re a.ta.nlar mı i&
terslniz, yoksa blmirlertnl tetmell
yenler mi? Ve bütün bunlar dana n
gürlerl araaında geçbordu. 

Dans bltlııce et.raftan m--. blr 
aııc{Ş koptu. Ve yeniden dansa koyul
dular. Sanki flddeUI müshil 11Açla.n 
alm~lar da, Köprü üstünde birden
bire hiç tahammül edllmlyecek bir 
tam:ia kann ~nlan tutmut gibi hep 
birden tıvnlmlflar, kasıklannı yıa.ta
lamı.tlar etrafa .!lllldırmata başladı-

lar ... 
Bazılaruıda stepler gırla. gidiyor '9e 

öyle flddetll teıplni:?Orlardı k1 Si 
tonatın cıamlan ~ zaoeır zanııır
dıYQrdu. 

Ouetıemizln 24, 28/ 2 ve 4/ 3/ 942 tarihli nüshalarında intişar eden tn
hisnrla.r Ummn Mlidürlüğünün muhtelif melzeme alımı hUkındakl Danı· 
nın it:lnci kalemlndelc1 kereslıe miktarı 174.992 M3 olarak yazılaca.k. iken 
Mhven 1'14992 M3 olaraJc yazılmıştır. Tashihen llln olunur. 

Gümrükler muhafaza Gn. K. Sabn alma 
Komisyonundan: 

12 .Mart 942 pel"fembe günü saat 15 de kapalı zarf usulile ve 22000 Ura 
muhammen bedelle 2000 çift er kundurası alınacaktır. 

İlk teminat 1950 llnµ:lır. Şartnamesi Ankarada Gümrilkler Muhafaza 
Geı.el Komutanlığında, İmılrde Gümrük Muhafaza Alayı Komutanlığı{lda 
ve İsta.nbulda Galata Mumhane caddesi 54 No. lu dairedeki satın alma ko
misyonunda her gün görüleblllr. 

İsteklllerln kapalı zarflannı eksiltme saatinden nihayet bir saat evve-
line tadar aö-zü geçen satın alma komlsyonunQ Yermeler!. (2351) 

Ankara belediye reisliğinden 
1 - Belediye Yollan ihtlyaçlanna sarf edllmek üzere alınacak olan 300.000 

aôet parke t3fl 15 gün müddetle ve qpalı zarf wıuıue etsiltmt>ke konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 30000 liradır. 
3 - Teminatı 2.250 liradır. 
4 - İhalesi 1713/9'2 salı günü .saat 11 de yapılaca.tından şa.rtnameslnl 

görmetı: bteyenlerln her gün encümen kalemine milracaatıan ve isteklile
rin de ihale günil o!a:n 17/3/942 .sah gilnü saat ona. kadar 2490 numaralı 
kanunun 32 nci JDMY.!esl sarahati Voe9hlle tanzim edecetlerl teklif mektup-
lannı beledif9 dartealnde müte§ekkll encümene vermeleri. (1442 - 2850) 

Nafıa Vekaletinden: 
O zamana kadar kendJalrıe dl.ıtb.t 

etmedlt1m ihtiyar dostum beni dtın
tü. Yüzüne baktım. Bapı!l&n kes1lmJt-
tl. Krsık blr sesle: 19/3/1942 pertembe günü saat 15 de Ankarada Na.fi& Vekileti binam 

- Aman bent dl§&ny&, beJıll:ona, te- lçinde malzeme mtkUlrlüğii odasında. t.oplanan ına.l2ıeme et.slltme komlsyo
mlz havaya çıkar! .•. dedi. Hemen m- nunda 5000 lira bedel ta.hmln edilen bir sondaj takımının möbıı.ya.a.s1 açık 
!una girdim. Korkm\lŞtum. BO;Jllc blr eltslltme uınıllle eblltmeye ltonmuttur. 
fenalık geçiriyordu. Davetlller o a- Ekllltme prtnamesi ve teferrüatı bede181.a olanLk malzeme müdürlü
dar dansla meşgul.dil di ıcmıse bbd tilndeu alınabilir. 
görmedi. Balkonda temiz han. teodt- Muvatta.t tem1na.t 1375• liradır. 
sini aı;tl İltetlllerln muvakka.t tıeminat ve §artnameaindeki Teaalk ile birlikte 

_ Aman, diyordu, dansın bu hale ayni gün saat 15 e kadar mezkftr komisyonda hazır bulunmalan llzımdır. 
geldiğini görmeden ölmeyi ne kadar «1546• •2937• 
isterdim. Gördün mü? ... Dans de<Uk
leri şeyi gördün mü? •.. 

Kelreledim: 
- Tuhaf gelecek amma ben de petr 

be~endlm' - dedim. 
Dostum dü.,man gözleriyle baktı. O 

günden itn>aren tanıdılı en .kaba 
zevkli• adamlar arasında ben de 
1"1lrlm... Hikmet Ferlc!an S. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Semti Mntıallf81 Sokağı No. su Clnsi Aylıtı 
Gala.ta Kcımankeo Necatlıbey 230/ 2M DünAn 8 00 

Yukarıda yazılı dUk.lcan 31/5 942 günü sonıma kadar kiraya ~rlle
cek.tl.r. İbaleal. 9/3/942 günü sa.at 14 de yapılacatuıda.n ısteklllerln Beyoğlu 
Va.kınar Başınüdftrliiğü A.ltarnt knlemlne müracaa.tıan. (2800) 

Zango, hükümdann kansmda.n da.
ha zeki ve a.nl9.J1'}ı bir 1mıdı. Saray
da o bir dereceye kadar lstedıttnı 
yaptırma.ta muvaffak olablllrd1. 

Halbuki, TakBJccİ bunlann hiç biri7-
le ölçülemlyecek kadar pifJldn, Iwü
zar, anlaYl§lı ve becerildl, a.yni za
manda da hepsinden QClk güzıel bir 
kızdı.. yüzü lekesiz, ba.UJlan mi.nalı, 
vücudü şehevi ve ince duJguluydu. 
Onun e~ne çok kalabalık olan Sln
gapurda blle raslanamazdı. 

Cohur sultanı, eline d•n böyle bir 
kızı elbette kl, kolay kohly bırakmı
yacaktı. O gece cariyesini çatırdı: 

- Zango! Bana güzel b1r aı1ta.d&f 
geldi. Onu bir müddet yanımda. alı
koyacatım. Haydl git, Ta.kam ııe Ito
nuş .. ve onun blzlm memkıketlmlze 
niçin, ne maksatla geldillnl ötren! Ve 
sa.kın kendisini incltme ! 

Zango hükümdardan bu talimatı 
alınca Taıkakonun yattığı odaya gltt1. 
Korsanın kızı a.qamüstil yemek ,.r 
yemez bir sedirin fuıerlne 1ımnnu.ıı. 
Çinli ltadm ona yolda fUlllan söyle
mişti: 

•- Biz Çlncle, manen muztarlp ol
duğumuz zamanlan çabuk geçlnneılt 
lçin çok uyuruz. Uyku, iztırabın düş
manıdır. Gönül ıztıraplarmı ancMt 
uyku yener!• 

Tnkako bu sözleri wmt.ınuYQrdu .. ve 
o a.kşam Çinli kadının dedil1nl yap
mağa karar vcrnılştl. 

Sultan Mahmudun caıiyesl içeriye 
girdiği 1.aman: 

- Uyku için çok Mendir .. blru 
konuşablllrlz. 

Dedi, Takakonun yanına oturdu. 
Taka.konun da konu§tData l'htıl.yacı 

vardı. Kendisini böyle bir cariyenin 
yoklam::ıLta geleceğlni tahmin etmi
yordu. Zangoyu sevlmli buldu; başını 
kaldırdı, duvara yaslandı: 

- Sen kimsin? Sa.rayda va.zi!en 
nedir" 

- Ben, sultanın para ile satın alın
mış llk ve son carlyesiytm. Size sul
tanın emriyle hatır somı.ata geldim: 
Bir şeye ihtiyacınız var mı? 

Zangonun konlUJID8.Sl Takaoknun 
hoşuna gitti: , 

- Sen çok sevimli blr la213m, dedi, 
sultanın zevkiselim! varmıt. Senin 
için verdlitl para boşa gitmemiş sanı
rım. 

- Sultanın zevklsellmlne ben<len 
d.ıha kıymetli blr örnek var. 

Taknko, Sumatralı ca.riyenin ne de
mek lstedltini anlıyamadı. 

Zango gülerek Ulve etU: 
- Sultanım!Zln sbıden fazlaca bot

la.nm:ı.sı bu zeV'klsellmin en btıyOk 
dellll (ieğil midir? 

- Fakat ben, COıhurlula.r Japonla.n 
hiç sevmezler dl~ d~,..tum. Sul
tıanın benden hoşlanmasma hayret 
edlYQrum. 

- Yanlış duymuşsunuz. Biz, esner 
insanlarız. Siz, san derllblnlz. Esmer
ler, sarı derilileri çdc severler. 

- Bizim slyogonlar ve asilzadeler 
de esmerlerden çı<>lt hoşlanırlar. Hat
ta Tokyo sarayında kapatılan bir 
muslüma.n kızı bütün a.stlzadelertn 
diline dilttü. Bereket -vıendn kızca.tıs 
hastalanıp öldü de herbs m.eraktan 
kurtuldu. 

