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.Çok qe, inde bir karor: 

ipek kadın 
çorapları 

Ve hayati bir zaruretin icabı olmıyan 
__ _ h_er turlu giyecek eşya 

imal ve istimali 
men olunacak 
Ankandan blld1rU4ltsne göre, bu.. 

gOnkQ Jafama fU'tlarmd& eör1llen 
buhram bmnea bertarat etmek için 
nnl bir takım teadlder ;rapılmakta • 
dır. 

Bu tetklkler Detlceılt olarak ıuıu ... 
:ra ı.tlmau t.bdit olunacak, ba:ratt 
sanıretl icap etttnm,_ her ttırHl ıt· 
yece1c enanııı fmaJlae ft lalmallae de 
mani Olunacaktır. 

Kadadar t&nıflndaa ... olarak kuL 
lalldan ve ıt1Uen ef7alarm tahdidi, 
yapılan lncelemeıere bUbu. meTSU 
tılfkll etlnekt.dlr. tık it olarak. tpeJUi 
kadın ~Pl&rmm •bpnm menedil _ 

ı..a '"7a dalla allaaı bir f9kilde ı. 
mali için Jent bir takim tedbirler alm· 
IDUI dtltUn~ Ye f&brikaJarm 
yalnız iPiikten mamut ~P imal et.. 
m..ı lain bir takim brarıar alma _ 
catı ~tıedlr. 

_____________ , ~l'.r.~~~ır 

Tokyo JaNtarın 
100 kilometre 
ilerlediklerini 

bildiriyor 

Leton9a 
lıuauduna 
vardılar 

16 ncı Alman ordu
su beslenemiyor 

o 

••wret lataıarı ........ ~ ......... .............. 

Davara gömü.len 
bu kasa kilnin ? 

Katiller cesedı kuyuya atmak 
ıstecıııer fakat yakalandılar 

-
Sahibi sahneye her çıkışı için 25 

lira ucret mi istedi ? 

Alwe•tananıerı 

Süvel}şte 
Askeri hedetl,ri 

bombaladllar 
- o--··-, ......... .... 

Rettin, f (AA.) - Alma ... 
!an b8fkumandanlıPtm tebllit: 

Alman •vat tayyarCli ~)Je_ 
ri, di1ıı rece SOven bmlJ b&p-. 
&indeki aakerl heclellfloe htlcum e.t 
miflerdlr. Ay tutulmam hAıtllMi 
battlrten ..,.._ Aa.n t&Y)'lll'ele. 
rl hecleflerlne vaım11Jar ve lııllbM-

(Deftlm s laelde) 

na bdM- köpetln rolbııe clnMl 
.-e•hıe ıw oMağmu dön ,_. 
1111111*. 

''Tuviri JDlllı:k"ID bu l8ıbah ba. 
ber ~e göre, eeacı SaM.h 
Necati bu~~..._ 
Mre her -. İllİD :il ._ t-.i. 
..ı ...,,ele bnı.r -v~. te
hir TQaa.w.. da ...... iM. 
Nil eeacı, bu kabul edtr .... , 
~e adliye Y* tle w ili lıal
lellnek nlyet.mdedir. 

Poliıs, köpeğı ga.lanm ..,. ça. 
landaın a.bp aetia" rlc, Ol9el ._ 
naıtls.r Akad ............ ..,... 
deYam eden tııiri oklutunu öl19 • 
milör. Köpeiln, af N-'P :rutl 

~·- &WIDe Pmeık igi!I çahmp ptirildıli' .......... . 

AQn işçiler 
Vast,.aera ..... 

wlll,.ate ......... , 
Ekmekler bayat 
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Güzellik v• cirkinlilı cehre ve ruhta basit alrenklnden 
ibcırel JefilJiT. ideal ve Ulilti güzellik lıem bedeni ve hem 
Je manevi olan alllto 11• ıempatidir. Güzellik ve cirkinlik 
bira Ja fel4lliye bağhdar; bazı cirkinleri güz.el göıtfn'en 
temiz vicdan 11e aJJ&Jı IHuı gihelleri cirkinlestiren camur 

ııvaandan basluı blr sey Jeğüdir. 

Yazan: DOKTOR RASiM ADASAL 
1nean V. Hugo'ııwı tNoti'e Da.. 

me kamburu) t.8Crlnt okur ve)a• 
but da sinema pe.rdesındc aeyre• 
derlten ilk mnvınlGrCla güzel çin· 
gene .kızını kaçınnış olan çirkin 
ve ko.rlk~ eura.t.lı kilise zang<> • 
oona dillman kesUIJiekte ve ter 
bir ma.hallhıde trrbaçlıınniten ona 
ldlfre~ zevknılan b:nlerce 
i.ı:ıı9oAa hak verir gibi ~ır. 
Jfalbuki fiblün eon1anna doğru ~
tiaıa.sız ola.re;k her sc)ı.rci kam • 
~ severek affeder. ÇUnkU sn· 
tA ıkunçldan çUrUm~ ve boğazı et•· 
iiUllÜll'kt&n kunmı.uşken ooa mer· 
mwmet ve ceea.rete matruından 
6U Veftll güzel kız1n :ifisaıılığmı 
~ ve sıoouna kadar aada· 
kat ve lmdlrşlnaallkla onun ik\11"' 
t.uhJ9u içiıı çahtımııttu-. .Maıhkeme• 
ye kotaı"llk "Millıbiın FebüaU ben 
öldnr.dtım,, diye hay1armuı, Notr 
1Jıam'a htlc\BD eden ayale takmuırıa 
kar,ı tek bqma mUcadeleei ve 
na.yet sehpa ct.i.r ğinden ımuum 
km ilrurtaranıik ona -.adet ve il 
~·t baiıllamesı taman:lyle alılAki 
ve be9er'l tezahUrlcırdlı-. X- p1A• 
10Gtk atk a t\Jtlnan cıila.rak ve kor .. 
k:mç fırla.it g&ünil eetndettk 
''Beın ne b&ywn ve ne iman" di
yen bu ucıf>e lbUyUk eu.ıbln hay .. 
ıt bir til>ld.ir. F31mt hiç tilpbe yok 
ki hayatta bu ç:i.ıtdn kalıpta yutt-

ka.Jl>.li ve m.Uke.nunel loaaıılar ol
<!\iklariıu hatırhyonıs. Raapulin 
vehtt ve seke.Ilı bir çehreyle en 
haa Rua dilberlerini teshtr cdr"' 
yor ve ahlA.k •ukutunun son dere .. 
::.es!nl g&leri.yordu. Fakat her çir
kln ve blçimlb aduı Krimino.'Oğ 
Lombrotıo'nun anade.n dofme euç· 
~ulanna, bOyllk pirimiz Hlmid'in 
DavaJaciroeulıa hak verdirectk 
kadar fena ruhlu değildk'. Ancak 
ç11linlikle, vili~I suifdtillerden i· 
baret olan ,.e ini frengiye beğlıı.• 
nabilen g:ri yapıltlCU'l karıttiı • 
lnA1X!8Jıı1hr, Bunllftır ~ içt!b\Qi 
seviyelere mubar olamıyan birl • 
kun bet.baht 8!U'Saklard&n fbG,ret .. 
tir. 

Çok yaıktPill ve gehrece sevim· 
H olBn innnla.rdan da. auçlu ve 
ahliıbrakklııır eıadır ollnaktadır. 
Methur bir refl8Qm kaı'fl9Uldeki 
gUlıel bdm po~ IJtiılden ge
siriyormuı: yan!nda butunan 1&lr 
aıtıadllıfl, ne melebıima bir ka· 
ıbn!, demif; aanatlr&tM ''ha me • 
Is yllsJO dilberin nıh:ımdakl ıfıeJ. 
an.eti bllemelBID,, eevablnı ver
mit. Netekhn tarihte lilkl Meea-

Bahkctlar 
birlik kurdular 
Balık konterft iıtlhaali 

arttınluak 

:k ruhlu :lıtlsarılar mevcuttur. (). 
na mukabil cm ayni mnancta 
dilzgün çehreli ve aydın kafalı 
r,ıördUğtlmllz Parisln bqhftkfımi 
l>ilôıkis en ğrenç ha.baııetleri ve Balıkçılar, tuzıayıcılar, ve konııerve· 
omaycUcl'i. yapan ve zerre kadar cı1er, dUn, ticaret odıı..aındı:ı 7 saat !U_ 

vicdan aza.hl dtıynuyan :ine&n şek. ren bir toplntı yapmışlardır. Bu top • 
lir.de bir ~vardtr. Bu güzel lanbd& pbrlmla gdmlı olan ta~ mus 
fümden ilham aJamk kendlınizo tqcr muavini Şevket SUrcyya ile lı;_ 
psiko;ojiık b!.r sual soraibilim:: a• 1 tanbul iaşe mUdUı1l Mümtaz Relt de 
caba. yüz çirkinliği i~ ruh güzel. hazır buJunmuttur: Toplantıda balık· 
liğı abilite'U midir; vllcutça en- çılıır, :Marmara mmtakasmda hemen 
dam ı her güzel insanda ahJik kc- bir birlik kurmağı kabul etmişlerdir. 
mal halinde ır.idir? Derhal birinci Bu blrllk vasıtuııe balıkçılar, mazot, 
kkı. {cv~t!), ikinci şıkka da. tuz, buz, teneke gibi malzemeyi ko!ay. 

,hayır!) cevabın· verebiliriz. Ha· lıkl& temin ctrebllcceklcrlnl Umlt et • 
;yat saluıe!l'i.nde 'tam minasile ide- mektedirlcr. 

Haylaz bir talebe 
10 gün devam etmiyenler 

çıkanlacak 
Ankara, 3 f:A.A.) - Haber aldığı. 

mıza göre, sUrekll olarak 10 gUn okula 
devam etmlyen ve keyfiyet vellalne 
bildirildiği halde bu husUEta. kabul o. 
Junabilecek bir mazeret b!Jdlrmcml§ 
bulunan tıılebcnın okulca kayıtlarının 
ııııııuneaı ıuu:ı ge:cceği maarif vcktL 
liğince lift, orta ve ö#rotmen okullart 
müdürlUkıerlne tebliğ olunmuştur. 

Harp bugünkü vaziyet.mdc bir
detıi>ire okluğu yeırdc keal lip bi • 
tecek değil lti !, 

SöyledJğim dbl, Almanlar, ev• 
ve.ıa A vrupe.yı t.amamiYlc tasfiye 
et.meye meclnı.rdurlar. 

lin-O'ler, Po."llp&dour'Jar, Lillues ~ 
lc>r, bilmem ne sultanlar ve alela· 
"le alüftcler (leyta.naUarı ve haoo• 
~tlerile meşlı.W'durlıa.r. Wi~ 
!;.İibi birçok. canavar kadm a.vctla. 
t'T, !birçok zarif sosyete dolandırı• 
cılan, romanlann da tebarilz et • 
U:rdiği .Anıen LUpenler çehre ve 
t.ed~ itibariyle son derece güzel 
dirlcr. Sima giizelliğ' ne ruh gU
~!Jiğini kanştJmamel;:d?l'. Bir §eh 
vet hissini uyandıran cin.si cazibe 
büzelı'liğinde nilıayet cismani bir 
~~a arzu!:\! ve muhabbet 
va.rdrr. Güzel b!r ~ çlritln bir 
insanla. dost olalilldiği g;bi, çok 
giizel ~hreli olc.n iki ferdin blrl· 
l4tine düşman olma.s.ı da. da.i.ına 
varıiildir. Güzel& ve ~ik çeh
re ve ruhta. basit ahenklerdcn iOO.· 
::-et dei»Jdir. İdeal ve ilihi güzel. 
lik hem bedeni ve hem de mane
vi olan alB.ka. ve se.mpa tidir. Gü· 
;;ellik ve çi.r:&nlik biraz da. tcIAk
k:iye bağlıdır; bw çlrkiııleri gü• 
ı.e1 g&ter.:n temiz 'icclan ve ah • 
ICJC bıızı güzelleri çir.ldnleştiren 
r.amur sıvaımı-dan başka bir şey 

rieğiklir. 

ihtikar mahkeme
leri hazırhkları 

l•brlmtzde iç mab
k••• 11u.ıaıor 
lk.iı-i gümrük Dinasınôa, birisi 

ne Üsküdarda. olma.le üzere Jstan
bulda kurulaaık ile hususi mallke. 
ruenrn haztrlıklan devam etındtte 
air. 

