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Mısır çarşısı 
Tıp tarihimizde 

büyük rol oynamış 

Ekim 
Faaliyet· 
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Ziraat Vekili 
Ankaraya döndü 

Fırınlara 
un tevziatı 

Bayilere kok 
kömürü verildi 

21 ŞUBAT -1~~2 

yarşıda Padişahlara kuvvet ınttcunu, 
şeker· ve sinir hastalıkları ile vücuddaki 
taşlar için ın ıhtelif ilaçlar verilirdi, 

ı milyon· 'ra kraz 
edil ı 

Muteı:netler vaııtaıile Bir kiıiye 250 kilodan fazla 

F4kJ f mi r.us 5oka ·ı imi~·· ı-..ımbı 
Ur ~bebi ncdirZ CUmtuırlyctt n el-"\f.'' 
btanbuJun yalnız tılr kı ım sokaJdarı 
detlJ, cadde nı ı!iemtlerf bile )abanCI 

15.lmlr.r ta;"lıyordu. llngün hep5J tarihe 
laırı. mı bulunuyor. Ara ısım eski isim 
ııltmda ıınrldlğını duyuyoruz, fııJ,nt bU 
mu\'ak.1'8ttlr; d.lllerln nlııııklıfı y\lzüıı. 
dendir. Zaın:ın geçip de ba nesil haynt 
hın !;'l'kllinoo bu ne Un kulbndı!;'l bu 
sıceıt nıctrllk lstmler do bUCJbllttln unu 
tulac lrtır. 

yapılma11 dütünülüyor verilmiyecek 
l'~kmek ve un tevziatı i~lerindc men· Halka da~ıtılmnk üzere Etibank 

--0---

1azan: Doçent t.AŞtT SAYLAV 

Sehrımizde 
sebze 

yeııştırııeceı< 

fi rolleri olduğu teabıt cdildlf;lnden Yeniden bayilere 750 ton inaden. 
dolnyı htanbul ve Beyoğlu fırmcılar ~OOıliru vermiı: tjr. Bayil€r, ha.ika 
plrkeUcrinln taııfiyc!ılne lüzum gorUI. !!i>O er kilo k6mü?' verecekLlr. 
ınüş ~c b:.ı lrkeUerln ayn ayrı tasfiye Koık kömüril nlrın bayiler şunlar
karnrı verilerek ortadan kalkmışlar • ctrr; 
dı. Fakat, Üsküdar ''e Kadıköyfuıdc Fatihte Fehmi Zorlu 30 ton, Ci· 
cv\•elcc kuruımu~ Oll\ll ikl fırıncılar h::ılicle Ali J{n.n 30, Beyazıj:ta Ali 
sirkcUnln cll\n faaUyctte olduğu an • Haydar 3 • Çembcrlit.Mta. Osman 
Jıı.nşılrnıştır. Bu şirketlerin de faali. Tıınea 20, Ahrrlroprı:ia Osman 20, 
yctıerlnc nihayet vermeleri lAzım i;"el. ~ie'ide Cc>mil Knp.cı 30, Nı.s-•uıta
mcktedir. , ınıta YC B~!'iJ,taf'tn Şevket 10, 

. ı ır çar§ mın eski hali bozı.:

ı ·, bunun yerine, çn~ıda. muh. 
cilf n:ıfm tl§ l-ıı.pla'1nsau tc. 

nrin maksc.dilc bir hal vUcuda geti
ilmektedir. 
Mısrr ı;areısı, ec1.acılık Ye hb ta• 

ı ıhimizdc rol oyııamı, ve bttrocla 
~ apılan iliçlarln bircok haat hkla· 
rrn ted:ı.vlsine ~alışmr<.Jr Böyle 
oldu-u halde, imdiye kadaı;, car-
ı hakkınd hf.çblr ctüd ynpılma

nııştır. El c nımın, eski tar.:bi va. 
ziyetini gözôııtine alaralk ilmi bir 
ekilde tetkikini fnvdnlı göroüm. 
Caı da tn.tılnn bjluınum Iıiıç 

ırtidat ınıı.ddeteriye, btrnlard::m 
~ apıfan tert pler. carşrdaltı cdlari. 
i.: ve ayı:cn mulıtelif li nl:ı.rdaki 
mukııbilleıile (litf.nce, eliki osman
hca, tliı1~ce, !ransrzca) t.csbit c· 
rı J;ıj Ur . .Ayni zamanda, çarsuun 
e ki l'€simelnn!ll de fotoğrnflnrı 
lın~t.ır. E$1 tabiplerin (yani 

tckımbafılnrm) yazdıkları C1I ı~
rin hı: <'.al'Slda <1s. kullanıldığı gö
tı Imtiş ve bunl:ır,!.171 Jınsea he .. 
•. im ısı ohm Ssllh bin NasruL 
clun IY.r kitabı da elde edilm: -
• ı. Bundan manda. ~nm ahlik 
,. d lt fle, bcaı hUS"'.ısf merasf. 
n ın nclcrtlen ibaret olduğu da 

it dlurunu tur. Çar§l?lm b!r 
loncası olduğu ,gibi, bunda."l alt• 
mr be ne evvel de (Cemiyeti 
A ttaran) namile lb r cemiyet teF
kil cd ld'i:'i anlaşıhnL5tır. Ça.cydn 
run bir ticaret ~si vardz. 

Çe nun vııziyeti sonralan sıh
at milclUrIUğUniln kontroluna. ve 

nu müte.n" "p de belediyenin 
ıoğrudan do~ ruya mura.b.be.ane 
· b. tutulmus ve bugi.in eski mü.s. 
kil ,. z:yctini Uı.mamen kaybet. 

ı arıfülftil 5 CÜ?"hem • 
Bun•arrn cü;nlcc-ini clögüp ak.. 

c:ıım, ı:;abab birer tatlı ka§ığı ~ç 
lrnrnma ist:ınaı olunur. 
Zamanında Gllrı31~ n s· fr hasta

lı ki r:na tutulmıt" bircok k ıdının 
mürat::ıat r.derek u tertlptcn 
f b kledl!derl nnla ılnııştır: 

Sinir için: 
S nsabır 4 dirh n; 

Sakız 2 <lırhcm. 
Safrım 2 dirhr.m, 
Btmlar i ico d""'ulerı-k kar. tı. 

ı:lır ve İG ne ikı <l rhr:n b; 1 koyup 
sckc:cn adet h.ıp ~ J,r \' gUncl 
ıki ndct alınır. 

Vücuttaki l lnrı dti tirmck ir.;n 
de u tertip rcv gta~<U: 

De'c dikeni: 5 dirhem. 
Ak gtinlUk 5 dirhem. 
Yaptı knn otu miktnr: kaf. 
Bir buçuk okka FU lrnc:ıya kn. 

..: r ktıynr •aca!rtll'. Bu sıı< an 
t hltyin linnı dirhem f lccck. 
nkşıı.m d lB. ınıızdo.n cwel be· 
dirheın ltnrn halilerlen alın caktır. 

Vakıt 
(İngjlterenln yeııı harp kabinesi) 

i>.-ıBlığı altında yautı ı bqmakalcd 
Annn Us, ezcum:c dıyor ki: 

''Bir ltero tngllterenin ciıki 11ıc~ı.ı1\'I\ 
ııe.flrl Ru yaya ynpılan harp )ardmıt. 
um kAfl olma4tjtuıı eHJtüJ or 'e harbi 
le~ nmak ısın bu 3' rd. nı arttırıl • 
.....,ını l•Uyot'!llu. !:orrıt bu 7.ata harp 
kablo Jn ııll'l'.l!!lilıı Rıuy:ı~a ellnd o. 
lan her tiirlü ynrdıml rı 3apm.ıık az • 
mlnd olduğunu anlatoıı tır, Hıı nokta 
ber tDrıırta kolay ani o;ılrr bir c~ (lir. 

izmıttcn bllclıtildı• inç göro Uç gUn. 
ı.l nberl Ko ı za ındıı tetkikler. 
do buıun n Mır at vckıh • tahlis Erk. 
men AnkRr ya d!.inr.l lşıtir. Vckıl An· 
karaya dönm dl'n once çiftçi m!lmes. 
sili rlnl halk v nd kabul etmlşt.r Ve. 
kil, çittı;ııcrc. pullu! , tohumluk, kim 
ycvl gübr \ alrc bUtUn thtiyaçlnrrn 
nUhCtmet tarafından temin cllldı n 
söylemi Ur. 

Ayrıcn, Adap zan demir 
d .. cned .. 10 bin pulluk ~·apacektır. 

Yurttaki bUtUn d mlrcllerc demir \e 
ilce k, bunlar, çiftçinin muhtaç oldu 

gu Aletlerden uc demiri yapacaktır. 

ZIH AT İŞLET lELEIU KllnUMU. 
NA l A U.l"ON' LUw\ 'ERiLDi 

Ne~redllen bir koordinasyon heyeti 
kararma g-öre devl t ziraat l&lctmclerl 
kurumuna, ı !etmekte olf!uğu çlftlll\ • 
ıerdehl faaliyeti:'I genlıletllmesl. ve 
veni zira! ışletıncler l ındo tUUtı 
~ılmnsı için bir milyon lira ikraz edil. 
ml!Jtlr. 

'• F.11Rt .llZI>E ""fmZE 
lTTt_, TJnll..ECEK 

lJit;er taraftan dunkU ııayımızda, 

,a:ı:etcmlz makineye \Crlllnccye kadar 
devam cd n \•UAyettekl z!rut ~efer. 
bertlğl komisyonu toplantısından bab. 
BClml.ftlk. 

Haber ald•ğımıu g()rc bu toplantı· 
da ırJrııa t t rborllğlnt 42er 1 ı:- • 
Janmıun f !ıı karar \'erllmioUr. To • 
hum!uk ııvnnıın z raat bankaamda J;ıı 

:ı: r b .unduğu al1kadarlnra bltdlrll • 
ml§tir • 

t • bulun p tateıı ye n:ıl8ır lohu · 
mu Ut a \ in vta~t. .tna~ mUdllr. 

ıuga emrinde ;?~ ton patateı, ı O ton 
mısır bulunmaktadır. Ziraat m!ldurJU. 

Dlğeor tartıft.an toprak maluulleri o. J-farbirede Mehır.nt Alp 20, l"e ·
flsl, fırmcıJarm un tevzlatmm oflate wyc.le Salaha.tun Poyl'{lz 20, Mn • 
ve değirmenlerde geç vakitlere kadar lrnda Murat Bayolı:ın 20, Taksimde 
kaldığı ve bu yüZden ekmek Jmn!Atının lsm.nil H ·kı 30, Asmalnnesçittc 

ekteye uğradığı yolundaki elkll.yctıc· faif;tü \'e Hidavet 30, Kal)oncu
rinl nazarı dikkate almıştır. Ofıste un l:ullukta İz?.et. Kölct 30, Knsmıpa4 
fişlerinin ,·e d ğlrmenlerde un tc\•zla. ad H san TU,rkoğlu ~o. Kandil. 
tının sUratlendlrDmeııl için bu tevzia. 1tde Se.dulkıJı, Fnhn Dolen. Raşit 
tm mtntaka mmtaka mutemetler va • :-10, Galntada Abdullah ve Burha
ıtasile yo.pılmıısı cihet..t de tetkik o • nettin, &kuköyde Ömer B~ 20, 
ıunmaktadır. • Yesilköydc Osman 10, licybelfa-
Dlğcr taraftan son ı;Unlerde bazı onda Hnllt. 10, Eü~iika.dada SaH 

emUerdc geç \•atdt ckmel: bulunma . l O, I\:adrköycle Mustnfa Yorgancr, 
masmın sebebleri de tetkll< olunmak. ~r. dettin Bilen. I<'nzıl Dağ 30, 
tadır. Bunuıı scbcb1cri bulunarak d .. r. lİskiidaı·da lbrahim 30, Amavut-
lı ı ortadan kaldmlacaktır. ı,;;yde Şakir 5 ton almışla:rdır. 

