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Dilimizin 
•• 

"GOZ,, 
Gözbebeği 

Kelimesi 
lngiliz Donanması 
Zayıfladı mı ? 

r • • • • _....... ··-···--· ., 
Osmanlıca ''çeşim- çeşman, ayn - Uyün, nazar - Enzar,, gibi kelimelere dadanmış 5 
gözü "göz,, ümüzü görmemiştir. Edebiyatçı kelimeleri bırakıp kısaca "göz,, ü kul-~ 
lanmağa başladığımız günden beri edebiyatta gözümüz açılmıştır. Herşey neyse ne ~ 
amma bir millet, gözünü de yabancı kelimelerle anlatmaya kalkarsa hali nice olur i 

Yazan: M. ANTEN 

Mihver propagandası uzun zaman. 
danbcri, İngiliz dooanmasınm 

bütün denizlerde hfildmiyeti kaybet.
mi§ olduğunu iddia ediyordu. İki gün 
evvel İngiliz Harbiye Nazın. Ingifü 
donanmasının t.arihinin en tdılikeli 
bir 7.amanmı yaşadığım söylemiştir. 

İngiliz NUYrmın, mihver propagan
dasmı teyit eder gı'bi görünen bu 
&Ozlerlne dayanarak, İngilteı-enin eı1 
büyük istinatgfilu ve gururu olan do
nanmammn denizleri kontrol edemi
Yecek derecede zayıflamış olduğuna 
hükmedilebilir mi?. Zanocdlyonu Jd 
hayır. 

İngiltere haı-p başlangıcında malik 
olduğu 15 sa.ffı haı-p .ı:ı:rbhsmdan ıiört 
tanesini kaybetmiştir, Uzak Şarkta 

batan Prlnce of Wales is~ 1940 ta h:z_ 
mete girmişti. Buna mukabil 35.000 
tonluk King Georgcs ve Duka of Y ork 
zrrhhlan donanmaya iltihak etmiş
lttdir. Ayni tipte olup yine 1939 da 
tezgaha koı:ı.a:nış olan Jellkoe ve Beaty 
zırhlılarmm da bitmiş olmaları 11-
zımdll'~ Bunlardan ba5ka Lion Ye 

Temendre gibi 1939 tC:T.giha koruın 

40.000 tonluk dlğer iki zırhh bir sene 
içinde tamamlanacaklardır. Görülü -
Yor ki İngiliz donanması harpten ~v
"1dki -.aziyetine nazaran sayrl1amış 
değil~ Fakat gittikçe fazla genişlL 
:ven ve çoğalan harp aahalarmm ııın
ruretlerlni kat"ŞI!amak için fazla na
ğıln:nştız. Bugün İngili2 donanması. 
ana wtanm müdafaası, Akdenu ve 
Atlantlğhı kontrolünü teminden ba!fka 
yeni vazifeleri üzerine almıştn"_ İng:ı. 
tere, bilhassa iki Alman zrrhlısmın 
ana vatan üslerine geçmesinden 1on
ra şimal denizi donanmasmt kuvvet. 
lcnaınnek mecburiyetindedir. Japon 
tchdldl karşrsmda Hint Okyanusuna 
deniz knvvetleri göndermek, Mada -
gaslı:ar'ı. Kazablanka'y,. Asor, Y .!ŞİJ.
burun adalarım kontrol altmda bu
lundunruık, Vichynfn şüpheli vaziyeti 
karşısında Akdeniz filosunu da tak
viye etmek mecburiyetindedir, Bu 
vaziyet neticesi İngiliz donamnası, At. 
lantik hfiltimiycti ka.ti V'e muhakkak o
larak elinde tutmakla beraber Uzak 
Sarkta deniz hliklınfyetini kaybetmiş
tir. Akdenizdc harbin Hk .zamımh
nnda olduğu kadar faal bK rol 97-
n i yaınamaktıidll'. 

Deniz Strateiisi: 
Donanmanm rolü ve deniz hfiltiml

Ycti meselesinde §U çok mühim nok
tayı da dalına göz önünde bulundur
mak 15.rımdır: Btı haı-p, deniz bsrl>i 
stratejisini derin bir surette deilş
tirmiştir. Bugünkü şartlar içinde de
niz harbinde muvaffakiyet. geçen han> 
tc olduğu gibi. münhastran harp ge
milerinin miktarına ve kudretine tibi 
değı1dir, Hava kuvvetlcı-i tarafından 
himaye cdilmiyen en modem ve en 
kuvvetli harp gemilerinin feci akıbe
tim: Prim:e of Wales'i misal olarak 

~ . 
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Dilimizde "Göz" kelimesi 
çok zengin bir unsur, tü r yazan : ' 

kenmek bilmez bir kaynaktır. • 

İçine bu kelimeyi karıştırarak fi Re. fik Halid KARAY,_i 
.kullandığımız bir takım sözlerle c 
• doğumdan ölüme kadar - bin ------------
çeşit durum, duygu ve fikrimizı, 
hele sevgi veya hıncımızı pek be 
lirgin, canlı ve hoş şekilde anla· 
tir; anlata anlata bitiremez, bu 
kelimeye bir türlü doymak bil • 
meyiz. "Sözlük,, !erim.izde, tam 
toplanmış olmadığı halde bile 
yine en uzun yer tutan kelime 
"göz" dür. Biz bu kelimeyi yal -
nız görme uzvu anlamına kullan 
saydık türkçemiz epeyce yavan 
ve hatırı sayılır derecede eksilt 
kalırdı! 

"Dünyaya gozunu açmak", 
doğmak demektir, "Göz yum • 
mak" da ölmek. .. Fakat iş bu ka 
darla kalmaz; ayrıca "Gözü açık 
gitti", "Gözü ardında kaldı" ta
birleri vardır ki, uzun cümlelere 
lüzum göstermeden birçok şeyi 
kısaca anlatmıya yarar: Meramı 
na ermeden, istediğini yapmıya 
vakit bulamadan, çoluğunun ço. 
cuğunun geçinmesini sağlamla • 
madan, sevdiklerine kavuşma • 
dan, kavuşmuş olsa da hevesini 
alamadan ölmek gibL .. 

Sevgi ve gönülden bağlılık gi 
bi duygular için "Göz» den çok 
faydalanırız: "Gözde", "İki gö
zümün nuru", "İlk gözağnsı", 
"Gözü gibi", "Gözbebeği"! Hele 
şu "Gözde" ismi başlı ba§ına 
bir, buluş ve dilimizin hem kıv
raklıgiyle esnekliğini, hem de 
benzetişleT"le dtıyuşlardaki in -
celiğini gösteren bir örnektir. O 
kalıptan "Sözde" yi de beğeni _ 
rim. "Gözde", eskiden saraylar
da padişahın hazzettiği kadındı 
ki, cariyeden üstün, nikahlısın.. 
dan aşağı bir derecesi vardı. Bu 
gözdeler, zaman gelir, belli baş
lı adamlara zevce sıfatiyle saray 
dan çıkarılırdı, fakat, bir ara 
Padişah gözüne ve yatağına gir 
miş olmanın kurumu üzerlerin. 
den düşmezdi. Yalnız o sınıf ka
dınlara has olan bu kelime şirn. 
di, yüksek yer tutmuş kimsele
rin etrafmdaki dalkavuklar ve 
çalırnlılar hakkında da kullanıl. 
maktadır. 

••• 

zenekler", "Mesamat", "Gözek" 
ayna ve dürbündür. 