Zango bahsi değ'lftl.rdJ: 
- Slngapurdan ml geldlniz? 
- Evet. Oradan Cohun. güçlükle 

kaçablldlk .. 
- Orada ne }fln1z vardı? 
- A.. bunların hesabh sultıuıa. 

verdim ya. Uzun tma<tıya 881la da mı 
anlatacağım? 

- Sultanın o ~ere inandığını 
sanıyorsan, alda.nıyor.run. 

- Sultanı nasıl inandırmalı kl, ben 
Yamadn.nın kızıyım.. bent Slnga.pur-

Yazan: İSKF.NDER F. SERTELLİ 

clak1 prens Nahl. - §ehrl gezmeQe in
diğim za.man - adamlarlyle kaçırttl.. 
babam da §ebrl ateşe l'frdi. 

- Siz de oradan buraya ltaçtum 
demek? 

- Q7le 1a.. buraya kaçma8a.yd.ıJc. 
prensin Jrotkuooe lcendhnl öldilrecetı:
Um. 

Sultan Mahnıudun carlyelll J&V8f 
yavaş Takakomm aödertne tna.nma .. 
ba.şlamıetı. Ta.kako da ~ bir 
kızdı; herkese kendi.sini sevd1nnesiııi 
bUlrdi. 

Zango biraz daha. kon~ulttaıı aon
ra, korsanın kmna acıdı.. sultana 
geldi: 

- Yamadaıım kızı s!zden tela.at 
bekliyor, dedi, onun dotru ütü lıAr 
kız olduğlma inandım. Bamsı Shı
gapunı ateşlemiş. Biz Sumatra.da 
iken, Yamada.run en bQfük dfi4m,am 
prens Nabi oldutunu duyınQftuk Ta.
kakoyu ve onun adamlannı hfma.1e 
ediniz.. onlardan arar g6nnzestnts, 
dedi. 

Zango, korsa~ın kızı hattında al
ta.na bu sözleri söylerken 8Ultanm 
karısı. kapı arasından dlnl1yoınlu. 
Sultanın kansınm lastanç1* da

marlan bllsbütün t:&banruştL o dnıe 
kadar bir carl,.enhı meftudiJ'9t.1ne 
bile tahammül edem~. timdi de 
sara.ya bir Japon lı:m. gebnJftl. Hem 
de hepsinden güzel~ 

Sultan Mahmut, Zangodan bu a
hatı alınca '!'akak.oyu daha ook .,,,_ 
mete ba.şladı. 

- Baydl öyleyse, gtt, onu bura.ya 
getir .. kendisiyle kontJ'8Catnn, dedi. 
Sultanın gece karanlıtında Jıı.pcıll 

dilberin ı kendi odasına çalımıaııım
dan büsbütün Jruşk.ulanan k1*aDç 
kadın derhal perde arkasından 09-
k:lldi ve Taka.konun sultan Mah
mutıa o gece ba§bqa. Imlmamas iflD 
düşündü, töJle bir çare buldu: Kor
sanın kızını tehdit etmek. 

Hemen Zangonun arkasıııdaıı q.. 
tu: 

- Nereye gldiyoraun, Zanco? 
4 

- Takakomm odamna •• 
- Onu kocamın yanına l&Q.recet:-

sln, dettı ın1? 
-Evet.. • 
Kadının 'özleri döndtl: 
- o bu gece kocamın oduma s&

mlyecek... 
- Sultan böyle emretti. Oötiiımelıt 

meobunım. 

- Götürem.iyecek.sln, Zancot S. 
ıbu gece onu öldürecettm .. 11e .-ı lıa
na yardmı edecetı:.sln ı 

- Kabil dettı, atttı! Ben bu Jş1 J&
pamam. ceııa.t bue'Gnlerde baltumı 
bllemU,, av bekliyor. 

Korkma! Sa.na bir oey olmaz. Ba 
Japon lredlsinbı derlslnl J'Üll6p bir 
davula. germek QClk bot olaıcıK.. ~ 
di, ba.na yardım et. 
z~ yav&fÇa ta.ranhta dılldı, Ta.

Jr.a.koya kottu: 
- Ey denizler bAkiml Yamadanm 

kızıl Seni sultan betı:liyor .. fllbt, .ı
tanın Jı:anaı da cblp.nda, aen.tn can.mı 
aimata gelm!f.. dunımmı ocJk tetııı
kell 
Taıkako güldü: 
- Sult.anm kaNI beni Mdtirınek 

mı istiyor? 
- Evet. Bwı u bana açlılıça .ı;yledl. 

Talilıln van;a, Irurtulu1'8un ı 
- Bu kadar yaman bir Ddln mı

dır bu? Fakat ben ~ -
lyl bllen bir lazım. 

Da.ha fazla konuoamad.ılar .. odama 
kapısında tlM&'I diye~. lçerlye to 
metre uzunlu~da bir yılan glmıete 
başladı. 

Zango yılanda.n COk tomardı. H .. 
men blr kenara c;ekilcb: 

- işte.. boğuş bakalım, TakakDI 
Bu, sultanın kansının yardımcılano
dan blrldJr. 

Tnkako itldallnl kaybetmedi: 

- .Sultanın kansı yılanlarla d~ 
mudur? 

(Arlmn ••r 

EY KADBR! 
Aşk 

buuım Tcrcliği nıuıiha.tkrin tamamen atılma.lıarı, Melihaıun batana gelmit Bu mülahaza ile ağ elini. karyo- halde Melihuun göisüme aapladıja 
yerinde olduiunu kabul "Ye 'İtiraf olan felaketleri anlatmuı sahnesini luanuı baJt ucunda duran küçük bıçağın dokunamadığı luı.lbime nİflUI 
edl:yorda. Yalnız bu öğütlerin zamanı ve e.ki çocukluk aritadAflJlın bunca nuuaya uzatarak çekmeyi açtı, için- alayım bari .•. 
geçmıİf olduğuna kani bulunuyordu. denaetler kUf18mda kendilıiıne kartı den dolu tabancayı aldı. Kolunu Fahn. bu k.uar ile boylu boyuna ve macera romanı 
BaLw,, zenırin olmaktan çok uzaktı. duymu9 olacağı bakla infiali. kendi· uzatırken, yaraa fena halde mzlamlf, uzandı. 

Nakleden: (\'I • N8) K.endW iM falcir bir sene; aayılabi- .mden inbhm aJmak hUMl9Uftdaki baiırmamak için dudaklannı iaır- Sağ kolunu yukarıya kalcluarak 
lirdi Halbuki Fahri, falmlik aözi.inü lumnı gözlerinin önünde canlandın- mai• mecbur kalmlfh. AJ'bk kendi- tabancanın namlU9Unun aiznn eol 

ihtiyar blkim, ayala blEti: ZanUı iNııba. oil- ,........ duyar duymu. korkuya kapılan in• yordu. Iİnİ, bu hayattan kurtaracak vuıta memellinin üzerine dayadı. Tetiii 
~Sana söylemek iatedijim bun- eiildi. elile .lm oı.ch. boiak n aanlarclaa idi. S.,.etnz. öi6tMlz. ei· Tefeci HüıMPı ile. b.çak yarua· elinde bulunuyordu. F.lari aa acı çekeoeii anda, odanın .içinde hafif 

dan ibarettir. ltlerüa hakkında em.ia titrek ~ ...a. .,.hum: .. .. ı.n...,iz. mutena ~ f~ ~ mn t..mle ölmminclea Ye ..tııte ... dütüneıft: b~. ırüriiltü oldu. Batma. o tarafa~ 

Tefrika No. 190 

ve mü.terilı ofabiliraia. Yep11ıe•p - Oil...a. nca ec1--. dUfllll ta· hay.1a nazanncla hiç bit eiıemmı- netl..te Termit olduiu paralan _ Biraz sonra bu keomekett-a vır.ınce kaqwnda bir heykel siW 
fedakarlık ne. ka~ ~ .,.. alır llD· Ba düflnc••· ır~ ~ eıt- ~ ~...._ 81,1. ~~ile kea· Jr.a,,be«ım ıim:clen kodduiu dbatle. brtuluyonmı. Fakat ne yamk. Otu- daran çocukluk arkaclqau ııör.
~~ursa .o~~ stl~. tmzilll ~ ~ .,.. ........._.. IGm tlıldit ecl. clWmi. daimi. Wr iaülır, bilm~~ tG- w. ... olduia ııD Ondete de zuma henüz yeni baıltmı. O.- aibi rek "'9: 

gunJ • ~klersleıu ~. "M met· ~ ~ -:;c& S.... ek ~ ~~ ....,., Ye aap IÇlllde miinLca~t eeım., 0 da &er.•••• kar· aailam bir ııenc:im. Zek&m, tahtıilim - Ce.cleıt MD laİIİa. ~· a.p.. 
er ve sitem e yorw iltellMID. Yenyor ......_ t11tK -. -n.&..=- LJ..... • ~ _,.,,L_ '- _._ de . .........:-~ LL~ -----L . • maJr:tan k-.dWıııi tutamadı. 
Yalın ~-L • .. • -"1-1- E L_L Altlk L..-.ı_ı ___ ul~ 11 •..-.... _. •-- - O•r11& ~e, ına&A'lt meaat ,,_,... ...... ıçm 

ız yauıata geçıreceem s.......,. - nt U91MlC&ira ~- • bllanmak lwe bu .....ı.a -.tın en 1ü mi lan ..,.den m.la b.· A't'Ulı:.at aoiukbnlıhkla: 
eNUWnda ailemizin ıeref ve UIDUR- 8'ılMı.. cbılaa zVade .... F* ...W.• 1ı:-........ br.diıwine v•ile- aJaua ol.ıc.ktı )u zu u. 