Yeni Londra 
büyük elçimiz 

Yakında Londraya hareket 
ediyor 

.\ nkaradan hilidirildiğinc güre 
ı.oııdra btiyük clcimfa Jl:ıur Orbay, 
Hariciye Veklllmizlc lemasl:ırınn 
<iernm etmektedir. 13aş,·ekil, Doklor 
Refik Saydam ılc uzun bir mülü. 
kel yapmış olon Rauf Orbal'ın, 
bu {rtinlerdc ~!illi Şcfimiı:e la~lrnlc
rlni arzclllklen sonra yeni vazıresi 
h:ı~ın:ı hırekcl edecektir. 

Yurtsever bir bayanın 
teberruu 

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

S ı la hi ye vekaleti yeni 
malzeme satın alıyor 

Sıhh:ıt ve içtimai muaven"t ,·cldUe. 
ti, merrıır.-:.eljml;tlıı sıhhat dUl"llTJ'Ul\llll 
16.zımgetcn şeklide muha!azas1 içl'.1 
l.ılrçok ycn1 sıhhi malzeme mtibay a 
etmektedir. üntimUr.dexı mevsim iSiJJ 
14?.ım oıa.n b lhas ıı. yeni nesil Jçin pek 
ctı mı:rıiyetll bl:ıunıtn çl~ k :ıgı 1 ıupıc. 
~-inden onar, beıs~r ve b!er J.;l~llllt ol· 
mak U:ı:r:re ı,,00,000 \tip al:l}tıı; ı.trr. 

Bu suretlt? 6,500.000 ki l.nln çis-ek a ı. 
sı yapılmft ı kabil olacııktJr. 

Bundan ~~ .ı. :ııhhat veklletl mcr. 

kez h ft Bihh rrıl! Si sesi fj;ln 65;? 
kalenı nı1Jhtclıf cinsten ve muhtelıf 
mlkl rlardıı ecı ıılmacıktır. Bunlar 
meyan n(la .l!al"'In lı ııtalıkıarla milca· 
del 1 ıı:rln c ı ok ehemmlyctlt olan 
mB.l.ideler var d•r. 

t "~ ğü bt opulun geçen yılkı zirna.t lsUh. Ankara, 9 0 (A.A.) - ••t.nbulda 
crıJMını gösteren bir llete de \ıaıırla 1 Eyüpte oturan Bayan Hacer Anı fi\' Birliklerin tanzimi 
mı;7ltr, almak 1~ blr lktirdlfl 1000 llrayt Ankarada bulunan lt.hallt ve ınra. 

Jki 6CJJc C\"\l'l bura ı yarnrı yumnı 
bir ;)Crdl; hcll.ı ;)iiz sc.neHk bir Anın 
l"trt kn.ldırnm, lmnbur, çukur, delik d • 
lk bir hnl almL5tı; otomobil gfrcml 

yordu, leni valimiz J..Qtll Kınlan ı 

do\Tfndo durRldl; ene çamurlu am. 
Jı.truıbulun ba hca cııdd !erinde bil" 
f:"..ıııııır ı:.olitur; yaya yürümek ;)1tlnu: 
t;lltlllk değil ftiikeneedlr. 

Bizim sokağın Arnavut lmldınnu 
h<'r ncdcn'!le 5CkSl'n nwwınılı evden 
ote.>c "'l'lm6dJ, unUıntiz batnı.ilk halin 
dedir. Adı btr i karplnln lirml · Ura;:\.I 
ı:ıktıgı bu 7.llmanib. bö;t le bir oknk • 
1nn g~menln azap \'e zıuv.n b yUl 

tilr; pant;don paçalan berbnr olu~ or 
'c lhlnun .r.:ıran daha fıızlııdır. 

Kurban b:ıymmmd.:ın sonrn sob"llk • 
lnrqı ldd tJo hül.llın sürdüğü lıir l 
içinde bu solmp hiç. ~pçü uğmnı dı, 
dahn "'"el bu l!'I muntazam olnındığı 
gibi 15lmdl de değlldlr. Halk, evlerlnı, 
kolrutmamnl• için ı;ôplcrf okrı1'1anı, 

ku~Iı>rc, bo anıalına doktu. Bugtııı 

1'1lrkb<>yl sol ngı '.\er.} er d tıJmı ol. ıı 
~emek nrhb:larJJI', bzc \e )eml ka 

bııklarUP.., krınlk p:ı~larllo doludur: 
n~c.lıl rrmızı ı;:ıruurd n sakınırken bir 
do bu ııl \C )tığlı ı;Qlc:rı Cllerloıl7Jn 
i in~· gctlrn,cl· lrnrl,usu \ıırdır; Dl\ ı.n 

d.:ı.r dlı.Jraı (lilec hu ihtimalin onnn 
busbutiln scçll<>m 'I.. 

Orta 5:'llJ;i.llnb, h kfım tin hnllm Jıh: 
nıcte mef'hur o!Jugu anin ılmsmı. tı 
~ n del1et lınlktan d 1;'1lltl d~ğll:t• 

Halin ısı· n-.cr ed n "Blnr )1yjci bir 
tt :..ı.uıcıu. Türkhedc o zamnn hıl 
h.,11,uı lhtlyacbn dü ;UJUiurdu. Bugil 
' rfx>t dök yala!,, dl30 tarif ettilderı 
A~n:pa :uılL:ın ~izim oka tan dııluı 
bcrb tı, lıııttıı. pi tikleri, toplr.rl 1 
Ilım ılıırını ve kıuıl n ha ırnı, gı . 
z~ domuzlar temlzlerml ! 

Ynllmlzln tat;dimamc aldığını l!O!lt · 
tik; tchrtk cdu1z' t ıl tı :vl olnı.ıı la 
bernbcr blrir.ei h'ltti U in ı d"ı-eeed 

k 
tir. Eczanelerin tahdidi ile 

ere.be ı rçamsı da umumi bir 
ıhdid ge~imıiş ve eczacılık dip. 
oman olmryan esnafm ı;ehirlere 
\ e i ·el ara <l ı: maddeleri satma

mcnedi bıi tir. Meseliı, burada 
\aktife erb~ t o rak, sırur, sili • 
lime. ter, afyon, zinçefre ve sai

')i z hl e mUteallik maddeler 

J''akat Slr 6t:ıtrord Hrlp in mUıfa!ıı:ı 
etttğl d~ nın ikinci bir cerh~I d!lha 
'-ardır. :Bu da İngllkn nln nu la ile 
~aba ı»m<Jlden Auup:ının aulhhuı 50n. 
ra kuruluı:ıu m it- ini ('5.'l !ı •ur tte 
lrnnuşrruı..c;ı ,.e Şovyetl r mrli.,trıe nıU. 

darau mı ltolııJ lıtshracnk b:r hudut ,,e 

Eld bulunan tohı.;mlımn hangi mın Türk ha.va k11rumuna batı§law. Ba . cıt birlikleri umumi kı'l.libl SalAhnd _ 
talmJııra dnğıtılacagınuı tesbltl isten. yan Hacer T<lrk hava kurumuna gön· din Culırult yarın sabah §chrimlzc ın 
mi Ur. ş hlrde tıebze ye~tıı1Jmeslne cı.rdlitf m"ktupta bu paraYJ ev 31mat~. ge!ccelc ve pı:r.artc 1 gUnU blrJıl~lcrln 

t ıı t (' ıd kJ esn fm t carc-
t• ta. t ecı; <li~i.r.den sanatları, 

'a..cı, ~sıvaş altı IJtalem bahn-
t t ve hoyn ı;fbi ırruıddelerin satr.~r
r. f hit\3r etmJ Ur. 

Ça ının kendin nınhsus birta. 
kım Haç t 0 rtiplerl vardı lti, bun. 
l nian k'T'".t bir h!ınr.ı.U:ı. )apıJan 
l:m ·r.t nuı.cunu meşhurdur. nu 
macunun tertı.b· fj8yledir: tarçın. 
lmıınfil, ~her. veni bahar, edro• 
ı ı, tcn~c!il, Damfilfül, f.itıam~· i, 
ı;orek otu, 8U5"m. Ma:hleb, havlu· 
t.ım, J.'flndi.sta.nce\i . boyu l<rr4 

ınıı terdeçal, "P n". çöp cini, 
tavend, kınıı.ktmı. c:c: nfyez t, rarl
\ Dn". zulum :ı. ruıru:on, topalrik, 
ünlük. kara h ille, F.a.rı lın e, 

, kU Uk <ruJe, fUlful, n bet 
~. MS::!.fııu:. <l rcotu, mayqs
ı oz tohumu, turp tohumu. üzcrlri-c 
tohumu, buy tohumu, ödü!kahi:-, 
h :->ııç fo um.u. bcspnze, kcbııbjye, 
dt anber, a.t ~ önne.k~fzin " ~ırr-

n hııl. Bunlarm hen i mu yven 
r?:i!ctarda kn.rıştmlır, 
Osm:ınlr p:ı.dicıahlarındıuı 'fa 

'> ıtan ~ liınlc k'nci Mah.M • 
\erilen kuvvet macunu sudur. 

F.ü!tliI ıo dlrlıem, karanfil ıo 
ir'nem, Keba.bJye 10 d"rhem, Uır .. 
ın 10 d ·r~1 m, U.!. hindi lO d' • 
.cm, lC reviz tobumu 10 dirh m. 
nnson tohu!rm 10 d"ıhcm, ea am 

uunu ı O <l-ır:hem, ooğan tohumu 
~ d.r;ıcm, 6l!Ktı; 10 <lirhern, s.In .. -

1 lO d·rh m, günlük 10 dir .. 
: cm, Uzeı Uk l O dirhem, a~r c-m 

~'t • dir1~ ha l nnu,ı; o··r ko-
6 d" m, er 60 cliı hrm, l 

100 dirlıe!lı. 
İffbu cc:z.n.le.r.:n cuml~i bir bı; .. 

r ıç iro')i '(: ılJc.l!G" olUlJ aç ;knmmn 
d~ m '· n nlmac.'\ktrr. ! ·eki\.. 