Şurasını da unutmıyahm 
"Göz" kelimesi ayrıca kaynak. 
oda, çekme, raf, hatta bazı böl. 
~elerde pencere demesme de ge· 
lır. Bağ filizlerinin tomurcuk çı 
karacak yerleri de gözdür. ''Goz 
bebeği", hem gözün ortasında 
yuvarlak parça, hem de gayet 
sevilen şahıs ve eşya için kulla
nılır. Fakat bu kelimeden daha 
bir sürü ve çok lüzumlu isimler 
çıkarmışızdır: '.'Göz kararı", 
"Göz bağı", "Göz hapsi", kor -
kutma demesine "Gözdağı", 
"Göz nuru" gibi... Yeni kelime 
olarak bir de "Gözaltı" kazan • 
dık. 

"Gözleme" dediğimiz tatlı, be 
nim fikrimce, odun ateşi anlamı 
na da gelen "Köz" le ilişiklidir, 
"Göz" le değil. .. 

"Gözcü" de güzel kelimeler -
dendir. "Görücü", "Görmek"ten 
geliyorsa da görmek de yine 
"Göz" cevherinden çıkmış. Ni • 
tekim "Gözükmek" mastarında 
bunu açıkça belli ederiz. ..... 
Sanat olarak "Açık göz", 

"Tok göz", "Gözüpek", 
"Gözü doymaz", "Aç gözlü" söz 
leri gerçekten anlatışlı, değerli
dir. Sanmam ki, hiçbir dilde 
"Göz" kelimesi bu kadar iş göre 
bilsin, bu derece kuvvetli, gür
büz, faydalı keliıneler doğura -
bilsin! 

"Gözü doymaz" ile "Aç göz • 
lü" deki anlatma kudretine bakı 
nız: İnsanın midesi doyar; kese
si dolar, fakat gözü doymaz ve 
dolmazsa neye yarar? 

Dilimizin bu zenginliği, usta • 
lığı, "deha" sı karşısında övün -
mekten kendimi alamıyorum ve 
diyorum ki: "Hangi arapça, fürs 
çe, frenkçe öz türkçenin yerini 
tutabilir, açığımızı kapatabilir? 
Bu dili kurtarmaktan daha 
doğru, daha lüzumlu, daha özlü 
p.e iş vardır?,, 

Hele şu 1'Kaşla göz arası" ta
birindeki incelik? Beğendiğim 
başka tabirleri de - zevk verici 

gıbi ocak başında yer almak ıçın 
oraya can atıyor; ısınacaktı!", 
dinlenecektir, sevgi bulacak, 
hem vücut, hem gonül rahatına 
kavuşacaktır. 

Bunu, bır aç gözlü bakımın • 
dan, mide duygusiylc, başka tür 
iti de anlatabıliriz: .< .. aç gtindür 
yemek yememiş bir adamın ha
yal gözü önünde bır kebap dtı
manının tütüşü, bu iştah kam -
çılayıcı dumanın burnuna dolu. 
şu cınsınden bir özleyiş! 

• • • 
Kaba, çirkin, münasebetsiz 

bir hal ve hareketı an -
latma.k için "Göze batmak,, sö
zü de çok yerindedir. Gaz ka
dar nazik bir uzva, yabancı bir 
cismin batışındaki acıyı ve ra -
hatsızlığı düşününüz... Ne gü
zel buluş! 

"Gözünden sürmeyi çekmek" 
sözündeki "Göz'', - bir kere da
ha yazdığım gibi - eskiden gemi 
yapmak için kullanılan seren di 
reklerinin konulduğu yer mana 
smadır; "sürme" de bu tahtala. 
rın adıdır. Vaktiyle, Haliçte bir 
sürme hırsızlığı varmış; gecele
yin gelirler, bu "Göz" leri açıp 
"Sürme" leri kayığın ardına bağ 
lıyarak yüzdüre yüzdüre usul -
cacık .aşırırlarrnış. Tabir, ora -
dan kalmadır. 

"Göze girmek" mastarına ne 
buyrulur? Darısı başımıza mı? 
Fakat bir de "Gözden düşmek" 
var ... Allah esirgesin! "Goz dik 
mek" de manalıdır; "Göz koy. 
mak", bunun daha? hafifidır. 
"Gözden çıkarmak" ve ''Gözüne 
alına.K" çok kullandığımız söz -
ler arasında bulunuyor. Hele 
harp zamanı devletler neleri 
gözden çıkarıyorlar ve neleri gö 
ze alıyorlar ... Ne servetleri ve 
ne zararları! 

"Gözü korkmaklJ da var. Fa. 
kat bu, geçici bir korkuyu gös
terir; onun kötüsü ve devamlısı, 
"Gözü yılmak" tır. Bir kere göz 
yılmasın, o zaman ayıdan da 
korkarsın, izinden de! Yapaca -
ğını, hakkından geleceğini, ba -
şaracağını anlamak manasına 
"Gözü kesmek" hoş bir sözdür; 
nefse güveni, hesaplıca hareketi 
gösterir. "Gözüne kestirmek" 
sözünde ayn pir çeşni, küçük 
bir fark vardır. 

(Dovamı 4 UncUde) 
gösterebiliriz. Buna mukabil, bava 
kavvetlcri tarafından lcuvvetli btr ~
rette himaye edilen harp semilerln:n 
lı:endilerinden çok üstün deniz kuvvet
leri kaçıp kmtulabilclik:ledni de !ki 
Alman SU"hhsmın Pas de Calais.yl 
geçebilmderi i&lmt etmiştir. Bugü'l 
:vabmı kara baı-plerlnde değil, deniz 
harplerinde de hava kı:ıvvctler.inin oY
nadığJ ro1 o kadar mühimdir ki Uza'& 
Şarlı:ta ~ 1ngı1iz 9C Amerikao 
dcats ~erine hemen hemen mÜD 
lıasmm hava kunoetleriyJe büyük d;:ır. 

beler lndirnrlşlerdir. Japonlar Havai 
adamnda.ki Pearl Harbonr üssibıe ve 
bara& halmıaıı harp gem.ilerine, ta:v
~ gemilerinden uçmdııklan tanoa
rıeledc taanıD edebilm4Jerdir. Bunun 
iQnd1r ki. İııglli:ıı: doıımımıwnm h
tünlüğii ve deniz hıilciznjyetiui muha
faza edebilmesi. yalmz harp gcmile
rlı::ıin değil tayyare genllierlııin de mıB: 
taa ile alakadardxr. Uzak Şar'ktn, 

pdc çak tııyy.trc gemiSine malik olan I 
lapoo dnnanmasma 1cat"p koymak 
ınecbudyctinde olan Amerikan domm.

0

1 
rnası ıi&in tayyat"C gemilerim çoğaltmak 

Bflgiçlik satmıyacağım ama, 
dilimizde en çok geçen 

"Güzel" kelimesi de yine "Göz" 
den çıkmadır. Buna, bir kısım 
lehçelerde "Gözen" de denir. Gü 
zel, göze hoş görünen anlamına.. 
dır. Türkçede güzelleşmek~ 
ne bir .. Gözenleşmek'" mastan 
da var. "Göz" gibi HGöze" ve 
"Gözeri" de pınara denir. ~Gö -

oldukları için - sayacağım:,___ ____________ _ 
"Gözünü dört açmak", "Göz b<r ı 
ymna.k", "Gözü ısırmak", "Gö -
zönde tütmek" ... Bu son sözde-ı 
ki derinden, içten anlatış kuvve 
t1 pek parlaktır: Hasreti çekilen \ 
adam ve şeıy, özlediği evinin ba.. 
casr gibi uzaktan, dumanı tüter 
görünüyor, üşümüş bir yolcu 

, ...... - ... 1 ........................ ... 

hır aruret haline ~şttr. Japon
)aya km:şı taarruza gcçebttmek için 
O~rlnden dört beş bin k:ilometr.e n
zaldarda harp etmek mcdıar.lyetiode 
Olmı -ve Avustralyadım başka batün 
İ!!tin~ ooktalarmı laeytıetmiş 'bulunan 
lttnerikan donanmasmm. çok miktarda 

En mükemmel cazlarm... En yeni danslarm. •. En güzel kıadın 
larm._ En .zengin salmeJerin._ En nefis şarkıların.. nanı renk 
lertn... Gözler kamaştırıcı... Ruhlar okşayıcı.. 

