
A YE 
'/ı..-..rııı ....... MI LER 

·,-------------- - ---, 
EN YÜKSEK 

v 
DÜNYANIN 

A C H .. E R O N 
Et 

CONS TANTIN 
Cenevre 

MRA'da CUMARTESİ 
7 MART 1942 

it • Telgr•f: TAN, llT. Telefon: 24310, 24118, 24S11 of 
T A N E V 1, lst•nbul Anl<ar• C•d. No. 102 

5 KURUŞ 
YEDİNCİ YIL 2351 

Tür~ive l\ıfümec:c:ili 7.. Saatmar ~ult:lrınam~m 

L2 

~····················~···························· ·· ····· · ·······~·· · ····") 

iYENI ELEKTRiK 
1 SANTRALLARI 
• i 

SA·RK CEPHESi 

Sovyetler 
Smolensk 
Önlerinde 
YUKNOV ŞEHRi 
İŞGAL EDiLDi ! Nafıa Vekôletince Yaphrd.an Etütler Yakında t 

i Sona Erecek, Bu Yazın inşaata Geçiliyor 1 Almanlar, Moskovadaki 
ı ı Hedefleri Bombardıman 
• Ankara, 6 <TAN) - Memleketin en uzak lif mmtakalarda muazzam elektrik santralları Etti Yangınlar Çıktl 
• noktalannı da elektriğe kavuşturmak için Na- kurulacaktır. • 

1 
fıa Vekaletince laptınln1:1'1ct8 olan etütle! ya. Bu santrallara bağlı olarak tesis ediler<'k şc. J l\ıloskova, 6 (A.A.) - Bu ak • 
kında sona eırecektır. Bu ışle meşgul komısyon bekelcr, seneler geçtik~e hemen h<'men hiitün şamki Sovyet tebliği: 5 martta 
mesai programının son kısmı üzerinde çalış- yurdu kaplıyacakttr. İlk elektrik santrallıırı, I kıtalanınız Alman ordularına kar 
malanna devam etmektedir. ~az.ırlan~n P.lan. halen maden kömiirü ile istihsal ,r.apmaktn o- şı taarruz hareketlerine de,·am et 

t lara. nazarıan. y~lnız m~nılekctınıızdeki ~ol ve lan mıntakalarda kurulacaktır. Onümiizdeki miştir. Cephenin bazı kesimlerin 
ı nehırlerden ıstifade edılmek suretiyle muhte- yaz, inşaata başlanması ihtimali vardır. de düşman birliklerimizin ilerle· 

\. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • ·-• •. • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .J mesine karşı hücumlarla durdur-
maya yeltenmişse de insan ve Şark cephesinden resimler: Esir edilen Alman askerleri cepl1c gerisine scvkediliyor 
malzeme itibariyle büyük kayıp-~--------------------------------...,.-------·ı 

Bu Teşkilat ile l 
Belediye Elbette 
Tahsilat 
Yapamaz! 

Romanya da 
Yaşayan 

Bulgarlar 

lar vererek batıya doğru çekil -ı 
miştir. Kıtalarımız birçok yerleri 
ve bu arada Smolensk çevresin
de Yuknov'u almıştır. 

Hava kuvvetlerimiz 47 Alman 
uçağı, 482 kamyon, 37 top tahrip 
etmiş ve iki Alınan piyade tabu. 
runu dağıtarak bir kısmını yok 
etmiştir. 

Batı cephesinde 55 ve 21 inci 
Alman piyade alaylarını bozgu • 
na uğratarak burada 1 tank, 3 
top, 10 mitralyöz ve bir de mü
himmat deposu elimize geçti. Mu 
harebe meydanı düşman ölüleriy 
le doludur. Cenup cephesinin bir 

Bunlar Askerlik Bürosuna kesiminde düşman darbelerimize 
da Müracaat Edecekler mukavemet edemiyerek bir yeri 

C_A_S_K_E~_R_i _V_A_ Z i y ET ~ 

PASiFiKTEKi ÜSLER Japonlar 
Batavya'yı 
Za ptetti Japonyanın Diğer Cephelerde Meşgul 

Bulunduğu Şu Sırada Amerikan Kuvvetleri, 
Bu Adaları ·Daha Kolayhkla Ele Geçirebilir Holanda Hinaistananır. ~ 

r-Yazan: Emekli Deniz Subayı-···'\ 

1 NECATI YASMUT t 
İşgafi Sona Ermek , 

Belediyenin tahsil sistemini orga
nize etmek istfyen Dr. Lutfi Kır
dar'ın, elektrik ve havagazi tah
sil teşkilatını tetkik ederek bele
diye iç.in bunu örnek tutmasını 
ve bugünkü iptidai, geri, orta
çağ tarz ve sistemine bir niha
yet vermesini temenni ederiz. 
Mesele, bir vaziyet ve teşkilat 
meselesidir. Ve tahsil sisteminin 
modern zıhniyetle organize edil· 
mesi, hem cümhuriyet rejimimi
zin bir zarOrcti, hem de modern 
belediyeciliğin bir icabıdır. Kötü 
illetle modern iş göriileme.z. 

.. bırakmak zorunda kalmış ve ge 
Bukreş, s .. (~.A.) - Romanya- ri çekilmiye başlamıştır. Bu ara

da o~uran butun _Bulg~r tebaa.sı da 3 yeri daha geri aldık. 5 top -
kendı sefaretlerındekı askerlik ve 6 tank ele geçirdik. 

i ···---··= Üı.ere Bulunuyor 1 

l 
ıcava muharebesi: Japonların Avustralyaya · 
l Japonlar Cavııya çıktılar. Çıkartma K y k d T :ı 
yaptlan muhtelif noktalarda karadan arıı a ın a aarruı • 

F rugi Ban 

kalemine müracaat etmek üzere 
emir almışlardır. Bulgar elçiliği, 
bugün bir tebliğ neşrederek Bul. 
gar vatandaşların emir alır al -

ıH' k SERTEL y • ı• maz memleketlerine dönmEtleri ".1.. Ze ·eriya en 1 r Q n icabettiğini bildirmiştir. Dığer ta 

Belediye Reisimiz Lfıtfi Kır. , raftan 1922 senesinde doğan ve 
dar fstanbula ilk geldiği K b• • 

1
. • Romanyada bulunan Bulgar ge.nç a inesi l!!..lft leri elçilikteki muamele heyetine 

zaman, her şeyden evvel belediye 3 müracaat edeceklerdir. 
nin gelir kaynaklarını arttırmak, • • ____ .. -----
ve mevcut gelirlerini tamamen I 5 t Ş 1 er M R it 
tahsil etmek işine ehemmiyet ver 1 a re r. ooseve 
mişti. Yaptığ1 tetkikat, belediye 

l:lfj'- Sonu Sa; 2; Sil: f 

M. CRtPPS 

M. Churchill'in Yerine ı 
Başvekil Olacakmış 1 

ı ( 
c • gösterilen müdafaanın pek kuvvetli Geçmeleri Bekleniyoı 

olmadığına bakılırsa Japonların, ca- . it -
v~ :ıhillmnd" de mutPfıld in .. yıf Tokyo, ~ (A.A.) .- Imp.arat. 
oldukları yerleri iyi kc fetmi~ veya luk um4umı karargahı tebliği: J 
giz.ti istihbarat servisi vasıtasiyle cok pon kıtalan perşembe akşamı 
doğru haberler alm~ oldukları anla- at 21,30 da C.ıva adasının mer 
şılır. Fakat bilhassa Sumntra adası- zi olan Batavyayı işgal etmi 
nm karştsında ve Batavya llmanmın dir. 
etrafında muttefiklerın kuvvetli ol -
maları 16zımd1. Kfıfi olmryan kuvvet
lerle bin kilometreyi aşan sahillerin 

Felemenk tebliği 

gelirlerinin tamamiyle tahsil edi AskerAı Ceflerle 
lemediğini, bakayada milyonlar • ~ 
ca lira kaldığını göstermişti. E- Furugi Hanm Kurduğu Go·· ru··. c tu·· 

Londra, ti (A.A.) - Ofi: Asso. 
siated Press ınuhabirinin iyi ma
lumat alan siyasi bir kayr.aktan 
öğrendiğıne göre, Sir Stafford 
Cripps, pek muhtemel olarak 
Başvekil sıfatiyle M. Chur~bıll'i 
istihlaf edP.ceidir. 