0 
Sen-et ~ ::;_... - EYet benim. Böyle a....-z D-

nu dütünmeni rica ederim. Sena bü- rVi a1n...-. 5ptl, W blklDGt c:ek penıılula y·pmek ilt mı,orda. Fi • : ~orumJd.n • ~hazin ha· yanıtimi beklemiyordun deiiJ mi> 
tün kuTVetimle içinde buh.mduiun olarak odadan -L,_k-. • .ıı..1.-- ela- AhlAlıwezLjı, clw.etıi JIMITdanda ~ 1.-.i taraMıaa tedkik MM. ı · ~~!? d c.ı, - Sen · -X--- L_.ı __ -L.. 

•• L··ı • k ~.L...-L • • ~ ... ....._ Ll! ,._~ L-1- _,n,..r..__ -ıt.- 'f'llZbılllti eon derece feci .. c; ... n..ordu. • .ızan Dllltlft 1••• mı, AY-.u ... - .._.. 
muş.us vanyetten ur~ JÇD\ ı.~: ııua. ~ uuc. ... .._.... ...... en " ·-ı din~ 
yardım edeceğim. Fak.at mahkelll'fr - Tekrar ıeleceiim. dedi. aıtlk ba denaetten tüs>M ad.nezdi. Baıbea. ma~~-de .s.iiria .. m. aör- Odada kim..,...ikler yoktu. Fahri _ M.:...:_ ır.ı-.:.._..:_ .. C! __ , L-_ 

Bu ee.~--. :muıbekWt bu mekt N.Gınü alindeki tabanca71 vücuclunun bangi ,_,... ~ ... ,. .... ır ~uoor 
lerde süründüğünü ve ailemizin na· Fahri, odad.ı yapaJl9]mz Jı:elm•fb. .. aaılte ~ • • ~. 0 

• • 1°~ ter- taraf111A sıkacağım düşünüyordu: rete diifüren ıtebepleri anlıyonan. 
mı.tt ve ,erefimn kirletildiğini gör- KapıSI açık duran bit:itik odada, emıe kader çe•!*86' olıdaju entn- cih_.ı. ~ ~e biraz C'YIVel . Bana alç.akça ihanet ettijia, nankör-
rnektenaıe, ölmeni tercih ederim. Cü- haata~akıcı hernJire, gelen bir miıla· ·kalan, çok aevdiil Meabaya karp ~ mı idi> lt1e Fahd de - HeT ha1de kurıun bota gıtm~ lük gÖ&teı-diğin için 9Cıllden nefnıt 

.. 1 . d d d a· . c._ ·ıe b" k " . . ya-~ tıocavüzl ~ordu. Nlıayet, babasmm ba anutıunu yerine getire- mele lizun. KUTJUnU can al3eak bır tm kliW• ı- elı,"· hf!l __ 
runı enn. mey an a ır. ır 'lnaan nr ı ır aç eoz t.ee.ti tamf, •onra ,..._. cek ekrar • . . . . e e ııun llZllll g 01gme u.uu.-
için şeref ve namus ayaklar altına baba oğul arasında cereyan eden liiz&nd.. m.-- dfifl1liiftl.. .. ' ~ •• " l;ura,_ ıreldiii z"'.'1'~ yenme wabet ettiremez.sem abdaU.k diyorsun. Bu diifüncende bakhaa. 
alındıktan sonra hayatın ne kıymet mükalemeyi dinlemek için müafiri. CeTdet, Meli>: n teykifini ögre- kendUDn!I ohnlif balac:aku. Fabn, ın- ohır. cAcaba burada ne yapmağa geldih 
ve ebemmiye.i kalır) Seni bugüne brralcıp odadan çıkmıJtı. ll!İr öğremnez, her halde ded.1 onu ti.ar etkeanten kodmıuyor, bunu Acaba, tabanca.Y1 hanp tarafıma "'..ıalini de kendi kendine somyoraua. 
kadar 'bahanın şefkati ve sadık bir Fahri, bahasının arkanndan kapa- gö:ıneia aitıuittl baatine kadar s&MDiü hayatın t.bit sıksam) Ba~ma mı) Hayırl Çünkü Şimdi bunların hepsıine cCTap T,.. 
doet1.1ı, alicenaplığı kurtarmııtır. Fa- nın kapandıimı işitince, yilztlnde Fahri, Meliha ile c..dedn tekrar .,,. b.c;amlmaz 'bir aeticeei olarak ı.- kur""' lı:afa taaımı panun parça oeğim. 
kat bu ha~ sonuna lcadaT süremez. oeytani tebessüm tebu belhdl. Ba- bulu,.nalan, ........... llllcaiına lalı:ld ec:llycmba. odecel:, :Yiizünıü çjrlcinlflfliı'ecek, • (Arlu. Tar) 



7 Mart 1941 

( Günlük Borsa 1 

lö. it. 
sat.ıs ou Ttım borou ı. ıı. m a.'15 

• • 1 fkramJ.J'ell 11.JO 
ı 1 llm ~Krpni Is.DO 
• ı m4 sı.........zmınmı ı U.75 
, a lilM - Eısmcan H JJl.86 
, • 1M1 Demi1"J'obı ı.t1kram u.n 

Dem.IJ:,rollan tabrill m 8L-
De:mh70ln m.Dmımrt 4g.!S 

BULMACAMIZ 
ı 1 1 ' 1 • ' 1 

, 

·KOCOK iLANLAR 
ta1lde ahvalln cıevamı 

mllddetınce 18.1?1 muanen rtın
lerde haftada lt1 Ter& 1lo deta 
n dllecetttr. 

GENÇ BAl"AN ARANIYOR - C1d- EİRALIK BAHÇE - Oıtaköyde, 

anıte 1 

DENİZ KENARTh'DA - Konforlu 
mabUyeU bl.r oda klralıktır. Ayazpa
oa. İstanbul Palas 18 No. l"G. mürnca.'lt. 

dl b1r ba.ynn yazı Sşlcrlne }'a?'dım cOrtalcöy Palııs. nnmUe mnnıf gaztno 
edilmek Dzere daktilo bayan ıstenı- ba.hçe31 lı:ıralıktır. Havagazı., Terlrosu 
yor. TllMçe ne beraber t;1 Fransızca ne muntaznm bilfesı ve m~ var
veya Allruuıca. bllm:elld.ir. ttcret ve sa1- dır. Galattı., Nur Han No. 13. nte!on: KİRASIZ EV - Bostancı clvarınd!ı: 
ro Jçl.n pzcteye s. A. M. ö. R. rtımn- -13265. _ 1 bir l::Oşkiln b1r oda. b1r sofn hel!ı. ça-
ldle ya.zlımrun r1cn. olunur. - 1 .....+ W>Y ,.._ + IM§1rl.ıkt3n nmret bulunan katıncI.a: 

au.RALIK MOl>.l.d:J.d. APARTI- 71.Z q kirasız bekçi olarak otur:ıca.k 
BAYAN ARANIYOR - Almanca., MAN - C1ha.ngit GüneşU sokak Nur 101 o1ımyan 1R§lı dinç 1mn !kocn \-C 

şUmlYE KADAR _ Btıyt1k blr fngfüree Ye Fransızca. tıcaıi muha.be- a.pa.trmıanmın 1 cl katı moblcll oın.- b1r de ~a.ıı olan alle aranıyor. 

1 - tş ARIY ANLAR 

ı. 
DemlrJolu tah"1l1 I-II 12-

o. llmtm JJankam m.IO 
"· ft banta.sı nama muharrer U. 715 •. ı. baJıtuı OWnDe aıt r n.ıa 

Alman ıthnlAt evının 1olertn1 çev:lrm1§, reye ftkıf, ha.ftamn muıı.,,.en gO.nle- rak truna.men veya tısınen :t1ralıktır. Ba.hçedc ÇQ,h;:ı.blleceklere 11cret vcrl· 
,__...._...,._,..,.. ıthelAt ve lhr.:ıcat branşla.nnda., dov- rinde veya heT gnn blı'kaç saa.t ca- KÖŞEBAŞI ARSA - Fatllı bele.dl- ıeceıctır. <FB> adresile Akşam gazcte-

loldaıı ala.,. JUkanl1an ap.lıı ıet müteabhtdllğ'fne a1d 1şlenie ihtls:ıs ~ 11zere .~~ fh~ "81'- yestne iki dakllaı. etrafı duvarlı a1ne :yru:mala.n. - i 

'· ı. hMkMI m1hneall h11. m>--
i. Dem1ryollan f,1mt.1 (,. 80) 18.U 
A. Dem1ryolla.rı flrlı::ıet1 c,. ıoo: 48.25 

1 
_ HltJlb. J'l.PDAk. ah!bl piyuııyı l1i bilen, Fnm81'D":O. dır. Şeraitin =ıww P. X. 84 E. H. (11 x 12) e'ba.dmda. maktuan 11535 11-

ft A)manea ~ mulınberCyo l'llmuzuna mektupla blldlrllmest. - 2 :m.ya.. Şehmde karakolu kn.rşlsı ko-
l-~ - Qabuk. muktedlr, mftkemmel teŞklld~-~ ALMANCA BİLEN - Ve daktilo ;yn,.. m1syoncu Abdullaha. Pazarlık )'Oktur. 