üsküdarda kurulacak mahkeme 
için henüz mUna!lfp bina buluna • 
m:unışta. 

Diger ta:re.fto.n dün neşrolunan 
kararnameye göre, ''ekilet, mem 
leketin muhteıtit bölgeleriodc ku. 
rulacak 8 hususi mahkeıne için, 
iki adet 90, üç adet 80 lira asli 
r.:ı-ıa,h hiıkim, 8 ti.det 3!5 lira meaı;.. 
lı hfıkim muav.i:ııi, 8 adet 70 lirn 
~li maaşlı :nıüddeiumumi ve iki 
a<let 50 ve bel" adet 40 lira asii 
maaşlı mUddeiumumi muavinleri, 
muhteti:f dereceli 13 b~tip, 35 
illi.tip, mübqir ve odacı bulunmak 
le.dır. 

Polis mü"dürü döndü 
Geçen hafta Jçtııdo Ankaraya giden 

İstanbul poli• mUdUril K~ran. bu sa. 
balı ecbrlmlze dönmQ§tUr. 

Münakalat Vekili 
şehrimizde 

Vektl, mabteUI 
maesıeıeıerde 

tetkikler yapıyor 
Münakalat V~ı Fahri Engin, 

<lün şehrimize gelmi3Ur. Vekil. 
dün öğleden evvel, Devlet Deniz 
yollan Umum mUdürlüğUnde, öf · 
!eden sonr.ı da Limanlar Umwn 
Mlldürlüğlbıde tet.kiıklcrde bulun • 
muştur. Vekil, Devlet Denl'ZyoUa. 
n Umum MudürlüğU tarafından 
Karadeniz vapurunda tertip etli • 
len i:>ğlt> yemeğinde hazır bulun • 
nıuştur. Müo.a.kalfıt Vekili, dün, 
kcndısini gören gazetecilere. ts • 
tanbıılda b!rkac; gün daha kalarak 
vekfı.!eLiııe bağlı müesseseleri tct. 
J..ik edeceğini söylemiştir. 

ren ra11ııtıstadekl 
talebeala ııarıoarı 

Yanan edebiyat ve fen fakülte
leri yangınında fen fak\Htetdne alt 
cııyala.rdan kurtmanlan tasnif et.. 
mek üzere bir kamiı&yon kuratmu. 
tur. 

Talebelerin, yanan lcayıtıarı, sı.. 
ıııf durumları, hüviyet varYala • 
.-ından ve Unıvenı.ite talim tabunı 
kayrtlarmdan tcsbit edilecektir. 

Diğer taraftan yangın tahldka. 
tma eh~·ctıc devam olunınü• 
tadır. Müd~i muavini Ne • 
00.~:.!t.Wtçtloğhı db Beyuıt mel" 
ke · e fen faldUtell delranl :r... 
hir ile kaplcı ve hademelıert dlnlt. 
mi§tir. 

Henüz yangm tamamen eönme
IT'..if bulunduğundan bir gazetenin 
ya7.dığı gjbi bugün veya yarm bi
nada keşif yapıbnem muhtemel de 
ğil<lir, Yar.gm lllA. için için de • 
vam edere!t enkazdan dumanlar 
yükselmektedir. 

8Qfvekaletin mültim bir 
tamimi 

Ankandım üldiri1dlğine göre, 
Başvelilet, zaruret olmeııllqa ki • 
tap ve bl'O§Ür basDrılma.ınaauu. 
k&ğJt adıiı ~. mfl=blln 

o'duğu kadar IU'ks ve bnincı ha • 
reur kağıt kullanılma.masmr, me • 
tinlerin kı:salt.rlmasmı ve kilçük 
JıarCler kuUa.nılm~t emreden bir 
tamimi devlet daire ve mUeıacsc. 
l~rlne bildirmf§tır. 

Parti genel sekreterinin 
teltİ§leri 

İki gundcnberi ıehrlınizde bulu
nan Cumhuriyet Halk Partisi Ge. 
nel Sekreteri Fikri Tüzer, diln, İs· 
tan.buldaki hu.su.si ta.lebc yurtları. 
DI. Üsküdar ve Kacbköy partilerin: 
ve h:ıikevlerhıi teföt etmiştir. 

ParU genel sekreteri doktor Fikri 
Tuzer, bu sabah viltLyete gelerek "ali 
ve belediye ı·eısı doktor LCltfi Kırdar 
ınnkammda ziyaret ctml§tir. 

Çay ih'tİyacı dahilden 
temin edilecek 

Ankaradan bildirildiği.De göre Rl • 
zede c;;ay ziraaU yapılan sabanm ik.J 
miıillno çıknrılmut kararlaft.tnlmlf'ttr. 
Bu suretle memıekcUn çay lhUyacı 

tamamen -da.hflderı temin edil.mi§ ola. 
caktır. 

ul bir in53Jl ta.l!ayyül eden müte
f"kkirl<".r ve eenaıtkirlara göre her 
be crl şahsiyette bedC'lli Sihha.t, 
'ücut ahe!ıgi ve güzelliği, zeıkiı 
parlaıklığt, 'Shliki duygUlar gibi 
bir sıra k:ı.bUıi.yeUer ve fıt.ratlar 
lıirden toplammlıdtr. Gerçi bu in• 
san tipinde DC lüzumsuz bir ieraf 
Vi: ne de fazladan bir ne!JVilnema 
hulunmadığı ı in ara.ı edilen ahli
kı a'hslyct budur; fakat bütün 
btmilıa.rın ~en bir ferdde toplan.
ır.am imkinmz gibidir. Gariptir ki 
eski Aöna mütefekkirleri ve en 
1-,aı,ta d::ı Sokmt olmak üzere iyi
; ;e ve ruh {)117,ell.lği mefhu.mdarı

m ayni mınao<la Apo11on bqlı gü• 
zel h=tyv.ın tarda. Wınyyül ederler
di. Eflatunun I. .. ysis ve Al!<ibladis 
gibi diyalog1annda üstat Sokrat 
nh13.k feı»eflini hcnü bıyıkları 
terlemeğe ~'aırl gü~l dtlibn
lıkım müruııka...53- ettirmektedir. 
Vidyu ve Pra.kdtel6e kudretinde 
o'lıan bllıtfin Yunan hcıykeltraslan 
neiıs eserl'lrilo hep ''seglam vtı
cuUa r.:ıtlem kafa ve ahli.k,, ve
oıuslııi aşılamak i3temi'1er ve A· 
pc.&n1a ! tender gibi güzel baş· 
awr hem atlet v hem de zdlj e
aMı tröstc~rdir. Halbuki gü
zel Çehrede n.hlikı tercnnam ve 
~en Sebat koca kafalı ve 
~ bir insandı. Bu bolkl de 
(l8i1aı.naliz pişta.rlarnıdan Adler'in 
"Kusur J·ompl ksi" mekan.izıruı.q • 
l~ çirkwır · i bu yolda taviz ct
mekteJ cli. Mlsallenmiz.i. meşhur 
Ci:lemlar ,.e !!Ündclik ha.yat ntimu
~dc art.mı.biliriz. Tarihin tlUJıh. 
tt4if zaına.nlannda moral ve il:rnt 
doktrinlerle müro.dcle etmi olan 
ATChim de, Spinosa, Descartcs, 
L. de Vinci, Pasca.l, Tol toi, Gan· 

Yani Avrupada içerden veya dt 
~ardan herlıangi tehdit edecek bir 
kn:vv~t kalma.m38t h\zundır ! .. Bu • 
nu böyle dUşünınelisinlz! .. YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: 114 

ı i i tak ve iJıim vaazında ma· 
nıf o• n bi.rçdc ıgüzideleT rcsi.nılc-
m e çi iilndirler. Çehre ftke.• 

%'&::: Jcadmla.rdan birçoğu çlr.kınl.P.. 
Jt.riııi güzel ev idaresi ve nıhi ~ 
mahatl:e telAfi edecek kadar ahlAk 
~ ği g&rterirler. Çocu«kıfu. 
nmma c;opur yDı;lü, lkıı.rga banın
, , topal gl>t ku8m'kl ve cirlrln bl· 
00

1 l!Pea-i,,.rın ~ ~ iyi 

Evvela knra harbinin tasfiyetıı 
liiztındtr ki sıra deniz harbinin 
Uısfiyesine gelain ! .. 

- Kara. harbinin tasfiyesinden 
r.c anla<lıiuuzı, yahut neyi anlat· 
ına'k istediğinizi pek kavrryamıl c• 
ntm. a:ıizlm Hans Şturm! .. 
Hamı Sturm, bir iri yeng~ g:. 

bi lbüzıilmil'1 olduğu ka.napede bir 
t!enbirc ayağa kalktı. 

Slddetle asa.bileıpniştl, 
Gözleri ~imdi iki alev makfnası 

V,bi parlama.ya bqiamlf}ardı. 
- Ynlmz Polonya ve Fransanın 

nllmeısile jş bitti mi zannedlyor
tunuz siz? .. 

biye bağırdı, Yalnız bu Jki dev
letin belinin krrrlmuile Avrupa 
meeektd haDedilmiR olur mu? .. 
Bütiin A vrtıpa kara kuvvetlerin • 
den tasr J.Ye °"1naeelrtJr ! .. o ec • 
kilde ki Avnıpo. dahlliırııden Al • 
manya için hfçb1r tehdit imkanı 
ks.lm3sm! .. Baştan bal& iatili e
cJmiş ve Alma!t a*erl id~ai al
b:na gcgmit biır Avnıpanm hudut. 
~ ta1ı)Jm edildikten ve geçen 

l~ olduğu gibi A vrupaya her 
·13Dgi bir İngiliz - Amerikan 
k:ıvveumn •racına. imkCı n hıra • 
k:ümadılrtan aoııırdır ki dcnız har 
binıkı tasfiye& başhyah<'ltr!.. 

- İngiltereyr hücum mu de • 
mek: latiyoremıuz?. 

- ŞUpheafz! .. 
ffitns Şturm iri lbir akrep gibi, 

kalın ~lvi:li aya.kkabrle.rı tok bir 
ı;ürültü crka.mro.k, kn.napedcn ye 
re aUadı. Yflna.n gozle~le topal 
topal yilrilyereık bana doğrıı gel• 
ui. Ellerini ~ doğru kaldır. 
ı.lt. 

Bu garip ve ez.ilmi, adamı, iti
raf ederim 1d lra.npnda, tamabıie 
yt'lli A vrupaııxı timsali gil>i görU
l' ordum. Bı:ıyaf;'l ürperdim. 

H8D6 Şt.unn gayet heyecanlı 
bir &dle babrdı: 

- AlnıanJar, lbu se!C'.r son harp 
lerini yapıv.rlııır! dedi. Bunu ııa. 
ti anl~mız mı?.. Bwıdan 
60ıDra 1000 aene bir daha harbel• 
mi)ceelder!.. Binaenaleyh harp 
p1lnılennda bunu tahakkuk etti .. 

!"€<:ek C88Slar ilzerino kuruhnuş 
olması gayet tabiidir! Bunu ta • 
haklOJk ettirebilmek için. elbette 
ld, lngilıtereyi yere sermeai Ii.zmı
drr. Alman!ar bunu pek A.ll bili • 
~ O':'lal" .. Fakat f'snıedintz, Alman
lar acele ettiler de, harbi kısa 
kesmek için daha evvel ln8iltere· 
ye hücum ettiıer. Fanıedtıı1z, ln· 
ı,'iltereyi mağlub ve ifp,1 de etti
ler!. Dünya yüzünde yine ha.rp 
lhtim2.! ve imkinı kaQrnuıj olur 
mu?. 

- Zaıınederim!.. 
- Asla, aZlzkn ! . Zir& Alman • 

l:?r biliır!er kl bu sefer Ruslai-, ve 
V~ Amerikalılar veya Ja~ ve 
ya hepsi birleıJCr~k Almanya ile 
çıı.rpl!J8.C8.kJardır, çarpIJ&blJJ,r J er!. 
·- Yani, demek ist.iyonsulltn 

ki, Almanlann bu harpte birer bl 
rer bunlarm da. hcpainl tasfiye et· 
mcsi 1azm.dır, öyle mi? 