1 
her noktasında müdafaaya karar ver
mek, adayı hiç miıdafıla edememek 

1 
vaziyetini ihdas etmek demektir. E· 
ğer müttefikler kendileri ir;in iaşe, 

Bandoeng, 6 (A·A.l - Holand 
harp tebliği: Cavanın her ta:a 
da muharebe şiddetle devam e 
mektedir. Kıtalarırnız her tar 
ta cesaretle dayanmaktadır! r 1 

ğer tahsilat işini düzene koyabi. Kab"ıne 2 Saat Sonra !'f 
lirse hem bakayada kalmış ala - -o-

caklann mühim bir kısmını top. 1 Al k ' A ·k 
lamak, hem de yeni vergileri vak stif aya Mecbur Oldu as a Y1 merı aya 
tinde ve tamamen tahsil etmek Bağlayacak Olan Yol iç in 
mümkün olabilirdi. Bu sayede de 30 Milyon Harcanacak 
belediye geliri senede yarım mil Şehinşah, Bu işe Tekrar Vaşington, 6 (A.A.) _ Reis 
yondan fazla artmrş olacaktı, tah Kendisini Memur Etti Roosevelt, bugün bir saat bir çey 
silat işine verdiği ehemmiyetle rek harbiye nazırı M. Stimson ve 
biriı:tci yıl ha~li muvaffakıyetler Tahran, 6 (A.A.) - İstifa eden Amerika müşterek genelkurmay 
temın olundugunu hatırlıyorum. . . . fl · 1 ·· ·· ·· t·· ıı.ı·· k" Fak t 1 b · · d Fruği Han kabinesının yerıne ge- şe erıy e goruşmuş ur. 1~ urea ı. 

a kso;ra an ~f:n n:ı ~e • lecek kabınenin teşkili meselesi ben İngiliz şefleri de Reis Roose-
ceye tat.:_r .mbı:ılmiva. ıye e e - güçlüklere uaramaktadır Paı;ar- velt'in dairesinde Amerikalı mes. 
ıvam e ıgını ı yorwn. b ı kt l · 1 b 1 l · tesi günü Frugi Han yeni bir ka. e aş arıy e u uşmuş ar ve mu-

TORPiLLENEN 
GEMİLER 

Alman Denizaltıları, 
82,500 Tonluk 12 

Ticaret Gemisi Batırdı Yalnız belediyenin bütçesinde- b" t k"l t . k d . he zakere bir saatten fazla devam 
ki açığı kapatmak için yeni gelir ~ne, ~~ ı 1 re ~iŞ VI~a ~~ ısı.~faz1:: etmiştir. Toplantıda bulunanlar Berlin, 6 (A.A.) - "Tebliğ,, 
kaynaklan aradığı şu sırada, be- ~Ş'\ie a e ı.. m r ye : müzakere hakkında mütalea yü _ Alman denizaltıları, şimal ve or
lediye tahsil şubelerinin iyi ça - lıgını uhd~sın.7 al~ıştı. Pa~rla~e~ rütmekten istinkaf etmişlerdir. ta Amerika sularinda yeniden top 
lışmadığı, bazı vatandaşlara iki tonun aynı gunku fevkalud~ ıçtı Alaskayı Birleşik Amerika yekun 82,500 tonilatoluk 12 düş. 
defa vergi tarhederek fazla gay • marnda 65 mebus ve bu kabıne - man gemisi batırılmıştır. Bunla-
retkeşlik gösterdikleri hakkında nin lehinde, 4 mebus aleyhinde ya ulaştıran yol nn yedisi biiyük petrol v;ıpuru -
bazı haberler veriliyor. Bu arada rey vermişler, 43 mebus da istin Vaşington, 6 <A.A.) - Ilarbiye dur. Bu hareketler sırasında bü-
şahidi olduğumuz bir vaka vesi. kaf etmişlerdir. Netice tatmin e. Nazırı M. Stimson'un söylrdiğir.e yük hır Amerikan torpito muhri 
lesiyle gördüğümüz manzara be- dici mahiyette görülmemiş, yeni göre, Batı Kanadadan geçerek A- bi de batırılmış ve diğer ıki va. 
lediye tahsil işlerinin çok iptidai, kabine iki saat sonra istifa etmiş- laskayı Birle~ik. Aıneril:~ya ulaş pur torpillerle hasara uğratıl -
çok geri, çok liıübali bir tarzda tir. Ertesi gün meclisin yaptığı tıran yo.~ proJ;sı, ~erll{a • Ka- mıştır. 
cereyan ettiğini öğrtrunemize h ususi içtimada ekseriyet Frugi nad~ mu~tt:r.e.K. ofısı tarafmdan /ki gemi çarpıştı 
yardım etmiştir. Hanın Başvekilliği lehinde rey tasnp e<lılmıştır .. Bu .rol, her ta- N k 6 (AA) - 4 b" t . 

· ·· · · uruzdan uzak b;.r munakale yo. evyor • · · ın onı 

* * ~ vermıştır. Bunun uzerıne Şehın - 1 1 kt y 1 . k latoluk "Gypsy Prince,, tngiliz 
Jll( h b" . k"l t . u o aca ır. o un ınşası pe va- .. 5 b" .1• 1 k "V 

aka dur- ~ _, ka ın~yı teş .ı 7 mesın_i ke~- kıntla başlayac:.ktır. Fakat tc.kıp gemısı ~- ~om at? u ,. oc.o,~ V §U :. • dısınden rıca etmıştır. Kabınenın edeceği güzergah ile diğer tefer. petrol gemısı ıle De 'lware ın ıkı 
. Kadıkoy ~elediye tahsıl teşkili için istişarelere d evam e. rüat bildirilmemiştir. İnşa mas - mil açığında. ç~~pışI?ış .. ve bat • 

şubesınd~n, Kadıkoy~e oturan ye dilmektedir. Jrafı 25/30 mılvon dolar olarak mıştır. Beş kışı olmuştur. 
orada evı bulunan bır muharrı - t h . d'l ekt d. ~ sonu sa· 2· Sii· 7 
rimize ait olmak üzere, geçen gün - a mın e 1 m e ır. n.:s · • · 

gazete idaresine şöyle bir tebliğ 
geliyor: 

"Gazeteniz 11'1Uharrlrlorinden oldu· 
ğu anlaıılan ... ın 1941 ve dah• ev· 
velkl senelerine alt ıu kadar vergi 
borcunun tahsili hakkında alın •n ko· 
misyon kararına latln•den maaftndan 
dörtte biri haciz ve tevkif edilerek 
parasınin ıubemize gönderllmeal,., 

Muharririmizi çağırıp soruyo • 
ruz. Kendisine şimdiye kadar hiç 
bir tebligat yapılmadığını, herse 
ne vergisini muntazaman ödedi -
ğini, bakayada kalmış borcu ol
duğunu bilmediğini söylüyor. 
Muharririmiz gelen tebliği ala -
rak Kadıköy belediye tahsil şube 
sine gidiyor. Mem•ıru bulup ken 
disinden t.ahsiline karar verilen 
paranın müfredatmı istiyor. Ona 
teblıgdc görünen rakamdan .~azıa 1 

~ Sonu Sa: 2; Su: ll Amerikan f.abrika1annda in~a rdilcn ilk ağır tnnklıırdan birlı:arı 

Uzak Şark müttefikler konferan. 
sında Çin i temsil eden General 

Chan1r - 1\lai • l\lin 

malzeme ve tabii mevanl noktal na-
1.arından en iyi şartları haiz kısmı•ın
tihap ederek orada kuvvetli ve toplu 
bulunmayı tercih edip o ktsım sahil
lerinde r;ıkartmrya mani ola bilseydi
ler, arlada bir mildafao cephesi daho 
kolay tesis edilmiş olurdu. 
Şimdi üç dört noJ...-tndan adaya çı

kan Japonlar, cenuba doğru ilerleml
ye başladılar. Adanın genişliği zaten 

~r,? Sonu Sa: 2: Sü: ı 

Djoedjokıı ta da dahil o r"l. 
üzere Cavanın şarkında ve ml'r 
kezinde birkuç mevki şimdı Ja 
ponların elir.e geçmiş bulunm 
tadır. 

Japonlann hava hakimiyet 
temin etmeleri ve bombardım 
ların durmadan devam etmesı 
layısiyle kıtalarımızda yorgun 

jf:'.r. 

Birmanya 1 r,. . . 1;e 

Muharebesi -""u.nM '-"------~~ 
Genişliyor 

Çin Kuvvetleri de Bu 
Cephede Japonlarla 

Harbe Tutuştu 
' 

Hint Teşrii Heyeti Derhal 
Milli Bir Hint Hükumeti 
Kurulmasını istiyor 

Tokyo, 6 (A.A.) - Birmanya -
Siyam hududunrl:ı Japon kıtaları 
ile müttefik kuvvetler arasında 
muharebe başlamıştır. Bu mütte
fik kuvvetlerin Çin kıtalan olma 
s1 muhtemeldir. 5 Saat süren bır 
muharebede düşman kuvvetleri 
~ekilmek zorunda kalmıştır. 

t~ Sonu Sa: 2; Sü: 7 

Sırbistana da İngiliz 
Paraşütçüleri inmiş! 
Londra. 6 (A.A.) - Stokholm 

de çıkan Dages Nyhter gazetesi
nin Berlin muhabiri Almanlar -
la İtalyanlara karşı yapılmakta 
olan çete harplerine yardım et -
mek üzere Sırbistana İngiliz pa
raşütçüleri atıldığının Almanlar 
tarafından söylendiğini bildir -
mektedir. Mihver ve Bulgar kıta 
larının bu İngiliz kuvvl!tlcrini im 
ha ettikleri ilave olunmaktadır

J Bu hususta Londrada hiçbir teyit 
voktur. 

Bu Romanlar Böyle Giderse ••• 
RE F 1 K Cocuk mecmualarındaki yeni çeşıt romanl 

hıç gordunı.iz, bunlara şoyle bır göz gezdı 
H A L 1 D diniz ı;ıi? Büyük bır kısmı yalnız se:n resınıler 

ve resımdekı şahısların agzından çıkma kısa k 
KARAY nuşmalarla yapılıp yazılmış olan bu hık.lyel 

gerçekten manasz, sevimsız ve munasebets zd 
IKc.ra Maskeh Haydut), (San Şeytan}, (Vahşiler arasında) gıl: 
başlıklar altında Kovboy kıyafetli ve tabancalı bir stiri.ı A.vrup 
ve oklu kalkanlı bir suru kızıl derili durmadan dövtişii}"or, vu 
ruşuyor, bıribırlerini kovalıyor, baskınlar yapıyor... Zulum 
kence, hoyratlık , edepsizlık gırla! Sonu gelmez, akıl almaz m r 
tıka sığmaz, tek eşi dünya yuzunde gorulmez öyle vakalar ki "" 
çocuk terbıyesıyle, ne çocuk estetığıyle, ne yazı, ne resnn s 
tiyle, guzel hiçbir şeyle en ufak bır ıh~ığı var ... 

