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Singapur'da 
muh·arebe 

devam ediyor 
İngilizler kenar mahalle· 

lerde bilhassa ıark laa
mında büyük mukavemet 

gösteriyorlar 

Japon harekatı hakkında 
radyo gazetesinin 

bir mütaleası Deniz ve kara nakil 
vasıtaları arasinda 
itbirliği yapılacak --

Ankııra 13 (Radyo gazetesi) - Sln
gapurun dü~mcdl~l. Tokyodan gelen 
hnberlerden de nnlıı.şılnuı.ktadır. J!'a
kat Jnponlnr durmndıı.n takviye kuv
:\'"E:ti aldıklnrındnn Slngapunın dii§- Ankara 13 (Telefonla) - Müna
mesi ynkm görülmekted!r. JaPon kalat Vekili amiral Fahri Engin 
Bıışveklllnln söyllyeceğı nutukta, U_zak muhtelif meseleler hakkında gazete
Doğu nlzamımn kurulduğunu blldıre- mjze Leyanatta bulunmuıtur. Son 
~ğl haber verllmekt-cdlr. Mihvercl- haftalar zarfında demz ve kara mü· 
ıer llkbah:ı.r tnarruzundan çvk ümtd- nakalo iıler:1-:1izin karıılaıtığı güç
Jldlrlcr. Mihver ümldlcrl, B!·ıtany:ı. li.:klere ve nakliyatta görülen te
impnrntorluğunun nnsızın yıkılması ehhürleri.nin izalesi çarelerine temas 
etrafında t.oplnnmnktndır. . . • 

Slngnpurdan sonra JaPon harek!Hı ede.1 Vekıl, ıthalat ve ihracatımız-
ne olablllr? Şimdi bunu incellyelim~ t

1an büyük bir kısmının cenup vila-
1 - Slngnpurun cııınlyetlııi satı- yt;tler ... :d, temerküz ettiğini söyle

l:ımlnmıık için Sumatra adasını ele rr.iı ve: 
geçirmek. 

2 _ envayı ve Doğuya doğru sıra- cTamamen yeni ve memleketimiz 
ııınan 3.daları almak. için ehemmiyeti gittikçe artan Basra 

3 - Avustralyayı işgal etmek, yolunun yükü de hatlarımızın om-
4 - Blrmnnyadnn sonra büyük blr zundadır. İthalat ve ihracatın ehem-

Hiud seferi yapmak. ır.İjı'eti kar§~ında bu hatta bir çok 
5 _ Mançuko iızerlnden Si!>iryada- , . b . . d 

k d 1 saldırmak ve Al- vagon ta.ıa • .ı etmek mec unyetın e 
l Rus or u arına k J t k o·w f d · l il 

manya lle beraber Ru~lan matlöp a t İ , '~-t-1~ tara tab~ e~ız ydo uk e 
etmek yapı ~n na&. ıyattan ır çogu a ara 

6 ....:. Çin orduları üzerinde büyük yo!u ıle temin olunmaktadır. Me$eli. 
bir hareket yaparak Çin ordularını Zonguldt.:: kömür havzamızın istih
ortadnn kaldınn:ı.k. r.:: nin üçte birini ıimcsıdiferlerimi& 

Bütün bu hareketler büyük dava- nalde~iyor. Bu nakliyata diğer ma
lardır. Avustralyayı işgal etmek lçln d- 1 cevheri ve evvelce ltumen deniz 
çok büyük ordu ve hava kuvvetıe:ine yolu ile yapılan hayvan nakliyatı-
1htlynç vardır. Gerçi Japonlar boy1e d ·ı· d · · ı · · · 
büyük bir kuvvete mnllk iseler de n· ızı a ) ave e ersenız ııı enmızın 
kuvvetlerini dıı~ıtmış bulu?ımakta- nt: kadar çoğaldığı kolaylıkla anlaşı
dırlar. Bu vaziyet karşısında Avus- la .• I" bdr.cikanundıın 15 ikincika
tralyn için büyük bir kuvvet r.yırmcı.- nuı . .1 Irada: bir ay içinde Şark 'Viln
lnrınn lmkftn yok glbldlr. Bu ihtimal yetlcrinden yalnız şimendiferler 50 
çok zayı! olarak mütnlea. ed!lebllir. bir h. van naklettik. Harp dolayıs.ilc 
Hind seferi de bunun gihldlr. h . . d"V • · k d 

Siblrynya gelince: Bn da birçok ba- ımçten -~ete:. ıgımız n ar ~~g~n ve 
kımlnrdnn şlmdlllk Jnnonların aley- lokorrtJt ıthnl edemeyışımı:ı:: de 
hine olur. Japonya 1çln asıl büyük nakli}... . ~ehhüre · sebebiyet • ver· 
dava Çin davasıdır. Bunu halletme· mf"kte.:i. Maamafih gerek Almanya, 
den daha büyük davnlarn girmeleri guek lc.giltered.en vagon ve loko
nleyhlerlne neticeler verebilir. Çın motif 1,;elmi~ tir, bir kısmı da yolda
işinin kolay olmıvnc~ğmı dn ~lort bu- d:r. 
çuk senedir devam eder. harp göster
ml Ur. ' ( 0<.Vamı sahife 2 sütun 6 da) 

SOMERBANK SANAYi 
istiklalinin anahtand1r 

istihsal davamıza yardım etmek istiyor· 
Lan param Sümerbank'a yatı.r (2298) 

CUMARTESİ 14 Şubat 1942 Sahibi: Necmeddin Sadak - N~riyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Libya' da 
~ommel ordusunun 

taarruza geçmesi 
bekleniyor 

Führerin umumi kararg!hı 13 (A. . • 
A.) - Mareşnl Antonesko, FührPrl Londra 13 (A.A.) - Libyadakı 
umum! kararglı.hındıı Z'lyaret etmiştir. durun. değişmcmipe de Rommel'
MülAkat, siyasi ve nskert durum et- in yalında taarruza geçmesi be.kle
rnfmda geçmiştir. niyor. İngiliz tayyarelerinin Ubya

Japonlar Celebeır ada· 
sına yeniden asker 

ç.ıkardılar · · 
Vich~ 14 (A.A.) - O. F. t.: 

Japonl~r f eleınenk Hindistanında 
Celebea adasında Macasasr' ın şima· 
line yeniden asker çıkannıotardır. 

daki nnreket alanlarında görü~ür 
üstünlüğü devam ediyor. . , 

Kahi.re ıs CA.A.) - 1ngmz Orta 
l 

Şark tebll~: • . 
Umumt vaajYCtte klı.yda delec bir 

deltlşikllk cilriı.n.thıştır. Keşll koUnn
mız Tm1mln1n cenup böl.ge5tnde' ve 
Mellklye c:toCru renlden faaliyet gös
tcrmtşlerdir. 

BU SA.BAllKİ 

Singapur'da 
elan 

döğüşüyorlar 

Vichy, valinin evinin 
Japonların eline geç

tiğini bildiriyor 

... 

TELGB4.PL4.B 

Alman 
gemileri 

Heligolan'da 
Douvrea boğazım geçe

bilmeleri lngilterede 
hoşnutsuzluk uyandırdı 

: . : - Allah bağışlasın, çok kanısıcak kızır.ız var hemşire! .. 
· - Öylewr teyzesi! •. Kaloriferli bi.r apartıman kiracw wkek ~ 

buhonmaz bir hayat arkada§ı olabilir!. .. 



lsblfe • 14 ŞUbat 1942 

( Geceki ve Da abahki ·llaberler ) 
1 Harp tebli~e~ llh~oşnutsuzmanya::k ~~!] den~z~~~eki ~=~; ~:~:;: 

Alman tebliği s· 'd .. "' .. alınmıyacak 
varmış a ogus muharebe (Bas tarafı 1 inci sahifede) =ut!::;~ on1u1an ıngapur g Deniz nakliyatı 

Doğuda, dfiısman J"lllk13D ~ la• • • " ldcind •• v .. ı Almanlar bir torpido İşlerirrrizi ve istikbal planlamnizi 

::.~~~~~ "ı:: ::;~ ~m;a ooguse çarpışı ıyor babrdıklarmı, bir ~:ü:~=u~~ı~!~~t1~::~~:;:~ 
-y & torpidoyu yaktıklarını kara nakliye vasıtalanmızı kooTdine 

bize yeni topnı.Jrlar kaz.andı.nnıfbr. aiiribvılllUf ) de etmeğe çalışıyoruz. Hangi mallan• 
Dü.şmanm b1ll'lldalrl mm:avemeıı ll- Doğu cephesinde muharebe er vam bildiriyorlar m:zuı Jenizden. hangi mallarımızın 
nlını.,tır. Kınm ~ be.va Ne.york l-3 (AA) - .Britano- karadan rıakledileceğini tesbit edi--
kuvvetlertm1z bombflJa.rla bü,y& blr va: BoMon"da gel.mı CB.M. pntom ediuor - Libya' da dura-unluk var Bertin 13 (AA) -::- Alman.~~- yoru ..ıra ve deniz vasıtalanrnız 
deniz taşıtını haso.ra. utmt.ınıt}ııı.rdır. 1 L..L- ........... ~ ~--'L'- , 6 --- dul D--1.. _ı __ l - t bli . 

İngiltere cenup k:ıyı8l tizerlnde bs& ~: LIEDQ9 ww.~w ~gaı an .......,,...wnaıı™ ıgı~m e gı: arasında b.ir işbirliği hazırlıyoruz. 
ırtıfadan uçarak hareket yapan aevnş netice.. ll~da R~cla izhar Uaılc doiııdaı Cin h.azırbk ~rle:r. 12 Şubatta Alman dam: kuvvetlen Der.iz nakliye va.sıtalanmwn ço~ 
tayyarelerlmü a#ır ~ bombalo.ria ~ ~bı ~.Rom...,.. .b~ . . Fele:mıeak Hmclistanmda Borneo- tarafından yap~8!1 harek~ler esn~· ğ.Jtılması içil. her biri 350 tonlulC 
liman teslslıerlne ve M.w. nl~ tinitl llt,\:jp etıtiii Alman llllraBOfiııin ~ maL:.rd;e devam eai- da Ja~ loıa1a.n bu adanuı eenu· ıımda Manş denrrmde ?e Jimal deo.ı- 150 yelkenli geminin yapılması hak• 
taarruzlar ya.~. 1udlcta l:ıuakbiı fena indDe Wbn- J"Or. Japon Domd ~ Pz:in ir handaki Ban;emıeam limanı 6nüne zinin be.tJsıncla lngiliz kt1VVetlıeriyle kındald baz.! mütescbhislerin müra• 

Afrika flmalinde her lld tarana d~. reddedilemez ddilleT elde ~ mali pri:ıl k.mmc:la ~öiü- göjüae Taımlfie"dır. Bu limaiı Cava aıd.a- bir çap~ olmuştur. Sban:ı.lıorııt. C.."\atı c!o;;rudur. Türkiyeclıe herkes 
teşlf fıı.allyetlert olmuştur. Gnndtiz tir. Malar..birimiz ..-v61oe Rmıl.en 01'"' çarpqıddıimı 'bildimıırbedi: lnsiJiz ela Su.abaya iissünün lca:ıpma ~i.enau .ve. Prinz - f'.~gen muha- istediği g~miyj yaptırtabilir. Bu gibi 
't'e gece ta.arruzlan ya.pan Alman m- dum Baılctnnıand8!1.1 olan İyon An· meıııbtı.lanııadan ~den ~ go- gıeliyor. Celebes adaı11nd.a ela Japon re'be gemilenn<lecı murekkep ve t..kneler rıiktarının artmasını şiddet• 
1'84 ve pik: tayyııre~ Tobruk ııma- tonacQ•,.-. .ti Ba,...ekil Dol:tor re mı:ıha~eı- tdıre 2 kilom.et:re h.arekA·ı de<rn.m ediyar. Koramiral Ciliax'in kumandasında : ~arzu ediyoru'z. Yelkenli gemilerin 
nındakl mill>Jın tesi31ert bom.bal~ J··'- M • fı .ı__ "-.ı~1~ L_-_ ı.-"' L!_ l!ı • d' ı 

ı .. _,,,, ....,... !A1U11 tara n~ ıouo~ uealta ~. mgniz: bıvYetlerinin ~ ~- ıomunan rnr rnomuz §ım 1 ge en ma· seyri 510 numaralı karamame mu-
ve ateşe ve~lerdlr Bu imanuwu LL ~.ı -Jt-..J • ek Eı ,,..u .,......,..... l" ta " b' '--'Hz uhribi i 
uk:eri tesisler tam ~tlerle aTll.§ Dil' DlllD~ 15~en .,eçırm ,... bUrada makavemeti ~ft olduğu uma gore. •vır ~1 .. m n cihince tarnamile serbesttir. Diğer 
dı§mda bıraJolmıştır. Marmal'lkB.'da ~·.tLııt ~ ~ J9 SoiıkA- kadm uzatmak lıııtectikleri ıımlqıl· SoTYot b.vvetlıeri ~ .dl-~~ Te dı~ ~r dupn.an mub· ta:o:afta..ı Vekale. de kendi hes.ııbına 
hava ala.nlaruıdn.kl İ:ngll1z tayyareleri nuıı tarihini ~ıu;' b. muhtuacla maktadır. Bunun hatJıca eebebi bir telif n.;,ktalarmda t:aarruzlanna J.- rihmı ateşe ~b.r. mavna gibi vesaiti nakliyenin mif:ta. .. 
)erde tıı.hrlp edllmi§ nya hasıı.m Aıu- ~ctınden ._ Hitle-- kmm uıkerle malzemenin F4!1emenk -..ıı etmipir. Alman kıbliği bu taar- .~man ~Jerme taar.ruz. ed~ rmı arttı:mnğ~ çalışmaktadır. Va• 
~tılmıştlr. Burıı.dKi hava 111."nlf- riD t-.. t . lftiralrinden dolayı Ro- Hindi.tanına uak.hııdlJme.ini temin .mdann ;;.ğn zayiatla pÜllıkiirtÜ}düğii- miil_Wn l~ ~v8:. ~le~ agır purla.rd: 'tl tahmil ve tahliye işlerin
larında dftşman beş tayyare D.)'bet.-~ •. miiklfatlandı~ arzu- cr,rlemdrtir. ;tW, Doneç cephesinde A!manlann zayı&tla P.uaku~erJır: Bir ~1- d., vu' ua gelen teehhürler vesaitsiz,. 
ınlştır. ımod.n ,üpbe ed:ilmdlıt~. Rmnen }aponlAr liman<la y6.]dil f>ir çok taarrur ederek ~en toprak ka- man torpıdostı lm bomb~ ~~yle l lik yüzünden ileri gelmektedir.> 
Savaş tıı.yyo.reler.lmis tara!ındaa ]I&- Y: ~ - mühim ~ lnr bahmd "' f:abt Japon zan~nı l:ııildinnek.tcdü. Rus teLli- hafifçe sa~a~amnı~r. B~ ilen ka- Balık tutumu ve satışı 

pılan taarru:ıla.t esnam:ııda Mana a- bşti1 edcu Rumen k~ pa.rtiııhıiıl ~-1~-L ~ limandan ... . Al 1Ann .-:..ıd Jj mu:ka rakol gemımız kendıne hucum eden • 
dasındaki hava ve den.iz fıslerl. bam- talıepl.n:ıin w..E edileceiindea tftp- ""'TJ'"lDOl...UU.W • gı ~ ~ ~ et Ye- tayyareyi düşürdükten aonra bat- ınhisara alınmıyacak 
lıala.runı.ş ve av tayyareleıimk 1kl Le edibı.ebıulir. Mulıbrada nJe =:~ mqdan ~ n:ıeöne -~~ ~aıkim· yerle- mışbr. Deniz kuvvetkri.mmn hare· Münakalat Vekili, bnlık tutum ve 
dflşman ta.)"1'3.?'eSf d~~erdir. d.emla:.ebeclir: or ar. mı gıerı ıgmı . TellYOI'• keti Bqkomutan mareşal Sperrle nlışının inhisara alınacağı hakkın-o 

dıl.ı...Hdcetimrz )'a'Y&f )'avaf kani- Bıiımanyada ln.;tme. Japon faar.. Ub7ada: idarelliıtdeki mühİm hava teşkilleri dak~ ha·.c.ıdislere dair de şu cevabı 

Felemenk 
Hind1stanında 

a: lı:a;,Cıdmebedir. Bu hal 1942 .... nızuau tardettik.l-.ini ~lar. . tarafından himaye edilmittir. verır.iştir: 
n.ıaiııad.. del. -nııbim~. Şi:nı- Japon menbalarmdaa. bu cepheye übyada dUTgUn!u\: devam edi- Şimdi alınan haberlerden a.nlaşıl- cBöyl bir inhisarı katiyıen dü~ 
~ lrır.dar ~ Ladden apn dair yeni bir ha.her ,..om... Fil:ipiD yor. Son 2-4 eaat zarfmda ~ b- dıima aöre büyük bir kıaını Alman şünmüyoruz Balığın tutulması ve 
fedaltlrLldar Lalkın l.o,auı••ufniu· ad.ıJannda Japoolar 7ıeni bir taarruz tif faaliyıeti olmuştur. av tayyareleri tarafından olmak üze- atılması daima serbes kalacaktır. 
na. mıı.d ~. lJci büyük tehli· .re dÜ§Inan bava kuvvetleri 43 tay- İnhisar yoktu Yalnız fazla istihsa· 
ke kaJJ:m:ndayız: Macaridan ve Ru.- çı·fçı· YA kredı· yu·· zde yare kayhetmiflerdir. Diğer düşman lia planl ... ştırılması mevzuu bahistir. Makasn.r'da liman 

mahallesi bili. yanıyor 
ya. &..et-. tahrip edilmit oldaju id- ç, tayyareleıri deniz nvTetlerimizin ve Mes;:la b ... çok limanlarımızda tutu• 
dia .d:ilflll. Rm ord.uınmmı Roman· tayyareletimizin ka?Jlkoyma ateşi lan bahklatm hazan denize dökül .. 

,__ ,..rdınn ohnahmn Alma.oya 50 nı•sbetinde arttırıldı ile dÜfÜriİlmiiftür. Bu şiddetli hava düğünü biliyorsunuz. Maksadımız bu 
. " tualmd• imlML edücceğine kani savatlaruıda biz yal.ıız 1 tayyare bahkk.rı:ı aak1anma.ııı için icabeden 

Batavıa. l 3 (A.A) - ~ gu• ~ Almanyanm eon zaferi k.a.Tbettik. tertibc.~ı almak ve balık konserve-
a6 neşreClen Hollanda tebl.iii: Ma- hzanw:ağıml daha uzun müddet Reuter muhabiri c.iJiğini t~vL ederek balık aarfının 
kassardLJ. gelen t~}gı-af raporları .,..,......azınr.ız. B• tıakmrde Rumen Ziraat VelDli, -=~rive verilecek tohum, avans d. , ta.azr.mürr.ünü memlekete yaymaktır •. 
Jeponlann Bal.angıuya.pada ~ anh..nu:- ~esterin ahfir taıaftn. ~'rv- ne ıyor · .. Bu işi.) d bir çok memlekıctlerde 
f!]tt...klanna daır bundan e-vvel Ten· da mmud>eye ciritmeai b.yba.. ~e primler bakkında alikadarlara Loadra 13 (A.A) - Dun Pas ıve b.ilhas:::.ı ltalyada derin inceleme-
laı hı.herin doğru olmadığım gl>e- eledir. mühim bir taınim gönderdi de Calaia"de yapılan deniz ve hava !er yaı;..tırmı:. bulunuyoruz.> 
tıermektedir. Son alın~ raporlara. J Hıaiutiaıu. Jıer iki tarafmda dür maharebeai hi.diselerinl anlatan Reu· Amih Fı.hr:. Er.gin sözlerini !}Öyle 

g()re yapılan geniı alfilde tahriba- oııa1anmız oJıdlJiunu llllmmayuıız. F 1 I" dA u de 8 b n.Lf 6 lnıllıPUd• ter, bu muharebenin Dunk.erque'· bitirmiıtir: 
tuı neticl"JSinde Malt.aaaT Uman ma- Macari.tan TranlliMn~ 'l"le Ba.nat"· 8 z.r iRi yoz UCIJI\ an ya HIUH ff 1 dıeuberi en mühim muharebe oldu- <Memleket ziraat, ticaret ve sana· 
l.alleei dün U.ıam hlll Y~ tan serf lcalaza topraklan zaptedecıe- ğunu ~yl~e~te ve toplu bald.e y!..imn gittikçe inkişaf edeceğini hiç 
idi. B.• ta.hn"bat ve Celebesın cen.u:- ğini açıkça s8ylüyor. Ba aebeple Ankara l~ - Ziraat Vekili B. yerlerde mMlr tohumluk.lan için OSs ta~e birlıkl:rile hafif harp gemı· bir zaman unutmuyoruz ve buna gö-
lımh1. yapılan tahdıa.t dolayıeile Tnı f'-an)'9TI seri aJm.ak iç.iıı eli· Muhl.P, E.tkmen., yazlık ekimin iki ile i,hirliği yapılacaktır. Patates lenınn refakatinde bulunan Alrrıan re hazmanıyoruz.:ı> 
dü,man burada itine ~yacak. bir mİzill a!tmda. hwvetli bir ordu bu- katına çıb.nlması hakkında -ıilik- ekenlere en az 1 dekar olmak. ibıere gemilerinin torpil Te bombalarla ya- ArJ• antin'de siklon 
feY bulamıyacı.ktır. landuaMJıym. lere -ve k.ayma.kamlılrJara. nabiytı tnÜ· dekar b~uıa iki lira prim ...erilecek pılan cü:z1 huardan başka hiç bir 

Holla.ı da Hindistaru talum ada-. ~ Yiıvana moeedeaini dilrlül:lerine n biitihı ziraat ıetkita- -v-e bu primle!' geri alınnuyacak:tır. nhtlıia. uğramadan Paa de Ca1ais'- Buenoa Airea 13 (A.A.) - Ba· 
ları.nr. diğer harp abnelerinden ye- imzım IRUDHla eline geçirmeğe tma mühim bir tamim cöodermiftjr. Çiftçiye aıvans olarak nrilen mı· yi geçtiklerini kaydetmektedir. IUa - Blanka şehri bir Siklon nctice-
wi bi.r rapor almamamıttır. Daıma• m.a.-allL: olduklarını goer1 Termek is- Bu tamimde toll.umlukla.nn dailtıl· ııu, dan, patates tohumluJdan ve tind.e harap olmuftur. Bir ölü ve 50 
llm .fı..aliyeti _!>ilha._sa a.,, eyal. etler temiyeceğl aflıAt:dır. Fakat bityüık maaı. tedarin, çiftçiye aıvau. ı.tih.- tohumluk tede.rik etmcık için Teôlen ı . . d T"" kadar yaralı vardır. 20 ev !t'lkılinJf 
--- d - k.....:C1- .'-.1..L-- et _'L b -'-- -~-L-ı avıçre gazeteam e UJ"- Ve belediye tiyatrOSU da dahil Ol,. lmll:Tlll e yaptığı "9"'""1 e ~ • B~ ile Amerika 1D11Zaffer ol- aal kredi.i vo pJfm Yerilmeaıi aç.,. ır para avan....ı ınn.n.ını zamanı ay- ~ 
1nelte<t · llultla.. tıüc:Brde Rom1U"'9nm ...azi- lirııa:ala izah edilnıekte, ...... owalr.: nen, yani mah.euJ. olarak gai alma- kiye hakkındaki yazının mak üzere 100 kadar evin çatılari 