- Elbette!. Rusya muttüa tas 
fiye olunacaktrr. Japonya mutıa. 
ka tasfiye olunacsltttr. Bunun bir 
b&ftıka türlU hal çaresi ~., 

Ziraat 
seferberliği 
Talebe devlet 

Yedi ayda 
yetmiş üç yangın!.. 

'Vnh·cl'8ite l' en Faktilteslnln bu. 
landuğo binanm yanması belDeJI 
herkesi, hela ınünm-vedcri çdk ilı• 
dü. Bu m\Anevverlerin bir kısoU çilWlderlnde ııaıfüeyi '.l'aks'm bah~inde yıı-

tatbi.. t Ö h pılmrş olan yeni Belediye Gaz.in~ 
D8 g r8C8n. 1 &undn, Basın Birliği bnlosunun ilk 

Ankazadan bildirlliliğine göre saatlerinde hnber aldılar; is&anbu. 
zlt"B2.t aeferbcdlğindc t.aleb:yi b~ tun bu t.cpc.,inden öteki tcpeıoıinJe. 
mevzu üzerinde aydmlntmak içm Iti miıtltlş )nııguun bütlla ufku kal' 
ken<!üerin~ konferans!ıır verlle • Jıyıuı kızıllığını esefle lle,Jl'ettller· 
tek, bu suretle zirai işlerde talc • Bunlar :ıras~da ~~~I e<le~iya'• 
beden daha f:Wa velim alınması r.unız ,.e münchkidima tsma.U lla 
temin edilecektir. bib hcpıdnden ~ok ü...-UlmU,, g6rlı· 
Diğer taraftan, konferanslardan niı)orııu: 

wka. talebeye aynı zamanda bazı - \'ah "ah •. orada dört sene 
zirni lr-Icr yuptırılacaktır, Bu mak· okumu5tum ! 
satla. talebe, tatbikat görmek için Birl\&Ç gUn önceye kadar fen 
"iva.r tarlalara ve De' lct elıyle fakiiltesluin bulun<luğu bu bina U. 
işletilmekte olan çi.ftliklerc g3ttini. nl\'eooteden c~-eı hemen bütUıı 
lc<:ekUr. f<;tanhul daıiilfünwıuau çattfıı o.J. 

Adliyeye verilen ihtikar tında barmdmyonJu; edebiyat fa., 
l Ultesi de orada. buluuuyordlL 

suçluları llir genç diyordu ld: 
Beyoğlunda, Ergenckon cad· - Bu bina eskidir ama. yanıw 

desinde nalbur Ar.is de cimento clalü l\tboratnar binası !;.ok yeni ' 
üumnde ihtikar yapmış, 5 lira .nükemmeldir. 1ki bin kişilik bir 
para 7 gün dükkanının kapatıl· sn.Ionu \'ardır. Son zamanda lıirı:.oı. 
ma~ı <:ezasına çarpılmıştır. kimya maddckri ele gclmisli; e-
ADLİYEYE VER1LENLER ğer yangın oraya geı:cnıe pc..'d: fcn:l 
Sultanhamammda tuhafiyeci olnr! 

Münir, kadın gantası, Balatta l':ıkat ~ı:ıngm oraya geçmedi: 
t.ütUncü Ali şarap, I<apalıçarşıda Lunu dn hi~ ı;üpheslz 1sfao.lıu1 it. 
havlucu Nakip ~ battaniye. faiycsine oor~luyu. İtfaiyeyi ba'"J.t 
si, Sirkecideki kömürcü Alı. hozuk \e dcıme çatma ha.iden kuı·. 
Abbas, Sıtltanahmette kömürci.i tarnıı:1 olan eSki nllloıdeıı "llo., • 
Sabri, İstinyede kömürcü MUr· dar lley"i nasıl ~ükraııin- anmayız' 
vet kömür, Bahçekapıda tş Ban· Ondan ıoonra gelenler do bn teşl i 
kası karşısında benzinci Şevket fitı aynı ku\"\'etle '1!Ul?afaza. etti• 
de benzin üzerinde ihtildr su. lcr; battt\ .. aha ku\'\'etlcnilirililer. 
~undan mahkemeye verilmişler- Bir Şeyi devanı ettinnek b:uı hal. 
d. lerde yeniden brmaktan cla!m 
~ Ü Sokakta deliren bir kadın torclur; zor olmasa bile dalıa m . 

hastanede öldü himdir. Eğer btanbul itfaiyesi L•ı. 
;ıinı.;1 uz"yctte olmasaydı bütlnı 

Evvelki akşam il7.eri Cibalide, Beyazıt mmtalcasınm ale'\'lcr içtr. 
İnhisarlar idaresinin önünde de orlycrEf.< kül ha.llne gclmt'" 
yırtık pı:riık elıbiseli bir kadmm 1,ck mümkündü. 
balmR çağırdığı ve delice hare· l'ao; ,e kurşundan yapılıur;! olan 
ketlerde bulunduğu görülerel< ınubfeŞellı ,c zarif canıiler, ı;üı•"' 
yakal~. akıl ha.stası olduğu medreseler, bazı türbeler hesaba 
anlqılarak Haseki hastaıhanes:- •uıtıhnazsa yliz sene e\\ elid. istan 
ne kalc:hrılmıştır. lıuldan bu~ün ne kalmıştu! \"arı• 

Kadın dün sabah hastahane. ~ınJ:ır 3 üzünden İtıtanbul bir.kal; n .. 
de ölm~~r. Ken~isinin üx.erin- ııııma birkaç defa yaumıı, Y•ıuhnı": 
d~ hüv~retıni tesbıte ~yara~~ ekrnr ynnmıq ,c yapılın ,.tır. ı . 
b~r. vcsı~~. bulunmıı.~ı~ndan '. I nhııluo ı•lin itibarile esasb bir 
hın v.e olum Edbebının tcehıt setılr ımrnkterini muhafazn etmeıı. 
irin morga kaldırılmasına lüzum le beraber b'ııalar itibıuile ·~uı hir 
görülmü~ür. l]Cblr manzarMınd..'\ olm::ı ı bundaıt 

Yemek tqhiri yaaağı JolaVIdır. 
~k~ta ':itr-inlerin~c yemek :t} • • ı1e\1rlerdc ~ angınla.r ist.ul'• 

teşhırı yasagı. buna aıt hazırlık· ımı j ·m en hin U'• ''e korkunç hl 
lar heni.iz kimal edilmediği kin ı,eıa h L 'Gçün;i.i Srlim zanwmnıl 
en,.ümen k~rariylc 15 marttan fo illz. <lon"nması İstanbul önunc 
itibarn tatbik f.'dilecektir. ~clip de toplıırmı bur.ıy:a. c:.e\lnli ·ı 

• r zaman ko lalt ptuliuba 1'1ra•ım el· 
Kız mekteplerı voleybol rist •lcmiı;tı ki: 

maçları - Nfo:n telfı!.! ed~onıuııuı! Dil!• 
man nncak birkaç ynngm rıl,ara~ 

Dlln Bınlnönll holl<evl l':tlonundıı l;ız bilir. Ualbnki !1,!ehinle her ııy be~ 
mektepleri volcyt ol mll ıı bal•:ılcrın>l on ~ ... n .. rn oluyor ı 
devam edUm ıı ve şu neticeler alııımı 1818 Rcnc5iadc ~·oc:li ayda., eh J .. 
tır: Ut y:uıı.:;ın olmu~u. Halk uyku u. ı..• .. 

1 - lst. L. - Boljozl 1 L. y:ı~ı.\On:lu ~ C\ lcrde nöbet tut U• 

17 hı <'rhrdr. Otınkü bazı ı>erscrn r 
11 
15 

15 
J1 

2 - Eren öy L, - lrıontl r .... 
12 
15 
16 

lv 
o 
6 

Heyecanımdan hen de yeri~· 
den fırlamıştmı. 

- Ne dedin4z? ne dedini.z? ılf. 
Ye bağırdım. A.Iımaıılat' bütün dUn· 
ya devletler:iy~e boy ölçüşmeye 

.kalılayorlar?.. Be.. Muhterem 
Hans Şturm, haydi Rusyanın tas
fiyeeini an.hyonım. Zira. cMSen, 
hu Jıarp patlaıoo?XÜm P,;vcl Al ,. 
manlar ikı sene milddetle Ru.<Jya 
ile :tıamc hazrlend*la.nnı clilnya 
ya ilin edıp du..rduJar .. Rusya Al
manya ile k~. Bir harp a
~.arak RU1J'.7'&yr tvıfiye edebilir! .. 
lihlı:a.t Ja.ponya, ~merlka.. Bunla• 
rm tasftve"ii ne demek? Bahusus 
ki J apo~ya bugün Almanyanın 
m\ittc-.tilridir ! .. 

Heas Şt.unn kaqımda, ikısa ve 
eğri bacaida:rı üstünde heyecan 
ve asabiyetinden zıp:rr zıpır sıçn. 
yordu. 

- J8'><)nya. mı?. Japonya mı?. 
<ledi. Hiç Almanya. gibi (Ari Irk) 
(beyaz ırk) diviaı olan bir :mBlet 
Japon gibi sarı bir Dtcla. dünyayı 
po.ylişme.ys. razı olabilir mi ? •• 
DUnyarun Yeni nizammr .Alma.nya· 
r.m Aut ııtata. el ele vererek kur· 
DWÇ olmam Alman taıiblne yazı
laeelt bir lel'ef 'tle!til edem.ez! .. 

- Falıll:, Ball8 Ştumı, be.yaz 
Dit meadı- o kadar ambale ol· 
mut ~·ommm ki akıl ve 
mantık dı.'10& Çl'tt:ığa•ua htıkme • 
deceğim g~! .. 
~ ~ ... 

\'n rnn n•:ılt<ı"dile yaıt,.,ın rıkar. 

'orln.rclı. il" ·r< a\"'ki!'.Nlr: hl:! ı • 
ın .. t "!\: nb:ır Su:cymıın'' 1 min • 
h'r =t>rs!'ri;,.1 astı; Hak: F.f't:n\ 
ele ~·ı bah:ınc ile me• taJl('ıı \ta ' 
~l l'l<r' fo<.!tlp Efe11cl'Jeri -. n r: 
ti. \"arıgml!l.ra kn ı btılt•n u ~ re 
hnnı'lan ibaret kı.1dı. 

KAD!RCAN KAFLI 

J<:adı.köy Ta.pu t! c.l mubafızlığın<Jall 
K!ldıl öy kazasm.n Bostaııcı mah'-1 

lesin le, yaz.mı:ıcı sokağaıda 43,43 k11P1 

num rnlı ııltı kıta araawn maliye ıı
zlne:ıl ııdına teaclll latanbuı deft.er(lal" • 
lığınca ıstenilmi§ ve yapılan arqtJt 
madn zu geçen arsalann tapu sicil 
lermd kayıtlan buhınmamı§tır, KadJ 
l öy kadastro mlldllrlilğü ile ' yapılal' 
muhaberede lıbu araaıarın ııahl~ 
bulunnıalart baaeblle 2618 nuınaf'91' 
kanunun 22 ind maddeelDln H fıJal'
sma göre maliye hazineal namına sı1 
ndanm ıs, 8, 9, 11, 12 ,.e 1' par,.ı 
numaralı tahtında ccman 107' mur•1'
ba metre olarak tesbit edildiği .,. 
mezkClr mahallenin kadastro ulu uaııs 
yapılm:ıdığmdan teabilin katlyet 1't1" 
bctmcdlğl blldirllmiıUr. pcftenıarı.rldl 
talebi üzerine, muba!tzlrtmıızca aeııet
siz tasarnıfat hUkUmlerine tevfilııaP 
tahkikat icrası nreWe tescilleri y• 
pılaca.ğmdan bahsi ~ altı kıta • • 
sa.da mtuk.lyet ve mWklyet.ın ga1" 
ayni hB.k iddiasında bulunanJAr ,. r 
ellerindeki delegelerlle llln tarlhl.J\~ 
tahkikat gUnllDe kadnr ,.e 942/41 

muhabere DU!Jl&raafle Sultanalınlett' 
Kadıköy tapu sicil muhafızlığına "" 
ya tabltıkat gilnU olan li mart " 
tarihine mtısadif ED.Iı ı;Unl\ ma 1 l 
bulunacak tapu memururuı. nıur 
ııırı UAn olunur. (704) 
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hakkı tank ua Pariıin bomlllrd•m 
Baaıwaı yer: Vakıı M•t•ua Parti resim 
&llO~~ sergisini =::: 14.oe ar. a.~ şereflendirdiler 