ARJANTINA 
BETTY GRABBLE 

CARMEN 
- DON AMECHE 
MJYRANDA 

,Senenin "LAKONGA .. dan güzel ye~e filmi 

18 MART ÇARŞAMBA AKŞAMI 

M E L E K Siııernasrmn zafer tacı olacaktır. 
Biletler şimdiden satılmaktadır. 

Haftaaım büyük muvaffakiyeti 

a. -tayyarcsiııi beraberlnde gôtümıeğe 
ibd)acr ıvardır. Müttefit!erfn ıM! se
besinde- hava, deniz 'VC hatta kanı 1 
lnıvvetl'erl ~larmdan milıverctlcre 
~ fistiiD bir •aziycte gelceclClerl mtt-- L 
hakkn'k gımffil'. Ancak Mdisıetmn'lllll .. - .. ••I 
atctıgr. seyir., ba &stiinl'ügiin, bilbass. 

AŞK RUY ASI -
hava 6stünlüğiinün l'9iJ2 senesi ~·~ 
temfn edilme!ini mnrd kıhn~ 
Bmıan ~ 1ı:i AlJl'e'rlkımm önümfi.%-
dekt ll'Ytar itinde seri halinde iına1 
edı~ pek çok ranrtarda 1dtçiJk tip
te taJl'31llt'e ~flcıiue sahip ohua<nna 
btrlzar edilebilir. 

,. K, ". 8., - F, w Ş1d, ., 

rDCCAR TERZi 

M- ALTIOK 

<;arsamba ak,aımna kadar g6sten1eeektiT. 

WİLLY FORST'm yarattığı VİYANA OPERE'l1 şaheseri 

OPERET 

1:. _ •-:' ?.f Sürema~nda 
~ :::c..ı G§rünüz. 

~ğ111 ~ Cad. m Kart- BAŞ ROLLERDE: 
m::ın Pasajı karşısında. Telc!o~ WİLLY FORST - MARIA BOl.ST - DORA KOMAR 

-BUGÜN_, 

i P E K 
SİNEMASINDA 

Senenin biricik TÜRK fil
mi ve 

Muazzam Muvaffakiyeti 

43767, ERKEK ve ı<ADIN yeni ~ Vfyana operası balet heyetleri. Hoş :iki saat geçirmek ve 
çeŞit kttmaşlırfmlz )nevcuttu1'. takdirle alkışlamak iÇ'in müstesna bir temaşa. , ,,. Bugiin 11 ve 12,45 de tell%i-

' , ,___ Bugiin sıaat n de tenzi1at1ı matine 1 , __ zilath matine_..._ .. 

(ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

Muhtarlık T eskilatını 
1 

ihya Etmek Lazımdır 
Beş on senelik bir tecrübe, bize bu teşkilatın kalılırılma3t 

il.e hiçbir fayda elde edemediğimizi, bilakis bir 
takım zararlara düştüğümüzü göstermiştir 

Ömriınun kırk koca vakalar, :ni -
,,-- Yazan -, k yrlmı beledı- 1 ' ras darcmlı 1arr, a-

ye hizmetinde geçir- , ' na evlat ıeçimsiz -
miş bir vatandaş, SAi D KESLER 1ikleri, nafaka ve ir. 
ııehrin göbeğinde. be ---·-- za' bahisleri ınah-
lediye doktorlarının kemelere aksettiril-
gözü önünde sefaletten can vermış. meden ıhtiyaı heyetinin tav~ssutu ;ı .. 
Belediyenin şafakııtindeıı ve belediye- ve muslihane bir şekilde halledilirdi. 
nin himaye yurtlarından faydala!'la-. Bu suretle adliyenin işi u:altılmıı o
mamış. Mahallelerde yardım teşki'itı lurdu. 
olmadığı için bu vatandaş~ mahalle- Mahalle bekçisı, ihtiyar heyetirun 
linin yardımı da temin edilememiş. r icra vasıtası hıılindeydi Mahalley: ya
Bir kahveci ile biı tiniv~rsite talebesi bancı biri ııeldlğ! zaman karakol ha
bu salhurda vücudü ..son nefesini ra-' bC't"daı edilir. bir mahalleden bir ma
bat verebilmesi içi1"'- b•r rahat döş~ğı- halleye taşınanların yeni adresleri 
ne yatırabilmiye uğraşınııtlar. didı'l- tesibt olunur ~ıkmtıh uımanlarda -ie" 
mişler, oradan oraya baş vurmu!lhr let ve belediye yardımlarından (P.y

fakat hiç bir netice al4mamış'ar n~- dalınması lazım gelen yoksullar isa
rülacezede yatak bulunamamış, beti~ tayin olunur. tevziatxn adaletle 

-Yoksullar yurduna bu çeşıt .. ,~- yap·lması temni edilil", bekçi dajm:ı 
filler almama:t Demişler kontrol altında !)ulunciurularak vui-

- Bu adam hastalıktan değil. sefa- fesini iyi yapması <ıağlanır, yol pan
letten bu hale gelmiş Hastahaneye sı, temizlik i5leri· fener parası cibi 
koyamayız. Denilmiş. Nihayet a·r1\l helen.iv~ resim ve vcrıtilerinin tahıi
imdada yetişm:ş ve bu betbaht .. o .. m. linde belediyeye kolaylık gösterilir ve 
içine tiüştüğü !lefaletten alıp götü-- belediyenin hakkının zavi olmamuı::ıa 
müş. calı<1rlırdı. * * * Umumt harpte ekmek. caı. teker 

Bu, duyablldiğimiz hazin vakallr- vesaire cibi yiyecek. g·ye~ek bakımı:ı-
dan biridir İnsanların birb'rıne dan lüzumlu maddelerin tevziatmd.ı 

karşı yardım duygulannm azaldığım.ı, mahalle muhtarlııiı"m büyük faydal:ı
bilhassa biz de kendimizden başk::ısı- rı görülmüştü 

nı umursamadığım •zın en bariz ifa- * * * 
desidir Biz, beş on sene evve\isine 
kadar ·birbirimize daha bağlı !dik. 
Mahallelerimizde bu bağ daha sıkr İ
di ve bu sıkılığı beğenmeyip kaldır.
drğnmz muhtar'ık teşkilatı devam et
tiriyordu. Muhtarlık teşkilitı varken 
mahalle bekçisinin de bir manası, bır 
vazifesı vardı . BugÜn bekçi, aylığım 
mahalleliden alan. fakat mahalleli Be 
hiç alakası olmıyan, mahallelinin en 
ufak hizmetinde bulunmıyan lüzumsuz 
biı- unsur haline celmi1tir. Fakat ne
dense bu iptidai teşkilat hic bir fay
dası görillmediği halde muhafaza ~
dilip durmaktadır. 