SATILIK ARSA - Kalıımışta b1r 
tamtı deniz, d1SCr ta.ratı tnunva.y 
caddesid1r. Metre kare ICI llr&dır. Ka
dıköy Posta. kutımu 21 nunın:raya 
mektuJ)la mtlracaat. 

Mfht.ar ~ento 1SJIO 
8ıcortalı ~ J\:m.liye 1903 ısı,.... 

1 - Va.pu;rl&rm. ~ "1nv - milna.sip an.bit blr it ~- -"!! ...... - zan b1r Tfirt'. be.yan ~. B1r Al- _ ı 
Gt\%e'1 ~ malt Jstlyen btr n ne de husus! anla.,- m.an ıt:ııaldt flnnrunnda. çalışna.k hr. 

• • 1911 !k- 4 - Te:nı1 llA.ve deııd.'.Ur - J'W8t1n ma yapablill' Re:teran.slan mtinm- nzeııe ldkadarlann PABRu~ VE TBAAYA ELVE-
aN'Hnde tıh' lb&n. meldir. ~da Cİthaldt> rQmuznna s1 ~ t tıo.I bs3. f:.ntercüme- RİŞLt BİR BİNA SATILIKTIR - Ca-

il » Amottı a.-
• • ltupan ı.e 

Londra tıurine ı .terlfn e.M 

mektupla n:ı.Macant. . ..131ve !( __ !!~ bul P.K. Ralo~lunda fa.brik& ve matbaa lttııın- 5 - MÜTEFERRİK 
1 - Te1"ll bmı.eDdenhı <*aduıwtar. ~ e muıı>ea&w..u.ı .. u~ olunur. - Zinıı. elverlşll betonarme~ bl.r bina 
• - lh1ıı 1Wil - Bal J8PIZJ. b&S- ORTA 'J'A.ŞLI BİR BAYAN Bir FRANSIZCA VE ALMANCA - '1'1- 88.tılıktır. Akş:ım idaresine m11racaat. .. 

lf"'YOrt 1bıeı1ne 100 dolar m.ıo 
~ Qzertne 100 peata 1U37S 
ttotbolm ilzerlne 100 :tunm ıı.ıs 

veya 1k1 kitlllk yaflı bir a.lle yanında cnrl muhabere ynp:ı.bllen tecrtibell b1r Telefon: 20681. - 12 Yl1KsEK MEKTEP TALEBESi -
., Tok 4ıe111 Te1k1h B&pna plışnak ı.ttyor. Adres: B.S. posta. lru- Ehven ftatlt> Türkçe -re Franmca olnı-

- - - to.ru No 10 Ankara - 1 daktilo bayan n.rnnıYof. Qf.B.) rll- SATILM APARTIHAN VE SAİR&- rak ....... ...4.- ıtz1k ı.-ı ..... a dcml ...... ve 
cP. ceUme pmeralln B1 fmnl · · muzfle İst 176 posta kutusıma. yaz.- İstan •-J~'"• ' A.l.U"J "... -

a _ Dem w JSZ1 taıSmt - 'l'e:ı1d MUBASİP _ Yab:ıncı l1s'.uılan. 'nl.- nını:ı.rı . 4 bul, Beyolt}u, Beşikta.§, Kadıköy rtr. P'.U. rQmuzunn mOracnnt. - 8 BORSA DIŞINDA 
~ altını 

· - ve Bostancıda en gilzcl, mutena. yer-
mtttııet almacbr. t:ı.f çak tecrlibell bti' muhasip günde BtR TtCAREmANE _ MalQmatı lei'de aı>artmıan. arsa, dOU:An ve ALATURKA PİYANO DERSi ALMAK 

t -~ blrlcao aaatıe mtılıaseben1.z1 lı::aınml.&- Ucartyem bulunan, Tflrkçe, Alm::uıca akarlar .ratılıktır. KıldıklıJr Moda cad- İ~'LERE - Fevknlftdc ihtıs:ı.sı K&Qe altın b1r sramı 
10 - Gel b1ı2m pl - Bk bdm ra Ql'gUn tedvir eder. Şerait ehven- ve Frnnsızca steno - Daktllo bilen desi lM numarada EmlAkevt Nacl ola.n ve ~ p1yn.n!stıerden bir 

WBNİ NEŞRİYAT: 
2mDı. cllr. Akşnm'da KA.tip. - 4 b1r genç arıyor. Tt\ltplerln referans- Azer'e m1lrncaat.la.n. bayan plyano çalmasını Jasa b1r za-

Gqla ,nJm .... mn ASKERI.tın,E aı.AKAM YOKTUR - ln.rile 529 posta kutusuna yamın.lan. BABnll' trr.rotstNDE -oBLEI t ma.ndn. öjtretlr. Onlatnsnray Balo l!IO-

islim Aıısiklopedisl Cüs L 
lolclan uta .,. yU;ıl.nda. af&iı• _ 1 y-.. v......., ..... '\& kat 14 No. Rolt ap.-ırtmı:uı :ı numarn-

• Ytlksek derecede tab&illm vardır. ~ Mt1STAKIL DAİRE - Bir antre, oda da Aysel. 

İstanbul Edebiyat Fnktlltesl tıara
tnıda.n n~te olan taıAm An
llklopedl.s\nln 8-lnci cnztl ç~. 
Bu cllz, pek az tst1ma Ue, hemen hep 
telJf maknlelerlndE'!l m~tıtept1r. Bn 
anıda Ar1! (Fuat KöprllHl>, Arif Hik
met CFeV"ldy Abdullah>, Arln ııa.,a. 
(Tayyip Gök:b1lgtn), Arnavutluk CK. 
8fuıs:helm), Araplık CTamı> G&:bll
gf.n), Arran (Zeki VeUdl Togan), Anı
lan (Fuat Köprtıltl), Al'slan Şah 
(Mütrtmln HaHl Yınanç), Arslanlı, 

1-:uın~ 2 - tn•namamak, Ttımçeyt b11irlm.. ıtesml. huswı1 mü- 3 - SATILIK EŞYA .. '"'mt\ştemllAtındnn mürekkep .A1mruı ----------
~ - Nacak, Kly1., ' - ll!:Dll&, Alya, eeseselerde mfuıaslp bir nztfe arıyo- aefa.retha.ne!>1 ya.nmda Çlftevev a:ı- ALMANCA DERSLERİ- Usulü ted-
1 - Ç1ü:&ralamu. G - im. Jıt:. T - nım. Altıja.m'd& .-H!. ~U• münıca.aı. PLEYEL - Mıu'kalı ~ bir plynno kak 11. Esen &partimruımda kiralık- r1s1 mülremfnel olan bir Alnınn b:ıyn.nı 
Çab.l, hiın, 8 - Bmilmek. 'l'l, t - - 2 satılıktır. Ta.kshn Tarlabaş'ı Ya.ğhane tır. Alnwıca dersleri '\."ermektedir. Pazar-
Oayya, ttaz, 10 - ttiaıvn:ı:ı ASKERLixLE tı.tşiQi OLMA- sokak No. 150 Beyoğlu. - 1 vt·· a dn.n maa.da her gün san.t 3 iden 7 ye 

Artın (T. H.), Artuk ~ CJ'uat 
KOprillil)' Acem aruzu (Fuat Kllpr11-
Jt1) makaleleri Tardır. Yakında. 1lk 

eUd1 tamamlruınca.t: olan bu de~ll 
tRrl kartlerlmlze tavsiye ederlz. 
natı ıoo turu.otur. Mne.ttt Vekfillil 

J9.1Jn9Vlerlnde ve bütün kitapçılarda 
bulunur. 

Fen " Teknik 
On d0nttlnc1l 1&:yısında. profeosöt Ed. 

PareJam'ın Türk!ye'nln JeoloJtk ta.:
rthl, Jl}dı.zlar Evreni, esir meselesi ne 
fen m1lnte"1plertnt alAkadnr eden 
cn:er b4"çok t:ıymetll yu:ılan fhtıva. 
ltmettedlr. 
-nmamımunamm111111..-..ınunuuuımıuw~ 

ltADJN Ye ERKEK TERZİSİ 

SIAI TILN IK .w.n. ARANIYOR - kadar. 1stıkıtıı caddesi 133 Hasan bey 
YAN - B1r dSf ta.bibi İstanbu1da. ve- ACEJ,E SATILIK ..,..,.,..,.EPİR KOT- Ş'• , ........ + ..... .1..--......a. V",,. •~--+ ...... __ ._ .n.ı-.&.o 49 • -·-·· .. .,,_,_ ..,,,_ .l6lall- apa.rtuna.nı 2 cı merdiven 1 kat 6 nu-
ya tqmda 1' &nl'Ol'. Adres: ~uı n - s metre boyunda 2 metre ~ bulun tıe:ın.ız ib1r yerinde ıatııık ıblr _ 3 Ba.hçekapı Nennlıı maltazuı a.hlbl n4l1kte tam takımlıdır. (.'le* ucuza vmA atanıyor. İ.stanbul poota tutusu :ma.ra __ Y_n_'Drlirnc ___ aa_ı_. -------
ımmet Gezen. - 1 verllecektır. Akşam'da cKelep1r mtm• '337 ta.hrlren mürncaat edilmesi. BİR 'TVRK BAYAN'I Tcrclhan 

TttRKÇE, ALMANOA, tNGtı.tZCR, rilınuzuna mUmcant. - l SA'nLIX ARSAL& - Moda cad- beş m. ()Il aı; yaşlnnn&ıld çoeutlara 
FRANSIZCA - Dört 11snna blhakkln KASA AnA1''1YOR _ Kullarulm)f dıes1nde 1'1 metre den1z g5ri)r"S3 met- Tn~ <ve Fnmsı.7lC& dem vcrlr ve 1m
TAJ::ıf tecrnbell mütercim, muhabere blr tasa sa.tın almnenktır. Galata :re s er mlllrez arsaJa.r toptan ve tthanlanı. hazırlar, isteklilerin Ak
memuru ve muhasip TUi!o aramnk- Nomştem hıın No. 11 _ 12 ye acele perakende .satılıktır. Moda caddesinde v:ım'dn N.:S. rfimuruna mürncantlnrı. 
tadır. Mtı:racant: Ak;am gnzetesl m1lrncnnt. 34 numaradn ba.y Cemale müracaat. - 1 
ıMüterclm>. - 1 _ 1 .. 