1-M • H.11 
a aıllll ~• • ...... la~ LM • 

• 
idare hletaaıu 

1.00 .. ...,, 

~ G1CUlaltatn 'Verdiği Mb~ 
1 ,,._ ~ıttme bakt.ş 

Riom mahkemesi 

Yıırl gemerintle ,....,,. •• 
nmızın hazıriatlı/Jan 
e.na taWİT edildi 

Derece aıaa•ara 
•DAiat w..0111 
A tıkara, ~ ( A.A.) - Genç re· 

sim i8tida.tfarnnm yurd içinde 
.gez.direrek onla.rd3ki. ~·at ru• 
1ıtmu hayat ve haidkatla imti. 
.zacmı temin ve yurd ve sana't 
güzelliklerini yer yer tanrtmak 
maksadiyle C. H. P. genel sek
reterliği tarafından döt-t sene· 

ü ~ Riyom mahkemesinde ü· denberi tertip edilmekte olan 
~ ncu celse açılmış, Daladyenin yurd içi ressa.m gezisinin dör
fa;~ dc11am edilm~. Reis düncüsü de 1041 yazında yapıl. 
ı-..,.2_1~alann millileştirilmesinin nnşt.I. Bun<lan evvel üç yıl içinde 
;;ı'P ıın_a.Iatı .üzerindeki tesirleri. hazırlanan 290 tablo ile birlikte, 
f n ~t1celerıni hatırlatmı§. bu halkevlerinin onuncu yıl dönümü 
abrıkaıann neCi.cn Paris civa- dolayrsiylc Ankara sergi evinde 

l'I1!._da toplandığını sormuştur. ı:.~ılan sorgide teşhir edilmekte 
. ":'aladye Parisin müta.ııassıs olan bu yıl geasme ait 103 tab
~1..:~fllağı olması bak.mımdan loyw mükaf&'Uandırmak ÜT.ere 
• -!Q.lann buraya toplandığm• C. H. P. umumi idare heyeti a· 
011dirnüştir Daladye millileş::ir. zasmdan Maraş mebusu Hasan 
ıne İ§inin tiıını müdafaa için Re§it Tankut, İstanbul mebusu 
~ernııuniyetini mucip tesirler Salah Cimcoz, Ç-Oruh mebuau 
,,~tığmi temin etmiştir. Mild· Ali Rm. Eren, Ankara halkevi 
deıuınumı bu hususta genel kur reisi lcel mebusu Ferit Celal 
I'18'Yın müsaadesinin alınıp a- Güven.~ Tevfik Ararat. ressam 
ı:nrnadığını sormuş, Daladye is- Refık Epikman, ve Arif Kap'tan 
~1§:'\re edildiğini, fakat kanunun mürekkep jüri bu sene geziye 
~rlanmasuım genel kurmaya ~ııkan 10 ressam.uruz tarafından 

~ıt bulunduğunu .söylemiş, bu hazırlanan tabloları teti<ik ede· 
l§te bütün mesuliyeti üzerime rek bunlardan Muğlaya giden 
al?Wum dc~tir. Şnaydern Selim Turan'ı birinci Kütahya. 
nlilJik!ştirilmeei mevzuu etrafın. ya giden Hakkı Anh'yr ikinci 
fa ,Daıadye burada alman netice- Vana giden Kemal Cere:n; üçün-
erm müsait olmadığını kabul 1 c.-U olarak ~şler. Birincinin 
~ bu müesseseyi bir nevi 400, ikincinin 3.50, iiçüncünün 
&izli kundakçılıl~ yaparak ı:ı.töl- 300 ve diğer yedi ressamın da 
Yelerdeki i~n cereyanını balta· 150 şer lira ile mükfı.fatlandınl· 
lam!§ olmakla itham eylemiştir. malarma ke.ra.r verildi 
ba.Iadye hiç kullanrlmamllj mal. Jüri 'h;veti ç~~ei1 b~.r m.ıt• 
Zeme mevcut bulunduğunu söyle- lu. t~ ~1• olarak Cum:hur. 
rniş, reis bu hususta general reısı ha_zı:tlerı de Y ... anlarmda 
Ganılennin ne diyeceğini 80~ ~aYJ!l eşlen bulu_:dugu hald~ 
muştur General Gamlen kendisı sergıye şeref vermı.~er ve Maa
hakkrnda ittihaz edilen cezai ~~ ~T:kilirniz Hasan Ali Yücel ile 
~ler dolayı.siyle bir şey söy. JUn azası tarafından karşılan
Ü)Nı+ı a,. jioi ~ Bu- rnışlardır. 
nun Ualerbie rds dem.ittir· ki: ~r".J:nln. tertip ettfij bu yıllık 

- Muharebeye sevkettiğiniz gezilerin güzel ama"t firilnleri ve 
ordunuzun kendisini müdafaa ~larm ~l!kMatlandınlma şe
et.mesini bekliyor. Ordu biliyor kıllerl Partı ıda.re heyeti bum. 
sunuz tenkitlere hedef olacaktır. d.an Maraı:; mebusu HMan Re
Gamlen yine cevap vermemiş, ŞJ~ Tankut ~ından Reisi 
tahkikat esnasında. 18.zım gelen <?ün!h~ hazretlenne izahat ve· 
<;evaplan verdiğini bildirmiş, r3mişü_r. . 
reis tank, muharebe ara;bası, ~~ bır. sp.at~ fa:ıla ka· 
!llayn :eibi milli müdafaa ile a• 18;.11 Buyük Mıllı Şef1miz san'at. 
la.kada~ malzmede kaydedilen kirla.rmuzın ~le:ini. takdir 
l:..-oksanlıklardan, i~ihkaırnJann ~yunnuşlar: ~ ll~ki gezil.er 
kifayetsizli~nden bahsetmiş, ıçın. kıymetlı dırektıfler vel'lllll-
fakat Ga.mlen yine susmuştur. lerRdi~ .. l"'l:~:ı.. , 

Gaınıen endüstri seferberliği eıs~ "u;ı:uunımuzı.ın san ~!-& 
hazırltklannın kifayetsizliği hak ve s.9:.~ at~arl~~tza . ~anır $0~
kında sorul sualleri de cevap. 1~rdıgı ya ~ın ılgi bu 1şın degen• 
sız bn-a.ıan:ur nı artttrmış ve gc~ ~amla;ı 

Reis burui ·sonra celseyi ta- mız ge~ onlann ışlenyle meş 
til eUılişf an Bugün Guy L:ı: gul. lan jüri heyeti büyük bir 
~atnbr dirJ~iı~-tir. sevınç ve heycean duy;muşlar· 
1 :Serlinde c;ıkan bir çok gazete- drr. 
er Riyoın davası He meşgul ol. :.:..:=====::====== 

1l1akt tadırlar Dolkic.e Bedobah-
er · • J ~ylc yazıyor· 
Af_.ıılanlar bir çok defa sulh 

azmıni isbat ctmi olduğu hal· 
d" k:i:fi sebep olmaksızın Dalad
~e Ve. himayelerinin Almanya.ya 

kadar katiller bulunmadığı tak
dirde 20 konıilnistin daha öldU. 
rüleceği:li ilfı.ve ctmi~tir. Alman 
askerleri bugün gömillecektir. 
Bu münasebetle bUtiln tiyatro 
ve eğlence yerleri kapanacaktır. arp ılan etmek gı"bi menfur bir 

. ı~78Yeti niçin istedikleri mese. UZAK ŞARKTA: 
Ri hak:ıwida ~ye kadar 

iYOlllda. hiç bir ~ söylenme· 
~~[-!ıeddediımez deliller hunu 
n:an, ektedir. Doyçe Aile· 
· Dl a Ça.ytung da. şöyle diyor: 

aladye ve Blum'un caniya· 
~D ha:ı> ettikleri Fransanm ye. 
oırnm:nc ve. <-ı.il!t1€sinc sebep 
nır•u ur. Rı~omda hakikat ara-

Cavaya. çıkan Japonlarla mfit. 
tefflc kuvvetleri arasında şiddet· 
Ji bir muharebe olmaktadır. Ge
neral Vavel Hindistana dönmtt.s. 
tür. Diğer t~r~t:ın ~ri~ ta
aruzlara genış olcilde musart oı
Il'.aması hasebiyle Felemenk 
Hindistan? hfılrfımeti de Batavi· 
yadan aynlmış, umumi kararg.l. 
hm bulunduğu Bandoenge gıt
mistir. 

''U:. lf.en bile bile onu or"'..ay:ı. ko· 
!l'.a~k llle!1'L '1ardan uza.klasılma
al!etj garıptır. Daladyeye şu su. 
rnu soracak kimseler bulun
ne Yor: Ni~n Fra.nsanın aleyhi 
ırı J1~ra.k Fran~a ile hic anl~· ŞARKTA: 
n ~ ıgı olmıyan Almanya ile Alınan tebliği Kırımda: Do· 
. U('"d"le vesilesi aradml7.? NL neçte Sovyetlerin tank hımaye

i_ın 26 ağuetoe 1939 tarihli mek- ~;nde yaptıkları taamızlar pUs. 
uplannıza Bitlerin vermb1 oı- kürtü1milşt.Ur. Kere şehrine ve 

~u,ını ~vabı Frnn ız milletinden Jim-ınına büyük hasar yapılmış
tlııma.k ~tedin~z? Nidn Fran• tır. Alman tayyarel~ri Voronej· 12 

mntc+ini ken<li kuvvetin" dek endUstri te islerine muvaffa• 
~ rsiz bir itimad beslemiyc sev. l\ıyctli hücumlar ya ... m,...lardır. el"'iniz? ....... .,. 

Rusyanın cenubunda en mühim 

P~t~~t Ml~lLLF,).ı!F, 
ru-ı~elu Alman ia..,.,.al kuv· 

\(tl • kom 'UJ 

11 en . '~!anı general. ~tup. 
el bır tcbh~ n,. .. ~tmiştır Ge

raı bir mnrttn 'öldfriil<'~ Al· 
;ı~~ ni.'r t · "r:ıc mukabil 20 
l: • ~ ~'. n. 1·11 .... tın a--it e;rtni 

· ll'mı_tır. J6 mart tarihine 

bir sanayı ş«ıri otan bundaki 
tasfiyehım,,~r. eun'J kauçuk 
fabrikası şiddetle bombalanmış. 
tır. -

LİBYADA: 
Sükunet vaı-:rr, YnJnrz ara 

sıra k<!§İf hareketleri yapılmak
tadır. 

... , ...... (AA.) - Remıen blldi· 
1 rlld1llM &Gre dtıD ... İng1ll& tana. 
reıert. ıı.dllll prlada Sen mbrt la. 
yııam. J11km Reııo otomobil t&briJU... 
- ....., mcam bcalıudıımaa •balı
.., ... falıdlla AlmaQa iCla talak 

1 .,., tanan Jmal ebneltted!r. 

••• 
a.lla,' (A.A.) - Aakerl lılr kay_ 

naktan .ll&!ıer ftl'Dl1or: 
Dün gece lııgUiz bomba tanareJ.ert 

IDtDllt 'Ye yangm twımlıalarUe Parilı 
b&Y&ltalne hOcum etmı,Jerdlr. SMI 
halk anamda ehe~ miktarda 
ölU ve yaralı vardır. 

ı.aı latallu'llmt )'Udlmlle .Yllmatı. 
tarm kaldmlmuma derhal b8flanın11• 
tır. 

• • • 
Clemıont FenıMI, 4 (A.A.) _ 
DUn ...._ Puia ~ün 

bomherdmıam ha.klanda alman ilk 
.ı:ıı&ıbeıioe göre, •oo ölü ve 1000 
kadar yanlı 'V'&l'dir. 200 hlnanm 
i:ahrip edlldiii llÖyieni)W. 

••• 
Pan., 4 (A.A.) - Jngi:liz bava 

kuvveteri ta.rafmdaın dUn gece ya. 
pı1an bolnbardlmanl&r neticesinde 
Par.18 banliyöeilndeki maballeleriıı 
~bet edenlerini bu sabah Amiral 
Darlan gezmiştir. 