Halbuki - Her yaşlı gibi k'.endi zamanını övmek ve yen ::ı 
çekıştırmek huyuna kapılarak soylemıyorum - vaktıyle, ağab r 

miz Ahmet İhsan'ın, aslındakı resımlerı ve sade usllıbıyle dilın 
ze ç-evirıp bastığı Jules Verne serısı boyle mıydı? Bugunun }: 
Jules Verne'i nerede? Onlarda şıır vardı, ılım vardı, ahlak var 
Eserleri çocuğun hayalinde genışliklcr açar, yureJıne m • 
yiğitlık aşılar, gtizel karakterlere karşı saygı duyurur. 
:;evgı besletirdi. (İkı sene mektep tatılıl kendı çığırında sube 
serdi; (Gizh ada), (Kaptan Hatras), (Arnba~rla devrialem nn 
yavrunun elinden tutup yormadan, zedelemeden onu hem ~~t't 
dırir, hem okutur, belli etmeden tecri.ıbelı ve bılgin hale gt 
t•labilecekleri de adam ederdi. Bu kitaplardaki kahramanlar m 
zaralar, vakalar. en ufak ayrıntılarına kadar aklımdadır, b 
tadını ise dimağımın dilınde bugün bıle duyuyorum verd gı k 
vetı damarlarımda hala buluyorwn. 

Şimdikiler, film taklidi, küçük küçük, karma karışık ve 
rıca içine güçlükle yazılar sığdırılmış resım parçalarından bır • 
ri. .. :Vakalar deli saçması bilgiye kıl kad<ir yer yok; sadece 
tabancayı, at kurşunları, öldür vahşilerı, kurtar kızı, bındır atıi' 
tut şehrin yolunu.·. İşte bu kadar! Bu kötu değışıkliğı pedag 
bir ilerleme sayamıyacağım. Yem taddakı çocuk romanr 
böyle sürüp giderse, bu derece içlilikten, gerçek hayattan, 
duygudan, mantıktan uzaklaşır, taze dimağlar yalnız haydut 
Kovboy tipleriyle dolarsa, sonunda güzel sanatların· ragbe 
düşeeeğıne ve dünyanın ince zevklere yabancı, zivanadan 
hir ne>sillP. dolacağına inanmak lazımgelir! 

e 
1 . 
3 
ll 
\' 



~AZIY~T) $.~RK CEPHESı 

~IMaldık Z.mmmdan 
istifade Edemiyen 
Ücretli Memurlar 



•-~-ıre 

r T A N ' , 
1\ B O N E 

Tllrkt~o 

1400 K~ 
760 • 
400 • 
160 • 

Hindistan 

Ahnacak 

Bl!OELI 
Ecnebi 

, tlene 2800 Kr, 
G A7 1600 .. 
:3 Ay 800 • 
:1 Ay 800 • 
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Yazan: M. ANTEN 

Jaı:ıon bıvvctlcrl Hindistan budu-
dıına yaklaşt kı;a Jnpon propa -

g:mdaSJ daha buyuk bır faahyct gos
temıekte ve Hintlileri Asya m lletlc
nnin kurtulu u nftmına İngilızlere 
kailiı isyana teşvik etmektedir. Ja
ponlar, milli kongre azasından olup 
vaktiyle Hindistandan kaçmıs olan bir 
zata mal ed:Icn şu mealde bır bcynn
ııameyı Hıntlilcr arasında yaymaga 
calıimaktadırlar: "Sing purun diı&
mCSİyle İngiltere '°k zayıflamıştır. 
Hindistamn kurtuluş gunU y klaaıyor. 
İngiltcrcnm duşınaru olan her mem
leket H ndistanm dostudur, Ingdiz 
tahakkümüne kar§I isyan ed Diz.,. 

Çang - Kay - Şek'ın Hindistam zi
yareti, mccusi ve mil Jum n liderle
nyle go u up anlaşması keyfıyeti, 
Japonlarm bu propagandalanna karşı 
en keskin bfr cevap olmuştur. Fl.lha
kika, Hmdi tanı İngılız omurgccill
ginc karııı isyana teşvik eden Japon
ya_ bütün Çini kendi somürgesi haU
DC getirmek içm harp etmektedir, 

Son zamanlara gcllnciye kadar Av
rupa sômUrge 1 -inin kurb nı olan ve 
bu yuzdcn geri kalan dunyanın en 
buyjik ve en eski meden:yetlcrine sa
hip olan iki memleketi. 450 mılyon 
nüfuslu Çın ile 350 m "lyon nufuslu 
Hindistan milli kurtuluş davası içio 
birbirleriyle anlaşmışlardır. Ba, dun.. 
yada sömürgecilik çn ının sona crcli
gıne fsaret eden en muhlm bir tarihi 
vakıadır. Mu zzam ve kudretlı İngiliz 
ImparatorluGUnun Hindı t m kazan -
m k için Ç ng - Kay - Şek ın yar
dumm eme Hind" n ve Çinm 
de eski emperyalist 1 gıltcreye daya
nanık yeni ve haris Jnpon emperya
lizmine karrı k~alan aynen d kkate 
değer bir vakıadır. Bu demektir kı. 
muttcfiklcrin zaferinden sonra somur 
gccllik siyaseti. bir dalu hortlamamak 
uz~ tarihin sayfalarına gomulccek -
tir. 

Yeni Statü Meselesi: 
Dil,. din. :ırk bakımlarmdan birbır

lerinden ayn olan muhtclii unsurla
rın ~dığı Hindistana. butu:ı unsur
larz tatmi nedccek siyasi bir statu 
vermekte bir takım guçlükler olduğu 
mal8mdar. Hmdularm istediği muh
tariyd m man1an tatmin etmemek 
tedic. Fakat bugun her ıki tnraf içın 
de, bu guçliıklcnn ort d n k ldınl
masmı zarliri kılan ciddi sebepler var 
clır,. 

TAN 

11PARA,, PiYESi 
HONAKASASI 

PARA VE ORO PURO PiYESLERİ ARASINDA ESASLI SUREITE 
GÖZÜKEN: "MEVZUDA TEVARÜD, DEKORDA 

TEVARÜD, BAŞLANGIÇTA TEVARÜD VE METiNDE TEVARÜD 11 

PO· 
Talebe, 

Niçin 
Musabakalara 
Giremiyor? 

Türk Tezyinatçıllğı 
Yazan: ULUNAtı 

Dlin davetli olduium bir dost 
lede bana genç bir ıana k1 

el cmeğı ve göz: nuriyle yaptıfı b 
eser daha doirusa - bir şey n h kkJal 
vermekte hasıs davranm ia tuz 
yok - bir "&abeser,. gö terdiler 
beyaz; tabağa yapılmıs bir "tczh 

Mekteplilerin Müsabakalara Girmeleri tır. Motiflerin, gırııncııann ınc 
rcnlı:lenn imtizacı karşısmd ha 

Sporumuzu Yen[ den Canlandıracaktır kaımama1ı: kabil değil. 
Güzel sanatlerin insanın ruh~ 

''Para,, piyesi hakkında yazdığım tenkitte bu ~erle İtalyan Beden terbıyesi umum mudurlüğu talebeye lisans verıyor ve bunda sıh· taşkmlılı:lar getiren mestcdki 
müeJiiflerinden Gherardo Ghcrnrdi'nin (Oro puro) adh piyesi ara- kurulduğundanberı. eskı b r hi muayenelere ist nat ediyoruz. Kcn- tesiri vardır. Benim bu halete çok deoi I v aza·~;·™uwNAYf 
sında bir "Tevarüt,, bulunduğunu ''azmıştım. Birrok ok11'-'11cula. maarif karan tekrar yururlu{;e gırm•ş dı yaptıgımız musabakalara bıle her fa tutulduium olmuştur. Meseli 

"' ~ "' al b ı ki ı t lebeyı sokmuyoruz; katcgorılere ııö- ·· 1 b" ·· kud ;ı;.... k nlı nmdan aJdıi:ıııın mektuplarda iki eser arasındaki benzcrlikle•in daha belı'rgı·n bı'r ş-ı·ilde go""sten·ı- ve t e e sporc. u arın up en namın_ guze ır tur o u .... m, pe ca 
·--------·----· ..... --············· 

• ... ~ b k 1 d ı t re lısans veriyoruz B şk larmın yap- bl k hl b. 1 h -.d ~· mcsi _ pek haklı olarak • arzu edili .. ·or. • musa a aya gırme erı mene m '· ta o, pe ru u ır ev a guı u ... 
İk' · d - .:'k . . O gun, bugun klUplerdc b r ho nut- t gı mu abakalara. talebe· tab atiyle zaman tıpkr buyuk bir eserin tem 

ı pı~ es arasın a yaptıgım mu a~·csedc bulduğ,,um esaslı hcnzcrlıklerı 0ya~yan.a. koyuyo~m. ı suzluk ve tndsızlık havası eser. Ta- b zun nzamızı alar k g reccktır . ., linde bulunuyormuşum gıbi coı 
oım .. •ucularınun bunlan tetkik ettikten "Onra Par:·"' hakkı d eki h km 1 * * J .. ..... n a verce crı u un ne o acaeuu !ebenin çckilmesı ıle, yarım asra ya. ihtiyacını hissederlm. 
şimdiden tahmin edebilirim: km mazisi olan spor ocakları onmu ilk nazarda. ıki taraf da haklıdır. Bir porselen parçasını bana 

il p A R A il !denecek kadar harantsızdır. B ri teşvik olsun d ye 1 sııns ara- "cennet bahçesi,. gıbi gosteren 1 11 O R O p U R O il "Talebeye konulan bu yasak sporu 1 mıyor; dığen yet'ştirdıg çocu un sıh ''nefise,, nın karsısında d oyle o 
oldurmuştur, veya 'kluplerdeb g zlı h t.ıU duşunerek b şıboş, nıusabaka- dum. 