Muhtarlık teşkilatı, hem ıÇti.mai yat 
dnn. hem belediye hizmetlerinin ifası'1t 
kolaylaştırması, hem de rabıta itlerine 
büyük yardımı dokunması bakımla

rından faydalı idi. 
Bu teşkil!t varken mahalle ihtiyar 

heyeti mahalleliden hasta düşmüş, s~
falete düşmüş birisi bulundu&unu 
duydu mu, derhal harekete geçer, ma-1 
hallenin vakti hali yerinde olanllrt-
nm yardımını temin eder, bastaysa te
davisi ile, hastahaneye kaldırılması ı
le uğraşır, sefalete düşmüs ise iş bul
mıya çalışır, yersiz kaldıysa bir ba
rakaya yerleştirir· hülasa içtimai du- 1 

rumumuzun icp ettird!ği her şeyi va
par, hatta ölüdyse belediye bütçesine 
bar olmadan cenazesini kaldırır def
nederdl. Bugün yalnız belediyenin ce
naze teııkilitı ayd .. en az yüz fukar.{ 
ölüsü kaldırmaktadır. 1 

Muhtarlık teskila.tmrn, evlene.:~k J 

fakir kızlara çeyi7 çemen tednıikı, 
fakir çocukları mah-ıllelinin yardımı 
ile okutması, bir sanat mücssese'!ıne 
yerleştirmesi; yangından çıkanlara lii
zumlu eşya temini. ,ohusalara yardım
cı bulması, yaln :ı:lara can yold;ışı tl"

ınin etmes; ,,.;ı, f .. v~aı~rı dıı olurdu, 

* * * 

Muhtarlık teşkilatını bu kadar öv-
mekliğ'im ric'i bir z;hniyetle 

değil, bu teskilatm f~v-'ıılarını belir
tebilmek endi!lesiyl~dir Beş on sene
lik h!r tecrübe bize bu te~k:latın nl
dırılması lle hic bir fayd~ eMe ede
mediğimizi, bilak·s bir takım zararla
ra diiştüğümü:ı:ü göstermiştir 

Eğer. muhtn .. lık vşkilatı mı"vcut ol
saydı ömrünün 40 v lmı beledi ve hı:r
metinde harcamış olan vatanda$ımız 
böyle sefaletin kovnund~ ölrn;v,.C":ktı. 

I Dl"v:ım• 4 tlncUde) ________ , 
BUGÜN 

tcı ELEK 'te 
LESLİE HOW ARD 

İngrid Bergman 
tarafından ılahi bir surette 
ibda edilen ihtirasla dolu çıl

gın bir aşkın romanı 

AŞK 
RÜYA Si 

Nefis bir şaheser. İki hafta
dan beri bütün seyircileri 

heyecanla saran film 

Ayrıca: Mavi Tuna 
Renkli Miki Mavs i çtimai cepheden bu kadar faydalı 

olan muhtarhk teı;kl18tmm devlet Bugün <ıaat 11 de tenzilatlı 

Çirkin Reklamlar 
Yazan: ULUNAY 

11' ~dlfım Yaka Fransada gcç
mı~tir: 

Gerek olnıyu.cularınııı adedi, gerek 
münderecatı bakımından olduk~ e
hemmiyetli bir mevki tutmuş hafta
lık mecmualardan biri, ıarip bir rek· 
limcılı.k hevesine kapılarak genç ve 
füzel olmaktan başka biç bir sıfat 
ve tahsiyeti olııuyan bir kadının - ab
lak bakımmdaıı gizli kalması dahıı 
doiru olan - hususi hayatından. ya!ilı 
ve genç kalplerde yaptıiı fütuhattan, 
kendisine ıönül verenlerin hüpayın.a 
serdikleri banknot yığm.larından, pc
ı:ıenk katın gibi donandı&-ı c;angul çun
ııul mücevheratından bahsedince bir 
çok aile babaları.. bu gibi maceraların 
yetişmiş kızları tlzerlnde fena bir te
air bırakacağından korkarak mecmu
ayı evlerine sokmadılar. Sahlbinln 
aklı başına geldi: hemen hatıratı dur
durdu: fakat iş işten ceçmisti. Birden
bire satıoı düşen haftalık gazete ne 
yaptıysa tutunamadı; nihayet battL 

Bu bahis ora gazetelerlnde müna
lı:aşı bile edilmedi Ben bunun sümul 
sahasını anlamamıstım. Bir dostuma 
oıordum: 

- Bu mecmuadan halk, neden böy
le birdenbire yüz çevirdi: 
Muhatabım şöyle cevap verdi: 
- İstismar edilen güzellik rekllm 

edilecek şöhret değildir. Bir kadın 
resminin ve isminin bu ;ıekilde ca?:cte 
sütunlarına geçebilmesi için onun ya 
tiyatro artisti, ya edip, ya ressam, ya 
doktor. ya avukat velhasıl kendi ça. 
lışma ve zekisiyle edindiii bir me
ziyeti olmah. O zaman öyle bir ka
dın.rn iıml ve resmi gazetelere değil, 
hatta kamuslara bile geçer. Fakat bo:v 
le olmayıp da 1890 senesinin d~:ni -
monden'lerini akla getiren hatıralara 
ıazcte aütunlannda reklam yapılır 
mı? 

Bir Emilıyen dö Valansin, her hal
de bir "Mom Plyaf" d::n daha meş
hur bir kadmdı. Fakat ismine gaze
telerden ziyade ancak sefih zengın

lerin çek defterlerinde raslanırdı. 
Belki artistlerden çoğunun günah cı

karttıklan papasa söylenmiyecek ka
dar ağır suçları da olabilir. Fakat on
lar artlsttirler, cemiyetin karşısına 
bu hüviyetle çıkarlar. Artistlik hü
viyeti iııe b1.lkın o kadar teveccüh gos
terdiğl bir varlıktır ki onlara geniı 
bir "müsamaha,. kapısı açar. Böyle 
olmayınca okuyucular; her hangi btr 
gazetede süslii pü~lü bir kadın resnıı 
görünce onun ne dcr,ıek olduğunıı P• 

ra$tırrrlar. İsim ve reqm sahibinin o 
sütuna yerleşmek için hic bir c,;ıfarı 

olmadığını görünce büyük bir hayal 
kırgınlıfına ui'ruyorlar. Bu gibi dü
$Üncesixllklerin ahlak üzerinde yapa
caiı tesirin ehemmiyetini de sizin tak
dirinize hırakıvorum 

VEFAl 
! Bayan Dul Mery Kamhi ve oğlu 

David 
Bay ve Bayan Salomon Kamhı 
Bay ve Bayan Saınüel Kamhi 

(Yafa) 
Bayan Dul Reyna BEJA (Paris) 
Bay ve Bayan Natan BEJA (Buka

rest) 
Bay ve Bayan Rafael KARASO ve 

cocuklan (Parla) 
Bay ve Bayan Moiz OJALVO ve 

cocukları (Faris) 
Bayan Dul Rejin ZARA ve çocuk.ı

lan (Se!Anik) 
:ı:evci, pederleri ve akrabaları olan ve belediye hizm .. tlerin;11 göriilme"l1n- mAth•P 

de de büyük rolleri vardır Aileler o , 
ra.smda çtkan küçük IMilaflar. k.~.. '-••••••••-

SABETAY KAMHİ 

===========-=-=-=-==-:==~,,,,,..---=---========-= (letınbul Yeni M EVSI M 111••·----------------- .. Mı0aıHındın) . . . .. . ~ 1 vefat ettiği ve cenaze merasiminin 
Parlak bır devrin .. Muhteşem hır asrın .• Büyük bu a~kın bugün 15 Mart 1942 Pazar günil saat 

R O M A N I O L A N 13 de Büyük Hendek Keneset İ:rrael 

CECIL B. DE MILLE'in 
Şaheseri Türkçe 

KLEOPATRA 
Pek yakmda LALE sinemesrnda 

________ .......... ı.-111 ....... 

ALiCE FAYE ve BETIY GRABBLE 
Tarafından yaratılan ve bütün rekorları kıran 

HALLO! •• BROADWA Y 
Güzel şarkılı ve musikili filini görmek için 

Bugün SARAY . 
sınamasına 

~idiniz. Saat 11 ı'le ft•nzililth nrntin<' ----·-

Slnağotunda icra olunacağı teessürle 
bildirirler, Taziyet zıyaretleri yapd
maması rica olunur. 