SATILlK PİYANO ABANIYOR - FENN.ı TAVUKÇUJ,UK İŞLERİN-
TİCARET LİSESİ MEZUNU - Blr

eok mın1 mües,,esntta. ve fabr1Jı:ala?'
ds. muha:ıebeclllk ~ bUQmum 
bııun1 muamcIAtn kanunlara. Aşina 
her pevl bilro m.a.Jdnelerlni tullanır 

Tanınnu:~ blr marka az lrullan~ KİRALIK :APARTIMA.~ DAİRESİ- DE - Sermaye koymn'k ve bu işten 
temiz bir ptynno aranıyor. İstanbul Trnmvaya yakm havagazı. elektrlk, anlnr b r tıerlk a.nyonmı. Buyük 
posta kutusu 337 tahriren mürncnat suyu mevcut Beş1kt.nG Yıldız caddesi Çaınlıcnda. beş odalı b1r köşk ve yilz 
Cdllmesl. Şaen apartırnnnı 29 nınnnraya mtl- dönihn arnzim mevcuttur. Kurtuluş 

m~eci 1.§ a.ıı;ym'. AJıŞ:un'dn &ATILm HARMA.lli MAKil'fESt -
racaat. TepenUı Seyınen sokak 107 No. d:ı. 

t:Ka.d<!n riimuzuna mürocaat. - 1 İsta.nbula. yakın k:azalann blrlnde az BULUNMAz FffiSAT - Kn"k' sene-
kullanılnıış ~ ç:alı.şır halde, trn.ırt6rü denbcrt tanınımtı u 90k ~ mev

EDEBİYAT FRANSIZCA - Ba- lle blrUıkte bütün ta.kımlan tam, 95 cut nalbnrtye ve hırdnvat dükkAnı 
knloryası var blraz İngilizce Frnn- mntlm bir Barnban Macar hanıuı.n hastalık dolayıs1yle devren aat.ılıktır. 
mca Arapça çok 1;1 btıen askerliği makinesi acele satılıktır. Görmek isU- tstekllWI': İstanbul posta kutusu 393 e 
yok. Eksper olara.k çalışmış münasip yenlerin konuşmak için Cumartesı ve mektupla mürncantınn. - l 
iş a.nyor. Beyoğlu · Brlstio1 otelinde ~r müstesna her gibı 6ğleden son-
Adll İrfan • - 2 :ra Tfubede Çenberlltıa., Palas binasın- SATILIK Gt1ZEL ARSA - Osman-

da 6 nınnarnya şahsan veya ynz1 ne beyde, Hacı Mansur ve Godaman so
BİR ELEN BAYAN İŞ ARIYOR - müracna\ıan. Telefon: 20047. _ 2 knklıı.nnda Jkl genlş cepheli 474 M 2 

Stlrcyyn Sclakar'a müracnnt. - 2 

ÇOK TECRVBELt - Lise pro!esa
rfi, İngillree, .Frnnsı7.Ca dersleri verir. 
Mektep talebelerinin dentlerlnl 1znh 
eder. Her yere gider. Şartlan müsaıt
tır. Akşam'da R.R. rfinıuzuna. - 5 

Mehmet Hilmi Gür Dok-t.or muayene!Uınelttinde ve yahut arsanın nısfı veya t:ımamı satılıktır. 
------------.. tı1r k!ş1den 1ha.rct bay nezdinde gün- SATil,IK FOTOl'iRAF MAKİ.:\'ESİ- Telefon: 40218. _ a 

dilzlert çalışmak akşamlan evtne dön- t}ç adet obJEtiıne bir (Kontnks) mo-

Y. Mtlıımmis MEKTEBİ TALEBE
Si - Türkçe veya Frnnsızca olarak 
ehven şernltlc riynziye, tlzlk, kimya 
dersler! vermektedir. Akşnm'da A.L. 
tilmuzunn mürncnat. - 4 

Sultanhamam caddesi Sura&kl 
taraımıc!a KefcIJ '.l'e9ftk ilan 

icat 1 No. 8-9. 

GÖZ JUt1TAHASSISI 

Dr. Stlr&J'J'& 
Gördtiren 

a.ıe.taaa.ray Avrppsı. pa.saJı :tar
pmıda Pa.ıma &part:ıman No. D, 

katı. 

Gaip köpek 
Peki.Dua c1nsl, siyah renginde 

b1.ı t:Oı>ek b;Vıp oldu. Getımı 
.,. ,.ııut J'«r1n1 ha.ber veren lyi
oe memnmı edllecekt1r. Adres: 
V&ll ıtonalı Oaddes1 Yayla. a.pa.r-
tımanı No. T. Tde;fan. 817~3. 

~ - 2186', 21866 No. lu D::l tana 
j llkmek bmem1 kaybett1m. HWcmtl 

J'(Jktur. .&rpk Ye Baykanuş 

Sayıcı ayar memuru aramyor 
latanbul Elektrik Tramvay ve lünel itletme· 

leri umum müdürlüğündens 
t.oıet.meıerim.1z elektl1k t:ı.mıı nıQştetner d.a1res!, ten fQbeal Sçtn ıthıde 

100 De 400 kurup b.dnt. 11crei -milmek ınıretllt 6o A11C1 a)'V memuruna 
lıUJa9 ft!dıı. 

.&.*eı11kle &lüuı bul~ iıltek1llerln .nilfw btnlJet obdanı. h\kı
Dlm.l llltldı, atlı:k raporu, Slcl fotoll'&f " ,ım-. ta.dar oalıfbtlan 
Jlf*rden almıf oldukları hJzmet mflddetl Tetttalan ne birlikte 111/Kı 1ıa.-
1Cb!Ddıe saat ı• de ~eı1ın1r.1n Metro b&nmm alt tatmdaJr.1 zat 1-m 
" 8ldl MMü:ı1tı#Qne m11racaa.t.ıarı lilzumu blld.1r111r. (1131) 

----~~ 

Karar billaıaııdır ı 
o. G/120 
MDll ıtoıımma. Ea.nununa mub~fetten :tst.ıuıbuI Qemlıerlltq Vezir 

ıı.n~ddesl 11 nmnamda :tuaplık tlcaretlle m~ Al1 oRiu Osman Nurl 
t.ııll:mda İatanbal aliye Bdnel ceza ma.btemeatnde ~ ~ ma.hke
sneat :ıetıc~e ~!unun fllll ab1t oldlzlundan :uını Korunma K&nunu-
911D il .,. r9 uncu ma.ddelerı muclblnce rtrmı bet Ura para ~ lldeme
llnıe 1119 ,.cıl stbı mOddetıe dDttrtnınm Dp&tıJmaana n b1lt'lmı tatlle§tl
lt!Jıdıe tıcreti .uçlu:ya alt olım.k 1b:ere :tnrar hull3asmın ~ gueteaınde 
ptredllma!lne 10/121941 tar1hin6e karar vertıd1. (3106) 

Oıküdar ukerlik ıubeıi Baıkanlığındanı 
ı -~ :tayıth bulunan malQI subay w eratia fehlt ;retknlerl· 

1*\ ta Jılı "*"'7"'M"'a 111 Mart 942 ~ ba§!anacak Te 2G N1aıı 942 ._.,,na lı:adar dmlm odecekth 
ı - M&Ifil ,,ı,ay Te eratın ra.por, maq nsmı mwdl, aMmt .tı1tvb'et 

dmdl.ıu, UUıtın lknm.119 cftzda.nlartıe, 181ılt 7ethnlel'lıı1n ıae n1ltuo hilvı.ret 
fh!anmı tfttlbı ıtramıye cim1anı ve mu; almakta lae maq cibJdanlartle 
lııtrnto f1lbe1e mftra.caıa.t edecetlerdir. 

ı - Yoklama g1lnlm h3.rlo olmak üzere her l<hı ötleden -.ıra -.at 
p dan ..ıra 17 Jllt bda.r raı>ılaeak ~ b11 nmMtar lıla.11clnde ~
• ıeJm.1§ olanla!! ta.bul ed.llmlyecektlr. 

f - MnlOl au1>ay n eratın yoklama.sı 21lI1 tok (tinlertnde TII feh1'C ==· be ayın çın f(lnlerlnde yUkanda ~ olan ıı:ama.nlarda 

1 - Yokl&m& miiddetı ı::ıHın&. taça.d8. bulnnanlar bulundukla.n ma.
nah1j'ıe müdllrlllğtınden tasd1kll tahkiki htıviyet llmüha.bcrlertle b1r

t1ltün ~ cüzdanlannı oubeye gönderdlklert takdirde J'(>klruruı
yap-.Jacnk ve 1k:ramlye cüzdanlan yine kendllerlne iade ed.llece'ktlr. 
e - Yoklnma mQ.ddetı zarfmdn müracaat etmı~er blltlhero b1r hak 
~ ve lddiasındn bulunrunıyacaklardır. (3121) 

Etrüsk Hastane Gemisi Baştabipliğinden: 
Etıilsk hııstah:uıe gemls1ne ( 40) llm aylık 1lcretle ve ayrıca. bir er ta

J!nı ve mclbusatı verilmek 6Uretllc istihdam edilmek nz~ (3) hMtnbatı
C118 ihtiyaç vardır. 

