
Luzon 
ir ş . .._ adasında . 
,, ayıaya Japon ve , 
ore 
>ıı., Romanya ile -=ı.tan . Amerikan 
~ti~e!e9:ı:::!~:e~z:;~ 

1 ask eri eri 
~;uruu. Bu harp belki vuıkua · 

tir Çünkü Ma.esr lai'm -o--

~va.nya mesel~sini tekrar ş·dd ıı · b• h ~~::~ğe razı olmaları 1 e 1 ır mu a-
~- Yaza~: .... _...... rebeye tutuş ular 

jle~ :.eyin CallltYalçıa ı -o~ it .. 
·ı- -... j Japon paraş ç ... 

j~I ("'-nya hükwneti Rusya. ile leri · vaka~ andı 
jjı ~t& nihayet vermesi hak· ı J 

Y rıİııgiltere _hrafmdan . lapı~n ı ,;,;, 11 (.\ , \ .) - o .F. ı . 
lıa.ı~ettı. ' !' ln ıtıltcre) le J aponlar ?.ilipııı ada farından Luzc. 
ı..:-:~e glrdı. ı~umen J.'"1\.) nak· nun f'inıalinc a~kll' c,:ıkn.r1Luşlaruır. 
h:,ı:utere~ J~ m~~tert>k bır h~· BunuJı jkl mıntıkada ı~mıl" doğru 

ıı: l '"'llnuuulr~ı ı1;; ın hu harbııı 
~ 1~. iti~ ıin•rintle kıda~·.agıru iıerı;yorlur. 
• ~ "'" 'rokp•, 1 ı <·'· \..) - OQmcı ajansı 
· lly()rlar Roımı:ı rn. ile bera· 
... ~.jl· .-ırııand•~·a , e .\lıı~ari.,tan da bJJdirtyor: 
..... ~ ..., Filipln ad:ı.l:trın<l.ı Anıcriknıt kuv • 
/P ~attı harekeıi w~ip ettUı•r. vetıert 38 bin krı.daı · t::ı.hrnln c<llUyor. 
fl)'Jll .... ıne, :nıbafo., ctnıh t•rek ) a l 

r.P' 'itıtı 1 • J . ü Bunla rdan on ~kiz bini g~meraı Mac 
',etç ~ lan~ ıınuı :-i~ ıı-.:!t nı U':' • Artııurını kuınandası aıtrnd~dır. Ja. 
· ~ bu nı~leYi 11a ... •I muhtı. ke· 

iJI' I!' ~l'hlltıi ., • pon tayyareleri ağır darbeler indirm~ 
,·t ._ 7.. • ve şlmalde Amerika n mukavemet[ kı. 

tı\'\el ı::o7-0 ,.,u·pıuı ııol.ta R-0· 
~~ >" ~~ • 
pı' lıı 11 harbe devnmı Jçin hiç• JAPON P.\RAŞOTÇ'OLEnt 
c~ ı -qlltn 'e wruretin menut ol-
~ Sı~cr. \'akıi bir harbe ~iri}İ Manllbı., H CA.A.) - Manillıının 
cı ' ılı.ı!!ınanm mağliıb edılmesi 320 kilometre şimalinde Vikandda dtiş 
bl' r, Romanya da\·a ettlği man para§ü tçUleri yakalanmJŞtır. 
: ' i'ga]e muyaffak olmuşı..a (Devamı 4 üncüde) 
:,f, ~ h. bugün mağlüb olıııamL~ 

'i ~~liıb olmamıs Rusya ile 
k karlı &olhü'iı devamlı o-

'lııı. Romanya nnsıl in~~~ 
%,)'etler Rirliği Alınan ıstı
latııetmeğe muvaffak olursa. 
~ı.ıvvetlerlni Romanyaya çe- ! 
~arabyap tekrar lj~al j 

iL.illi 1'l te böyle bir tebH'k~ 
~lleftık RU"J'tt)'l t.amaıneıı a· 
~ hale sokunca.ya kacla.r Ro
llln harbe denm etmesi za..-

• '1<1tığu dü,ünülebllir. ı 
~" ftomanyanm sulh tekli!i- 1 
~~erken gö7.önünde tuttugu 
bııyss, ~esini bulrnnk zor. . 
Olnıa7..dı. Her ~yden en·el, 

1 

tla tnAktıl bir ... uıh yapmak 

Mebuslara 
mutad çay 

ziyafetlenn ın 
au sene de veru. 
mes mabtemeı 

SCN 

. L ihyada 
Eladem inqiliz:er · 

tarafından · · 
işgal edıı di 

-0-

ı} 1'e oba Rıı .. )ıı. Rns)·a.dır f 
,-..ıtıa R-0mam·a ile J<om~udur. , 
'ıı.ı. hir inllkam hhsi bmı.k 1 
:r Yal1111: mesnı Rumen ta• 
,ll\i t:ıtmin edecek bir ı,olh 
~trıanyruım da menfaatleri 1 

111landı. Bn~ün'kll Uunıcn dev .. . 
61' ~la.rı böyle uzun g~rii~lü 1 

Reisicurulıur İ.6ruet inönü tarafın.. 
dıUl her sene Rlyuetioonıbor k~ 
künde ı~hu..,ıa.ra \ "Crllmokto ola.ıı 
çay zlyafctkrlne, bu ayın on be§ln
den it1b6ttn blı sme do ba'larunası 
muh~mel olduğu h'ltbi1r , ·erilmekt(• • Tobraktakl ~aglllz · 
dl~ \'6killeıinin Milli ıjeJinıizle kuvvetleri maba· 
yakından teJJl3BDl.B. , ·e memleket me. 

•1 <J 1 ~atar.ıı mem1ekeUcrlnın b-
ftl dtlti ra.Juıt , e emniyetini de 

llıi.iş olurbrdr. J!-tıC böyle bir 
llıllkabil r.olhü iek1if eden 
~~eden garanti i~tenebilir , .e 
ltirte-.ik Amerikanın da i~tl · 
Şatı ko--ulabilirdi. 
,~Y:ın~n co':i a.~ik&r lüzum 

da ın•t nıi:-men ~ulhü red 
\!... bat-k.a. türlii l'apma~ ka• 
l''~ığı zannım tevlit ediyor. 
\~l bir miiddettenbcri orta .. J 
qı.~ \'e biraz d:t dddi ıı;ibi 

t ~il bazı !<-ay:ialara. göre. Ro 1 

.. lto~ oophesinden çoktan 
.ti!' ~tiııi ~tOOııh 'e Ruısyada an· 
~ I' İki fırka. bı:ralonT4} bulUJIU• 

ttlf • lc'akat bu !!>Ulh yapmak için 
ı!P' ~trıl bir harrı hazırlamak 

Şarı.yunm Be:.:u-ab)a it'! bera
~sllvanyıı.n da. feda etmek 
t~lrı.dc kaim~~ olduğu matiun· 
~\ 13 ıuıa hakenı terinin kararı 

... 4 hııı eten Roma.~yanın Tran• dl' l'ıı.l ı unutamadı~'lnı bütün 
: biliyor. Btnaenalt"ylı, Besa· 
l'ı lclll't.aran onlu) u T.ra.w.il · 
'l't da k11rtamıak iı;in kullan• 

seleleri il.zerindeki hasbUınll4'rile yük saradan kartalda 
sek irşat ve dlrektlflerindcrı i8tllllde 
etmelerine inıkAn ""tm!n bu toplıuıt... Lnndra, 11 (A.A.) - ·B,B.C: 
tara ınbufll.ar, ~ senelerde oldu.- Britanya kuvvetleri orta. şark-:. 

ğu gibi' ıamn kısım cta\·et olunaeak- ta mühim muvaffa.kcyetler elde 
elnıişlerdir. Alınan ve İtalyanla. 

~lıı.rdır==.· ----------• ı rnı müstahkem mevkii olan ve 
(Devamı 4 üncüde) 

Hasta nakliye ve 
sıhhi imdat ışleri 
tanzim ediliyor: 

Belediye eski b·aek ve· hızmet otomolJD· 
ıerlnl b ~ sta nakliye. otomobili i 

biline getı recek 
...... ot.omobllle• Bele<liye, lıasta n ......... yo ta olan eski binek hizmet. otomobille • 

rinl:n psjlerl üzerine yen i karoseriler 
yaptırarak çift yataklı ha..sta nakıtye 

(Deva.mı 4: üncüde) 

H AVAD iSLEF 
1ıLKi<ANÜİ-1 1 
i 11 ' 
! Persembe 1 
ı 1 9 4 i 
j Savı : 35'l 0 l 
····-~·~~ı 

;,, 11 APONLAR . ParTste _ .. 
~ ı · . ı)~gapurıa J 

. i Katabaro arasında Alman. suba 
~JJ~~··.,.F_ · I ~ ua'ntona 1 ve erlerine 

1 
asker cıl<ardı Mitralyöz 

IHung - Kunga le hücum 
yanılan Japon ed idi 

taarruzu 
durduruldu 

Çinliler tazyiki a:ıa.ltmak · 
için Kantona hücum 

ediyor 

Ölenler var 
Ayrıca bomnalarıa da 

suikastler yapı ldı 
Londru, 11 (A.A.) - Pa.ria sokak· 

J,ondra , JJ ( A .A.) - Malt>;:ya.daıı 
bildirildiğine göre, Japonlar takriben !arından birinin köşesinde, salı :ı.kfe.• 

mr, bir Alman mangasının mitraly~ Sint;apur ile K otabaru ara.smda. yarı 
..... 1 K l !erle hUcuma uğradığı söylenmektedir 

1 
~-old& 1.1u una.n uan onH. asker <·ıkaı • . . . . 
" D v .. . İki ,\iman ıı..qkerı oldürtiJmliştUr. Dı. 

. < e anu 4 uneudcJ ~er Alman askerleri mukabele etm~· 

Rayiştag 
Bugün .saat J5 de 

topla ıyor 
nerliı4 11 (A. A.) - Alman 

1 ıcr fakat b.Ucum edenler kaçma.ğ9 
muvaffak olmu~lardn". Son JıR rı.o. zar~ ., 

tında, bllyilk bulvarlarda. gez;lnen 
veyahut Pa.t'is kahvelerinin önlinde t'

tııran Alman subayları da mitralyöz. 
ate~lerilu ölcfürillmüşlerdlr. B<>mba • 
ıar!a da suikastlar yapılmııştu .. 

ra,dyosu' bildiriyor: J h h • 
R11yşta.g bu.,,<">'Ün Alma.nya. saa.li apOR a r IY6 

jıe Esat 15 de t.oplanacak ve hÜkü_ sözcüsüne göre 

J ~;."'.'~i:r "":t:·; ... k. Harp 1Q. sene 
1 - sı1iıyeceiı · ı sürecek 

.Lon~, 11 ~A.' A.) - . Basler '· '1'okyo, 11 (.\ • ..\.) - Bahriye 
Nachnelıten .İsvıçre . ga.zet~si, M. 1 s()z(;U.~ü muharebeiı.in oo sene 
}{ip.etjn ~ Rayştağda be;>a.. ::>ilnnesiM hazır olmalarını Japon• 
ui\_tt;& bu.\unaçağm1 bilx:litj;yçı.r. ·, r 1 ;ia.rtı kıvsiye ctn\işfir. - ~~~~~~~~ 

.,.ı.ı:rııan Japon tan'Bn'!t'ri taı:atmdıHI 

. KiiıJ ·rz ·oa,· rç ___ R_u_z_v_e-lt ______ _ 
- Şark cephesinde 

zırhlısı H k b. · · Aiman 
h t ~ .. arp a ınesını 

a mau·ı · t ~ d kıtaları . · top.an ıya çagır ı 

batan iki zır:hllda11 Panameri~ici;ye na- Kış mev-
7 o o _ba hr. yeli ,;ı':::n:ı:'%~ı:::cn;,:t, z i 1 erine 

k t ld Londra, J.1 ( .\..A.) - Y3.§ingtonda. k • ı • ur af 1 1 rdB RUZV8l l. anl olarak harp kabi ,. ce 1 1 yor 
, ---o-- ne.siJıl toplantıya. davet etmiştir. Pa• 

na.ınerikan hariciye nazırlarmm top 

ıa.ntrıu s on.kanu nun Uk haftıuımda 
Riyo dö Janeyroda olacaktır. 