İMLA 
BAHSİNDE 

Bir Dikkat 
Noktası 

(Baş t.arafı t nck1e) 
lmim ha:!fleri.m!zlc yazı a.bildiği 
gib! yazarlar, lüzum gbrülUrse ya. 
mnda da kendi iml&.amı göste.rtr. 
!er. Bilirler ki dil denen şey göı 
i~n değildir, kulak içindir. O ya. 
ba.ncı adamın a.dmı seste değiştir. 
meyi Ustün görürler. 

Dünkü Akşam gene bu bahse 
dönerek kendine uymıyan gaaete
leri uıt.riJyor: 

"lmıa millidir. 
'Has isimler İnönü anaiklopedi. 

sine ne şekilde ya.zıJaca.ksa ibütün 
matbuat& o şekilde y3ubıuı.lıdır." 

Arka.daşmuza. tolaylrk olsun d'.· 
ye (inöaü Anaiklopedisi)ne bu a.d. 
131'Dl naa4 yaztlacağmı ara§bralnn. 

İşte (İnönü Anai!ldopedist proga 
ram~d1reJctUprojem)edilebaa.. 
tmlım§ rise.le elbnilıde. !faalif Ve
blliti bastırmıştır. 
ll inci sa.yfad.an epu ıberelc.ri o. 

kuyonız: 

''Bu islmlerlJI (yabueı l&lnıle. 
rJn) leldi türkçede alışılan \'e mu. 
nf5 gelen söyleaite ve yuıl11& ıö .. 
re ta~ in edilmelidir. 

Bunaala beraber söyleelt ~·e 
yazılı~ı ulmda 1Jqka tBrltl olllllla
rı da müracaat 1,aretile madde 
halincle ka.ydctmelldlr 

Dilimizde ~ '-8 balPo 
rnrya.n lslmler beynelmilel mefh•r 
olan tellffazlaıile \Oeya mahalU 
o;öylcnlşlerife kaydedilmeli. imli· 
ian bizim harflerlintwe ve yar.ı ltL 
barlarnnnıa uymryan coğrafi adlL 
n ~ndi yau ,.e lmJ&muıla JUID9e 
mız tabiidir. Fabt 1U>larma uıJ
lanndalq sekilleri dettedeceğlz." 

İştt> bizl~re örnek gösterilen l· 
nönü Ansiklo~ yolu bu yol; 
Mr do, fazla olarak, Türk Dili Ku. 
rw:nunun ycnl çıkan imIA. kılavuzu• 
M ba.ka.lım. 33 üncU başlangıç 
sa.yfasmda şunlan okuruz: 

•"Tarihte ve coğrafyaya alt kel 
adlano bizde söylendiği gibi yazıl. 
"Daııı CH88f.ır; ancak l&tin asımdan 
alf a~i olan dUJerdeld ba ıılbl ö.. 
~el adlar ansiklopedilerde w~ yük· 
sek illin kltapJannda kendi ·dille· 
rlnclekl yazılı,larile yaulıp JizımıJA 
okuna3lan da )'Ullarmda g6sterf. 
lir.'" 

GörUyorJunuz ya, aml kaideler" 
2.Ykın giden Akşam a:rlcadaımmı .. 

. Gueteıer ne :msiklopediclir ne 
)ilıkl!ek ilim kits.bıdlr. Bu~rda 
1Iendi imlilanıu )'anla.nndg P 
t~nniye lüzwn yok; fa.kat isteye. 
nm Yapması da Yaeak değil, Ya
!ak olan b17.im matbuat tarihine 
bir Türk kadar adı karışmış olan 
CÇö~) tali!fuzunu (ChurchHl) 
sek~e sokmak ve okuyuculara bu 
f™'!P, Yaba.ncı iınlAyı (Çörçil) oku. 
maya zorlıyara.k, bizim imlAm:zda 
::ı.sJl olan 3Ckil ve tallffuz birliği· 
ne ikilik sokmaktır 

Radyo bugün Pzetelerin hep. 
sinden fazla dinlenen bir milcssc. 
se. Burada spikerler bu yabancı 
ısimleri ainliyenlenn gözlerine 
göstermiyorlar ya? Onlara bir ses 
verip kula.1<larnnıza o sc.."1 yolla. 
malı:tadırlar. Bunu öyle &ealendb·· 
mek caiz oluyor ela böyle ses?en. 
Jirild;ği gibi yazma.k ned~n suç o
luyor? 

HABERLER V N PAPEN 
C:avada 
<a.. tarafı ı ..... ) 

Vlll. 4 (A.A.) - o.J'.t: 
İDdramayuya çıkarıım.ı, olan Japon 

kuvveUeri. p.rkt Holanda Hlndistanı 
bUkQmetinin merkezini nakıctml§ ol· 
dutu Bandoeııg Gaertne •""-''me:ırte dJr. ,,. ... u • 

B&ta'iy& • Banlioeq llm91Mti1• bat_ 
tı Japonlar tara!mdaıı keallm1fUr. 
. Loadra, 4 (A.A.) _ B.B.O: 

Müttefik kuvwtıer, Ca.vo.da. anu • 
da.ne daY&ıuyor!ar. Kanh mubarebel.r 
hAIA deYam e<Uyw, Dan sec:e Bando. 
engdeki mtıltelik karargtlunclan ah _ 

nan son haberlere göre müttefik J;uv_ 
vetıer bütün ceJ>be&erde vaayete hl 
kim bulunuyorlar. Japonlarm :yel tak 
•iye kuvvetleri aldıklanna dair bir 
haber YGktur. MQttetık tayyareler, Ja.. 
PGll harp -.e nak11ye gemJlerl:ıe ara.uz 
-ıdınyor\ar. 

Rembıuıgcıa bulunan on w .Japon 
ll&kliJıe ~ ,-.dlsl havaya u -
~Jmuı, bqka bCr yerde diğer ik1 
dOfman l'elD1abıe tam iabeUer vuku 
tı.llınu~. bir HollUICI& denialtısı da 
bOyOk blr Japoın B"eıni.ebd b&brmlf, 
bir hava IDeydanJncla b&valannıak be· 
re bulunan OD 1kt Japan aYCı tayyaresi 
tnltraıyOız •tetlie tahrip edDmifUr. 

18 avcmm. bJnaayalnde buhmaıı 
CO Japon boınbardınıan tayyaresi Ban_ 
doenga. hUcum etnıJıtır. 
BiR trALYAN GAZETES1NE GÖU 

Rama. ' (A.A.) - Stefanl ajan.sı 
bildiriyor: Cava muharebelerinden bah 
tede."l Popoıo dl Roma diyor kl: 

Batavya ile Surabya hem doğudan 
tem de batıdan taarruza uğnyor. ca. 
va. adası ikiye ayrılmıştır. ÇQnldl ti _ 
rnalden ilerllyen .Japon kuvvetleri cenu 
1ba varmak Uzere bulunuyorlar. Mu _ 
harebenln 1lçUncU g1ln\l vazıyet, mııt_ 
tetikler için ümitsiz görUnUyor. 

isviçre ile ticaret 
müzakerelerine 

başlandı 
ııviçre llereu reisi 
neticeden ımıtwar 

Anka.rade.n verilen bir ha.bere 
nazaran, lsv!Ç're ile ticaret müzıı. 
kerekrine dün Hn.riciye Vekil.le • 
Unde başln.nmıatır. 

Türk heyeti; Hariciye V ekalet.i 
umumi lit:lıbf birinci mua.\inl Cc· 
vat A~Jkahnm reıiıısliğinde, Tica.ret 
Vekiletl m.üste,,ar Tekili ve dı~ ti. 
ca.re.t. dairesi ~ Cahit Zaman
gll, Hariciye Vekileti lkt.-.t dal. 
rdi u.-num müdür muavini Nuret. 
tin Pmardan mtıreıdı:epti:r. Altı k·. 
şil.ık laviçre heyeünc, laviçrenin 
l:ıitı;oik mühim t.kaftt mua.lıedelc
nni alrteden ~nrcl riyaset et. 
mektedir. 

Müzakereierin ııe kadar devam 
odeceği :ımhlm dcğilee de pek u· 
zu:n aürnrJIYeooği zannedibnekte , 
<iir. 

laviçre heyeti. reisi bu hususta 
.iemiıjtir ki: 
"- Biliyoraumız Jti 941 tcmmu. 

zund~rı. İsvlçre ile l'üıkiyo r. 
resmdadı:ı ticarl mUnasebQt kesil • 
~tir .. lki memleket, herp clola.. 
yWJe b1r ırat daha ehemmi} et kes 
beden bu m~setıa.tı tekrar ve 
nıümkün mertebe n~aı bl r RCJde 
sokm~ mecburiyethıde<tr 

farll ceplles,al!e 
(Bal tanlı ı iDcille) 

Şimal cepbeaiılde, Leningrad 
bölgesinde de şiddeti! çarpı~ 
lar devam etmektedir Alınanla
rın, mahsur bulunan °16 ncı or 
duyu beslemek üzere sa.rfettik• 
!eri gayretler bop çıkımtır. Bu 
ordu şimdi artık bir kumandaya 
tabi değildir. 

Sovyet 1..-ııvvetleri, Alman or. 
dusunun bakayelerini şimalden 
s1'rştrrıyor ve Letooya hudud. 
larına varmış bulunuyorlar. 

Stara.ya Rusya bölgesinde .\l· 
manJar, iki günde 2000 ölü bı• 
rakmışlardır. Aynı cephenin di • 
ğer bir kesiminde de' 800 ölil 
bırakmışlardır. Burada beş .etra
tejik nokta ele geçirilmit'tir. 

Merkez cephesinde Katinin 
bölgesindeki ha.reki..t tıı muvaf" 
fakryetle gelişınektedir, Sure.da 
son günler icinde Almanlar 1200 
Nü vermiş ve mühim miktarda 
mı 1, 'elif harp malZJemesi kaybet• 
mL~1erdir. 

Moskova, 4 ( A.A.) - Sıv,.et 
akşam tebliği: 

3 mart günü kıtalarımız del. 
mania şiddetli muhllftbeler yap
nırslar ve Faprt Alman krtala· 
rı tarafından tesis edilen mub.• 
,·-emet .merkezlerini ~atıp tah. 
rip etmişlerdir. Kıtalarmıız, cep. 
henin müteaddit kesimlerinde 
ilerlemişlerdir. 

2 martta hava sa~lan eena· 
~nda d~manın 8 tayyaresi dil
ııürülmUş ve hava alanlarında 
52 tayyaresi tahrip edilmiırtir. 
O gün topyekün 60 Alman tay. 
yaresi tahrip olunmu~r. Bi-

. zim kayrplarrmn: 11 tayy-Al'Cdi::-. 
Manıtan geç.en 1remiler 

ateşe tutuldu 
Berlln, 4 (A.A.) - Alman ordulan 

başkumandanlığı, Alman bahrtyeei 
bataryalarmm 3 mart g{lnll &fle tıstU 

Hadiseden aağ ve aalim 
Jrurtulduğu için 

Muhtaçlara 
1000 lira verdi 

o 

Ankara vauıı 
Nyök elfire 
teşekklr t.ttı 

Aııkarll, S (A.A.) - Almanya bü_ 
yUk elçlai eksell1ns Von Pape.n Jlo An_ 
kara vallal Nevzat Ta.ndoPn arer.n .. 
da &f&lıdaki mektuplar teati edil .. 
mlfUr: 

Ekadlna ADkNa va.Ual 
New.a& Tandotan 
Ankara %8 1ulxıt IJU 

Aziz ekaelAns, 24 şubatta vukubulan 
tıAdiacdeıı, mesut blr tesadüf eseri o_ 
larak sat ve aaUın kurtulmam dol& • 
yıalle, cenabı hakka vo TUrk dosUan.. 
ma minnettarlığımın bir ıılganeal ol • 
mak üzere letten 1000 Uraıık bir çek 
takdim ediyorum. Bu naçiz mebllğt 
tehrln muhtaçlarma ~VZI ettırmenl • 
si rica ederim. 