Cenaze LevHimıtı F, MOSKOVIÇ 
Kalyoncu l(uluk 75 • Tel,.fon: 41315 

TESEKKUR 
Ailemizin sevgili re!sl Mustafa Al

dıkaçtt'nın ebedt utulünden doğan de
rin kederlerimiı:I telgraf telefon \'e 
mektup göndermek ve bizzat cenaze
de bulunmak suretiyle pavlaşan kıy
meW akraba, dost ve ahbaplarımıza 
ayrı ayrı teşekküre elemlerimiz mani 
olduğundan :ninnettarhiUmızm ibl5ğı
na Q.yın gazetenizin tavassutunu rica 

ederiz. 
E$1: Leman Aldıkactı 
Oğlu: Vehbi Aldı'kaçtı 

AÇIK TEŞEKKlJR 
Deniz he..c:taneslnde yaptıkları peri -

tonit ameliyatı neticesinde benl mu -
hakkak bir ölümdeı. kurtaran ve gös-_.,••••••••••••••••••H•• ••••••' terdiklerf dikkat ve maharet netice· 
~inde beni v~mlden sdlı~a 'kavustu • 

Bu salı akşamı su·· MER sinemasındc ran Dr Operatör Binbasf tzzet Brand 
()'peratör Cafer Tayyar Kanket ve O· 
'lef'&tör Şahap Örpaya ve ha•tııhanede 
kaldıibm miltidet zarfmda ıı:ö<terdlk -
•eri ytıltselt insaniyı"tten dnlayı ~ 
-ioktor ve diğer dokto,.ıarla hems1re -
•ere ayn aYM teseltkilrU hnrc bilirim 

Sınema teknığlnm en büyiik ve en mükemmel zaferi... Seyirc 
leri hayrette bırakacak eglendırccek ve heyecanlandıracal 

bir film 

GÖRÜNMEYEN KADlt 
BAŞ ROLLERDE: .._..-ı--• rwecasu 

Virginia Bruce John Barrymore 
O, yarımızda .. O. sizi seviyor ... O, size ıztırap veriyor ... Fak<1. 

siz onu katiyen görmüyorsunuz ... 

Deniz Matbaa!<ı Arıbar Mem\lll\l 
Emekll HASAN AKÇAV ........ , .............. . 

SEHIR TTV A TROSU 
Dram Kıamıı Sut tS,SO ılı:ıanı 20.10 ı!a 

P a ıı a 
Kometi S-: Sut 15.30 alıtım :?0,30 dA 

0Jt81t n 8U&IS 

·-··················~··· 
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HAFTA KONUŞMASI 

(Bat ~ah 3 üneüd~ 
~ gezdirmek" ile "Göz nu 

ru dökmek" arasında ayrılık göz 
onünde... İki hareket farkını 
çok iyi canlandırır. "Gözden ge 
çirmek" ise bu iki halin ortasına 
ışarettir. Yani baştan savması 
birincisidir; ikinci derecesi "Göz 
den geçirmek" tir; sonra "Göz 
yormak", daha zorlucası "Göz 
nuru dökmek" tir. Bu ne zen _ 
ginlik! Dilimizden bir gül isti
yoruz, bize bir gül bahçesi bağış 
lıyor. Sonra da ona dil uzatan.. 
lar çıkıyor! 

••• •Göz kırpfnak., - bunun aslı 

yaynmı demek değildir; hele 
bu m . doğrusunu Allah bilir -
bir kızdan bahsedilerek söylen 
diyse erkekçil olmamış, ahlakı 
bozulmamış, hem ruh, hem ci -
sim bakımından el dokunmamış 
manasına gelir. 

"Göz yummak"' sözünün me. 
cazi manası, "göz kapamak" ve 
"Görmemezliğe gelmek" ten ay
n bir şeyi anlatır; birincisinde 
devamlı bir hareketi, ikincilerin 
de geçıci ve yalnız birkaç kere 
ye mahsus olanı! Bu farkları bi
lenler, ayırt edebilenlerdir ki, 
gerçekten dil ustası sayılmıya 
hak kazanırlar ve o işin en iyisi 
ni de şiiphesiz ki, eski İstanbul 
çocukları yapabilirler_ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN A?RILARINIZI DERHAL KESER 

fM1tnnda flfmd~ ~ K .. .\hnam1iT Rer Y•~ Palla Katuhn lsntrla .. ~- a ( l - ' ... • • : : .' ... •• ' •• :. •}.: O 

111 ......................................... .. 
Beklenmekte olan 

p o K E R 

ER T raş Bıçakları 

Gelmiştir. 

l stanbu lda 1 adedi 5 kuruştur-
İstanbuldo 10 a detlik paket 45 kuruştur 
TaşTada: 1 a dedi 5. 10 adedi 50 kuruştur. ~ 

15-:L 942 

r ' 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası Müfettiş Namzetliği 

Ye Şef Namzetliği 
Müsabaka İmtihanı 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösterilecek muvaffakıyet derecesine göre lüzumu 
kadar müfettiş namzedi ve _şef namzedi alınacaktır. · 

2- Müsabakaya girebilmek için : ........ . 
• 

A - Türk olmak, 
B - Askerlik fiili hizmetini yapmış buhınmali, 

1 C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak~ 
1 D _Yabancı ile evli bulunmamak, 

1

11 E - Hukuk veya iktısat fakülteleri, siyasal bilgi-
ler okulu, yilksek ticaret ve iktısat mektebi veyahut 
Maarif Veka.J.etince musaddak yabancı memleketler-
deki muadillerinin birinden mezun bulunmak, 

F - Herhangi bir hizmet taahhüdü altında olma
mak, 

"Kıpmak" tır, öz tiırkçe 
de gayretle, çırpınırcasına çalış 
mlŞ demesine gelir - ve 'Göz 
süzmek" iki cilvedir ki, birincisi 
çocuklara pek yakışır; ikincisini 
de, dedelerimiz gi.ı.zellere çok 
yakıştırırlannış... Şimdi gerdan 
kırmak kadar soğuk kaçıyor. 
Söz bakımından beğendiğim, fa 
kat anlattığı halden tiksindi -
ğim "yüz göz o1mak", onur kın 
cı huylardandır. Kimse ile yüz 
göz olmamalıdır; bu, kurumlu -
~ sayılmaz, neşesizlik ve insan 
sevmemezlik de değildir; karşı
mızdakilerin, içtenliliği ve senli 
benliliğı bayağılığa kadar götür 
melerinden, terbiye sınırını aş -
malanndan, nçık ve ferah hare
kete dayanamayıp bunu sırnaşık 
lığa çevirmclerindendir. 

Bu bahit> uzundur. İçinde 
"Göz" kelimesi geçen • 

.. Göz göz oldu yüreğim gözleri
nin derdinden" gibi şarkılar, 
"Göz görmeyince gönül katla • 
nır" gibi atalar sözleri, "Gözü· 
nü toprak doyursun" gibi bed
dualar, "Göz taşı" ve "Kara -
göz" gibi isimler, "Göze görü -
nür" ve "Göz göze gelmek" 
gibi sıfatlar ve masraflar, neler 
vardır! Bütün bunlar varken 
Osmanhca ''Çeşim - ceşman, 
ayn - uyun, nazar - enzar" gibi 
kelimelere dadanmış, gözü 
"Göz" ümüzü görmemiştir. 