• dıı:ron ~az. 
o'ker hastn.1-ri;'l ~in ynp: an ter. 

t :p rıknctrr. B nl rd n biri u· 
!ur: 
~ km 5 dirhem, :ıulfnto l 

ı''mem1 ~ d 3 dirhem, havI • 
n 10 <lir"~em. ı:ıl< ze:ıeefil ıo 

ir1ıcrn, <!~ HS didıcm, :ırtıçnk 
hint "ct ııoe'\""4Zi l5 adet, kimyon IO 
•· bcm, hl::rz 1 dfrlıcm, sinameki 
" dirhem, nöbet {Sekeri .20 <lil'lhem, 

rllecoğl hal.kında tn.nhlıllde glmııısl 

nı~I" ldlr. Uıırh:ıl(Jt> f' 1 ı ~<> Jrn\11 
•etırlııin ,)Prıf lngllb: h 1.ım1ln 
mııhlm bir nıC\ J.I ı:tlnusmd q tngll • 
tere ne S<l\"J eti r Blrllğ'I aru ııd ı. 
:\ıı 1 mııhlJ tt b1r tnl.ım 1 ant. ı 1 r 
ol:ıcağl ftnlMıhr. I'ıılrıı.t nynı T.r.m:ın ıı 
Anuırlkıı~ ı <1.l ıır,ıı ııdlreccğl ınr. darı. 
da otAn bu l•?ını m:ıl:ırm na il l lr nr.· 
fl~ye l'&r&cağnu lmdlıi n tayin et 
mele ta• lf mUmJ.lln de ldir.,. ,, 
~. AiMtWW 

de hemmlyet veril c ktlr. tan.ııa. yurt iglne harcamayı daha gc. ~eni § kll<le tanzimi ıcln birliklerde 
o reltll bulduğunu ıı6ylcmlııtır. Sayın 

1 

blıylilc b r 
Dokuma sanayii mümeııilleri bayanın bu candan ııgµıı takdir , c ı;iik . 

... ld ranla karuılanmı§ ve Ttirk h!lv::\ lmru. Cuvalhı ihracat müsaadesı çagrı ı mu kendisine bir altın madalya ver • • - l k 
El nanay! .. izin ini;: fı için. icap ~· ı ınlııtlr. • uzah aca 

« n tcdb r r n nlınma.smı görl\ me .. 
Qz rl' lktl a• vekb. 'eU, mcmı ~etin ° ' .. 
h r taraf nd ki el doriuma een ·ı llalyadan 'mantar BfAırılecek 
mum~ lllerU<ı Uız !lı nhiplcrlnl An. fllhlsıırlor VeJdileti, lıiru şil,'clen. 
ı a·:ıya ı;at;"ırmı§tır. Şehrlmlzd n d niıı ıığıl.!arın:ı ı.oıın:-nk olan rnaıı. 
d kuııı cılar ve ynzm c ı r cemiyeti ınrlıırın llıılyndaıı ~clirlilıııe"'ine 
relsl ile diğer azadan mUrckkcp b.ir h şch}ıii'i elmit1tir. Bu hu~us.ıı İn)) R 

ı h e , konumnnlnrıı ı~tlralt edecektir. ile mUnııselıc hn~ıı olmu~tıır. 

... 

No: J03 
mu duyunca böyle bir tekUfe • ev. 
Yeloe zıınnetUflm kadar h•yret et 
:nedi. Yıı.!m:z, ~nı bir hayl! !lilzUp 
ıtzUn boylu dti UndUkten ısonra ıu 
runll sordu: 

- Siı: mı.>.hkfımun ııileıilıden 
misiniı;? .. 

_.... Halır! .. 
- Og cUıı şonra bf.r m5hlcumur: 

ka.feşı keeileccğfni nereden bili • 
,.o unuz?. 
• -- Mtıhll.lct'!nf!fil Uç &'lln l!Onra 
hıtiyor!. övıe bjr mu~mo kj 
J.<aJMının \Jeırnıla.es.ğma. §ilphe 
w·,k! 

• - Pek f11iı?. Mademki mabki'ı -
nıun aile:- d n dnıfUBiniz. kafa m: 
ize vcrcme~1zl 
Herifrn sonunda bö~ le akri bir 

c\·an v r ğ'mf ,tıiı- ummuyor • 
rl•ım. 

Hayretle: 

~a n 

lorihiııc-

KAD!RCA.N KAFL 

Uınutn1 ma"' z lar 
açıla ak 

- Fnkat, muhterem :me7..arcr -
ba.§ı, nicin? Sl.?,e her tDı·IU tazml • 
11::.tı tecijye •c hnzırım. cJiye ltkılz 
ettim. 

(i'ğinl J> ı ı r, ·ne b ni 
pllrhiıldcıt tepecJ,.n t.rrn ğn k d r 
1U:ıxUi' ten ıı.ımra: 

- Yin ıi iiç senedir bu vatif • 
y: yapryorıµrı !.. tııtiy(I l<ııdar ,,._ 
zinki k~dr ~ın bir to~füe hiç 
:nııhatap <>lm:vlır.ı!.. <ledJ. ~nra 
lı'r rnllddet dücııindli ve nihayet 
' rnmzı saçhr-nz ~ 1\·nmk: 

Evlerde aranacnk madd r 
1 tr. 

Me7..arcıha..c;ı ' rrmızı sar.lr kafa.. 
"nı salladı· 

- rnf' ){elljirni~ kAfp. Ucar th P 

nesi i Ietmiycnu:! 
Dl~ e homurdandı, Madcm1d. 

rloktormu sunuz. ned,.n resmi S" • 

k!lde milracaat eder k mahkiım'Jn 
l.ofamm istemiyonıunuz? .• Sizin i. 

- Pclr. !&it 1 c' e ii lo"'o.kn t bu ar
r.u.nıuru, fevk \de olar,a.k ancak 
ır..&lı1'Qmı.ı.,'l. ın>m ilınesi:nden' bir haf 
ta ~ ~-a.p;:ı.biJir'ml 

- l'ek ı\18 .. Bir Jıafüı bekli • 
yebilir.m! . .' (IJeı amı var) 



----

nJbı \o 1" rl)nt McıJUnl 

hakkı tarık us 
Bıuıııdığı yer: v kıt MatLaam 

IUSONE ~RTLARJ 
TUrldye Etneb1 
M.00 Kr. %7.00 K.r. Serıenk 

il llYlılı 
:S •Yllk 
1 aylık 

-._!c:iare 
~ 

7.50 .. 14,00 • 
f.00 • K.00 • 
1.30 .. 8.00 .. 

relefonu: 
1 6 

•'lnadotıı a1ansının verdiqi habc,-. 
lerc l!Öre diluva <Vacivetine bakt.ş 

Uzak Şarkta 
muharebeler 

liarp uzalquırlun muhtelif bölgele -
rtn<hı !liddcıUc dcımm ediyor. Blrman. 
Ya:ıa Siynm hududunun ııtmal batı -
ll'lda bulunan çın kuvvetleri hnlen Si. 

l'a.nı k taıarllc çarpı'}Jll:ıktadtr. Siyam 
Jt.Jvveuerı çeltilmeye ba 'amL~la.rdrr. 
bıg-er tar:ı!Uı.n lngllı.zler tanıfmdan 
<lUittıgU kabul edilen Bilin şehrinin 
1~tıılindcn sonnı. Japon kuvvetlen Ran 
ı:oıı ana demiryolun..'\ tell.llke\l surette 
Yakı:ı.~ıtnı§ bulunmaktndrrlnr. 
Jnpozıur Rruıgondan C'V\'Ol &on tabll 

llıani olan s ttıng nehr nm 40 kilomet. 
re xnc.:ıaı inde bulunmnkt"dırl!ı.r, Mu. 
:ı~bcnin cercvnn ettiği topraklar 

J Ponınnı. hUyÜk zorluklar vermekte· 
dir. hıgiliz h \n Jcuvvetl<'rl bUyUk fn. 
<ıllyct göstermekte ve Bllln nehri U. 
Zerinde Japon ve 1nglllz ku\-vctlcri a. 
tıı.snıcb ço!t §ldd"tll ç:ırpıronalar ol -
tnaıtta, ıwr iki tara! da aljır zayiat 
Vcrnıcktedlr. Japon tayya:-clert Bir -
tnanya yolu Ur rtnde Mandıusy Te 
A.yUmnand a.skl."rl tl!ılcrlnl bombalam1,Ş 
lar, 80 TB.gon t.n.ıırlp ctml§lCrdir. Ba -
t.a.vyadıı.n reııme.n haber vcritd!ltlııe gö. 
re, bUyük bir Japon 1 t la kuvveti Ca· 
va adası clVıtrmda J3.:' ı adasına ih -
ra.ı: ccUlml§tir, Holandalılımn Japon • 
lam flddetl:ı mukavemet etUğ"! blldlrL 
llyor. Holanda ve mUtteflk ~ler 
lhrnç harekotını himaye ede.n Japon 
bnrp ı;cmllerlno kıı.r§ı taarruza. ı;eçmlş 
Icrdlr. HenUz bir haber almamamı~. 
tır. 

Jnponıa.r Cavıı.ıım muhtelif yerıertne 
havıı. hUcumı.an yapı:m:. 'h'.ınlar orta. 
<lercocde t slrll oJmuatur. :e!r~aıw ltl§l 
<sımuştllr. 2 Japon tayyaresi dU§UrtU. 

Partinin ıaaat 
mlllifatı 

Ankımı, 20 ~ubat, (Jfaberia hu. 
t:~i muhııblri ynzıyor) - Mem.. 
lekette güzel s3ılllltlan tcşv.lk 
maksa<lUe C. ll. Pnrt.ieinin ihdas 
ettiği 8&Jl::Lt ırnükiüat.ından birçolc 
defa ibelıı:e~tJk. Yurd'll1l güzel 
sa.na tlar yol Ul1Öf' '!d gcJJ§'!.mind e 
büyük ibir yn.ro.rll{ir görübnesi mu. 
J;.a:lckak olruı bu mükifat roman, 
müzik, tiyatro, ~r. J'eSim, lıeykel, 
m:iıınari o!ms':t uzcı c y~di ikola ya
yılmaktadır. Ve her yıl bu kollar· 
dan birine veya bh~n(imtı verıl
rr ek üzere be.5 yıldn bir !kere de"• 
ı-edeccktir. M\lldli~m madcll te. 
rafı her kol için 2500 liradan 
17500 Hrıdrr ve i~le dlln bunlar. 
dan romall kolunun mükıifatını 
kazanan eserin seçim:l yapılmI§lır. 

Mt'KAFAT Rı\ZANA<1.\li 
ROM AK 

Miikl.ıfnt luızanacak romanda 
aranıı.n 6Rrtl-ar ı:ıınıl:ı.rdı: 

ı) 'Iıir?t harflerinin iko.bu:iinden 
tonra n<'!iredi~ olmnk (eski 
hr?.rflerle nesredilıni.5 olup d!l :>on. 
roo:ın yeni lınrl.erle llcŞreclilınJş 
rcms.nlar hu esrta uygun sayıl. 

ma:nı!itır.) 
2) Telıf olııuık. 
3) Kitap haline g-etirilın1.ı bu-

lunmak. 
BUyük hi.kıi.yclel'le bi: c>J t için

de toplanıı.n ktiçilk eserler de bir 
roman sayılın tır. 

S.Ec..;1 i iU~\"ETt I\IMI.J!,ImiR~ 
~rin seçim h yeti lÇUl 25 iki

si o.yrılmıştı. Bu heyette bulunan• 
ların ya. bu müki.fntn. m~17-emc 
o.i:acn.k cseı 1 bulunmaımıı.k. ynhut 
bulunanın: cıterlorinin nanızctlj .. 
ğlndm \azgcçm.~ olmak Jfııun<iı. 
Jüriyi tef:kil eLienler fjUnJnl dı: 

- -- - -

SON A"BERLER .'iiiisralard~fı 
ıapoaraaın I MAMt'DE . [tmm 

Porteldu notası i Y"· / Romelın ( Delterfm ) rı'eu 
"'"'' ,ım;,ı~:r •. ~::~.:~~·~.ri n!glUzvapnr kallle- geri J emesi latmsıııf'il.-r 
bu kılalann geri ı;ckilmrsı için s ne hücum eden - 16 -

lnsilterc ile Portekiz arasında mü. Alman h.. Harp hilesidir! H~rkcs ııyudu. G;~fü:ıü l::ıptr. 
zakereler cercıynn etmektedir. Por ucum 1 nı.n ıı51k, ben, uyun1.:U1.rm. Dutün 
tkiı hükumeti görilnüşe ~öre bt~ denı·yor gee_eler, gözlerim gölttc, senin h!ı. 
suretle hasıl olan ":u:i~cllc hir' de- botl b ld j ;rnlınlc yıldıztnn s:ı;pvor. A~~tı:ı 
lfüiklik yapıJmnsına CBh)maklndır. arı atırı 1 1!,Yk"UDJU güzümr}r::ı ü.vl~ nidcrdi ı .1• ŞI dl k d h-ku t b 1 l.ondra, 21 (A.A.) - Röylerln t-> " m ye 0 ar u mc u Yıızlye. ~ - .. d .. 