Uzak ,ark ıaguız 
dcı n .nmasınm 

kaman danından 
lia~er 'yok.1 

Vi~i, ·11 (A. A. ) - O. F. 1: 
lngilizlenn Kiıııg Corc 5 zırbhsı• 

nın battığı hakkındaki haber doğ. 
ru çıkmam -ştır. · 

Slngapor, 11 (A. A.} - Batan 
Repulse ve Prince of Ve.s zsrhlıia
rnidan 600 .. 700 kişi :ırurtanımrş, 

(Devamı 4 üncllde) 

Montevl!l-oo 11 (A.A...) - Na.zırlar 

ınecUSiniD toplanlısmda.n sonra reıs I 
Baldomlr basına. §11 ~yanatta bulun. 
ınll§tur: 

Nazırlar hariciye nezaretleri tara • 
tından Rlyo dö J aneyroda yapılacak 
yeni toplantıya ait noktai nazar t ea.o 

tisinde bulunmuşlardxr. Bu toplantıda 
(De\'am.I 4 üncüde) 

__ _, 

Bundan sonra 
büyük mikyasla 
planlar tatbik 
ediln1i yecek 

\. l\ ltıün.a..-.ip bir hareket ta
~ tıdliebJJir mi) di ': 

rinin a detlerini ~oğaltmağa karar ver. 
m.i§tir. Fakat bugünkü ahval ve §era• 
it bu kararın tatbikine kolay l«>lay 
imkAn yermomekt.c, yahut belediye 
bUtçesınc çok pa.halı~"a. mal ~Jın.akta. 
dır Bunun için belediye bugün ben -
zin. meselesi veya karoseri vaziyet1e • 
ri dolayı.elle hizmette kuUamımamak. 

-------- ~--~~~--~~~~~~ --~---

~ kyialar Romanya ile )la. 
~ ıı. arasında bir harp ihtima
~liııe dikkati c~lbetmekten ge. 
~'ll~·onıu. Bu harı• bei'id ' 'U-• 
e~ektir. ( 'ünkil ~acarların 

~t~ııya m&..elesini tekrar 
'""lls etmeğe razı -0lmalım 
l( gibidir. ı·akat Romanya 

\ı t ~ Macaristan Ü7erinde 
~ı ba.skı1'ı menut oldukı;a, 
~ bu buhranlı dakikalarda. 
ı ~en • Macar harbinin pat 
ı~e~ı ancak bir t~menni· 
~ , "et olabilir. Böyle bir mü. 
't~ıe ltus eepht>!!>indd d Alman 
~ etirıin üm1tsi7 ~urtte ~r· 

~ •ıı.ı • ..._ tm 1 
1 1 ~. °' h ..,onrı• m~.u.ar c e i 

11lh·. 

______ ........................ 
Gilnln 
Ansiklopedisi 

MANILA 
Manilla, Fillpiın adalarmd:m en bü

yüğü olan T.t11,on adıu.mım rıll·rkcı~· 
dir. Bum.da bir t.l<ı Anle1'İlan •len\:I'. 

'issli \"tl1'dır. !oleblr 288000 nlifusludur . . 

lcretıı mamurlar 
Tekaütlük hakkı temini için Barem 

Kanununda tadilat vapllıyor 
l Ankaradan bildirildiğine göre ba· 

ı cnı kanununun tatbikatrndım alman 
neticelere göre bu kanunu da ihtiyaca 
daha uygun bir hale getirmek maksa• 
ılile kurulan komisyon Iııııliyel!nc dr. 
vanı etmektedir. Billıassa kanunun 
fıcretli memurlara ait kısımları tadil 
edilmek istenmektedir. Bu gibi me • 

mutlara devlete bağU iktisadi ve rna• 
lı ınUesseselerde çalışan ücl'()tli mc • 
muı·lar kadar bir tckaütlUlt bakkı tıı.. 
nınması dUşilnülmektedlr. Bunda.n b3ş· ı 
ka senelilt izinlerin kendilerine daha 
Cıtydalı bir şekle konulması de. tctl<i'' , 
~:Jilınektedir, l 



7 

Jltısralardan. 

Başka mizan i temez ! 
ffir~ ıgün e' ,·clki ('l'ub-vlri Ef. 

!<4r )43. "ka,..a.la ren önliııe ~uıek 

igkt!., ~' ı blr ya:n !;ıktı. Sa.yın 
arkııda.ı unn: ••ımgii:nkti jarllara. naw .. 
ra.ıı u.r.ı.oo tıuda.kt kıı.la.bab~'lll ö~ün~ 

ı:tl(JIUCUÜl ımlranı olmadığı giJri. deftl 
!;c,ea'lç)urı: o'kıllı uslu bü~ ilkleri bile 
tra.m\-ıtyn asıJ.mn.ktan menetmt:ye iın
ldUı bulnnanıa.makt11.dır. iju hale göre 
ooledl.}e t.o.tüna.tı bir tar.lf'tun gen1) 

muteber oladnl"5'm, tT&m'\'ay nraba-

al "" ı el1'2 :.1 \.-eya ~ i.iirlii 
hl.!Smif tertftıjt Jmpatr~~ 'l"e d~ .. 
lori rekerlekle-dı. aJtms ı;itmeide.ı 

menodeook tedbirler almak yanlış ol
maz . ., diyor. Ve yaptığı t.eJUSlli bir 

re&lmdc, tr-.un'\>·ıı.y ııı:&bularuıa. l'onuı.. 

masmı ta.wlye ettiği tellerin vesalr 
ı;e.fin ~eldlni de gösteriyor. 

Ark11da.5una:m, giıtoterdiğl usul 1ab
Clik edilecek olursa, ''herglin gazete 
dtımlanıuı. ~ Cl'IG.tl.a.ruruzm ~öt. 
mıılerine, yuhut alil ve sakat kalma• 
~ sabeb olan,, lmza,laruı ooU a• 
~ olattıl.-tır. 
~ Dk b:ıluşfA lıo giiU:l bir 

Hem benim borada söylenııek iste • 
diğioı bo dei!;ll, "düny!Wa "kam,, diye 
bir şey Vl!T nııdJr't,. mev:r:uunn lnoo • 
teroektir. 

Rana. lilllu'!:a aun.ra.ıa lro.u~ di;t-e bir 
şey yoktur. Kıt7.:tyı, gat1et doğııru.r. 

Biz, 1..-endi tedbl~izliğlruizc bu adi ver 
nıi':'izdir. Rir tnLJD'\>UY 'ka7il'>l olur, yol 
\.illiyeti 1etki1· e11lllr, dönemt'Çteki 
ı:a.y1&rm halin'} bal~ıhr, frenlerin ))()'. 
rul• olup olmadıitt muayene edilir. 
1<-to o ka(lar. Eanda«ı 80n.ra bir ~ 
~apudı,.uı..-ı, fen ıııt.ımurlılr.l olduğu 

halde, ·n..guıaıa.rın. h.,r 9'twi, i~ çık • 
m&dan e\.'Vel :yoklanıhğma. kani ..._ 

Uın. 

ot.omohil otohüR kazeTıırıncb da 
l:ri.iyleuir. tık acı, yeis o.nlarmda talıoo 

ldkat, taldbat, sonra söz, na7.ariye, ~ 
\'"e hiı ..• 

Kauı.3'a kar111 koyma.!.~ için bir şey 
yapılııtiymc."l, bu gel;ırn beliyı, ol:ın 

kazayı ,gaflet kellm~Ue '1.'U.5ıflandl1' • 
ma.kt&n ha ka drığnı blr h~reket ola. 

tırJdltttr, Bu suretle knza.lann nlsbe- Bir Jrnu ~iri, galibe. He:meıd.-ınh 
bfuıe geçlleblllr. Fakat kaza, Hekim, kam~ı tarif ederken "'unıarı 

l .. Ba• ., ' " Ja1nız tramVallru'dıı. mı 0 uyor · ·• • öylüyor: "J aza ~ JtUnnaklı, insaf• 
,_ -"" '1-"rt-•-n otonıobl1ler, ot<I" 1 
- .......... ""' iU<> ' ı;n, alıı)Ocı \e korh.uııç bir gülpür. 
~ kıım ynpımyorL-ır mı-:... l ~etiği ı..urb..ıııınr, fC'l1iket uçwıımuııa 

-•-imfzce traınv~:\· .kaı:al8rı, ol-O " ..,,..... • • ı.endi arI..usmııı ı:-öro .. urüktemek :Lste-
ve otob'i terin yu.ptıkla.rr ka:aı. wği .... ., bunu (Jf'r1•celendlrdib"'- zaman 
molıakWık ki daha ç.oktur. Bu 

.
1 

de r.iya..kılr, ısıhto tanı·lı a.damlar, batta 
, 0~1 ~ 1°~t kere · ınütbi' bir 3 ıtan &llıl slıbi atmı, kar. 

lhnndrr. 

.._._ bir ''kam ilaleyk """' oymu.k ..,.,.., " nmı toprağa süMA.' 1!.iirle gellr. Kur• 

Bu müıııkun nıt.:dü•·, .kğn midir~ 

Smma oevabmı \ereeek mc"idile deıo 
ğ11Jm. V•rsın fen erbft.lı« '"""'in r .. 

Vakıt 
~ Ua ~lıiyenin 11tara.r.tıtı., 
~ yazrsmd.:ı. eY.ctımle şl>yle dl• 

Zİ.r'll. Türkiyenin bugüııL.-U 
cihmı ha.rhiııoo bitaraf kaJ.m.ıısı. 
liendl milli h"L; ve menfaatinin ica· 
b1 olduğu kıl.dar mnharip olau taraf 
fardan plnı,.; J::iriuin deği~ 'hel' 

b:ınDlQl yanııuı. soJ..aln.r, iki parnıaltı
le lrulu.kl.aruu tıkar, iki pannağile göır.. 

lcriıni ı..av-ı-r ve lılr ~ da ar 
zına koyuıı emreder: bU~! 

Z:w·,U.h l~urlwn bu va.d3-eUe ~ 
ıuı-:ı., gürıooı:, nğ"'.!JU lM'ıp lıırU 8ÖZ aüy .. 
Uyemm. Ka·ı-m lt."\VQıSIJIQ tutulur, 
onan iradesi nJtruda kalır ve bnızırlılıoo 
nan felakete doğnt bir ~ heveslle o
~. gider, ulaşır!,. 

1r:uıiı aJ.r, kıu&)'ı bu tıulfilu gafle. 
fo O kacla:P :JÇI' TCnnl;\'Or IYO&, ~ 

!arda nmhal;J,;ak l<i gııt1etln .rolli ı;olr.. 
tur. IJ.atııı. ~ dol>sandı.r. Ve gaf • 
JeO;n :kam Ue Jlglsi l oktur. (.lünkü, gaf 
l<et • 3'\lkar(lıı d& aıöylcdlğim gibi • bi. 
1im eserimlzdlr. lildm millıt~ 

:iÇ isinln menfaatine uy~ oldui'.';n tul~L.liğimizden doğur \O nı!ınlTelte'ti • 

ali:Jmdarl.arro artık anla§ilnuş bu· n.ıit.dc olıHt ı,ıu.ıılarm Jıt>psi gııflet .... 
lu.nuyor. 

!rÜf'kiyonin b1h\mi1rp dtill bfjyJe 
mJ. Dngüıı de büyleııllr, yama ge
ne böyle kabcaktlr. rabt M!llba. 
harp brehetJerlnin bmtdan ~ 
kl ge115meleri Tiirkiyey-0 ka~ mu,.. 
lıaTİ}l tar:ı.flann dnmmmm deği~ 
füebilir mi! 