Hnst:ı.ba'lacılık şeraitin! hah: ısteklUcrln en geQ 111/Mart/9'2 sQ.nttne 
bdar Knsımpa..c::adn bulunan Denlz hnsta.h:mes1 baştabipliğin mtıracMt.-
lıı.n. (3055) 

mi% tızere münasip b111 ücretle ış a.rı- del 2 acele satılıktır. Görmek istlyen- KEU::PiR SATILIK KlGIR DVK- r------.,..·----""'""" 
yor. Akşam gMCtes1nde EL. N rnmu- lerhı acele Tnksim, Topçu Cad Ata- KAN - B~lktn.şta H~ınn caddesin- l\IEKTUPl.ARINIZI ALDIRINIZ 
zana. mektupln. mtlracnat. - 1 mcr Apt. d3. No. 4 e her gün saat 12 de No. 45, halen manav do.ttAnı ace- Gazetemiz ldarehancslııl adres 

den 14 e kadar müracantıarı. _ 5 le satılıktır. Talip olanbrm akşamla- olarak göstermiş olan knrtlcrt-
1 - 3 Kİ§iLtx EV İŞLERİNi - n 6 8 a.rnsınd kru dakl 38 N 1 mlzden 

Görmek üre.re münnsl:p b!r tıcretıe iş SATILIK OTOMOBİL - 1935 mo- - ,._ 'ŞlSlll , o. 
1 

K.Ö - Kotra - Ş. - M.I' -
dell Studebıı.ker ......._ ı.r •. nıı. '""'-•·~po- eve mw~cnntınn. - 1 tn.nıı .... e o"ğretınfn - "lK -anyorum. Taşmya da gtdarlm. ıstı- - ~ ~ eı·..... ., 

yentertn KndJköy 'l\\llınhane mahalle- mbl, sa~lnm altı ~. altı d~ lfıstlklcrl MAÇKADA _ Denb? nezaretli, bir- X ıs - Mütebasst<: - T.Z -
t:1 Eşrefefendl sokak No. 49 da Nnclye- ve J:uıtınrlle beraber. All şunrı Dlvan- birine dahili merdtvenle bağlı. 2 tatlı, 1.1\1 - K.A - İthalat - M.1\1. 
:ve milrncaatınrı. - 2 yolu llS No. da. - 2 8 odalı, çltt b:ınyolu, telefon. kalorifer F - !IJ\I - A.A.Ç - lÜtcr-

' SATILIK KOTRA _ 7 M. boyunda ve sıc:ıllı: suyu olnn lüks npartımnn clm - :&ruallimc - N.S - X 

ı ı 1 
~ü -k tanuıraıı mobllynlı veyn. mobllynsız k:1r:llruın- '1'.N - Kelepir - Kotra 

2- ŞÇ ARIY l\NLAR çu · btr lrotm rotılıktır. caktır. Telefonlıı (44969) mımaradr.n namlarına gelen mektuplan lda-
Kadıköy Yo~u Tnhtnköprü başı ( rehancm!zden aldırmıılan rica 

BİR BAYAN ARANIYOR - Bir mil- Şeflkbey sokak 28 No.M\lZ.'lffer Anı'ya Seha) dlye aranması - 5 olunur 
easesenın İstanbulda.ki yazıhanesinde mllrncant. 2 EMJ.AK AR.ANIYOR - ~bul, 
dosya. ve telefon işlerile meşgul ola- SATILIK DÖKMECİ VASTİlATÖ- Beyoğlu, kadı.köy. 'O'SkUdar. Adnlar Zayi - Se~!~rden aldığım 9297 
ca.ktır. İstekll1er1ıı a.ylık Ccret, müm- RV - A. E. G. Monofaze) müccddet ve Boğazın bir yerinde ev, npartıman, .ııicll No. lu l}Ofor Chllyetnamemı 
kftnse fotoğrnflı ve hıı.yatlan hakkın- .satılıktır. Taksim Şehit Mubtal'. ca.d- ban ve vlllfi, ma(taza, dlikkAn ve mıre ikay'bett1m. Yenisini alacnğıındnn es-
d& tafsUAtlı mektupla İstanbul <i2 desi No. 46. 2 olup da satmak ve nlnıak ısttij.~ler.: '1Wln1n hükmü yoktur. 
po.sta kutusuna mümcaatlerl - 2 PIRIN ARANIYOR _ 220 voltluk Galata ömer Abid han 2 ncl kat No. Kadir Bıırtakoçin 

bil ... ~,, b 23 Türk Eml~k BÜnl6Un<> milnıcaat. 
Bllt BAYAN ABANIYOR _ yazıba- J...,, oyda elektrik tınnı aranıyor. ,.. 

nede tel~fon ~le m.eşcuı olncaktır. İç1nln derinllitl llc ağzının gcıı!şllk ve Telefon: 42368. - 2 
fstt~ertn aylık ücret mOmktlnse ıttıtamı ve tiatlni yazarak (Gala.ta 4,tOO LİH.ADAN - 650,000 llrnyn 
fotografiartyle İstanbul posta k\ıt;Usu 1318 ı>osta. kutusuna teltlltte bultınul- kadar muhtellf J'f!Tlerd.c muhtelif 
389 dan M. A ya. yazmalnrı. - 1 ma.sı. 2 kıymetlerde satılık ev, dtlkkdn, han, 

ACEµ: SATJLLTK TENEZZtle OTO- apartıman pasaj. yalı, vma, nrazl, 

Zayi - Gebze şubesinden al~ ol
duğum muvazzaflık tezkeremı r.ayl et
tlm, yen1s1n1 çıknr:ıcağundan eSklsi
n1n hükmO ;ottur. 

329 do(.'Umlu 
Abdulsdtnr oğlu Mustafa 

CAÖALOÖLU SDIHAT YURDU - MOBiLi - 39 model Fort markalı arsa, çlftllk ve ı.:ılre. 
İçin ct>lgun ~ ebe, hMtnbaJneı, y1r:rn1 beş bhı kilometrede lAstlklert Acek müracnnt: Ferdi Selek Ttlıtc Zayi - Glresunun '~cura kaz:ısı 
dlçı ve hademe kadm aranıyor. tste.:. yeni, İstanbul te.kstslne ~ çı:kanl- Emlak Blirosu. Galata ömer Abid han nüfus memurluğundan a.dığım nüfus 
,enlerin hemen mtıracaatJan. D1l4 beş k1.§U1k blı= lldet tenezzüh Rra- 1k1ncl kat No. 23. Telefon: 4236S. hüviyet veslknmla :ı. erlik vcs!kamı 

AF'TONDA 4A1n bam ecele satılıktır. Taliplerin Slı1te- - ı ,myt dt.1m. Yenlslni çılmrncnrrun, es-
- Mar.ıkkat zaman..,. el Orhanlye cadd"' ... Nio. "'O a mA-ca- ------------- ,_,,.. ln h-kmfi 1kı ~ bir alle nezdinde ev 1ıftn1 ~ 0 •uu KF.LF.PİR UCUZ EMLAK SATIŞI - ~·n u yok ur. 

J"Cmek pl§lrmemııJ Jy1 b1l1r dQrilst. b1r nt.ları. Telefon~ 20992. _ ıı Büyük Çarşıda Kalpnkçılaıtınşındn Galntadn Keçeci adt' ı:.p:ırtımıın 
kadına ttıtıynç vardır. İsteklilerin SATIUK EŞYA _ Ntkela,J, ve ma.- 177 No. ıu Jmvaf düttlnı satılıkhr. 1 Ne;>. da Hliseyln oğlu 
ma.rtm on dördüne tadar ~n roken toltUk,, karuı.peler, halı. bs:ı. Taliplerin Beş1ktnşta Hasfınn cadde- Ismu11 Kaya 329 
Çttteva.v dnk Zeki bey apartuna.nı l'lkemle ve aaır ynzıbane ~ sat.ı- 11ndc 38 No. lu eve a.kşamlnn 15 - 8 
No. 4 d&1re 1 e mürııcant. - 2 lıktır. Her cumnrtem saat H,3o dan arasında mfiracnatlan. - 1 