1 
bir da.hıı ;elme~i mUmlrun ae:;.ıı. 

t • 1 l d i ti n· '"""'" ~,.., (AA) nskerl muharriri Annıılist, l.ibytıdn "-" ı ıs :ı ı e cnıem ş r. ınncnnleyh İn:::!"i.Iiz n~• . . - B.B.O. E1·ct, nykum aynlık 7-ehrini j"t ele 
TJmor adasının JloJlandnya :ılt sa. . b ...... ramğüıln rumt tebliğine ;;kcrı vaziyeti telld!; ederek diyor öldü. MEVlıANA 
hilindc cereyan eden hiidlsçler do gore bir İngiliz vapur kafilesine düş. ki: ''General Rommcl'in 1.lbynd :;.~ 
layıslyle YC hu lıöJ,genin müdnr:ı.,: ınan torpldobotıarite tayyarelerinin 1 beklenen atarrnıa henüz başlama. Nnu.n merhameti Alla.hm, 
.sını temin için Japon kııYvellcri ~üapttıülkıarı mUteaddJt hUCllmlar pUı. ı rnıısı; dftızlailrnnlzemc ysğmık tnssav• Mah'tabıydı o matemg:;Jıın. 
İngiliz, Honan da Ye Hind kıtnlnrı. ı r ıuUş, dU~ bUytlk uytat "''et· 'urun an erl gelse gerdıllr. on ABD'OLHAK HAMİD 
nı hu topraklardoo cılrnrmnk ve dirilmiş, lngıllz gemilerinden vo tayya ıl~ri h:ırckethıde mtlı\'erln sal\ ce. •~• 
Timor adasının Portekh:e Alt •. 15·_ relerinden hlı:bırı basar ve zarara ua.. nahını tşkil eden İlal~·:ın kuvve~ ı;.:;: 

" 0 ı ı n • ..;;bret, anlıyarı kunetli ;ı.i i.ıç 
rr.ını işgal etmek DM!churiycliııcle ranı:ınırştır. er, ommel'in fslediAini ~opaınn. 

J d nı1ıt.'Ul taşan h~yecan seyyaleJeri• 
kalmışlnrdır. Evveıa. altı ,1nnman bombardıman mış ar ır. Maıımafih dilşmonın gc- i 

' "!} ıı n n Qpf rubJan arkasınclım tSÖ. 
J:ıpon Jıiikıimcti, Porfe-.l<h:in ~n_ tayyaresinin kafileye yakla§mak•- bu r eme~! helkl ıte tılr harp hll~i rtıkJ ' ... 1 ı h"I o~iıı n.lma.slle \Ücwl bulur. ziyetini tamnrulyle müdrik lmlun.. ıunduğu. ö n n ı lr.,, 
ki !; 1 1 1 r; 'rtıımu:ı, bunla.rdaıı biri dU. l'i~i, 21 (;(.A.) _ o. F. 1 .. ı.ı·b. Bıı.şlu. türlil şöhret, uil \'e rnağııır 

ına , a YC ıı m~m e \Cl n Hollanda cıUrUlmU.,, dördU d" hn"ara u::ı-atıl • t bir ruh 1 . '--bi h" hd Hinıli~lıırıınrlnkl 1nroflf·· f li "' " ...., .s• yr.ıla sükunet de, am clnıc'·tedı"r. çın se,J'Ç ıca ır. 
0 ~ 113 l'Cll rnr,,tır. l\1Utcaklbczı <.IU....,an to,....ldo • " AHMED HAŞİM 

ılolııyısi:!-lc ciddt tclılilielcrc morı.ız botı v·- .,. Hıırckiıt, iki taraf devriye kuvvet. 
bulunduğunu b!Jnıckledlr. Dü'-"fik an gözUkmU§tllr. Gemllerimiı:ln ı leri anısında ·nıku bulan tarpJ!.,ma. ~:/-* 

"' hUcumu ka.... d Bir berk arasndan idu-Ok ömrü 
Brlt:mynnın lıorcketi iyi niyete ,.c .,,unn ıı. dU§man duman per lara inhlMr ediyor. 
bcyneJnı!Jcl konunlıırn mugayirdir. :enı arkaımda ka~m~t:rr. lk! dUşmnn o----- Bir mliıldet için göı ::,• 
nununla hernhcr JaJtt)n hükOmell :.rpldobotunı:ı. iRnbet Taki OlmU§tur. B rmaayada --r"i 
Timor adasının Plrleki7.e 111t 1\ı•mı • ırkaç Bant ııonra ikt dU'""an torpido fjte m'1babbetı 

botu dnh ,,.- (n- t f 1 ld ) CENAB ŞA.liABETTİN nın t:ımıtmiyellni temin eımcıı~ a. g6rUJnıuo ve bunlardan b!.ri va~ ara 1 ne e 
ha7.ırdır. JlJAer cihetten Jnpon hll. Vlıkl olan isabet üıerine h:wa'-"' uçu • ı \'işi, 21 ( A.A.) - O. F. ! : Jli"' .y..ır,• 
k"· t" J k 1 ri ruımustur nı ,,- ın:ınyada Japan lllZ;) iki fevkalAde Gtlftlr, her öeJi nıakUs g&,ı.rea ·umc ı apon uvvet e nln meşru h " · ..,. r mUddet sonra tekrar ldd 
bir müdafaadan başkıl hlr şey ol. Ucumıı. tc~ebbUs edem dU•""nn bUcum ~ ellidir. Japonlar, Ham~on ~h. bjr aynadrr; onun için sahibine 

bo ..,... l';nden 40 kilometre u7.:ıkta !bulunu~ r.chil ,.e hamakat be1':lbo.r lılnad 
mıyım projelerini tııhnkkuk cllir· tıa.rmdan bir ikincisi bat.Inlmt§ mu yorlar. ediHr. HAKKI BAHA PARS 
d.ikten so_ nra Portekiz hükdmetinin seuaıı bir lngWz bahkçı gcmtsı cı'u., • ş· ıı 
J f " ımıı Siyıımda .Taponlar, Cani(. "'°"• 
~ılara lı~ım mnhnfnza etmesi şır. ınan hllcumbotıarmm yo.pmıığn. kal • nıas bölgesinde lnarrtı•Jnrına d-- n· . d -t-
lıylc Scrı çekilecel!lni bildirir, kıştıklan dör<tUncU hU d' J " "'"' ı7ın c can \t.l"Elyun, 

.Tapon hiikfıınefi adanın Porte'ki. f mU§t.Ur. cumu pUskUrt· "!lm e ıyor ar. İstedi~n ölilmse. 

ze ait kurnınn dair hiçbir tıılebt Batınıan hU S l MEHMET NURE'.rl'lN 
olınadı!ını Uhe eyler. tından 18 k•·ıcumbotları mUretteba - 8Z 1 ıaz·noda (Topluiğne) 
..--a;lj;"-:~l::""-:;;;,.. ...... ~ ..... ~~.:..:..:.:...::.:_.:;:~~e:aı:r~ed~U~m~~~tir:!: • .,.,....__. 4*~ 

B 1 d • geçen bldtıe !)fi, MUÜ<lmı fHdrle tırat e&. e e ıye resim ve <Ba5 tarafı J ndde) rek işleyeceği bir rnücevben'Jlr. Da 
Tabii gulnoda hlr ıüJU~medlr, ; te san'ataı muvaffakı)·ett, duy. 

harç~arı n . ba,ıamı, \"C F:97.lno sahlb\ Mtt$1afo nlann miimJ.-tin olabil41it kada1' 
1 a yenı hemen Alımedin )Onma kot1rak: derin \e ~eni=.; ilim \e hia?.la mU. 

cehhcz olmasm:ı bıığlıdır. 
- Amıın, ne yı:ıpıyorsu11. burı.. 

Zamlar Yapıldı do böyle şey olrrıoı. Hem hunıa... .\'lf.~YUNUS :'AD1 
olmyucu kadınlardır, oyuncu de!lll. 

L 
•• ~. dtıniştjr. Bos kapıyı \"Urul·orum, 

Oa8Daa vitrinlerinde piımtı Y•••k Jlu cenp Ahme'!I çileden çıkarı. Sende kalbin sd~AI. SAH.lJt 

teıblri ayb8f1Dd8D itlb&r8D )'&18k ldlldl m~ı~e-41emek1 Pnra mı istiyor-
Şehir mecllıi dUıı öileden aoıu'a top' haric;ten gorUlmlyecek ta.rıda buzlu ~un. lste<tliin Jıader venrim. Ha) .. 

!anını§ ve 1'\lbat devreal tçtlmalannı veya renkli eaml& örtmeJert mecburl. I dl indlrt. ktJJarı şu yük!!r.k yerdi?ü 
tamamJıımı§tır. dlr .. , I de öııümde lbtr yol oynıyıverıdn. 

DtlnkU celsede lki mUhim karar ve. Bu kararın aybaşmd.an itibaren tat· 1 lerl diy~ ayak dircmiştir. 
rJlml§tlr. Bunlard'a.n blrl lokanta vit.· blkl ıı:ın belediye dalıııt encUmenl pa. 

1 
Bunun üzerine Mustafa !~hm di 

rlnlerinde vcınek te.,hlr:lnln men'Jdir. ·- 1 nnn bl dıoarı eıJıarm• btemff, llldn s6J-" " zar .... ıı u u r toplantı yapecık ve 
l'ife?i de yentden bazı beledlye rel!im bir karar çıkaracakbr. Itri dönmfio olan 1ıelr birdenbire 

:fol(.~ 

Büyük ııair ya raJıınanı kalbe 
~eya kahramanı dile getiren J>ir 
ll~ıktır. MUSTAFJ\ ŞEK1B . .... 

Artam (Nlll'cttin), A1 ç (!\·ı:. 
nıllnh). Ata.y (Iı'alih TI.ıfkı), Ay. 
lmç (l<'c.zıl .t\bmet), Baltncroğlu 
(tsmail Hakkı), Bnyda.ı- (Nıı.suhi), 
Anknru Dil, Tarih Fakültemnde 
Doçent Bo n (Belıice), Deyath 
(Ycllya J<enınl), Çağbu ~bçet 
KE'm'al), Ş:fr ve mulıarı~r Dını .. 
ruıa (Ahmet Muhip), ı;yüboğlu 
(Sabıı.ha.ttin), Göv.i:ı. (lhrahim A
J?.ettjn), Ankara Halk~\i Reisi 
Güven (F-e.rit Celıll), Köpriilil 
(Fuat), Oıön (.Mustafa Nihat), 
Seville (İsmail Habib), Siyavüı;gil 
(Sn.bri E.sat), Ülkü mecmul\St mil· 
diri Tecer (Ahmet Kutsi), Tör 
(Vec!ad Ned:i.m), Profesör Tı.ınç 
(Mustafa 6ekip), Us (He:kkı Ta .. 
nk), Ufaklıgil (Halit 2'~·a), Yal
çm (:Hü11eyin Oa.lllt), Profeıôr 
~yetkin (Suut Kemal), Maarif Vt. 
kfı..leti talim Ye ıt.crbiyc dairesi. re .. 