D 
. k l ~ -ll •• o\ao.~tlrt Birleşik Amerika- Terilcr.ı tohumlaklarm .-ri almması cakbr. Bunun için tohumluk Ye to- muharriri uçmu,tur. 

enız ayıp arı ya llarp il&! . etmekle Roman:Ya bal- ,ek]j, Ziraa! Bank••n1n g(59tıereceği bumluk avana dajmlchktan 90nA Anbra 13 {A.A.) - Gezctte Ekmek karnesine 
bı ~ tamamlte aykırı bir ka- kolaylıldar uıt..tıhuılcta Te çiftçinin Ziraat B.ıb.sınca tobumluk TeJ'& do l.a.1Rf.Jlne· den alınarak dünkü mukabil un 

Londra:. l 3 (A.A.) - İncikere- ııar yemıifti.:. Şimdiki prt?ar altmda dolduracaiı eotYell.in de ha.tın• toLurnluk bedeline kup &Tana ola- bültenlerimizde neşredilen maıkale- Ekmek karnelerine mu.kabil halka 
9İn tek batana kaldıinu lıuhin ilk Mdm den.mı memldced tamaınile Luak poırta ile göıodeırildilt Ml4'iril· rak çiftçilere Terilen para mU'k.abili i:dn tanmmış lniçre gazetecilerinden mı verilmesine ilk defa olarak önü~ 
denea:ııdeki deniz bcrıplan töyle bitJı:in .,._Lale getirecek ?e Roman- u:.ektedi:ı.. alınan beyannameler n:ııal:buz mu- M. Edmond Rouie'nin inuıuı af.tın· müzdek! pazartesi günii başlanacak:~ 
~asa ediliyor: İngilizler 3 fi tayya• ya M. tehlDresinl ar.ı.~- Bu tamimden ...latddaim- göre kabilinde mahallt 08.e Yerilecek. ve da çıbığmı turi1l ederiz. tıı.r. Bu suretle un tevziatı her hafta.-
• gemi.a olmak üzere 5 aaffıharp cektır. llUID', al. dan. hma dan n patates Of:ieler bu cetvellerde y.azılı tohum- mn muayyen bir gününde devam ede-
sem'isi, 13 kruvazör 'YfJ 58 torpido iıllilma1i :ilı::i. ke ...... ~· tık luklan m.ahaul u.manaada. ~orçJ?lar- Edirnede odun fiati cektlr. 

muhribi. A~~an 't'e ftalyan~:u 3 .. f. Yapag"' ı lar planda ... -.;..;,,. önııım .... nıe- dan tahsil ~-ek bed .Lim ~· F.dirne (Aqam) - Son günler- lzmirde bir kamyon 
fıLarp geımsı, 11 knrrazor ve :f6 celtir. bııi 1ıcatıtan da fu1a ekim ya.- Bankuınıl. Odeyeceklerdir: Elde edı- d odun fi tlerinin m.betsiz blı ıe-
torpido muhribi. ~ mGmktm ~rülen ırerier to- lccek mab.alde:n aile~ veto- ~e yahe~meri üzerine rıat Müra- devrildi, iki kiti 

ln11n ı.terleae b.nlu ~sön- hmnluk ~tan aona fulası kabe komisyonu 'bucün topluarak yaralandı 
lngiliz kabinesi Beyannanie verme 

mtkldeti 24 tuf>ata 
kadar uzatıldı 

d.tlecektü. 1S 
1 

n 24S -~· b.raemdere _sa- odun fiatlerini yeniden gözden ge- İzmir t 3 (Telefonla) - Kar§IY9-
... _ ı__ __ L'-'-- L._ _ _J re De-.letçe ~ edatcek fiat uze- . • odununun r_,.L:-'n1· 1. d ··k- il 1 . J -'~-

Daily Maily, eaaalı deği
fi.klilc: yapılmaaım istiyor 

1 Gll~ w umem q- rin<l · .ı. -Jt çınn11 ve meşe ,.....ıuısı ar.a a.. eşya yu u e rmıre ge mex.wı 
..-1 aıbnmalı: .._.,. çiftııhe aırw en Ofi.çe •liln •c hr. (S) lira,, karaafacm çıekisini de te olan bir kamyon Mersinli mevkf.ı 

olaıak 'f'Silecektir. To6.n ~ Kolaylıklar 31 liraya aatılmal üzere ,-eni fiat indS:i virajda devrilmiş, §oför ve iki 
ceıt...Ileri wqetlercle ....W-.. -ka- Çiftçilere Terileeek SOO liraya ka· teabit etm:İftİr. b.amal ağır surette yaralarımııtır .. 

.Adaıa ıs C'l'llrhlla) - tktııııDd .J.rda da kaymakamlara mmula- dar kredilerden. alınacak faiz 1/1/ J • • 1_ ti Yaralılar hastahaneye kaldmldılar._ 
Londra 13 (AA) - Daily Mail Veıli1ıetl. h~ el bman Ja.P&- caktır. Vali ve ~. bu 1942 taril:ı:inden itibaren yüzde 8 zmır SU fUKe • • 

pzetesi ba§'YaZJl9'lnda. M. Clıurc:Lill'J 1ı.1aa cim wr o"':" 'N111m1'Bt m.4c!- cetvelleri tedkiJr. edip nsebileoek- ).,uçuktan yüzde 6 ya tndirilmiftir. hükUm.etçe aabn ahmyor Beledıyeye varıdat 
kahincsinde esaslı tadilat meydana det!nt 15 lthı dabs. uzatınvp:tr. lel'i tdı.umliıic veya av.a11ı1 miktarla· Çihçiye ayrılan bedi miktarı 1/ İzmir 13 (Telefonla) - lzmir au ' hakkında bir teklif 
aetirmesi için kendisi.ne yapılan tav- bai~~"::1~!~ rmı47az~ Ziraat Bankamıa ı/1942 dea itibaren daha yüzde 50 tirketinin büktlmet tarafından satın TanUUJll.'1 tiyatro art.istıerlndenı 
liyeleri kabule davet etrnıelkte ..,. :m.mel«1Jll l'fltmemlş t:>.laolar haJdcn.. verecekler, Ziraat Banka.lan da to- arbnhnıtt~. • .. .. alınnuwı ve İzmir Belediyesine devri Burhan Tepsj ~elediye rJyasetıııe bİ.11 
~yle demektedir. da :umı Jtortmllta Ka...-ıımu hftkfunler1 h~ .. a~ara tmzalıı.ttıktan veya Banka ı!e muarneleei durust olan· için burtlda Nafia Vekaleıtince yaptı- lıstlda. ne müracaat etmiştir. SanııU;a:~ 

cNezaretsiz olarak dört, boş va- dalmlliıde oemJ. taklb&t -,a.pılsıcntı müburldbkten S'OlrTa berkesin. to· lara Te biihıuısa aadası olanlara nlmakta olan tedkikler sona ermek bu istidasında Istanbul bcledlyesln~ 
ya alb kifiden mürekkep ve her me- ~ ba lca.nl?OOll amma 11e müsadere Qumluklanm vereceklerdir. Toprak borçlu obte.la.r dahi çevirme kredisi üzeredir. Vekalet firketler dairesi senede bir mllyon liralık gellr teıruA 
11ıelede kati "karar verebilecek ve yük- hattJrıdal1 hnDmlerl de ~Ut edl- .Mahsulleri 06.i te,kilab bulunm · verilecektir. re»i Emin İpekçi yakında Ankara- edecek bir proje bulduğunu blldfr· 

.S hakemlik yapabilecek phaiyet- leeektlr. Zl.M&i IMJU:aa Fa dönecelt~r. ~~~~ Tepsi, projenin tatbiki ue 

;::d:.ÜNek~~~~:at:n~ ~=~ =' :ı:: Otomobil ıasf iiii Belediye geliri Paraya tamaan adam ::::~ S::!eh:ı::~e1:~ıs~: 
lwıan nazırlar bu kararlan tatbike _ m•:.::,: Amlrtne ve;ıilıeeekttt. 'Y öldüren katil yakalandı ne terltlne muvafakat Edildi~ takdir· 
mecbur tutulmalı ve IMUlrlardan biri , ..... ~v d J ini bel~ riyasetine bil 
zaaf gösterecek oluna parti telAkki- İzmir mebusu doktor late müdürlüğünden Muhtelit enctimen ça\tıa:!y~ :=~~7'üa-=: ~:. . 
lerine bakılma.kaz:m it batmdan ucuzca alıp 1600 liraya çalıımasına devam tama•ao köy ciTa?mda. taı>e.ıı.ca lrm'- Burhan Tepsinin teklifi tedkik edl-
naklaştınlınahdır. Memlekette bu Mustafa Bengisu l . fUlllle 61.dOrülen ve ba.f1 taf1a eane-n llyıor. 
değiş.illiklerln M. Oıurc:hill':in itiba- vefat etti satanlar yaka andı ediyor ~ Kara.şeiın o.tnı meydana im----------.. 
W::ı:;r c.:~m::n~ı; tmm 13 (Tefetonla) - Çanettale 1zmir l l (T lef la) - İate ü- Umumi Mecli. mubtelit ıeecömeni =~%1'. = :::!te ~ °:; • asıl 7a.•m&h 7 
Her halde, menlleketin en büyükte- po.rt1 mft!ettışt <*ı:ıı Ödeıınifll tzmıy d- r·w- tar fından on keocı: dün ~m da Vali Ye Belediye ..m ansı Zebranm tnyıı:uncl& lnılunda. 
mennisi, hu agı-r tecrübe d.eTirlerin· :mebıma doktıor llmtata. Bengisu IClaa UTerilugu "-!at _,_n.~~-= 160n()e doktor Uitfi Kırdanu Nlieliii altmda Kan koca her lktsl de yablana.Tat 

bir mbats:ablı mGtea.klp Ça.nat:kale- v en aı 0 omO'D ,..__... -L adUyeye verildi. 
de M. Oıurdıill' in çok kıymetli olan de mm-ftş ve eenall'!li1 bn a.k§an:ı. izmıre liraya MilWı Mu.tala Kara<leveye toplanm.ııı n geç v~te kadar me,- -----
büyük vıunflıınndan istifade edebil- ~ur. 0eı:ıa21e yarm BB21alı. ö- aat.a.. nakliyat işleri ae mqguI Cemal guJ~~tur.Beled' • lif Sahte memurlara kar§ı 
melctir.> ~ götürflle:rek orada. cletrıedlle- KalfaoğJu ile konmyoncu Edmon lir ,__ -~ .. _ ~eıo.mde ~~:,e sle- tedbir 

ile ki R Cekttr. Mısır \"LL!_ Sıtkı 1V'9 Kalfao wıu tiea- ~yn~an ~Dn ııoct:ıCIDle CI' Amer· a, es · omanya · ~ g yapDlJl v-. ma:vıa 942 .ununa kac:lar eon zz ôll"da. bazı tım8elerUı 
kralını istemiyor Bır· amele ---L-daki :rethaneai sahibi .Antuvan m~ıt~ca yürürlükte ka.laeak olan 94 t mali kendilerine 'iat Murakabe manuru 

uya.u yakalanarak mallemey6 ven1di1er _ 1 'i." • d - · -'- ..r.J". .,_,.,._,.k ~ eii-ü .....,.,.ı.-,,t 
(AA ) H · • k d ··ıd·• d"" t •-~f _ ..J!I ..J!l _ .ırul ıout.çeaın e tevazun tıenıın ıeb:nc.K <>W>u. ........... "" .. ...,... ..,... ~";?' ... VaiİngtoD 13 · · - ancı- u Te evıu ccııKlı.ı.c:::r ............... .._ ... iJ ""rd1klert - ... -~ 

b h ar a aımı o ur . ijzeye çalışmalarına de"t"am etmiştir. ya~ ma~ e ........ ""'6...,_,a 
- müd-ar Sumner Wellcs, İT ür -n--.....l"'rden m h.....,.. ....... _kle_.e ı- ..., haı.tr 18 CTele!onla> - Kuşa.dasın- Kaput l)ezi aatışındo. ibtik&r .u- l • "'1 • 800 ve .u1.u~" u .ı.c-.ı.u. ...,,._ ... 
Rumen hükOmeti tesisi tasavvurun- da selçuk ~e l'Ol lnfaSmda çmıdan 72 yaşında Ne.sun ve <lu:k- ~ır musevı en bulunduklan ö~tl..r. 
da bulunan eski Romanya Kralı Ka· çı:ıhşan amele Ita;v3erlll 8a.1llı can 'k&nmda bulunan miı'b.i.m miktarda çuval un istiyorlar 1'aoe müdürlüğü, 1lk tmt:1kn.t ve rol'un Birle"ik Amerikaya gı'rmesine ..-+..x..~ _,,ı.+.. olan --- • cürmü meşhudu l"&ptıktan sonra. Ea.-" gece _,._...,,._ "'V~- '"""""'- • • L l • -· :lzmir 13 (Te}efonl:a.) İzmJrdekf 
Amerika hükumetinin muarız oldu· d:qı amel Ham -~ demir tok- pmnç. uu guT ve mer~ eatml· - bıt tutmağa. başlayan bütün muraka-
iunu bugün söylemiştir. Kral Karol, ıııakla b~ ezerek Oldürm~tftr. Be- yandt Milli Korunma kanununa ay- m~ için, ha.m.msıas ba,Jramı be memurl:ı.nrun, S>rulsun oorulma-

L k 1 b b ~ belli ~ '17'AU1 ~. Lm M.reket eden Alııııanca.kta bakkal mftna.sebetlla. 800 çuval 11n ~ sın hüviyetlerini. aöste.rmeleı:m.t mec-..;.,...di Mm. upes o j e era er .,..., .... _ -.. .. tlr VllA......+ -.... müd...._IA1'-A bıı m" • • -
,....... .._ ... .._..._ . -.J1: •• _.. • • -~'- . .,..,~ • ._., ... """"" u-
Mekaikada htilunmaktadır. _ __.,,._ ~...... -. 

cAfacaın> gazen:si ve okuma
m az halle için çıkan gazetder· 
den hemen hepgi, bazı imlaları 
aözde ah.alinin seviyeısin-e i.ıunek 
için, değİ§tİrİyorlar. 

Mesela d apon> diyecek yer• 
de cCapon:ı> yazıyorlar. 

Bu ve emsali deği~nneler 
caiz değildir. Zira o haberi oku
iYUP mana çıkarabilecek insan 
Japon'u da anlar. 

cCapon» yazmak, halkın doğ
ruyu öğrenmesine ma.ıi olmak
tan başka netice vermiyor. 
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Hayal kuvveti ( s B i R B A. D B R L B Ri ) 11 .. ~..::ırpu••ll 
._ .............................. ._liiiiiiiı.-iiiilllliiiiiİİlliiiiiiiıliillllıııiliiiiiiillllİııİİİİİİiiiiilllliiiiliiİllİİiilll .. .,_ 1op.u yaşamanın 

~KŞAMDAN AKŞAMA 

Tiyatro APiıki suali sonun. pliba ... Umumi meclis j 
a4yet CeTabt yani., verecekı 

- 8İr İalaayOD beklenw odM& 
hrzediım. lçinde muhtelif aeri:red• Üsküdar tramvaylarin-

tenkidi j Kiğıt satışı , laydaıarı .. 
Bir leyli mektep müdürü ile koau

fUYOrduk. Çocuiu o müessesede 
okuyan bir arkadq giilümsecli ı -.nıa~ oturup cvakit öldiirmelu daki evkaf hiaseıinin sa tin Türk Tiyatrosu Tarihi Matinelerinde El konulan ve ıatitı ıer· 

beı bırakılan kağıtlar 
için ujrqıyor. Bunlardan iimmil• 1 · - k b l ed"ldi ' 
iDİ. yan okumutlar mi. münevveri• a ınmaıı a u ı ECELi KAZA- EYVAH -VUSLAT mi daha çobuk ııkılll'; çatlamaia, 
patlamaia hatlar 1 

Eminim: cEvveli münevverleriıı 
sabrı tükenir!• diyecekler çok ola· 
cakttr; amma, sanırım, Yanlıt bük· 
mediyorlar. Benim tecrübem aksini 
cöıterdi. Münevverlikle can sıkıntısı 
tnak\ısen mütenasip. 

Onuni ıuıuyor. Kafasını bir feyle 
oyalıyamıyor: cAman tu tren ael
ünl• diyıc bekliyor. Batka bir mev· 
zu onu itgal edenüyor. Yan okumut, 
çene çalarak. ara fasdalarda ofla
yor. poflayor. Bu vaziyette bedbaht 
olmıyan biricik insan münevver. Mü
nevverin de. dimağında doğurmalar 
melekesine ıahip olan fasilest 

Tevfik F~ töyle diyor: 

İ.st.a.nbul Umumt MecU.sl. dün saat 
15,30 da. rela vek1ll B. Abd.ü.lkadlr Ka-
ra.mürselln rtyasetl altında toplan- Türk Tıya.trosu Tarihi temsilleri- ,elde sokarak halkı okutma davası 
mı.ştır. , nin bu dördündl ayı ilk tiyatro mÜ• için kaleme aarılmtf. bu maluatla 

Geçen celsenin zabta okunarak ka· elliflerimizden üçline, Ehüzziya. T ev- tam ilci ,.UZ bq eser yazmıttır. Bu 
bul edildikten sonra ruznameye geçU- fik Beye, Ahmet Mithat Efendiye vıt rakamı mübalağalı uymayınız. Bu 
mtştir. Belediyenin 937 ve 933 mall Recai zade Ekrem Beye hasrolun- k:itaplann hepsi sayın Kemal Salihin 
yılı bütçe harlcl ~ hesaplan hak- muı: sıruile cEceli kaza>, cEy.vah> koleksiyonunda mevcuttur. Bu ra· 
kındald tedkik hesap en.cilmenl ma.z-
bata.R kısa süren milna.kaşalardan ve cVuslab adlı eserleri temeoil edi- kam zamanla belki artacaktır bile ... 
sonra kabul edl.lm1ştir. liyor. İki yüz bq eserin dördüı Eyvah, 
Şehlr tiyatrosu o.rtlstlerlnin ücııet- Her üç C9er de memleket davasını :\çık ·bllf, Ahzü.ar ve Çerka özden-

ll memur ve mUstahdemler biriktirme teşrih için yazılmıttır. cEceli kaza> leri, pİy~r. cÇengoi> adlı eserini de 
ve ya.rdım sand$ tallma.tnnmesl mu- kan davasının manuızlığını anlatan, bilahare piye9e tahvil etmiftir. 
clblnce terkettlklerl paranın iwesl cEYva.h> iki evliliğin imk&nszlığını Ahmet Mithat da f.hüzziya mer
IAzım gelmiyeceğtııe dair ka.van:n en- gösteren, cVuılat> cariye alım satı· hum gibi, bir matbaa tesis etmiı. ge
cümeni mazbatası bazı mllnakaşalara mının fenalığını hikaye eden tezli pi- ne E.büzziy-.. gibi gayet çok neşriyat 
~ep olmuşt.ur. B. Fuad Fazlı Şehir yeslerdir. Tezli piyesler - bugÜn• yapmt•br. 
tiyatrosu artist ve memurlarmın be· k ") b·ı ah · k v 

Bir örümcek götürür Hak.ka beni tediye vazifesi gönned.lklerlnl bina.en- l u er 
1 ~ b 9 ne~ın ı;r.~~ v~ ~art• cEyvah>. tiyatro temapaından 

aleyh belediye büt.çeslnden para al- arına pe oyun egeme • erın en, aldığı lezzeti her ıeye tercih ettiğini 
mala~a rağmen belediye memuru ~u ~akımdan gö.~ülebil~ek kusurlar yazan, Ahmet Mithat Efendinin ilk 
addolunamıyacaklnnnı söylemiştir. uzerınde ısrara luzum gormeden her piyeaidir. Mithat Efendi cMenfa> 
Buna kavanin encümeni ve riyaset biri ve müellifleri hakkında, hafıza- adlı esvrinde bu hususta biraz malu
ma.kamı namına cevaplar verllml.ş ve lan tazelemek üzere, biraz malumat mat de. vermektedir. Aynen alıyo· 
nihayet mazbata ekseriyetle kabul o- vereceğim: rum : cBazı gençkr tiyatronun te-

Demek, onu, yüzü duvara çC!'YJ'il· 
mit bir cezalı çocuk 1ribi pis bir köte
J'e koysanız. orada salkım aaçak uda 
duran tozlu ailara bakarak, kainatın 
özüne kadar hayal kuvvetini uzab· 
verecek ••. 