DAYAN VB BAl'. ECZACI ABANI· aonra Saray .slnentMina. mfirtıcaat ÇİFTEHAVUZLARDA - Deniz ke-
YOR --~ Aktıtsarmda 1:}lek b1r - 2 nan rıhtımlı asfnlt çam ve saır agaç. 
eczıu:.enlıı mesul mftdürltiğü içı!n dOl- ACELE SATILIK KAPTIKAÇTI - lar 2380 M2 arsa m.tılılt. ıst1kıAı c. 
aım ımuı.şla;bayan ve bay b1r eczacı- 38 modeli D!yamont. marka 111 ld.ş1llk No. 98 Ankara EmlAk sims:ı.n §Ul>es1. 
1a. lhtlyaç Tarda'. Tallplerln Bahçe- taptıJcaçt.ı iyi b1r yaz1yetted1r. acele Tel: 41571. _ 2 
b:pa 1.şı Banıkasl ~ No. JO satılıktır. f.stekıııerın: Blı1tec1 Orhani
Bnr'hazı Erime müraca.a.tıa.n. - 1 ye caddesi No. 10 a müracaatı. Tele-

tşçt KIZ ARANIYOR -1st.eyenler fon: 20992· - 11 
Yen1 Pomane :tarşımnda. M1aıAr ve- 8ATILJX OT<>!IOB1I. - Az ft 1y1 
dat caddesi 2G numara.ya. mtıracıııı.t- kullanıl~ 88 modeli Kra,rsler oto
lan. mobllt satılıktır. Galata Bahtiyar Han 

KIRTASİYE rtOABETBANESİN- 5'1 nunınmya mllıııcaat. - 9 
DB CALIŞ.IHAK VzmE - Kefil gös- ACELE BATILIK ŞAPKA, tJT(J ve 
tıerebllen ee:nç bir ~ft.Iıtar aran- AL!Tı - Son sıstem cUnıltunb mar
malktıı.dır. Çalıştıtı yerleri b1ldlrtt: kn Gakp:ı. 11ttı ma.klnesiyle motöre 
mulııssal bir mektupla. Posta. kutusu bnAU tmna ı.sllin bonılnn Te aldtı 
İsta.n'bul 837 ye ynzılınası. - 2 1re satılıktır. İstJ,yenJerin ~u 

KIZ ARANIYOR - İk1 tıa1llk bir İstlklrı! cadden No. 441 Ynlom §lPka. 
n11en1n ev işleri için temiz bir 1oz sın- ına!tnz:tsınn mftracruı.tıan. - 2 
myor. İyi b1r ~ verllecektlr. Ta.
llplerfn İstnnbul 1oc Posta kutusuna ~ - Kiralık· Sabitli 

DEVREN MUNTAZAM KİRAI..IK 
l'IRIN - Ve aynca 300 kiloluk az kul-
lan~ hamur ma.ldncst tılıktır. 
Telefon: 21178. - 3 

NEOSTERIN 
Sıhhntll olmnlt ıcın insanın 

~z. purun, boğaz ve bndemclk
lerini aııııt bir tarzda tıemız bu-
lundunna.sı lll.zımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, treamık, d1fterl, 
tabnkul:ık, çlçek, auçlçel;I, me
nenjit .. 1111.h bulaşıcı hnstnlıklnrda 

NEOSTF:RfN 

Pülverlıasyon v ya (1U'l;.lrası 
ftfaya yardım ecter. 

Böyle hast:ılar ne teın!lSta bu
lunanları korur, ş:ı..11St thtıyat ve 
tcdblrl nldınr. Ecznneicrde re
çeustz B:ıtılır. 

Dr. CEVAD M. S!aP.GIN 
totoS'mtlnrllc mya:tla.rı hakkmda. tat- ---------- c-"" h ıdlAth mStnp yamıaln.n. _ B ~00 LİRAYA BATILIK KAGİR 8ULTANAIIMET l\IID.'DAl\"'INDA - , " 111•·.uP ::ı. nstnnesi clldiye ve 

EV - Orta.köyde Dereboyund& cı oda., Son dWll taş t.:ruıısmda Pe.rk:ı. ve zührevlyc mütehassısı 
W'AK BİR MATBAADA - 14t1ret- elektıik. terkos, tilçWt ba.hçe. Vtırd1 denize nazır 68 numaralı blltbnum tıc- Muaycnelune: Gnlatnsar.ı.y Balo 

tipl1k pedal uınklnede renlı.11 tabi Sel T1ll1t Eml!ı.k Bllrosu: OeJata. tı havi mahiye 711 11m k1m getiren sokak No. 4 2. Pnzardan maada 
Soler1.ni ınpal>Decek ma,ft>Mcı 1A- Om.er Abid han Ddııc1 ~ !fo. '3. Te- Hçi1t blr apartıman aatılıktıt. s den Kaıahaeliır:ıigumnnısmd:=:cn:iıiııııiıiaiıia.l!ıiiJmd.iiiırill. mm 
ımn. :l'elefanlA M.e Jlltncaat. - ı ıefon! mBS. - ı IO a ~ eve müroea.a.t. - 2 

• 
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· ·ıe sabahı öt e akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazam~n dişlerinizi fırçalayınız 

iklaydanbcri hiçbir yerde l\lusfki Zevk ,. : •tiyacı tatmlıı edilemiyordu . 

Bestekar SALAHADDİN P INAR 
ile kemani NECATİ TOK YAY 

gibi iki musiki üstadının uf ak bir 

ayrılıktan sonra Taksim 

K R i S T A L 'deki 

rç-~oı:;ın:·-.; ~""'1:~1!1 .. 

Billur sesli UZEYJf fi Sf IA refakat e tmektedir. 
Her Pazar MÜZEYYEN SENAR'ı n iştira.kile BOYOK MATİNE 

, 40.000 Liraya abhk Romörk&r 

1 Her gün Haydarpa.p.dtın (20) za.hlre mavntl.!1 çeken yepyeni 
AYDIN na.mı diğer BOZKURT Römorkörü.mü satıyorum. 
Sahibi: Taksim AbdUihak Hamlt. cnd. Bo'Z:ku~Emlak. No. 23. Tel: 43532 

• 
BAŞ, DiŞ, N ZLE, GRiP, ROMATiZMA 
E BUTUN AGRILARI DERHAL KESER 

il 
ı • • 1 

1 1 • 

• 1 

Zayi - 40461 - 40770 - 40769 - 40758 
No. ıu ve blr çocuğa ait ekmek kar
nelerin! zayi ettlm Yenlsini aldığım-

D.f\'::f A Ki~ qENÇ 
'.GORUNMEK ISTJYOR? 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınr.ltilir. 

-BAYANLAR ve 
'l\ıü~·sesemlzde dalma KADIN n ERKEK 
kol, ceb saatleri, m asa, duvar saatleri, altın 
ve pl:lUn nişan yüziiklerl, kıymetli taşlarla 
aöslil ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni oŞevall
ye o yüzüJderlnin !fenKin çeşltlerinl bulan
durduğ'unı11?n hiMirmekle şeref duyarız. 

Si GER 
SAAT Mağazaları 

A D R E S: İS'l'.\~BUL, E.'\l~Ö~t1 CADDESİ No. 8 

M AKS i M 'de 
Afi YE 

Bu akşamdnn itibaren 20 kl.şllik Saz Heyetl
le beraber yeni Repertuarına başlıyor. Muhteşem 
Mlznnsenl, zengin dekorlan ve orijinal 500 kos
tumlerlle halkımızın fevkalO.de rağbetini kazan
~~ ol:n G~ hl~ı ııt· 

' . 

:·CiNGENE:'.:.·A;$.Kt 
,. 1: • .. 

Revüsü büyük ınuvaffakiyetle devam coıyur. ı-Ier pn:.ı:nr ııaıı.t 1 S 
de içkisiz matine. Mayestro Yanko'nun idaresindeki 25 kişilik caz 

iıllııiıimliİll•Orkcstra.sının i~tirakilc ÇlNGF..l\'E AŞKI REVÜSÜ' 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 
Memur ve Daktilo a ınacak 

dan esklsinln hükmtı yoktur. ı 
Elbls Uzel 

Trakya bölgesi mahrukat 
ajanlığını yapmak isteyenlerin 

dikkat nazarına 

Türkiye Kömür Satış ve 
Tevz~ Müesseses~ nden 

Müesaesemiz namına Trakyanın muhtelif şe

hirlerinde halka ve resmi dairelere toptan ve 
perakende muhtelif cins kömürlerin satışını 

yapmak ve bu maksatla depolar a çmak üzere 
bir mahrukat ajanı intihap olunacaktır. 

Talip olanların: 

Şartnameyi görmek• ve teklifte bulunmak 
üzere 16/3/1942 pazar tesi günü saat 15 e ka
dar Ankara d a müessese merkezine müracaat 
etmeleri ilan olunur . (9576) (3014) ,.._._. ............ mm91m~--------~ı 

Açık Arttırma Ue Fevkalade Satış 
Mnrtın 8 inci pazar günü s:ı.bnh saat 10 da Bcyo~lunda İstiklal cad

desinde Şehir tiyatrosu karşısında 209 No. lu müessese<le mevcut. fevka-
lade eşyalnr açık artırma surctlle satıl:ı.caf;ı illin olunur. En son sis
tem bir Amerika b:ırı, ur:ık ve büyük hayli ya~lı boya tablolar, saray
dan çıkm-.t 4 büyük ve 15 kiıçiik bronz braçollu elektıik aplikleri, krls
tıal holler ve mndenl şampanya kovalan, büyük ve kiiçük banketler, 
mavi ve kırmızı kumaıılı sandalyeler. hasır sand:ı.lyı;:-lcr ve koltuklar. 
çay takınılan kompostolııklar. dondurma takımı. halis Frımsız ma.lı 
mutfak takımları. bıçak ve çatal takımı, . ufak ve büyük üstü cilalı 
hayli masalar. Terkult kolon ve saksılık. muhteıır yemek ve yemiş ta
bakları, şaı-ap ve çlkolata ve şampanya kadehleri, kahve rıncanlnn, 

Şıtonye, t.ı:ıhsUli.t. kasası. muhteşem bir havagazı ocağı (Penklg 2 katlı) 
ve sair birçolfıaeşyalar. Kleln marka güzel bir plyt!.no, büyillt Fcrohan ve 
sair hıılılar, meşhur General Elc~<trik mrrkalı bir buz dolabı. 