ınU.:;tnr. Ja;p:>nlıırm Surabıa Uzcrlne isi Yörükoğlu (K <iri) 
Yaptığı hava akmlı:rmd:ı. mUtt<'hk av. Bu:ılardan 23 ~ ~P bulun. 
<:ıiar tarafııubn ö bomba 5 avcı tay. muş, yalnız l''a.lih Rıf~ı Atay ~u. 
YCU'Csl dlliiUrUlmU tUr. lun::ımamıı;, rwı! KöprUlU de .has-

ve h&r"larma •a.m yapıl~-~ .. ır. Bu d cebinden tabancasını <:eltrıslş, ki. 
,, .. ........u n ıın .sonra bclcd:yc gellTlnı ço • 

Bu huswıta vali :ıuııat verml§, Jo. I ğaltmak lç!n yeniden §U zamlar ka. pı.ya lrn~arak ıkapıyı kesml~tlr: 
!canta vitrinlerinde yemek te§blrtnln bul cdllmi~tır: - Kim dı5nrı cıkarı&a rururum. 
nilıl ve &ıhhl maıızurıar, imrenme ve Hatta tatlli kanunundan istifade e· Haydin kızlar ortayn! So;>ıınup 
iğrenmeler doğurduttmu .Öyteml§ ve denlerdon alman ,)1lzde Oç harç yUz. oynnyaca\cam~ı! diye hağırmıştır. 
artık bu mevruun bir karara bağlan. de ona çıkanlmtfbr. Soluk hava mah. Saz lill5J'tlU§, ınli~tcriler de bfi. 
muı icap ettıtlnl bUdl~Ur. Bu • zenleri ücreti bir mı.su artt.mım11tır. ~ük. lıir helecana dU,erek öleye 
nwı üzerine ou karar 't'C:rilnılıtLr; Buz .ııat.1§ hrunıatr hl.sseaiııden alınan berıyc ıkncı~maAa ba~lamsşlardır. 

İlttra.de ~-a.buı dinleıuel4lc oJ. 
mu1or, IÖJlemek de lbım. t~ 
fjkrt.DJ ~it kf hafMmı p1a· 
-. fSMA!L Si\.FA 

• •• 
Aldmaa..ı Plll\VkaUD nıalırunı, 

Japon ruosu umumi l:arargtıhmm 1 tallğr dolayrsilc İEıta.ıı.buldruı üzUr 
tt'bllğiııde iscı Avustralya.nın Port Da.r bildhıir bir telgraf yollamJöt.Jr 
''in UQQncı ka?'§I yapıl:ın tınva hUcuı:pu 1 St:CliM NASii. YAPILDI; 
CSlıasmd.). havo. t;t\Vll§larınd:ı ve yerde 23 nü Partinin Genel Sekr~ter-
2G tayyare tnhrlp c<lllm~Ur. 6000 ton ilk bin.amnd& umumi idare h~ eti 
luk bir kruvnzllr, 2 muhrip, bir petrol l toplantı &al.onunda buluş ~ 
~mts1, bir dcnl%altı nvcısı 9 deniz ta. ~ton b~te Gc:nel Sckrct:u Er~ 
ş.t;ı batırıımı~tır. zurum :Mcb'usu Dı·. Fikri Tuzer 
LtBYı\DAı yanında umumi 6.da.re heyeti aziı~ 

"Lokanta, ahçı, kebabçt ve lşkeın· pnra da bir misli arttırrlmııtır. Bu ııu. ' Bu arada bir tok kl~l de maJ:ı 
~ dUkkaıılarmın aoknk cephesindeki retle pero.kende buz satııı fiyatı yUz :ılllarına s.ıklnnmıştır. Bu arado 
cameklnl&rında pifml§ &1da maddele. paradan be§ ınını~ çıkmrı olılcaktır. 1 l;;odın müşterilcrJn Jce~ln ft'ryat_ 
rio.ln U§hlri yasa.1'tır ve aynı cephe , Bu z...,,mla.rla belediye bUtQCStne ye· ı lıırı caddeden işllllmiş ve pollşler 
lcrde yemek ihzar eden lolto.nta, ahçı, nldcn 240 'bin llrn gelir tem.in edilmi~. 1 gelerek elinde tabanca herkesi lıJlim 
keba\>Ç't ve ifltçmbccllerlıı bU ycrled tir. le tehdit ederek oku)'ucu Juılırı 

Şidd Ui bir kum frrtmnsı haya Ye i:rrmdan Hnlkevleri ve Sanat ırnij. 
ltıı.ra. fa.sllyeuııt ecktey~ utrııtnu§ttt'. ktıfa:tı işlcrlJlin ecfi Nafi Atuf 
UUtcaddlt ınlbver müfrez lcri tank. Kansu lle birlik't(: bu sslona ge!. SEÇİM USUJ,t) zanmr.s sayılacaktı. lk:inci turda 
ıar da dahD olduğu hal<!e Tlnlnn1 cc· mi:j ve hc)·eti ~liunlıyara.k Beç!m .l'opla.ntmm ~pılabllmcsl için :eyler mliSıavi i:ı1uı.res. reis ikiden 1 

öniinde mullnJrn oynatmıık bteyrn 
taşralı ıacirJ :l rJıalamıtlardır. 

Ahmet, cijr:mümcşlıuı kıınunun'l 

göı-e asliye altıncı ccıa mahkemesi 
ne ,·crllml, ~e mnhkeroe tarafındnı; 
da 6 ay rnilddttle haris cezasını 
çırpnm~tır. 

nubund& ve doğv cenubunda 15 kilo • mlizakereı;.in,i açm.ıstır. 25 ki§lclen il.çte 'Jldıinlıl ııaur bu- hangisine bir rey kate.?'198. 0 b!rin. 
nıııtrc ka ı.r ~ ,;a\·a§a. ginn~. FUmt TUZt-"'RL" lZAP.ATI l~ J~Cliyo.rclu. Bu ~b el olaca~. reyi açığa VUttaak is... 
teı-110 de 11\lddetli topçu a~i l•o.rvısm- C. H. Partisi Genel Sekreteri 23 id.zun ~~c hAm1 oımuetu. temezse kur'a ~eccltu. 
lla CCkil~crdir. Dr. Fıkrl Tuzer, ezcümle şu iko. Seçiınm gizli :reyle ya.pıJ.mMı dB SEÇlM l.APILn·oR 
İtalyan tebllğl hl~bir mUhlın hAdlse ~uşroa.slle mUzakereyi açm.ı.::,ıttr: kal"M'~. Seçjın yolu olarak B li da 1.., 

Olrı:ı.adığmı bDdlnneırt.cdir • .Alınan tay- "Hep!..-tlzl hlirmetJc sel!rnlanm. da diJ.§Un.Ulen ~yc}u: P...eis H!lllt Ziya U§ak.bgfJ kısa a • ıına ııner 
l""Ureen dU.n Maıtaya yedi defa htıcum Yeki davetimize icabet ıureUie JU.ri hi"i" birer fil dağıtıla.. bir te§eldtUr nutku ile a.str..' il 1 Çlll8 l 
~llnt,ıercıır. Birçok kimseler yıı.ralan - gösterdiğj,njz ilgiden dolayı sizlere cctıktr. Bu ~Q şeçtiğ:i. üç ro· za3erede katiplerin okıud;ığu tıı m:; rı IJOr 
~tır. Şubat ba§ında.n bÇri ııaıtadıı. ayrı ayrı te~ekkUr ederim. ~fa.hi- romun adı ve müellifi y~J,ac~tl. t'leçi:ın usulU iizerlnde fıza.nın mu• CBa~ tarafı l nclde) 
:..oo, htırp bagmdanberl lG90 ıııı.vıı. telı. munuz vcçh Uzere cümhuri.yct halk Şi)yle ki bu üç ffel"dcn en çqk be· tale!lla.rmı oordu ve istizah olunan mmdan ge9erck Jili • Lnnut< llmıını 
lı~ ııı i1Jıı.rctl vCT1lın.lgt.ir. f~ Mruı.t ve ktlltUr hayatnnız- ğendiğini üı: puvan göster-en lıa.. 1 rlıkag nokta üzerinde Nunıl.lah körtezlııo ınnıek istemektedirler. Ja. • 
SAJ• da teşvik edici olma;"y"I daima prcn. n~ye, ikinci dereeedc beğcndiğlııi A~. Ferit Cc!Al, kubi.p, Behçet ponlar Slnga.purda. yapbkları munev • 
'> ~ 0Eı>IIES1NDE: sip ittihaz etmiş, lıcr vesile ''e ikı puvan göstcı-en han.eye, UçUn. J{ema.l, Hakla Tarik :Us ısöz söyl :rayı tekrar ederek malik oldukları mil 

.Alnıan t.cl)l!ğl mcr!tez kcslmde sem. frrsa.ttan :istifa.de ile de bu teşv;k cU de.recede befendlğtııi de bir dikten sonra heyet 1.a.sa.rtana.n be. hlm miktarda husust ı,urcttc in§a edil 
t~r lı;tnc alnımı;; 01 n S.:>vyet tcşk.Ule· cdlcl vnsfw belirtmeye çalışnı~ puvan S'&tteren haneye ~tı. scgim uşulUnü ittifakla. ~bul et~ mıo çelik dubaları kullanmak surctllcı 
~ Yapı:nak ıııtcJilt'lcrl çık~ teşeb. tır. 1ki ı;Un sonra kutla~~z Bu üç haneye de mulıM;kak ~a ti. _ kanı.ya çtkamaıa te.,.ebbUn ()tmckle • 
""uıcrı nk1nı kalını tır. 1s.ıo §Ubo.tta halkC\'lerlmizin Ye odalanmmtn o- bl9ka <ıaerler Ya.ıılacaMI, bu Ug Pusulalar ~bldt. Reyler ya. ' d!rler. 
~Drc'Yfln eden 6a\~ So\•yeUcrin nuncu yıl d6ıı.i.imünü yeni bir tes- hanede ayni eeerin e4l teJmı.rls.n.. zıldı ve billflr bır bp icbıe top ı ~ 21 (A..A.) - lngııı.ıı~rl:ı 

Zirhıı navea arabam lJnha. cdllml§.. tik iç.in en mUn.:ısiP i~~ bilerek sa bile bir eser bir rey pusufo.srn- landı. Sayıldı: 23 ; 'tanıa.nı. • l rınud&ne mu.oveı:netlne nıl'Jl'en Ja • 
;;;,_ ~tı:ılnr 39 tayyare kaybetml~Ierdir. bir s:uıat rnük&fntı serlri ihdas et- dn üç puva.n&uı fazla kaza.namıya.. Reyleri.n ~ için &ııf. pon krt&iarı Bali !'14asmu. aııker Çl)~r 
ha.~bı~ ntkcrt kaynaklardan verilen mi§ bulunuyO?'UZ. tik nrilUta.! harl caktı. ~ ı6re puva.1Üar aza• ce :SO.ran'b :M Şeıcıp Tun~ ınağa devam etmektedirler. 
b t ?lerc göre Alman topçu.su 18 "11. inktla.bmuzu1an mgUnc kada.r ~ ı~ ildsmln de nrcbmile ka· wı yardımı km'JJrlaştmhn~. 
tn ~ Sıvaatopoı cephcstnde Sovyet rolunmu6 romenkır ve lrlklye ~~- t.tpler taı·afmdıırı ~ Bu Ahmet Muhip Dıranas <>'Jruyor 
\!Vzııcrının gcrt .. ını ateş o.Uma Hyatı anı.smdan stıicrln se~eegı:; !ıralaırıa llf:otieee.ıı<)e ınevcut. aza. Behçet Kemal Çağln.r. şalona k-0; 
~ birçok tahkimat da tahrip edil. n!z esere verileocktir. :M~ !Wlyı:smın en llZ iki ınieU ~ al- nan kara tahta ilstUne, ~Ytmiu 
~ 2.500 lirndtr. ,_, . ~Aft~lan eser mlikafötı ka.za.ıımı§ ·;c adı okunan her lrlta.bı:n Yannıa ı 

vaıtralyada 
ıaıerberllk 

(Baı; tarofı 1 ncldc) 
ınelfo knr:ır verdikleri akdirdo /.• 
;.QslraJyanın en i:ri hareket üsle. 

d
1.nden biri otncıı ını ~nydctmcktc. 
ır. 