Ne mutlu bu derece derin. genİf 
ve yüktek deruni hayab olanL •• 

Fakat ekıeriya o kadarına bile lü
ıınan yolc. Su istasyon odamda İn· 
aanlann ve basit mrıddelerin zarfla· 
rile, zavabirile kendini oyalıyaba
mek bile mümkün •.• 

ıu~~~~ur. KA"·'" - halk cEceli kazın sı ile baıta gelen rakkir.tma hizmet etmek azmine 
u-.uuar - ~oy tram- Eh.. · T fit B K k d.. ·· l d. B · d d 1 di-

vaylan Evkaf hls.'Jeslnln alınması için 1 uzdzıya K evh.ı 1 eyK.. ·oı nyfa d~z~- 1 uşmDuş eri L. e~ı be av et ey .e. 
tanzim olunan mukavele projesinin ı.rın an oç ısar ı arnı e en ının er. .vet cnne ıca et etmemeyı ın· 
tasdiki hakkında kavan\n encümen! oğludur. 1849 da lıtanbulda doğdu. kiııan şevklerini mucip gördüğümden 
mazbatası olrunm~tur. Mazbatada Gençliğinde Şinasi ve Namık Koe mal I ve falc. .. t ben daima her ıeyi en kü
kaydolunduğu şeklide Ö"Sküdar - Ka- ile tanııtı. Yazı yazmağa başladı, çüğünden başlamak adetinde bulun· 
dıköy halk tramvaylarındak1 463 bln Fransızca öğrendi, bir müddet de duğumdım, evvel emirdo familya 
llralık vakıf hissesinin 15 scn~de fa- Avrupada bulundu. Matbaacılığa ve h:Ssiyatınl'. vüsat vermek için cEy-

Tecrübe edelim: •-•- "- 1 ~ ve mU&>\VI tak:sltlerle 200,000 ıı- kitapçılığa sonsuz: bir meyil hissede- vRh> serlavhalı bir oyun dahi yaz-
Kartıd~ oturan köylünün heybe- raya satın alınml\Sl kabul edilmiştir. rcık işe girişti. Matbaacı lığımızı, bir 

1 rr.ıştım. 
ainden çılı:ardıiı peynir... Hemen Müteakiben Kartal kazası dahilin- h ı il b ·· b"l · · ı · ·· ı · 
ali.kadar olabilirsiniz... Buna ckiif- deki (Ayazma suyu) mevkll 1sminln b ~k e ~· ugu~ ~ e ~lı~ı m:• ~u~ Tiyatrodan alınacak haz deruhte 
lü peynirı. diyorlar ••• Orta Anadolu- <Şifa suyu) olarak detıştırllınesl, ve haırkl emla mkerte Eesınbe .. u .~kştır !: b e ı edilen hizmete kanıtınlıraa ile.isinin 

Darüşşafaka için istlm.llk edilecek .. • .. 0 ar~ : c n ~yu rut em 1 dahi nakıs kalacağı mütalaasında-
da kilosu kırk kunqa aablıyor... ıırazt hakkında mfilklye encümenler! bumu t;ab ı ma~~a~cılıga sok~a~. ol- , yım. Arkadaıların sureti hareketleri 
Halle seve ıeve yiyor •.• Tıpkı rok· mıut>atası okunarak kabul olunmu~ du.> dıycn Ebuzzıyanın. hız ılcwvo benim bu mütaliamın aksine görül-
for gibi. •• Fakat yağs12 .•• Şayet biraz tur. edelim, tef ah .. ura v. esile olabilecek dügv ünden, birkaç gün sonra ben ti· 

n m Mec.wıo pazarte- a a aı a rut en e var ır . yatron :ı:'l uzaktan seyircisi olmak.Ta ulab edilirse o:Türk rokforu• halini Miltealdbe u umı 11 - d h b k bol d d j 
alabilir... sl gllnü toplanmak Ozere dağılmı.ştır. Ayni zamanda Genç Osmanlılar il.-tiia eyledim.> 

fsterten.İz: 1 Cemiyeti erkanından olan Ebüzziya I Mithat Efendinin burada bahset· 
- Bana ne? ••• Peynircilik mi ede- T 

d 
amıma çayı hür fikirliliği yüzünden Konyaya ve tiği geı.çlerin Güllü Agop Tiyatrosu 

ceğim ••• • eyin... Gil l S tI Ak.ad • Un ld l b 1 d · 11 1 A ' Amm..t. belli olmaz efendim. bel- ze ana ar em.tsi bug Rodosa ıürü ü. stan u a av etın· 11 omito i Azası o an li Bey, Nuri 
1_~ ed '- Park.otel salonlarında. saat 14 den 19 a de Şinasiniı."\ tesis etmiş olduğu cTas- Bey, Halet Bey ve Namık Kemal-
iLI c.-.uı ..• Şimdiye kadar kaç kalı- kadar sürecek olan bir tanışma çayı 1 

ba. kaç maddi ve minevi tekil ve tertip etml.ştlr. viri Efkan ı yeniden çıkarmağa dir. • 
ternaile R"irdin .•• Peynircilik de ya· başladı . j cEyvah> ın mevzuu: Mdtun Bey 
pahilirıin... · cEceli kazu devrinde çok rağbet iki evlidir. iki haremini oldukça iyi 

- Mizacuna uygun değildir... OkuyUCU görmüo bir piyesli. Ebüzziya onu ' idareye uğraşırsa da nihayet mese-
Kirlı bile olsa. zevk dl(Ymam... 1 yazarken bir piyeste aranacak m ezi- 11:: meydana çıkar. 

aİlabi .••• diye düşünmekte devam mektupları lyetlerin ne olduğunu pek iyi biliyor· ! Meftun Beyin ilk nareminin baba-
ediyoraunuz •• Yarınki mizacın, zev· du. E.ıserinin mukaddemesindek.i söz- ıı kızını SJ)'anet :için kendiıinden 
kin bugünkü müdür?... Netekim 

1

. leri bunun delilidir: cTiyatro ya· 
1 aoğutturroak çarelerini arar. Netice• 

di.inkü ıen'in, bugünkü ile alikaaı Hususi müesseselerde zanların birinci vazifesi gerek tasdi· ; de Meftun Bey onu boşamak :zarure-
var mı? ••. t,te furada. kar,ında alb l } kah fikriye ve gerek oinfialatı kalbi· tind ; kalır. 

Ça ı•an ar b b d 1 tane kapah kapı var ... Bunlar, bir- Y yece koodini ütün ütün ma um Fak.~ t istenilen bu boıanmanın te-
denbire ac;tlsalar, ic;~erinden 1915, hükmünde tutarak ahlak ve adat ve ısi•i!e <;lüm döıeğine düşen kadın, 
1920, 1925, 30, 35, 40 tarihindeki Hüktlmet me:murlann maa.şları- efkar ve hissiyatını truwir etmek is· son b~ defa görmek için eski koca• 
ıen'Jer çıksa... Emin olabilirsin: na zam yaptı. Bil arada hususi tediği Mrın veya ıahınn serairini keşf · tı mı çağım. O bu defa boşadığı bu 
Bunlar, belki fU peyniri yiyen köylü müesseselerde çalı.şanlann da mn- ile uğnışmaktır.-. 1 harem: bar: rahat olsun diye ik.irıci 
i~e. fU a\ et yelekli kasaba kabzıma· aşlanna zam yapılacağı ümld cdll- Piyeain mevzuu: Erzurum valisi h .. emin" de boııımaga meobur olur. 
lile. ar.lafı~, ahbap olurlar; kafadaı di. ~albukl böyle bir teY ol~adı. Ahmet paşanın kızı Nimet bir bey· I Üçüncü piyes olarak temsil edi-
balıne ı:ehrler; fakat biribirlerile as- Bu nıuesseselerln çoğu esklsınden zade ola 1 Pertev il-e sevi,mektedir. 1 len «Vuslat> ın müellifi Recai zade 
la... Seninle gene ula... Onun için, çol k ra.:~~.} yat· pdmöartk~. Çalı.ş.ma~ Paşa ise kızını kardeşinin oğlu Nu- 1 Ekren. Bey, devlet.in resmi bir mat• 
azi:im nafile er . ilik • :ırL 'ı.uoue ıç • ' ..... nlsbctınde .k. baas 1 T k . h N R . 
• • •. Y e, peyn~c ~ .. s~ı artmış, kazançtan da 0 nlsbette mana vermek arzusundadır. Bu ı ı 1 ? ~· ~. vım ane l azın . . ecaı 
·~.lendırmez sk11111a. .. Pekila ~?.u~ çoğalmıştır. Buralarda çalışan biz aile ara.sında da bir kan davası var· Ef:ndır..ıı . og.udur. 1846 tanhinde 
b1rmde onu da yaparsuı... Gozunu ve emsallmtz1 klm hl d kj dır ı dogmuştur. 

dikkatli bak... Fakat n ?. maye e ccı: · · .. _ . . . . .. . . . 
;;· rif h b . • t h e 0 İ •• J>anraltı Ferıd Muf!u I (ulusı efendı araya g.rer. Ebuzzı.ya Tevfık ~ Ahmet Mıt· 

e ·y·~· esd mı(,Oh or kas~ık"' tokup u· Numa.ı, kızın Pertev ile kaçmasıı:ıa hatın bin.r rnatbaact ve Ekrem Be-
yor... uzun e , ÇO ŞU ur, r• d d J l yi.ı bir .ı__ wJ J h tuld '> .h. b" .f d a· . b ı· . yar ım va e er. . ma~oaacı og u oması ve er 

tun• R'1 ı ır ı a e var... ır ı samıa. a11ra, anuse. tamme, zai- , w k üçünün de bundan tam yirmi dokuz 
düdük d o ötüyor •.. O da ne? .•• Ha kamızdan haric teyler. Ne kadar c;a- Kız gece kaçmaga haz~rlanır ·en sene evvıel vefat etmcısi Türk Tiyat· 
sahi: tre~ geliyor' Gibnek için ıı.w kanncalqamıynrn... miver- gtlen htlılarııı bahası oldugunu zan· T ·ru · ıı . . b .• 

1 
···· · ' -·..... ..... d '- d d w b · ddeti- ro an temsı erınsı u ayı ıçın 

topnr anmal: lazım .•• Adam, canım... cml~miyonız. tabiatin onlara ver- ne e rer. uy ugu .~->:".e<:anın şı . .. • kayde değer bir tesadüftür. 
Burası da pel::ili İyiydi ... Hoşça va· diği altıncı yedinci hislerle kendimi- ' le dayııııamıyıırak olur. Bu halı go I R . . 
kit geçiriyord H t•.:. belk" • · I · . Amm ' ren Pertev de canına kıyar. ccaı zade Ekrem tahsıle Beyazıt wn... a ..,. ı fU ı Zl zengın ~tirenuyoruz... a, . . . · 1 rü~tiyeslnde ba ladı Şurayı D evle-
alb kapıda:ı çıkan altı Ben'i işlesek ınAnevi çabalamalarla. idmanlarla, cEcelı kaza> nın temsıl edılen :t. kk·· ı·· dş · . 1.v. . 

· f ) k··b"k f k • I ·· ·ıik "k" · d · d el w I. tk • rı· ın tcşe u un e muavın ıgıne tayın gerçı aza u ı • a at o nısbette 1 umnu ten uzakl~makla. kafasını l ı ıncı pc;- esın e eger ı san ıı u 1 d B"lah a 1 v fi • 
de orijinal bir oiyes mevzuu. biç de- fanteziye jimnastik ettirmek aureti· ı mız San.i Ayanoğlu, Hulusi efendi Mo unkt ub .. 5

1 

1 a~e zaMıgak ebt~rM.~tt~. 
vil b . hik'" b" • 1 • ı ·· . . ~~ ·· .. ı ··~··. e e l utanı ve e t l ulkı· g se ır aye, ır nuvel ya:ulabı- I le, ansan oilu, «hayalıt diye bir me- ro unde sana t kudrctının 1uutun ugu l d , d b" t 11• ı · w · 
I• • · hib. I bil" ·· ·· C '- h · ek ye - ~ e ıya mua ım ıgı yaptı ınz .•• » :uyet sa ı o a ıyor. Bu da, göz nu goster .... ı. ereıL sn nemız, ger 1 M f . .. t ak" • 'd · 

Kafanın bu tarzda İşliyebilmesi 1 kadar. kUlak kadar. burun. deri ve' Sami Ayı.noğh. bu rolle ne kadar eşru ~etli .r;ı~e 1r ıpti a ~~lad~· 
de. az çok mutlu... f dil kadar ehemmiyetli; zevk veren !iftihar ederse yeridir. ~~j:r~ a.fı.an .. alr}gına ~detırı 1

• 

imanın fennen müseccel beş hissi I fayda veren bir şey .•• Belki de klasik I ikinci piyes olarak tems.il edilen 1 ı Ek;e:u yaNna azak ıKgına 81~·! i. 
Albn d d 1 b h" • h . d d h b E M" h ~ n mı ema ı e tanı~-var. cısını a arayıp urur ar. eş ıssın epsm en a a oş, da- c yvnh> ın müeUifi Ahmet ıt at, lmnsı yeniligv d v b " d - •. ,_ 

Mes 1· tart d l h •. barek. b . H 5··1 f d " . . e ogru ır onum noıL-• e a, ıyı U"Zme, a a e vasıta· a mu •• 1 ezcı acı u eyman e en ı ısmın· tası oldu Ekrem ~ r 
~~ olduğundan, o da b~ten ı~ Tatsız. tuzsuz bir dekor İçinde I de fakir biı adamın oğludur. 1840 vikile c·T····· · Egfck~e ~a ın. teıl • 
mıış c·· cini d d • • ·· • • k lı:l ilh · . d v Ç ki v ela N. t 1 -·~n ar> aa yazı ar • • uver er e ra yo antem gı· gorme. &flbne, o ama. ıızı oya- tr. ogrr.4tur. ocu uguın ~ ış e, yazmağa ba 1 d Ti .ki 
bı ~zaktan mevkii farketme kabili- lıyamaz. Amma hayalin ankasma bi- j Rusçukta bı.lunmu~. ilk tahsilini ora- telif eseri ~-a ı. y~~r~uf8' 1 

yeti varm11; postacılığı o sayede ya- ner: karuıhk kuyu diplerinden tabi- l larda yapmıg, Arapça, Acemce ve hut Süreı:u ~z;et ettÇı • k b·İ at Yk 
parlarmu. Karmcalarda yağmur ya- atin yaratmadığı memleketler sema· Fransızcn öğrenmiştir. Münevver 1 ız ıvaç. 0 1

.en ço 
iacağuıı ~ıyarak yuvalarına kapan- lannda uçar. mesud olabilininiz... ı z~mreden ziyade halkı dü~ünerek ve yanı ır. 
mak hu1eti mevcut. Bunlar, bizim (Va • Nu) lisanım onların anlıyabileceği bir (Devamı sahife 4 ıübm 4 de) 

Bay Amcaya göre ... 

- Ben bi.zim oilamn vaziyetine 
Matba kAR" tJ.anrun ti> t bayılıyonun doğrusu •• lki yijz bil· 

ıt!- ı ma ua umum mem kaç lirayı verdin nü ondan 
müdilrl~unden verilecek esaslara gö- __ L_L kah al d"" -
re Ba.smı kooperatul tarafından da. .oora ne .-uaıı " tut utun. ne 
tıtııması kararı üzer1n.e la>operatl!ln öile. ne ak.-m yemeği! •• 
idare meclisi rel.sl 1le diler azadan Bafka biri fÖyle dedi: 
mftretkep .bir heyet Anbraya rcltm1'- - Keelıe büyükler i(in de böyle 
U. Heyet dilİı §ehr1.m!ze d&ım~tür. leyli mektep gibi müeueseler olsa da 

Diln alA.tadarlara teblll edlld1Q1ne üç ayda bir tıkır blor taksiti versek 
göre, lka.metgUılan İstanbul beledl,.e fakat n kiruıymİf. elektrik fatar .. 
huduttan dahilinde olup elleı1nde kA- llJ'Dllf. bavaga.zı makbumymuş. p 
tıt bulunduranların verd!klert beyan- çim ır~··· Bütün bunları bir 
namelerde kayıUı: an için aklmnza bile getirmesek. .. 

A> Piyasada 1k.lncl hamurdan ma- So b b" d ı ı· - _, ..... 
edl 

...... __ ıı-ı--• &ıra ep il" en ~ ı mauep 
mul add len .....,..,ı nevi ae u ULJa müd. .• •• d.. dül" tal L-!.... 
yapılmıt mut.tel dıenllen odunlu ki- unn.' on er Ye e~ 
ğıtlarla. bundan afll.tı :ıevtdekl k!ğıt- .aylık maarafun hesap ettiktfln sonra 
lann ta.baka halJndekllerlntn her ne- sordular: 
vt ve ıramaid& bulunanlan; -· Nud ? .• Bari aldağuuz para ile 

B> Bu nevin her gramajda ve her idare edebiliyor musunuz? •• 
genişlikte bobin halinde buhman be- - Bereket ki blabahk halinde 
yaz veya esmer renkte reıntll çlzgU!- ,...ıyor- ·- Ve bu auretle idare ola
ler mil.stesna flllgranlı Tey& mlgran- DU)'OI'. Münferit bir halde yqayaD 
sız 1ı:Atıtlara hllkdmet9e el konmUf- ad•mm murafı toplu halde ya· 
tur. Bunlann harlclndeld U!Jtlaruı __ , __ ..__ !iL! • licl. .,._,_ 
""t• .. ..,..A..A ... t.ir ..... .....na ......... IDIS ..... n.Allı!8. 
..... -ya a•"~" · ~ bt halde yafamallm ~le ba 

Odun, kömür 
fıatleri 

Zam isteğinin kabul 
edilmemesi muhtemel 

büyük fayduı vardr. 
Bu sö:ı üzerine medistekilerdea • 

biri yan tak:ı yan ciddi olaru ta 
fikri iler:i sürdü : 

- Sövle talebe yurdları 1t1Öİ mü· 
eueseler olu biz büyükler de gineh 
'" be-ı birden ucuz ucuz geçinsek .•• 

- Amerikada bu tarzda m~ 
.eler Vllnnlf ı .. Toplu bir halde Yata· 
mak muhakkak ki masrafı yan yan· 
ya batti daha fazla indirir 1 •• 

Şehrlmlz odun ve kl>mllı tucearta.- Ent, orası muhakkak öyle. Me-
rının İstanbul belediyesine milraca.at. ael& ben aenç bir kan koca ta.mnm. 
ederek mangal kömilrll tlatııı.ruıa. 2 eanı- yalan akrabalarile otururlar
ve odunun çekisine de 110 kuruş mm dı. EYierine mutfak murafı ve aai-
yapılmasını lstedlklerlnt yıunııştık. _, __ ıı.. L!.. • . re ~ muayyen iNi'" para verw-

Beledlye lktısad mildürlnıtl vaziye- lerdi. Onunla • • .-:..ıerlerd" 
t1 tedldlc ebnektoolr. Şimdiye kadar • ~ 11:ou L 
edinilen kanaate nazaran bu zammı Fakat bı muddet evvel senç ka· 
fcap ettirecek hlçblr makul sebep r: koca b ı yakın akrabalardan ayni
mevcut değildir. Bu IUbe.rla odun ve dalar. 5imdi döğünüyorları 
kömür tüccarlanrun 7.am talebinin - Ne yapbk! •. Ne ucuza seçini-
reddedllmesl muhtemeldir. yormQf11Z!. 
Diğer taraftan ,,ehrlm.leıe uza.it ve Simdi iki taraf yeniden birlepne-

yakın mıntakalardıın odun ye man- ii d~ünüyorlar. Ebbh... İtihattaa 
~al kömürü gelmekte devam etmekte- n-vve6 doğar. 
cilr. Havalar güzel glttA#l takdl.nie Yine bu ya)nnlarda kaç kitinin 
şehrin odun ve kömllr ihtiyacı ya.ton aizındar f4;yle qitiyorum: 
blr zamanda tamamen temin edlle- _ J.,..nm pek yalan kimseleria 
cektlr. Son 15 gtln tçlnd.e tehrlmlze akraban olsa da fÖyle l'enİfçe bab-
75 ton mangal kömürü gelmtştır. çeli filin bir eve ysl~ilıe... Sebu 

Berberler ve 
hamuml.cır 

Ücretlerine 5 • 10 kurut 
zam yapılması kabul 

edildi 

elölae. ta'W"'llk 1ıea1 ....... Hep birden 
~ kadar ucuza pçinmek kabil 
olar.. Böylece bir bre qddan. ha
nrettet?. ne kadar iktisat yapmak 
imkim vardll'. 

İnsar.Jar önce teker teker ya.şad k· 
lan halde kab'ile hayatına girdiler. 
Kabileler"- ı sonra daha büyiik küt· 
leler halinde millet halinde yqama
iu koyuldular. Şehir bayab bqla-:11. 
Ev bayatından sonra apartıman ha
yabna iti ~irdiler. 

İstanbul berberleri ve ha.mamcılan Belki de bir giin insanlık iktis::.ul 
belediye lktısad mildürlül'Qne müta- refahı böyle büsbütün toplu bir hııl• 
cant ederek: tarifelerine 5-10 kuru~ de, bi: leyli mektep hayatı ıeçJ. 
arasında zam yapılmasını ısteml.şler- mekte bulacakbr. 
dl. Beleölye 1ktısa.d müdilılillil zam o zaman bütün dünya muazzam 
tatebln1 muvafık gömı~ n bu hu- bir talebe yurduna döne«k. bütün 
susta hazırlanan bir tekllfl belediye • nla~ ı r mekt b tı •· 
dalmt encümenine venn1'ttı'. mıra ey 1 ep aya ıure

celder •. 
Diğer taraftan oehlrde bazı ha.- Hem oha mu? Olur... Bu hıırıt 

mamlann kapatılmasının lebebi be- ~lar.mcmda birer fantezi mevro 
ledlye lktısad mlldürlüğil tarafından halind .. k t w 1 h , ~ 
tedklk ediliyor Anla.şıldıltııa göre " 00ut ugumm şey er ~.:u. 
bazı hamamın; kışın t-Ok atır gitme- kat h~ ıinnedi mi? •. 
si yüıiinden odun ve t&nü.rlerln1 Hikmet Feridun E.. 
vaktinden evvel bltımıtşler ve dışarı-
dan da t emin edemediklerinden ha
mamlannı muvakkat bir zaman için 
kapamak zorunda k.alnuşlardır. Be
ledJye reisliği bu hamamlara odun ve 
köm !lr temini lçJn teşebbtısıere b~
lamı§tır. Yakında şehrlmhe gelecek 
Yelkenci vapurundan almacak bir 
miktar kömür hıuruunlara verilecek· 
tir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun balosu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Okullar futbol lig 

maçları 
İstanbul okulln.n futıbol Ug heye

tinden: 14/2/ 942 tarlhtnde ynpılıı.ca lt 
futbol maçlan : 

Fenerbahçe stadı: Taks1m L . - İs
to.nbul L . saat 14.30; Da~'llaka L. -
Hayriye L . saat lMO. Hakem : Şad 
Te7.Call. 
Şeref stadındaki maçlar t ehir edll

mlştır. 

* Kızılay Beykos f\lbeslnden : Bey-
Çocuk Em-geme Kurumunun hava- koz Kızılay şubes1n1n 942 senesı ton

nın fenalığı dolayWie ccrt bırakılm).f gresi 15/ 2/942 pazar lrilnll :ıııat 11 de 
olan baloou bu aQa.m Tablm neıe- I Beykozda c. H. P. merkezinde topl&-
diye gazlnosunda verUecektlr. nacaktır. 

lkra knlırsa ekim i şinde her-ı ... Mesel; H üseyin Cahit, çim du-1 . .• Kazım Nami bakla varken 1 ... İzzet Melih F renk üzümü du-ı . . . Sadri Ertem yer elması durur· 
k ı-.s i kendi reyine Luakmalı b ay rurkcn nedtn patates eksini.. I'. niçin mc:cimek yeti~tirsin i .• rurken blJıçesine ne diye mısır elik- ken neden sınk fasulyeai ekaini .• 
Amc:ı... sin~ .. 

