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. : RADYO .. 

DiKKAT: .... , 
Değiıtirilen Tarih ve 
Coğrafya Kitap
·larındaki Hatalar 
U.. ,.. erta ••ktepl•""' it• 

..... , .............. ,, ...... f)rll kl-
taplaPJ d•llftlrlldl. Cotraf1'1ar 
faalkOI halinde tfkarllı)'or. lh· 
mln ı•se• bir tlırllı kltalh• 
ııs.len aetlrdbc. Bu kitap herin• 
de mDelUf111l11 laml yaılr ol••· 
na rat111en TDrk tarih kun••· 
nun tertip ettlll mDkemmel tlı• 
rlhlerln rnlmlerlnl aynen kopya 
etmlt. yl11e ayni t1ırltıl11 muhteva• 
ant da pek as farkla kbaltm._tıır. 
Kitap dellftlrlhn ... na hlt lazu• 
olmedıtını ghteNll I" h•rebt I• 
ki bakımdan fena olmu,tur: 

1 - Kitap hata. ...... .,... 
kadar ohenıml,.WZ ıekOde ıım.1-
blmlttfr. Yeniden tab'ı ıa ...... 
yere kllıt 111'8fınclaa hflca bir 
flY dellldlr. 

2 - Talebe, eekf ,,. 111a~ 
kitaplar yerine yeni kitabı teda• 
rlk mecburiyetinde kalmakta, ta
lebe vellaf ba yD:rclen IDn-. 
bir maerafa girmektedir 

Colratyalar da ayni .......... . 
Hem fena hDll• odllm ...... ..._ 
.. taehlh hataıan ile doladw. O 
kadar ki bu hatab kellm.ı.t .. 
kayanllH' .. ek11ta11I• da ,..e 
terim •11Marcta. ............... 
..... •lalJDP ..,ektedlclw. 
Tedrla .................... .... 
olm811'1111 Uzwın• • 
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Bir Fikri Birleştirmekten Ziyade "Bomboş .. Gördüğü 

Açmak 

Fikir l\'1rM rf,.!lfr:tfrmek (25l kuru.tur 

• 
ıye 

.Yazan: Af. ANTEN • 

(ızılardunun yukarı Don cephe-
sindeki 80ll taan'Uzu Al:mın

larln şzırk müdafaa duvarında yeni 
ve bUy(lk bir yaı ık a~trr. Alman 
resmt tebl.lğl illi de!a olarak, Alman 
hntlarmm ynnld.ığın1 ve teVrllme teh
i kesini 6nlemek maksadlyl~ kuvvet
lerin geri çek ld' ni iUraf ctmel!tc
dır. 
Alınan askerl c5zclls!l n:tman, Sov

yctlcr!n Alm nlnrt a!il nvlııdığm!, 
Kızı.lordunun adette ço y{lksek kuY
\ etlerle taarruza g çt ğUıl, Almon 
h.'ttVVctlerlnln mevkilerinde tutunabll 
r.ıclerl lçln çok büy(lk kuvvetler snr
re mclcrl icap ettiğin! ıı;~ylcmHir. 

Geçen ııenc Kızılordunun yok edil
di •ini yazım Alman gaz tderi simdi 
muv ffııkıyetu Alman mildn!aa ndan 
bnhS{'tmcktcdl.rl r. Geçt!n r,ün Bcrlin 
radyosu. Alrn lamı bu ı:eneJd kış 
cfcrinl kazand!kl:trıru, Ruslarm bazı 

noktalma Alınan h:ı.Uaı1rıı y:ınnıyn 
muvaffak o'duklarmı, fakat elde ct
t1tlerl muvatfakıycUerln veni lc-ri 
büyilk k ytpl.n.""a n'.!l!:aran ehem.'lllyct-

olduğunu ~ylcml~lr. 

Bulgar radyosu: Almrmlann e:ark 
cephe inde, Anglo - Sııksonlıırtn um
d klan gibi ma lılp olmadıklartm 
ıôylemiştir. 

G<>cbbels geçenlerde ~ Rclch 
mecmuasında: Alm:ınlnrm eark c<'p
hcs!ndc mOd "'an hıırb nl, za."llaru ge
lince ta:ı..-ru:ı:a gcçm 1çfa k<ıbul ct
t erini yıızmı tt. 

B!lttl.n bunların ~k cephes1ndekl 
ınuvaU kiye• illkl r ~1Slncla flerl 
ilrlllıntı3 miltalc:ılardan ba.,~a bir 

f"Y olm dığı c~ze çarpmaktadır. 
Vnzfyet objekill bir surette tetkik 

Nfüdl.ğt zaman ~ n"Ucelerc varlh
bllir: 

Alman on'l.u..~. Voronefl :r;ııptcde
rck yuknn Don'a tamamlyle hrutlm 
olına.k.sıznı blr taraftan Stcl.innrada 
dl er clhettcn Terek'c -do:rtı uzandı
~ .iclndlr ki sol cenahtan tehdit e-

lmektedJr. I\.ıztlordu merkez ccp
h sinin muhtelif kcslml,.rinde evvel
ce taarruza geçmiş bulundu~ fçin
d r k.1 Almanlann yuknrt Don'dan 
Mıllcrovo ve Rostov istikametinde ı
lerliyen Sovyet kuvvetlerinin sağ ce
nM.lanıu tchdit etmelCl'I hemen he
ıncn imkAns12 c5rllnmektcdlr. Alman 
lar bu yeni k.Iztlordu taarruzunu 
dUl'durınıya muvaffak o!nmnz1ar..a 
.,.tnllngrat önCnde ve Kn!kasyııda bu
l mnn ve mikdan 500.000 kadar tah
min edilen Alm:ın kU\rvetlerlnln, mu
nu.am mikda.rda harp malı.emesi ne 
beraber SovyC'tlaln eline dO~clerl 
lhUmnll vardtr. 

Yeni Tedbirler 
Şarkta Sovyet, Atrlkac!n tnglllz ta

ftr'l"tUlan karşımı.da çok sıktşık bir 
vaziyete dllşen ve Tunus mtıttcflklcr 
lantfmdan işgal edildikten sonra ce
nuptan gelecek yeni tehlikeye knrs! 
koymak mrunda bulun!m Ahnanyn. 
bntiln vasıtalanı. b:ış vurnra~ ycnl 
kuvveUer, :rcnt bnkAnlar bulmak Jçln 
bQy{lk pyrcUer ısnrfctmektedlr. M. 
mtlerln karargMımda AJmnn ~ t
talJ'DD b1ı.rlcb-e nr,drlan ve genclk'"tll' 
lnn;'1 ~crlnln ve M. Laval'ln fıtlrakl 
ne yapılan toplantı herhııldc bu mıılı:
satla 79pılmış olaeakttr. 

Mihver şeficrlntn evvc'lld 1çtlmaln
rmdan eonra herkes heyecıı.nla kendi 
kcndlne fil smıll llO:'tlrdı: •Acaba ne
rede ve nM1l :reni bl.r darbe haztrl:ı
rıı,or! .. Şlmdlyııe bu gibi toplnntı:la
rtn d!lnya e!Mn mnumlyesint cski
Ei kndJı.r mCWJ] etmediği g&tılQyor. 
ÇQnkO bttg(lrı. Almmı harp makinesi 
henill: biltCn kudrctı ne a;r.ı.kta olma
ııma rnğmen. tntlttl'!il:lerln muvntfa
kıyetlerl ve gitUkı:e artan kuvvctle
tJ ~ıı mfhvcrln ş!mdl müdaf:ıı1 
tedbtrlerl almak vaziycUnde bulun~ 
tluğu hlss1 hAJd:mcllr. 

'.Alımm1'a hı>an:rımm ~ yaror
rnmı temin edeb!lseydl beDd yeni bfr 
buırrttı hamlesi ya.pnblllrdl, takat bn 
son hmnlede b:ırbi bcDd ~ alt1 ay 
nzatm.aktan başka bir netice vermez
di. Franco'ntm baldkl niyeti henn-ı 
tnalt\m olmamnkla beraber, mfittefik
lcrln Şimali Afrlkııda ha:r:ırlıklıırtnm 
Derlemesi nlsbetlnde müdahnle ihtl
tnall de nsalmaktadır. 
AlmanynıUn İtalyndan ~ feda

trtrlıklar, ŞU"k cephesi lçhı daha çok 
ın!kdarda ask.er ve donamn:ısmt da
ha faal b!r hale getirmeslnJ istemiş 
olması çok muhtemeldir. Fakat ka
rnrı: h içtlıruı!nda M. Mussollnlnln 
bulunmcımnsı dikkati çclanektedlr. 