~'tadyo, lıu s~bcplc J ;ıponlorın 
ınullefiklcrın hu üsten islifode e
dememeleri fcln cllerindn ı;lnl yn. 
P:ıc~annı fViv <'tıncktcdir. 

Seçim mutlellc surette ~.u.ı~n ° ........ tı. aldığı puvan say::rroru ışarct edJ .. 
reyinize b~br. &u'le~e .ı~ın liaerlerCicn hiçbtti bu haddi yordu. 1 
cereyn.nmI kolaylaştmr u.nudile ~l~~~1!1-~~-~>:.1e blr i'kln. Pu\'anla.r tophuldr, 4G puva.nı 
bh- t.aliuıo.tnamc }ıar.lrlaJlIP lı.n'.C - ""n' ~...., .. r,L4~ dolduran e.scr yoldu. Hey tekrar. 
dilmiştir. Bclld ne.ticeyi nlmnk ç&• Birinci turda en !azla puvnn lıı.naca.kb. 
buk ve kolay 0~tır. ::Fa'kat ~ Uç C$er a.ynla.caJru J\.nca3t Bu defıı, karsr~5f.ınldığJ gibi 
s.izlerin tımt 0~ur.: ve tsı• bu üc eeenlen 1-!Jka bu~la.rdan seQim. i.lç eser üzerinde tcJrra.rl.ın.. 
betli ta.kdirlnb: netJcemn eıı iıla • herhangi biriyle müsavi puvan d1. 
boUi olmMt için en kuvveW ölçU.. abruB veY.fJ. yalnız bir puvan nok.. Yine pusubla.r ıta~tıldt ve bu 
clür •••• , demi§ ve en aon1md& jüri. ~a ke.lmııJ C(!Cf bulunuraa tıg defa birer kitabın adı yazıldı. 
ye baeanla.r diltyerek ıtopl&nbdan haddine ~ızm hunlar da Toplruıclı okundu, sıral:ındı. Ah. 
ayrılmıştır, ayni edileoek ve yenidc-n df.ğıtı- na.n neti~e 23 azanm hnzaladığr 

Heyet, Halit Ziya. Ufllkbgllin lacak tek haneli f!fler üzerinde bir mazbata ile toob.'t olıındu. 

Bıçak şeker 
<BM tarafı l oclcle) 

nıUsaderesl karar aJlına ı:ı.tınmı:§tır. 
lki suçlu 6840 ar liradan ı::,680 Ura 
o.ğrr p:ıra cczuı ödcrıılyo mahkılm e • 
ciilınf§lerdlr. 

Bunl'l.rdan bayka elinde b\llundurdu· 
t"1 lS:S lt.llo şek~r için beyarıname ver. 
mtyen KUc;uı,mustafnpa§adn scyyıır 
tatlıcı I<adrl de asli ue ik!.ncl c ı:a mcr.h 
keu:ı st " e nçe !5 lira para ceu:ıına çar. 
Pllınl§t.ır. 

Rlffa bir gepç kadındı r;aqki 
aemz. 

TAH.CS1N NAHİD .,,... 
trmit ~da her gön!U kondL 

ae ı.lla, huıur alaıımcla olpn bir 
d011tla belfıhk kur. QilllkU, topl'9k 
ve w ile yapılan yllı klbe, bir g~ 
ntil deieıinde ofam&7,,. Hibeye ne 
Cidlyorsun r Bir ytircl<, bir gönUI 
bulmaya. baJı. U) 

ÖMER HAYYAlf 
/tJf,lf-

Blhnf'nl usıl blytik güaeb etWı 
iti lrti.kip, 

()lcluk H:&a ba iJeıne gelmdr 
CGMmat 

MUALLllıl NAct 
(IAJnutinden tmürne) 

•.v.• 
Ht.ki"a.t, fiJdrl~n t-anntma....._ 

elan rloğar. (2) 
ÇlÇE;RON 

:;.rt-• 
Meşrutiyetbı ili.nıodan soma 

.10 tcnımuz Rumi 824. HaJlcy •· 
clındn bir kuyruklu yıldrım küre
nin pek ya.Juıımaan geçere" ÇMJ9&• 
cağı 'C dilnynnm b:ıtae:\ğı bakkJa. 
dn bir şayia ~ıkmrı;tı. Buna dair 
gazeteler bir hayli ynclar, ilmi 
tetkikler ne;;rctt,jklcri gibi biıUç 
b kitap cl1'tı. tJstat, Hllse,tıs 
Ra'hmt de (Ka71"Uklu yılda altns. 
da bfr izclivaç) adh bir roman )'U. 
c1ı. Rl\'ayctler d-e''a.lft etttk~ 1'1r 
ı;ok kimseler korkuya tlıtuıdu, 

h•ttii bazr saf in"'anlar, Jı."lıynıldu 
yıldızın geçeceği gtiJl Blnbirdire".
r.ih1, Ycubatan sfbl yerlere, evlt'. 
rln maJtıenJerine :,b:lennıeğc karar 
rnrclifor. Bu korkulu giinl~rd•, ak. 
hııtllteyl hlt: ~:..r-n F.41rcf, a• 
şıtğr~ııkl lıirı 'a~'l yn7.Tn.ı~rr: 

l'~t'cl A"'lcliy ~ pen·a cylemcnl 
kuyruklu yıldızilnn, 

Buynrtiun, har.mm, füıbbim cfo 
af \"c merhAmet çokt11r. 

Fakat zevcemlo birllktn ölönl 
pek ~~ ~elir. e)'l'ah! 

Dernek ma.lı~rite de ondan be
nlmı;\in kart.u1uc yoktur. 

LAEDRi 
Dı~cr clhcttn ba~vckil Kurtin 

~cmlckctin lopraklnnnın emni:> c. 
1 nl temin iciıı f vkalftdc tcdbirlt-r 
almıştır. Tnm rforbcrlik ilün cdiJı. 
nılşUr. Aı;ustraJy11da ht-rkes mt-mle. 
kete faydalı olnc:tk her işi her 
servisi yapmak Qzcre hükıi~1eti11 
tnı.lrle.rinl heklemektedir. 

reis seç.ibnesi iç.hı Halıila Tank doğrudan doğruya reye komı1a- Bu neticc3i s!ic yo.rm Allkara 
Us'un tekllrıni ''Tabii rei*JK" Cl:'lıktı. Reylerin mralnnın821 neti"' Halkevinde söylenecek nutuk lıtuı 
alkışlı:ı.rlc ka.r§iliı..'UJŞ ve ha1cild ro- Cdlndc de arlık en i:-Ok :rey o.lan edecek ve haıf inlalR.bmdanbcri 
uıaıu memlekette ~ eden ~- eser mü.kllfa.b knzıı.nnuş olacaktı. sıb.n :romanlar içinde bu :Uk mU
Uı.d, reislik yerin~ geldJltteaı 8Qı!l• Bu ikinci turda reye ~timlt etmi~ k&fat.I kn.zanan baJıtiyn.r c:ıerin ve 
ı-a iki ~fi.t.ipliğe Ahmet .Muhip Dı. o!anlarm nıevcudun® heyeti u- bahtiyar mQeUifinin adı 8Jllaş1la

olan ınükfU'atlar o ~ yıl içinde 1 
çıknu..s eserler a.t"Mmdan blrinc 
~:vclh edil~ek vo h~r kolun mü• 
ıı:iifat kaza.nacak esc-rlnf seçme 
§ek~ aynca ltnrar\aştırılaoaktır. (1) Meva.na da çöylc diyor: 

Bır defa. mUkatat kazanan ınu- "Ey hacca git.mlı; olo.n :millet; ne.o 
hl\J.Tir ve aanııtkfır ikinci defa rcaesin~? Nercde6:n!zT Sevgi.il 

renatıla B&heet Kemal ~-r ... mumiyeyc göre bir ıtisbet ele ann-, calctrr. 
çiimi§.Ur. 1 .ı:ıu:yacaik ve ekseri):ette olan ka. Her be§ yılda l:4r devredecek 

naınzet ola.mıya.caktır buntds. geliniz. gelintz!" 
G~teeek yıl knlalı 6 koldım hım. i (~ N:ımık l{emalin de t:.PV\e Mır 

l{ilerlıı!n mUWa.t.ı verilecek'? Bı,ı.. eözil vardır: ''Ba.rika.i hcı.ldlm.t, 
r._ daha kanı.tiaatt.mtmemıetır. 1 müea~ efkirdan ~!'." 
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(Gaze&e.mlZlD uırıncı uyfnauı<IB 

~\'LENl\IE TEKl.JFLERt, lŞ AltA 

"1A, iŞ VERl'.lE. ALil\l, SATIM 
~lbl Uc:ırı nıablycti tıaJ..t olmıyan kU. 
tl!lı Ullnlar paru.ıı11 ,. -.,rolunur 
on!ilık yanmdakJ tarlh çerçevesi kupo 
ıılle birlikte gönderilecektir..) 

ElJlenme teklifleri: 
• 20 yqmda 40 lira maqlr, devlet 

memuru blr bay, 28 yaşmdan yukan 
olmıya.n, dul veya ltıZ evi olan bir ba. 
yanin evlenmek istemektedir. (S. T.) 

remzine müracaat. 169 
• YB§ 25, boy 171, kilo 68, ciddi 

yakı,,ıklı, mağrur, yUkııck tahsil gör. 
mil§, resmi bir dairede HO Ura mrı.aşlı 
memur bir bay; aradrğl konforlu ha. 

yatı kendi kazancı ile temin edemlyc • 
ceği için Q<>k zengin 17.20 yaşında, 

taluıllll gUzel bir gcnı: kızla evlenmek 

istemektedir. (Mavituna) reın.zlııe mü 
raca.at. 170 

iş arıyanlar 
• Yazrbanede çalışmak üzere iki 

b:ıyan rı.rnnıyor. Az yazın oıanla.r 

tercih cdillr. (BUleııd) rcm.z.lne mU. 
rncaat. 
* Llae 9 da okuyan. eski tUrkçeyl 

mükemmel bllen, hesap 131ertndeıı an. 
!ayan blr genç, allevt vaziyeti dolayı. 
sile herhangi bir ~tc ehven licreUe 
öğleden sonra hergtln çal.ı§mak l!ıU! • 
mektedir. Divnnyoıu No. 11 de sucu 
Kenan Yetişe mUracaat. I 

* Kansı, mal sahibinin dafrealnde ı 

y~k. çamll§ır, titU ve orta hizmetine , 
bakmak kocası apartnnnn kapıcılığı ' 
yapmak üzere ı:ocuksuz bir aileye lh.. : 
tl.yaç vardır. Slrkect gar gefl bay Ze. 

kiye m1lraCD.2.t. 