~ ................................... ,,, 
1 

G - Yapılacak tahkikat net icesinde sicil ve seciye
si itibarile mesleğe alınmasına mani bir hali bulun
madığı anlaşılmak, gerektir. 

Beklemek, beklerken sabırsız
lanmak halini kuvvetle anlatan 
"Gözü voltla kalmak" sözü fena 
mıdır? ·Tecrübesizce, cahilce, be 
sapsızca hareketi gösteren "gö. 
zü kapalı" da güzeldir; "Gözü a
çılmamış" ise yeni doğmuş kedi 

Şehirden Röpor+ai 

Bana öyle gelir ki, o yabancı 
kelimeleri bırakıp kısaca "Göz" 
ü kullanmıya başladrğnnız gün 
denberi edebiyatta gözümüz a -
çılnuştır. Her şey neyse ne ama 
bir millet, gözünü de yabancı 
dilden kelimelerle anlatmıya 
kalkarsa hali nice olur? 

,ju)NK A GÜZILLIK lı'l0STAHZHATI 
Uınuııı depoau : cı.ıaıe A~ Ha" 1e/1tı 

1tıv-. ....,_t de,,olannıt. " palflııa6rl 
IN.....,m4a bul • ıı •r 

Mevya, Bağ, Sebze ve Çiçek Merakhları 
Ye Çiftçilere Müide 

Türkiyede İlk Ziraat 
Eczahanesi Açlldı 

İstihsaJ seferberliğinde çok ve temiz mahsul boJ ve lekesiz meyve. 1 
sebze, ~zel çiçek yetiştirmek şartttr. 

Bu da ancak her yıl mahsule musallat olan hastaltldan tedavi etmek
le kabildir. 

Her çeşit mahsuldeki hastalıkların ne olduğunu öğrenmek ve bunlara 
karşı ucuz ve iyi ilAcı bulmak !sterseniz İzmir - Bornova Ziraat Müca-
dele istasyonuna yazınız. Telefon: Bornova 18 (3153) 

(Baş tarafı 3 üncıi sayfada) 
Efjer. muhtarlık teşkilatı mevcut bn.. 

lunsaydı, bugünkü iaşe işlerimi% ciı
ha düzgiin gıdecek. devlet lüzumsu! 
memur masraflanna katlanmtyacak, 
yapılan işlerde de daha isabetli hare
ket edilmiş olacaktı, 

Kürtaj Yaptıran 

Bir Kadın Öldü 
Beyoğlunda Ağahamam caddesirİde 

Balcı çrlcmazmda 16 nwnaralı evde 
oturan Panayot kızı 28 y~nda Des
pina, 3 aylık çocuğunu dü:;;ürmek için 
kürtaj yaphrmışttr. Kilrt:ıj mwrında 

rahminin Ye barsaklanmn &linmesi 
sonunda ağll' surette hastalanan Des
pina, Haseki hastanesine kaldırılmış, 

orada ölmüştür. Akrabaları ölüyü has 
tanaden almış ve $işlidelti Rum me
za~lığına gömmüştür. 

iT_• BELFAM , ·,-.... s Ü M ER BAN K 
B E L F A M : Sıhhat ve fçti- ı D E • 

........ 
mal Muavenet Vekaletinin Yük- R 1 ve K u N D u R A 
sek tasdikleriyle vücut bulmuş: 

Şüphesiz ki, b!r mahalle ihtiyar 
EKS iR o iR. Bir defa kullanmak- Sanayii Müessesesinden 
la cildinizi güzelleştirir, Yüzü-

heyeti bir evde kaç kişi bulunduğunu. 
bir evin hı:ıkiki ihtiyaçlarmm nelerdc:'l 
ibaret olduğunu o mahalleye yab'.lnCJ 
ve mahalle ile hiç tanışıklığı olmıyan 
bir memurdan çok daha İYİ bilir ve 
her hangi bir hataya dilşmesine i:n
l:an kalmaz. 

nüzde hasıl olan kmşıklıklart Beykozda Fabrikamızda 70 - 80 bin kilo kesilmiş kösele 
derhal izale eder. BEL F A M: m evcuttur. En azı 5000 en ~oğu 10000 kilo olarak satılacaktır. 
Kullanmakla dalma genç kala
bilirsiniz. Gazel ve kmşıkstz blr 

Eğer, muhtarlık teşkilatı mnıcvt oL 
saydı, mahalle bekçisi mz.ballelinin 
sırtından geçinen, fakat mahallelinb 
isine yaramıyan sadece polis kara'ı:C\
lunda iş gören bir unsur halioc gel
mezdi. 

Bence muhtarlık t~kilatmı yeıı1den 
ihya etmek lazımdır. Hele bu teşlrl1~ 
içtimai yardım esası göz önünde tutu
larak 'llQZİ.Celendtıilir&c içtimai bü:ı
yemizck büyiı1ı: bir salah has1l ola
caktır. Po!is w belediye teşkilS.~ı 
giivenebilcc~ği bir yardımet bulabile
cektir Hü:asa muhtarlık tcşkilatmı;ı 

ihyası. birçok bakımdan faydalı -::ıla
cak· deviet de. belediye de bu teşkl
Jatın lıl·' bir bütçeye yı1k olmadan va
PIP mtlkemmeliyetle başarabileceği. bir 
çok 1.ıizmetıerln lfasmdaıı kurtnhı
cakt:r.r. 

'I'rabzonda Patates Zeriyatı 

.Arttırılacak 

ll'rabzon (TAN) - Bötgemlz.dc rl
roı seferberlik !anllyetl hızla devam 
etmektedir. MOstahsile patates ve mı 
srr tohumu dağıtılmasına başlanm1$

tır. Geçen senelerdeki patates ekimi
nin üç mlsll ı:eriynt yapılmMı karar
lcşmış ve alınan tedbirler buna göre 
nyarl.ınmıştır. 

Ha.diseden haberdar olan müddeiu
mumili.k ölüyü mezardan çtkarfünnış 
ve morga sevkettirmiştir. Müddeiu -
mumilik kürtaj yapanlar hakkında ta 

· başlamıştır. 

Kadın Hekimleri 
Aylık Toplantısı 

Tiısk sinelroloai lnınımu bu ayın topl•n· 
... rnr Dr. Aum Onar'ua bolı:ınlıft altında 
npm.,tır. J!u toPl•ıttrda Puıt Pe-hlm !Ilı· 
leyman tJ9lnıt, Hadi lhnn ~di.a tcblicat· 
k bulvnuw'1ard& 

YENt NEŞRİYAT: 

SAVAŞ TURıtULERI - SZ aahlte l~lnde 
12 tlirküyll havi bir eserdlr. Kerim Yu11d 
tarakndan )'tl:lılırut Y« Anlı:anda basılmıııı.r ... 

HlNDlSTAN TURK l'MFARATO'RLU • 
GU - Türk tarih kurumu ll'1lv>nlannd•ndır. 
H•lis BıyıktRT tarafındın bilytllı: bir tıedklk 
mahsulü olarak yazılmı1tı•. Hi"ıl~tanın e•ki 
ve yeni tarihine alt mıevlı:ftcri a&ttıer+r ttnkli 
bir buiıa da elrlenmiştir. 

* YARn!'AY - Aile tt ~çtflı: m.,.,....,..n-
drr. !Hferli ,...ııarta ••4 tınctl MY191 X.ıan
bulda Pimnttl1'. 

* TENi ADAM - Haftahtc fikir ca.et.,ııt. 
dlr. S76 nı.a; ... yr.ıı lstAnbvtda ne9re<fllmJ1tir 

* ...... - ~11' ane derır'IWh. fO .ad --,.,5, Anlı:-da '11mır<trr. 