Almanynnm muvnUakıyeUnl lste
iil:-.ınt bir defa daha teı.-rar eden ve 
uahd poUUkumm taluıltkuku için 
Fransiz mUictinln dtışilncclerln! hlçe 
sayncnğmı r.öyllyen I.aval'den ise: 
l'.Hltclıa.ss!s işçi, nakliye ve harp ge
tnllerl istemiş olması muhakkak sa
)'l)maktadır. 

Bir Madrit telgrafına ıf}re: Mllıver
dler 150 FnmStz gemi.sinden mtırck· 
kep b1r kn.tile ile Tunusa takviye 
ruvvcllcrl c~ndemı.!ye, mcıttarıkler 

da bunıı. mani. olınak m ksadiyle mu-
1.arn b'r deniz h r :.eti yapmıya ha

sulanm J.tndtrlıır, 

Af emim ize Tahrik 

Çok Miktarda 

Kapılarım Bütün 

Okuyucu Kütlesini 

Genişliğiyle 

Garp Fikir 

ve 

ve 

Abideleriyle Temasa Getirmek Gayesini Takip 

Sanat 

Ediyordu 
50~ on ıene içinde sa11sn: ncş. va.zi ve l:üçiik mikyasta i~lere ran 

olamıyordu. Dalma büyuk publlc'e 
hitap etmek, onu hnrekete getirmek 
ve onda iZ bırakmak istiyord~. Bil· 
yük bir idealist, bir sis1emcl, bit 
içtimni rehber veya fetvacı olaraJı 

defi!, fakat ne~rtyatı ile zelzele gibı 
tesir yapmak istiyen bir ad:ıiildı. Ka 
faların du:-ulmnsı ve hak l:i fiklr is• 
tikametlerinin seçilmesi için her oey 
den evvel onların bul ndınlması 
la:nm geldieine J:anidi. Cığ hal;nde
ki nc•rly tı ile Abdullah Cevdet ve 
daha yeni hamlelerle bu i§l yaptığı 
Hüı1cyin Cahit gibi, fakat onlardan 
dahl ytnt hamMerlc bu işi yaptığı 
nı teslim etmek tılımndır. 

S daka Di enci e Değil, YoksuDara 

Toplu er H ide akan Müesseselere 

Yapdarsa Yardım Daha Verimli Olur 
nyatJ ile matbuatımrzda büyük 

hareketlere sebep olan Hayd.,r Rifat 
geçen hafta vefat etti. Mcşrut.iyet 

devrinin yeti~tirdic. ins3nlar arasın 
da üç bilylik h·mmct sahibini b·r 
arada hatırlamak JUz:umunu duyu
yorum: Abdullah Cevdet, Hüseyin 
Cahlt ve Haycfar R.if:ıt. N/icıir, mü 
tercim ve b!Uı:ı a publ.ciste olarak 
bu üt ş:ıh::iyctın yeni ne~ıller uze• 
rinde yaptısı tc lr kadar ktn senin 
dcv:ı.mlr ve l:uvveUi tesirı olmamış 

tır. 

r- YAZAN : -·, 
1 : 

.. Civanmızdn r- y AZAN. dan hazzx her tür-
kundurn fabrikatö· • -, lü maddi kazan-

~ ~ mi Ziya ÜLK : 
i ! 

rü ve Bahçekapı· f SA I D K E S LE R ) cın fevkinde idi. 
~nda kundı._ıra m~- i ' Kendimi tutama. ....... _,, .......... ___________ ...., _____ ...... 
gazası sahıbl bır 1 _ dım, adresi vc-

Adliye VP.ltiU :Mahmut Eaatla ara• 
lnrındn cereyan eden hadiseden 
sonrı:> avukatlığı terketmlye mecbur 
olclağu zaman tılılün enerjıslrıi n"§ 
riyata verdi. Eski ve yeni bir çok 
dostunu toplıyarak mllşterck ~ıılı • 
mn malısulü olan "Diın ve Yarın., 

kiitilphanesini kurdu. Gerek ba ııeri 

içinde, &erek ondan mü•,takil ola 
rak Jrill ufak!: 40 .. 50 l:ad~r caeı 
neı;retti. Bunların bir l.1smı Bal:ı:Jc 

dım Do .. toiews'kv'"ye l.:adar garbın 

büvül: romancılarından yapılmr$ e
debi tercfimcler, bir kısmı da 110!1 

y Iizm, foşi:ı:m ve d-motraslye, ya• 
ni modern &iynai fikir hareketlerine 
öair belli ba::ılı cı:erlcrin tercDmcsi 
idi TcrcümolcrlndC' tam bir fikir 
i• fk m ti ııeı;med. ~I göze ç:ıroan 

en müh"m nokhdır. Bununla beraber 

zat va~. _Bu ~at . rilen dükknna git-
her vesıle ılc ,bilhassa bayram· ı tun, bu hayır sahibi vataııdn· 
lama mdktcbimizdcki fakir ço-- şın elini sıktım., kcndisını tebrik 
cuklara kundura tcvziini itiyat 1 hem de? .sevindirdiği çocuk\..'\:' a
ed.lnıniş bulunuyor. Bu bayram dına teşcl~kür ettim. 
bu pahalılıkta yine 20 çüt ayak· * * 

Geçenlerde, zene-in neşriyat ya• 
rı:ın muhıırrirlerimizi tetkik eden 
Sait }~esler, "Ayın B'bliyoğrafyası,. 

mermuasmm !:On sayısında Ahmet 
Mith:ıt Efendinin b·rinc!U-i l:nzıın 

dıftn: y zıyord ı. M!'h t Efendi 
205 1 balan eseriyle lıal .n oku'11 k 
ı:evkinl ardamış. •1Arem b ması
adını verctı.-i destanı nmızn kar ı 
lrapıl:ırmıızı kaf>"mili b·:: Türk 
Lumierc:·cl~ı id". Bu t•b·rıe ıs inci 
r.srın "U: ev\'Ür,. devri mütefold~·r· 

Jcrini nnlıyorur: ki, ?l'lithııt Efendi 
nin b!zc ne kadar geç Celd;vi. h">m• 
les nin ne kı-ıdar mcvC:msiz oıcıuı:-u 

mı nnlnmıı.k ~çin bu"u ı: ı et ctm ': 
kafidir. (1). 

kahı gönd~~k .suretile çoc~a: Bayramın ilk günü Topkaprdı bir 
rımızı sevındırdı. Bu hamıyetlı ziyarete gitmiştim. Tram•ay 

Hl.iUt Babıiili yol:asıınu temelinden 
sarsmakta devam eden tercüme hum 
nıasmı aşı!ryanhırm en sonuncusu 
odur. 13agün devletin lmımen işe l~a 
n .. arak tınzim etmiye çalr~ğı •e 
bizim rönesansnn1z demek olan bu 
h:ıreketin (h sel'ltıncla ıh seyyia· 
tında da) önderleri ar:m da ilk ha 
tıra celccck Is1m Haydar Rifattır. 

zata ne şekilde tcsekkür edeceği· caddesinde h:ırap bir binarun önünde 
miz.i bilmiyonı:z:. Kıymetli kclcmı beş yüze yakın insanın birikmi~ ol• 
nizle bu hislerimize. tercüman ol· duğunu gördüm. Hepsi de pcjınürde 
manızt iltıh:." giyinmiş olan bu insan kümesinin top 

landığr kapı. Fıkaraperver milessesesl 
r.ln o muhitteki yoksul vatanda:slara 
daima açık olan kapm idi. Bu açık 
kı:pmm bt:ı:tün k,apah olu~u dikkatimi 
~·ekt!. Şöyle düı;ündüm: 

Hüseyin Cahlt fikri haya.um:za 
soknlan 19 uncu ns·r sonu tcsirl
rini devam ettirdi. Herkes Tı.irk ta 
rihindc:ı. bnhs tti; o, bunl.,rın k Y" 
naeını verdı. Herkes Dur~helm'den 
bahsetti; o, Frar. tz sosyoloc;uııun 

e~erlnl getirdi. Fakat "S.ervetı Fı.i 
nnn,. un bazı eski sayılan:ıdnki tc
mayullı.i makaleleri !sti:m:ı ed:lırıı , 
hiç bir :r:am:ı.n 19 uncu asır dem<>k 
rasisindcn ve onnn miltefrkkirlerin• 
d:n ileri gitmek •s+cmedi. Ter~'!-; :lci. 
ıslah:ı lçı, milliyetçi ve hiirriyetçi 
olarak k lmayı tercih elti. 

sosyalizme dair tercümeleri ötekiler (1) nu mcsrle.ııl Mhhıt mcııdldeıı a.ıınc• 
·' d t.. b • ı bahsedcrl:cn tc!trar koıı:ıııaca~ıın. 