Aziz ekMl.A.na, derin saygılarımı ko
l:ul buyurmanızı dilerim, 

Aiıııılallya ~ ~ ebeilna 
P. V•Papea 

Ankara: t aur.rt 90 
Bay Büyilk Elçi, 
EkııelArımmın bOytlk bir rotut Meri 

ol&J'ak ıtınderml;, olduktan 2S §Ubat 
19'2 tarihli mektupla meıtulu 1000 
liralık çeki aldım. 

Çocuk Ea!rgeme kurumu namına 

~ndcrdlğ'lm ve yoksul çocuklann de • 
rln m!nncttartığmı mucip olacak bu 
değerli armağaDmr.zdan c!oiayı gerek 
Ankara ,ehrinln Ye gerek kendimin 
en mcak te§ekk1lrleriml%in kabulllnU 
rica eder, en derin saygılarımı swıa -
nm. 

Manş.t::. lnglliz gemilerine karp ateo ••••••••••m
açtığmr tebliğ ediyor. nnprıan 1'9Dılle. 
ri ateşten aakmm~lardır. 

Japon tayyarelerinin 
hücumu 

(Baş tarafı ı ndde) 
di üstü ve ta.kriben yamılf8r saat 
fasıla ile yapıhnıştn'. Japon teş. 

KOMOR 
TASARRUFU 

o 

kileri, tayyare gemhırlze mensup Is! aabal elektrill 
a\·cıarın ve gemieıimi:zdıeiki tayya-
re k&r§ı :ko.)'llg tupennni eıkı ve f8 rll!88JlllD 
ş:ddt'tli atQŞilıc karşılaıımışttr. !le 
t"Aklle dahiı düşman tayya.re}enn. Ağaçh linyitlerıle 
dCJı yalruz 3 tanesıl tayyare gemi• 
ııi üzerinden bombralarmı atab"le • işletJlmesi tetkık edıl yor 
cek bir duruma girmek imlrlnmı Ankara.dan bildir'Jdiiine göre. 
hula.bibnişlerdir. Gemi, yıldırım k.ömıirdcn tasarruf ıçin al~alk 
süratilc manevra ~ blltlln tcdbirlorl tetkLlt etmek üı:el"e :llt
bom!:ıo.lardan sakmmıştır. Bu gru. t.Jsat VokR.leUnde toplanan ko • 
pun başında bulunan bomba tay. 
)ıs.resi, tayyare gemisinin gilver- misyon. çalışmalarmı blt.:rmiş, ha· 
teeine saldrrmağa teşebbüs et.mi~ :~ğı raporu veWcte vermJ§ • 

j!'C de hedefe ı 00 metreden daha Bu raporda, tsşkömiirü yerine 
o.z bi,. mesafede bulunduğu srra.da 
tayyare karşı koyma toplamım nid mUınkün olan yerltroe lınytt kul • 
detl1 ateş'le dUşllrWmi}ttUr. l::uıdmnsı ciheti d-e tetk'k edilmek. 

1kincl hUcum cımasmda dil§man todir • 
t.."'Şklltne dahil tan::relerdcn yal Alikadarla.rca, İstanbul elektrik 
ıuz 5 bomba. tayyaresi, bombalan. saııtra.linin de "Ağaçlı" linyitlerle 
ıu atmağ:ı müsait bir dununa gı.. işl&tilmeSi ~-olunda dn tetkikler 
~ebilmişlcrdir. Bu defa düşmen 1_Ya_p_ıım_a._k_tn_dır_. _______ _ 
oomhe.lun, tayY3-l'e gemisinin bl • 
rincL hilcumda.klne nazaran daha 
1 ak nine düşmtlıı ise de ge°nc hfo 
bir isabet olmamıştır. HucUUU: 

B artaıu.ş Gençli il 
llilblnden 

lsvkre ile 'nlltiyc ares~da tı• 
cııri münasebat~ giltl"tiren bir 
~le de transıt vo nekliye zor. 
luklar.Ldır ve bunların ilttihanıı bir 
ha~ gUçt~r. BUtUn bu gilçIUklere 
ı"ft.gntrn Hti memleket aN?.suı~a u • 
mnml bir a.nlqma zenıını bul 
f)lleceğini ilmi t e<liyoıınn. va:i~:: 
ınin ve m:nanuı Jmkan, ve gııAlUk 

j~tira.k (<len 18 clilşrn:uı bomba.rdı· 1.2-942 tarihinde yapılan sene. 
rnan tayyarcsinden 16 eı dU Urül hk mutad kongrede ckoorlyct te. 
_ıı"JıUilş;tur=·-=---:-----·-----I m·.n cılilcmedig:irıden idare hey~. 
Alman ~~tıyar"-\rer ti intihabı ~ .. "12 t.=!rhinc rostJ:-

1 · • bilm de.;;,. ""i • ennı ez ı;:. .. ım. Buna :rağ 
men burada b;r netice atmak ~ . • 
şahsan elimden S-elenı ''"pa ~n 

. ! bil'rsf ,, "' eagı. 
ma emın o a ı niz. TUrkJycde 
çok lvf lta.q~tlandnn. Btın<lan d la 
> t ı:ok bahtiyarım:' 0 

• 

• J v yan pazar günü saat 11.30 a talik 
<Baş tarafı l inrjdc) Nlilm tir. 

s~ bü.v'ıik Ac:gôl k·y1smdalt! Elknb. . Sözü geçen günde msabi elese. 
r~ havt' .. alanına hucum etmi§ler • 1 rıyet hasrı o:ı;un olmasın intihap 
ilir. lngılfa tayynre karşı koyma yarılacaguıda.n saym aumızm nü. 
:Oı><.:ıısu, tam bir şa§rrl.maca uğrr. fus ciızdan arılc birlikte kulübe 
nı~tır. Ay ışıi;"lnda görüş çok iyi teşrlf buyurm:;.tsn rica olunur. 
ı~~· .!fıwn alanrrı.m batı ktymndaki rmZN ~r.ınt MCZAUERAY 
buyuk hı:.ngarlara mUt dd"t bo · 
bslar ta.m • . ea 1 

• m j 1 - Geçen konr;r~ z;ıptın·n c. 
ole.rek ıea.bet e~Ur. kunmaGr 

~omhalar.m infiJakından son;ı bü. 2 - iuare heyct.i.r.>ıı ıbr&m 
ZAYl - Ziraat b:ınkaaı latanbuı Yiilr yangınlar <;Ylunıştrr. Yerde • ~ _ y b ... fdar . ' 

§Ubealııe vukubulan tevdla.tı Dlübe in h.Wl.i)ctı. miktarda tay:vare ve iki • n e:v~tı e mt h;_br. 
mezktlr ŞUl>e tarafından Yedhne i{: e_ ı depo Y&nmıştn-. Birçok benmn de (1G43C; 
dilen S.t.941 tarih \'e 23167 numaralı 

1 
Jl09u hııvaya uçmu~tur. Çok te::.ir· PO/ / ,.., • 

cllzdnnrmı zayi eltim. YeııiAıini alaca_ li oloıı bu taarruz, ancak )arım 52.· • ~'!-
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. ' :n. snrmu,tur. 1 T 1 r. J '-. 

SalAlıadcUn ı Gece ""---d P .... ~ ·ı 1 ar at: n~ınaa vır li .,_.._ an sonra o,..,,a1 __ , 

ZA Y1 - Biri 131 diğeri 161 nunıa. n nıanındaki tesiaere de bo:nbıılar . , yfir~ama 
ralı biri bana ait • , öbUrU de aileme ı k t!lmıştrr. Porto:tjt elektrlk fabr;. Ga: t:ı •. Arnp ~ . ı.ldl' Alaca 
aft olan l'd büyük ekmek kartımı za 

1
.t31 C~\·anna bı>rıbalar dilşmu5tılr mc clt sol n~ııd:ı 42 nı...,.. u:ıC:a turan 

•l ettim, Yenisini alacaA"tmdıuı eslcfsı: 
1
/ 1 ngz·na yakın Tnnta civarına~ İhsan. dUn gec T r1~t.' • caddesin -

nln hUkınU yoktur. Bcıyo4ıu Evliya .'>r h~v!1 ::ı.lanı kez:ı Alman tan"· den geçerken, Ycn:şehlrde Hasanın 
Çelebi Aylaastı sokak No. 12 

1 
ıelerının hücuınuna uğra;.mşt·r ıtalı\•c,,_'lc! l' ... tıp kalk~n Ömer yolunu 

Yako Franaez Hangarlara Ve l!ÇUf alanına tam İ- ' kesmı,. Czeruıe atıımı~tır. Ömer ıın· 
-;~~~;:=~~~=--=-~~sahe~~tl~e~r~ohn~u~~~tur~.------= del ı b•ç'lkl.:1 lhsa:u ynralamı~ kaçmak 

M.M.V. Deniz Merke S i t.crkcn yıılr.o.ıamnı~ur. • 
z atınalına Ko111iayonundan· Yaralı tetıavı nıtma alıllJDJltır. 

ı - Beher metresinin tahmin edil bed • OTv~ıouıı. ntn KADINA en eli 445 ım 1 putıuk kumaşın pazarlık ekalltm ruş o nıı 25.000 metre kc. ÇAHJ>Tl 
zartesi ı;ilnü saat H te MM V esı 9 mart 19'2 tarihine raaUıyan pa· Şoför Arif. Jdaru.ndekl otomobille 
lecektır . · • • binaaındaki komiayonumuZd• icra •dL dUD kllprU UZcrindeıı geçerken, Unka_ 

2 - ~6 kuru~ mukabilinde §artnameainl pıuımda 23 numarada oturan Naime 
eksiltmeye E:"lrme\( 1 ,1 almak iltiyuılerin herctııı ve adında bir .kadına aupı:llfbr, 

kbu 
8

' yenlerin de 1362a liralık kaU teminat mektubu mıclm muhtellt yerlerinden atrr •. 
veya ma zu ve kanuni vealkalarUe birilkte belli JUD ve eaatte ko ı' r•tte yaraıanmJ§, eliJlaf hagt---aın"' 
mı.yona mUracaaUan. (la&a.1'1'6) • ...,,.ıe .. 

kaldmlı;ıu§tır. Şofl:lr yakalanmıştır. 



SATILIK EMLAK 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. .Mevkti ve cinsi 

X l506 ÇeDgelkliy, kaldırım yolu "Yeni yalııız sem,, ıoka. 
ğmda eski 37, yeni 37 11unuı.rah 183860.48 metre 
murabbaı tarla 

700 Boğaziçlııde, Gökdemlr arauğl, pa.fta 1, ada. 12, par. 
sel 1, kapı eski 24, yeni 4, taj 4,4;/1 numaralı 158.50 
metre murabbaı ahşap evin 6/24 hissesi. 

835 Aksaray Gureba Hüseyin ağa Mah. §ekerel ııokağm. 
da, pafta 1811, ada 884, parsel 14 kapı eski 10, yeni 

17 numaralı 118 metre murabbaı bahçeli ahşap evin 
1/2 hi.esesl. 

111:; Pangalt! mahallesi, dolapdere cad. pafta ~. ada 632, 
parııel 8, kapı eski 256, 358, 260, 262 numaralı 209 
metre murabbaı arsa 

1176 Beyoğlu, "Galata .. §ahkulu ma.h. "mUeyyetzade., ae. 
ıaserCi çıkmazında 'topçu başt çıkmazı., pafta 37, 
ada 285, parsel 43, kapı eski 21, yenl 21 numaralı 
81.215 metre murabbaı arsa. · 

1559 Kadıköy Hasanpaşa mah. Fa.ikbeY, yeni kurbağalı
dere sokağında parsel 1, kapı eskl 5, yeni 7, en yeni 
215 numaralı 163 metre murabbaı arsa 

11560 Kr.dıköy, Hasanpaşa maıı. eski Faikbey, yeni Kur. 
bağalıdere sokağmda parsel 2, kapı eski 15 mUk. 
25/1 numaralı 202.82 metre murabbaı arsa. 

1561 Kadıköy Hasanpaşa mah. eski Faikbey, yeni kurba. 
ğalıdere sokağında. parsel 3, kapı eski 5 mUk. yeni 
25/2 numaralı 210.29 metre murabbaı arsa. 