M .n d ''T ·· d profesyonclligi de teklıyen bu Y ak- ya gırmes ne razı olamıyor "Muzehhfb,. sanatkAr da orada '""vzu a cvaru ,, 1 k · • tır: oyuncular yerler inde rak ps z ka Fakat teşv k ıçın musaba aya gı- - Boyle blr eseri ne kadar zam 
Bir Banker olan (0) kendini, varlrğını paraya Bir avukat olan Bolear, yüksek faizcilik, yani dılar; kıymetler hadd.nden çok faz- rcnler İÇJnde kurbanlar bulunmıyacak da meydana getirebil yorsunuz? 

vakfetmış parasının kuvvetüıe herkesi boyun eg. tefecilik ile buyük servet yapmış. Kendı varlığını la arttı, şeklınde yap lan ve t ml- mıdır? Klup men ubu genç l ns a- - İGin ağırlığına yahut hafifi 
dırmıştır. Hatta Nazırlar bıle onun lutfunu bekler- paraya vakfetmış, parasının kuvvctıne herkesi mıyle objektıf olan gurultu e. c kar ı l'l"ken beden terb yesı mu'·ellcfı ka- gore deiiGtr. Tezhip sana ti iç n mu 
ler. Bır gün bu adam para hakkında ailesinin du.. boyun eğdırmıştır. Hatta bulundugu memleketin bir ses yukseldı. Kluplcr t lebey nun hukumlenne gore doktor muaye- ayyen b r muddet yoktur. 
şuncesıni anlamak ıster. Varını yogunu bir hakimi olan Morisko bıle onun paraca llıtfunu lazım gcldig c bı çalı tırsmıyor; ıs- ne ınden geçer; bu, onun çetın musa- Mutevazi genç, buylik bir aşk 
"hayr,, a hibe eder. O zaman çoluguy çocuğu kı- bekler. Bı'r gun· b d . 1 h kk tendıği gib ye t remiyor, bılakı'I baknlarıı girmes ne bir denccyc ka- sarıldığı sanatine karşı gösterilen a 

u a am ınsan arın para a ın- bozuyorlar!., dar cevaz ver r. Fak-ıt mad ly uğ- likadan çok hoşlandı ve bana nJsyl 
yameti koparırlar. Fakat o, onların para hakkında.. daki düşuncelerını anlamak ister. Kendini te\kif Bugun Maarıfın yenı bır k rarı kar runda' yorucu mli abakalara g ren li· doğru gıtt ğıni zannettiğim z , e 
ki diıştincelerjnı anlamıştır. (0) nun bır de katibi eden askerlere, hapıshane mudurüne, bıner florin şısmd yız: Talebeye yalnız klupler na samı ız heveslı veya beden terb'yesi hıb., e ait baz:ı tafsilat verdi. 
vardır ki, nedense bir gün sokakta bir esrarkeş dağıtır. O zaman kız kardeşiyle yeğeni kıyameti mına değil· mektcp'en hesabına b le. teşkılatı ile nlakası o1'1llyan mahal- - Tezhip sanatinde bizim 1çin 
serseriye rastlamış ve efendisine benzediği için koparırlar. Avukatın bir de katibi vardır ki, mem- beden ıerbiyeslnın tertip ettig: musa- le klubunlin gafı! çocufu bu mlisnba- zıra konmak ciheti yoktur. Her ıe11 
alınış eve getirmiştir. Bir gün halle ihtikar yapan lekette halle galeyana geldiği zaman başından ağır bakalara gırmck yasaktır! Klupçuler kalara gırmekle nt kazanacaktır? 01- mlzi lı:endimlz hazırlıyoruz. Boyamı 
Bankerin aleyhine ısyan eder. Ve serseriyı bau - surette yaralanır. Teiecı avukat sağa, sola parasmı spor meraklıları ve hatta beden ter- sa ols:ı. musabık ndedını çoğnltmağa hattll altm varaklannı bıle biz yap 
ker diye öldtirür. Art kapıdan kaçan vurguncu dağıtmış ve on parasız kalmıştır. Kasasında bul - biyes teşkılatı nezdinde bu kararın yarayarak, be kı b r snkatlık veya yoruz. Zaten altını dovüp varak 
bir hafta sonra evine gidıyor Ailesi onun öldüğü- dugu beş florin gibi ufak ve ehemmıyetsız bır meb yaptı ı tesir tam miyle menfı ve hay sıhhat.nde bfr arıza Tesv k ıç n de line geurmek de ayrı b r sanattır· b 
nu zannederek mırası paylaşmışlardır. Hiçbirısi lag onun içın milyon lan getırecek bir başlangıç ret ver cıd r • T !ebenin kluplere gir- ol sıhhtlerı kontrol edılmemış - nun da bır tek hocası vardır. 

l mesı bır de~eceye kadar; f k t kendı damların musab kalara girmesı za- YuzUmden anlamadığımı h s ede 
onu tanımıyor e ine beş on para verip evden ko. noktasıdır. Ve o zaman onun bıtmeyen karakter mektebi hesabına musabaka yapması rarlıdcr. Bu. kaş yapayı'.Il derken goı tafsllllt verdi: 
vuyorlar. O da (Benzer) inin devam ettiği esrar kuvvetiyle yeniden cidale atılacağını anlıyoruz! neden calz gorulmuyor?., Şeklinde çıkarmak olur: alaylı iştir. _ Altın parçasını sigara ldğıdı m 
kahvesine giderek orada paralarım sağa sola da- Oro puro'nun üç perdesi böyle biter. sorulan suallere cevap bulanamıyor ve Diğer taraftan Maarıf de kararında, celifine getirmek oldukça guç b r 1 

ğıtıp ölüyor. bir çok kimseler ıçin, talebeni.'1 musa- işi b raz izam etmıştir Talebe :çin- ur. Meseli düğme biıyükluğiinde b 

Dekorda "Tevarüd,, 

Bir banka patronunun çalışma odası.·. Soldaki 
bölmenin nihayetinde sağ tarafın kapısı ile yüz yü 
ze camlı bir kapı cephedeki cameki»lı bölmenin 
tam ortasında yine camlı bır kapı sağ duvarın ba
şında muhteşem bir yazı masası ilah._ Kanapey
lc kapı arasında bir demir kasa ... 

Avukat (Bolear) ın yazıhanesi... Ortada iki ka
nadı açık camekanlı kapı ... Karşılıklı iki kapı. Sağ
da yazı masasL·. Arkasında duvara gömülü bir ka
sa sol tarafta bir şömine iki tarafında birer kol
tuk-. 

Başlangıçta ''Tevarüd,, 

Yazı masasında banka patronu_ Karşısında a-1 Avukat Bolear'la hususi katıöi karşı karşıyadır. 
yakta hususi katibi hususi kiıtı"bin sol elinde ma- Hususi katip yuvarlak masanın yanında ayakta 
saya yatınlmış bir dosya_ İlah.- durtıl" Dosyalan karıştırır. 

WMetin,, de Wfevarüd,, _ 

Bir kadm sesi - Banka değil bu, Allahın bela- Borçlu - Bu iki yüz florinlik bir senet. Benim 
sı. Sizden aldığım parayı birkaç kere ödedim de si7.e olan lborcum yüz elli florindi. Bu faize karşı 
hala altınlarımı çekemedim. Dayaıı, dayanabilir- bir gün karşınıza bir kabadayı çıkarsa fena bir va-
sen faizlere, !faizlerin faizine._ naıı.... .. ziyette kalırsınız. 

Jf. • ,,. 

("Para,, sayfa 55) • (Oro puro birinci perde~ 
Nazır - O da nesi? Yoksa yeni hükfunetin le- - O halde siz de beyazlardansmız! 

hinde misiniz? Bolear - Evet beyazlar yeşiller ve sarılar ara-

bakasız kalacağı, Maarif, henuz tale- de oyle lcrymetler vardır ki, bunlar altını deri arasında dove dove incel 
beyi tatmın edecclc şekilde org nızas- her h ngı bir mlis b kaya g reb lir- hrler. Altının krnlmam sı. ufalanm 
yon yapamadığından iençllğın spor ler Bunların lisans'arına bu imtivazı ması Uizımdır. Altın, varak hal 
sahasında çok şey kaybcdecegı iddıa- goster!r kayıtlar geç.ilmelıdır D ğer geldıkten sonra "zamk arnbi,, de 1 
sına saplanmak ve orada tutunmak i- talebe yine kontrol altında <:,hştırıl- tutkal ile ezilir ve sonra toz hal 
cap edıyor: "Mektcpl ler yanıb şiarın- malı ve bir musab kaya girmek is- getirilerek bir çok defa yıkandılı:ta 
da buldukları spora nsuyorlar,. de- ted gı vakit hususi surette izın alma- sonra kullnruhr; bu i te kull rul 
niyor. Maarife gore bu gıbı müsaba- lıdır. Şımd 1 k bunlar elzemdir Fa- topralı: boyalarım da y.ne biz hazırl 
kalara. ancak mektebin musaadesiyle kat butun bu formalıtelere. talf'be b:·. nz. Halbuki böyle olmayıp da me 
girilebilecektir. den terhivf's· den lısnns "ldı ı gıın la gerek boyalarımız. gerek altın to 

** Beden terbiyesi mahfillerindeki mü-
taleaya göre, Maarifin bu izin 

tartı. sadece nazaridir. Çünku teş
vik mahiyetinde yapılan müsabakalar
da lisans aranmadığı g.bı gırcnlcrin 
huviyetini tesblte de lüzum gorulme
mektedir. 