Yukarıdaki cümleleri Kızıltop
rakta bir ilk mektebin bn.ş mual
lımindcn aldtğrm mektuptan çı· 
knrdım Yirmi yoksul yavrunun 
bayramdaki sevinci gözümün ö
nüne geldi. Bu hayrı 1şliyen ha· 
miyetli vatnndaşm kavu;jtUğu vic 

Cı"n ,,ıı üvük b.r ydtıln tutuyor-
du. E!ıki l ir m3son oltrının ve mc$ r
rutivdtenberl hllrriyM harck~tl-rinl" 1 ·~~~~~~Mr'i~ı;'r'~.,l't~~~~~\r::~~~~~~ftj~~~ 
fsL"rıok ctmC?si onun hU:lm ter.'lıı.viı· 

lünii~ dr"1o'-ı:ras· olr'l•ıi<unıı göstere 
hilir. Cok muhtr:nrltl'r Jri o muav
ycn lı:r fikri v!!rle!lmeH"n zlvad,. 
''bom'ıo:ı.. ı:füıl-~!i fikri 5teml..,İ7f' 

["llrbin \:apılarmı h"itün reniı-l'vh•'e 

rırMak ve ço>: mikt rda olrnvtıcrt 

kıitlrsinJ r?nrp fıHr ve •">n t ~Mdıı 

\erivl- tr-TT.ıısıı getirmek gayesini tn· 
!.:ip diyordu. 

* * ~·ı k2dar kısa zaman3 btt ltııdar 
cok isi sr dırmtıı olması bt•tiin 

eneri ve ihtirasına r ('71en dııim:ı 

Aşılanmak. çiçek hastalı~ma, onun 1 çıkmıştır •.. 
zelılrinc karşı şerbetlenmek demektir. Bu uır.ıl nerede bulunmu~ olursa o'• 
Z c.hirlcre karşı şcrbetlenmez de pek sun, blzlm yurclam:ııdn tatbik edili,... 
eskl bir usuldür. Eski zaut"nlardıı. 1 

dl. On seiıinci asırda, Liile devrinde, 
Pontos kı·alı Mihrıdat'rn. düşmanlarr 1 İı;tanbuldııki İngiliz büyfik elçisinin 
nm şerrinden kendiı;ini korumak için 1 eı:I olan b:ıyım Montegü çiçeğe karşı 
her türlü zehirlere karşı ~erbetletıc'li· l a c:ılamak usulünü İstanbulda öğrene • 
fini, elbette bilirsiniz.. A.fr'kachki rek çocuklarına da aşı yaptırmıştı. Bu 
k:ıbltelerden b:ı:ı:ılannda sı~trlnrda hayan, şimdiki su bentlerine yakın 

Fnkat Abdullah Cevdetlc Haydar mükemmel o1mıyan e~"rler erk:ırmn 
Rifatta d ima daha cüretll; - sis sına sebep olmuçtur Terc·ıM~ı .. r·ne 
temli ve mun ecim olm:ı ·a b"le - v;ırı 1 n hl!c ımlar hal:ını d,.v;ı~; 'Rıır. 
d:ı.lma daha ileri b!r hamle gdnil· •,,rd:ın ı ir l:Ls~mı eseri lw.,ıtarnk 
mcktedir. SQ sene ısr1'rl:t rıesreıillcn r: le1a :1/'\nte f'' "rek V!IOIVOrc'h .'[pl' 

".lçtihacl.. m tesiri Dr. Dozy'nin ~am:ın d:ılıı mi'k mmf"Hnl yay,mfV" 

tarihi, Hayr..m tcrcüMelcri ve bazı mı:ı1' fti' ,. oldu·u h:ılde ond~rr; bu ih· 

akciğer 1ıast2hl!ın:ı kar 1 :ıı:ı U"ulunün eskı Be1arad köyünden y:ızmış o!du~u 
t tbik edildiği r1v"vct edilir... mektup'ariyle. 1nırillz edcbly:atındn 

Çiı-ek hlstalı~ına kan;t hastııh~tn me hur olduf,undrn onun c;ocukl:ırmı 
çiçek hast. lığına karşı a$ılandırmış 

hııfif şek'ini vererek ağır seklinderı olrn:ısı tng11teredc çabuk yayılmış İn· 
korunmak surctlv!e, a$tl"'mak mıtılil • 
ııan d,. Cer'i<eslcr arnıımd cU el kı • ıı;''iz K 1ı da - flSIYl baııka çocııkl:ır 
ı .. 

0 
ç:rl:inl~<>mekten muhafıız:ı kin ic"t ilzer·.,de teertlbe ettlrd'kten sonra -

k .. nd; rocuklı:ınnı aşı!ımdmnış... O 
ed'Jd'ğln1 Volter filozof riv:ıvet etM 
mic:se ne bacık1 bir riv:ıve e r.örr bu 

yazılan kadar derind r. mal cl·•lı:rrlığr.ı v~ •alnız :ıcel.-d 
Abdullah Cevdetle Hnydsr Rifat t:•·n n .. ı;('c~· dıs.;;ıl'.JI O •eslrl m~h· 

t:ı birblı-ine çok benz•r mczivcllcr nııt bir rümrr lçind,. l·alr.cak mU+e u•ul miladi on birinci ao;mfa meydan-; 

görlilebillr; -:e hrr ikisi de çol< hen·ı------------------------------
:r;İyen noktalarrndıın terl:it edılrbi 

lir. Bu i~i. acfam ik=. mu:lfro; faa'iy<'+ f 
kaynağı ıdı. TC!'lcbbu"'erı 7.1'1rı i dur 

.. 
• 

T 
SINEJ.HASINDA 

Bugün 11 den itibaren devamlı searı.slarda 

JÜüyük fedakarlıklarla senenin en güzel filmi'! 
• 1 

sırada İnı;ilteredc çiçek hastahfa sn'• 
gmı bulunduğundan İstan'buldaki tn-
giliz serr!nln eşinin tnclliıl~e tantt• 
tıt"l nşı U!IUlü orada pc!< ziyade ı;özc 

c:ırpn'll$, 1ngifü·lerden b"r ı:;oi;ı hu 
uqutu b--cnm'ş, kimisi de alcyh·nde 
•'unmnşta .. 

Yine o Slrad:ı, İngnterede kliçük 
bir kasabada hekimllk eden Ccnner, 

' ır eklerin tutnlduk1an Ko •'lOks hasta· 
lığı insanlara bala5tığı vakit, o in• 

nla.rm çiçek hastalığına tutulmadık" 
1 rmıı d:kkat etmişti , Cenner hckım. 

duracak kııd:ır büyiiktü Ahduıı ı

Cevdet vefatı f?\i:ı1 erinc l:~dar V.17 1 

mıya devam cdi•ordu Hay:ı.r P.if:ıt 1 
ölümünden bir kaç gün evvel mat· 
baacrn huııu&i odasına kıı ul p•ı.-rcl{ 

yeni neşrcl.mc1':te oldn "ru " ırır ::ı 
Hulrnktı., na da"r eserhı·n nti.isved 
dcleriyle Dl esr.ul o1m:ıl:tıı !di. 