1562 Kadıköy Hasanpaşa. mah. eski Faikbey, yeni kurba. 
ğalıdere sokağında parsel 4, kapı eski 15 mille. yeni 
25/4 numaralı 208 metre murabbaı arsa 

~3 Kadıköy Hasanpa.şa mah. e.ski Faikbey, yeni kurba
ğalıdere sokağında parsel 5, kapı eskt 5 mUk, yeni 
25/5 numaralı 122.39 metre murabbaı arsa. 

1564 Kadıköy Hasanpaşa mab. eski Faikbey, yeni kurba. 
ğalıdere sokağında parsel 6, kapı eski 5 mUk. yeni 
25/6 numaralı 98.24 metre murabbaı arsa. 

ll56l5 Kadıkliy Hasanp!l§a mab. eski Faik.bey, yeni kurba. 
ğalıdere aokağında parsel 7 kapı eski 5 mUk. yeni 
2.S/7 numaralı 98.82 metre murabbaı arsa. 

U567 Kadıköy, He.sanpaşa ınah, eski Faikbey, yeni kurba. 
ğaJidere BOkağmda parsel 9, kapı eski 5 mllk. yeni 
25/9 numaralı 538 .. 35 metre murabbaı arsa 

1668 Kadıköy, Hasanpa,.o;a mah. eski Faikbey, yeni kurba
ğalıdere sokağında parsel 10, kapı eski 5 mUk. yeni 
25/10 numaralı 267.7• metre murabbaı arsa. 

1569 Kadıköy, Hasanpaşa m.ah. eski Faikbey, yeni kurba. 
ğalıdere soltağında parsel 11, kapı eski 5 mUk. yeni 
2.S/11 numaralı 267,17 metre murabbaı arsa 

16'10 Kadıköy, Haaanpaşa mab. eski Falkbey, yeni kurba. 
ğalıd~re sokağında parsel 12, kapı eski 5 mUk. yeni 
25/12 numaralı 267.17 metre murabbaı arsa 

l671 Kadıköy, Ha.sa.npaşa mah. eski Fa!kbey, yeni kurba. 
pııdere sokağında pe.rsel 13, kapı eski 5 mUk. yeni 

26/13 numaralı 221.19 metre murabbaı arsa. 
15112 Kadıköy, Ha.Mnpaşa mah. eskı Faikbey, yeni kurba

ğalıdere sokağında parsel 14, kapı eski 5 mük. yeni 
25/14 numaralı 298.77 metre inurabbat arsa 

1578 Kadıköy, Hasanpaşa ma.h, eski Fa.ikbey, yeni kurba. 
ğalıdere sokağında parsel 115, kapı eski 5 mUk. yeni 
25/15 numaralı 2315.56 metre murabbaı arsa 

l!W4 Kadıköy, Huaııpaşa ma.b.. eski Fa.ikbey, yenl kurba. 
ğatıdere sokağında parsel 16, kapr eski i5 mUk. yeni 
215.16 numaralı 223.49 metre murabbaı arsa 

1690 Bakırköy, Kartaltepe mah. İncirli araziSi harita 
439. kapı eski 1, 16 mUk. No. ıu 4524 metre murab. 

bat arsa. 
1675 

2002 

x 2281 

2299 

2301 

2318 

2329 

2483 

Tatavla malı. Muhtar "Muhtar Sadettin .. sokağında 
eski 3, yeni 3 numaralı t.aJuninen 77,57 metre murab
baı maabahçe bir bab menzilin ''ahşap evin,. 2/5 

bissesl 
Üsküdar İcadlye mah. eski doğramacı Simon, yeni 
saatçi Sehpus "müneccim başı,, sokağmda eski 15, 
12, yeni 12 kapı numaralı 281,50 metre murabbaı ar11a 
Beyoğlu Koca.tepe mah. Kuzukulağı ''Hayriye,. soka. 
ğmda pa.fta 152 ad& 535, parsel 4, kapı eski 2, 14 
yeni 2,U numaralı 281,75 metre murabbaı ar.ııa 

Beykoz, Kavakdere cacL Beykoz mescidi sokak e.ski 
73,75 yeni 6İ,63 kapı numaralı 81,58 metre murabbaı 
dükkA.m mUşteınil evin 2/3 hissesi 
Beyoğlu, Kalyoncu kulluğu mah. Kordela ve kA.hya 
bey sokaklarında pa.fta. 18,ada 446 parsel 24 kapı eski 
1, yeni 1 numaralı 47,50 metre murabbaı arsa 
Üsküdar, yenime.halle, yenimahalle "AllA.me,, cadde. 
sinde eski 55, yeni 51 numaralı tahminen 27,67 metre 
murabbaı berber gediğinden munkalip dUkkAn 
Üsküdar SelA.ıni Ali mah. SelA.msız cad. ''Selll.ıni All 
et. ııokağt,. eski 308, yeni. 272 kapı numaralı tahmL 
nen 85,68 metre murabbaı berber gediğinden mun-

kalip dUkkA.n. 
Beyoğlu Kuloğlu mah. Altıpatlar sokaıtmda pa!t& 
24, ada 488, parsel 27 kapı eski 11, yeni 11 numaralı 

62,t50 metre murabbaı &1'88. 
Beyoğlu, Kuloğlu mab- çukur cuma sokağında pafta. 
2•, ada 488, parsel 17, ka.pı eski 1,3 numaralı 120 

~tre murabbaı arsa • 
Beyoğlu, Kalyoncukulluğu malı. Ömer. Hayyam cad. 
pafta 19, ada 455

1 
parsel 6, kapı eski 35,37, yeni 

37 39 numaralı 174 metre murabbaı ansa. 
B~yoğlu, tom tom mah. SelA.tin odaları çıkmazı 

Kıymeti 

T. L. 

3677.-

112.50 

us.-

163.-

200.-

2150.-

147.-

us.-

119.-

538.-

321.-

321.-

321.-

265.-

359.-

283.-

268.-

452.-

2159.-

225.-

845.-

2815.-

l<ia.-

609.-

10.s.-

938.-

1200.-

348.-

Kamlmuranın nuslıı.rdan korkusu 
yoktu .. Neng • Po körff'zlne kapağı 
a.ttıkt.aıı ııonra, naııJl olsa Çinlilerden 

yardun göreceğini umuyordu. 

·bü.kömeti blr&n evvel • yani ki§ 'bastır 
mailan • bnnlan öğrenmek, ona göre 
ciddi t.edblrler almak istiyordu. 

O gönlerde ı,lmal cepheslnüe mu.ha. 
reha bütün ,iddet ve dehşettle devam 
edij'ordu. Al;'llstoııı ayı tam çarpLSffi3. 
boğuşan me'11imlydi. Mançurlden inen 
Ruslarm kuYvetıerlnl anlamak mü.m -
kün olamamıştı. (llarbln)de ne kadar 

asker vardı? (l\lukden)de yapıla.n ye
ni JstlhkAmlar müdafaa bakunmdan 
ne dere<ıeye kadar bir kıymet ve ebem. 
rniy4't ifade edeblllrdJ? ı,ıe Japonya 

Marşa.! (Nogi)nJn de o gtlnlerde 
Pu:t Artura büyük bir hücum yapaca
ğı bekleniyordu. Rusların ,tmalde çok 
sıkı'!lık bir '\·aziyette olduktan muhak. 
k:ıktı. 

Kamimura blrka~ günfük bir deniz 
yolculuğundan sonra, (Nogasakl) u _ 
rııanma geldiği zıuna.n buradaki Ja _ 
pon ıwvvetlerlnln Çln sı.\huterlne aev
kedildilı'!n I öğrendi. Bu haber de Ka. 
mlmurayı eevlndlnnJştl. Son defa top. 

4 M AR T-1942 -eze:_ 

• ' •• ,~~ ,_ 1 ... ....... • • • 

18,00 program, -.at ayan 18,08 Rad
ya damı orkestruı 18,•5 Ziraat t&kn

mi ıs.~ konU§M& <Dl§ politika hldl.. 

.'!releri) 19,10 Fuıl heyeti 19,30 saat 

ayarı, ajans 19,45 serbest 5 dakika 

19,50 Fasıl progra.mmm ikinci kıanu, 
20,15 Radyo gazetesi 20,45 Bir marş 

öğreniyoruz 21,00 konuşma (Sağlık 

sa.ati) 21,Ui Şarkı ve türkWer 21,•ts 
Riyaııettctimhur bllndOBU 22,80 saat ._ 

yarı, ajans ve borsalar 22,i:>-22,50 
Ya.rmld program Te kaP&mf· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lc:abmda Günde 3 Kate AlmabiJir. Her Yerde Pullu KutuJan lararla Jateyiniz.. 

r 
' 9culot 

• 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve ıniktarl&rile cinsleri ve eksllt. 

me gUn ve saatleri a§ağlda. ait olduğu llsteSi hizasında yazılı aqap travers. 
ler her liste muhteviyatı ayn ayrı ihale edilmek U.zere ve kapan zart u.euJ.Ue 
Ankara.da tdare binasmda satın almacaktır. Bu Lşe girmek tsUyenlerin Us. 
test hizası:ııda yazılı muvakkat teınJnat ile kanunwı tayin ettiği vesika ve 
tekliflerlııi aynı gtın eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon 
reisliğine vermeleri ıwmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank&rada malzeme dairesinde Haydarpa. 
şada teııellüm ve aevk §e!JJğinde, Eakl§ehir ve Sıvasta idare mağazalarmda 
dağıtıı:maktadır. (2564) 

Beher adedin Muvakkat Eksiltme 

Liste m lk tarı muhammen bedeli teminat gün ve 

No: Cfruıi Lira. Kl'§I. Lira Kn§. ııaatı 

1 46000 Cari hat kaym traverai 463 11899 -
2 24900 .. " 

3 74 5906 30 

3 8500 .. .. - i 63 29151 6S 
4 9760 

" .. • 15 - 3660 - 12.8.l!H2 
5 27440 .. " 4 80 78315 60 per§embe 

6 24~ .. .. " ' 80 
7144 4-0 115,30 dan 

7 15000 Me~ köprU traverıi 11 80 83215 - itiba.re.n 

5000 Basit meşe makas travenri 8 150 

8 13200 Dar hat kaym traversi 2 50 2475 -

••• 
Muhammen bedeli (4250)Ura olan 5000 K.g. Marangoz tutkalı (10.8.942) 

salı günU saat (14) on dörtte Haydarpaşada Gar blna.sr dahilindeki komis. 
yon tarafmda.n puarlrkla aa.tm alnıaca.kt.ır. 

Bu işe girmek istlyenlerln (637) lira (50) lruııı§luk katl beminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık gtınü saatine kadar komis. 
yona mUraca.e.Uarı lAztmdır. 

·Bu işe ait şartnameler komi8yonda.n parasız olarak dağıt:ılmaktadıT. 
(2976) 

~ .... 
D. D/253 numaralı tarife Karabük demir ve çelik fabrikaıan mUesse11e. 

ılnln filkt1 istasyonuna veya bu istasyondan sevked.llecek nakliyatına da 
aynı §artla te§ınil edilmiştir. (1533-2934) 

• • • ., 
Muhammen bedeli (7500) yedibln be§YilZ lira olan 15 ton bula§rk aabu. 

nu 17.S.942 ealt gUnU eaat 15,80 d& k&pa.lı zarf usuıu ile A.nkarada idare bl. 
numda toplanan merkez 9 uncu komıayonunca aa.tm aJmacaktır. 

Bu .Lşe girmek istiyenlerin (1562.50) beşyUz altmış iki lira elli kurtl§luk 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli.fierini aynı 
gtin sa.at 14,30 a. kadar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lA.zmıdır. 