B. A. - Hayır, olmaz dostum, 
zira h esapta arpa ek.ip dan ibiçmek 
de ıvardul... · 
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ASKERLiK DŞILERD Tiyatro tenkidleri 
Eminönil Yerli Aabt'Hk f• ... in- (Bat tarafı 3 üncii ..ı.ilede) Fatih askerlik şubesinden: İhtiyat erabn ve tam 

Her sene 1 haziranda başlıyan ye- hl" l"l • elen~ cVuslat> Güllü Agop tiyatroeun• 
dek subay yoklaması bu .sene 15 şu- e ıyetnanıe ı erın ı - 942 yedek suıba,y ve askeri me- da tem.il edildi. ReCa!i zade onu na. 
bat 942 dıe ba.şlıyacak ve 15 mart 942- yoldamalan mur ve sanatkArlann aenellt ;okla- sıl yazdığını böylece anlatmaktadır: 

b l _,_. _ . in malan 16/Şubat/942 tarihinden baş- B' _ 1____ . d k d' k d' de nihayet u ac-~ır. ı inci Tüm Askerlik Daires den: la.yaıa 15/Mart/ 942 günde nihayet c ır ~ evım e en ı. en ıme 
ı - Her yedek subay yoklama.yz. İsta.nbul ve ~lu semtinde mev- b~tır otururken canan ııkıldı. .Kıtap oku· 

bizzat gelmek mecburiyetindedir. 
2 

-- cuı 79rll ve J"&bancı fUbelere mensup · mak istedim. Elime geçen bir tiyat-
Rahatısız olup gelemlyeceık: halde olan- tam ehllyetnamelllerin 1 Mart 942 1 2 - Her yedek subay )'Oklamaya ronun ötesini heriır.ini kanıtınrken 
l&r (mahalli hükUınet ta.blblnden mu- tarlhtnde yedek subay hazırlık kıta- bizzat gelmej[ mecburiyetlndedlr. Oc- b' . k h aitti 

0 
d 

addak rapora bağlıyacaklan taa.h- sında bulunmak tızere 25 Şubat 942 Urken ntıtus ctlalam a.Skerl ftMlkl ~ >'.':rı .. pe otuma : . an a 
hatıü mektuba 11.ube defterinde kayıtlı rln ,. t. etme- ve ınbhl wbaylarda d1Ploma -.. fht1- gonlumun arzusu teoeddüt etti. Za-

u ... gtbılnde fUbele e muracaa -"-- - ld '- --"'d oldu~ sıra kayıt numarası ve rtit.b" ıert llln olunur. ı sas vesikalarlle b\rllkts şubeye gele- ten ~.:rr. o u_ıı;:ça gaTU1 e~ muun 
ne sınıfını blldlrmet prt11! fU}>eye ••• oeklerd1r. ve gonlumde bır şey yazmaga elve-
S()nderecektir. 3 - HüJtıimet memuru İstanbul Ye Beyotlu .semtlerinde bu- s _ .Mrfati mhhlyelert dola)'l&fle recek kadar .. vır. n inbut runü-
olup ta berayı vazife ıube mmta.t:ası ıunan askerlik pelerlle Bakırköy ve şubeye gelemiyecek derecede hastD. mun Hi. Bu fırsattan iitinam eder
harlcinde ol&nla.r (ta.vzlf .edildikleri S&rI79f tubelerl mmtaJtalannda bu- olanlar bulunma bunlar mahalll hü- oes:ine kalemi kağıdı elime aldım. 
emrin sureti) serbest meslek sahibi lunan ,.eril ye nbancı Uıtiy:ıt enı.tın kamet tabiplerinden alacaklan mu- Mevzuunu evvelce bir dereceye ka
olup ta hariçte bulunanlat (bu mcc- yoklamalanna 18 Şubat 942 tarlhtn(\e sadda.Jı: raporu gönde~eklert taah- dar ıtuarladıiun ıu faciayı yazmağa 
burlyetl bulunduklan mahnlllıı emnl- baılanılncaktır. hütlü mektuba bağlayarak ve §Ube- başlayıp dört sünde beter altıpr 
yet müdürlüğü veya Amlrlerlnden ala- Bu lhtlyat eratın mensup oldukları de kayıtlı bulwıduğu defter sıra nu- saat uğraoarak kemali sühuletle ik· 
eaklan vesikalar). Yoklamalarım fd>elere müracaat et.meleıri llln olu- marasını blldlrmek ıuretUe ıubeye malin - rnuveffak oldum.> 
terre dahlllndıekl vesaiki mektupla uur. gönderecektir. p· . M--'--'- B y ev• 

tll t racaklardır * ıyesm mevzuu: uuun e ıöndcrnıe-k .sure e yapı · 4 - Şube mınto.ka&ı haricinde o!op dek' · V ı Ü · itte• 
Vesikasız gönderilen mektuplar Dl1lk- Beyotlu Yerli Askerlik Şubesinden: yoklamasını yaptıracak olanlat iste- 1 carıy~ uı at. e lı aer~~e ' 
bul değildir. Ve yoklamaya gelmesnq ı _ Şubemt.rıde ta.yıtiı yedok subay nllen vesaiki bir dilekçe ile bu1un- ha~ı~ın ızına m~. 0 ugu .;;; 
addedileceklerdlr. f- Mektupla 1ok- ve mert memuı1ann 942 genesi yok- duklan ma.hall! ask:erlHı: şube ba§- bu ızdıvacı kolladığı JÇJn atkını trı 
lamalarını yaptıracaklar yo'k.lamala.. lamasına 18/Şube.t/943 gllnü ba4la- kanlıtına müracaat ?eya. taahhütlü tutmaktadır. . . 
nnı bizzat subaylann getlı'eeeklcrl ~ ve H/Ma.rt/942 gllntı bitecek- mektupla f\lbeye göndereceıklercllr. Vuslat sat111 alı~mıı bır caııy~ ?l· 
aşa dakl vealki de taahhüUü mek- t.tr Vesaik (bal t erclimesl terhis tezkere duğundan, muhtelıf sebepler aaikile 
ıupla gonderece~rdir. 6- Şube mın- j - Y: kla.ınaya gelirken beraberle- sureti, nutus kutüğünde kayıtlı oldu- gene satılır. Fakat Vuslatın hasretile 
takası haricinde =: yokl8f1;-1:ı; rinde 24~34 ebadında birer sarı zarf, ğu mahalle, clld ve sahife numarala- Muhsİ:l hııısta düşer. 
nnı yaptıracaklar n ve~ t 2 vesika fototraflle nüfus hüviyet nnı) blldlreeeklerdJr. Vuslat satın alatı zat bu aık ma-
dllt.mekçke ileretll şube başkanlıptıratınbllaemc .. uraklerdcn.ıar cllzdanı, 8*ı1 h1zmet ves!kalannı. 5 - Yoklamaya gelmlyen veya u- cerasını duyunca ve onun &ünden 
e e su e ya - · k ldv .... iki (Mali e müfettışlerine &ittir. 6 - Ge- umum! ahvali sıhhiye ra.porlannı, sulüne tevfikan mektupla yaptınnı- gi.ine crmıe . te o ugunu g~runoe 

k Y ktupla gerek dllekçe ue mil- doktor, veteriner, eczacı ve d~çllcr yanlar (1076) sayılı kanunun madde! hasretzedeyı kavuıturmaaa karar 
:c ~arda nufwr cüzdanlannda 941 diploma ve ihtısa.s veslkalannı, birlik- mahsusuna göre (50) lira para ceza- verir. Fakat buluıma sevinci her iki-
Joklamasında yazılmış ,ub-3 deftor te getlreeeklerdlr. sına Ubi tutulacaklardır. •ini de ölüme ·~rükler. . 
aırn kayıt numarası ve rüt.ba ile s.uıı 3 - Yotlamalan esnasında 1st.en1· 6 - Yoklamalarda IL§ağıdald vesalk cEyvah> gibı cVualat> da Şehir 
tının blldirllmesl lbımdır. Mesel!'& len malümat ılfaJıen veya mcktuplrı asıllarile birlikte V• tasdiksiz olanık T.iyatrosı genç artistleri tarafınduı 
(Yedek top te~en. 4/160) gibi 7 - blldlrmemlf ye f'lbeye ıeıerek kayıt- beraberlerinde bulımdurulacaklardır. itina ile temsil edildi. 
Yokla.maya gelmlyenler usule tevtııcan lannı yaptlrmaltlllJ olan yedek suoor- A - Terhis tezkeresi, te'knüt emri, Selim Nüzhet Ceroek 
mektupla yaptırmıyanlar 1071J sayılı l:ınn ve askeri memurlar (50) lira pa- ve diğer askeri vesait. 
tanuna gore 50 lira cezaya t~ bi tutu- ra cezasına çarptınlacaklardır. B - Nüfus cüzdanı, varsa. ahvall 
ıacaklardır. s - Bu yoklamalara aşa- 4 - Bu yoklamanın mayl!tn. yapı- sıhhiye raporu. , * tl'sküde.r Halkevlnden: ı - ııv 
tıdaki günlerde müracaat edl}mesl: lan muş ,oklamuHe h19bu allkasl C _ .Mühendis, kimyagerlerin han- 2/942 pazar gOnft saat 16,30 da Bvimlz 
Şubat 16 dan 21 ine kadar pıyade- yoktur. gt kısımda lhtisaslan bulunduıtu. (Su salonunda edip Ntisret B&fa CQ11run 
Jer. 9 - Şubat 13 den 26 .s!na kadar ı _ Temmwı: 942 t.arihlnde yaş elektrik, yol. inşaat) vesalr gibl Ye- tarafından •Tiyatro Jmnuşmalant 
topçu. hesap memuru. naltl.ye, ıstih- haddlnıe ulrayacek yedek subay ve sikalar mevzulu bit 1ımıferana ftdlecelı:t1r. 
tlm, oto. 10 - 27 ve 28 gtlnlerol kim· askeri memurJaıo 1'0klamaya gelme&re 7 - iter rmıf içln taytıı edilen ıriin- 2 - Konferansı m= ~r.: 
raker, levazım, vetertnn. eczacı tablb. mecburdurlar. lerde .....ı.ıama a lme&lne rla_. et.- temall vardır. Dave 
11 - 2 m:ırttan 5 marta kadar: Mu 8 Taşrada bulunanlar bulunduk- 1 ul: 1 y ııe J"'V memurluğundan teminl. 
ha.bere süvari, demlryolu, ja.ndarma, lan -;.hallin askerlik §ubelerlne bir mes :....~.~~~· • 3 - Konferansta projeksiyon da 
h olçme harita imam adli mü- t ed kl 8 - Y~ ... ar aaba.hlan aaaL kullanılacaktır. 

ava, . ' 2' M rtı dilekçe Ue müracaa ece er veya- (9) dan (12) ye kadar ııa.bahlan ya- ---""'"'•-•u ..... --.. - · 
fa.Vlr, sanayii harbiye. 1 - a n but taahhütlil mektupla şubedek.l ılacaıctır x"'leden aonra tlama 
fi, 7 nci günleri denlz makine. denlz defter aıra numarasını blldirerek ve P . Vts yo 
güveru?, sanat.Ur, muamele memuru terclhnelhalle askerlik vesaik suret- yapılamaz. 
ve mızıka. 13 - Bu yoklamalara aşa- lerlnl ıönderecetıerdlr. 9/16/Şube.t pazarteslnden 19/Şu-
tıdald vesaik asıllarlle birlikte tas- had"'- "--· bat peqembe gününe kadar piyade, 

rl ul d 7 - Evvelce 18f uı.ue Uır.• ...... O Oto Ha a Demi .... l dl.biz olarak beraberle nde b un a- olan soı dotumıule.r da.hll ta 313 do- • v • .,,o 
rulacaklardır. A - Tel"hl.9 teskererl. tumıulardan 313 (dabll) deniz rü- 10 - 20 cuma günti General, Kur-
B - Nüfus cbdanı. c - .HeJc.lm, ec- vene n makine ile blltllnum den1z maylar. ! 
sacı, d ~ı. veteriner Cdlploma Ye ih- ımufma mensup aubaylar bu yokla- 11 - 21 Şubat cumartesinden ~5 
'1aas vedta) sureUert. D - Milben- maJannı yaptıracülardır Şubata kadar (Topçu, Ölçme, Işıldat;, 
dl.~ ve kimyı:.kecler'.n hangi §ut;pde 1h- • <>A- rı N '"' i • -4 ..... lm) 
t.ıaaslan bulımduğu (.su, elektrik. yol.. 8 - Yoklama11o ıe!eceklerden: c~va • lhu ye, J.'JIMI& • 

lli) veslkalan. H _ Halihazır ma- A - Hllen ıördütii it ve memw1- 12 - 28 Şubat peqembeden S Mar-
- t 'N lJuune•-a'" adrell. ta katlar Lnuım. llahaben, Deniz. halli emniyeUer tarafından tud1tll .. ~B _ ........ ~ .... - ... <M-un b \l-

ıtametgft.h senedl 15 - Her sınıf 1ç1n .1.owYU .......... ~ .... .Jandarma. 

Niçin? 

IMARMARAI 
SiNEMASINA 

Hücum var? Çiinldl: 
Haribh M filmi ........ 

Doyulmazı 
tayJn edilen günlerde yolam:ı.ya ~l- lundutu mektep diploma V! ehliyet- 13 - 26 Mart çarşambadan 7 Mart 

meslne riayet edilmeal. 16 - Şube- na~~~~ Ye tlnıyagerlerln cumartesi gllnüne kadar Heeap ~ 1 OENı·z k'l rtalları 
mlzde kayıtlı ve bu lı:erre terhl3 edlllp ............ bede ihtlsaslan bulunduğu Muamele memurları, Diş tabibi, Ve- • U 
te ıubeyt müracaat etmeyen ~lı: ........ IU llc terlner, Sanayi harp. 

bayla r. da hemen mtlracaat etme- (su yolu. el~ aanayi, Y..S.) vesa 1' - 8 Mart puarteal ıünthıden 12, Deniz bhrunanlannın mlidüt su n. re~rl . 
Jerl aksi tatdJrde lı:a.nwıl muamele su D _ Doktorlann da.h!H. harici, ku- Mart pei'fembe gtinline kadar Tabip, ı harikalanı 
yapılacatı. 17 - Yoklamaların aabah lak TeUtr ltıtlAllannm nslka 

111
_ Eczacı, Klm,yager, Harita, Adll mü- 'ı 

•at 9 dan 12 ye tadar öğleden 80Ilra retleri. ,avlrler. 
13,30 dan 17 ye kadar <cumar..esl etin- E _Yabancı dWerden hanctalnl ne 15 - ıa Mart cuma gilntinden H 2 - STEP KRALI ıeri 13 e kadar devam edeceği !lan dereceye kadar blldltl. <Tercüme ve Mart cumartesi ırtınthıe kadar. ll:srıa- 1

1 olunur. . .. tekelltiml fal (Demln:i, M&ldnat. MaranlOI, Sa- H arikullde hlr Dau Ye mu-
n,..,:ı.ta .. askefiik -beslndeu: F - Askerııttndıe gördtıtft kurslar. raç, İmam, Milhendb. Kamacı. Al- j siki ,.lıeeeri ..• 
~~ ,. .. - o - ı n ı ncı dereceden maUll o- "lıı•••••••••••~ Beşiktaş askerlik §Ube8inde kayıtlı lan1ar maltll!Jet. veslkalan Ye Y&f kert muallim. 'ili 

henilz ~haddine uğramanuş otan haddine uATamaınıtlar lı:lmllen ıeıe- _;-------------~-----------
emekli ve yedek (Bskl tabirle birinci ceklerdlr. , (':. E. K. Dilpamlri MemfMline 
Ye ikinci sınıf ihtiyat zabitan ile me- 9 _ Müeccel ff)'a sevkleri t rillr e- o A N s L 1 Ç A V 
murlnl askeriye) .subaylarla ask.er! dllm1t bulunan IRlbaJ " aakert me-
memurlann .senıellk yoklaınalarma marlann mlleccel veya teh1rt 9"kll Ö • · 
15 ıubat 942gilnlinden1Ubaren hafla- bulunduklan yutte1erıne wen de- IBRAHiM . ZGUR ve 
nacak ve 15 mart 942 altşamı nihayet vam etmek~ bulunduklanna dair to- Ö 
bulacaktır. Yoklama günleri hattanın totranı ve resrnt mühtırlft btrer "'61- ATEŞ B CEKLERi'nln 
cwnarteal günü hariç d!~cr aUnlet ta getlrecelı:lerdlr. 

9
_ lla 

sat 8,30 dan 18 e kadar aşa#ıda yaztlı 10 _ Yedelı: .subay ve asker! me- ~ ti Şal.at 1 MI Pmr .W aut 11 de .,.,... 
•esikalaı1a blrlilı:te bizzat müracaat murlann 70klama gtınıerı qatıda MARMARA S/NEMASI alt .Jonaıula 
edeceklerdir: yazılı gftnlerde sınıf ve rtltbe ııramıı ...... Dah .. Sinema n•ind- temin ........ ----· I - Emekli subay ve ~murlar: taktp edecekttr. 

a) Nüfus hllviyet cllzdanının w- 11/17 Şubat M2 giint\ General, kur-
dlkli sureti may, plJade AlbaJlar. 

b) Maq resmi senedi (berat) 18120 Şubat H2 gtınft tabip, dlş ta-
c) Varsa uterllk ttsikası bibi, eczacı. fttıe~r. lı:tmyager 111-
d) Her hangl bir ten fUbeslnde Uıtı- ~lar. 

.. yapDUf ıae diploması 11121 Şubat H2 eüntı Levuım ıa-
f) İki adet 5X6 eb'adında vealblık tnıtlm, muhabere, stnaı1 her rtıit,e_ 

fotığraf. den. 
n - Yedek SUbaJ Ye aslteı1 ~- 24125 Şubat M2 lilntl Topçu, aı~-

murlar: me, l§lldaJı:, btyt)k kilç& rfttbelt •-
a) Nilfua hüviyet cll2danınm tas-

1
.baylar. 

cntll aurett 28/27 Şubat H2 gilntl J andarma, 
b) Askerlik vWka.a (Terhis &e*e- ha11> anaytt, ktlc;tUc btıytlık rlttbell 

resi, yedek sıj)ay diploması) stJl>Q1&r. 
e> Her hangi bir fen f\lbeslnde ih- 28 Şubat 2 Mart 942 dnft Nakliye, 

.... yapmq lae diploması otomobil, ~ btıyb rOtbell aubay-
d) Sıhhi auba)'larm d!ploma n 1h- ıu. 

t1ı1u veslbsı 3/1 Mut ta ıtıntı Denls deınirJO-
t) İk1 adet 8x5 eb'adında "81ka- lu, hava, harita, her ıiltl>ed~ suba1lar 
~ tot.otrat. 81'1 Mart M2 dntı Hesap memuru 

BAien İ.stanbuldan hariç mahaller- Ye muamele memurları. 

F ranaa tarltlnin kanb ve muazzam :maceralarla dola ..... eoanlı 
..tüfelerl. 

DEMiR MASKE 
$ah•mnde caaluuulfbr. 

bel ICIRAL ZADENiN MOTffls llOcAN1 ret 
Bat Roll•de: 

JOAN BF.NE1T - 1.0U1S HA YWARD 

iPEK 
J SILAHşöRLER '" D'ARTANCNAN 

Od;tnal NW... 

• MELEK de bulunan emekli ve yedelı: aabay- 8/9 Mart H2 günü Asker! hlJdm 
lada utert memurlar yukarda Juılı "mtlşam, mızıta, tmamıar, esnafat . 
Teslkalann birer suretlerini buluı:- 10/11 Mart 942 günü Piyade Yart>ay, Bu&"lin Seanalar ı 12.30 - 2.JO • 4.30 • 6.30 Ye 9 ela 

duklan ~rln askerlik şubesine mu- Blnbqı, Yihıbqılar. '•••••••••••••••••••••••••~ racaat ederek pul llsak etmetslıJ.n tas- 12/ 14 Mart 942 günü Piyade ııstet-
dllı: ettirip taahhütlü bir mektııp!a men, teğmen, asteğmenler. (2715).. 
fUbem!.ze göndermete mecburdurlar 
Jı(ektuplannda bulundukları maha.Uln 
eçık adresini yumakla mllltclleftlrler 
Senelik 1ht1yat Yoklamasına iftlr&.k 
etmeyen veya taşrada ol l:lr yukar
da. yazılı vesika suretlerlle bulun
duk! n yerleri b1l d1rın.lyenlt-r 1076 sn
)'llı kanunun 10 uncu m dd" ine tcv
tlkan 50 lira p ra cezası l ceğl tıln 
olunur 

* Sanyer Askerrk Şut-csfnd~n : 1 inci 
mnıt muamel memuru M hmed oğlu 
Ahmed T vf k 1298 Ka t:ımonu (J -
397! ve d nlz yftzba All o u Osmnn 
1302 Ha it <Dz. - 1809) ln acele ıu
beye müracaatıan. 

ŞEHiR TiYATROSU TemsUlerl 

Tepebll.§1 Dram kısmında 
Gündüz aaat 18.30 da 

Türk Tiyatro tarihi matlnelcrt 
Gece saat 20,30 da 

RtJZGAR ESİNCE 
Pek yalanda (PARA) 

I ltUil caddesi Komedi k.ısnunda 
Oünditt aaat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Gece saat 20.30 da 

& t& A LIK ODALA& 

... . .. .;.- .z_. --··- - - ~- -· · - -- ~ -.J-&.. -

,..tiugün SARA v sinemasında~ 
Amerikan einemacılıiınıa IMkUın siizelliii ... Bıodn:im ıen s&zel '" 
en ıık kadınlan ... En ten n en canlı gençliiin lttirMne 

LAN A TURNER-LEW AYRES 
tarahndan calin dikkat b ir tarzda ~atılan 

ASRi &UZELLER 
Gençlik, eğlence ve zevk filmini mutlaka ıörünüz. Bu &imi bfttün 

lstanbul gençliğinin görmesi l&mıııdır. 
-,l••••••Buaün sut 1 ele tıenzilltla _ ...._ _____ ., 

' . , -- ' _, '· . .. •.. 

14 Şubat UM2 

. . 
T AKSiM Sinemasında 
Senenin l!1 hiut, içtimai biiJ'ük Fılmi, Türk Dublaj ve Milli muai

kjınizin b6y6k zami. 