** 
Dnrüşecfakad:ı.n mez:nn olunca 

! Aşk tarihinin en büyük romanı 1 ...... _ ........................................................................... : 
Kalplerinde en küçük bir aşkın tatlı hatırası yaşayanları 

can ve gönülden tn!kdir edecekleri ilahi hir eserdir. 
Kadınlan erkekleri nğl:ıtacaıc en büyük gönül maceraları 

' yıllarca tecrübe yııptıktnn ııonra, n·· 
hayet 1798 senesinde. c;Jçck hastalığı 

iiurine meşhur maknlestnl çıka.rarak. 
o Kov.poks hnstııhfınrn eernh:ıtinden 

Büy!ilc Postahaneye tayin 
edllml!i ve o :r;aman bu mektebin 
yet1çtlrd!fi deferli insanlar arasm· 
cb derhal inkiı;afı beklenirken umu· 
mi memur t:ıs!iycsinde kıı.dro '1nrlcı 

cdllnnştl. O Siradıı. Hayd:1r Rlfat 
büyük b·r ruhi buhran geçirdi. Tar.ı 
bir ycls içindeyken birdenbire sil_ 
kinerelı: yeniden hayata girdL lluku· 
ku bltird!; ıtvakatlıfa b::~tndr ve a7 
~mz.nda 1stanbulun b1rind ıımrf a 
-.uk:ıilan arnsmıı lran~tt. Hulmk mes 

~k ve ihtiras sa.hileleri. 

f"i'A"RAH~iEA--~~~ 
~ E . . . . ; 
~Büyük artist ve muganniyenin güzel sesiyle vücude~ 
t getirilen emsalsiz ve müzikal bir eser ~ 
~"""~~ " 

Umumi lstcli Üzerine llfıveten 

almarnk insanlara - derilerine h:ıca
m • yapıldıktan aonnı - aşılandığı 

1 \•akit o insıml:ırm çiçek hastalığına 
karı,ı çerb~ll kaldıklıınm bütfin dür• l "av~ hnber verdi... 

Vaktiyle bizim yurdumaz:da yaplan 
çiçek aşıaiylc Cenncr hekimin huldu-

1 
ğu aşı araamda a fotk vardır: Bizim 
eski Utlllümüzde, çiçek hastahğmm 

l 1ıaflf şekline tııtalan insanlara çiçek

lerin ccrahatlnden alınarak, haatalıiiıı 

tefi, ı, adamlı~, tic:ır! teşebblh::• 
lerl onu &ilndl!Il ı;lne hoti.cl.mca .;ı A 

tutulmamış fnı.anlara aşılanırd•. Hal
buld Cennet. hayvan hastııbğmm c~· 

rıılı tl.ndcn alıtrak inannlar:ı a5!amı~ 
tı Sonra da a:sılanmıı:ı olan imıanlann 
ko!lırmdo yepda olan R$ı çibanlarmm 
ccr:ıhatinden olarak başkalnnna ası -
ı~rdı. 

kazançlnrm tufıınmüa bofuyordu. 
Bir ı:am:uı mücadele için, blr ;am:ın 
refah fçin çalt~trlı:e:ı, nih.3yc:t bir 
cün ~eldi ki ıırtı1t yalntt ~ıılrşmak 
kin çalışnnya ~ladt. Bıırjuvaı:r 

nln azgın devrinde yeUem Balz:ıc 

-
Türkçe Sözlü Emsalsiz Bir Film 

Matbuat Jurnali TürJtçe 

t1p1er1ne o ırrrada ne hd:ır benzl• ı 
yordu!. Omı 1>11 halinde ısnktan bt A'Ellml 
ıud.tm; itiraf edeyim lı:! bnnı çok ŞA K'da Bu Cuma 

Günü Akşamı 

Şimdi, insandan insana aşıtımıılı: u• 
tulü ıırtık lralkmı~ır. Ba usul bazan. 
başka ba!tahklan da aşdamağa sebep 
1dıığıından tehlikelidir... Şimdiki U• 

ulde Kov-poks hastalığt danalara ~· 
sılnntr, onlarda hbıl olan çibanların 

er-..,'terumı c6rünmekte beraber hiç 
smmll ~lm::dt Bu t!ııten Drlrme-
me ralmen onu ynkmdan tanmıak 
ar:ı:uııtmda.n da bir tflrlii kendimi n 1 
bmadı:m. 

Fakat Hayı!ar Rl!at !çfn iş, d.llıa 

dofnııu bu "'l:ı tçin f1,. atılmıs ol• 
dula mücadele hayııtmdan doğıın 
action ihtirasmm Eartırl nettceılydi 

1 
O artık kendi sosyal ~ ruhi kade 
riı:dn oyuncağı idi. Bananla beraber 
Haydar Rifat h:ıyatıı her şeyden eva 
nl filtlr Te tctcal adamı olmak fı;in 
gtrmistl. Vııblamı ıürlll:lcdiği yol 
da. dil maktadmı ,are yaşıyacak 
samanlar 'lcuanabilıne'k için hantm 
da bir çoJı: cidaller 79pt1. Basıst01 
eııki fikir arltadaş!artyle berabC1' ?• 
t~an, hanıımı da siyasT mika 
delelcrln sonunda kendi11ğinden do
Pn tmk!nlara borı;luydıı. M~ruti 
yetin b:ıısmdıı M~c:..'tlavı:M teTdimt> 
etti: ıo:ıynfü:me &fr Tilrldyedc ilk 
Cf<CTlerl nC$retti, " hantt oıı11 bir 
mtiddet m:ıtbunttıın 11ra1': dficıfirmOş• 
tn. Bıı :ırrada yine Jıukuka dair meı 
lclô eserler ae~rediyordu. Fakat 

Sinema Sanayıiini.n En Parlak Zaferi: i 
Dillerde dolaşacak asnn en son harikası: ' 

• • • • • •• • • •• • • •• •• •• • • • 1 ............. 1 •••• l 
···-TA B f l 
RENKLİ (AL il 

··-------· ŞE 
B Rold • Bahkçmııı kansı K • t• S •• d b aş e. Filminin b~ yıldızı rıs ana o er aun 

Seyredenlerin gözlerini kamaştmıcak sonsuz bir ihtişam 
"•• ı PW ± ___ , 

1 cerahati, gliserinle kanştrrılarak bi'• 
1 :!!ğin!z ince elşeler içinde saklanılır • 

,;onra ins:ınl:ıra aşılanır ... 
Ccn.ner, bir kere uılaı:unış olan in• 

sııum bfitGn 5mrlice (!çek hastalığına 
lı:at'1ı tcrbetll ka1dı:mt nnnetmisti 
'Hdbalrl, bir ere aşdınmuş olanların 

qonr.ıdan - hafif bir ıekllde olsa da -
•ine çiçek hastaltğmıı tutulabtlecek • 
ı,r1 an1msıldı. Onun tçjn. ı:;iı:;ek aşısım 
vakit vakit tekrar ettirmekte !hmal et
mcmelisinis." 

Senenin En JJluhte,em ve Eğle~eU ŞaJıe3eri ·-----ISlh 
• 

MELEI< ve 
E 
El< 

E 
Sine 

~---1J81-•• Göl"ülmcmi§ bir muvaff a'l.-ıgctle devam ediyoı· •ı•mıı:EJımz:mmGıı:t1 

"Her bayram bn kapıda.ıs bir şey 
olmıy:ı alışmı, olan insanlar yine ~el• 
m!~ler, fakat bu pahalı zamanda her
kes kendini düşUnfirken bu zavallıları 
kim düşünecd:. İşte bu yıl Fıkaraper
ver mlicssesesi de kapısını aeamaınıo. 
Yüzlerce :r;ava.lb beyhude bekleşip da 
ruyorlar.,. 

Ziyaretimi yapıp dönerken, kapıyı 
c.çılıruş cördilm. Sokakta inııan hl· 
mamıştı. İçeri girdim T"e şn sevlnclirid 
"aziveti cördüm: 

Müesseseye bu yıl 12 kurban gön 
derilm!ş. Bir hnmlyetli zat 500 kilo 
n:rinç. bir ba$kHı 250 kilo tlıüm g6n
deı:miş. Mfie"sese de bunlarla tam SOO 
nflenin ocağını şeıılendirm!~. 

12 kurbana bir miktar da milesse11e 
ll!ve ederek beş yüz aileye el. clcer, 
~kembe, paça, bas vermiş. Hepsine 

nirinç ve üzUm dağıtmış. Beıs yÜz ev 
etiyle pliiVl ile ve hoşah ne bir bay 
r M yemefl yiyebilmiş. 