Btı suale e\et, ıı de Jıııyll' 
ıoekllnılo' CC'\-np ·~'r'öillek ~imdi ıruim 
kUll değilse de ötıfünüzdeld ilkbe,. 
hare lmdıır lle1' iki nıuluLrip tara
fın yakın ~.t:ıki ,-atlyetJerlıule 
!Jir drği'5ttJik otnııyaea.ğr. twrot 
km aJ1a.rm.dn. nh:uipler anınnda 
,Spılau hazrrlıldarın ve ulak terek 
15.dlıelerln rardmu ile bazp hare

htleri.nin ileti eki ~ .ismek>ri hak· 
landı. hakikaten c1aJıa rakın falı· 
J!'Jinler yiiriltiileltilooeii "41yleae· 
lrilİJ'. 
Bamuıh ber.ıber hi ı· elcrio 
odan sonra. ge~ Dıtima> 

seridir. 
BJzce, kaY..ııları iinleDll~ iÇln dildıat

U olın8k, dalma tetlkcle lmlmunak, ua
ldl \WJitala.nm ıSik uk kmtrot 4'tınek 
187.!mdrr. Bundan ııonm 1'1>r.;rferhl &, 

dild>ıdll olın:JJan, Mruila.k -re benzeri< ... 
rl yt1Jla.nb i~ n.rıdıı&yı geçmek ar .. 
2aııile ~ olun solundan ~tmeımeıeri. 

o&.omc>bil :r...,ıllanııljlyı yr.ııi Öğrenın.İ!t 

DlÜfite.rllere direksiyon teısllo:\ etme
lll!Bleri, :lçkill lılr bıılde ohnamııl:ın it.ıap 
eder. Jlnnbra dikkat eıllllp ~ 
'°erilrı4f1Cllkoe. ~ka t.ürfü ~birlerin 
b;rmsı ofa.cağına tıı.a.ncmıız yoldu.?'. 
Gaflet uylnı<ıu g;;ı;l(•tinılzden silin~ 
dikçe, kawhl"l!ll iiniiJu) l(er.rnek imkfin 
er~. 

Sahilli .i4'tuı ,.çın ıbir oo~a. Fi.zan 
"· ııaı-........ z! 

"'~ .. . . - .. 
CI' neden ilmı'et olursa olsan Tür- Gözlerimden dtişen ya.<ftu.n ;;ös.. 

idyc ~ g:dileıcıck 1 bird.ir: Rıı termeme'k 1~ başmu iğmiş dl:n1i. 
da lnıgilııe kadar olduğu gibi bwı- yordum •. içimde dikle6en isyau e -
cluD sonra da en fena ib.tinAalleıi ıi"er başmu kaldıracak !kadar haklı 
tı.ıöz önüne &laılik her an hidlsele- ve kuvvetli olsaydı lbütıü.n eesiml~ 
ıe karşı hazırlıklı ,.e uyaıuk bu- b.a.ylnra.ca.1rtnn! .. 
JmınıaJrtan :ilJftrett.Jr. - Kan! .. Bozulc ve kirli ikan! 
Yeni Sabah Kendim hiıç :!nk!r etmiyorsım! .• 

l:t'Useyin eamt YaJ.çın, Jngili7.lcr.ın. Gözlerimi, cid'di ve temiz yüzlü 
ııiçin bol§(!vikJedn y!li..:rı.c1a olduğıı lıısa.nn. kaldnınagn. cesaret edem.i • 
mcseletinı tetkik etmektedir, muhsr• yerdk yalv3l'dı.rın: 
riı- Mtıcc olamk ımu ileri aürme.ktc- - Gösterıniz bliıxı. onu? •• 
~ Müdür.: 
'1ngnten:-, ~Hderle bugün bi..- - Pe'k!, .<ledi .. V\l bl...ı .... ;:ı<.: lb.'\-,. 

ı - V;.1.eınedl. J>aha ırs rp bo~ t: .. içel'l giren badem eye: 
ılım Bm;;ya. ile ttttrnka ~. Fak:ı.t - Baaın cezaeıviniıı memurww 
RutiJar 0 · d ı ilill- ı;ka. mül~b-aJara. ::;riııderin!3' -fod:. Birnz sonra gene 
'tabi oldum bu harbin ).Hiiak ,eı- btr a.d:ım içcrl pindi. M"ucı:U:zo ıbeıT. 
11 tür :rol o;pmddor. ~ gij&tercrek: 

mnt.mU göriinoo JD6! ~ t~e - Sizde buhms.n 76 Se: f oğlu 
mih hfioml'.JUD,G ınıvm; nBI • Kaıan.ı lxlyana. ~erlniz -d1ye e-
ldıeztn ltomJ.nl ~>k lııilr ~ mir •·erdi. 

Bo~ lbüid&, ae'>İJll tiıtrek mıi 
fıı. ıoıın1rot.ti. clUriirı. öııilil4e • ~ ıı.;e.. 

\nıerlbrım hu ~De itıl Jfını~ nıınlda.tıa:r'f:k: g'E'll.Ç ru.i2.nı.I 
\arıbf Auupaıiaıı topraklar mt: WU. tak"he ~ladmı. .Biııgok !k.ot'.ido:ı: 
yoribıf li'Nınt buna~ ~ Ye • &a.1,oul~ ge~n Gei!l 
ta!w.'t :nılıat oblmOJBdı. ''Bngü.IJ av • ra, menli~'enlezıdm iıı.d8k Cer.a,evj_ 
r ıpa :milleti rbıln ı.,mıt. gel...ort l'b· " nm :memuru ibey..ı.z yağlı boyalı kU. 
din keııdislnl de nıuEfHrip ~ ı;ük H.r b.pı ~'l"'J.it beni ıi.çeıi sok .. 
lfm.1 ~ wklt ~- 100 hı. Bıırosr, benim kı.rdeBim!n malı
lıtr alm&yı d ü. Bu tedblrt ~ bus buiu.ndnh'U tıöcreydi. İı-;eıi gir• 
te,ı geri kalm:Mlı. 41ti!:~· digirn :ta.uwn küçillt müeriıni od:ı. 4 

..; kuıtB.l'Inflk ~ 1ııa.oan el.. nm ortoenı.da tel1ışh tcl8.şlı bir ~ 
'""°'......,, tetldk Te tıı«ıaap oclEmı",.ı; lerl ~"lll go.ııclfun.. ibir yshım A 

·uız. 'wJyot ~ bir t.edblro cmm mi lmı.esi onu şaşırtın.ıatı. 
ıhtıya~ go terir. Dmılmh do8tla.kl:R Adeta. ya1b=ı.ni ve )'roU<:t bk b4yvnn 
.. ~ ~ tJeıo dıımıınlr :nlE'Jlfu:(. \e ,,.a.vw 1 fui vn r lbakl§l.aN& lbsı1t.r. 
fili ·nr.t, lı.t\rn.kterl ÜT~ne kıı"11m·. yordu, Atd.mağa, pn.:ralanınğa. ıı .... 
Myle oh!uğu g1bi f\'7\ kMMlc ~jn, 7.U'lan!!in bir mk.r.5la ..• 
iO\ ~~kın 4lA oilnr. ~ 4tm>o Y~ ~ <. ~' yanma~~: 
• Hı ına. ( l"kt:ılll n.ı.t.- Jııul~~ -- J>ewuı. Y\'.l..V1-'1Wll1;'tmı! .1iye 
Jıcr ıb.fil&! • \Uru · eller ~o :-,"l'll 11..: 11.l!f:fl 1 .,;-;~ f.ıru !adını- 'KıJı;ük miitri~- ~':U" 
ı nrt~ ·n•l'I< w~ıtıe~i t-ıı!J..ıinı f.li...rt-r... 7.tif1l\ bırmt-.:turara'.k • 

ilJ'6er 
.. "" . 

. . ,, . 

Maarif Vekili
nin tetkikleri T" k .1 Oyun kağıtla

. a sı er rında ihtıkar 

En kavıetll 111•• 
en deierıı 11aı11• 

çacall~=· ttfl" 
--0--

Unfoersitede proleaörler 
kadrosunda deiifiklikler ! 

olacak 
Dün1."ii sa.yımmla. şciluinıi'Ze g ~1 .. 

cl;ğini yazd.ığ-mız Maarif V e-kill 
Ha.san Ati Yücel, dün, edebiyat 
fakültesine giıderclt dclta:nla. gö .. 
rüşm~ür. 

Edebiyat falrüitesmtn şinıdlki 
if..ıı.aa ~ ~ ok'.:ğund:ın 
fakülte iJı&ia y~ bir b:n:ı. ar.ıın .. 
ınış, bulunamamıştır. Bunun için 
hilWlm derhal tamirine ba.şlaına.. 
ca.ktır. 

Üniversite profr.sörler kadı-osu 
üzerinde yeni değişmeler yaprla• 
caktıır. Bwna ait kanun layihası 
~>akında hazı:rlıuıarak meclise sev. 
kedilecektir. Ayni za.manoa profe. 
sör ve doçentlerin m~Iarı: üze • 
ıinde de dcğ~ıneler yn.pıla.caktır. 
Bir kı5mı doçentlet'in profe&örlüğe 
getirilmeleri mevzu,bahstır, 

Olgu'11uk 
imtihanları 

Bugiiıakü feklile istenilen 
verim alınamatlığından 

Yeni bir 1811Dde 
tanzim edilecek 
Liselerin i:ın.tiban ta1i:ıwWıame _ 

sJ.nin vermıi etmfmda. maarif ve.. 
ki.lcti tetkikler ya.ptrrtmakta.dır. 
Olgunluk imtihaııla.rmm bugilnıkil 
§ekliyle istenen verimi vemıediğl 
an.J:aşılım:ştır. İnltilı'\Jllar yeni bir 
~ilde tanz1m edilecektir. 

Eski tip tuğlalar 
kullanılmıyacak 

Tuğla formıa.rı nizamnamesi mucl• 
biıı.ce ancak ııtzaxnname ile ev::ıatl 

taym Ye te.sbtt edilml,1} tuğlalar atıla. 
bileeeğinden tutla. b:ınnanla.n 88.bip.. 
leri :rmntaka tie&n!lt müdürlllğüno mtı .. 
ra.caat ederek eldeki e.skl tıip tuğla • 
tarın çokluğu dolayuıile ikt.i.e.ı.t vokA • 

letındeıı nimmnammln c9ki t.ı.ığlaların 
bir aeoe için kullamlma.stna. inılı:An 

Venıll IDUYaldr&t maddealn1n b1r ae.rıe 
möddetlıe dMııa. a:ıatdm:ısmı Jstem.1§ • 
~rdi. 

lktıst wldUetl yapıla:n. tıttkilder 

sonunda. bir senelik mllddet tuııacı.. 
la.ra eski tip tutıaıann lmlbnHma.aı 
için kAf1 bir zaman olduğunu ve bu 
nun için eski tip tuğlaların MU!J111W. 
tia. nizam.name hUkUm.lcri tama.men 
ta.tbik olundulundB.Jl me.mnwı bulun• 
duğumı blldirmi§tir. Fakat tug\a. ha.r
ma.nıan ııa.lüpler:bsln tamamen zarar. 
Janna da meydan verilmemesi için. es. 
kl tip tuğlalıum aaca.ıc wkarta. halin"' 
de satıımasma mllsa.ade olunmuştuT. 

Bu iBk.arta µ.ıA1all'.lr ~ intaatta kul. 
l:ı.nılmıyacak ve bl\tOn uı.emlekettıe 

yalnız yeni tı.p tuğlalar :istim&l olu -
ınacakbr, Bu lıuaı.J&s\ beledi7eleı· dllt-

f 'i..--at: ve lt.iııa g&ıt:ereoekUr. 