1 
1 

" B u Ye n·i Kesif Be n i 1 O .. 
Y a ş G e n ç· 1 e ş t i r d i . " 

sörlertnden DrJ 
Stejskııl tararın:J 
dan keşr ve ke" 
mail itina ile se1 
çllmlş cenç hay. 
vanlnrın clld hü-

Bayan Plmtırd yazıyor : e.Ken- ceyrelerlnden ıstıhrnç edilen b~ 
dimi gençleşmiş, bu donuk ve çir- cevher şiındl BİOCEL namı a\tındoı 
itin tenden kurtulmuş ve daha 15 clld gıdası olaa pembe renkt.ek' 
gün evvellslne kadar yüzümü kap- Tokalon kremi terkibine ithal e:Ul~ 
tayan siyah noktalarla buruşuk- mlşt1r. Bu kremt her akşam yııtj 
luklarım tamamen kaybolmuş ol- mazdan evvel kullnnınız. Siz uyur.J 
'duğunu görmekle mes'ud ve aynı ken clldlnl.E bu kıymetli unsurlan 
zamanda hayranım. Bugün cildim, mnsseder, her sabah daha o.çık, 
bütün arkadaşlarımın gıpta na- daha yumuşak, .daba. taze ve dai 
zarlarını çekecek derecede, açık, ha genç bir clld ile uyanı~sıııı~ 
yt.muşak ve Ca7.lptır • ..,, Cildi eenç- OündUzlerl tçln de (beyaz - yn!':sız l 
!eştirmek için meşhur bir doktor Tokalon kremini kuUanınız. 
tarafından ke~fedilen yeni bir ccv- Teminatlı, muvaflclkiyetll 
her hakkında yazılan makı.ı.lcyl Uk neticeler 
'dela ckudur:um vakit bizzat ken- Bu basit ve ~:clly tarzı ted:ıvl 
dlmde şayanı hayret bir tesir ve s:ıyeslnde bugün her kadın 10 yaıı 

semere göreceğimi asla tasavvur kadltr gençleşebillr, ve ~cnç kız-

'edcmlyordum.• tarın gıpta nazarlnrlle bakacağı 
Siz de bö11le yapabllfrsiııiz. nermln ve yumuşak bir clld ve blı) 
Cild hilceyrelerlnden istihraç ten temin edeb111r.\ Yegll.ne , ctl~ 

edlkn bÜ yeni ve kıymetli cevher cıd:ısı olan Tokalan kremlertnını 
sıhhatli ve genç bir kızın clldlnln muvaft:ıklyetıı neticeleri knt'iyen 
ıcneın ve tabii ':'nsurlarına milşa- garantilidir. Akst takdirde '"'.para~ 
bihtlr. Viya:ı:ı Unlversltesl Pro!e- nız bili sual la de olunur. 

P ARASIZ oüELLı"I' KUTUSU= Derunwıda (beyaz ve pembe)~ 
r enklerdeki Toknlon kremleri ile muhtelit~ renklerde Tok.nlon pud-4 
"asının nfimunelerlnl h avidir. 

Ambalaj ve sevk mnsrarı olarak 20 kuruşluk bir pulu a.şa~ıda~ 
ı _ Bankamız merkez ~kilatı hesap işleri, muhabere, muhasebe, ı 

satış işleri ve zat işleri sentls ve şubelerinde münhal bulunan Barem İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lla nlarw dnh111 memurlycUere lise ve yüksek mektep mezunu alınacaktır. ._ ________________________ _... 
a drese gönderiniz : 

Tokalan Servisi ı - E Posta 1tutusu 622, İstanbul.' 

Askerlik ödevini yapmış ve evvelce devlet dairelerinde veya b:ın- Semti ve mahallesi Cadde veya 
kalarda çalışmamış olan taliplerden llse mezımlan için 16 Mart 1942 soknr:ı 
pazartesi günü saat 10 da. yükse'k mekt.ep mezunları için de 17 Mart Sultanalunet parkı Toprak yenl 

No.su 

23 

Cinci 

Ev 

Muhammen o.ylığı 
L. K. 
ı 50 

1042 sruı günü ayni 88.!lfıte müsabaka imtihanı açılacağından alaka- karşısında İncili Çavuş 
darların bu t.ı:ırlhlerden evvel mü.c;bit evraklarlle b irlikte banka umum .. • • 11 • .. 23-1 , 12 50 
müdürlUğüne müracaatları lbımdır. Eyüp Kızıl Mescit İskele 23 • 9 33 

Kanunen lmtlhanm memur olmak hakkını haiz tallplerln yapa- ı Haydar Sinan ağa Cami 24,26.28 Arsalar 4 
cağı müracaatlar ayrıca. incelenecek ve bunlar lmtlhıınsız ahnabile- Yukarıda yazılı mahaller 943 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verU-
ceklerdir. j mek üzere nrına konmuştur. İstekliler 13fMart/9~2 c:ı~a günü saat on 

2 - Merkez teşkilatımızın muht.ellt servlskırl için daktilo alına- 1 beşe ka.dıı.r Çemberlltnşta İstanbul Vakıf!:!r Başmüdürluğünün Vakıf Akar-
cakt~r. l lıı.r kalemine gelmeleri. (2963) ı Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müesseseıi 

Müdürlüğünden: 
Jsteklllerln evvelce çalı.şmı.ş oldukl~rı yerlerden aldıkları vesika- , T ürkiye Demir ve Çelik fabrikaları Müessesesi 

ıarıa birlikte 12 Mart 1942 perşembe gunü saat 16 da yapılacak lmtl- Irmak - Zonguldak hnttı güzergahında Bolkut istasyonuna. ta.kr1ben 
hana gtm.ıek uzere 9 Mart 1942 tarihine kadar bankamıza müracaat-J Müdürlüğünden : 350 metre mesafede kliln ruhsatımız {\ltmda bulunan ocaktan ihrnç edile. 
lan blldlrilır. 1 Bartın Boğazında ve Bartın .suyuna takriben 80 metre mesafede kain cek 10,000 ton çakmak taşı açık eksiltmeye konulmuştur. 

+ MY'& ruhsatımız altında bulunan ocaktan ihraç ve sevk edilecek ıo.ooo ton Do- 1 - Bolkuş istasyonunda vagonda teslim · muhammen bedeli 150,000. 
. . . . lomlt taşı açık eksiltmeye konulmuştur. celli bin» liradır. 

mm iYi .Mı\ AŞLı\ MIR TICARF.TJIA~EYI IDAlm ı:m:crK j 1 ı _ Filyosta vagonda teslim muhammen bedeli 1150.000ıı elli bin liradır. 2 - Eksiltme 23/ 3/ 942 tarihine miisadl! pazartesi günü saat 15 de m1l-
BAY AN BİR MEMUR ARANIYOR 2 - Eksiltme 27/ 3/1942 tarihine mfümdif cuma günü saat 15 de mü- essesede yapılacaktır. 

şo.hsi ve maruf bir ticarethaneyi idare edecek b.'lynn bır memura essesemlz<!e yapılacakt•r. "'l 3 - İsteklilerin eksilt.meye girebilmeleri için muhammen bedelin ~ '1,I 
ihtiyaç vardır. Yuksek tahSilli olup az ve çok ticaret.hanelerde çnlış- 3 - ıstekltıerln eksiltmeye glrcbllmel~rl için muhnmmen bedelin 10 ulsbetinde bir meblağı havı bir kıt'a teminat mektubunu veya bu nilkdat 
mış olanlo.r şayanı tercihtir. Şimdilik işlerimiz az olduğu tçin haft.ı:ıd:ı 7,5 ğu nlsbetlndekl meblfl.ğı havı bir kıta teminat mektubunu veya ~u teminat akçeıılnl eksııtme saatinden bir saat evveline kadar müessesemize 
iki gün t.am ve dlğ'er günler Sl\at. ikiden ııltıya kadar devam cdllece.!t 1 mlkdar temln:ıt akceslnt eksiltme .saatinden bir saat enellne kadar mu-ı tevdi etmiş olmn.ları Uizımdır. 
· t es~e~mlze tevd\ etmı., olmalan lAıımchr. . . Unl~rslt.e ve akademi talebelerinden de olabilir. ntlhap ctlllecek me · 

1 
it t ih ki ·t r1. t 11 1 . ı~~ b ld 4 - Çakmak tnşı ihracına a lt. şartname t.allplerlne Ist.anbulda. Siimet 

6 i l 
. 1 4 - Do om aşı raç ve ııev ne aı şa name n p erıne """'n u a .. . .. .. 

mura m refkh mnaş veri l r. Arıu eden er . On ıı~a Posta kutusu 1505 k t 1 .... - d - l"r;ünd A ka Süm B k u i Mü B'iı.k Sntınalma Mudurluğunden Ankarada Sümer Bank umumi m üdllr-
l im••••• 11 .. a t d bili le Sumer Ban Sa ın o. ma .mu ur u en, n ra er an mum -

1 
· • 29 .. .. numaraya yazı e muraca e c r r. 

1 
dfırlüğiinden ve Karabükte de m liessesnnlzden bUl bedel verlllr. 12945• lilğür.den, Kanı.bükte m Ues5escmizden blll bedel verillr . • ..... . 