* v..un.nr - Ml!lpetçl 'ile memlelretı;f fikir 
mec:muasrc!rr. 208 nci aaym1 Anlcarada neırc 

d.llmtt& 
+ 

ULltU - Jıtl1lt kültür dcrırilldlr. Teal se
a,ıı.n ı 1 ncl &ayısı olırun ff deılerli yanlarla 
Anlında etkmılft1'. 

1 
cilde sahip olmak istiyenler, Ha
rikalar yaratan 

·BELFAM'ı· 
kullanmalıdır. 8-ıtış Yeri: Bah. 
çekapı, Meydancık, Vakıf Ha n 
Caddeai No, 17, S . H Urba•. " , 
Ardiye Aranıyor 

Sirkeci civarında zemin kat olmak 
şartiyle büyük bir ardiye aranmak
tadır, 

İstiyenlerln Yeni Postane karşısın

da Mimar Vedat Cad, 26 No, yıı, mü
racaat . 

Memur Aranıyor 
Anadoluda bir fabrikada ça

lışmak ftııere 1H1Ulü defterlye, 
anbar hesaplarına tamamlle va
kıf, ı:nuhabereyi temln edebile
cek ve bu işlerde ehliyet ve tec
rübesi bulunan bir memur alı
nacaktır. Taliplerin istedikleri 
ücretle hal tercümelerini varsa 
şımoı:ye kadar çahştıklan yer
lerden aldıkları evrak suretleri
ni el yazılı bir mektuplarlyle İs
tanbul 80 sayth posta kutusuna 

'--• yazmaları. 
Verem Mücadele Cemiyeti 

l\ienf aatine Balo 

+ 
UlOTEKT - Avlık vaıır aanatı rehlrd SAATi• N ızı• !Ilı: ve teıylni Hnatlu derıriıidir. S - ~ met , 
~ ~•im, pfln v• bıanlar:a ait 7ur1arla • 

:r.tadııı.ı! Verem Mücadele CemiJ,eri -· 
hat:lno Vali tarafından cele;cek cum.rte.i 
.ıı.lı:Ş3112% Takstm Beledıtt bahoul~ bir balo 
vedlecektir. 

* Gararıtlll tamir ettirlnh. 
lnZTLAT - 4 9nci.ı .._ -':ti bir lra· k Şk" .,.ı. içinde bir Q<>lt ıı .. ıuH ,... .. ,.. rn•m•erıe Osman Şa ar ve ı. 

Aııkarada c1"'1ıı~t~. 

lnanbıüd. aeottdllmi,ılr. 1 
;;;;;;;;;;;;;;; ; ;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;- Galata - Bankalar Cad. No. 59 

' ,,.. __ Beyazıt - Kadıköy_, 

Demir ve Tahta Fabrikaları 
Türk Anonim Şir~etinden 

Fabrikamız imalathanesinde Çalıştırılmak Ü zere 
50 Tesviyeci, 10 Tornacı, 2 Frezeci, 2 Takımcı ve 

Sucu, 20 Demirci, 10 M arwrgoz U staın, 1 
M odeld ve 10 Dökümcü.ye 

ihtiyacımız vardır. Birinci smtf işçiye saatte 45 na 55 ikinci sınrf işçiye 
30 iliı 40 kuruş ücr.et verilecektir. Taliplerin Fabrfkamxz MüdürlyetinP 

'•" derhal müraca:ıtlan llinımu ilAn olunur. , 

istanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
Hava birlılderi için bin çift ~ :fotari ~ bin çift hıırirt totin satm ab

n::ıcaktır. 
İsteklilerin kat1 teminatı oları s.ı ı;o ıtrair Bakırköy Malmüdürıüıüne 

yatırarak makbuzlariyle birlikte 19:3,942 perşembe günii saat 14 de Yeni 
Postahane karşısında Büyük Ktnacıyan Han ikinci kat No. 9-10 da Hava 
Satmalma komisyonunda bulunmalan. (3272l ,1'911 .................................. -. ...... , 

Devfef Deniz Yolları lıretme idaresi ilanları 

istinye Fııbr!kamxza sanatmda mah.!r, s.rhhaW ve askerliğini yap
ml,) bulunmak üzere; 

Depo Aranıyor 
Bir kat üzerine 20 - 30 metre bo

yunda 8 - 10 metre genişliğinde ki
ralık bir bina arantyor; eski bir ga
raj da olabilir Mt.lracaat S. Y, posta 
kutusu İstanbul 208, 

Dr. IHSAN SAMI 41 

Gonokok Aşısı 
e..uo,_...... ,... lhtfHtlanna ııarıı 

ı>M t e•irli ,. ta.e atıdır. Di• Blll'O'" 
S111tanmalım111 tilrbeel 11o. t l .S 

; ACELE-, 
~CZACI bayan ARANIYOR 

İşlek vaziyette bir Eczanenin 
İdare Mes'uliyetini Uzerine ala
cak Yeni Mektepten mezun Dip
lomalı bir Eczac. Bayana lhtiyac; 
vardır, 

ı ı Müracaat Her gt.ln saat S - 6 ı 
: ya kadar Tahtakale Cad. 41/43 · 

'- Can Baharat Deposu ...1 

(6) gemi inşalye (~) gemi marangoz (3) modelci (5) deniz işlerinden 
• t (5) ' Ü rl k d b·1· d · t i cis' (3) ZAYJ - İstanbul Denu Mrntalı:a mOdQr. an,ar ornncı resım zc ne mar a e e ı ır enrz esv ye ı e- luıillnden aldıiım 187 No. ıu Deni< Şoföru 

leklrikçi (1) bobinci ustası alınacaktir. hteklllerin mür:ıcaatlan. (3320) ,.,hadctnamuini uy\ ettim. Yenisini alaca · 
• J iımdan eskisinin hilkmu yoktur. 

F** !!/' Şiria Ra Rmi 

Taliplerin bu köseleleri gördükten sonra alacakları miktarla Fiyat
larını en son 2/4/942 tarihine müsadlf Perşembe günü saat 11 de Bey
kozda Müeıısese Ticaret Şefliğine bir mektupla bfidirmeleri ve taleple 
mütenasip teminatlarını da tevdi eylemeleri Uizundlr. Taliplerin ala
caklan kösele parçaları mevcudun tamamını karşıladığı takdirde, sa-

l
tış yapılacald:ır. Taliplerin verecekleri en yüksek fiyat müessesemizce • 
haddi !Ayık göri1ldüğü takdirde satış bu fiyatt kabul edenler arnsm-

la meveut köselenin bıksimi c;uretiyle yaptlacaktrr , 

.Oev1et · Derniryolları ve limanlari işletme idar'esi ılan·ıan 
Muhammen bedeli {15000) lir<ı olan 1500 adet yün battanıye 

(3.4.1942) cuma günü saat (15,30) on beş buşuçta Haydarpaşada gar bina
sı dahilindeki komisyon tarafından kapalı ı:arf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1125) liraltk muvakat tem.inat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarfa tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
(14.30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri liızundlr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıblmaktadn-. 
(3424) 

~TAKSIM HALK GAZiNOSUNDA ., 
Büyük Fedakarlıklarla Sahnemize getirilen Güzide sanatkarlardan mü
teşekkil (20) ki~ilik muazzam saz heyeti Cumartesi akşamından iti
baren Zengin programla seanslarına devam ederler . 

K ı y m e t l i okuy u cularımızda n 

AVDA • FAH i RE - MELAH AT - İ O Ü N NJSA NADİR E • K ILERA 
P iyanist v e Udt VORG I - Kemani DEMIRA ALİ - K larnet ŞEREF • 
C ü mbflt CEMA L ve EDİ P - Kemen Çe PREŞKUVA Hanende 

HAFIZ NUM AN ve G azelhan YAHYA 
Ucuz Fiatlar ve Muntazam Servis. 