Dolmuş 
tarifesi 

hazırlanıyor 
--0--

olmu,ta en çok lıa~ yolcu 
ınacağı Ja. te .. bit edilecek 

B211~;}, t~ı..ı..iu &e-hiı• dd-.ıl • 
tinde dul.mı.-ş ya.pın.a1'lmu müıteıad.. 
did tecNbelerden sonra menetmiş.. 
ti. Fakat l»r taraftan be=in taıı• 
dJda tr diğer ta.ruf tan vesaiti nak. 
liyenoi~ kifayetsizliği dola.yısiyle 
taJmllerin tek Yokuyla gitmesi 
mahza.ı-lu göriilerek az yolculu 
takeU.erln a.yn.i imkaıo.ete gidecek 
Uiğer bir :ınUşteri zuhur ederse o.. 
nu da alın'l8l m lLııa&p görülmüş
tü. Fıtkat bütün bunlar bir kaı'al'a 
raptedilınediği.n.d.en mualliltta kal.. 
mııttır. Fa.Jı:at beti fara.fta.n bir ı..-r.. 
smı ~;ler ya.buz dolmuş yapa. 
ra.k çal.ı:şmakta.drtlar. Bu ~ekilde 
ise muayyen bir 1.arife bulwınu;.d.ı· 
ğmdan halk .PUZarltlda dolmw;a 
binmekte ve umumi l'°$iın taksi. 
Din ya,iac.a.ğınıJl birkaç miali ol. 
maktadır . 

Oto.ı:rıOOi.lcilcr Ve ŞO{örler cpmi" 
yeti bıı husus'ta bel.ed1~eye milra
caatlın dobn"W}u.tı bit' za.ruret oldu. 
ğun.a. işe.retle bir tn.ıife tesbitlni 
lırtemiştir. BeOOdiye de artık bu 
meseleyi Ciltün eı.b.cıının.iyetJyle te
m.kki edım'l'ik Jtaıt 't bir Jmra.r itti. 
bazım !Illfinadp ~~llir. ful. 
tnuş ücx·etı~ri.tııi ta}'in için tetlcir 
1el' ya.pdınalutaôır. Y ııJanda ba 
me5elıe mw.; edilıecak 'C t.e.rifo ı .. 
J.d.n o~. Ayni zam.an.da 
aeyrüooıfer emmyeti baCımmda.n 
~ alınacak mil§teri haddi 
de tayjn. oluına.ca1ııt.tr. 

Azllı katil 
13 ••me hapae ve 8 bin lira 
tazminata mahkUm edileli 
Bir müddet ~1 maruf sa.b1. 

ka.lıla.rdan J3alıriyeli Salim mah.. 
künıiyeıtini hitirip ha.pi.sha~den 
!;]kt:ığı akşıa...ın Beyoflunda bir bat• 
d:ı. dlri :metl:'efiiy}e İlfaa1i~IŞ Ye 

Ya.nınB ç:ı.ğı:rmış, llı1.ibmım edm ... 
~ bu k3rlm. Sıalimi:n yanma. gel.. 
ınediği içi u Salim kendisini t:ı -
b:ı.nca kurşılnUyb ölrilirmü.5tü. 

Dün. ]kinci ağıreeza mahkeme~ 
si, bahriyeli Salimi 12 r>eoo 9 ay 
10 gün hapSe ve 233 lira para c.~. 
wsmra. ve Mü:kernmm an.nesine 8 
bin 1im t:aaninat öd~o ~ ,. 
kfiım eıtmiştir. 

::~ Elektrik i<h?ui, Boğ'aZi<:indo 
.Aiıadalu yakasin.do. ilk elcktril~ te.ııtaa., 
tı yapıldığı sırada kunılmt13 olan mu.. 
havvile merkezleri., bu.günkU ihtiyllQ 
kaqılamadlğmda.n baZr ,.cnı muhav
Tile merkezleri vücuda. getınnegc ka. 
rar v~. 1.ı>t ola.rak KB.nlııcada 
bir muhavvile ıncrkczi kunılaeo.ktır. 
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43 Yaza~: NEZiHE MUHiDDiN 

- Hiç! ~ bir şt:Y 'Y apmaur 
mmı, canmı. öyte i\9Uyor. ~-·. 

- Kenan ba!k beni A:'ünkı, <le. 
·d'.im. 'Bl't· a.y sonnı. gene ~el°e'eeğim. 
~ ~·~ll m'il'f1ih· ~~ 

Kı%ılay batWn memleket için 
~f! fiyatı koyda 

Koıuçıe,ımeden .,,.,...__ lf.ıi .... 
vayla g61vorduk. Yoıımızıııı ~" 
sayıs~ çoc,.'Uk yıtmJa.rııla • ~ 
~l'\I. OD alf:T ı.ufa.rn..da. buhJP.dılS" ıoıııı' 

Son 2amanlarda. yurdun blr çok i~in -~"tepl-Oııbı.den wanış181'; ~ 
yerlerinde oyun ka.ğıtları 1lzer.indc ge. 

1 ~aya Olarak evı.ertıne dönU,.Or; ~ 

r 
nl§ mikyasta ihtikar yapılınııkta ol • tlo duraklarda tramvay bfllrJ1J ti 
duğu, bilh.a.ıısa ya kla§ıpil.kta olan yıl• Yanınında. bulunan birkaO ~ ~' 
ba.~ dola.yısile oyun k~.ğıtlarma. kar. erkek bu taze ytidert, kıVral< ~-eı..;~ 
81 ar~ 'll.an talebi istismar eden b .. vIJ;; vücutJa.n:, iııtlkl8lio ~ 
Zl kmı.seleri..n oyun klğ!dı stoklan 't'Ü" ~~ b:r ımzıa. ~orbrdı; ~ 
cudo. gotirere~ bunları yül.;.sek 1il':>.t.. l>a?mn h€~ ~n )"11.'\<f\1 ~ • 
ıar:ıa s.::.ttıktarı anla.r.:ılmıçt:r. Hrubulti bir ıı;iirüye ~ z:mı;ap O' ' 
roemleketımizde oyun kA.ğıtları inhl- ıa.n ~ doldop ~~ 
sarı Kızılaya ait bulunmaktadil'. ı lar blzlm istlklıallıı*-in topu ~ 

Kızılay cemiyeti umum imerkezi, yarııumr~ın ~eridir; zatdl ~ 
oyun ka.ğıtlan ~rinde ihtiki.ra. ma.• lçtndlr ı..-t. Ji.endlmlı:den ~, , 
nt olmak lı;in memleketin. her yeri için raizl üze~ kendlmlzl. 7ore.rıı• ~ 
oyun kA.A"rtlarrn.a bir tek perakende ra veririz, on.lan aevmdlı'IJJ6l4' "'""' 
satış fiyatı koyımıştur. Bu flya.t 52 nz, onların ram.t etmeıertne 
lik oyun kAgıtlarma 230, 36 lık kG.ğıt. ederiz. M' 
tarda. 210 kuruııt-..ır. Bundan fazla fi· "Söz bliyöğiin su küs;tii'iill ı,, ~ 
;yatla TUrltiyenin hiçbir yerinde oyun bh atalar sözü. vanh:r; bU bl~ 
kagıtla.rı satıla.mıya.caktrr. Sa.ta.nıar J.a.nn ~ yetişmelerini 
hakkında va.tandaşlarm İst:a.nbtılda. ye• bir pa.roladır. jJ1 fi 
ni postane karşrsm.dakl satış nıerke. Urnlinci asır çGCUk asmJlf>~ 
zine ve diğer yerlardc Kızılay mer • çok ı:.ocuk, iyi ve çok sçnO f"'' 
lrezlerine ş&D yette bulunmaları Kızu meyi llı.mal ede1l mlllet di).JI .. ~ 
ııya. bir yardnn olarak rica olunmak• bU.)iik drtnmot ,..., t;ınkt rt'!I . 

1~ 
tadır. fayda. t-oktur; rlra oı-ı.ltın ::;::. il 

fçJn ln:ı;an lAzıındrr. 6JJ:llh Z 
eesettir; siWılara <Sn ~ .p fl 
kt•t ı;ocukla.ndu'. Baııım tçbıdlt f 
deni milletlerin hep§I de m~ f' 
duğu k2dar fazla w ıu.rtııUz ç~ JI" 
tl!!tln.lek l!}ln bel" şeyi yapıyoı..-~ 
le AJman~·:ıı.nın, İt.alyarı ~ ,,ı 
, o Japon.yarım büytık da~~"j,ııl 
bol yet;.ı:füdikfi?ri ,ooukl3J"()d 

ahr. ! 
Gtirl>iiz '\O s;.olc ~.oouk., YO ;.yt '~ 
gen~ yeti~nntyl lhın&I ~ ~ 
dünyıuun biittln al.tınıısrmı ,... ..J1 

Devletçe sula-
A 

nan araz ı 

sahiplerjnden 
Sınai müessuelerden BUiama 

ü~eti alınacak 

Devlet.Çe ~pılmlş ve yapılacak dPI'- 1""• 
olan sıiliıma işler.iOOen a.l.macak ~n·etkrini toplamq oı.. fG) ....ı • 

tur. SOn Ahba&f holifl'si, 'l!f.OJ."',,;. 
licreUere dair kru:ıun 13.yilıası mec lsüından llulıl.gü)"& kazjı ordU ~ ı 
lis encümenlerinde inceleıımckl.e• flJJ'..J 

l 'lD c;ok panıya ıı;oh.iptl; )Ja.1;1,,... _.. 

di~yiha.ya. göre araııL vergisi '"' HuJAgQ ona altın1anıua . .,.;;. 
---·"-Uef '--ı..- .. ğu odaya. ka.pa.t.rak açllkt.ıuı 0 ~ verınE'lklıe ~ o-.....,..,. su uc Bizde ~-OCUk nııcaelf'.-t 11tınD1- ':tıtl 

l'Ctini de ödemeıkle mükellef ola ... o'.; ;t 
ca.k.lardı:r. Devletçe yapilaook ı:;u. mile hatleıdllmll} ~ildir. ~ 
J 1 u.l bek . k. d biT mı.milim aıimdıl§ kırk tş .1o# 
ama ar da. 5 a.m.a §e' C$l ın e sıuııt& yapt•i;'r anket notıcostııl ,. . .# 

}çal.ar;. ve s:.1'hfoi tarııf.n.dr.n iate • ff"'"1 
aHdiğinde su ' eri.lel;ilc1!ek durum. ~·ordu. Ç-Oruklara ''öğ~y:ln ıı.ıe ·~ 
da. bulunan ar:ız.\den ve suLı.mn. niz?,.. diye ısormu-:. Kağrtlar'.uı ",f 
r;,ıebekeai. i-'$i.nde t~is edibhifJ ve e. ~ımlmad.ığı, imza atdı:ntMJJtı ~ 
ıiU.ecek ~ ve r.ılYla. :i§ljyen veya .nı 08\'llp ftl'{llk.lıerine ~ - .Jll tl 
mühim mlllr:~ 911 eaırfedoıı f.ma1 Bıınl:a.mıuı ]'abtm °" 69 ~ ,,-~. 
m~ tı~ ham-la. • okmııık ,eına., dlğflrlert ~ ~ 
nan tarif€y~ ~e mı ücretini Ö<r ... , yliz paıabk eiımek yttı ~M ~ 
yecekler.:lir. Sınai m ÜE;'!Seselerin Y~· bir tBueı>i de b.Jçbi.r f!l.~ 1 
su ücreıti bu :mıiles.;;eı;eleıi işleten. miE- ökle l~ l'!ml~maa 3 ~ 
leıı:len alrnacaktrr. Su ücretler.in.in fonlarmı bjr ~ dıWu,ılru,,; ti" 
tay,i.ıııııde 5ebek~:n.in j.~letme ma,....._ '"' bir claba görmek isternCI"~ " 
ı"a.fln.rr ve a.n,ı:ıı·N~nta.lll gfü.Onündc meırt.eıllel'de hima;,e t.efkilitı ~ ~ 
tutulıc-<.J.ıilt.ıl". kiı:lıerin bir knimııına ~ S 'f". 

,;, Devl<ıt Denir.yolları vapurlarmda. 
sı:hht teııkllA.tin takııiyf"lSine karar ve • 
rildiğini ve vapurlı:ır i'çin yeni doktor • 
Jar almnıakiı:\. olduğumı yazmr.,tık. 