ZEHi RL i Ç_iÇ EK 
Türkçe Sözlü· Şark Musikili 

(Türkçe ve Arapça Şarkılı) 
Şimdiye ndar a(Srüp ititilen •• b6t6n Filmlerin muvaffalciyetlni 
s<>laede bırakıyor. En katı ,.Ureklilerl bik göz ya§lanna gark. eden 

bu büyük filmi bütün ailelere bilhaua gençlere tav.iye olunur. 

Kemani SADi Iıılay, Tanburi SELAHAD
DİN PINAR ve Kemani NUBAR idaresinde 
30 kiıilik BOYOK KÜME SAZ HEY'ETl 

Kadın ve Erkek Koro Hey' etini idare eden 
Oıtad Eyyubi ALİ RIZA 

Bugün ıaaf 1 de tenzilatlı matine. 

Her ıene yalnız bir, .fakat aenenin en rnuhtqem filmini yaratan 
iki fllht yıldız. 

JEANETTE MAC DONALD 
NELSON EDD Y 

1941 aencejnde 
Metro - Goldw1n - Mayer Stüdyosunda 

Bua(lııe kadar yaptıklan en nefia ,.he.eri yaratmıılardır. 

Birleşen Gönüller 
tam.amile renkli .A,k ve muaıjki filmi 

Pek yalanda MELEK Sinemasında 

Menimin en b\i7ük 61ml 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Romanı her memlekette ok.unmut en bliyük prk macenuıı - Saray

lann azameti • Dekorların hapneti Rakkaseler 

Ali BABA va KIRK HARAMiLER 
Hindin • lcudretli 11ldızlan ı 

GULAM MOHAMMED • SERDAR AKTAR - VAHIDAN 

Memleketimizin musiki üstadlanı Be.teUr Ahmed Yatman 

Ok'V1tcular: NEVZAT ALTINOK - SUZAN GÜVEN • GOZIN 
ARK1N - SEMiHA - lHsAN • NUMAN k;lJSES • HASAN 

DRAMALI 

Buııtln ıeamlar ı 1 • 3.30 - 6 - 8.30 da 

Battan batL bir heyecan kaynağı ... 
MUthi, vu muazzam uıluıelerle .. . 

Senenin en d~ .•• En büyük aanat &bidesi ... 

KAHRAMAN SUBAY 
Filmi ,..,.ıan 

GARY COOPER 
.... 

ANDREA LEEDS 
Pek yakında İ P E K sinemasının 

ZAFF.R TACI OLACAKTIR. 

Varbklanm oıduJa ba7Mianm ftSifelerine -vakfeden, .,k1anm 
aaaıtan ••• Ölflme brp koyan kahramanlar filmi 

Dağlar Krah 
JBBO Kl•O 

PRESTON l'ORSTF.R • ELEN DREN • RALPH MORGAW• 
...,. bdretkrile JVattliı ... Wr eeer. 1 o binlerce yeril a. tn- . 

... Jil76k Film. 
BasGn L A L E·• aa.tereceii beyecaa ~. 

DiK.KAT: P1osrama i1he olar.Jt 
V ALT D&!NEl'"in ,..,. ... c .. w.k1I Mhd 

....ıuıa1ı , .. ı.lnbl 16tfm .neld• bpatmız. T elelont 4n9S 
1-lllKI TBBZt 

1 - Matlnat amam mlftrltlltlatln memJelret Jumah 
~----• Busf1ıı IMt 1 ele twsMtlı maaint. 

~---• Akın oluyor: r \ 
M 

i 

L 

L 

1 
l 

Herk• dtln7anm --- lrf,eltici 
.- • sa.&. hmefhnCl fllml 

VEIEDIK ZilDAILARI 
A 
L 
E 

(Tilrkçe kopyası) M 
m stirm.,. ltofu7or. Ba aıtlatMN" propammuzda ~ 

PAULETl'E GODDAR. R1cHARD CARLSON • D 
PAUL WKAS'mq tah-1 

Perlli Köşk 
Dikkatı F'•tlara zam yoktur. 

--·- - ._ ... _ ·.i- " - ! . • 

A 
R 
J 



Akıl ermi7en bir aolda 
lliı ;iııs CWait Ytılcm 4llDlııl 

kpMlcalelerindea «+• ... 
..... llkll ........... . 
dok .. .,...ı. 
cHarp~ .... 

bardan.an eclildlrhıd ~ Dy• 
Jer.ı-varWlalll mflllııitWr 
kale -- dw.,..r. o Wde atı
... Naııli·Jer ........ sidVw~ •••» 

E....t. • 7 1cten mi .,. it de
iill ... 

Fabr:.: unatıHmaL ki alllan 
ltombelann ~ ta,,..-.d• 
deiit. radyolirdan, propagada 
merkezlerinden ablmaktadır. AP 
• takdirde timdb• bclar altüat 
o1madtlt hir oeMr. batmadık. bir 
pmi kalmazdı! •• 

T arilıi romanlar 

.._ tuiW _.,.len tuhea ~ 
_,.....,ac41& çok mu açılıyor? 

.Japonyanm serbest genişle esini 
ve hiçbir çekingenlik gösteımeme· 

sinin sebepJeri nedir~ 



Sahife 6 

( ~ı:ı ~~ı Konuşan kumru ] 
Vapur kalktıktruı sonra. s:ılonda: i cKonu.ş:ı.n kumru• diyorlar. Pek na
- Kahve, ~y ..• Kahve, 99y ... diye 1 dide bir hayvandır. Yeryüzünde bun

bağırarak dolaşan garsona. r;eısiend!- dau ancak btn:aç y\a tane t:al.mış... 
ter: Bu peJc zeki ve harJ.kulAde b1r malı

- EvlA.dmı bize W: kahve". Elrıst az l~or. Yalnız biraz dedikoducudur. 
şekerli olsun... Sentn hakkında konuşulan şeyleri ye-

Blrnz sonra gelen k.Mvelerl içt.ller. meytp ~eytp sa.na yetlştırtr. Al kuŞu 
Boşalan fincanlımn tabaklarına kah- haynnı gör." Ben ona Tfiı1t'çe de~
ve paralannı koydular. Va.pur çark- rettim. Bu 1ct14 det\l, Dı1 bn.:l.th kü
lannın zangırtılan ıı.ra..ruıda ka.~ çük bir iman glbkUr. Kon~ulanları 
knnapede duran ~ fincanlar titre~- ldeta anlar ve l.şltt!Jtler1.n1 gellp sana 
yor, olduk!an yerde şıkırtılı seder çı- anlatır ... 
:ımnyorlıı.rdı. Dostum böyle söyllyerek 1tu4u bı-

Içlerlnden blrlst sigar.ısım yaktı. raktı ve çıktı gitti. Hakikaten bu ku~ 
Onu her zaman vapurda. görürdüm. şeklinde bir insandı ...• 
Etrafına birçok yolcula.-ı t.oplnr, b=ızan Adam hlkA.ycnln bura.sına gelince 
pek tuhaf hllı:liyeler anlat.ırdt. arkadaşları itiraz ettuer: 

o günü de sigarasından ~ nefes - Hııydl canım sen de böyle kuş 
çektikten 9'>nra y3.nmo:iakileıln~ dön- olur mu? .• Belki bir kuş in.san söz
dü sordu: ıertnl te-krat eder amma söylediği JeY

- Çocuklar, siz .:COnuşaın Jrumrıı Ierin mA.nıısını anlamaz. Böyle iki 
gördünüz mü?" kanatlı insan gibi k114 olar mu canım? 

ötekiler gülümsediler: Rlklyeyi anla.tan adam arb.daşlan-
- Konuşan kumru mu? İlk dt>f:ı nın bu sözlerini büyük bir so~kkan

~nden işıtiyoruz... O nasıl hayvar.. hlıkal karşıladı: 
tiyle?.. - Siz benı dinleyiniz. SÖ'Zlerlml 

- Basbayağı hayvan... E!endlm, bitireyim ... Sonra haklı olduğumu an
bund:ın altı yedi sene evvel bir gün lıya.ca,L'"Ulrz... ıKonuşa.n kumru• 7a 
nk.ş:ı.m yemettlnden sonra gz.zetentl dair sözlerime 1tlmad ediniz •.• Evet bir 
clıme alınış, bir k~ye çekilmiştim. buçUk ay evvel bir arkadaşım bana 
Birdenbire şöyle bir serlevha gö'l'iime böyle bir ku.ı getirdi. Artık biz evd~ 
Uişll: aKonu.,an kumruıı ..• Merak et- ka.n koca sevinçten çıldırıyorduk. Bu 
tim. Alt tarafını okudum. O z:ı.man- hak:llta.ten fevluı.l!i.de bir §eycll. Bu 
Jar beni hayretten hayret'J düşüren ku.s vasıtaslyle sanki bütiln tanıdığı
Gat.ırln.n ~imdi hemen hemen ayne:ı mız, b!ldiğl.ınlz kimselerin evlerine bl
hatırlıyorum. Şöyle denlllyor<!u: rer gizli cses dinleyictr. Alet koymuş 

ıPasl.flk adıılıınnda, Hlndlstanda ve gibi ldik. 
Yeni Glne'nin b:ızı yerlerinde gayet Bllha.ssa knrım bundan 90n derece 
gıırlp bir kuş y!lşamaktadır. Lınıin1n: memnundu. Kuşu evvell en .seydlği-
1Konuşan kumruıı olnuı.sınn rn~men mlz bir nhbabmıızm evine gizlice b~
bu hayvan aslen pap:ı~an sfilıile.slı.c ralı:tık.. Oramo!on plA.ğı gi.bi olan 
men::uptur. Ve şekil itibarile aynen hayvan bir müddet sonra nlı§tırdığı
kuınruya benzemektedir. Ito:ıuşan ınız yuvasına.. yani blzlm eve döndü. 
kumrular şa.şılncn.k- dereccd.? t'zbercl Ve kcınuşmnğa bn.şlndı. Onwı s&zl.e· 
mahlüklardır. Yanlanıida. ~ç!'n bir rlnden ahbaplarımızın kan koca kar
konu.şmnyı gnyct. hassas ve son de~- şı karşıy:ı geçip anı.l::ırmda biroen 
ce bilyilk bir sramo!on plllğı glb! şöyle b::ıhsettlklerlnl s.nladık: . 
hemen ~Sblt ederler. Aradan b:r müd- - Amnn ne su.ygu;ız insanlar ... lkl
det geçince konuşmalarını dinlediği de birde ccırt cırb d1ye misafirllte 
kimselerin soüerlnl olduğu glb! tek- geliyorlar ... 
rar!arlar. Bu meziyetlerinden dolayı - Saatlerce de kalk.mak bilmiyorlar 
blrçokl::ın bu kuşlardan gay~t garip ha ... 
bir surette tstit::ıde etmektedir. Bunla- - Yiizsiizer! . 
rın sahipleri konuşan kumrnlıın ta- Kuşun bize getirdiği bu sözl~r k:ız-
nıdıklannın, nrkada.şl:ı.nnın evlerine maktan ziyade ~t etm14tUc. Çüıı
i>ırakmnktadırlar. Kuşlar işit.tlklerl lcü böy~ konuşan ahbaplarımız bW 
şeyleri gene bir gramofon plAğı sada- ne kadar ısrarla evlerine davet ed.1-
knt.! ile znptedlp biraz sonra shlple- yorlardı. Oltmedlğimlz z:amtuıla.r l.9e 
rlnln evine gelerek bunlan birer birer danlıyorlar ve: 
tckrarlamaktndırlnr. Bu suretle kuş- - Neden buyurmndınız? .. Tenezzül 
Jnrın sahipleri. dostlarının. nrkadnş- eLm!yorsunuz efcndlm!. gibi $!erle 
hrınm, truudıklannın kendi hakla.- mutlaka evlerine gitmemlı: lhıın 
rınclnkl flldrlerlni konuşan kumrular geldiğini ileri süret"lerdl. Demek ar
vasıtııslyle öğrerun~ktedlrler. Bu hııy- kn.rnızdan da böyle kmıuşuyorlardı 
vnnlnr son derecede ~ki mahlültlar- ha .•. Tüüüüu .•• reziller! 
dır. Her hnngl b!r dlll btrk.ıç kere Aradan blr müddet gGÇU. B1r gün 
işit >cek olurlaı·s:ı. h~rnen onu lı:a.p- evlml:T.e i1d mta:ı.flr gel.m1.f\L Bl.r ara.
makta ve derhal öğrenmektedirler.• lllc nasıl oldu bilmem, mJsat1rlerI oda-

G:ızrtccıe okuduğum bu sntırla...'1 da beş dakika kadar yalnız bırakmL'l-
kanm:ı. da gösterdim. O: hk ... Pardon yalnız değillerdi ... Konu-

-- Aman ne cüzel ... dedi insanın şan kumru da orada !d1. T.akln frJ 
işte boyle bir kuşu olursa yaşadı de- misafir hayvanın odada. olduğunun 
rnekt r . farkında bile olmamışlardı. 

- Öyle ya ... Kumruyu oildlklerln, Blz kan koca onlarm yanına gird1-
do tlnrın, nhbıı.plnnn evleri.ne gönder, Cimiz z::ım:ın ml.s::ıflrler şunları söyle
onlıırı dinlet .. FcvkalCıdl! şey•., 'l'ab!l diler: 
bl.Zım bbyk! bir kumrumuz oıtıa hny- - Duvardaki t:ıblonuz hakkmda 
vnncığı benim :ırkruna tnkars.ın ... Sn- konuşuyorduk~. Fakat ne t'evkalAde 
bııhtnn nk.Q:ı.mıı kadar kuşa beni ta- eserler... Hepsi blrcr tatıeser... Hart-
kip ettlrlrsln... kulAde tablolar d~I .• 

- TabU ... Fakat ı;en evde olc1uğun - Hele ~u kar.şıdakl: cBalı.klar> 
z .. mımlar da kuşu b.'\şlmlarınuı evle- tablosu ... Bu resim oda.ya a.cıeta baş.:
ı ne ne konuştukln.rına merak etti- ka bir hususiyet verlYor. 
Cım z kimselerin yanbrına gönderir- - Doğrusu bütün tablolar bü;rük bir 
dik. Ne güzel olurdu değil mi? zevkle seçilmiş! .. 

Aradan seneler geçti. Dlr buçuk ay .Mlsaflrlerlmizln bu söıderine te-
evvcl Istanbula tft Hindi Çiniden bir şekkur ettik. Blr ıniiddet daha ko
nrkadn~ım geldi. Bu çocuk macenı..yı nuştuk: 
son derecede sever. Daha ,l>C'k ı:.i1çlil< Bu sefer bizim konuşan Jtwnru şöy-
ynşınc!n iken: 11Ben buyuyüncc Ç!n- le söylenmeğe başlamaz mı? 
mnçlne gideceğim!.• dl}"C zıp zıp sıç- - Amıın §11 duvardnki tab!olılr nıe 
r:ırdı. kadar kötü şeyler.~ Taş b:ı.s-na.sı eSlt1 

lluyüdıikUn wnra uzun bir sey:ı- resimler bunlardan çok iyidlr ... 
h.ıte çıktı. Bu serer her tarafı saran - Hele kardeşim şu ~ıdaki: cBa
ho.rp nteııi içinde bin bir maccm. geç•- llklnr• tablosuna bo.k... Bu resim oda" 
rerek Ist::ınbula d&ımuş... Blr gün yı Balıkp"...zannn döndürmüş ..• Olur 
lınde bir 1'.ııfes ile eı. ime geldi. v~ şey değil . 

hamı.: 

- Bak. sana ta uz.ıklnrdan, isını 
b.l ... insana tuhaf gelen bır memle
ketten ne getirdim? .. Bir ku:ıı .. Adına: 

- Tabloların hep& büyük bir zevk. 
s!zllkle scçllmt,ı_ Ku.şun tekrar et
tiği bu sözlerden anladık k1 mlsanr
OO'r ta.blolanmız hakkı!ıda böyle ko-

AKŞAM 

Istanbul Belediyesi bütçesi 
hakkında düşünceler 

(Bq tarafı 5 inci sahifede) sermaye mevcut bulunduğu iı;ln böy-
le blr lstlkrazın muvai'fakiyet lhtl

den tediye etmeılt mecburiyetlııdedir. maileri vardır. Faiz mutedil olursa 
Bu §ru1.tar altında. İstanbul t.~ledi- ve istikraz uzun bir zamanda amor

ycsin1n varidatı ne suretle nrttınla- tize odlllrse, mevzuubahis ·ış1etmeıer
bll1r? Devlet bugün içinde bulundu- den .şehir bütçesinin demal ıstıfade 
tu sıkış-il: mali vaziyet içinde beledl- edeblleceğt bir takım hasılat elde 
yelere mü.hlm pa.ra y:ırdırnlann.da. edlleblllr. 
bulunamaz. Zaten bu gibi yardımlar 2 _ Vergi varidatının o.rttı.rılmas1 
bakll:l bir otonomhı1n teemW.süıı.e mA- halk için pek büyfı'lt bir yük tıeşk.ll 
nl olmalan dola.ymlle pek arzuya de- etmı~cek bazı belediye vergilerinin 
ğer de deiildlr. Fılcrlmlzrce bahis ihdası düşO.nülcb!llr. Bunlar ara
ınıevzuu olabllece'k çareler (1) şehir sında, lllt pl!nda, bira, r.ırap, rakı ve 
~letmelerlnden varidat temin etmek bütün Jnhlsa.r resimlerine belediyele
(2) bcledlyenln kendisine mahSl'.S re mahSU3 zamlar yapılması mevzuu 
vergi varidatını arttırmaktan füaret- bnhis olablllr. · Bundan 'ba.şka müte
Ur. r:ıkki ve lkamctgOh sa.kinlerinin ade-

1 _ Gaz, su, elektrik, tramvay, o- dir.e nazaran büyüdiik~e nlsbetl yük
tobüs, şehir vapurlan ve Uman işlet- selen blr kira verglsl :ılınması cihe
meıert, mahlyetlert 1c:ıbı olarak, şe- thıe de gidilebilir. Bu yazının dıı.r 
hlrlere alt telAkki edilebtllrler. nu çerçevesi işaret ettiğimiz bütiin bu 
işlet.meler belediyeler için muntazam me.ıııeleıerln yalnız ana çizgilerinin 
ve emin varidat membalnrıdırl:ır. Bu cösterllmesine mü.salttir. Teterruatı
gibl işletmelerin müba.yaası ve idare- nın ve İstanbul belediyesi. ~rg1 sls
lert için ıhım. gelen para istikraz yo- tenılnde yapılması muvafık olacak 
uıe tem.in edilmelidir Belediye ban- diğer ıslahatın ancak da.ha. genı., blı: 
1ca.sı şlmd1'ki balde mı' meblağları te-1 etüd içinde izahı münı.kün olablUr. 
mine mukteNr olmadığı takdirde 1 İJrtı<ıad Fakültesi Sosyoloji 
dahlll bir istikraz yapılabilir. Bugür.. So!!yal Slr.ıset Profesörü 
memlekette plA.sm.an arayan birçok Kessler 

Konya Nafia Müdürlüğünden 
l - Cihanbeyli kaza merkezinde yapılması mukarrer ilk okulun temel 

ha!rJyatlle k!rgir ye tu~la dıvarları ve hatıllarından ibaret blrincl kısmın 
tr.~.atı kapnlı zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Elcslltme 23 şubat 1942 tarihine rastlayan pazartesi günü sa.at 15 de 
Konya bükfirnet konağında Villyet Daimi encümeninde yt>.pılacaktır. 

3 - I§bu ln~atın kcşlf bcdcll 15357 lira 41 kurua ve muvakkat teminatı 
1152 Ura.dır. 

4 - Bu işe alt evrak şunlardır: 
A - Projeler 
B - Keşif cedveli 
C - İhzamt ve imn!ı\ta ait s!Jsilel flııt cedvell 
D - Hususi şartname 
E - Bayındırlık İşleri Genel şartnamesi 
F - Yapı işleri Umuml Fenni şartnamesi 
O - Eks!ltme oartnıımest 
H - Mtıkavele örneği 
İsteyıenler bu evrakı her gün Konya Nafia. MüdürlüRün~e örüp tetkik 

edebilirler. 
5 - Eksilt.meye gl:ebilmek için uçüncü maddede yazılı muv:ık.kat temi

ı::.atın hususi muhasebe veznesine yatınldıRına dair makbuz veya bu mikdnr 
şayanı kabul banka teminat nıckt.ubile eksiltme tarlhhıden en az üç giin 
evvel •tatiller hariç• referanslarlle birlikte Konya vilAyctlne m\iracaatln 
alınnca.k ehliyet vesikasının ve 1942 yılına alt Ticaret veslkasının ibrıızı 
ve dördüncü maddede yazılı evrakın görülüp imza edilm1ş bulunması 10.
zımdır, 

6 - İsteklilerin be.şlnci maddede yazılı evrakı ve teklif mektuplarını 
2~ sayılı lt.aııunun hükümlerine uygun olarak tanzim edip ikinci maMede 
yıızılı tarihte saat 14 e kada.r makbuz muknblllnde VllAyet daimt encümen 
rel.sllğlne tevdi etmeleri ve postııda vaki gecikmelerin kabul olunmıyncağı 
llAn olunur. cl008o 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları 
müdürlüğünden: 

müessesesi ,. 

2n met.re mJkA.tn kayın, 217.ı>fıO metre mlkA.bı k.ôloıar ve 281,180 met.re 
mJkabı çıralı çam kereste kapalı zarf usulile et.stltmcye konulmuştur. 

I - SaıhamlTAla teslim kayın kerestelerin mtıhıı.mmcn bcdell 1200 lira, 
köknarm 14166.10 lira ve çamın 19682,110 llradır. 

II - EksUt.me 2/311942 tnrlhlne müsadif paz:ı.rtesf. günü sant ıs te 
mües.3esemlnte yapılacaktır. 

m - İsteklllerlı eıalltmeye girebilmeleri için tekli! mek.tuplnrlle bir
likte muhammen bedelin % 7,5 u nlsbctlnde muvakkat teminat metı:tupln
nnı nihayet ek:siltıı.ne saatinden bir saat evvll~ne kadar müessesemize 
tevdi etnıJ.t olmaları llızımdır. 