* Rll§tlye mezunu askerllğiJ:ı.J yap . 
rn.I§, tecrUbell bir bay, odactlllt, kapı. 
cılık, gibi btr i~ a.ramalttadr. (Hay • 
dar) rcmzıne mUracarı.t. 

* 17 yııında orta tahsilini biUrm.l§, 
bir az daktilo bilen genç bir kız. ınU. 
esscaelerde, bllrolarda mumı.slp bir 
iş arnmnktadır. (Aylal remzine mü. 
racııat. 

* Lisenin ı ı.ncJ smrnna kadar o. 
kumuş, dakUlo kursu görmll§, 20 ya. 
gmda bir bayan herhangt mUessesede 
az bir ücretle çalJNmak i.stemekte • 
dlr. (Gülhan 21) remzine müracaat. 

* Hasta.bakıcılık kursundan muun 
bir bayan. evlerde Ye hastanelerde lş 
nrıımaktndır. Beşiktaş, akaretler Şair 
Nedim caddesi, No. 18 Pakize Hergü. 
ne mUracant. 

* TUrkı;e, almanca, transızca. ve se 
rı d3ktllo bllen bir genç iş anyor. 
(Genç) remzine müracaat. 

Aldırınız: 
(M. ELKAR) (H.T. 8)(Ş.J (Vatan 5l51 
(El Ş. 1202) (Zarıı.n) (F.G.D.) 
{A. fil {F. K. M. 9) (18. Semal 
(nk ve son §llllS) (Yedek denizci) 
(F.Z. 83) (0.PJ< 2072) (M.K.A) 
(A. Ahmet) (0.K.) (Aktatayı 

(T. R.B.) (Mehmet 35) (G. Mine) 
(PJ. 24J (S.B 12) (Y. Akın) ıLemarı 
Y.) (Denk> (R.K. 14) CC.R> !Bahar 
çiçeği 1) (Turgut) (AkyUz) {lncl) 
(35 Aydoğnn) (Göl) (İmrenı ıişık> 

(GUneyllnln denizcisi) (N.E. 971 
(Y.Ş.) (R.P. 35) (Ciddi) (B.A. 32) 
(Çlı§kn.n Akansel) (Çankaya Kemal) 
(Nadide 19) Genç rehber) (H.T 8) 
(S.C.) (A.S. Tem!zkalp) (Oya 24) 
(2ol Melike) (Go.latasarn.y 40) (H.G.) 
(Anla§O.lıtn) (I<rı.zand.mı) (24 E.D.) 
(Genç) (Semiramis) (F\?rhundc) (E.C) 

TURKiVE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 
1912 t'f{ıtAMlYE PIANJ 

KEŞtJ>ELlCR: 2 Şubat. 4 

l1R)""- '! Ağustos, '! tı..-tn 

elteşrln t.arlhlerlnd' 
vapıltr 

- Ne dilşiinüyorsun Puvaro" 
riiJ•e sordu. Bu .iş sizin işinlzclir, 
ben sizi.n emrinizdeylın. 

Puvaro yerinden Itmuldadı ve : 
- Derhal tahkikata başlamak 

lfızmı, dedi. Evvela, diln geceki 
hadisenin ba.§1100 ş:ıhlUerı olan 
F'nntropln mis Robsonu isticvap e_ 
rleMm, böylece hddisenin iç ylizü• 
nü bir dereceye kadar öğreruni!i 
oluruz. Tabnncanm ortadan kay • 
boim Sl ban& hİl'aZ manült görU • 
rı-üyor. 

Rcs zili ga;ldı "e gelen garsona 
bl.r ~ eımetti. HelgW Pwrva -

llt-U ~ ~t:ı...&W 

1 adet 2000 Un.tık "" 2000.- 1.Jrn 
a .. 1000 - 8000.- • ı . 7~ - 1500.-• a . ~ • • lMO.-

10 - 2aeı .. - 2&10.- • t-0 lOC .. - •OOO.-
60 ac .. U>oo.-

200 . .?~ • ""6000.- .. 
20C . \O - 2000.-

ro: 
- BütUn bunlar kar.rsrk, hem 

<!c çok ka.nştk ha.diseler .. 
Diye kendi kendine söyleniyor

r!u. 
Ras: 
- Hıirllse hakkında §imdillk 

bi'r fikrinfa var mı üst.ad? 
Diye l!OTtlu. Puvaro şu cevabı 

verdi: 
- F'.fülrlerim irtiootsnhktan 

l:>irilbhine karışıyor. Yn!nraca şu 
~ noktayı mıwtnnynl!nl: Ja.ke • 
Un dö Belfor, Linet Doyldan nef
rc: cdi:-,·or ''c onu öliİl'ılle tehdit 
edıyol'du. 

- Buna ilıUmaı vcr~yor mu&ıd• 
auz?. 

- KY..onmlir, belki ae. 
- F'>.kat sizin de nıU~kU'lat erk 

c.::ğiniz nokta bu değil m1 Puvıı. 
ro? Bu genç kızın kru-ıı.nlılctmı ·is. 
Vfade ile kamaraya ;irip h:ıs."llmr 
ö!düreccğiıU E:i.z de kabul etn ·• 
1.-~unuz Evvelden soğukkanlı 
iıtda ~Iaştmhne.sı 13.zmıgelen 

H A B E R - Ak.fam poeta.m 

Şehir f iyatrosunun 
ORAM KJSMIN l)ı\ 

il GUndUz 16,80 da 
Tt1RK TiYATROSU 

l Jlj TAR!'!.:;E'rsı 
• ıtuf Esince 

KOHEOI KISMINUA 
Bugtııı GUDdU.Z H de: 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam 20.80 da: 

21 ŞUBAT - 1912 

Bir muhasib aranıyor 

~eyoilu Halk Sinemcuı 
1 - Brodvay Gtlll1. 

ile sabah öğle ve akşam 
ı - Ordunun Ku.ı. Her yemekten sonra gUnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
S - t!ç Palavraclar. Tttrk~ *Itı. 

., 
'fabmlnB. 

772.00 

1925.00 

8071.80 

lıtanbul Belediyesi alanları 

İlk Tem. 
68.00 VUAyete batlı mWhakat dlspa.nserlerı iı;ln a!Jnacak 

36 kalem lla.ç ve aıhh1 malzeme. 
101,25 lt!a.Jye mUdüri,yetı ve grupla.n iı;in alınacak 90 a. 

det battanl.ye . 
H4.37 Belediyeye ait motörlü nakil vaıntalan llstiklerlnln 

tamınnde kul!amımak üzere almae&k ııı top kau· 
çuk bez, 30 kilo soll.syon, 10 kilo beyaz kauçuk ve 
100 kilo siyah kauçuk. 

230.39 Beyoğlu ve ZllhreVi haatalık.lar haata.nelerile !llJ. 
nepkAm.ll doğum evı için almacak Yll.§ sebze. 

Tahmin bedcllcrile ilk teminat mJ.ktarlan yukarda yazılı ~ler ayn ayrı 
açık eksiltmeye konuımt11tur. Şartnameleri zabıta ve muameuı.t mUdUrlUğü 
kalemlnde görillebllir. İhale 2l5.2.942 çarşamba gUntı saat H tc dalm1 en • 
cUmende yapılacaktır. Taliplerin Dk teminat makbuz veya mektuplan ve 
941 yılma alt ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi 
cncUmeııde bulun.malan. (2137) • 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

Den.lz nakliyat i§leri 1ı;ln denlzyoılan umum mtıdUr!Uğüne gerek oıta • 
hen gerekse telefonla yapılacak mUracaatlarm bergUn saat 14 ten 17 ye 
kadar olmam ve bund:ın gayn zamanlarda müracaat edilmemesi ehemr:ıı · 
yetle rica olunur. (2567) 

Sol1anabmet a üncü au1.1ı hukuk M. 
JdmJJflnden: 

&ll/l!GS 

94%/lH 

·: - __ :-~.~ .... ı 

Ye eli sabayıaı:ı yoklamaya davet 
.Beyoğlu Yerli AS. Şubee.lnd<'n: 
1 - Şubemizde kayıtlı Yd. Sb. ve Aıf. Me. Jarın 1942 aeneai yoklaına

sma 16 Şubat 942 gUnU başlanacak ve H Kart 942 günll bitecektir. 
2 - Yoklamaya G"ellrken beraberlerlncre 24 X 34 eb'admda blrer sarı 

zarf 2 vesika fotoğrallyle nUtus hüviyet cUzdanı askert hizmet veaikalanll'· 
umumi ahvali ıııhhıye raporlarını, Doktor, Veteriner, Eczacı 'Ve Dl§çUer 
Diploma ve iht!sıuı vesikalarmx birlikte ~tirecek.lerdir. 

3 - Yoklamaları esnasında istenilen malil.matı §itahen veya mektupııı 
bild1rmemif ve §Ubeye ge~erck kayıUarmı yapt.ı:rma.mıJ otan, Yd. Sb. ıarııı 
ve Aıs. Me. lar (50) lira para cezasına çarptınla..caktrr. 

4 - Bu yoklamanın Mayısta yapılan maq yokJa.maaiyle hiç bir ııIA. 

k&SI yoktur. 
5 - Temmuz 942 tarlhlnde YB§ haddine uğrayacak Yd. Sb. ve AA. )le. 

lar yoklamaya gclmeğe mecburdurlar. 
6 - Ta§rada bulunanlar bulunduk.lan mahallin Aıs. Şubelerine blr 

dilekçe ne mllracaat edecekler ve yahut tıı.a.hhUUU mektupta §Ubcdekl 
defter sıra numarasını blldJrcrelc ve tercUmeihalle AJJ. vesaik suretlerini 
göndereceklerdir. 

7 - Evvelce Yll§ haddine uğramış olan 301 doğumlular dahil Ul 313 
doğumlulardan 313 dahil Dz. Gv. ve Mk. ile bllümum Deniz emıfma men. 
sup Sb. !ar bu yoklamalarını yaptıracaklardır. 

8 - Yoklamaya geleceklerden: .. '\/ 
a) Halen gördUğU 1§ ve memurlyeU ve ikametgt.h adresi, 
b) TlUIU derecesi. (Mezun bulunduğu mektep diploma ve ehllyetnıun~ 

suretleri), 
c) Mühendis ve Kimyagerlerin hangt ~bede ihtisulan butunduğu (l!U 

yolu, elektrik, sanayi v.s.) vesaik suretleri, 
d) Doktorların dahili, harici kulak v.s. !htlsaslarmm veıılka suretleri. 
e) Yabancı dillerden hanglsinl ne dueceye kadar bildiği (t.ercllme \'C 

tekellllm), 
t) Aakerllğinde gördUğü kurslar, 
g) 5 ve 6 dereceden malQfıl olanlar nu1Qllyet veslkalan ve'*3§ haddine 

u~mamışlar kAmllen gelcceklerdlr. 