Deni?.yolt-ıı.rm.dıı.n bu te,şkilfıtın ba!JI • 
na başh~kim olarak L~tanbulda içUmal 
i.31erln bG.fmd& daima faydalı meııaim 
görlilen doktor Hl.knıet .Arıla tayin o
ıunm~ttı.r . 

rillyor. Ort.a.mektep!erde niçlll ~ 
Gıda \-armkl nesUn gUrfJlu ,_. ..,1 
ııhıde, ~Jı~kan Te yaratıcı ~ 
başrolfi oyna.r. /., 

Çaho:ı.lnuyor ._ğ"ll, wook ~ f 
k.unımn (300.00&) den fa~l:ı ,...,:, 
cuğwıa. el ur.a.tt.ı.lrlllyur; sott ,.,.,..~ 
da aAk('re gideli ~~lln.ıt lfl- f. 
gen~l içbı Driimk1lın o1ıtJ1 jıet 
31'p11.'J'O". " 
F~t meMeite ,.<k dab m~ 

- • . . '" daba gtmis;Ur~ )~enııo J;IP~ 
m.uBaarle :r.-;tiyeı.'eJk senı y:ın:rma :ı.. bütün" ,. • Tilı'lö: - •ııtaıı~~I' 
1trmı . . . 1 mm ge ırı ' _ --•~ 
~~~~beyi ta.vriyle: kalblf>..rin~ kopeCllk.olan JOI~~ 
- }fa.yd.;. Şne d1ye @zel ai:zr. 9f'~ridh-. ..\z. ~-eıinı. ~f 
b ....... _. "'-~ k , :rtık 1 daml3!'& d:•nıltt ':.. ıoı olnr. Btr Dl tn'U.'-;IA.Ll'uıU • . u~I CS a: .. , ~ .J 
On • ·· · aınJaıf...i ~;;... vaffa.k J.ırtrm olriı&z; hep birden (•3' ~, 

1 a ~ · ~=;=::...~ ·n '•ı.?· muı oynafalım. Hnmlycf.tnıtrJ '/__ 
a.ımyaca.grmı .............. uq ......... UJJ\t""'1,Z •,J ,, •. N 

ı ... :..n.· ·· --...A J1...ı frrNa.1mı T"t'll"ell; ~jı;irnı '(I' .. ve IJ.ll.'Ain. ıntte~en. ~u.urm. .. . '" . J, 
Ev d&.tl:!iğüm zaman aldıjpııı bnrreyan ooy&o:• hir mi~ ,,,. 

ufalkt~i "Vi.wıvar teyze ~ :ue- ~ bi.dm trlıt ~ ve ı~ttır·~ 
ğewJi. Diliıiin döndu~ knlar be:ıi 1 ım:, :dnı. ~u.Wa.cttnıız Tfük ıni/ 
neşelcndimt.eğe çabljt.r, Soo.ra. kc ~ ~ göwwıın ki;pribınn 1' 
derli o1duğou.lnu hissedince ınuıtfak• ri, be>tA.'711.andtr. f ıl 
taki :i.ş;nin. ~ gkti. Dertleri KADIRCAN KA '5/ 
kaba.rtlığr mmarı ac1.klr bir sesle 
yavaş YM~ tıôylediği ir f!Sdu • 
nm na!kaJ:12tmr geno ~t!~"OZ<dum: 

Gönül se:ııden Qıjp,mm ben •• 
ceraa.. ~ us.nm&z~uı ••• 

G~a 'l'iı8kin geçtyoniu. 1çiru. 
de dert!« oilmıaBa ıı. fatir odada 
öyJe mt!//ht. o,W:rılk:tmı ki ... On beş 
gün kaJbr bDVle ~- Bir gün 
ı;-eın·e ~ oloo. lb!r GJl'.i gor. bı al. 
'Jlla!k ıııııı ~"Ü: ii.ı:• T~a.2"l!Y8. ~i t4 

tııu. :aır~ ikııı''ın'!'dıı A.Jew 8;; .. 
ıiince ~.a:xm.. Alki ô..'jiı.ıahra .-as 
gelm<...ğl !hl.: ı!Bl e<..roiı'yonlwn. Baki 
JtaPr ~~ t~lifskce bo~-nu ~ 
ma ~ ~ ö1.ı.tii. Bö'yle ~ı. 
rı boyalı, seıbest ve açü: tı.vrrh 

bir gene lınduıın 1hallı: 4jooe iboy • 
numa sar.d.ıp öml."'ü ale tli. Oı--.ni u· 
t:an.dmxm.Jtl. O ·, aJQ.ımıaiir: 
-N~ı a y-o' mı? 

Jkçm- gel.en!e!'..i d1wtl\ın mu? .. 
diye~tı. 
~: 
- ~ ~ıeted&ıi ııni ~ ..• c .. 

ıer ~mı ~·1 N ~ nımı .. 
~-ı:-.. 



I ailıı tarıh us 

IOAnffk._..tııllll't .... 

-~--'"' .............. -.. Y ... tııJımıi ......,_t %J972 
,..... • • • lı&31Q .. . . ... 

'2.V6Nt·s1WTLAM ! 
~ .... .... .... , ....... : ·-- ,.. . ~. 1 . ;:: ~. :: . 

ı .. uru••=••••••••· 
/:üa.JtkJtğı Je 1' .ı. t uıatbaası 

~ndOğüm Gibi 
'-" . _. 

Askerlerimize kışl·k 
.Wyeları göndermek 

için acele edelim 
~cır1t-rimhc ~ünlterJleeel. J,ı~ 

ilk '.ltN1iyclf'r 'l!d)1-0 me8,~I o1maı:.• 
W.. JiCDe de \ir.e Krıds' ın <leruht 
'~ oMıığum t>Yytı hir memm • 
lllret~ <;~cm.JiJ... :1-Jt·mlPkctimi • 

8 
&LZ&!J 

BATA /\RK ROVAL 

~ mewut ;>:ırihm 'e hınu "cmi 
~etJt•rl içinc'le ()r ao :ım~ona cn gt' 
~ 'c f'fl mfüwmmpJ v1am kic o;lı ı. 
~ki Um1:nJfr. Bu \antım 1tıı'
"-a lh.indc fü

0

7.rl:n ite ·t~ril.i nıc'
"a;y.? l.aTaT' 'crm .• "ittrctill', \ar-
111-. \en Ic:r <'e uh eti hnkU.:atcn 
_. ıfo;nıı 'e i"lll~Jf hal'.-"'-d ,..ı. 
~ir. 

• 10y~1 m bir un en e1 ~ ıı1•rl· 
llııa.<qqı 'e kıo;m so~ıkl!Ln dalôıı ~
tlttleJuneclrn 'ftskP~ritr.h:in 1ı..ı
,._._mnrr.ın ~ '<atti rflen,ie ba· 

Taggare gmileri nege ga'rar, 
nasıl çalışır, neden korkar? ını:ilızl •rln tım "rh08 ımn!ın4an .)ııpkklan Jt"AI bir ~\)"&le ~IMD~ H~ 

I; .. ıa11 Mı tngJUJ:l<'l'ln dokuz t&J".\"llttpglilıl ~. Jlualaıdea .iif: ~ k
i battı Hal• n lngttt,. ftloaann.altı ta33aro geıuiıııl -.aNar. ~ 

~la !hedi l • tmalann ket h!llinde l ıu a h-i ı 
..._ • n ~D crı n f>tUUUl :lu ~ıC'l ; crd ~ l 
""" ""' :tctc rtrfe fOf•laıını , .. , 1 ent!il taha.kluık . t" ı~~ ı: 1 

.., ı 
~1rt· 1 c. 1 .. ....,gı :ı: ~ .. • 

ruk1r.r1 t: t-ek . i.."1llmt."1tr •~ le- inin Taı'allto ·m uma . ' il ı 
"- ı1 .:!_1a( ~ k': .•. &.-flheiCf'ı mu\:affalri.\ctJ.i b .s l:u j . , 

>4>1tamak !f:in heT '(,"\in ~eremer ol en U\T\ e c1 • 
f' ~run ZC nll 11'-n• ""' ~ j k l • ij di 

--., her aile kadının bu i~i bir Bu ha.ıpt~ e\I el, ta~ ~.are , _ 
~ .... 1ıilme6i ve bil sc~ki }IU'- lerlnin .kı:v:ıne~ :ık" r. d~ , 
llanıft J'(!(,'en senekinden dahı' ge· pek çoklu; lııu Ill l 1a<:Uğ1 19 ,, 
~ .._aNU. "'ar•ıal etnıe."ldlr. yılında .İ.ngilizl r.i.ı:ı 22,lOO tonl 

lnftlar ~ikteın soan :u;. ~"11!' tavy14re .,.e- l :. Al· 
~""'1DR e1llne ~eıı;eeel.: kı5itı. man tntıtelib&bi1 i t:ır f;Jıw ı 1.ı;ı.t,· 
~r h\ic;ua ımuldi Juymotk-r:. r:ı.!~ ~er. n k Lü • rnı arb 
.. ila}'bedecelcleri gibi. blf' üama- gemilcr.n bır ıl • a.r OlA J h 1\ 

ta..~ teaeyyiabi&a niş:laelcrini ta• ,unda. iddialır. • lwu\'"\ c i ·~ ö ı. 
~ icİR maac'i ıkryınetJerinin bu dulaı·. 
t. ~nthR f ~sım ık:ı) bctmi..c 19:10 fuu:!,w .. mnı.a G O~\Y. 
ltiaca&d:ırdır. ro g mi i .de N eı; ı arnı 
•~wdwwwwm dl ~l!Ç ıN ~m par a.k Ye rnuva.ff ki\ ~i J.ir efer

-....;._ .U..~:et. hullltalıil ılUıu&_u::e- ti.c.-n. ': mc:ı ~ r·mı c. ·11 'kı. 
'- ~f1ıa:t t-anfJ•a daıu!i cd~ 11 metı 'bü~bü ti ı ı· .r cdthnn c a 
..._ Cnai•eeıal.ıyız Cır; .fMı ~- landı. fi'ak:ıt -''kdenız nı ICJitı· 
.... hecli!e&tt !:& llead.i o«lumu.za de 1!lüstriyPS.U.'l A Hı 
h k.mei -~ , 11 wndi ~- Egl'in muvnff:ır.i~ e1 er ı 
~ kard~ kl'K'a ,·c~ n h.'ll nmu.a deniz ha.rplcrin<lc ıt:n:ı. ı 
ııta~.' nnin ;nühim ir rol 

l c n ıkt) ıncUi , ucutfaru,, lıM ifıe· 1 kes .tarafın an ik ul 
11ı1e1ct" bizim :'I aui ~erfıle ~ı&l.uı· Bir fayy e 
1•rın kcnt.lile:~~ .-e'kaılar herıı- l'ff' ö-iıı 
'-' "'e birük oldugannu11 .tibrJa 
~ ~ maddi t.ı) uıctll'..ri ka· 
4-- mıuıc1i iluymetlPrl de Jındut 
\ krllerhnize ta ry:ıcaktır. 

SUAT DERViŞ 

Dilimizi Türk
çeleştirmek 

. . 
ıçın 

ı · Fi ) u <lü nını.ın b h _ 
cum:larnıa .kar§ müd nu · in 
tayyareleri u u ur. 

!! - Tn' ~'tl.I'e gem· 
nau boıı b:ırclımruı 

Şüphesizdir ki, b ı 
[!.<: .ğı, Ge~a~"·nu 
kaı ı · " öri.ınrı. z 

, ma azım ~ n. 
Ha bu1o biı A nıe r ı l"ı ı 1 u 

güc ~!ı·· it ıt. •· . unm<'Z ::ı 
' dam" olmaktır. 

8-.n fnrliğimlelti foplentı'cr l F~a~ da:Un~ ,.,ü. ~ ~de de 
l nokta üzerinde anlaıılclı ~~J:J.1:. k· b r Atne:r.ık" ı gı 

N.asll bır ·• örunıncz .. dam .. 
olabildim? '\.'e ha.kikn.'\.te f!n b • 
:ruk zinci: r ru!mu:. lıtn b 
günkii \!m ! ,;ad ı l r · ~ • 
ncbildım 

1940 harlı. n ı.arı Ati. 
t ileten uzatılını .ruüthi · bır lıoı 
tum gib", \merika.·un mera.in : 

as11 <:ekt Dür.ya ı aıını~ o. 
Ian &ir lıarbine ına ı' ve nıG 
bir muluı.hil Lı:ıMrıız ~mC'nı 
l.'.'LZJm gek.lı? •• 

Bugün. .kan kokU:'!U.>la rk lrrus 
dün~ ava. sndre şÜ" olacak yeni 

n c (;ddetlendiımck} lt::ık,. bir <:.c;~ler 8<;ylb~ b.IL. mi~lın? •. 