Binenaleyh beden terb yesi t~kilatı 
bununla alakadar olmakta m zurdur. 
Kaldı ki gerek beden terbiyesi ma
kamları, gerek Maarif İdaresi tarafın
dan tertip edilen müsabakalar, resmi 
bir ıekilde idare edilmektedır ve bıı 
itibarla taleben n mektcb" nimma mü
sabaka yapmasında b r mah.ı:ur yok
tur. 

llizum kalmıyac,.k•ır Ya"Iİ ld pleri zumuz hazır olsa beyhude vakit k y 
temsil h kkı verild r. g "' o r.un spor befmış olmayız. 
alevi yeniden p rl ..... r ktrr Sanatkar bana bu tafsilib vcnrk 

f'unızan TEKiL ben tatlı mavi zemin üstunde bi 

YAHYA KEMAL~ 
lstanJ.u) hakkında bir konferansı 

12 J rı I'~• emb,, " n • t 18 de Vahva 
Kema • o Ha e• lıa\e "T rk lsta bul' 

rındc bır konferans wrcctkur. 

l\liisamereler 
Tanınmış 25 ecnebi artistin iştirakiyle S 

mart panr r;QnO Mıltslmd• Vardımıcvenler 
Cemlyot men aııine lırlnd bir caz kon,eri 
verile ektir 

isleri 1 ----Asrterlik 

rıne gırift olan ince ve 
hatları tetkik edıyordum. 

ııanatkinn h.ssesine dusen bUyuk b 
"ibda',. payı var. Mesele sadece 
ornek al rnk onu fon c!::l.cltten ı 
değıldir. Bu ibda' art stln çal 
sahasını d ha zıyade gen şletiyor M 
seli yalnız renklerle vucude cetinle 
eserler en eski ve en kuvvctl! T 
ııanatlcrlnden biri olan çlnlcilik'in e 
saslarmdan birlnı teşkil ediyor. 

Ş~ kadar Hlııdistanda raca
lara dayanarak ve m!lli hareketlen 
baskı altında tutarak tam bir sömürge , 
syascti takip eden İngiltere, iki 
senelik aa tecrubclcrden sonra ve 
Japon tchlik:esı karşısmda, Hındista

0 - Ben kimsenin ne lehinde ne aleyhinde.

1 
sında bir salıncak vaz.if esini görüyorum. 

Kendi kendimin lehinde olmaya çalışıyorum. 

~ . ,,. 
(Sayfa 46 "Para,,) 

Noter - (Daima nefes nefese) fakat efendimiz, 

COro puro ikinci perde) 

Ped.ro - Müsterih ol Orası da kapalı. Biraz 
sonra elli bin işçiyi meydanda göreceksin. Hep 
kabahat Morisko bükü.metinin diye bağıracaklar. 

Bütün bu dedikodulara karşı Maarif 
İdaresi acaba ne dıişünüyor?Bu mevzu 
haklônda onu da d nlemek, hukıim 
vermek iç.in şart değil midir? 

"'Talebenin musabakaya girmesi e
sas itibariyle doğrudur; fak:tt her 
hanii bir mü ab knva her talebe gi
remez; bunu da takdir etmek o tnle
beyj her an kontrol eden mekteb ne 
aittir ... Bu milt,,leayı Sf'rded .. cek ma
arifçiler şöyle ılave ediyor} r: 'Biz 

Dunyanın blr çok yerinde zarafe 
ni, yulı:seklığ nl herkese teslim etu 
Turk tezyjnatı bir fasıl seçirdi Bu 

Fatih Subeslnden: Top Tefm. Zıya of Fab gün bu tereddüt devre& nden kurtul 
rı OıOta lar ... muG oluyoruz ve görüyorum ki tC%h 

Fatih Subulnden· SuMmizde hırtth Vd aanati, Turk hassas:yetiyle mutena 
Thb. Eczıu: dıı Tbb Ye Yeterinedlerın (301 
ı1' 3Ml d hıl dofumlu ıubayların a kcr· vesa bır incelikle llerlıyor. Bu bakı 
ı lcrıyle biri ıe 14/S/942 ı ne ka ar u~ eıizel sanatlcrimiz hakkında yazdıgı 
ye m ruaatlan yazdarm bir (reklam) m h yet 

HALKEVLERİNDE dahi olmasından korkmuyorum; bil 
kis memnun oluyorum. na kal'§I vaziyetini de ştlrmektc ve 

bu eski somürgcsınc dominyon hakkı 
vermek zorundadır. 

Bir kaç gun evvel Lordlar kama
rasmda, Hindistanm mud faa ı hak
lcuıda yapdan müzakereler esnasında 
Hindistan müste an. Churchill'in bu 
mesele bakkmda izahat vereceğini söy 
ı~ 1 çi partisi liderlerındcn bin 
de, Japon istillisım onlemek içln 
Hintlilere itimat etmek ve Hint mil
letini ın1Shlandtrmak lilzumu üzerin
de ısrar ctmi§tir. 11 - • -. 

İngiltcrcnln 6Ömürgect pol'tilı:asrna 

o yarının işi biz bugüne bakalım· Ortada korkunç 
bır kaynaşma var. Gençlik akın akın zafer mey
danını dolduruyor. Şimdi oradan geliyorum gö
rülmemiş bir toplanb. Hükumet artık eski hükU
met değil. Bellci gençliği harekete teşvik eden de 
o._ Ne olacağı belli olma7.,, _ 

Sayfa 30 <Servetin! bayır lşleıine t.erke~ :za. J Sayfa 38 (Servetini sağa sola dağıtmak istediği 
man) Jzaman) 
Kansı - ~ız birdenbire çıldırdınız mı yoksa? .Madelena - Evet kaçırdı, kaçırdı vah zavallı. 

-----------------------------------------------------------------------------.-------
karşı çok haklı olarak mukavemet va- .4111••••••••••••••••••••••••••••·~ 
ziyetl almıs olan Hint milli liderleri ır T EŞEK KOR 
dıc, Japon tehlikesi karf1Jsında İngil
tercy.ıe karşı vaziyetlerini değ! tirmlş
lerdir. Nchru, İngiltere ile Hindistan 
arasında mcvcat bazı anl şmıımazlık
'lara rağmen, cmpcryalizml~rin en 
kötiisll olan Japon emperyalizmine 
karşı Hlndistanm İngiltere ve Çin 
~ beraber hareket edeceğini alene:ı 
söylemiştir, Gancli ve diğer liderler 
de ayni kanaati bclirtmislerdu:. 

Paris Bombardımanı: 
Renmılt fabrlkalannm 1ngı1iz tay

prclc:rl tarafından bomb:ıı: dımanı, 
prfittcfiklc:r ve mihvcrdlcr tarafından 
yekdiğeclno zıd bir &Urctte tefsir e
dilmektedir. 

BUGt)N 

A R 
Sinemasında 

K Seytrclleri merak ve heyecan 
içinde bırakan bir film-

Arşiul-.ı.sal clnayetlere mevzu teşkn eden bfr dram. .. Cemiyet.. 
le mücadele eden tehlikeli bir kadın. Faciah a§klar ve casusluk 

Korkunç: Gece 
LOLA MUTHEL ve JASPAR OERTZEN 

Mutlaka görünüz. 

Bugün saat ı de tenzilatlı matbıe 

Ayni surete vefat ederek kaybetti
ğimiz 

NAZIM ôLÇERrn 
Cenazesine istfrak etmiş veya be

yanı taziyet lQttunda bulunmuş olan 
bütün akraba ve dostlarmuza ayrı 

ayn teşekküre teessürümüz mAni bu
lunduğundan en samimi teşekkürleri
mizin ib~ğına saym ıazeteııizin ta -
vassutunu rica ederiz. 

Allealı kıZI ve damadı 
-'<> 

YENt NEŞRİYAT: 
SOZ OYUNLARI - Ibrıhhn Alladdtn 

Göna'run muhtelü nmanlarda ;rudıfl nazım 
Jır ve nesirlerden murelılıcp bir eııcrid!r. V edl 
Giln neırlyatındın olan bu c.e.ı 9S &17fa 
içinde sarlf blr'°lı sllz 07Uft)anıu ba"14lr. 

Müttefiklere göre: İşgal nltmdaki 
!Fransada bir çok fabrikalar Almanlar 
idıı harp malzemesi yapmaktadırlar 

Ba, Alman - Fransız işbirliğinin bir 
sembolü olımı tur. lngiltcrc Alman
laml ~ark cephesinde kullandlklan 
tank ve t<ll'Yarclerl yapan bu fabri
kaları t hrlp etmekle yalnız Sovyet
!cre maddi yardımda bulunmuş olmu
yod3t', ve bizzat Fransanm kurtulu
şuna da hizmet ed"yorlar. Parls halkı 
ba ıt>omb rdrmandan memnundur. Esa 
scn İngilizler Fransızların bu bom 
bardmıanlardan zarar gormcmeleri için 
:Almanlar hesabına çalışan Fransa fab 
rıkalar:mm bombardıman edileceği ve 
duamarun nerede bulunurııa orada tah 
rip eclilceeğtni b ber vermişlerdir. 

ADLiYE CERlDEtr - Adıi7e Vck0li4J 
•.......... tanhndan her U' ncıredilir. SS üncO seneoı· 

- ~ nln birinci ve ikinci aayılan blr,ok bulıulıl 
lr . . takdir . · "V t l mcvzulan havi olarak çdun•ıtır. 

Salonu doldunnağa kafi gelen iki şayanı ısım. a er o + 
CJOtR - Iltm f"ıkir, .. ut mecm•udır. 