Tecrübesizler arasında 
güreş müsabakalan 
lstanbul güreı ajanlığından: 
22 şubat puar günü tecrübesi~. 

ler ar:ısındeki serbest güreş mü~· 
bnlrn\nrı ııürc., kulübünUn Kumka 
pı şubesinde yapılacaktır. -

Davacı tst. Kefeil han No. 215 te Sıt· 
kı Kefeli vekili avukat Cevdet Ferit 
taratmdan Yusuf oğlu Mehmet ve :lst. j 
Malmı.utpa§ada Tasvir sokak l No. b 

apartxmanm 2 inci dairesinde Hayim 
Vit.all oğlu Rata.t ve aynı mahalde Ed. 
vtn Kanıhl namı c:Uaerl Avram Mute 

9 - Milecceı veya sc:vkleri tehir edilmiş bulunan Sb. ve Aa. Me.. ıarm 
mUeccel veya tehiri sevkli bulunduklıı.n vazifelerine halen devam etmekte 
bulunduldnrma dair !otoğrafll ve reemt mUhürlU birer vesika getirecek
lerdir. 

10 - Yd. Sb. ve Ali. Me. yoklama günleri qağtda yazılı gilnlerde • sınıf ve rUtbe aıraıını takip edeceklerdir. 
16-17 şubat 942 gllntı General, Kurmaay, P. Alb. lar. 
18-20 .. Tbb, Dle Tbb, Ecz, Veteriner, Kimyager Sb. tar. 
21-23 ,. ,. ., Lv. lstlhkAm, Muhabere, SUvarı ber rütbeden. 

Tarlı 1 ı den 12 ye kadar devam 
cdtcek ve müsııbnkıılar saat 14 de 
beşlıyacaktır. 

Sokak koşusu 
22.2.9~2 pazar günü saat 11 de 

y:ıpılıtcnk sokak :koşusunda hakem 
lik etmek üzere aşağıda isimleri 
yazılı zevatın e"f'İmlze leşrinerini 

rica ederiz. 
· Ömer Besim, Dr. Nurettin Sav 
cı, Naili ~foran, Ali Rıza Sözeraırı: 
N'azml Tüfekçi, Neriman Tekil, 
<-:emil \ 'enç, Sadık Ceyllln. 

Kurtuluf gençlik kulübünden 

KUlUbUmlizün mutad kongresi ı.ıı. 

912 tarihine raatıayan pazar gilnU saat 
l l,30 da lmJUp binasında yapılacağın. 
dan, sayın azamızm nU!us cüzdanla • 
rlle blrllkte kulQpte hUlr bulunmalan 
rica olunur. 

Ruzname! mllzakerat: 
1 - Geçen kongre 74ptmm. okun • 

ması. 

2 - İdare heyeUnln ibrası 
3 - Yeni heyeU idııre intihabı 

bu cinayet §ekli siu de ma.tma • 
zeldö Bclforuın mimcile uygun 
"'ehniyor. 

- T3m!lmcn Myledfr. FilbaJC
lta Ja.kclin böyle bh- e:lna.~ti ev
~eld~n tasarL-yabllir, febt icra.a
tında kızın kuvvetleri muhakkak 
huna m.'i.ni olur. 

- Henı clo'ktor Bcmıer buna 
maddeten imkan olmedfğmr da 
~ıize iıtpR.t etmedi mi? 

- Eğer böyle)'3C i~ ko • 
la~•laşır. Temenni edelim ki dok.. 
tor yarulmsmış olsun. Çünkü size 
bütiln sa.mlmJ.yetimle aöyijyeylm 
iti bu çocuk bende htıXiki bir sem 
oa ti uyand!rmıştı. 

O sırada kapı ~ldı ve möeyö. 
Fnntropla Kornclya nıblanr:ıdıa 
c11>1ttor Besner olduğu halde ciga. 
rn ıınl.onuna girdilCT. 

Kornclynnm ilk s6zü "'1 oldu: 
- Gok korkunç, çok korkunç .. 

Znvnllı madam Doyl. Ne güzel 
b'..r kıldmdı. Onu ~klürmek için 
i.nsan pek ecBl aal*ı olmak. Ze. 

aleyhlerine 941/1363 ve 912/114 No. lı 
dosya Ue açılan izalei ouyu davasınrn 
yapılmakta olan muhakemesinde mUd. 

dclaleyh Ratat ve Edvln K&mhl nam! 
diğer Avram Muşenln ikamet.gAlı.la • 

rmm ın*.tU olduğu anlaşılmasına bl· 
n.aen uııouın Hl " müteakip madde. 
teri.ne tevfikan (111) onbq gUn mOd.. 

deUe Dl'men tebligat icrasına ve mu. 
hakemenin 13.3.942 tarihine mtlaadif 
cuma g1lnU sa.at 10 na talikine mah · 

kemece karar verllm..1§ olduğundan 

yevm ve vakti mezkOrda bizzat veya 
bUYekAle mahkemede hazır bulunul • 

madiği takdirde gıyaben muhakemeye 
devam ve karar verileeeğl UAneıı te b. 
llğ olunur. (16401) 

14.,ISO kan§ık prkı ve türldller 115, 
SO Devlet konservatu&n salonlarından 
n&klen Konser. 18,00 program, sut a· 
yan 18,03 Dleydan fulı 18,10 radyo 
dana orkestram 19,00 büyük adamlar 
19,15 Radyo dana orkeatrast 19,30 sa. 
at ayan, ajana 19,45 iaşe saati 19,55 
karışık p.rkı ve tUrkWer 20,115 Radyo 
gazetesi 20,45 Şctaraban ve Nihavent 
makamlan 21,00 Ziraat takvimi 21,10 
Dinleyici latekleri 21,ol5 posta kutusu 
22,30 saat ayarı, ajana ve borsalar 
22,45 radyo salon orkestrası 22,~ 
23 yannk1 program, kap&n.1§. 

valh m(ıey6 Doyt. hakikati öğren 
ıliği 2lam8.n muha.kkak mlisebbip -
terim a.nyscaktır. Dün gece knrr .. 
sı yara.lan<hğmı duyacak diye ne • 
kadar mllllZ7.ep oluyordu. 

Ras: 
- Bia: de sizi bu mesele için 

ça.ğırt.mıştrk mis Robson. Dedi. 
Dün g~e oereynn eden hılcl.i.Sele
rı tam ~ öğrenmek "stiyoruz. 
K~ biraz sıiktlmış gibi gö

rliıı:ıdü. FaJı:at Puvaronuıı so~u 
biT iki sual kendisine emnivet V6f' 
fü.. v 

- Evet, anlıyorum, dedi. Brlç
ten 901\m. madam Doyl demek ltn. 
mıazasma gitmiş, fakat kıı:nMIJ8ST
l'la gidip gitmediğini ben kat'l • 
reUe bilm~onım. 

Ras: 
_ Ben kendisini gözleri.inle 

ırördüln ve bayırlı geceleır <ll.le -
mm. 

Puva.ro sordu: 

2(-..2!5 ,. ,. ,, Top, Ölçme, Işıldak, büyük kUçUk rUtbell Sb. !ar. 
26-27 ,, ., ,, .Jandarma. Harp sanayii, büyUk küçük rütbeli Sb. 

tar. 
2S §Ubat 2 mart ,. Nakliye, Otomobil bQyilk kUçUk rütbeli Sb. !ar 

3-5 Mart 
S-7 

.. ,, Deniz, Demlryoıu, Hava, Harita., her rUtbcdo Sb. ıar 
,. Hesap Memuru ve Muamele memınları. 

8-t .. .. ,. Aakert Hlklm ve mllf&vir, .Mtlzlka, İmamlar "6 

~. 

10-11 .. ., Piyade Yb. Bnb. Yzb. 
12-H .. " 

,, Piyade 'Otgm. Atgm. Tgm. .2715) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Mevcut şartnamesi mucıbince 23.000 adet UZUm küfen pazarlıkl• 
~tın aımacaktrr . .Münakasaya girecekler 11000 adedi için de teklifı. bu)U. 

nabilirler. 
2 - Pazarlık 3.S.942 aalı günU saat 9.30 da Kabat.qt& levazım ptıe· 

sinde merkez mUtıayaa komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname mezkt\r rıuboden parasız almablllr. 
ol - tsteklllerln tayin edilen gUn ve saatte tckllf edecekleri t'lyat ttZC· 

r!nden yüzde 7,0 güvenme paraaDe birlikte adı geçen komiayQD& mUra.oaat. 
lan. (2293) 

Muhammen bedeli (141411) Ura olan muhtelit ebatta 20500 kilo ~ 
boru (9.3.9f.2) pazartesi gUnü aaat (16 ) on altıda Haydarpa§a.da Gar bin"· 
sı dahilindeki komisyon tarafmdan kapaıı zart u.aullle aa.tm almacaktır. 

Bu l§C girmek ııttyenlerln (1060) lira (88) kuruşluk muvakkat tenıl • 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekl~rlni muhtevı zarflarmı ayn' 
gUn Mat (15) on be§C kadar korniayon relallğlne vermeleri lAmndır. 

Bu i§e alt prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtrtmakte.dtt'· 
(2!168) 

- Saat t.am ıt,20 de ••. 
Diye ısrar etti. Puvaro: 
- Evet, dedi. saat 11,20 de 

madam DoyI henüz hn.ya.ttaydJ ve 
hiç f\ipbeSiz çok sth.hotte bulunu
~"Ordu. 

Ve tk.i. şehide sordu: 
_ o 1:J11Sıtte ~da kimler va.r-

cl:? 
Bu ~ ~ Fentrop ceva.p 

ve.r4ıi: 
- Mooyö Doyl, mntmauı BeJ

ror. Mis .RobSOn ve ben. 
Kornelya: 

.-. _Ta.tnam, di;oe taaciik etti. 
Moeyo PeI'inygton bir şey içtikten 
BOJlft ~ gi~ti. 

- Nelm.de.r evvel. 
- -ctç, nlıayet dört daln"'ka vel ev. 

- Yam ·saat on h'..r buçuk bile 
olmmı.wttı, değıt mi? 

- B?et .. 
- Mösyö P4!-nington gittikten 

miieyö Fant.ropts.n beşlm kDJJBt 
k~ıştı değil m1? Peki, ltltfefl 
söylermisiniz siz neler yapıy~ • 
ııuz? 

- Mösyö Fantrop kitap oltU • 
yordu, ben bir yün işi örüyordUZS'• 
Matmaıcl dö Belfor husııal Jıays' 
t.ım hakkında. bana 00.zı suall~ 
soruyordu ve mm.an zaman ~ 
m~ Doylu a.hüm.der eden b6'1 
sözler sarfetmckten geri ıcaJıılJ • 
yol'du. Mösyö Doyl'u k~' 
t..:ıJın"k etmek iırtediği bel~· 
Fakat mösyö Doyl cevap veııoı-i • 
yor ve şüphesiz sUkfttu ile gen<i 
k.admı teskin edeceğini zıtnnedi • 
rordu. 

- Ve t.'lıbii bu r.annmd11 ynn'1" 
dı, değil mi? 

Konıelya müspet bir ~ ~· 
tile ceVSD verdi. 

- Hangi sa.a.tte mi.s Robson ! .. 
a.c 

~nra Balonda. tıirı, Mis Robeon, 
M'et:n ı •l BeMır, nııöeyö Doyt ve 

< Uı:uuıııı "arı 