} ) rı~ {kuV\' tlendırme'k . . Oiıny_anın .. bu lk_ ıun r_lıa.rbiı c 
2 - Ht"r .muharrir J e"'i tilr~ e j ıut n lk röporta.ı~a, ilk esra 

e iıne bulın::ıl: ve kullıı.run t r] rm anah~m "!·Jul ~ece~ bir 
eattjr Fakat disiJ>lin temini • hidi~ :.r,:ıre<:egım kı ha...-h • 

.rnuhsrır:·r. re bulu n ' 1 rip ve merak Klır. 
~ı u elım.clc..,. b ·n Diktatörler AvruJ13sında meş .. 

Dıt.'ikez b: etiııdc l ·r dil ı um 1M6 ~inin haziran '80nuıı. 
ıi 'tarafındnn top1a ak \ her ıda)'dı. .. 

li Cüııüe bUltenlerle 1>litun mızc- Bu nıeR\Jl'll hazırım ~i _dünya .. 
.. trle :birlik oda rı · mı:ı~ı:ılt nın en büyük hô.diselerinm -<>ere. 
• Aynca .rad:; o aJanR t ve gaz _ yan t"ttii'İ ~ . ~merikada ..Jlk .si

!ler \'llSrt.Rs.1-·lc Dil ke1imeler bal _ nir harbinın ılan olundngu a~ -
-da bildirı1eccktir. dır 

3 - .:Mcldeple• lrn)nt arasında .Avrupada. tarihin .kaydetmecr. 
1 aynlığmı önl mek i n ete- fi kanlı bir kı}"alllci ~nlu · 

"" mektep 'kitapln:rmd n tC'ılınle- Alev -sa~arı 90 tooluk ~ön-
1 'kul!aıuıcalchrdı . 5000 bmk. 16.000 ta,n-areyl~. 

ı ..... :~ '3 temeı ilııde ıe> cıi biı' )'erden ~ ,ha\•adan :atefi ~·c o. 
""l'tD nnıluırr1tter 'B3.sm birliği JUm ııaçaaı.k iki .buçuk mıly~n 
~yle ail in1u1Abma yeni Te Alman OMU18l"l, bir anda UÇ 

~bir 'hamle "eren 'Milli Şefim1 4evlct üaine ~n saldırmrş
~ ~tikJ'SD v.e saygtlarmm sunul • lar .. F.l-.ı:ıdr'4a Fnuısız \e lngiliz 
tin 4ile~de uhın.mu~lat'dJT. «:aaJulnt c;e;lıtmiıJ1tr, .rorın 

"ndt'f:..tıı.,-a'hl ımoııı ıkt tav~-allf) ~ 4o ..__ MliodQlür. 

fENER NiYE 
BERABERE KA.LDI? 

lr.gilizl;rle yapttfı ""~ 
. f' cneJ· myt! berabere kaldı 

da, .Galatuar.a}' ıJi.&U. galip 
gcldı? Bu mühim aualin .ce ~ 
vahım Son P.03ta rJiki1fli.rAn 
-'1.=tcı f nan. ister inanma! .. ,, 
ırutunıınd CU\ öğreniyoruz: 

Her ilti ta.Ju.m Anlccu4ya 
giıtiği zaman, letiertUyon 
'kendilerine ,,ataocılt ~ g&. 
tereme.mis, çarnaçar Galata
sa~.a~!~~,., b_fr Galatasaraylı 
mııd«J"Un ./wnmetile - lata. -
yor.dairi yattaklı vagonl..,..tlan 
birinde Feneıtiler de, ai-ı _ 
sın Jruro yaz1 masaları üze 
.rÜ1Ge yc.brıak mecburiyet.in • 
de. Jıcılmıılar. 

1 
Y atokta )IGton takın.ıa 

kuru masa üzerütJ e yat CM ,.; 

YAZAN: CUFFORTD HOOK No: 2 

' . l 
tala."llrul .U.}'llCJl 

telsiz l.'!eıiliyordlıl: 
•· Tul ve arz daıresi u:ı.: • 

~ ("t°~ ortası Gt-oenland a nU 
vecci ve .saatte takriben 60 Dl 
'gibi büyük bir sür·an" s •vr<>der 

yük bir denizaltına m · · 
ih b.ir cisme tesadüf odilcre!< 

de:ı;riye nosCaforımız taraf~an 
hal ibc başlanmış, vrnk:1 
r ti c cevap alınamadıgı 
ıı 1ılotılla komutanlığındıın n 

l1 an emir ıfuıer.ine atCff ~lmı 
fakat milliyeti ve mahiyeti mec. 
hul ~cmi mukabelede bulunmadı 
ıl'1 ı;:ıbı ~.,,n· ~nneksi.zın 

~ d ~rn o -.. 

9 

kımJtAn iyi oynayaccıli~ ga 
lip pi~ •qdantla iken, 
rJilıimizirt Mfla neti.en '• J ır 
ter inıın, isler inanma!,, d · 
tliji.ıw pelı aiıl ~rJi!eme 

TELGRAFLA YE 

Şehrimizde bul 
cele,iffrin. lşta"6v.l ı 
« $ıkıntı•ınr:a bırakma 
laıuaa tlair Pali ve beledi 
re&.üte tel.,.llllct. )lemin et ıl. 
/eri ltaberüri okudvktan !>r. 

r•, it1,111u11z, fehrU. bir da!ı 
b5yf e 6ir aılnnttya diişmi e 
ceğiru inaTKr ~ib'i. old m. l 
J?Onır gibi oldum, çünkü i -
JiJI'! Jıada.r si>z vermefo1 i '1cp 
ıilolti •«•üı, yaulı.5' da 
l•"'-funa tahit olmamı tım. 
f}oi:raa, celeplerin lıı. har~ • 
'ileti telrrilıe d~ier ... 

da\ t t. 

Fakat hazır o,umız!. <:imk 
: 1 de kalmamı. lır! .. 

B bCy.ec!. 
- \r.iziın Ho ... L; "~ T Söıdeıj. .zd .,_... .... 
' en pek sarih bir şey ama~ 

nuyorum!.. Bir_,,,_. _yokrn 
• tfen '1l eliniaaeld tellid ~ 

bilir miyilıt? .. 
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IST ANSUL BELEDiYESi 

~'11~11' 1 02~~ 
(C' o.... - - mulıasebo•lnd• 8 ay""'"""' bir ... , llniiıll .. .""'-" 20.SO ... 
~ J11&md&ID lllrll• ~"'• lnt. orta bir ücretle çalışmak i"tcmckto Muthiş Aile 
.iOIUlyb lırlrllkW 1r~ı!-rilN'ftr 1 ülr. (Göt.men 11) rı.:mzine nıllracaııt. --o--
tAVLENME •filliL.lFLER l, lş ARA :;,~Lisenin fen kısmıDdaıı mezun bir bti.kl4l Caddeıruıde 
llA., İŞ \'EICIE, .1LDl . SATIM ı gı.:nç, hergiln saat Hl dan 24 de k:ı.dar KOMEDi KISMINDA 
gibi tlca.ri ntnh•l•·tJ balL olmıyıuı h."lı. !;alışmak ıatcmckt<'Clir ( .'l.1\, B.) • ı\kş&.nı 2-0.30 da 
~ul' Ua.ulnt p:.ırasıt neşroluoıır rrnızlno nıUracnul. SAADET YUVASI 
Evlenme l elzlifleri: ::ı Ortaokul mczuııu, :$38 tlugumıu . 

.,, ı 70, boy 16:::>, bir çc. yazısı gU:::d, bir gene: herhangi bir Bevo;?lu Halk Sinema8ı BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
lT, bt'y z tenli, hakik\ ınUesııeı•o \'ı.;ya tiee.retlııınedc her it;ıi 

bayan, yo,;ııe mu _ ynp:ı.bilır, (T M.C. • rcınzlne ınUrıı<'..a3.t 
Bugün matine 11 de, gece 8 ':le 
3 büyük film birden 1) R az ali. 

NtVnALJı. KIRIKLIK VE BUTiJN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
r veya meslek sahi- ~hvcn !!yatla çalı::-ır. Büyük revil, 2) Asi generalin son 

emri. tür-kçe. 3) Kanlı Tu:t.:ık. }.fa 
cera fiimi, 

le istemektedir. (H. ~ Ünlvers!toye devam cr1en, muhı:ı. 
t. _ 43 ;.elle işlcrind-eıı anlayan, rıyaziycsı 

nnla 
cnmck.. 

cd~ Uzere 
t9ğrnfla. VE ya foto r'.lf'"Z c M.S.K.) 

r m .. ın n: ~racaal. 4 ı 
l :cı•efı , 21 yll.§ıııcl... esmer orta 

Jıı bir ~~uç, tftlıslli .ı lı l.n üzerinde 
olrlul:ça yüksektir. Mııll v:ı.ziycti fev_ 

alA.<.!c olan bir bııy. l ."5 y.ı rm 
<l.ı. oUdukça gUzeJ, sporfüm ve musıltı 
ı n anlp.y n bir bnyanla mel<tupln... -
m:ık ı tiyor. l<'ikfr b'rlc«Uğl takdirde 
':>lr yuva lmrucak, milliyet me\·zuu 
baha değildir. Bnyoğlu postre.«tıı.n lZ. 
~r. J.V.) remzi.ne ınUraC'.aet .• 45 

lkı arkauaş, ikisi de mat. renkli, 
iyah saçlı, kı:-tSanc gü.zel, ikisi de dul, 

Biri :!!! diğeri 27 yaşlarında ktiçUk 
boy 1,50 kilo G5, bilyUCi} boyu 1,70, 
kilo 72, ildsinln da sesi güzel ve çok 
ne.,eli, iyi ta.ıı.s!Jll iki bayan, lise tah.. 
stili, maaşı 100 den yukarı 28.35 o.ra
sr, uzun boylu, hayatr u.n.laınış, ıı.cşeli 

iki çok samimi ark1tdaşla. evlenmek is 

temcl.t dlr. ~uba.y ter~ih edilir. (F..ş) 

re~ mtiracaa.t. • 46 
:;. Ya.~ 23, boy 153, Idlo v5 açık 

ı,umral ~a<:lı, yeşil göz.ili, ilk te.h,'Jilli 
:u:ızisi temi;;, o.sil bır ailenin kızı, e
\ ne bağlı, dürüst ah!Aklı, :ılkol Jrnl • 
lanmıyıın, devlet memuru bir bayla 

v\enm<"k istemektedir. Ciddi tekli.ı.1.e 
!Sevil) r.mız4.ne ınUracaııt . 4i 

:i- B<>y 1,65, kilo 6S, kıı.ra. ka.'}lı kara 
özlUı ooyaz mtitenasip vlkutıu. gü. 
J, zelı:i ev işlerinden anlayan, tahsil 

gormUş, n;ıda 90 lira. geliri ve 15.000 
ralık s.::rva•i o\ıı.n n ·ı bir al.le kızı, 

ızun, boylu. yakışıklı dürüst, karak
ter sıı.hibı, hiçb!r ~yo ruUptedA olmı • 
yo.n, mühelldis, doktor, kurmo.y, hal'i . 
, iye H•yu mtilklyc mc.,ıınu yahut son 

11 ~..a 2r.t0 yaşlarında. bir bayın ev -
nm k istcırektedir. Ciddi teklifler i
d edllıncl' §llrtile bir ndd boy io • 

•o.;rn!ile (F'evkaıfid J remzine mü -
racaat .• ı'l 