Köprüsii" ve ~cbeka" filmlerinin m~arip aşk kahramanlan tosı 1IDCU U7ISI Anka~• neıredilmiıtir. 

1 1 N 
HAVACTLtK.,.. SPOR - Tat-lı Han Xu 

LA U RE N C E V V A ~:u,:;. ~~==~:~~ini 7Q'ar 106 Da sayısı 
~B IGHI ... O L 1 V 1 E R ) L E iLK OGRETill - Maarif VelıilU;ii tarafın 

dan aeıredilir haftalık Ofretmen ve Efltmen 
ıuetealdir. ı 02 nd 117111 faydalı bUıUer n 

Bugün S O M E R Sinemasında resimlerle ,ıkmı1ur. 
ISLAK ANSIKLOPfotsı - btaabat ede· 

blyat falrlllteıl tarafmdan aaıredibııekte olan 
lalim Analklopadl.lnln 8 lııcl diri sılımıwtır: 

Görülmemiş muzafferane bir muvaffakıyetle g6steril.aıekte olan 

iZTiRA P GECESi 
Jngiliz ta.yyııreleri bu taarruzlannda Büyük aşk ve ıstırap filminde takdir nazarlariyle seyrediniz ve 
ı:ayıf bir Ulllkavemetle karşıla§mışlar 
dır Ba ttıarruzlar şiddetlcndlrildif l candan alkışlayıntz. Bugün saat 1 de teıızilltlı matine 
ıve ·ayni zamanda muhtelif bölgelere '~~--••H•••••••••••••••••••••••' :yapıldığı takdirde ba mukavemet 
daha zayıflıyacakm. ZA vl: İstanbul Emniyet dördüncü 

Vichy makamlan ise bu taarruzun §Ubeslnden Paraskevi Taci ve oğlu 
Alman mahfilleri ise. bu hadiseden nammn 28/9/939 tarihinde aldığımız 

Vichy ile Ingılterenin ara xnı bilsbiı- 31/10561 numaralı iknmet tczkerc-
tıin bozm k içln i tifad etmekte, ve mizi knybetti tı ycnllcrfnl nl:ıcağıtnız
bandan gonra Fransız - lng Jiz mu- d n c kisinin hükmi.ı yoktur. 
ııasebetlerlnin yeni b·r fh ya gırc- ,E!e_xofjlu Top~ekenler aokak 12 
s;cğinl soylcmcktcdırlcr 

ZA vt; İstanbul Galata nntus me
murluğundan nüfusumu ve İnebolu 
nskerllk şubesinden almış olduğum 
terhis tezkeremi zayi ctttm, yenileri
n! çıknracağtmdan eskilerinin hfikmü 
yoktur. - 1318 doDumlu lnebolulu 
Hasan o§tu ~alk Hı~aman., 

Bu eliz pek u latiıııa ile bep telif makaleler· 
den mOrelılıeptlr. ... 

RADYO - Baıvelıllct Matbuat t7nnmı 110 
dOrlOltlnce 15 silnde bir netredillr .. rad:vo 
ıeknlfindan va radJ'o ne....,._tıDdan balıMdar. 
a Ondl nyıu nılmli .naılarla Aıılrarada sık· 
mıı;ur. .., 

ABltBRI MJCMUA - a ayda bir nevectl· 
llr,123 tıncfl nyıaı dOnya yO.llndeıd ulıarl 
bareki11 alt ınOıchaunlınn yuılannı •oe 
bunlarla llılll harita, kroki ve 1emalannı havi 
olarılı ,ılımı,ur. Bu ıayıya elı olarak Kur. 
Bnb Celil Allı:oc tarafından yuılınıı •• blı 
cok ·,ema, harita ve ırrıfılı:lerl hlYI olan (tanlr 
tar TC muhare~lcrl) adlı ncr ıle Kur. Bnb 
Sadenin O oful tarafından yarılmı\ blrço:C 
resimleri bulunan (Para1UtçU ve havadan in 
dlnne lı;ıtalan) adlı eıer vardır. • YENi ADAlll - Jtahalılı: filtır ı:arctoldlr 
375 ı .. tı nyı• deferh yarılarla latınoulda 

~ 

EMINONU HAL'KF.VINDRN• On •,,d:i 
Pa arıe ı s n Hat 17 SO da evi-nııdo Prof 
Dr. To filı Remzı Kuancığıl tarafından JCın 
gl ahlllı l mevruundı bir konferanı venle ek• 
tir. 

6'11-----·----•Q--A __ N __ S __ L __ I __ •Ç•:A YI\ 

KONSERi 
Mart Pazar cunu saat 15 ten 20 ye kndar 

IBRAHİM ÖZGÜR 
ve ATEŞ BÖCEKLERİ 

CAZININ iştirakile 

"MAHSUL .. 
Tütün ihracat 
Türk Anonim Şirketinin 

Kcrd köy S O R E Y Y A 
J11 1 - 1941 cncsl muamelMma 

~!!~fl!ll!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~S~in~em~as~ı-u~··!st~iı~· n~d~e~ki~·~s~a!!l:!o~n~d~a'...!- • bilAnço \'e kflr ve zar r h pl 

TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU - Plll&•I\ !:ı:~;e!~!~~ne Mccı td 

Milli Tfük Müessesesi 
11 Mart Çarşamba saat 9,30 dan itibaren her akşam 

Yeni Kelen büyük varyete pro~amı 

Duo BAYARD akrobatik 
• atraksyon 

1 
ROSE ve LİLİ 

Güzel Dansözler 
LİNSON ve DURO! 

Duo Eksantrik 

E D 1 T H z E 1 s L E R :~:;on 
Her CUMARTESİ ve PAZAR Matine saat 17 de 

Lokantada PR: DARV AŞ 1 Paviyonda PR: DAN 
İdaresindeki Orkestra İdaresindeki Caz 

Büyük Salonumuzda balo verildiği geceler, lokantamızı vazlık 
l\ı salonumuza nakledeceg'mizi sayın müşterilerimize bildiririz. 111 

Üskiidar Askerlik Şubesi Başkanhğından 
ı - Şubemizde kayıtlı bulunan m tul ub y ve eratın şclııt yetımle

rın n 942 yılı yoklama Ina 16 Mart 942 larıh nde başlanae k ve 25 Nısan 
942 k mın k dar dev m ec1ccektir. 

2 - M lı'.'ı\ ubay ve er tın rapor, ma resmi senedi, nfifus h0vlyc1 
cuzdanı tutiln ıkramıJ. e cilıdanlariyle, ehit yet mlcrınln ise nufus hüvi
yet cüzdanını tutun lkr m y üzd nı ve maaş almakta ise man cilzdan-
lariyle b rlıkte mti a ı ed "kl rd r 

3 - Yoklama gunleri h e her gUn öğleden nra saat 
13,30 dan sonra 17 ye kadar yapılacak ve bu z manlar haricinde yokla
maya gelmiş olanlar kabul edllmiyecektlr. 

4 _ MalQl subay ve eratın yoklam:ısı ayın tek günlerinde ve sehit 
yetimlerinin ise aym çift günlerinde yukarıda gösterilmiş olan zamanlar
da yapılacaktır. 

5 - Yoklama mOddetl zarlmda taşrad:ı bulunanlar bulunduktan ma-
hallin nnhive müdürlüği.1ndcn tasdıkll t hkl ·i huviyet Umuhaberler yle 
bırllktc tilt.ın i ·r m ye cUzd nlarını ubcye on1crdık 1erı takdırde yok· 
ltıınalan ) pılac. k ve ikramiye cu d nl rı yıne kend ler ne iade edile-
cektir. 

6 _ Yok.lama mllddctl zarfında muracaat ctrnlycnler bllAhare bir 
bak talep 'c iddiasında bulunamıyac:ı.klnrdır, • ~3121) 

2 - Kfır ve zarar hesabırun 
ve tasvibi 

3 - Sene rt smda m d rl1 
mlllğe t yin edilmiş olan Burhan A 
şan'm ayni z m nd Mccll 1 td~rf' 
ıalığma intihap edıldl inden bu inti 
habın tasvibi, 

4 - lstıfa eden Mecli · İd re 
uıstndan B y Hasan Kozluc nm 
f3smm kabula, 

5 - Milrakip tayini ve m r 
verilecek ücretin Mecll i İd re 
yinine ssltıhiyet verilmesi, 

8 - Meclisi İdare Aznlarm Ş r 
tin ayni ncvl ticaret 1 lerlyle "' 
meşgul olmalan için m zun ye• 
rilınesl, 

'1 - fzmlrde açılmış olan şub 
emril küşadmm tasvibi ve 'Marm 
ve Karadeniz bavallslnde mu 
GUbelerln kilsadı znnnmda Meclis t 
dare;re aalAhlyet verilmesi, 

fçtimaa dahil olmak lstiyenlerin 1 
timadan yedi gQn evvel Ş rket İd 
sine hisse senetlertni tevdi edip m 
lı:abllinde dübul varakası almalan 
lAn olunur. Her yirmi hisse bir 
bak verir. 