Bu ar hanr m:? Evlerinde birer 
1k'şer, hattı fü;er be~er kurb:ın kesip 
konuya komşaya dnftıtaniarm Jcaran
ı\.klnn sevap, tel: kurbanını ~ fıkara 
mlieııeeıesine gönd~en insanın lı:aıan 

dri:ı eevnp ile ölc;ülebillr mi? 
Evimizde kestif:'lmir kurbanı dafıt

t· ğtmız zaman bir fıkııranm evinde on. 
on b~ kilo et topfonablliyor. Fakat 
bu kurharıı böyle bir hayır müessese 
.. ·ne veord!ğimiı zaman tam bcıı yüı 
'·k rıınrn cvintle (lç nyn yemek ten 
ccresi kavn:ıtılmasmr mfimldin kıh • 
voruz:. Rence kıırbıının en iyi ve en 
,..vaph :sekli nntt cvim1zde kesmek de

lHl bövle bir hııvır mücssueslne gön• 
,,rrip kestirmektir 

** yine Topkapıda bir ba:ıka ıevin 
dirici tmdlıe ile karı;daş!.ım: 

Bir vatandaş bir müesseseye 52 çUt 
kundura teberru etınlf, bir başka •a 
tanda:ı da bir kaç k:ıt etbi~e r<Snder
mi~ Biri çorap vermi~. biri boyun at. 
lcsı hediye etmiş. Muesscscde böyle
ce bir haytl giyim eşyası toplanmış. 

Müenese de muhitindeki anaıırz, ba 
basrz çocuktan toplamış. Hepsfcl ço
rııbından kasketine ve kundurasındıın 
boyun atkısına kadar donatmış. Bay 
rarnm illt g{lnU bu yavrucaltlann se• 
vincini b!r görmeli idi. Bayram günll 
bu yavrular için bir talih günü ot 
muştu. Öyle seviniyor, öyle sevlni
}'Orlardı kj &Özlerim ya!}ardJ. 

Bu teherrnterl 79pım vatanda~tarm 
hüviyetlerini öirenmelc istedim. Blr 
bsmı isimlerinin gizli kalmasını isti
ycn mıı.hviyetkO.r tnsanlardı. Bir kıs 
mı da bizl:n orta halli dediğimiz va 
tandaşlardı. Varlıklı insanlar defiller 
di Fakat canü11erl zenı:i."ldl. ?!alının 
fazlasını yoksul vatandn$1ara vermek 
tt11 zcvlt alan adamlardı. 'Para dctll 
fakat t:!Bnül kazanıyorlar. içinde ba• 
1unduk1ıın cemiyete faydalı olmanın 

yolunu bitiyorlardı 

* * 1 

serveti bugi!n artık i\zlenemez 
bir hale gelmiş olan ve zengin 

likte Kanma ırCSlırede bı:rakan bir va• 
tnuda~ tanının. Bıı ntıı.nd:ışa bayram 
dan b!r kaç ıün evvel fakir bir mn 
hitte :yupılacnlı: yardım için müracaat 
f"tml$1er •e deryaya nisbetle katre bl 
•e olmrY3cak lı:adar cllz'f bir yardım 
lstemi5ler. Zengin •atanda~ bQyilk 
hir telaşa d~ü~. bin dereden l'lU 

etir:mfş, yanmış. yakılmış, on parasr 
olmadığmı sövtem!$; öyle ki müracaat 
eden vat;mdaş: 

- "E/ier utanmasaydım fakirler 
lc;ln topladrlrlamndan bir mlktarttu o
.,a verecektim,. diyor . 

Hülba. istenilen kücfic!ik yarc!ım· 
-eddetmls. D!ln llğrendim 1d btı vatarı 
~aıı şimdi o Riin istenilen 1rikük var
~mu yapmadığına nldlm olmıış. Doğ 
-udur. 
Yokstıla y:m!nn; yalnn nrhklı 

''lranlar içi.., defil, hepimiz için borÇo" 
tur. 

Sadaka dilenciye dcÇil, böy e yok 

EN 
AK 

Münebbihli Saat 
Ya7.an: ULUNAY 

"Jan,. ın "Dilı:aktler,, satanu blr 
"münebbihli sant,, e benzer. 

Her ~ idui, içtimai, sıbht. iktisadi 
ve bir çok muhtelif meselelerde ah• 
nan tedbirler hakkmda mcrcllerlnin 
dJkkntlnl celbeder; onları uyandırır. 
Ba iUbarla pek faydalı bir siltundar. 
Münebbihli r:nat diln mevzunnu trnm.. 
vayl;ı.ra iıüp btnllmlye basrctml~ ve 
ı;6yle aöylUyorcJu: 

''Yalnız bir oe:r dfkbtimlıf çekti. 
Tramvaylardaki 1zdfhıun, idarenin m. 
tizamı temin hususunda sıırfettifi gny 
rete(l) rağmen biz halli inip binmekte 
birbirimizi itip kakmnkta adeta mtlsa. 
baka edlyonız., 

Ba fikir Dikl:at sUtanunun çerçevc
s!nde pek ı;lllk (Örfinen bir tenkit tCT. 
hasıdır. Çünkil tramvay idaresl lnti" 
unu temin için hiç bir 2nman radikal 
bir tedbir almamıstır. Baı;ka meınle. 
lı:eUerde alman tedbirlere de lmt!sal 
etmemİ$tir. Bundan dolayı intizam te
min edil~emiş ve edllemlyecetrtlr. 
Cünktl, itiraf edrllm: Aktarma bilet. 
!erde olduğu glbf işin kolayım bıra
kıp gücünü tatblkn çah!iıyonu; aa! 
elimizle ısağ kulağnnı.n göstereceğlmhı 
z:e ıol kulaimuzı gl>ııtermek fçln lco
lumuzıı ba~ımını arkaarndan dolaştı. 
rıyoruı. 

Bu sütanlarda alınacak tedbirlere 
-len kaç defa bahsedildi; bnudan el
de edilen müsbet neticeler tekrar e. 
dildi. Fakat blr türlil idareyi buna u,
durmafa imkan hbrl olamadı. Bltttlrt 
dünyanın kabul ettijp bu usulfi bi~ 
~nha tekrar edellın: 

Tramvaylua arkadan bhıllir Ye &ııo 

den fnilir. Banan bydalarr çoktur.: 
1 - Böylelikle dıınklarda halkı 

llrraya koymak mümkündür. 
2 - Daima arkada duran biletçi 

=kide birde "bilet!., diye ahaliyi ya. 
np gcı;meğe mecbur olmaz. 

3 - Durak :yerlerinde hedcs ~ 
buk iner ve biner. 

4 - Dlr takım lz'ansızlann hıL. 
1ecek ve bln!lccelc yerde dtınıp ahaliyi 
'"llbataız etmeleri bcll.sı ortadan kat.
kar. 

Bagün bıs inip binme umlll yalmı: 
Eminönü meydanında yapılır? Bir 
durak yeri ötede isterseniz tramvay a.. 
rabasına pencereden dahi glrc:billrsı. 
nlı:. 

Bu nml iyi iııe nic;ln Emln6nnnt!en 
ba~ka yerlerde tatbik edilmiyor. Peu.. 
·~e niç.In on.da tatbDı: edlliyorP 
İdare son umanda - tramvaya 

atlamak yfüılinden çıkacak kualara 
mani olmak için yeni bir usul \:oydu. 

Durak aralarında kapılar kapanıyoe 
ve durak yerine varılınca •atman ve 
b!Tetçi kapılan anahtarla aÇ?J"Orlar. 

Bu tedbirin de faydadan d:vade ra. 
ran •ardır: Arabalar dısrak yerine 
ı:-ellnre öndeo meşgul olan biletçinin 
ahaliyi bir daha yararak kapın kor 
mast arnbayı durak yerinde fazla 
alıkoyuyor ve bu, arabayı atlıyanla.. 
ra ınll.ni otmıyor; çünkü bu cambazlı~ 
vapabilenler gidecekler! yere arnbaıo 
.,tr basamağında gidiyorlar. 