,_ Not: Her Pazar saat 14,30 dan 18,30 a kadar çalgılt matine_, 

Müflis Mehmet Kamil Alacakldarı Sıra Cetveli 

Kayıt No , v e alacaklı lar ism i Kabul olunan alacak ve •tra 

1 - İstanbul kasapları T. A S. 2432 - 6 
2 - Şark d;ri T. L. $. 1335.65 - 6 
3 - Uzunköprillü Ali 898,87 - 8 
4 -E mlAk ve Eytam bankaST 6426,72 - 6 
5 e-- İstanbul muhakemat Müdürlüğ<l 48 - 8 

M Dfllıı Mehm et Ktmll iflb id•reslnden: 
Banka alac<ığınm kısmen reddi sebebi tebliğ edilen cetvelde gösU!rfi

miştir. ftiran olanların 7 gün ı:arfmda ait oldu~ mahkeme nezdinde dava 
açmaları ve ikinci alacaklılar toplantısı 6.4.942 pazartesi günü saat 13,30 
da yapflacağrndan alacaklıların vakti mezk11rda i!l.As dairesinde hazır bu-
lunmaları lüzumu ilAn olunur. (1047) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden 
1 - Elhığ T ayyare meydanında yaptırılacak istasyon binası kapalı 

zıı.rf usullyle eksiltmeye çtkarılmrştrr. 
2 - İşin muhammen bedeli 49370 lira 29 kuruş olup muvakkat te

minatı 3703 liradll'. 
3 - Eksiltme 30/3/942 Pazartesi günü saat 11 de Ankaradn Hava 

Yollan meydanmda kain umum müdürlük binasında toplanacak komis
yon tarafından icra edilecektir . 

4 - Bu işe ait fennt ve busust şartnamelerle mukavele projesi ve 
resimler !47 kuruş mukablUnde De,·Jet Hava Yollan umum mildürlQ
ğündf'n temin edilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin üıate tarihinden en geç 8 ği1n ~el 
Münakal!t Vekllletine bir istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası al

' rn alan l!zımdır. 
6 - Taliplerin t.ckltt mektuplannı en g~ ihale tarihinden 1 saat ev

vel eksiltme komlsYonuna makbuz mukabilinde vermeleri lüzumu iHln o-
lunur. (3251) 

Trabzon Belediye · Riyasetinden 
Trabzon elektrik TUrk anonlm şirketine · ait hisse senetlerinin 1941 

malt y1h bilAnçosunda taşıdığı 332 kuruş kıymetleri 'üzerinden 45 gün 
müddetle belediyemiz namına satın almması ıekarrür etmiştir. Ellerinde 
bu şirkete ait hisse senedi bulunanlar 9 Mart 942 tarihinden itibaren 22 
Nisan 942 günü akşamma kadar bulundukları yerlerdeki Türkiye is Ban
kası şubelerine müracaatla hAmll olduktan hisse seiıetlerinin işbu bedel 
üzerinden tutarlanm almaları ve bu müddetin hitamından sonra ~ledl-
!ece sattn almma İ;iine nihayet verileceği füm olunur. (3065) 

3 - Yazılı müsabaka imtihanları 20, 21ve 22 ni
sanında Ankara ve İstanbul ziraat bankalarında ya
pılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankara-. 
ya getirtilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Müfettiş namzetlerine 140, şef namzet lerine 
120 liraya kadar aylık verilir. 

5 - İsteklilerin 13.4.942 tarihine kadar Ankarada 1 
teftiş heyeti reisliğine bir mektupla müracaat. etme. 
leri .ve: 

A - Türkyie Cümhur iyeti Ziraat Bankasında me
murluk isteyenlere mahsus beyanname ~'bu matbua 
bankalarımızdan alınabilir •n 

B - Bankanın göstereceği tabipten alınmış sağlık 
raporu, 

C - Tahsil diploması, 
D - Nüfus tezkeresi, 
E - Askerlik vesikası, 

F - Hüsnühal varakası, 

, -. 

G - 6X9 santimetre eb'adında dört adet kartonsuz 
fotoğrafı tevdi etmeleri gerektir. "Bu vesikalar İstan
bul veya İzmir Ziraat bankaları vasıtasile de tevdi e
dilebilir.,, 

6 - İmtihan pro~ramı ile sair sartlan gösteren 
matbualar Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat banka-
larından elde edilebilir. 2264 

~ ........................................ , 
Maliye VekCiletinden: 

Eski Nikel 5, 10 ve 20 Paralıkların 
Tedavülden Kaldıralması Hakkında ilan 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm yerine dantelli bir kunışlukl.arla 
bronz on paralıklar darp ve piyasaya kati miktarda çıkarılmtş olduğundan 
eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30.6.942 tarihinden sonra tedavülden 
kaldırılması kararlaştırılmıştır. MezkOr ufak paralar 1 Temmuz 942 tari
hinden itibaren artık tedavül etmiyecek ve bu tarihten ancak bir ı;ene 
müddetle yalntz malsandıklariyle C. Merkez Bankası şubelerine ve C. 
Merkez Bankası şubesi olıntyan yerlerde Ziraat Bankası Şubeleri tarafmdan 
kabul edilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sandıklarlyle 
c. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası subclerinden tebdil ettirmeleri llAn 
olunur. ( 4129 - 5605) 

,, 

EML.ii.KiŞ• ::E , - · 
' - . 
. ı~t~ r~l'I-) · Gal atasaray Köşe apnrlıİnan Tel: 49010 ..,.,ı ı,:--~ 

Günü gününe mülkünüzü paraya. paranızı mfılke tahvil etmek tstiyor
snnız bu hususta size en büyük rehberliği E M L A K 1 ş yapabilir 

Eşi ve şubesi yoktur. Dikkatli olunuz. 

T. c . Münakalat Vekaleti 
P. T. T. Bursa Müdürlüğünden 

Bursa şehri telefon rehberi yeniden tnbedil@Ceğinden reklam vemıek 
isteyenlerin Bursada Koza haninda 275 No: da Naci Aygon Kurtula mü-
racaatları. (3273) 
Tehtraf: Naci Bursa 
Telefon: 391 

Şirketi Hayriyeden 
Bu Salıdan itibaren: 

ı - YenimahalJeden sabahlan 7.50 de kalkan 57 sefer nu. 
maralı vapur 7 45 de kalkacaktır. 

2 - Yenimahalleden 15.45 de kalkan 137 sefer numaralı va
pur Kireçburnuna da uğrayacaktır. 

~--------------·----------' lstanbul Defterdarllğındarr 
Üsküdar Adliye binasında yaptrrılacak (4677,9.9) Lira keşi! bedelli tamir 

işi eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 23.3.942 pazartesi günü saat 15 de Def
terdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Keşif şartname vesaire 
münakasa evrakı Milll Emllk Müdilrlilğünde görülebilir. Muvakkat temi • 
nat (351) liradır, 

İsteklilerin en az bir t aahhütte (4000) liralık bu işe benzer iş yap ., 
tıklarma dair idarelerinden almış oldukları vesikaya istinaden İstanbul 
VilAyetine mt.lracaatla eksiltme tarihinden (Tatil günleri hariç) 3 gün ev
vel alınmış ehliyet ve 942 yılma ait Ticaret Odast vesikasını lbraz etme • 
teri muktazidir. (3049) 

Sahip ve ueşriyd müdürü: Halil Ldtfi Dördüncü, 

Gazetecilik ve n~riyat T. L. Ş. TAN nuatbaasJ 