••••••••••••••••••••••••• 
ŞEHİR TIY ATROSU 
Buailn silnd z Saat 16 SO da 

Tllrlı TıyatT'011U Ta :.t t • 
DRAM KlSM1NDA Bu aktam 2,S 4Jı 

PARA 
JCOMEDI KlSMl: Ba at am •• ı 2 

OKBB 'H SUKSE 
Buııtıa uat 14 de ÇOCU O 
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I
Asnmızda saatler o kadlll' 
rernk.ki etmiştir ki. tahay-
yül edilmez derecede ufacık 

k snntlc.r bile imal ediL 
mektcdir. Emsali olmıynn 
.e zarafeti n~annda yurdu
muzda henüz bh misli bu-
1 un.mıynn bu nıinimini ba.. 
yan santl<-..rini görmek için 1 
1 
~ müşterilerimizin bir 
kere mağazamm şereflen-

~ .. dinnek:r.ini rica ederh. J 
lstanbuf 'Aatrye OçOnciJ Hubtt- n
mliğlmten: Maçka eski KAğıfli:me 

dddcsindc ~ ap::ırt.ımnn No. 3 de 

itim Nc:mıin Dermancrin.. Maçka-

Drtck apartnmm 6 No. da mukim 
n ha:lı1ıaz:ır ~.gi\bmtn meçhul 

taayythı eden Mahmut Der
ncr aleyhine mnhkcmcnlıı Hl/ 

28 No. ln dosyasiyle açıl.mı boşın

d wsmm 23/2/942 Pll7.W1.csi. gQ-

15 cclscslndc hnzır buhJnm&. 
hakkında ilfulcn dnvct.iye tebliğ ~ 

halde ~lmediği clhotle hak
d ıwap ka:rnn fttib~ ohmamk 

~ 26/3/942 Perşembe gQııfi 

13.30 n emik cd1hnJş olduğundan Göz EN PUDRA RENKLERi: 
rnaile:Yh Mnhmut Dcnn:ıneriıı m.ez Beyas - NatQrel - Roze - B~cl - ~el II - Olrr - Okr Rcmı - DOmJ Peş - P~ 

gün '\llC snaUe :mııhla!meda baur 

unm:ısr 'V'C'.Y<l bir ~kil ~ 

tnkdirdc gıyabtnda muhakeme 

cdI'.ecc[;i ve bir daha oe1seye ka

l cd hnfyeccği ilfın oh!nur. (796) 

Dr. İHSAN SAMİ 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umum! kan tahliMb, freDgt 
kta1 nazarmdnn (Wasaerman 
Knhn tro.mQllerl) kan ldlrey

u s:ıyılmşsı. Ti:f.o ve srtmn 
.hastahkhın tcşhtsl. idrar. cera
hat. ba)gruQ. kazurat ve su tlb
ınrıt.ı. filtra milaoskopi. bustıs1 

::ır lstilu:arı. kanda fire., şe
k r, Klarlk. Koilestccin m1kial'
lıırırun tayini. 
Dlvanyolu Nıo. 113. Tot: t0981 

OakOdar Aall~ lktncl Hukult HA· 
mliğlnden: 942/332 - Hacer Kısal 

nd n kocası İstanbul Sirkeci Ci-
n oteli alUnda Bekir Basen ve şe

otomobil parçası 10 No. lu ga-
y.rt.ıp kalkan Mflhmet Kısal a

hine ~tlğ:ı boşıınma davasından 
ayı mfiddea leyhe dava arzuhali 
davetiye !Mncn tebli~ edildiği 

de muall..'lk bufuruın g{lnde davete 
etmemiş ve hakkında gıyaben 

nm tebliğine karar vcn1mış ol
runC13Jl gıyap davetıycslnin mah

gfinü olırn 14/4/942 saat 14 
bkemede hazır bulumnadığı 

de dun.ışınantn gıynbında icra 
teblığ mak.ammn kaim olmak 

ere llfuı olunur. 

- MÜJDE: .... , 
Sabırsızlıkla bcldediğiırlz 

BELFAM 
~irini BUGÜNDEN itlbareıı 

~ hallommn hlz:met ve lstl-
er ne r.ret.mekle sere! dn

ıırız. Her yerde anıym.1%. İstan-
al uınum tış yeri: Bahçekapı 
Meydancık Vakıf han caddesi 
No 17 Süleyman Hurbaş. ·- , 
•AVI: Şcbckemi zayi ettim, ycnl-

ğımdan eskisinin hükm(i 
tur - G.S.A.Y. Mimari Ş. •nıf 
782 No. lu Selma Demren, 

A vl: Sındırgı, ilkokulundan 925-
, enesınde aldığım li5 s:ıyılı şaha

emi zayi etthn. Yenisini çıkar
undan eskisinın hfikmü yoktur. 

Sındırgılı Ethem Oğ, lımall Hakki 

f ı; p ve N rtyat Mödürll: Ram 
L tfi DördOncO. Gazetecilik ve 
N yat T. L. S. TAN m:ıtbaa<Q 

Kağıt Beyannamesi Verenlere 
Basın istihlak Kooperatifinden 

Jlf21942 tarlh ~ %65 numarah KoordtnL~ Heyeti karamamesi
n!n blrlnd madd inin A. B '9() C ,,kralannda g&sterilcn kAğrllarm satın 
alındrğı. kararnamenin ıkJnci mald"eslnc uygun olarak beyaruıa.me aahlp
lcrin1: bildirilmi.5ti. 

1 - Satm alman bu kAııtlarm gahlplerl, mObOrlQ. klğrt nllmunelcrlni 
fatpnıya raptederek 14/MarV942 Cumartesi günli saat 13 e kadar 
lıt:oopcnıt!t!mlze teslim etmelidirler. 

% - Kooperatif, gösterilen fıyatlann değer t!ynt olduklartnı Mllra
lcııbe Kom~ana tasdik ettirmek için, bu :taturalan k!ığıt. mukavva 
ve tatbikatı İ~t Birliğine tevdi edecektir. 

1 - Gazete \."e mecmualar, kendi dcpolarmda mevart ve el konulup 
satırı alınmış olan ktığıtlarm, kararname hilkmü dairesinde sarlma me
mn olduklnn nuktarlarınl tenzilden sonra gorl kalan miktarı için .fatura 
tam:fm edeceklerdir. 

• - Fıturalann bedelleri Mnrakabe KomtsJ"Onurıunun tnsdlklndcn 
ııoımı te4b'e yeya mahsup olunacaktır. 

Karaağaç mOessesatı et nakliye motörlerlnin tmnJrbde ktJUanılmnk 
O:aere almacok 32 kalem atölye levazımı vesaire temdiden açık eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 566 Ura ve ilk teminatı 42 lira 45 ku
ruştur. Şartname Zabıt ve :Muamellit Mildilrlüğü knle.minde görülebilir. 
:bıa.le 17/3/942 tarihli Snll günll saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktrr. Taliplerin ilk ~inat makbuz veya mektuplan ve 941 yılma alt 
Ticaret Odası •csikolarıyle ihale gün!l muayyen saaUe Daimi Encümen-
de bulunm~ (3133) . . 

,.akshn. Tozkoparan ve Beyazıt ınmtaltalarm~akf cernan 80 hektar 
sahasındaki kısmı.lara alt revizyon hantalartnm tanzimi işi açık eksıltme
,.c konulmuştur. Tahmin bedeli 2400 Ura ve lik teminatı 180 liradır. 
Şartname Zabıt ve Muame!At MüdürIQğQ kaleminde görülebilir. İhale 
16/3/942 Pazartesi gilnU saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve şartname mucibince ib
razı l!T.tm gelen vesikıılariyle ihale ıünil muayyen saatte Daimi Enciı-
mende bulunmaları. (2838) 

ELEKTRİK TESiSATI PRATlGt 

1 - D:lhI11 TcsL~ (2 inci BasJ) 
2 - Asansör tesisatı 
3 - ~otör Tesisatı ( % tnci Bası) 
4 - Dinamo ve motör ııargılnn 
5 - Alternatör ve motör sargılan 
6 - I~. Tiyatro, Sinema tesısatı ve D. T. 

40 Kş. 
40 Kş, 
'so K$. 
50 Ki. 

Talimatnameleri 125 Kş. 
fkbal. Ha,et, Serglyadl&, 1 nlnllAp, Akın (Buru) Kitabevi eri 

Ayrwca : Posta kutu 2322 (Geometri Prob) İstanbul adresinden 
posta ile 10 Kt. llivealyle gonderlllr. 

Nafıa Vekaletinden 
19-3-1942 Perşembe günQ saat 15 te An karada Nn!la VekAletJ binası 

tçinde malzeme müdürlQğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 5000 llrD bedel tahmin edilen bir sondaj takımmtn milbayaası a
çık eksiltme usullyle eksiltmeye konmuştur, Eksıltme şartnamesi ve te
fcrrüatı bedelsiz olarak malzeme mildOrlilğllnden alınabilir. 

MuVRkkat teminat (375) liradır. 
fstı-kHlM'in muvakkat teminat veşartnamesindekt vesnfk De birlikte 

ayni gun .sruıt 15 c kadar mczkür komisyonda ha.zır bulunmaları llı:ım
da:.. (15'\6,) (2937) 

TAN 7 • 3 - 942 

•• ' ,, . • • a..:: .. - .•• - • ~ •• 

~ . . l . . . •. 1 .. • t ~ • • • • • • ...- • ••• • • ' • • • .. ..t: .. ,.·,.;. .. 

. ' MA KS 1M'de1 
SAFİYE 

Bu akşamdan itibaren 20 ki~ilik saz heye
tiyle beraber yeni repcrtuanna başlıyor 

Muhteşem mizanseni, zengin dckorlan ve orijinal 500 kostüm-

Dlfm"i1iBliii 
Revüsü büyük muvaffakıyetle devam ediyor. Her pazar saat 1 
15 de içkisiz matine. Mayestro Yanko'nun ıdaresindeki 25 ki

şilik Caz OrkestraS1nın iştirakiyle 

ÇiNGENE AŞKI REVÜSÜ ' 
~........................... ' 

Beklenmekte olan 

POKER 
E T raş Bıçakları 

Gelmi_ştir. 