'Postada vuku bulacak teahhürler muteber aayılmaz. 
IV - Kerestelere alt şartnameler tnll.olerlne İstanbulda Sümer Bank 

şubQSlnden, Ankarada Sümer Bank umumi müdilrlüğünden, Kam.bükte mü-
essesemtro.en blll be<lel verilir. .2008> 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nuşmu.şlardır.-

Bundan sonra konu.şan kumru va.
sıt::ıslyle her ı:tibı dotıarumzuı. ah
baplarımızın, tarudıklıınmızın blzlm 
haklkıınrıxlald sözlc.tiıı1 lşl.Uyor ve si
nlrlmlzıien deli olacak rn.ddeye gell
Yordu.k. Nl.hnyet dayan:ıma.dık. BU 
ku.s bizi mııhvt'decelc:tl. Onu Ameri
kalı blr gazeteciye sıı.ttık. Galiba bu 
zat kendi gl.remed.lli yerlerden bu kuş 
vasıtasl.yle haberler alıı.eıı.k, gazetesi
ne yazacak:mı.ş!...e 
Adamın hllo\yesl burad:ı. !>1tntlışt1 

Arkadaşlan bil' kere daha.: 
- Haydi etendlm böyle kuş olur 

mu?- diye 1t1mz ettller. 
O: 
- Ta.bil böyle ku., olmaz. .. Ve dua 

<.'<llniz k1 böyle tns:ı.nınr gibi; konu" 
şulan tJeyleri nnlayıp, hemen gelerek 

slre yeUJtlreın bir kuş yok... Yoksa 
eşinizin, do6t.unuzun hakkınmi-a ne 
söyledlklerlni bu hayvan va.sıtasiyle 
öğrenh-, dıell divane olurdunuz. Bu ku' 
hikAycsinl tA ba.şından:bcrt ben uy
durdum. Ve şimdi ln8a.nla.n birbirleri
ne katacak böyle bir hayvan yara
tılmadığı için bir yiyip bhı dua ediyo
rum.~ Evet, ya bö)'.le btr kuş ol..oaydı ..• 
O zaman :h1ç kimseyi 9C~tılremes ve 
dedlkodu ya:pmak için ağzımızı bile 
nçam.!12.dık._ İnsanlıı.nn bug\lnkll ra
hatı blrtJtrlerl ha.kkında.k.1. fl.ktrlerinl 
düşüncelerini bllmemelcrlndcn Uert 
gcliYor._ Btmla.n bir gün öC"renec~k 
olurln.rsa halleri berbaddır. 

- Mndem:t1 yeryüzünde böyle bir 
kuş Yok. o halde nıbnt ra.hat dedlko
du yapabuım_ 

Jlikmet Feridun Es 

14 Şubat 1942 

1 SiNGAPUR KORSANLARI 
Tefrika No. 29 

Dedi ve olup bitenleri anlattı. Bu 
sırada Hamdunmı sersemlilt gttml.ş ve 
gözünll açarak: 

- Eyvah Yamada'run lazlnı kaçır-
dılar-. 

Diye sôylerun~e b841nmıfb. İngiliz 
ça.v~ HamdunlDl yaka3UU bırakmı
yordu. Haındun: 

- Prens Nahinin ~damlan tumk 
kurdular.. bizim bu mağazaya g1Jtll
ğlmlz1 görmüşler_ btzi ta.k.lp etml.şler .. 
k~en vitrini yıkıp ka.vp.. giirültfi 
çıkardılar. İşte, Ta.kaka meydanda. 
yok. Haydi, benim yakamı bmıkın da 
onu meydana çıkarın! 
Mağaza sahibi, llamdunun SO'llerlni 

doğrulayınca, muhafızlar. çavllfun 
emriyle sağa sola dağıldılar ve Ta.ka
koyu ara.ınağa koyuldular. 
Hamdım, mağaza sa.hlbl Çinliye: 
- Blzim yüzümü?Jden zarar gördün, 

dedi, al şu paralan .. biz ça.vuşun d"
diğl gibi, ne Malezya ayısıyız, ne de 
haydud. 
Mağaza sahibi, Hamdunun uza.ttıtı 

parayı almadı: 
- Ben şimdi gürült.ünün lç yüzilnO 

anladım. a.slnnım! Kapmm önünde 
prens Na.hinin adamları dolaşıyordu. 
Yamada güya prensin ıMukaddes kı
lıç• nı çaldırmı.ş .• düııde.nberl halkın 
ağ'zındn böyle blr dedikodu dola.§1-
yordu. Şimdi prens de, btma ka.rşı1m 
ol:ıra.lc, korsan Ya.madanm güzel kı'T.lD.l 
kaçırttı.-

Ma~ıı:ı.'\ salübi, llamduna şunlan 
da söylemekten çekinmedi: 

- E~r mağazama gelir gelmez, o 
genç san'm Yamadanm kızı oldu!nınu 
söyleseydin, başınıza bu felaket gel
mezdi. Onu dışarıya. bırnkmAzdım. 

- Ben de bırakmak istemedl:n 
amma, kavga arasında. çıkmış .. 

- Onu kaçırmak için, prensin 
adamlan senlııle kavgaya. tutuştula.r. 
Bunu şlrn<ll anlıyorum amma, r.e ya
zık ol!ln oldu artık. 

H:ı..mdun yüzündeki kanları sildi. 8.>l 
elinde-ki bıç::ık yarasını btr bfo'z pa.r
ça&iyle sardı. 

- Şimdi Ta.ka.koyu na.sıl bulac~ız? 
- Bizim Çinliler mahallesine g6-

t.tirdülel'SC, ben, Yama.danın batın 
için sana. yardım ederim. Taka.konun 
izini çabuk bulurum. Fakat. pren.sln 
hu.cıu.sı ve gizli köşklerinden birine 
götürülüp hapaedlld!yso. o zaman Ta
knkoyu bulmak güçleşir. 

İngiliz muhafız çavuşu: 
- Sen merak etme! dedi, ben prens 

Nabiyi tehdkl etmesini bUlrlm. Eğer 
bu işi o yaptıysa alacağı olsun. 

İngiliz muhafızlan pren& Nahl~ 
dü,mnndıl::ır. Çlnll maıta.za sahibi de 
gıya.ben Yamadayn meftun bir adam
dı.. Hamdunu yüz üstü bıra.kmadı.. 
magazasını kapadı: 

- Haydi, benımıe beraber gel.. ilt
önce Taka.koyu blzim m:ft'luıllelerd.e 
any:ılım 

• •• 

Çinliler mahaleıinde 
araştırmalar 

Çinli kumıı.şçı öne düştü. Ham.dun 
onu takip ediyordu. Çinlller mnhalle
slnin Hk sokağına. varmışlardı. 

Ha.mdun bur.ıdan geçerken ŞC'hrl 
gezmeğe çıkıı.n gemi al'1radaşlarmdan 
birine rasladı. Hemen yanma. so
kuldu: 

- Yama.daya git, h.ıı.ber ver. Ta.Jca
koyu prensin ndamla.n taçırdıl::ıt'. Ben 
tnklp ediyorum. 

Dedi.. Kors:ı.n derhal sahile dotrıı 
koşm.ağa b~ladı. 

Kumaş taciri Ham.duna aordu: 
- Korsanın kıZı Slnga.purr. Uk defa 

mı cellyor? 
- Evet .. nicln sordun? 
- Evvelce de W!l~. belld bura-

da. bir dşığı vardır, dlyo 1çlme bir 
şiiphe girmişti de. 

- Hayır .. hayır .. onun remt dışm
d!l. hiç 'blr !şığı yoktur. Taka.ko er
kek yürekli blr kızdır. 

- Fakat, çok f:{ızcl ve SC'Vimll 

Yazan: İSKENDER F. SER 

Onun güzel ve aevımli olu.şu. 
fUla böyle bir fellk'et gelmesine 
bep mi teşkil eder? 

- Şüphesiz. LA.n - Çu - Ko'ııun 
zü meşhurdur: ıHer çirktnın 
düşmanı vardır .. o da kendlsl. 
her gilııclin bin dil.şmAnı vardır .. 
kendinden başka dostu yoktur!• 

- Gllzel bir SÖ'& amma, şimı!l Ç 
filozofun öğildlerlni dinlem~ 
değil. İşhn17.C bakalım. Bana. sora 
nız. nefes almaita b\le vıı.ktlm 

tur .. 
Kumaş taciri soknğın başında. b 

kaç Çinliyi çağırdı. Bu adn.mlar tııc 
rin yanına büyük bir s:ıygı lle 
1:.-..ştılar. Tacir - Hamduna 1.§ittl 
rek - Çlnlllere sordu: 

- Bu sokağa. yabancı bir kadın g 
tlrdiler mi? 

Çinliler hep birden: 
- Hayır, dediler, böyle bir kad 

görmedJk.. 
Tacir: 
- O halde öte-ki sok:np cldellm. 
Diyerek HalDdunun kolundan çek 
Elli adım kadar llerlledller, bir 

kn sokaR'tn demir ka.plSl önlinde d 
dular. Burada da kendlslni ayni sa. 
tı ile karşılıyan Çlnlllere tacir sord 

- Bu tara.ta. bir yabancı kadın ka 
çrdıla.r .. gördünüz mtl? 

Çlnlller hep bir a(tızdan menfi c 
vap verdller. Fa.icat, bunların arasın 
da dolaşan dokuz on yaşlarında b 
Çinli çocuk: 

- Den gördüm - diye se.slendi 
ıw·nda.Jtl evlerden bırtne genç bir ka. 
dm getirdiler ve d()tdüler. 

Çinlller çocup hücum ederek ba 
~ırdılar: 

- Bu, geveze ve nptal blr çoctık 
tur. Daim.:ı yalan söyJıer, herkesi bir 
b1rine düşürür. Maama.!lh. şüphen 
kalmasın diye, onun söyledi~i evi a.n 
yablllrsinlz! 
Kumaş tııcırı, Hamdunun yüzün 

baktı: 
- Ne dersin sen? 
- Anyalım .• 
- Evet. anyalım. Mademki bir 

cuk söylüyor bunu.. ne kadar yala 
oba. bir hakikat tarafı da vardır. 

Yürüdüler ve kilçüt çocuğun g{re
terdlti evin önilnde durdular. 

Çinlilerden bl.rl evin kapısını çal 
Yüzü boyalı ve kimonosu renhll 
kadın çıktı: 

- Ne istiyorsunuz? 
Çinli tacir blr zabıta Anıirt tavrlyle 

Uerlledl: 
- Evtn1 anya.ca[tız? 
- Kw;alt mal YOlc benim ev1md$. 

Fakat mademki a.r.ı:u ediyorsunuz .• bu
yurunuz. 

Taclr glrerlcıen, ev sahibesine sordu: 
- Senin kocan yo1t mu? 
- Hayır. Kocam Slva u~da !il-

dü. 'O'ç kızımla ben çalışarnk hayntı
mızı kazanıyoruz. 

Hamdun bu lı:ndından şüphelendi. 
zırn kapı açılır açılmaz J::admm ren
gi bahnumu gibl sararmıştı. 

Çinli tacir önde, Ha.mdunlıı. beraber 
aynt rolca.k sıı.klnlerinden beş Çlnll 
de arkadan eve girdiler. Ha.."lldun: 

- Ben kapıda. dura.yım .. nst. katlan 
ge-z;e~k.en belki Tn.b.koyu kaçını·lnr. 

Dediyse de ta.cır Hamdunu bımk
madı, kapıyı kapayıp anaht.ıı.nnı ya
nma aldı. Ev sahibi icadın: 

- Evim.l2Jden kaçacak kimse yok. 
dedi. bir kızım hasta yatıyor, öteki 
kızlarım alt kattaltl kumaş ~ahın
da kimono dokuyorlar. 
İlkönce alt k."lta indiler. Bura.da 

gerçekten büyük blr dokuma. tezgCı.bı 
kurulınuftu. lkJ. r:enç kra çalıır.yordu. 

Alt katı iyice nradıln.r_ ynl>ancı bir 
kimseye raslıımadılar. 

Çinli kndın: 
- Üst katta kızım yatı(y(>r, dedl. 

onu bu halde görmenizi hiç istemE'z
dhn. Mademki ısrar ed!Yorsunuz .. ceıı
nlz görünüz! 

(Arkası var) 

K A D E .., ' rarak daııaa ba,lamıolardı. Parlak dükçcı, qıkmı aradıiuıa ve yahut 1 dedi. dakikalar da çok kıymetlidir. Ga-
""'• dU!V'IU'lar, tavanlar, döşemeler, par- elinden kaçırdığsıa hükmederek gü- - Beni bekliyor mu jdiniz) libe eve dönmedi. 

lr.elcr yüzlerce ampülden sızan elek- lüoüyorlardı. - Bu ihtimal aklımdan geçmedi - Bundan haberim var 1 
Aşk ve macera romanı trilt ı§lklan altında pırıl pınl parlr Meliha. Fahriu.iıı kendisini aldat- değil. - Mektubunuz. beni müthiş bit' 

ıyorlaroı. Oanaebniyenler, · sal0C1lann biına T• buraya gelmqcceğine - Bu defo ıvcrdiğiniz randevuya endifeye düşürdü. Beni bu cndişe-
Tcfrika No. 169 Nakleden: (VA • Ntl) kö§e ve kenarlarında muhtelif grup• bü.kmedeıck ibniclaizliie düfiiyordu. muhakkak geleceğimi tahmin etmeli de .• ar:cak IS.İz kurtarabilirsiniz, Ga-

lar te~l ederek tatlı tatlı kon~u· Delikanlı. meydanda yoktu. idiniz. libe nerede) 
Z vali. kızcağız. ııuurunu, mncıtı- zaaındalci fa.kir veznedar veyahut 1YOrlardı. Meliha. bunlann "yanından Genç kır. Fahriyi bulacağıncl.an Meliha, Fahrinin Üzerine atılıp da - Hcm§ireniz, en sakin ve en 

kını ka.ybetmi~e benziyordu. Aklı, çaınaJır f abrikıısının hesap memunı geçtikçıe. her taraftan takdir ve hay- ümid&zl.iio düıere:k çıkıp gitıneğe yüzünü. gözünü paralamamak için hiasiz insanlann bile bnşmı döndü
fikri yalnız Gaübeyi kurtarmağa değildi. Giydiği tuvalet albnda mub-- ranlık seeleri yük.aeliyordu: le.arar vereceği esnada. büyük .alo- kendini güçlülde tutuyor, ruhunda recek, sönük hisleri uyandıracak dc-
saplanmış, bu arzu kendisinde bir tcşem. en müıkülpesend erkeklere - Ne cazıôeli ve ncı güzel kadın! nun yaıımda yan qdınbk küçük bir c~reya~ ~den müthiı . mücadeleyi. r~~.de .. güzeldir .. Kendisin.i . !~uığa 
fikri sabit halini almı§tı. bile kendisini beğendireck müstesna _ Acaba kim. tanıyor mwıu- salonun içine kapıdan bakınca. Fa.h.- friaaettmruyordu. Falın. genç kızı. duşurduler. Galıbe, acemılıgı vo 

Araba. Suzanın kapw önünde bir kadın olmuıtu. Solgun yüzü, lıer nuz) rinin bir koltuia cöcnülerek oturdu- ~şJ:mlıkla kanıık bir takdir lüssi ile saflığı !ü~ünden bu tuzağa kola.y: 
durunca, Meliha inerek arabaCJnın yecandan, sabırsızlıktan pırıl pml - Hayır! ğuna gördtı. Fahri. ark.asını kapıya aüzüyordu. Mclı'ha, delikanhnın bu !ıkla duotu. Fakat tuzak, o kadar ıyı 
eline yarım lira sıkıştırdıktan ıonra yanDln gözleri. Melahaya. başka bir _ Arti.t mi doniniz)' çevimıif olduju ciletle, Meliha bu Ptkmhğuu görünce ıordu: tertip edilmiş idi ki, hemşireniz gibi 
elektrikle.- içinde yanan eve girdi. cazibe veriyordu. _ Vallahi bilmiyorum. salonun ::ranından l:ıh çok defalar - Beni çok mu dcğipnjf buluyor- saf ve. temiz bir ltız değil, feleğin 
Uşaklardan hiç biri ismini ve kimi Muganniye Suzarun evi, lıa1dk.a.ten _ Her halde enfcıe bir parçal goeıçtiği bald .. 0011 görememifti. Ni- sunuz) ÇC'll.bennden geçmio her hangi1 bir 
aradığanı sormadı. mükellef bir konaktı. Ne tarafa göz _ Kimi arıyOl' acaha) hayet Fahıbi bulunca. Jcalbi hızh - Seni düşündüğüm Te tahayyül kadın muhakkak düoerdi. 

Mantosunu, vestiyerde duran iki atılsa servet ve refahın bariz alamet- - Her halde çok bahtiyar bir hızlı çarpmağa Da,lada. & çarpıntı ettiğjm gil:X buluyorum. Siz. b~ - Size bir oey sor.ıcağım: lstc-
u~ağa teslim ettikten sonra büyük leri göze çarpıyordu. Suzanın yakın fani olacak! Fahriyi ....,diğinden deiiJ. hiddetten bul~uğunuz ~~. T9 • mütevazi ae~d~ bu tuzağa mani olabilir 
salona girdi. Salon hınçabınç davet- dostlanna vermiş olduğu veda zi:ra- Mdiha. salondan salona dolaııyor, ileri geliyoniu. Fahri de bapu ko- °?'ev'~ !1~. d~1smı~aye~~~- m:ıyduEz) le _ •• l ~ r d. 
liferle dolu idi. Davet~iler arasından feti yarım saat evvel !bitmioti Şimdi gözleri duvarda aaılı dunn saatler- luna dayayarak. Meliha gibi duvo.r· ~ctimzı eg1'ürmeye ver :mız - :vet._ t~ sozum rn 1 

• 
1

•• •• 

eçerken bütün gözler, dikkatle kon.ağın muhtelif salonlan auvaTe den hiç ayrılmıyordu. Fahrjye raala- daki saate sabırsızlıkla bakıyordu. nu) B nuıl --Lilirizn) l -. Bu aozu de aarfetmcdınız oy• 
lizcrine dıkiliyordu. Erkekler Meli- için sel gibi akan kadın, erkek da- madıkça beyccan Te endişesi artı• Genç k.ız. gürültü c;zkannamağa ça- - un~ . ya~ v 

0 
nu) . . .. . .. 

l-aya hayranlıkla, mükellef tuvaletli vetlilerle doluyordu. yordu. Genç kız. Fahriye wonlarda lışarak. Fahriye yalda,tı. Fakat deli- - .B~ dınkm~ ~· uz.atbgım a cak ~:: ~oyliycctkiışım. h" B('n 
kadınlar da kıskançlılda bakıyorlar- Büyük holde kurulmuo olnn kürsü raslamayınca bahçeye ineli, büyük kanlı. ıpekli tuTaletin hı§lrtıamı duy- ele elınızı vermelc, teklımm kabul d . n ost o an :ıra ıı.mct 
dı. Melihanın üzerinde mücevherat üzerinde yerleşmiş orkestra ta- palmiye salculan arasında dolaştı. duğu cibıetle. bapm çevirdi. kar§l- etmek 1Uretile. e enmB .. · • d.. ı·kk· d ' 

b. k F k · d b' b k~' _s.a d M ,_,,_ M-'::\.- b " '-- _n-ı.__ '-!.- - w ıse uşman te u ı e ıyor-
n~mın~ ırşey yo tu ... a ·~~.taraveti, kımı. insanın içini gıçıklayan, tatlı Bahçede dolnşırk<en kuytu köoelerde ~ "a ır flY. c.ı .''..,. uraıı eunayı <=UAo • a sozıere ~~ uu eunuz değil mi) 
nlerı kama tıran r,uzellıgı ve ca- hisler uyandıran tangolar fokstort- mahrem mahrem konmıan çiftlere gorunce. tıem.f bır nefes a1dı ve sert cevap verdi: B · d ı w h '-
b · ·1 1 d v d" I ' ' l d ~ l b• le B il rid d- Ş!-.:H - emm ost ugumu ve mu aır zı egı mı yon i\ra eger ı. ar çalıyordu. Bir çok çiftler, adım- rnıılıyordu. on ar a bu gilze kızın, ır ıes : - unu e e Ü§Ü:DOriiz. .ı.ıDUAo b tiıni edd t d. · "} 
Artık Melih , Rec.-ni beyin m ğa- !arını orkestranın nai:!mt'lcrinc uydu- böyle avare avare dola~tığmı "ör- - Nİbayet gelebildiniz domekl size söyl(v~ ~lı ICJ'le:r rnar. e 

1 
eme ımz(;r~nsı var) 
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Bu&'iinki JIMO'W ıf1awcMtır. 
13.SO Program. U..- Xaz:wk t- 'V11ırtltıc:4: ~ 

:tar, 13.C?S Ajans~ i&m AMERİKAN MECMUALARI - Es- l5oot J.İRAYA lıl.'l'ILIK APART• 
•Udmı.hur baJldm:n M.ID ~ .t. - Mmftdmlcra tldlll1 l'a4)ıeeı""1e ~~-w bdfo mtlaha!Atı- K V C O K 1 L A. N L A R 1c1 veya yenl perakende ?ey& lml.lelc- M4N - Beyoğ'ttındt. t.ukıAı caddesl-
fllrla .,. t1irldllc:r. 18.0I P'lıılll ~ •... SCO Drara tadar. FevtalAde ahvalln devamı s!J'On hnıtnde: Jl'ortune, LHe, Colllers, ne 2 dııaSta m.esa.fede 5 katlı 1 ter 
18.40 Dam ork'eıstııam.. 1D.DO ın+ı •M, B - DRt11Wnra 19P''Jacak ebllyet ımtUıa.nın&ı. lisnn bllgis1le JUldst1 müddetince gayri muayyen gtın- Lıook, 1s1ml1 Amertlcan mecmuıı.larına. odalı Atin ıradı bulunan. Dosn No. 
111.15 Dam orkestma, J9,.10 -lılW ba.- lllı9Qne -.e lr:::lıdro miln!laJAtma BGm rıo ~ kadar cm-et ndleıctktir. l.erde battadn tlc1 997& lo defa sahip olup da satmak tstıyenler cAk- 807 • ..- Tunlu. Tel: 44439. 
berlerl. 19.55 Şaıta '" ıaıt.1111'. 20.J.6 ı - ANmJaı:ı frU"ÜU: neeredfiecekt1r. ş:::m• matbaasmda CY. O.J rttmımma. o!JıiAtmnDE IMH LİBA"IA SA· 
Radyo ~. ıo.• Be,.atıl ,.. lJWM müracaat edebilirler. TILIK APARTIMAN _ 6 ear odalı 210 
ıınakamlan, 21.00 zımat taLttd. tı.ıo :MOMıumleıJn: , 1 - iŞ ARIY ANLAR 

30 
'---- ü ._..... 
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Müzik. 21.45 Kon~. 2100 Balmı A - DeV2et 11mn Jmtlhsnında muvarta.k olmuş "u?tmm&Jezi. iNGİLİZ MARKA - .,,,.,,.~ m - J1m .u-.rnaı. Dosya No. . eye ya-
od>estnısı. 22.30 AJa.ns ~ ll' ' - Lı111t derecestnıde 1ia.M11 glhm(lş olınabn, ŞİMDİYE KADAR - Büyük b1r kemmel işler bir buhnr ınaJcined sa- km. Talıiim Cümhuriy~ meydanı Em:. 
bor.snla.r, 22.45 SaJon oı1restnul. C - :nm uırerm: bhmetlerlni Ua etnı16 olmaları. .Alman ıthalAt"evinJ.n ~çevirmiş, tılıktır. Mürncant: Burdıırda~~- mit: 'nmıbı. Tel: 4"H. 