Geçen gtin blr bi1etı,;f e11erln1 &'!S
terdi: Kanrlıın aC!l) kapamaktan awc-
1armm derileri knbarmıe ve lc;lert n 
dolmuetu. 7.avatlı adam humma n5bet. 
'eriyle sayıklar gibi: 

- Bir yerlere dokmwm~rum; ateş 
qfbl yanryor -

DiTI>rdu. 
Bandan anlryorom ki bizim D~bt 

~ütanundak! münebbihlt ııaıt!n yelku
vam bu sefer yanhş bir istikamete 
•evclb edilm!st!r. ÇGnkü ikaz cmgıra
c;Tn! t..,tt>ıliMmh: nnktnıh c;almıu!ı. 

"f>OR: 

Macar Takımı 
Gelmiyor 

Şclırhnize davet edilctı&f eonelce 
tıaber verdiğimi% Macartstıınm Gam• 
ma takımt. bu daveti evvelce kabul 
•tm!ş oldu~ halde, sonradan baZJ sc
tıeplcr dol:ıylsiylr gclcmlycccğinl bll
~ir!""lictlr 

Y ılbaşl!tdaki maçlar 
Dostluk ltupa!l mnclnnnm blrlnclsi 

ıetkcslz. Udncl"! Beşllctnşm Fenere 
.. :ılebcstyle. Oçüncnsn de berabere 
'-ittiği fçin. birinci maç obın Fene.
hahçe - Golctnsaray maç!nm t<-krnr
tanması icap etmektedir Bu ka?'Ş!-
1asmııda Fcnerbahce galip getdi~I tak
,.lrdc kupayı Besllcbs lncak, Gatrıb
caray 'kazanırsa Bes!kta3 ve Galnta
.ııarııy punn beraberli inde olııcaklıır
dır. 

Maç ycnl yılın lldncl Cum:ırte!d 
-.Un() Serer stadtnda yapttocak ve sa
~t ıs te bnı;lryncaktır. Erte:ıl Paznr 
"1ln!l yine Seref ttadınd:ı G:ılntas11r1ıy 
tte l"enerbahcenln Ug maçı vnrdrr 
'1rılatas:ınry sahnya çıkmam~k knra
-mda fsrnr ettiği tein o g(ln Fcnerbeh
"e ile Beslktos evvelce karar vern
...,ı. nlıtıı~n n,.,,...,. 1(11-'ll!!c:<ır<11'l:ı,.Arr. 

fehlr Tlya\roıu ORAM KISMI 
20.30 da tB0V0K IMTIL~L) 

<OMEDI KISMI (V(! K0RK0M VE) 
Ca"'ambı gOnlerl 14 te Çocuk rılvcsl 

sullara toptu b!r halde bakan mües
seselere yapılmalıdır. Hiı; bir zaman 
ıınutalmamalıdır ki: 

"Az sadaka çdk belayı defeder'! 
ve 

"Yoksullara yardım, 
bir sigortadlr''' 

içtunaı 
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ULMACA REI' 
l 

TREYI ı 
2 J 4 ' 8 ' 

lUK 
ftlfT. Baş tmafı 1 incide hissetme:ıısiniz. 

tar. Halbtiki rahat koı1tuklanmıza Amerikadan dönüşte iki nevi 6 
gömülerek yaptığımız bu iki gün- askeri tayyare ile seyahat. ettik. 7 '--•l--1 

lük yolcululk esnosında en ufak Birisi dört motörlü, sem sistem, 
bll' rahatsızlığa uğramadık. gayet seri biT nakliye tayyareın •i 

Sözün kısası, Okyanusları aş- idi. Bu tayyare, kısmen Amerika.. ~ 
tık. Kıt"alan dolnştık· Akşamı da kullanılan tayyarelere benze-
bru:b bir devletin top:ra!hlarnda, yordtL_: İçi rahat, yolcnluğu seri BUGONd BULMACA 

bahı lba.,.ı,....., btt memleketin sa- ve mülkemmeldi· İkinci bindiği- SOLDAll ·SAGA: ı - :ıtadmtar ıı.ı1uma 
F"" ballar. 2 - Anıt - <et. S - Ylladeki ııolı:-

hillerine geçirdik. Kahvaltımızı miz a,skeri tayyare ise, daha zi- ta • ınaaı bıııı.au. 4 - o..ı 1ı:ac1ınıu, 5 _ 
ad ask ' ı· S?nı. - banka.larımızdıuı biriııin adı ( te:rri)eald 

bir ülkede, öğle yemeğimizi baş- Y e ~ Ve eşya D:E ıne mah- btt ıdllh, 6 - Bir komf\I memleket. 7 _ 

ka bir -~--.:ı- y~ptık. F-"·at 1-hç susta. İçinde oturulacak yerl.,..,.; Vilcud• fa7dalt bir madde, a - .lılllatahkmı U-.1,A.u.ı.c; u a.o. .ı.o. - .., aa.nıy, 9 - K&.fi - resim n.paa... 
bır ,,erde ne sarsıı..ı.,ıı. ne sallan- ikinci mevki tramvay oturma YUKARIDAN AŞAoı: ~ - B"ırı o1m •• 

J ...-., 1 _: _ _;ı d t nA - teni em.lr. 2 - Çocuk dofurtaa -
dtk ne hastalandl'k ne de kaza yer eruıuen aha raha Sızdı. İki ruhlu, S - Bir çiçek - onun rnah, 4 _ 

~ -fT •• - • - - - d -...rı-· Rabn edjltı (teni) llniveralte başkam, s _ 
Er-çrrdik.. uç ay ıçin.de tayyare ile uç gun, gun e ::.t:=IZ on ıSaat uç- Topraktan 7eti~cmler 6 - Tersi hare~tle 
lli ~ n fkı1ometreden fazla yol mak şartile, bu tayyare ile seya- 'İr~d;m~-,.,.?etile s~nı~,.;:ak. tcr:ı ~ımi.d! -:-

kat,ettlk. Zaman oldu ki 18-20 bat ettik. Hayli yoruld~ ve zah- ueıu - omir - ıer&i rıotL ının 
at havada kaldık bütün bu met çektik. Ona rağmen tayyare DÜNKÜ BULMACANIN HALLI 

uor-...~nz huzur' ve emniyet ile iki.· günde aldığımız yolu tren-" ~uuL ~OLDAN SAGA: 1 -;-- Haram. bet, t _ 
ıçinde geçti. le hır haftada kat'edemiyerek Alım - Kre s - Cemıle - Mi, 4 _ Emel_ 

oll rd ·· ·· la~ S - ırı, 6 - Hami'" 7 - Tel _ * * Y a a surunüp kalacağımızı reci, 8 - Akıl - fle, o - LhıtJ • Ciıı. 
-an,_,_ı.. .,.,.......,smda hemen dü_~ükre, bu sıkıntryı da hafif YUKARIDAN AŞAGt: ı - Hacer - tuı, 
, • .J.1\-""\Ul..ln. ..,-uc.ı __ ıı: _ 2 - Alem - beb, 3 - Rimel - Jh, 4 -
de her ...w,., ta~ ile se- goru. yor.um.. Amil - il. 5 - Garaj, 6 - Kelime 1 _ 
~ JJ-- Ab - A:Fduı. 8 - Erml.ı - il, 9 - Şema • 

y ettik- Bunlarm en mühim- Şırndı hnrp içinde bütün yol- cer. 

mi ~ en mernkbsı Atlas Okya- ~ harp nakliyatına hasredildiği ------------
n~ seynhatnıılı: esnasında ıçın, tayyare ile hususi seyahat- iHTiRA ILA-NI 

TA~ 

TORKtYE iŞ BAllllASI 
Küçük Cari Hesepfar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KBŞIDB~8BI 

'1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liralık == 1999.- Lira 
1 • 999 
1 • 888 
ı • m 
1 • 666 
1 • 
1 • 
2 ., 

10 " 
30 " 

555 
444 
338 
222 
99 
44 
22 
1l 

• 
• 
• 
• 
• 
• ,, 
" 
" 
., 

" 