DİKKAT: İsfonbuldıı l adedi 5 kunı tur-
f tnnbulda l O adetlik paket 45 kuruştur 
Ta racin: 1 ndooi 5, 10 adedi 50 kuruştur. , .. _____ --

Sayıcı Ayar Memuru Aranıyor 

, 

lstanbul Elekt il,, Tram ay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğül!den 
İşletmelorlmi:ı elektr k kısmı mfiştenle:r dairesi, fm şubesi tein gün

de 300 ile 400 kuruşa kadar ücret vcrümek suretiyle ı.iç sayıcı ayar me
muruna ibtlytıc; vardır. 

Askerlikle alfıkası bulunmıynn iste ·lllC'rin nOfus hüviyet cüzdanı, 
hüsnüh61 kfığldı, saglık rnporu, iki fotogra! ve şimdiye kadar çalıştıkları 
yerlerden alınış oldukları hizmet rrı ı1deti vesikalarlylc birlikte 9/3/942 
tarihinde saat 14 de işletmelcnmlzin Metro hanmm alt katındaki znt iş-
leri ve sicıl mudUrlUğune müracaatları luzumu bildirilir. (3131) 

JUO acıcı kum çc\ ı~_c ınıı ., •• L :. .. ..: .-u.;:uı L<.:>.ı ıo;unu snat u cıc ... -
sunpaşada bulunan Deniz Levazım Slltın alına komisyonunda pazarlığt 
yapılacnğmdan, isteklllcrin bcllı gün ve saatte mczkür ko~ ona müra-
cantlan i!An olunur. (3057) 

1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli 34,740 lira olan (60,000) kilo 
kuru üz.iimün 24 .Mart 942 Salı günil saat 15 de kapalı zar!la cksllbne i 
yapılal•nktrr. 

2 - İlk temınatr (2605) lira (50) kuruş olup şartnamesi her giln 
(147) ku~ş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin kanunun tarlfatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarlnr en geç belli gün ve saatten bir saat e\•veline kadar 
Kasımpo~ada bulunnn komisyon başkanlığına makbuz mukr.bilindr ver-
meleri. ·2967) . ~ 

YAŞ SEBZE lLANl 
ı - Tahmin olunan mecmuu bedeli (17630) lira olan on beş kalem

de ce.man 105,000 kilo muhtelif cins yaş sebzenin 23 Mart 942 Pazarte.si 
giımı saat 15 de kapıılı zarOn eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 11k teminatı (1322) lira (25) kuruş olup şartnamesi her giln ko
misyondan pal'asu olarak nlmabtlır. 

3 - 1steklılerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahıllnde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplartm en geç belli gun ve saatten bir saat evYe
line kadar Kasrmpa ada bulunan komisyon !>~knnlığma makbuz muka-
bil1'ldc vermeleri. (2968) 

4 Adet Boru anahtarı 14 No. 
4 •• " 18 No. 

30 Metre Ustik karpit hortumı.: 
30 ., ., OksiJen " 
ı Adet Oksijen kaynak manometresi 
ı Takım $aluma. (Sandık lçersinde bfitün tf'!errüntiyle Alman 

markalı) 
750 Adet 3/8 kutur ve 50 m/m boyunda demir cıvata 
750 3/8 kutur ve 50 mim boyunda galvaniili demir triton 
500 Kili> Tuz ruhu 
Yukarıda ynztlı 9 knlem muhtelif cins mnl1.emenln 9,:l .942 Poz rt(":i 

~nü saat ı ı de Ka ımpaşada bulunan Deniz Levaznn Satınnlma kom 
yonunda pazarhğı yapılacaktır. lsteklılerln belli ı:i.in ve saatte mczk 
komisyona mürncnatlıırı il!ı.n olunur. (3110) 

Selimiye Tümen Askerlik Dairesinden 
Dalrcınize bağll ynbancı Kadıköy, Kartnl, Adalar, Şile ~belcrinde 

yabancı kayıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 doğumlu jandar
ma eratı talim için sill'ıh altına alınacaklarından acele knyıth bulunduk
ları yabancı askerlik 6\lbelerinc ikamet kAğıdı ve nüfus cOzdanlıırlyle be
raber bnş vurmalart ve bu iltınm celp yerine kaim olduğunun bilinme
sini ve dnvete icabet etmiyenler hakkında askerlik kanununun maddei 
nuıhsusasmın tatbik cdilcccğinln bilinmesi. (2418 - 3122) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
Hava birlikleri ihtiyacı için yirmi beş adet elektrik ölçü Aleti pazar

lıkla satın alınacaktır. Kntt teminatı olan (619) lirayı Bakırköy MolmO
dilTUığilne yatırarak makbuzlariyle blrrktc 12f3/942 Perşembe günQ sa
at 14 <le Yeni Po t hane karsı tnda Duyiık Km.rıcıynn han ikinci .kat 
9/10 numarada hnva :;ıılm alın ko:l11 yonunda buluıunalan. (3132) 

ARTIK ELLi YAŞLARINDAKi 
KAOINLAR 35 inde GÖRÜNEBiLiRLER 

Bil tün dunyada meşhur bir cild ı zln daha beyaz, daha taze, do.ha 
mütehassısı tar:ı.rından keşr ve nermln ve daho. genç olduğunu 

büyük bir ttına He seç!len cenç ı;;'Orursunüz. Gundüzlerl de <Beyaz
hayvanların cıld huceyrelerlnden Yağsız> Tokalon kremini kullanı

lstlhraç edilen yeni cevher, cenç nız. Bu basıt ve kolay tarzı tedavi 
ve sağlıım bir cildın unsurlarına s:ıycsinde her kadın 10 - 15 yaş 
muşnblhtlr. BIOCEL tabir edilen dana gençleşeb111r ve bütun genç 
bu cevher şimdi clld gıdası olan kızları"l gıpta nazarlle bakaca~ı 
pembe renkteki Tokalon kre.nınln şayanı hayret bir ten temin cde
terklbınde mevcuttur. Bp kremi, blllr. Yegane clld gıdıısı olan To
o.kşamlan yatnia!.dan ,evvel kulla· kıı.lon kremlerlnın memnuniyet 
nınız. Siz uyurken, clldlnız bu 1 vcrıcl nctlcclerl kat'iyen garantl
kıvmetli unsurları masseder ve lıdir. Aksi halde parnnız iade olu
her sabah uyandıf;ınııda clldıni-

1 
nur. 

PARASIZ GUZELLIK KUTUSU Derunımda (beyaz ve pembe) 
renklerdeki Tokıılon krcmlert ile muhtelif renklerde Tokalan pud
.rasının numunclerıni ho.vıdlr. 

Ambalaj ve sevk masrafı olnrnk 20 kuruşluk bir pulu aşağıdaki 
adrese gönderiniz : 

Tokalon Servisi 3 • o Posta kutusu G22, lstanbul. 

AP ..... 9 

Trakya Bölgesi Mahrukat Ajanlığı 

Yapmak lstiyenlerin Dikkat Nazarma 

Türkiye 
Tevzii 

•• o 
•• u 

•• r 

:Mües e emiz namına Trakyanın muhtelif şehirl 
rinde halka ve resmi dairelere toptan ve perakende 
muhtelif cins kömürlerin satışını yapmak ve bu mak
satla depolar açmak üzere bir mahrukat ajanı intihap 
olunacaktır .. 

Talip olanların: 
Şartnameyi görmek ve teklifte bulunmak üzere 

16.3.1942 pazarte i günü saat 15 e kadar Ankarada 
müessese merkezine ıniiracaat etmeleri ilan olunur. 

"9576'' "3014" ' .... ~ 
Ankara M nt kası Sstma Mücadele 

Reisliğhtd2n 
mOcadele Sthhat memuru yet rılmek üzere 9 Mnrt 942 tıı-
1 m k ve bır ay mUddC'Ue t atta bulunulınak ve tedrisatı 
n bes gUo köylerde tatbik tl iştigal olunmrık O.zere mmta
tm mücadele küçfik sıhh t m urları kursu acılncaktır. 

kkrin a ıd ki şartları haiz olmalar Ul Imdrr 
l - Orta okul veya e ld rüştiye okulu mezunu olmak, 

- Askerlik hizmetini ynpmı olmak ve kcrliklc alakası bulu~ 
k. 

3 - Türk olmak; iyi ahlôk s:ıhlbi bulunm k, 
4 - Yaşı 18 den aşa •ı 40 dan Yukarı olroamal 
5 - Sıhhati tam ve seyyar vazife görebilecek durumda olma•~. 
isteklilerin mektep ~ahadetnnmcsi veya mu addak sureti nilfus hil-

viyet cuzdanı, aslrerllk \•esiknsı sureti, sıhhat rnporu (Memurin kanu
nunun 5 inci maddesinin D fıkra ına göre) hU nllhal rn:ızb t ı hali me
deni beyannamesi, tasesıyle milkellef olduıtu klrru eler<' ott bcyannam , 3 
adet 4 x 6 eb'adtnda fotograt. hal tercilmcsi k(ığıdı. 

Taliplerin verecek!erl vesika suretlerinin bulundukları mah TI!n en 
bQyük mülkiye Amirinden musaddak bulunması '1c tt'drlsata Martın 9 
unda başlryaeağma göre, en son Martın seklzind gQnQ oksamına kndar 
Reisliğlmize müracaaUan ilftn olunur. (1375) (2744) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Cerrahp:ışa bnstnhanesJ cöz kllnt inde yaptırılacak 1197 14 Ura keşif

li tamirat 12.3.942 Perşembe gQnll rıat ı~ te rektörlUktc açık ekslltm ile 
ihale cdllcccl..-tir. Bu i~e aıt evrak rektörlilktc göıillur. (2700) 