Yann sabahlc1 Procram D - '° Jalll14an :ramrı shıde bultmmalnn. mıaıat 'ye ihmcat bran.şlannda, kntör Hamdi Velle:ı.ngU, : 85I08 UaAYA. SATILut .&PABTf· 
8.33 Müzik: Hafi! gıq:r:am f?~. ı::ıutııolarm: dıı!wlet mütea.hhldllğine aid tşıerde 1h- Btıl>ırut Şar1t otelleri. - Z llAN _ 'Tob.Wyan dvarı net. S6'1Q 

8.45 Ajans~ 8.00 ~ lk- .f. - Olta derecocı.1ıalw:ll gfimı.Oş bulımmaıa'l'l. tııms sahlb1, p1.ynsa.yı 111 bllen, Fran- tyt tŞLh'EN MtlSTAMEL BİR !1r& traA1t" ıo kath altında 1k1 dllk· 
f1f pnrçnlnr ve m.arşla.r ~. US B - S6 yqmdan J'Uk&n llhıde otmnmı:ı.lan. 9llCa ve Al.manca llsanlannda mu- RADYO - .satm aınc~ Akfam'de k!nJ bllllman Dosya Mo. IH .Bmlllıı 
EYın saati, 9.45 Mtlzlk ~ ...azr. ._.. _ _.__ ... _ fıabereye muktedlr, mükemmel tcşki- z. v. c. rümuzuna yıı.zılıruı.sı. - 1 YurdU. 'ftl: '"98. 
eon tıs:nı (Pl.>. 'llallplcdıı Anka.nı.da Süm~ Bank umumt mtld~ ne,~ JAtçı blı1s1 münasip as.bit b!r iş an- ,-------------

BDmer. B:wilt İstnnbl?l ~. İzmlıde yerli mallar pua.nna, 'Ve Karabükte }'Ol'. t, kumınk ısttyen blr f!V ne de AZ KULLANJLl\UŞ Bin ÇOCUK 1!000 LİRAYA SATILIX APARTI· 
B U L M A C A M 1 Z mO !re.se mtl<mrlflğüne m11racaatla tedarik edeblleceklert it taJepnamelerine hustı.tl anmşma yapabllir. Referans- ARABASI - Busct satılıktır. 6'ı:ı.t MAN şEkLt:NDE EV - 3 kat ayda '10 

~ y&Zılı vesa.lk1 ~en geç 2812/942 tn.rthlne kadar Karabüktıe lan m ükemmeldir. Akşamda (İt!ıalAtl , den sonra. Be~lu İsttldAl ~desi lir& iradı bulunan. Dosya .No. 303. 
1 1 3 4 1 C 'I 1 t lO mn ese mikiilrlüğüne posta lle ve bizzat müracaatı etmeıerl m.n olunur. rlhnuzuna mektupla milracant. - 2 Ankara apnrtımanı No. 3 de garllle-~ Oümhunyeı me,danı Emllll 

1 - Tahs1l ve~ blllr. :ıınn ~Yurdu. Tel: 44439 t - N'l1foe l:Ağıdı c941 as:ketllt ihtlyat yoklamasını havlı tfNtVJınSiTEYE - Devam eden bir =;:,:,..-------"""."""~--· ___ ...., _________ _ 
1 - Polis 2y1 hal ~ genç öğleyhı sant birden akşam geç YE?'<"'İ D0Öl\1UŞ ÇOCUK İÇİN - M SOOOO LİBAYA SATD,IK llÖŞK -
f - 3558 ..e 3659 numn.r:ılı Jı.:r..nunlar:ı. tabi mnessesntta çn.h§Mların vnktc kadar çalışma~ vn.ktl mÜ&ılt müstamel a.ro'OO. ara.nmnktadır. Sat- Bebekte H odalı 1çl dlfl .,allı boyall 

halen bulnnduklıı.n dalmden aJ:ı.cakaln talırlrl muva.:t:ıtntnrune. oldu~'UJldan t.ıcarethruıelerde, müesse- ma.k ısti~l:?nlerln nşağıdaki adrese yaz- knlorifeill ç1ft.e banya. Parke 30 dö· 
1 - 3 boy 8 vesikaltlc totoıhıı!. (2111) selerde chv~n btr ücret ınukabtltnde malnn: Poşta kutu..'"U 79. İSta.nbul. nüm~ lle beraber. Dosya.1'o. 150 

mümısip bir 1ş arıyor. Akşnm'da N. - 3 Emlak Tiadu. Tel: 44489. 

Basbnlacak bir milyon adet " A" N. rilmuzmın mektupla müracaat. 
TtlRKÇE. ALMANCA. FRANSIZ-

r.tR BUHARA ASTİBAGAN JrtJnK 
SATJLIKTIR - İsteyenler: Kndıköy. 
Şair Nefi sokak No. (2) . Her gün ö(;
leden evvel mfirncant edebilirler. - 2 

8000 l.tRAYA SATILJK EV - Or• 
tak~e 10 odah lıc1nde Parke banyo
su bul~ ~ ÇanılıcaJV. nazıt 
bahçeli b1r ev. Dosya. Ho. 140 EmlAt 
Yurdu. Tel: "439. 

fişi ilanı CA - ~nlan ve da:ktllo bllen Al
mancn muhabere yapan herhnnı?I. bıt 

T-oprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: müessesede b lr genç ~ ıı.rıyor. Kum- l '-' S 1 k 
bn.rncı yôkuşu Zogrn!os h an , 59 \çer\- 4 - Kira lK • ab ı 

Ktl!Pdı tarnfmıızchn verllmek surctlle nçık pazarlıkla bir milyon adet 
cAa nşt bastınlnc:tktır. Şartnamesi :ficretslz olnrııt: Şllbeırrlz1n levazım servl- _&~2-· ----------

3000 LiRAYA 8ATILIJt AKSA -
ERENKÖYUNl>E - Ethem efendl Ha.rblye ca.dde6ine blr dakllrn m esa.-

lhıdeıı veı1lmekted1r. Pazarlık 17 Şubat 1942 salı günü mat 14 de \f'.lbem12-
dıa 18Pılacaikbr. istaı.uenn Sirlteclıde liman hnnmcln dördüncü kn.ttakl de.1-

Soldan sap ve yukandan aşatı: Jemhc :münıcan.tlan 11tm olunur. (2255) 
1 - Uç tarafı su kara parçası. 

2 - sevdalıya yn'k:ışan Ilif. Toprak mahsulleri ofisi İstanbul ıubesinden: 
3 - Rnzı dei!U. Şubcmis kadrosunda münhal 100 ~~ llm ücretli eksperllk Te lliran.t 
4 - Tl'.'rsi nçılır Jaı.panır bı~ - mekteplorl mezmıln.rı alınacaktır. 

İtalyo.n parası. Taliplerin evrnkı miiSbitelerlle fU,bemlz müdürlüğüne mürncnatlıın nan 
& - Emme - Gizll şey - Nefi edatı. _oı_un_vr_. __ 22_ 19_> ____________________ _ 

ı - YAdcdllJr mı. İatanbul aihhi müeueseler artbrma ve eksiltme 
' - Un fnkrlka.törfi. komisyonundan: 
8 - PartCldze n.it t4kmı &dalar -

Tersi blr nevi manda a.rnba31d:ı:r. Sıhhat Vet:!Iett lç1n 100.000 adet üretanlı kinin :ampulil im:ıll lş1 nçık 
ebfltmeye Jronulınu.ştur. 

t - Başına. &Dl gelirse Jere bopl- ı - Ekslltme 413/942 çarşmnm günü s:ı.at 15 de C~oğ'lwıda Sıhh.nt. 
tan olur - Beda:va.. w İçtima! Muavenet M&Hlrlüğil bllı.'\Sltlda toplnnan komtsyonda yaptl.'l-

10 - Çok değil - ~ den1fler1n eaktır. 
tattultu yol. 2 - Muhammen ftynt k1n1n1 Sıhhat Müdürlüğün~ ~ek ilzere 

Geçen bulmacam.a: 0,50 kinin ve 0,40 üretan mevcut olma:k üzere beher a.mpıtl imallyesi dört 
b~ on p:uadır. 

Solclan safa •e :raka~ulan a.plı: 3 - Munttat tem1na.t. 3İ8 lira. 75 kuruştur. 
1 - Bqağnsı, 2 - Aleınra.tm. 3 - 4 _ İste.k:lUer şa.rtnamemnl her gün 'komisyonda görcbUlrlcr. 

lefa.a.t, 4 - Amaç. İkram. 5 - OT&, 5 _ J'ste'klllcr 1942 yılı T1caret Odası vıeslknsile 2490 s:ı.yılı knmındı:ı. ya-
ibra.hı. a - Ra.~ru9• '~:: ... ~ mlı YeSfb\lar ne belJl g1bı ve saate t:adar kom'lsyona gelmeleri rlc:ı. olunur. 
:B:ravd&, 8 - Sı, ...,....,a~, - ....,,.._,a , (2~22) 
ite, 10 - Mlltı.no. 

Hali tasfiyede 

Pamuk Sanayii 
T. A. Ş. 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğünden 

3575 sayılı kanunla teşekkül eden sandı~ızca 1cendllerl.ne gerek taz
mhıat ve gerekse muhtell! suretlerle istihkak tahakkuk edip mfimcaat et
m~elerindcn dolayı emanet hesabında s:ıltlanan p:ıralann uzun zaman 
beltlemesl muvafık görülmedl~den bu suretle sandıkta. alaca~ olnnlann 
en geç m&yL9 942 ortasına. kadar sandığa gerek yazı ile ve gerekse bizzat 
mftracaat ederek hnklannı n1malan ve bu tarfht.en sonra vukun ~ecele 
milraca.atlarm reddedileceği ı!t\n olunur (852> (1050) 

Bali taeıı.vcde Pamuk sana.711 TOrk Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
Anan!m Şlı1ı:ett hlısı!ıedarlannın 111 Muhammen bedelleri 
1ı1art 1942 peraembe gtlnQ 9"U 15 te Yapılacak işler Llm Kuruş 

Qalatada Kanı. Mustafapa.p. cadde

lllnde 149 numaralı C>vakimyan banın

._ f thıc{i icatta Ş1rk'et "l"asfi1e BO:ro

mnda Adi surette nıkubulacK. umu-

Guret>ada n1'afye pa'V)'Olnmda ve anfllerde tnmtrat ve ~992 93 
tadUAt. 
Btrfnct cerNhl lcUııill dam tamlrl 3'MO 16 

Yukania 1'8Ellı ilc1 it 2/IW942 pezartc6i günü sne.t 15 de reıctörlilkta 
&1r1 &1r1 açık clcBllfme Ue flıale edllec~ktlr. Keşlt ve şıırtna.melerl ttktör-
1\ate görlllür. (~1) 

m! heyet içtJmaınıda hazır buhmmala- .. --------- ------- -----.. n :rfıca olunur. 
ı> - 1941 yılı muameliu hallında.

lc1 TMnye memuru n mlraklp n.
porlarmm olroru:nası, 

2) - 1941 yılı hesapla.nnm t.udik1 
'" tasnye memurunun bu 7lla al1 
muamellttan dola71 lbram; 

3) - 1942 yılı için mürakip tntiıabı. 

En as J1rm1befb!a9esl011111 bu içti
mada baZli' buluıuı:ı&k lsteyeııltt hı.e 

9meUerln11çtıma gilntinden en az b!t

hafta önce ~ırut ta.snye bürosuna tev 

dl etmeıerı lmmdır. 

Mersin Liman işleri inhisarı 
T:ilrk Anonim Şirketi umum müdürliiğünden: 

l)lrinMknt.de minıbal bulunan YÖKLEME. BOŞALTMA MÜDtiRL'O'
M De ~t SERvtsi ŞEFLtö~ tayinler! 1çtn müracaat eden tallp
ı.tıı JAma iden nmfJan balz olmadığı görüldüt\inden: 

ı - 1111 qatı U. l'e(Ya o derecede tahsil görmüş olmak. 
ı - nikleme, bopltına tşlerlne vakıf Te den1z ıııtert ldarecmtınde 

&mir o~ ~ltşnııı bu.hmmak 
3 - Yef}an (50) den fazln olmamalt ve tam sıhhat halinde bulun

mak cM ,.n.ıa.r g&s önünde tutularak ~lerln tsbat edici evrak .m
ret.le!1le hal t.ercfuneslnl, hakkında maHi.mnt aimnblltcok zevatına~
leı1n.I bDınren yazı ile Şub:ıt nihayetine ltndar Şirket Umum Müdürlü
Ailne mtlnLeaat ederek haiz olduklan vasıflara göre 'ı erlleook ücret mllc
tanrıı ~elert rica olunur. 

Mali MCesseı!leler tam.tından "8filen 

hbse aenet.lerlıı!n tennın1 naUJt '"81-

blar h13se aenetlort makamında :ta- ·-----------------------• 

NOT: Ytikleme, boonltma müdürlüğüne talip olacaklardan İngiliz 
dill kon1JllQD.lar müsavi şartlar kD.rşısında tercih hak'kmn sahlpt!r. 

1lNivııns 'T.ELi nin GENÇ - Öğ- caddesi üzerinde çam ?e envnı fedc "9 metre yüz(i eeman 213 metre 
leden akşama. kadar çnlı.şmt\k ürere iş ağaçlar bulunan, b\l"ÇOk kfıçilk bulun:m. 'Dosya No. 148 Emlak Yardu. 
arnmnktndır. İstelJUerJn Ak.."llDl'da parçalara aynlnbllecek §Ckllde lçtn- Tel: "443'9. 
N1. rnmuZtma meı:tuı>la m6rncaatı. de g{mel bir köşkil olan 27 dönüm -5IOO--LDA--:r-4-_-4-ade-t_d&tı:An ___ b_'-

BiR ALMAN MATMAZEJ.İ - İyi blr arazi ~tılıktır. D. No. 738 Gala~: rinde bit odası bulmuuı 8"nc& J'i 
a.Ue nezdinde mfirebblyellk arıyor. rny Koşe apartman Eml~ Tel· ltl~ n De beraber. Be,ollu Yeni• 
A'kş:un'dıı. .x 25• 'tihnnzuna mcktnpln 49010· - feh1rde ..ıaJıktır. DoQa ıro. 14" Bm• 
milracant. MODADA - Usttlnde 1lc1 odasl ola.n Wc Yurdu. Tel: "439. 

cndde üzerinde blr dükkAn ehven blr 
ASKEmJG:iı\Iİ YAP'l'll\1 - Kapı- ffa.t.ıe satılıktır. D. No . ., .. oaıata- KfRAQK .&PABTDUN - BeJolla 

cılık, knlorlfcrclllk yn.pmış iki bon- ıııııı.ray Köşe apartman EmllJcLt. Tel: Y~~ 1 bi ap. 1 oda bir hol 
servis1?n var. B1r işçiye 1htt~ı:ıcı olan- b3n1'0SU De be!at>er behe'r bt ıo ltr.\
la.r Tnksimde Şehit Muhtar eaddesın- .;::

49
::::
0
:.:.
10

:::.:·----------- ya. DolJ'a No. 308. Emllk Yurdu. 
de Fazlı Bey apartıman bpıcı Ali BEŞİKTAŞTA - DenJz kenannd:ı. Tel: 44439. 
nezdinde Mehmed'c - ı üstünde dörder odnlı ikl ıcat. !ı:nmetc -------------

KAPICILIK, ODACILIK ARIYOR -
Apnrtunanlarda çalışmış anerlikle 
illşlği yoıt. Kem vereblllr bonservls1 
mevcud Akşam'da K. B. rl'mtJZUD~ 
mektupla müracaat. - .2 

eıverl§ll ve altında büyük blr dep.'.> KİRAl;Dt Ap. - Taksime blr da• 
mahalll bulunan blr blna atılıktır. lldka memfede 1lc1 oda bir bol hava• 
D.No. 742 01!.latasaray Kfışe apartman gazı eleörnı: 15 liraya klralıktır. Tak· 
Eın"ırı.ldş. Tel: 49010. sim Cümhurlyet meydanı Eml!Ut Y\\r• 

AYASPAŞ..'\DA - DenW! nazır çift 
du. Tel: 4+09. 

apartmanlar yapılmap müsal.t 1lc1 bü- J[jK Hı"' ODA - İ7i -kide. d-
2 _ lŞÇl ARIY ANLAR yük arsa satılıktır. D. No. 7t0 Gala.ta- zeı NıfemnAI. banJQlu blr odn kira.• 

sa.ray K~ apartman Emllkif. Tel: lıktır. toızıd«*llere milracaaı tc:We· 
BİZl\JETÇİ ARA..."lllYOR - Bir kan 14DOlO. blllr. §itil Olmanbe,J. (la1r Nlgfır so-

kocanın ev ve ye~k tşlerlnl yapacak V ANİKÖYllNDE - Rthtmu olan blr kü. Nllir A.Pwtmaıı No. 9. - ı 
genç blr hlzmetıçl tstlyoram. Perşembe tat üzerhlde 6 odalı bahçesinde 2 oda SATIUK ICIYA, ırta•ı.m BA. 
gtın!eri he,r ınattn §lllısan müracaat- çam ve meyva a~lnn bulu:ıan blr NE _ 'ftn1 Lilm Mereedes Jlll.R makt• 
lan. Adres: Aksaray Tiryaki Ha.san- yalı sa.Wıktır. D. No. 538 Galatasaray nesi, _,,"-• bir fllhıik•J&. lSQl&.r• 
pap sokak No. 35 hane. - ı Köoe apartman EmlA.klf. Tel: 19010. lama mMlf 09Tls, ...-aanu altı E8n• 

DOKU.ntA MUTEHASSISI ARANI- MAÇl[ADA - 8.500 liraya satılık 4 ~. '* ]18118 muası. arlf bil!~ 
'l"OR - El tczg-lhlan 1çln örgll. boya katlı blr apartman 62 l1ra icar getir- sile yems oda takmu. dile r ev e~ 
ve apre 1şlertnc blhakkln vakıf us- mektedlr. D. No. '147 Gnlataaray Köşe yam hÜllrıet dolQmlle hemen atı· 
taa>aşıları\ dolgun m.ıuı.ş verDCOCkU!'. apartman EmlAki,. Tel: 49010 Iıta ~dııanlmı§t:r. Altı odalı denize 
Her gün önleye kadar Galat:ı.cia ~r-ı BEŞİKTAŞ KÖYiÇİNDE _ Pazar m.anzazw.a bah~ell hamamlı, elelttrllr. 
şem.bep:ızarında İş ~ındn 1-2 nu- mahallinde altmda dükkAnı olan 9 terkc:JiıL Ja'fllCU].ı buhman her nevi 
m arn.ya müracaat. Tel. 40696. - 2 odalı ItAWMP ev satılıktır. D. No. 749 kömür oiJmı 80baJan nlan" de kira. 

•6" lıktır. ~ ctvannda Enılnönl 
BİR BAYAN ARANIYOR - Aylık Galatasaray Köşe apartman 1.:mlnlf. yerli L'*9rlt fubee1brtwnda18 nu• 

ücret 75 ltrttdır. Dlyanbalurda. ~i Tel: 49010 manda~ Ha.mideye mftrncaat. 
b!-1' mücsseseoo çalışacaktır. Orta ta.ıı- ŞEBZADEBAŞINDA - Karakol el- - 2 
sili bitl:m4 olmak lll"Cburlyeti 70lt- varında üç katlı t.Argtr apartman sa- - - .------------
tur. Türk olmak şo.rttır. Mn.kir.e ıte tılıktır. D. No. '14S Galataaray Köee Blll ll&T - bt l>lr aile yanında b~ 
orta derecede yaz:a.n\ar tcrc\h edlllr. apartman EmllJd4. Tel: , 9010. oda arunaktadır. Betenlldlti tııkdtr. 
Oe.latn Tünel clvannda Ta.pta.s haJi de ~ lem fululle verilecek. 
lô-17 nmnara.yn saat !2-13 arası mıi- BEBEKTE - Küçük parsellere ay- tır. Aqlm'da fB.DX.) rilnıu:r.una 
racaa.t. - 7 nlmaA"a müsait sahllde büyilk bir yalı :mekt.1llJIL - 1 

EV KADINI A&ANIYOB - tıdsl de a~ satılıktır. D. No. 39 Galat.asa.ray AYASP.&fADA BATILIK ARSA -
çalışır blr gc:oç aJlemJ.n yakında bir Koşe apartman Emllklf. Tel: •0010. Feftallde -.ta ft cl6rt rt!J)h!!sl 

yavrusu do~aktır. Qoctıl'a ve eve ba- PANGALTIDA - TramTa.y caddesi oban blJ> ..-. atııbktlr. TaflOit almalı: 
.ltacak ve ftnd1slnl aileden sayabilecek ihıerlnde iyi rmdımanlı altında dük-~ <-> e ıelefcm edeılllJir. 
orta ya.,ıı ~ b1.r f!V kadını anı- klnı b'lilunan dört dalı-eli 't&rgtr bir ı.r. - 9 
nıy0r, Kcndltd.M cep ibarç1llı da Te- apartman attlıılttır. D. Jfo. '131 oaıa
rlreeektır. İst.cyenlerln .Aqa.m'da cMll- ta.saray Köşe apartman Emllklf. 
robı rümuzuna. ta!.sllen yazmaları. Tel: 49010. 

- 2 ----------- --

İSTANBULA ÇOK YAKIN - Ma
mur bir ~ehlroe bir hetım muayene
si 1Çbı b1r bayana tht.lyaç nrdır. İka
met voe 1qcsl ıemın edllcce'Jc ve btr 
lll1ktar ds. mas.§ vertıccck'Ur. İş han!
tJr. İYi Framnzca bll!r.dc §arttır. Ak
şam Hekim rümuzı.ınn. mektupla mü
racaat edilmesi. - ı 

P AŞ ABAB ÇED E - &hllhaı:ııe dena 
üstünde 9 odalı 2 kısma. böltınır.i\§ ba
rlkulAde manzaralı ve bahçeli bir yah 
satıbktır. Dosya No. '735 Oala.1.asaray 
Köşe a.partıman Emllı.Jdf: Tel: 49010. 