== -
== 
= 
= 
= 

999.- • 
888.- • 
m.- • 
666.- • 
555-- • 

• 444.-
666.- • 

2220.-
2970.-
2640-
5500.-
3674.-

" 
• 

.. !:E: "'. . ..... . fll• •••• il ............... il •• " 

ra:rıuye l~ 8ank~lDa rara ftt ı.-mııkh_. val .. :11 pRra oU"ıktm• 

ve taı:ı alınış olına1~ ı1ynı '-Bllıatuhı taliinizi de detJt•mh 

bimli !imiz tayyaredir. Bn tayya- ler yapma!k, ve mesela buradan 
relere uçiin gemi adı verilmiştir. k~rp İngi!ter: veya Ainerikaya.. "Alafranga nal imalinin ilk saf- \ıı mau;;;aWHl!TtfıR!i!WiWf*WN ı 

akikaten govdesi bir gemi gibi- gıtmek ya ımkansrz, ya imkansız hasmın istihsaline müteallik s!s
cli:r.. Dört motörlüdur. İçi kama- denecek derecede güçtür. Fakat tem" hakkında alınmış olan, 

ara ayrılmıştır. Her kamara- bu ve~e !1e dünyanın her tara- 23/6/941 gün ve 3016 sayılr vf' 
da dört kişi oturup yatabilir. fında buyuk tayyare meydanları "Çukurlu tip sabun" hakkında a
Gundüz}eri. oturulan koltuklar Y_~pılmaktadır- Harpten sonra bü... lırunış eılan 23/6/941 gün ve 3017 
geceleri yatağa çevriliyol"' Tayya. tun bu meydanlardan istüade e-- sayılı ihtira berat1 bu defa mev- 1 
renin aynca yeme!k salonu, palto- dil~rak şeniş _ve ,se~i ha,·a sefer- kii fiile lkonınak üzere ahare dev· 

1 

lan ve fazla ewayı koymak için 1~1?- ter:ı~ ~ılccektı:r .. Tayyare- rüfenı.ğ veya icar edileceğinden • • t ~ 
,estiycrl, kadınlara ve erkeklere cillkteki ınkışaf yarınkı hava se- talip olanların Galata'da !ktisat 1 

nınbsus tras -ve tuvalet daireleri yahatlerini fevkalade cazip bir hanında, Robert Ferri'y~ müra- 1 er-=etf"FA?"'?Z'i!fV''FlPımnM'n~Klıftl:!Sll 
vardır. şekle sokacaktır. Daha şimdiden caatlan ilan olunur. \ g: ~.il 

B tayyareye ilk defa Afrika- bugün harp için yapılan tayy~re- - -- j a; 71 R A RA N 1 YOR 
n ..... ....ı.. .... da NiJ"erya'nın büyü!k. lerden sulh zamanında ne şekılde . ._ "-s.._.u..... . tü d d"l Y• • KAYIP - Beyoğlu k~ymDK.,mlr-

anndan biri olan Lagos'- ıs a e e 1 _ecegı tetikık olunmak- ğmdan almakta olduğum asker aile-
bindik. Yolca olarak oıtuz üç ta.dır. Belki. de bar~ten son~a, o- !erine :vardtrn ma~ına alt 5224 nu- 1 

. İdik. Eşyalanmızı evvelce a- tomcı~il gibı, berkesın bususı tay maralı cüzdannnı kaybettim. Yenf~ini 
p ta.yyarenın anbanna koymuş- yaresı olacaktır. Amerikan fahri- ahıcnğnndan hükmU kalmamı~ttr. 
rdı. Elimizde yalnız kumpanya- kalanndan birinde bize gösteri- Taksim Kocatepc mahallesi Nhnmi

nın verdiği küçiınt ve zarif el çan- len talim tayyare!P.rinin yarın o- ye caddesi No. 9 da Selim karısı E

Alm-nca ve Frnnsı:ı:ca lisanla rma bihakkın vakıf ve bu lisanlar
dan Türkç!.'ye tercü:nc yapacalt kabıliyette Avrupa muhabcraitnt ve 
ticari işleri tPdvirc, muktP.d!r bir memura ihtiyaç vardır. isteklilerin 
Buiün re!.:?rnn~lariylc birlıktc saa ı 1 den 13 e kadar Galatada Boz
k ı,.t lı<>nınıb Fnh,sa sirkctinc mü "'MAtfarı. 

IC:!#S:t!!!?Hl!!l!!Grl'Wf?lm0::1!!'!l%ı:m.ı!2 il'IPf'ICICA'9WCte·::U'11.®iE~:SSSı.IWURCl•RlliMMiıllililEl*'aa*lllN&llm_,., 
talan vardı. Tayyarenin kapısın- tomobil yerine geçeceğini söyle- mine Hatun Alttnbilek. 
dan bizi ütülü szyah pantaJ.on, ve mişlerdir. Bu tayyareler bir veya ıifJ1 M% &&llEllBS~ ~~'!Vi!!I. - - -

belde bitıcn zarif beyaz caket.U, iJ? kişili~ bir mo~örlü k~çük ma- il HAFIZ CEMAi 1 ~ı!il~,~' -.~ -_· .:-=. 
temiz gi_ylımıiş '1lZllil boylu ve kmelerdı:r- Azamı beş yliz dolara r. A. 1 •' - L d 

M-oT; ""'rs~ kn ...... ladı. K satrJabilecektir. Daha şimdiden (Oanll~\o .. mD~hllUleı) v· p . ~ ~ ı ' . ~ ' 
,,_.,._... b- ..,.~ a- K d . nnıbıı. Oi.,.~m•!'lhı rpı ">2:~ıı~ v ·~- --

maralamnızda kolttiklamnızı gös ana ada bu tayyarelerı taksi o- A 
erdi1e.r- ElimJzden ~tt-,.Iarmızı tomobili gibi kullanmağa başla- VE.. '1' 

fA1-LVV f\ / '"" ! 
ve ç;:ıntalın:mızx aldılar. B:erke,s mışlardır. Tayyare meydanlanna KAY'll» - 17.12:942 Perşembe.~nü ENKLI ~ 
yerli yn:ıine oturddlrtan sonra gelerek bu tayyarelerden birini Galata pootahanesınde nOfus hüvıyet , <' ~; 
kap~ kapandı. Motörler işledi kirala~ak ve istediğiniz yere u- cüzdanımla Galata laşe mU<l ı:li'ğiin- t,\I 1 ~J;~~~hl~~mfJi~ 
\C koca gövdcli uçan .m>mi kımıl- çup gıtmek mümkündür. den aldığını II. ci te~rin ve ı. cı ka- ~ rJ" 

~- T ib ·· ~ nun aylartna ait ağır işçi ekmek kar- t! ~ 
danın'gıt başlaciL On beş dakilka ayyare ugunun en modern, nemi zayi ettim. Yenilerini alaca- ~ 
sonra göklerde idik. Garson her- en seri, en rahat, en konforlu, ve ğnndan eskilerinin hükmO olrruıdığmt K ı 
kese bir :ihtiynCI olup olmadtğnı, en az tehlikeli na!kit vasıtasıdır. ilin ederim, Knya gemisi porsunu LI S E. 
birşey isteyip istemediğini sordu. Tayyare ile seyahat ettikten son- Kadir Sıbıç. 
Herkes koltuklarında yarım uy- ra trene, hatta otomobile binmek 
kuya da1mIŞ gibiydi Ne gemmin güç oluyor. Şüphesiz ki yarınki 
t çttığa. anlaşıyor ,.ne de motörtin insanlar ve bilhassa uzun seyahat 
gi.irli1:tiisü rahatsız ediyordu- Bir ler için, tayyareyi tercih edecek.
müddet .sonra yemcl!t salonunda lerdir 
masa.hır kuruldu .Sıcak kahvesi ----o----

V rgHeri i Ödemi

KAYIP - 16.12,942 tarihinde ~::ıh
smıa ait tramvay pasomu kaybPtt:m. 
Yenisini alacağımdan esk\ı;i.nin hük
mü yoktur. Beşiktaş tramvay atölye
sinde No. 432 Mehmet Güzelay. 