ı, IJe iş~i arayo.nlar: 
•, Ün!vers!tc talebesi bir gc.11_, 1eı-. 

ııu veya husu.si b~r :rnücsseııcdc ehven 
bir l\creUo iıı aıamaktadrr. IN.B. ı 
ıt!mzlııc mUracruıt. 

:;. 20 ya.-,md:ı., lise 2 1nci sınıfında 

okuyan, bir gene, tahsilini maişetlnln 
t<•nıW.l lçln re"mt ,·eyıt hususi bir mU
Mesedc, öğleden .soıırıı. i,'J aramakta_ 

<lıı·. lX. 4) remzine nıUracaat. 
: Kimsesiz, ns~r bir genç orlt\ t: • 

kul Iıntlbanlarnın glı'mck istemekte . 
dir. Kitaplarının lcmlm için yardım 
etmek i.'!ttyenlcrin ( YUccı) remzine 
rnUıııcsat. 

Atölyede ı;.ılı~mı, el işinden an -
ı (.yan bir bayıı.n ıı.rıuuyor, Taliplerin 
ı Va.nıı.t l:i) remzine mUracao.t. 

Ki.m.scsiz okur, y<J.zar bir cocuk 
a.rmıroıı.ktadır. !Galata l!l3 ı posta ku 
tusuna müraca-. t. 

·;. 20 ya..:;nvl:ı, eski ' yem ltırkçey 
l>ılcu, daktilo lnıllunau bir bayan; t·. 
cnrot..'ıanc veya her.hangi blr müessese 
do ~ aranr•ktadır. (S.T. 2) remzine 
'n ti ra.ca.a t. 

:-.~ ıs y~rnda, orta. mektep mezunu 
ı.;r gonç re.<ımi ve hıı.,ust bir mücı.;sc. 

<!(le muluwipli.c k ıt.\.plllt va bun ı 
'Jcru:cr iı leroe ~llı;mak istemektedir. 
l I. Deniz) r.ınızinc roürıı.cnat. 

::. 21 ya~ınd:ı., aıskerlikJc nltı.kaı,ı ol-
tnı:ran. ilk m<"lttcp mezunu, eski ve 
,eni yıızıJ.arı bilen, hesaptan, defter 
tutmaktan '"o buna bem•,ı>r i~l<>rdı n en 
ıayan bir gen•' l';l aıarrıa ·ta(lır. (lş 4.i:i) 

ıcınzina nıUr~cauL 

:t- Ort,a ta.Jl,tlılll bir G ıt\' ya&ınane-

• re:!.', btlrolıırdıı. ve buna. ben:e..:r yer. 
l rd-0 !ş nranııık"ı.drr. (A. D, "ıınl 
'et) rem;: n ınüracaat. 

~ LiSc so.'1 sıuıfrnı:ln bi• r,eıı1:. o.?! 
ltıdcn oonra ça!Tşımıl l.al"'mektedir. 
i:tcr lıcretı kabul eder. (:?1:' M~htaı') 

remzine mllrac:ı.a t. 
19 y ı,.mcta hu3115i \'Cj r · \ bir 

'Tlf.i.eS"~tle v ?.N•d~rhl< ml!h"" .>be V" 

telclon işlerlnd çalı ma.k ısteınettl' 

c.ir. ty; bir ıı1lc saı:ı-:ıdn tU~ü't 'J 

cuklara 1nti:- boı~eliJ> \ ya u ao ho. 
calığx yapa.bil'r. iO.P.K. . ._ıi'2) rem 
z\ne me ttııpla mure::ant. 

* L~ni'!"l Lirlncl s•nifıııdnn tasd:; 

" U~ mcı:uııu, e k. ·azıyı bilen 
- :ı~ Ui'll~ olnnynn, ıbtr fabrfü:ı 

lruvvetll bir genç, 1 ususi bir ınUesse. 
sede veya ticarethanede ö~kuım ev 
vd ;)almt sonra ı;:ılışmal~ lstı.?mekt.e. 

ulr, .Mecıhur v cmnlyeUi bır li\'Ukatı 
.fıl' • t~ıebil:r. rR.l{.) remzine ıpll. 

rncııat. 

:;. 21 :ı; ~ında c: skJ "c l l'nl ~·azryr o
kıı r :ı; zar, daktilo bilen lılr bayan 
t,!c:ı.reUıane. yazılıa.ne \·eya mlıı'sse.9e
ıcrtl" lılr 1. aı·:.ır.ıu~;tatlır. ::=:tın t remzi. 

o.s .. yu. -d ıniruuı ı şuocsı son 
• ' tnle be :nrl~n t-tr -;em; mimari lş
"rde bUro!ardı, i.ı~no.t mUtea.hhldı 

• ..ı r •mıl v' lltıo·• i ıı 1'14atlar l 

ilin lı .·,. \'!! de.,matôıllil: vapma. 
cmekt dır. GUnde 3~5 saat çalışa. 

:ır. (H, 7'- • "t' .,,-~in~ mnı·acaat. 

:;,~ l!Jskı y ~zıyı ~il~n. :.ıskı;rtllue ılL~tğ. 
oimıy.:.ıı \>.r 1>ıı.y resmi \'e nususi da 
lrcltırdc k'llorlferclli~ aramaktadır. 

Elektt •kt n ve tcrkoa mu::ııukla:-ını.n 

tamirinden nı:ıınr . Adreıı: Sultanaıı. 

met parl' luıı·~ısında kasap Şakir LClt. 
flye milracaat. 
~ TtirkÇ•?. alme.nc::ı mu!ıaberata vıı... 

[ İstanbul Belediyesi ıl anları 

Ni=iruıta§ında kılin Vali konağı tımısa.<ımda yaptırılacak asfalt doşemc, 
<leaıır camek(ı.n, su tesisatı vcsalr tamirat arık ck..,lltmeye konulmu~tur. 
Ke!ıı!' ucdeli H2ı. J!ra 'i·J kuruş ve ilk teminatı 331 Ura. 85 kuruştur. Keşif 
ve ııartnam~ zabıt ve muame!l\.t mUdUrlilğü kaleminde görtilebillr. İhalesi 
15.12.94.1 pazartesi günU ııaat B te daimi cncUmendc yapıla<:aktır. 'T'allı;"' 

lerin i!Jt leminat makbuz veya. mcklupla.rı, ihale tnrihlnden ıseki:ı; gün ev
-~el belediye fen ~lerı müdürlüğüne müraea::ıtla alncekları fcn.nl ehliyet \'tı 

9U yılma alt ticaret oda.cıt vesikalarile ihale gilniı muayyen saatte dalını. 

encümende bulunmR.lan. (1'HG3) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdüdüğihıden 

luıtil.ıaııla ve gösterecekleri liyukal~ goru tııkdit edilecek s:tuLUkl 
tornacı, tesviyeci, bakır borucu, demir borucu, nkt.i.mli\tör tamircic;i mı•. . ' 
törcti, elektrikçi v~ türbinci alınacaktır. 

Gldıp gelme yol masrafları kendilerine ıı,it olmak umre ıeap eden \ (.• 
sikalarile Gölcük dı:-nlz fabrikaları umum müdUrlliğilııe müracaat oluıı. 
ması. (10852) 

1 
stanbu ı Levazım amırıığtnöe~ı verı~e~ 

ılar.c. as;<er ;<ıtaah ıtanaarı 

------- -. ..................................... ~~ ..--.............. ~ ., 

Delıerlnu ulırum cdılen fıyatı l"rJt-ı .. uru ola ı J0.000 adet b&ttanl~ fi 
ıı.ılı z.:ufla clts!Jtıııcyl! konmu~t.ur. hıı.ıe..~1 23.l:.!.941 salı günU saat l~ 
\ııkuradu M .. M.V. satın"lma l{omisyonuntlu :rap1laeaktır. İlk tem;ıııı.tl 'il' 
r ıdır. l<~\:ı.ıf ve .. nrtnamı>si 605 kuruşa. konıi15yonde.n alınır. •ral!pteriJloıııl'' 
ıwıı \ cl"iknl rıl l •lii' mektuplarını ilınlc 1Ja.atinden bir s a.at evvel ıı 
).:ına verm••len. (l51f.10684ı 

:(. 'ı~ ; .. 

\{uğıdıı. 'Hl~ll· ı \ ıW ın '..<apalı Z-'lrl'lıı eksiltmeler! hizale.nnda ~ 
gıin ve saaUcrdf' H ılınıköydc A"cılnrköyündc asken Mtmalına kOJ!J~ 
ııunda yapılac«l<t r. 'l'all,ı>lerin kanuni veslkaıarilc tekiil mektuplarUl1 

lcı saatıerımlcn b"ı• • ınt evn~I komisyona veı·mcleri. {148;>.10416) 

<'imıı M• •farı Tutıı.r• 'J'emlnatı ihale glln, saati 

Uuun 
.Hadeyağı 

liı'i\ 

40.00lı 

72 ı::t>.uOO 

ton 
:.:vuo 

1il':L 

3000 
tHW 

23.12.9!1 H 

26 " H 

1 
ııeniz Levazım Satınaıma 

Komisyonu ılantarı Kd, ktifl derecede fransızca konuşan, 
daktilo ytL?...nn ve a'lkerliklo atıl.kası 

.. ~- , ••••••••••••••••••••• ,'"'7:!•*&1 olmıyaıı bir bt\Y ljj :ı~n.mnatadır ..... u. 
\'enler {Hor) reınzinc mUracaat. '~·urk~ye ~~Umbarı:veti 

* !?S yaşında a.skı>rlikla aUı.ttası oı. f 

- .. J!l' 
1 - Behl!r ıoıosunun talunın edUcu oodcll l::?7 J kuru.~ olıı.n ıw.t)(lO 

,uru ıasuıycmn 1~ Liri.nctkanun 9H cuına glinU s::ı.at 15 to kapalı ~ 
ıunlt.mesı y:ıpıl:.ıcaktır. 

mtyı;,n b!r g-enç ailesilo bir\ıktP. apar- zı·RAAT BANKASI 
tınıan kapıcılığı aramaktadır. Ço • 

2 - tık teminatı (JU12J ı:a • .,oı kuıuş olup ı;artnamcsı 
: ·~·ondan ııım:ı.bıliı. 

~ - lstek!ı!er!n 2:Hı+J ""'-": Kruıuuıın t rU::ıl: ı:lahilınt.lo tanz.ııı'ı cd'' 1 
•ıl cukları yoktur. rr.s.) remzlııc ruUra

caat. 
:to 19 y~ınd::ı., orta.ın~ktebln ~luncı 

sınıfını kimseEıizliğl yliztindcn bırak 

mrş bir genç; tıerh!l.ngl bir işte çalı~· 
mak istemektedir. 5-6 ay bir otelde 
çalıştığından otel işlerini wrclb eder. 
(t GürbUz 26) remzine müracaat. 

;f. Haftanm lkl gUnllnde akşam ı: 

dP..n 8 e kadar ça!.tşabileı.:<ıl> bir bayıı. 
na !hUyaı; vardır. Ayda 12 lira \'erl. 
Lecektlr. lı"'erikBy Tlirkbeyi f•J:tnk No. 
g6/8 de Hasa.na mektupla nıUra.caat. 

· Lisenin onuncu .sınıfında bir genç 
öğleden sonra, llerbaugl bir mües~ . 
~e<!~ iş aramaktadır. Ehven bir Uc • 
rctıo ~ıılışablJ!r. Pcrte\-niyal llsesı ı;ı. 

nıf 5/D de 266 numıı.rulr Turgut 
f-i:· ,k:ıln ınurac .. ,u. 