IİflJH - 8cm ...,__ ..... 
der otı• ............ f llwnaralı ~ 
" •*aıatlr. 1 odMI. ~ ..,... 
bllbıoeııi 9Ulır. TelefODJa (flOG> na. 
~ Jlllnou&. - 2 

BER DiDiii m KinlE'ITE -
Acele ll&dık emllt almak ı.teyenı~
rln. Peftll Selelc' 'l'OQRK BlılLAK Bil• 
mRIDa mlncaatlan. <Jalata ömer 
Abit han b.t ı Ha. ıs telefon '2368. 

FABRİKA VE MATBAAYA ELVE
RİŞLİ BİR BİNA SATJLIXT.IR - Ca
ğaloğlunda fabrlka ve matbaa ittıha
z:ına elverlşll betonarme :yeni blr b1na 

YALNIZ BİR BAYIN_ Ev 14lerl.n1 satılıktır. Aqam 1dnrestne mnracaat. 5 :; MO'TEFERRIK 
yapacak muvafık ~le Tütk: _ !:len Telefon: 20681. - 15 -oil 
blr baynn nra.nmald.adır. lstıyenler s g SAİRE- PltA!tBtzcA LİSAN 'Mt1TEa&& 
Aksam'da (Bım) remzine aı.rih ad- . ATILIK APARTIMAN - PROF. ANJEL DDSA...~ESbmEN -

......, Istanbul, Beyoğlu, Befiktq, Kadıkoy Bvlft.dnumıı --- -• Is b Açık Arttırma ile sat.ş reslt mektupla yamıalan. - 2 ve Bostancıda en güzel, mutena. yer- ll ..... .....mcuı .. ,,... e ize 
· lerde apnrtunnn arsa, d11k:lcAn ve yo ayms. Ça.b1* ~ederiz. Aza.-

Şubatın 15 inci pazar günü sıınt 10 da., Beşlktaş Slnanpa.şa camisi M '!\1EMUR BAYAN .ARANIYOR - akarlar satılıktır: Kadıköy Moda cad- mı 3 - f me•cutlu mütterelt dersler 

bul ohın111'. 

TASFİYE MDlURU 

~ ra-tınn caddeısfnden gtdlllr) Akmaz çeşmede SelA.mltk ~:ıddc- uhasebe, muhabere, Almanca ve~ dest 104 numarada EmlMrevi Nacı için aJ'ht 6 liradır. Baboetapı tra:n-
l!llnde S No. lu hanede mevcut Ye muteber blr aileye ait bo.zı lllzumlu P"rtı.n.n7.cn bllmes1. b&nllahlAk &ahlbl Azer'e müracantlnn. _ 8 var 10hmda Sellmet hanı. Busud 
evaıar açıl: aıttuma suretilc sablacaktır. 10 parçadan mürekkep ve olınası §arttır. 'Mani '1mdllik 25 11- ders dald wrillr. - ı 
8'Vft 119eı Hereke ~ne kaplı yeni halde rahat bir anıon ıakıml. han 2 ncı kat 23 numara. Teiefon: JdBALm ODA -~ ista:n-
eaııt ~~bronz ve :trlstal büyüt. blr avtae, 3 mavım tah- l'Qdır. P'crdl Selek Galata Ömer Abid bul Palas apa.rbma;nın ıs No ıu dai- ~ M8P•t - ~ 
tı.a ile tıeıtmn aom ma'VUlldan mamul, emsaLs!.z blr İngiliz yemek masa- '2368. - 2 re.stnde bfitün la:m!oru ha.1:1 btr od& ra 1 lnmll' .,. lllw&W 
.. ... ~ '9 0.nnro m.am.ulltı _.._,. müdevver blr aailon ma.sam., .IOD1 ma- c:ldd1 bir baya k1raya verllecıtilr denleri ...... Kala7 metıod1ar e a7 
~ .,.__... ~ • . -.rfmda 4Jmahc& llretmr. Tabba 

Timıdan mamul b1r &7llalı dolap, BOm cevizden mamul bQyük bir yatak 3 - SATILIK EŞYA MAÇKADA. _ Gören 9C)&!'tımanı 8ln.ael"fller ıoı. Kapı t eon ht 111&• 
cııdMl es Jlılll'OQ), ~hderı mamul giızel b1r bllfe, beş ad.et Viya.na. sandal- dam w 

8enelllc HOO kuru.f 2'100 tU!'ul Jıa1uL -.aaiı 'ft QnW OOiaplar, l'Q'et ai1zei 1'Rğlı boya ıabloJa.r, in- AMERİKAN COGR.il'İ M.&ÖA7JN - lcaqısında Y~I Metle_ apariunanı •- -----· ---------
e Aylık "° • MaO • 11111: tılr balıft-et&Jer. b.rJola.lal', bahı:e ıçin demlr aanda.lyalar, vesıa1r Mecmuas.ı aranıyor. ı veya mı .ene- 'blıktır. KaJ)1CJSına muracaat. AUıLUroA -•·nt- Unltı W. 1 A11ık «>o • 

800 
• ba1l1 " evaıan. Audolu ve Acem batııan, ~ bir Fransız ptyanasıı 1Ik koll~ oıanknn Akpm'da .ACELE SA'l'ILIX KAGUı llANE - r.lal miiftm"Ml alan lıılr Alma _... 

11--
1 _Ay_ıı:ıc _ _ l_ao __ • _ ___ •_-1 llıııiitaıniii1Uniıitıft'iiııiiib&n:iiii'°i"'9!...,iiiiii•iitliiı.IİEviidiilah1iiiaiiltimidiiaik1iııgiaiiraiıİllJ ıiuieliberiiıin:ihiierİliİsaitıliiıktiiiıri.iml ..Xolleksiyan> ıibmızmıa mektupla ~ Cümh~ A.bklOlıi.De blr da- Almanca den1erl Tennettedlr. p..,._ 
Posta SWhadına dahil 01mıyan m.urncaat. - fi lc1lca. mesafede Şelılt Mubtıu mahalle- daıl. maada her IOn -.& l.l dııın T ,,. 

ee:neb1 Dl41Dlle'tetıer: aeınenıt: .. -----------., SİNGElttN _ aı maıtıJtı1 modeH sı. e9k1 Eğri yeni Çorbalı amk: 22 nu- kadar, :btaılı cadde8l 113 Basan bey, 
HOO, altı aytııı 1900, iç •Jblı ozkurt-Eml•lı llEK.TUPLA&INİ.zı .u.omJNIZ dtlcl§ nakış met1neııt Jl8D1 halde 250 nuı.ra i oda sarnıç ufak ~i, fıst lll>8l'tnmmı 2 el menthen 1 ~. nu-

1000 kuruştur. 41- Ouetemtz l&rehaneakıl adres Jlrça Atılıktır a.IllınAbmet. Akbı:vik atı daı'aça. tebıll eb'at neu.rete a.- mata.ya alrwd. - t 
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AKŞAM 
Abone bedeli 



Sahire a 

Mağazanız,atelyeniz, imalathane 
ve fabrikanız i_çin muhtaç oldu
gunuz, sınat tamirat, montaj, 
işletme gibi işlerinizi ve her nevi 
otomobil yedek parçalalarını 

Artık: 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
yaptırabileceksiniz 

bu iş için kuruldu 
Adres: l\lercan Yokuşu tlniverslte kapısı karşısında 

No. 50 Kahraman Barbaros 
• 

Güzelliiin en büyük aırndır. 

-- ·----- --

DERMOJEN 

~ Prof. Dr. ' 1 KEMAL CENAP · 
Lamartin caddeai 5. Doğu 

Palaıı No. 1 A. Taksim. Telefon: 
4 3963 Hergüı. ıaat 15 • 18. 

lstanbul Belediyesinden: 
Beher metre 
murabbamm 

tah. bed 

Şa.rt,proje 
İlk vemıre 

tem. evrak bed. 

150,00 7812,50 6,56 Pangaltı mahalles1ntn Şehit Muh
tar sokağında eski mezarlık arsa
sından mil!rez 2 parsel numnrah ve 

· 875 metre murabbaı sahalı arsa. 
150,00 7415,50 6,16 Pa.ngaıtı mahallesinln Şehit Muh

tar sokağında et'lk1 mezarlık a.rsasın
d:ı.n müfrez 7 parsel numaralı ve 822 
metre murabbaı sahalı arım. 

sam·tol 

Stlngl Ortglna.1 marka güzel bl( p!
ya.no htılı ve seccadeler. Pey süren
lerden 100 de 25 teminat alınır. Sa~ 

ı tı.ş peşindir. 

-ll Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

========ıı-=================================== 

150,00 6305,00 5.06 P:ı.ngaıtı ma.h.alleslnln Şeı-.ıt Muh
tar sokağında eski mezarlı!: arsa
sından müfrez 8 parsel nwnarnlı ve 
674 rru?tre murabbaı sahalı arsa. 

İdrar yolları iltihabı, yen! ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Slstltlere. Böbrek rahatsızlıkla
rına karşı en mükemmel bir ilA.ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul· 
Jananlar yuknnda. ya.zıh hastalıklardan çabuk kurtulurlar. BUtün Ec
zanelerde bulunur. Satış deposu: Sam.1 Aksu Bahçeknpı 1' Bankası 

iııı••••ı:m••a.rkasında. Rahvtıncılnr sok.ak No. 5. ••••••• ..... --mm NEZLE OİYİP GEÇMEYİNİZ ... -----111111!! 
Verem, Bronşit, Zatürre, Grip, Nezleden Gelir 

GOMENTAL 
Nezleden korur ve nez~eyi kökünden keser. 

••••••Eczanelerden ısrarla GOMENTAL arayınız. 
•• Kendir ve Keten 

Türk Anonim 
sanayıı 

şirketi 

Meclisi idaresinden: 
İdarıe MeclisJnln 15/ 1/1042 tarihli lçtlmaında şlrketlm!z ortnklannın se

nelik umumt hey'etlnln sureti fi.diyede lçtlmaa daveti kn.rar altınn. alın
mıştır. ·rıcaret kanununun 361 inci dnhlll nizamnamenin 49 uncu madde
sine tevfikan 17 Mart 1942 tarihine milsadlf salı günü saat 15 de Galata'
dtıkl Mıınhaym hnnının 3 üncü katında.ki şirket merkezlnde aşağıdakl ru:ıı
nameyı müznkere etmek üzere davet olunur. 

En az (5) beş hisseye mtüik hissedarların lçt.ıma gününden bir hafta 
evveline kadar ~lrket merkezine veya Mllli Bankalardan birine hLı;sclerlnl 
tcYdi ederek muknblllnde duhullye varakaları almalnn ve toplantıda bulu
t anuytıcak hissedarların dıı. ntzrunnıunenln 59 uncu mtıddeslne göre diğer 
ortakl:ı.rdan kimi vekil edeceklerse bildirmeleri lüzumu llAn olunur. 

RUZ:SAMEİ J.UUZAKERAT 
ı - Meclisi İdare ve müraklp raporlıı.nnın okunarak 1941 $Cnesl bl

lftnço \'e hesaplarının tetkik ve t:ı.sdlki ne Idare Meclisi ve murakıbın ibrası. 
2 - Temcttüatın tevzii. 
3 - Nizamnnmenin 27 ne! maddesi mucibince vazifesi hltıım bulan 

1k1 idare Meclisi dzasınm yerlerlne yeniden rıza inUha.blle idare mecllsi 
Azalarına vcrııecek huzur hakkının tayini. , 

4 - 1942 senesi için milra.klp intihap ile verilecek ücretin tayini. 

Kendir ve Keten Sanayii 
Türk Anonim şirketi 

İDARE MECLİSİNDEN: 

Şirketimiz İdare Meclisin.in 15/1/194.2 ta.rlhinde vuku bulan Jçtımaın
d& ~i.rketimlz h.13scda.rla.r umtmıı hey'etlnin sureti fevknlldede • toplantıya. 
davetl karar altına alınllllf oldu~dan 17 Mart 1942 tarUıJne musad.11 
ealı günü aaat 15,30 da §lrlcetln Galata'da Kü.rokçller M.anhaqım hanının 
Qçiir:cü tatmda kAln mcıkezlndıe vuku bulac~ topl&ntıya ırelmelerl ve mü
zalııere ruznamesinde şirket esaa mukavelenamesine bazı maddelerin llA.vesl 
mevcut olduğundıı.n esa.s mukavelenamentn 37 ve 57 tncl ve tıca~ kanu
nunun 385 inci maddeler! mucibince sa.bip olduktan hisse mlkdan ne olur
• olsun bUQmum hlısaedarla.nn toplantıya ~t!rAlt edeceklert v. toplantı 
l'ilnfinclen b1r hatta. evvel b1sse senetlerlnl f!rket merkezine tevdi ile mu
tıı.bllmde dubuUyo vnra'kalan almalan lOzumu ıırın olunur. 

.MÜZAKERE RUZNAMESİ 
1 - Ticaret VekAletlnln 7/1/1Q42 tnrUıll tamlmt veçhlle eııu mukave

leııa.meye tthAl edllecek 8 maddenin mOzakere ve kabulü. 

Harp silah ve vasıtaları komutanlığından 
Komutanlı~mız mlmnrlık lşlerl için askerlikle ll!.şlği olmayan diplomalı 

blr nıimıtra lhUyaç vardır. 
Isteklllerin 25 Şubat 942 gününe kadar lüzumlu vesi.kalan Ue İzmitte ko-

mutanlığımıza muracaatıarı. · c2145ı 

Muhammen bedeli (500) Ura olan maden için 4 kalem muhtelif cins 
ve ebadda Amerikan matkap kalemi (2312/1942) pazartesi günü saat. (14,:rnı 
on döıt ot.ınxta Hnydtlrpa§ada Otır t>ınnsı dahlllndekl komisyon tarafuıdan 
taahhüdünü ifa edemlyen müU!ahhldl nam ve hesabına açık eksiltme usu
llle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek !st!ycnlerln (37) Ura (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vcsalkle birlikte ekslltme günü saatine kadar ko
misyona müracantıarı lAzımdır. 

Bu işe alt ş:ı.rtnamder komisyondan parasız olarak dağıtılmakt.ndır. 
11057) 

İnhisarlar İstanbul basmüdürlüğünden: 
Başmüdürlü~ümilz mıntakası d:ıhllindekl tütUn ve kn.palı şişe lle lçkl 

satan bayiler ihtiyacı ktu"l}ıl:ıyacnk nlsbette olduğundan ikinci llılna. kndnr · 
tütün ve milsklrot bayiliği için beyhude müracaatta bulunulmnmnsı uan 
olunur. 2194) 

lst. Lv. Amirliğinden: 
Kıldan gebre, torba, belleme dokutmak üzere b!r mutaf ustasına ihti

yaç vardır. San'ata A.şlna olanl:mn eııerlndC!kl veslkalarlle Tophancdıe tst. 
ı.v. Amirliğine müracaatları. (5ti2 - 2:?31) 

Sipahi Ocağı İdare Heyeti Reisliğinden : 
Ocağımızın 18/1/942 tarlhlnde içtimaı mukarrer yıllık kongrest ekst>rt

yet olmadığından 15/2/042 tarihine talik olunmuştur. 
Sayın Azalarımızın me-zkür tarihe tcSadür eden pazar g!inü s:ınt 18 de 

Klübü teşrltlerlni rlca ederiz. < 2220) 

Belgrat Devlet Orman İşletmesi 
Revir amirliğinden: 

1 - 12,5Xl7 sa.ırtim eb:ıdında iki clldl t-lr kitap teşkil etmP1c üzere 
5000 ciltte 2500 sayı ıTürkiye Orman Florası. klt..'\bı bastınla.cak vıe cıltlen
d!rllecektır. 

2 - Ylrmi tonnayı terkip eden metin Ut! cllt, on.ar forma. olarak tak
gJm olunacak ve metinden ~k:ı her cilde c50• ·sayı kuşe • kAltıdı ilzerlnde 
3-4 renkli nebat tablosu konacaktır. 

3 - Aynca. alınacak tcm.inn.t mukabilinde ve §ıtrtnamede yazılı mlktsr 
nl.sbetin~ metin kiğıdı, kuşe kAğıdı ve mukavva İstanbul Maliye lu.ttnsiye 
deposundan aynen verilecektir. 

4 - 4860 cildinin ka.bhk bezi ve müteb::ıkl, 140 clldln1n marokenli ınOte
ahhlde alt olmnk üzere tertip, klişe tmall, tab ve cilt işçlllği muhammen be
del! '10800) Ura. ve muva.kkat temlnn.t (810> liradır. 

5 - Şartname. mukavelename ve tablo örnekleri İstanbul Onnan Mü
dürli.iğündo görülct>lllr. 

O - İhale 2/3/94l pazart.e.si günü saat 14 de kapalı uı.rr usulü ile İ$
tnnbul Orman Müdürlüğünde yapılacaktır. 

7 - Teklif IMktuplannın ihale günü snat 12 ye kadar İstanbul Ormnn 
Müdfiriyetlnde satınalına komisyonuna tevd!l IA.zımdtr. (2218) 

Türkiye Cümhuriyeti merkez bankası. İstanbul 
şubesinden: 
İstnnbulda Dr. Ferhan n.dma yazılı •D• sınıfından birlik 6614 No. lıt 

bankamız Wsse ıııened.1 kn.ybedllml.ş olduğundan artık h0km11 knlı'ıaclığı ve 
yerine blfka numaralı yeni bir ~t verllcceğt bildirilir. C2202) 

150,00 6305.00 5) Pangaltı mahallesinin Şehlt Muh
tar solta~nda. eski mezarlr!t arsa
sından müfrez 9 parsel nunuırnlı Te 
674 metre murabbaı sahalı arsa. 

150,00 7220,00 5,97 Pangaltı maha.lleslnln Şehit Muh-
tu sokağında eski mezarlık ıı.rsa

sındn.n müfrez 10 parsel numnralı ye 
796 metre murabb:ı.ı sa.halı arsa. 

Tahmin bedelleri Ue tık teminat mlkdıırlan ve mesahal sathlye
lerl yukarda yazılı Taltslmdeki mezarlık arsasından müfrez 2. 7 8. 9, 
10 par.sel numa.rn.lı 5 parça arsa, şeraiti vcç-hile binalar inşa eC:ılmek 
üzere kapalı zart usullle arttırmaya konulmuştur. İhaleleri U / 2/942 
perşembe günü saat 15 dıe İstanbul Belediyesi Daimi Ençümeni oda
sında yapılacaktır. Bu arsalara. alt f;lrtnnme, proje ve s;ıır evrak yu
kardt\ hiznlnnnda gösterilen bedeller üzerinden Hesap Işlert Müdür
lüğünden alınacaktır. Şenı!tl öğrenmek isteyenler her gün Beled}ye 
imllr müdürliığünden ma.lfuna.t alabU!rler. Tnliple.rln ilk teminat 
makbuz veya mektupları.. imzalı şartname, proje ve snlre ve kanu
nen ibrazı lılzun ~len diğer vesa.lk ile 2490 numaralı kanunun tart
fatı çcvreslnde hazırlayacnkl:ı.n teklif mektuplarını Uıale günü s:ıat 
14 e kadar Daimi Enciimene vermeleri lAzımdır. (20C7) 

Paletli Traktör Aranıyor 
Elinde mazotla işler paletli traktörü olup da satmak lstlyenlcrln Strkecl 
Mühürdnnnde han 5 numarada Şetlk Aksaçlıyn müraca.atı:ı.n. Tel: 21711 

Satıhk Köşk ve Fırın 
Çcngelköyü iskelesine 20 dakika mesafede olan Havuzbaşmda Iw1c 

be~ dönüm eşcan müsmlreli bıı.hçe derununda nezarcU fevk.alAdeye ma
lik 12 odalı 1k1 kısım. dahilen tamamen yağlı boyalı kôş.lc.le Tophanede 
Boğa7.kesende üstünde odası bulunan kll.rgir fırın satılıktır. Tallberin 
Karııköy Palasta dördüncü katta 5 - 6 No. ya müracaatlan. 

inhisarlar •Umum Müdürlüğünden 

imtihanla Memur Alınacaktır 
ı - Taşra teşkll.Atunızdaki münhal 50 lira ücretıı memuriyetler tçtn 

Istsnbulda bir müsabaka lıntlhanı açılacaktır. 
2 - Bu imtihnn 20/2/94.2 cuma günü ö~leden sonra saat 13 de Birlı:ecl

de İnhisarlar memurin kursu binasında yapılacaktır. 
3 - Talip olnnlar bir dilekçe, evrakı müsblte ve iki fotoğrafla birlik~ 

Zat İşleri şubemize müracaat et.melldlrler. 
4 - İmtihana girmek lstlyenlerln aşağıda yazılı \•o.sıt ve şartlan hala 

olmaları H\zımdır. 
A - Orta ta.hslllnl b!Urm~ olmak. 
B - 21 ynŞU)dan afatı ve 40 yaşından yukan olmıuruı.t 
C - Vazife ifasına m!nl blr hall bulunmamak 
o - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak 
E - Akrabasından olmıyan 1kl zatı refenuu olarak gösrernıdc 
F - Askerl!ğlnl yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bllhusa hlll 

iki halde de son yoklamalannı nüfus cüzdanına kaydett~ olmalt. 
5 - Müracaatlar 19/2/042 günü akşamına kadar kabul edlUr. (2076, 

M. M. V. Hava Müste§arlığmdan 
Merkezde ıstlhdtım edllmek üzere hava müsteşarlığına lmtrhıınla lk1 De

sinatör ~Ressama alınacaktır. 
l/erllcce-k aylık ücret nıl.ktarı imtlhnnda göst.ereceklerl bllgt ve kabiliyet 

derecesine göre ~75• ile .ı20. lira aramnd:ı.dır. 
Imtihan 2/Mart/ 042 pazartesi günü saat on dörtte Ankarada Hn.va mb-

tegarlığında yapılacaktır. • 
Taliplerin mektep diploması, askerlik vesikası ve sair evraklarlle bir

likte bizzat 8/§ubnt/942 cumartıesı günü saat on lklye kadar Ankarada. Mllll 
Müdtılaa Vckl\lctl hava ml~arlığı zat işleri şubesine müracaatları. 

Du tarihten sonra ynpılacnk müracaatların kabul edllmlycceği 111\n 
olunur 

Ta§rndnn müracaat edeceklerin yol paralan kendilerine aittir. 
t2155• tlOOO• 