AIJllJ ...... -_.. ... ~" 

f AN Gazetesi Ektisat Fakü!tesi 
yen ükel!efler 
~ Baş tarafı 1 incide 

ve ça.}"1: ile güzel bir !kahvaltı ve
rildi. Bo gemirle akşam saat beşe 
kada:r durmadnn havada kaldılk.. 
ÖğJ.0 yemeğimizi yhıe geminuı 
yemek salonunda yedik. İstiyen 
ga:rsoının getirdiği mütenevvi 
mecmualnn lranştırıyor~ iki.mi o- P.rojeye göre, vergilerini öde-

• .. AN FIY ATLAR ı 
it• 

f laşhk maktu n1arnk 751 

Fakilltede açtk 30 Um asli ma::tş1r Kütüphane memurluğuna kanu
ni evsafı haiz olanlar arasmda :.!6112 9-12 de ycıp:acak müsabaka ile bir 

memur alınacaktır. tste'dilerlıı asker ik vazifesini yapmış olması ve ya
bancı garp dille-rinden hidne hakkiyle vakıf bulunması şarttır. Yükı;ek 

yun oyınıyaı:., kimi ahbapl:ılk edi- medikleri halde şimdilik iş ma
yord:n. Bu gemi ile bir defa 12 hallerine sevkedilmiyecekler şun 
sa :t, tfir defa 1"6 ı;aat, bir defa 8 lardır: 

et havada kalmak suretile üç A - Bina, arsa ve ,sairesi ol-
hamiede Garbi Afrikadan lngil- duğu halde vergik•rini vermiyen 
t,erey-e vardık. A.merikaya gider- devlet memurları, 
keıAtla:ntiği de bu tayyarelerden B - Yatağından çıkamıyacak 
biri 'İle geçtik- Gece kamaraları- halde bulunan ağır hastalar, sa
ımzchılki koltuklan yatağa ~vir- ğırlar, dilsizler ve saire. 
diler. Gecemizi. yataklarımızda C - Askerler .Bunların asker-
rabat ~yanık geçirdik. lik müddetini bitirdikten sonra * * haklarında muamele yapılmak 

ummla beaıber en rahat, en iıze.re mensup oldukları kıt'a ko-
giizcl, tayyareler Amerika mutanhklanna haber verilecek-

d .... ~ yolcu tayyareleridir. tir. 
Bımlar 15-20 ki§ilik tayyareler- tıı mahaTierlne ııevkedilecekleri za• 
db:.. .Amerikanın bütün şehirleri man hastalıktan bahsedenler mürettep 
arm;:ında bu tayyareler hava se- mahaTierine gittikten sonra buralarda 

ki heyeti sıbhlyele-rce muayem edile
ferleri yapmaktadır. Şık, temiz, cekler ve alacaklan rapora nazaran 
gumiiş renginde feVkalade zarü haklannda muamele yapılacalrtrr İş 
ey.ah.at vasıtalarıdır. Otomobile mahallerine sevked"lenler gidecekleri 

biner gihi t.ayyareye binersiniz· yere kadar kendi iaşelerini teminle 
K:ıpıdan s.W. tayyarenin şık ve mükeneftirler. Bu mükellefler Palo, 
temiz giyinmiş guzel kadın gar- Deveboynu, Zigana geçidi, Bitlis ve 
scmn karşılar. Paltonnzn ve şap- Vanda yapılmakta olan tten yolu ve 
kanm alarak size yerinizi göste- şo~lerle maden kuyularında çalıştm
~ Tayyarenin içi o kadar temiz, lceaklardır. 
o .kadnr r.ahat.. o kzıdar mükem- Varlik vm·giHi henüz ilan 
melrlir ki, evinizde bu derece te- edilmeyen yerler 
:mizilk ~ rahat bulamazsınız. 

Varlık vcrgislnin umum yekllnu halı: 
Koltuğunuza oturur oturmaz ka- kında neşredilen rakknmlar:ı Ankara
dın garson size bir küçük zarf da kat'l olarak bakılmamaktadır. Çün 
ı inde sakız, bir küçük paket siga kü henüz varlık vergisi listelerini as. 
ra ikram eder. Saatine göre kah- mam1ş vniyetler vard1r. Kat'\ umuınl 
valtı.. öğle yemeği veya çay ve yeklln ancak biT müddet sonra belli 
kahve istC",Y p istemediğinizi {30- ola.cakttr. Arife günü akşamına ka
rar. llldoo birde gelip hatırınızı dırr ancak 24 vi1ayette bütün Iist~r 
sorar. Gazete ve mecua getirir ası!m:ı.ş bulunmakta idi- Vılbetlerin 
Hula a sizi memnun etmek için ~;ınuu 6~ o1duğuna göre henüz 44 

e nden geldiği kadar gayret e-- vildayebtt.~ .!kıstelller as1lmamıbşhrk. lAndka
b. t bil l rc: a uyu ;n esseııe ve an :ı ar an 

r. Tayyarede, ll' 0 omo 1 yo ba ka bugüne kadar borçlal'!nı ödiyen 
cu uwunda duyduğunuz yorgu~u hususi şahısların 'Vf"rdiği miktarın ye. 

-uu~ v:e ~aha1~hğt bile Jrnmı. .10.1 Piı1., ~ 

2 
8 

ınc.ı sayfa santımi 60ı 

• • • 4('4 

• • • 151 

1 

bıhsillni İkhs~t veya Hukuk Fakülte:erin<!en birincil" yapmı~ olanlıır 

tercih edilir. İsteklilerin 24,12.942 tarihine kadar Dekanrtğa mUracaat-
ıarı:. (2091) 

Sal•lf \~ ,'lı c!:ıl">) at ı\'I ud uru. ı:t1:1ııı Luttı LJôt·o unt·ıi 
GHıet~dli" ve St·~rı}·at 'I. L. ~ 1 A.1' '\'lııthııası 

E L E R 1 
BAS.- Dl Ş, 

K A Ş 

NEZLE, GRBP, ROMATİZMI 
Ve bütün ağrılan derhal keser 

Sıhhiye V ekfiletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde S kaşe alınablllr. 

ADEMİ iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİ&fNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA it 22B 

Kuruluş Ta. 1915 

---ı.Jcrrur;;uı Nlesıek oKulu ıntıycıcı ıçin alınacak aşnğtda isml, muham-
men bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayn gösterllmie cMrn. muhteltf p
da maddeleri 4/1/1943 Pazart.c~i günü saat 15,30 dan rtibuen lcapm %Zlrl 
usulü ile Ankarada İdare binasında stra ile ~ ayrl 6siltm~ ~ 
muştur. 

Bu işe girmek istlyenlerfn fütelerl hfzaıttndıı ya%1b muvaldı:at 1l!nd.. 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gQc mat 14;30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri l~zımdrr 

Şartnameler parasız olanık Ankarada mal;eme dairesinden w 'Bn,... 
darpaşada Tesellüm Şefliğinden temin edilir. 

Ekılltmeye Kon:ın Mal"T.eme 

l No. lu liste muhtevlyatt Pkmek 
2 " • • Etler 
3 n • " Taze sebze 

ve meyvalar ..• 
4 No. lu llste 
oevnirler 
5 No. lu liste 

"' 
.. 

Yağlar ve 

Kuru erzak 

Muhammen Mtı~ 

bedet temi,,. 

Lira u.. 

2970,00 122.TI 
9288.80 eH.• 
3924.00 IMVXI 

8490.80 m8.81 

15110.60 ım.21 
~ 

TÜRKİYE CÜMHURiYETI 
ZiRAAT BANKASl 

Kuruluş Tarihi: 1~ 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 26f/ 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

SENEDE 28,800 LiRA iKRAMiYE 
Ziraat Bankası da kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla

rında en a-ı 50 lirası bulunanJara bir sene içinde aşağıdaki plana 
göre ikramiye verilecektir. 

4: Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 " 
4 • 250 

" 
1,000 ,, 

40 • 100 • 4,000 .. 
100 ,, 60 ,, 5,000 " 100 • 40 • 4,800 ,, 
160 ,. 20 .. 3,200 

" 
Kor'alura senPde 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eyldt w 

11 Blıindkilnun tnrilıinde çekilecektir. 
DiKKAT: Besaplarmızdaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 

radan a.,cıağı düşmiyenlerin ikramiyeleri % 20 fazlalaştıracaktll'. 

~ ........... mm ..................... ~ 

Muamele \!er9isine TCibi Olaat 
MilMnıeıertn tut:&caldart bnton defter nOmunelerl temız ve itinalı 
sekflde birlncl hamur k!ğıda basll.m:ış hazırdır. Detterlerlmizi bir ke
re germeden karat' vermemenizi tavsiye ederbı. 

Umuml utfı m~rkezf: INKILAP KITAB.EVI 1stanbul. Ankara caddesi 