Şartnameler pe.rasız olarak Alıkarada ma.lz.eme dairesinden, Haydarpa. 
~ tesellüm \'e sevk §efliğlnden temin olunur. (2855) 

pafta 35, ada 325, parsel 116, kapı eski 17, yeni 5 
numaralı 77,50 metre murabbaı arsa 233.-

2501 Beyo!lu KaJyoncu kulluğu mah. Beyaz ya.semin so. 
kağmda pafta 18, ada •51, par&el 16 kapı eski 4,6 
yeni 4,6 numaralı 49,50 metnı murabbaı arsa. 149.-

2667 Üsküdar SelAmi All efendi Mah. Mektep sokağı eski 
5 numaralı 838, 77 metre murabbaı arsa. • 503.-

27 45 Alurkapı cankurtaran mah. CankurtaTa.n caddesi 
"Seyit Hasan aokağl,, ada 72, parsel 16, kapı 9 nu. 
maralı 2902 metre murabbaı bOst&n 8706.-

2787 Beyoğlu, Kalyoncukulluğu mah. ömer Ha.yyıı.m so. 
kağlnda pafta 19, ada 454, parsel 11 kapı eski 23, 
yeni 25, 25 taj 132 numaralı 72,50 metre murabbaı 
dttkkA.n ve ah§ap evin 2/i hissesi 276.-

2864 Hasköy AbdUsselA.nı mah. Tosun sokağı "Kalfa,, 
yamağı aokağl "eski 20, numaralı tahminen 100 met
re murabbaı eYin 5/8 hisaesi. 120.-

Yukarda adresi ve ta!sil&.tı y&ZT!I gayrimenkuller pe§ln para ile ve 
pazarlık uırulile satılacaktır. 

:Müzayedeye i§tlrak edecekler mukadder kıymetin yttzde onu nisbetin. 
de teminat yatırmaları lazIIXıdır_ 

İhale 12.3.942 pe~mbe günü saat ondadir. Satr§ emasmda verilen be. 
del mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal arttmlmıya. 
rak ihale kimin uhdesine icra edlllrse teminat akçesi ona ikmal ettrile

cektir . 
İsteklilerin teminat akçesi, nüfus tezkeresi ve Uç kıta fotoğrana blr. 

Ukte bildirilen gün ve saate kadar §Uberniz emJa.k servisine gelmeleri. 

NOT: x işaretll gayrimenkullerin ihalesi umum mUdttrlUğiln tasvibine 
arzedlldiktcn sonra yapılacaktır. (921.2763) 

lo.rup ııevkedflen askerin sayısı Uçyüz 
!ıini geçiyordu. 

Bunlar eskiden talim görmUo rttr _ 
iiz ihtiyat kuvvetleriydi. 
Ka.mimura. (Naga.s:ı.ltl) lbn:uıına çı

kar çı:Jmıaz, b!r yabancı oteline indi. 
Buradan bir vasıta bulup Şanghay u . 
hlline gtıÇf'Cek ve (Neng • Po) limanı. 

na gidecekti. 

NAGASAKt L1MANINDA GEÇEN 
GÜNLER 

Kamlmura çok üzgündü. Naguakl
ye kadar kolayca gelınlştl. Fakat bu _ 
ra.da.n Çln sahiline gl'Çmck kol&y gö. 
rUnmtlyordu. Bir Çinli kayıkçı ona: 

- Birkaç gttne kadar büyUk bir yel 
keınll Çin sahiline geçecek. Onn kaçı. 
nr5an bir ay burada kalınım. 

DemL,tı. Kamlınura limanda dolq
tı, ve o yelkenliye blneook yolcularla 
beraber gidebilmek lçbı, r,c.ml kapta -
nlle uyoıtu, anlaştı. 

Kamlmura btr gUn otelde 01.unırl<en 
şöyle bir haber aldı: 

'Ruslar Mukdene pek çok casus gön 
dermişler. 

Bunlar Çin aahJllerine yayıla oradAİı 
Japon harekA.tmı t.ece.8"3 edecekler _ 
ı:ntş ... 

Demek ki, Kami.muranm sldeceği 

yerlerde bir çok Rus C8&11SU ,tmdlden 
faaliyete geçmi~ bulunuyordu. Kami . 
ıımra bu işte geç kalmak ıstemlyor
do. Gerçi Japon hükO.mettnln de ge. 
rek l\fançurt ve kora.da gerek!lO bütün 
Çin .!18.hUlerinde az CMUSU yoktu. Bat. 
tiL Japonlar bu 150 her mlllett.en çok 
daha fazla ehemmiyet vermlıtler, ca -
1nslıı.ruıı vaktinden çok önce gönder -
mişlerdl. 

K&miımıraya gelince, onu Mikado 
gönderiyordu.. Ka.mlmura ııon umumi 
vaziyeti tetkik edooektf. 

Bir sabah otelin önliınden Rlşka (1) 
De geçen genç bir kadrom yelpa.7A"!!lnl 
yüzüne götürerek Kamlmuraya maoa. 
b bir balo~ gillllm!lleD'lesl, dEılll<anJı • 

'"" merak ve teceMUsünU uyanclırmıı. 
tı. 

ızmit Deniz Satınajma Komısyonundan 
~:ılı,)~-.. • 

Tahmi.Di bedeli temJnatl 
Cinsi .Miktarı Lira Ki'§. Lira Kr'O· 
Yeşil fincan ''izalat,, 4000 adet 4000 00 
Bronz tel 0.603, 0,004,50 kangal 3200 kilo 6400 00 
Bakır bağ teli 4000 metre 64 .. 128 00 
Bakır boru 0,02 28mctl"e 112 00 
KllkUrt 200 kilo 70 00 1886 96 
Meşe direk 400XO,ll'i:0,20 360 adet 35 M. 3 1750 00 
Somun 0,035X0,016 628 adet 94 20 
Demir pul 0,032 1278 adet 25 56 

12579 76 
1- Yukarda cins ve ıniktarı yazılı sekiz kalem malzeme pazarlıkla satıJI 

alınacaktır. Pazarlığı 6 mart 942 cuma gUnü saat 15 te 1zmitte Ter. 
sane kapısındaki komisyon blna.smda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonda görUlebllir. lsteklilerln bu gibi işleri yaptıl<· 
larma dair ticaret vesikalarlle birlikte yukarda miktarı yaz.ılı temi· 

naUarmı muayyen gün ve saatte koınisyona vermeleri. (2943) 

1 
neniz tevazım Satıaaıma ı 

Komisyona ılAnları ------
1 adet sephiye muayene pompa.sının 6 mart 942 cuma günU saat 14 te 

pazarlığı yapılacağından isteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada deııtı 
ıevazım satuı.aıma komisyonuna müracaatları Uiı.n olunur, (2895) . "' * 1 Hava kompresörü 

] Prometre 
l Pronı Breykl 
l Endlkeyter Aletl 
l Saç depo 
l Mtlzdevlce tertibatı 
1 Hava saati 
1 Autbord motörü 

1 - Tahmin edilen bedeli (4830) lira olan yukarda yazılı (8) kalem mal. 
zemenin 6,3.942 cuma günü sa.at 15 te Kasrmpaşada bulunan deniz le· 
vaznn .satmalma komisyonunda ayrı ayrı kimselere de ihalesi yapıl· 
mak üzere pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Kati temlnatt 724 Ura 50 ku~ olup şart.namesi hergiln ~ saati dabl
Ilncle mezkQr koıniayondan bedelslz alma.bilir. Herhangi bir kalcmı.ııe 
iştirak edeceklerin de yUzde on beş nisbetinde kati teminatları ile bir 
tikte pazarlığa girebilecekleri. 

3 - teteklilerin belli gUn ve saatte 2400 sayılı kanunun istediği vesaikle 
birlikte adı geçen komisyona müracaatları na.n olunur. (2894) 

.Y.4. 

1 - Tahmin olunan mecmu bedeli 30.100 lira olan 150.000 kilo zeyt!Jl 
tanesinin 16 mart 942 pazartesi gUnU saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi ya.. 
pılacaktır. 

2 - Ilk teml.na.tı 2257 lira 50 kuru§ olup şartnamesi her gün mesai sa. 
atleri dahilinde kOmlııyonundan 1151 kuruş bedel mukabilinde aımabllir, 

S - !steklllerin kanuna uygun ııekilde tanzim. edecekleri kapalı teklif 
mektuplarını en geç belli glin ve saatten bir saat evveline kadar Kasrmp' 
eada bulunan komisyon başkalığına makbuz mukabilinde vermeleri. ( 2708) 

Karar Huliisa61.dır. 
c. 42/ 362 
Milli korunma kanununa muhn!efetten M.:rcanda Tığcılar sokak 4 nll• 

marada kömUrcUtUk ticarellle me~gul Salih oğlu Şevki öztUrk hakkxnd5 

İstanbul asliye ikinci ceza mahkemc:ılnde cereyan eden mahkemesi netice 
sinde suçıunun fiili sabit o!duğundan mUll korunma kanununun 31 ve :19 
ucu maddc:erı mucibince kırk dokuz lira 80 kuruş para cezası ödemesine ,.e 
21 gün mtiddetle dUkkA.nınnı kapatılmasma ve hUkUm katileştiğlnden UC· 
reti suçluya ait olmak üzere karar hulO.sasınm Haber gazetesinde ncşredil· 
.mesine 22.1.942 tarihinde karar verildi. (2980) 

Karar Hulasasıdır. 
c. 42/ 180 
Milrt horunma kanununa muhalefetten !ııta.nbul Yu8Uf paşıı.da Millet 

caddesın<le 74/73 numaralı dtikkA..n<la bakkallık tıcaretile meşgul Bekir oğ· 
ıu Kbım PE:kbay hakkında İstanbul asliye ikinci ceza mahkemesinde cereı· 
yan eden muhakemesi netlceslndc suçlunun filli sabit olduğundan mllll 1<0• 
runma kanununun 31 ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beş Ura par' 
cezası ödeme.sine ve hüküm katıleştiğlnden UcreU suçluya ai.t olmak uzert' 
karar hulasasının Haber gazetesinde neşredilmesine 25.11.942 tarihinde 1<"' 
rar verildi. (2979) 

Kamlmura ot.elin bahçesine girdi. 
Oenç kadın Ri~ indi.. bahç.c~·e 

dotnı yü.rüdii. 
Şemsiye gibi açılmL, ur.un ve geniş 

dallı palıniyelerl.n altındaki k:ınapelcr

den bir~ oturarak Kıımlmum., genç 
Japon kııdnıııııın kendisine doğru yU • 
rüdüğ'ünü görünce ıJÜphrye düştü. 

Bu kııdmm sırtmda. renkli ve bon _ 
cuklu bir kimone vardı, Bu !'j4!ldlde 
kimonelerle ancak artistler ve rakka. 
SE"lcr gezebUifdl. Nanıu~lu aile kızları 
ve kadınları düz renkli ve çlçek!ll.z kl
mooe giyd.il<lerı lı;tn, Kaınlmura bu 
lmdında.ıı çekinml5tl. 

- Herhalde bir alle kadını değil .. • Diyerek önüne bakıyordu. Cff>nQ ka. 

dm, Kaıniınurıınm yanma yakııı.,tı: 
- Burada yal.nn oturuyorsunuz .. bi. 

rkıt mi bekliyorsunuz? 
Kamiımıra bu kadına Jrotü bir Japon 

,ıvesile cevap vermeğe mecbur oldu: 
- A.rkadaşmu bekliyorum. 
- Sırtınızda moii"ol cebkeni, belin.i:ı:_ 

de tonguz ku,ağl var a.ına, Japoncayı 

çabul< öğrerunişslnlz.. 
- 1\lemleketinlbde çoktanbcri nıl~ 

flrlm.. inSl\ll, bulunduğu menıleke1 

dilini öğronmelidir .. dt•ğil mlf 
Genç lia.ıhn güldü: _; 
- Ben de uzun zamandır Nag~./ 

ktde-ylm ama, blll'ıldaki çınuıerl11 Ll
A vrupahların diller.ini öğrerımde 1 

zum görmedim. " 
- Çiin.ldl onlar sizden daha ı.e1'1 .ş 

kablllyetll klmselerdlr.. Si2lerle ç~1' .J 
ı;ıı"' 

onh:ı§&bllmel< için, bh şeyden ,J• 
dJllnlzl öı{renmeğe mecbur oluY~ 

- Siz. de bu mecbnrlyetl hl;<;A< 
!erilen birisisiniz saruyorum. ,pl 

- Şüphe&iz. Çünkü uzun zaın.,ıl (# 

memlr ltctlnlzde ticaret yapıyor. ~ıt 
lmzumyorduın. Dilinizi öğrPnl'Tleırı" 
aptallığımı gösrermlş olurdum. 1 - ı&J111J - Ç,Ok zeki olduı;unu:ı:u mu 
mak istı:yor~ıınuz ! 

,,ıır 
(Devamı 

(1) 
-ol 

El t!e çekilir ıki tekerıeıtli ) 
cu araba..sı ... ~ 