• IA::ıe mert.unu el yazıısr ve ı·iyaz! -
yc;sl ı;ok iyi bilumum milcsse!.~lcrJ2 

e:u ı:ı~ğı 30 lira ücretle i~ ~rnmrı.kta. ı 

d•r. (A.H.K.J rcmziDe müracaat. : 
~· Lısc mezunu. yzı~ı guzel, ınuhıı. 

" br den anıı:.yan, da '•t lo b!len bl r 
ı; n~ vlU!at bir li<:• Ue l~ nrnmnl't l 
un·. ( ı\, N. ~2) rc.m.ınc miiracııat. 

:r. 1:) yai'!mda ortaokulun i!,lncı sı 
nıfma lt.'ldar okumuş klmıresiz bir 
gt>nç, oteUerde g.:ıcc veya gündüz M 
l!plll' aramaktatlır. lsUyenleriıı Sir -
keci Karesi otelinde (Ali G!l!J adre~i
ne müracaat. 

Kunııu, t:ırilıl: ısas. - Sermayesi: ıooo,uoo.ooo l iirk l.ir-.ı"' 

Şube ve Ajans a dedi : 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Jf ~ ~ 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız taııarrut hesaplarında en az 
51) lirası bulunanlara senedo 4 de!a çekl!ecclt kur'a ile aşağldakl 

plft.na göre ikramiye dali ıtılacaktır. 

• .;oo ı,O'J{I " 1 20 ·l o 
1 ,. 003 2,00 11 ., l't-0 !O 

"' .. 250 ı.ooo .. ı so 20 
10 .. 1-00 " 4,000 .. 

1,800 " 
t.800 .. 
:uoo 

DlKKAT: Hesaplarıudıılli paralar bır sone içinde [JiJ ııra®n , ~ı 

ıfüşmlyenıcre ikramiye <:Iklığı takdirde ti:, 20 fazlaslyle \"eri1ecektir 
Keşideler: 11 Mart. 11 Hazlran, 11 Eylül, ıt Blrincikli.nun w r.11Jt? 

rinde yapılır. • 

t!rl k~pruı t1lk1!r m~ktuplarmı lı:ı.~l l,apıııı ?.arfınrını ı.:n geç bdl: ı.; ~ 

.:ıaatten bir sa.at ev\•e1in.:: kau~ ı· Kaımııu:ı..'.:adu. b'Jlunnu komisyon 1,,;:ı..~1'3 
.ğma makbuz multabil'ntl· \'enııdcrl. r tıı3J">) 

Zevtinya~ı il· nı 
ı - Kilosu•J:ı t.nhroln o.uu ... n -ıu ,ul'u uedd 

palı zart usuıııe ek.:ı !tme) ~ !{OiluinlUt:<lur. 
2 - Ek.<tilımcsl 17. 1.k<ı.r.ım 1:311 ç ı·~ıı.uıu.• \inu :;a ıt l\.i ..ı l 

reısanekapısındııkı d)ınlsyon bın:ıstnd:ı. yapılacaktır. 

3 - Şartna.ııldıi 180 lrnruş ınukabillnde konıL<ıyun<l ... u alııı·ı1 .llt• 

•altkat temlnatı 2700 liradır. 
4 -- Elt~lune~>'l 11<l:tni,k ,uctccel< taJıph:nn 2'i9v ~rn.yıu K.i;lU un 

tı veçblle ticar .• t \esfkalirıuı ve yukarda yazılı teminatlarilc bırtI .• tB 
ıiın ed~,_-ekıerl tı::l:lif me'<tuplarını muayyen gün ve saatten t'l.m ı:ıır 
e·.:vcllnc KD.dar komisyona vermcierl. (10533 } 

• :ı/o>:-11(. ,, 
L~lcune persoııcıı iç!ll .J.ita~"'l.da cinsi, miktnn muhammen bt.delleri ~e.,,, 

\'akkat teminatlnTı ~·azılı 2 kalem elbise, 2 kalem palto ıle blr kalelll • 
ı.ct komiııyon•Jq g-örUlı>cel< nilmunelcrine ;öre kapalı 1..arf usuıile sıı~ P 
:macaktır. El,Rlltnıe 22.12.941 pazartesi glL"l!l saat 11 de Rh'kecl 

şletme binastıııla. A.F:. korniı;yonu tarnfmdan yapılacaktır. 
.İstekliltritı lı:m!nat ye kanıtni ve~lka!armı i>ıtivA edı>ct'k 

lınııu aynı ·{l.ıı e:ıat JO n lrndar komisyona vermeleri Jiizıındır. 
Şal tnamtıiCl İ p:ı r<ıoıy, Ol3rak \;;on1fayondan vetilll'IPktPdir. (J ()6ti) #j. 

B~lbiS< 

518 lı:at u~ıl, yakalı 

124 kat. ı; D"lt ~"ı' .ılı 

Palto 
~37 aclt:t. n. ı\ ,., \n!1 

9:s adet kapalı ~.3':..~Jı 
Kasket 
62 adet 

Mulıaınmen bedeli {\J\ ı 
llra tt'ı# 

H7:J3.62 
Z73G.~2 

5z.t9.1;) 

:?026.04 

172.2ô :ı'• Iı'ransızca ve turkyc ıyi orlcn \C 

seri uaktllo yıw.an bir bayan tıu.,qı;;) 

bir mücssesccle ~'} uranHlkta,lır. Yazıcı 
sokak Şllkrlicfendi nı>artıman 24./l 
No. (P.B.) 

:f. lJninrslte.)'~ \k\'O.m cı.Ln Uurs::ı 

'e Ucarct işlerinıfo çalısm•!i \'O mu 
.·:ı'Jcıet \"e rnu.1.u:~bedon nnleyan Mı 
trenç tahsilllc mütenasip bır ı:J ıı.ra 

maktudrr. fü~ier.ı.nı;lar ve t:cfaiet \"e. 
rebllir. (B.K.A.) remzine mlırncaat. 

-----------------------:--:::--::----------------------------=-~37.:'.9 ./ 
Türkiye Cü~huriyeti Merkez Bankası E_:i,::12-941 v ~:~ 

P A S J F Lira A K l l F r,ı,. / 

::. üniversite tıp faküllesı talebe!! 
\Jlr gcnı;. orta Ye llso taıebelcrl!ıe 

ı kimya) ucraı ,·crınekte<llr. Vıt!ycnler 
nııa~ıdald adrese müracaatln:'ı. 

I<adıVii.; talinıha.ne Mmrlıoc;lu 

tı-:ımvay ılut-ağt h'.! Nu. 1J kat r; Cihat 
Başaran. 

:ı~ Altmış y:ı.,mua bır bay kendisine 
öltinceya kndar b·ıke.cıık kinısc.ııız b:r 
hr.m~irc- ıı.ramakt'-'dtr. Adres: C'umar 
Lesı. gilnler! namazdan sonnı l•!tye • 
ıncz tramvay durak mnlmUindc l~undu 
r.:ıcı Ziya ,.::ı. rta •ile ı,naklnls' ~uerct. 

Aldırınız: 
c\,a:;ıda rcmi1.lerl ~·lLllı ol.ıt.n ı>t 

lmyuculannıızııı nam!9ruıa ır'Jen 

ru"''-ıtııpla.rı i:J:ı r · 1'.mı mizdl'" ( rnzar . 
l;ın hariı:J h.ı r ı;tiu .. :ıbnht..ın öğleye 

l.aıfar ~" !ol\ ı ı ı 1 ı•~n ~onrn aldımıa. 

l'. J. -1) (ÜC jlldl:>:,I 
/km) ı l'<llne) .~ata) 

M.A.K.) (l"e,nıbc zarf) 
(2• l'. • ... , B.B. \"ızeyc t,"'iı~cek) 

tMnıc 1) IH.K..H.\ \K.K.K,) 1 
(Giilı'l Sl) (Cebir 6) (I,.S.) (M.K.) 

ıYaJmz ı ı benltı.ı ol) (İ'1~'lt) 

t'r .K.l • ill• r ı \ f' •lrıhJ§lcr) (Su Aydogru:ı) 1 
(Ki· .. ntcm) f.ı A Fenı (Emekll) 

\ f• ·"' ır·•) ı ~m uı Y .) tiıı ar l;\'ııll) 
(Ol'' Ito~ ş:ır>ıpiyorıuı \K tı 5) 1 
<''Şc m kız, rcnılzn oıektuu a~ı ea;• 
ne gi.m<lr:rlldi) . 

K :lba.: 

Ali.in: Safi kilogram 
Banknot 

i2.ti0.1.8ll 

Ufaklık 

Da.h ildt•k i Mulııı.birler: 

TUık Lirası 

tfari!,,'leid llluhabirleı: 

Altın: Safi Kilo~ranı 9.Hl.033 
Altma tah-.Ui kabil serbest Ui;,·. 

Dıger aö' izler ve Borçlu kilirtng 
l>akiyeJP.ri 

Hıv.ınc 'Calı \·lUeri: 

Lıeru,ıtc edilen evrak1 
ırnr~ılıgı 

nal<d~y<' 

Kanunun 6-8 inci nıadd<'lcrıne 

tevfikan Hazin·~ taıa.fmdan '11.ki 
tedlyı.ı.t , • 

~ııedat <:iizdaıu: 

Tıca ri . netler 

F.sbaın ve Tatn·iı&t Cüutanı : 

1 

' 
-• 

E 

Deıulıtc edilen evrakı ntı k. 
hycnin karınlığı <'Shanı \'C 

t h\'İhl (itibari kı/metlo) 
St'rb"tt C'"'ıam \'e ta'!wllat 

\\aıı,,,ıaı: 

,\\un \'ı,; düviz Uzerinc avans 
Tahvilnt üzıırin" avaııs 
Ha:r,ıneyc kısa vadeli a\•ans 
H~ziııeye 3850 :No. lu kanuna 
nçılan at'ın lrnr~ılrklı avans 

Hi~ı lıu 

.\luhtt>ll.[ . . 

102. 1 2-~.;;:xs,ıu 

(t).()8!.00.),-

;au.n2s,uo 

1 ıl.'!7:J.,)(jj ,lJQ 

-.-
.;.;.ı&S.1~3. ı:.: 

ı .;8.7 ll'l .. ill~.-

~i.:!l> l.9-~ 1 !);~ 

8.996.<!,'l l ,71 -----
;;,t ıı n,07 

1.80K.OllO,

l.197.IH>O,-

167.500.0fıO,- ' 

J ( ~. 'i .1U.atı2,tl!I 

(j~.768,0.} ' ,ll'~ 

13ti.91il.W1.-

t'·ti.~ı\l ;\kı·•···: 

.'.ılı ,-c to-.·kn' c.c 
Huııu.~i 

l't'tl ı :.ırh•kl Jl.aıı!•m\ltli1r: 

Llcruhte l dile ı ,•waJ.;ı na.kdiy~ 

Kanunun 6--8 !ncı mııd<lE:leri.ne 

tevfikan H8",ne ta,.afmdıı.n \'tı'•ı 

tediyat 
Deruhte euilcn 
bakiyesi 

nakdi~·" 

Ks.r:<ılığı lnın~ roıcn a.llın ulaı k. 
lif\ veten : <>ılır, •;Ul \ u~~cdilen 

Reeskont ı.ıal;:.ıb'I! l!i\·ct<:ın tııchı. 

vtile \•azeıiilmı 

l-fazlncyc :·ıı,ı !.u a)l•n harı:rlıklı 

avans nn,1-abH :rn~·' Nl'. ıı ~~nun 
muclbina ~ı" ·.~te.n te(cıWt\le va
zeımen 

.Mtı.;n>C.\'1': 

Tılrk L!rn~ 

a8nl) .Sn. h ı lüı•w"'~\ göre h:ı..·· ,,., c 
ıırılıı n a,·ıµı':I mııl.;,-ıhl l i fet·di oln. l ,\ ltm: SA.fi Kilo::ir.ım 877. l M 

;;t.~01.:11Jti,Gl tMn a ltoiııl': 

~:a:fi Kl!ogr.- •u 

l>ovı7. Taahhiı~•atı: 

Altma talwlli k:ll·il d{)viır.ler 

Diğer d(;vlzl~r '''-' 11lt\cc.ı~u 
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