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lngiltere ile 
Amerikanın 

"Büyük Strateji,, 
kararları ne 

olabilir? 

B. Churchill'in 
Amerika ayan 

meclisinde 
dünkü nutku 

Çivi ihti Yacını karŞi • •Bmıu .. s_A.!BBllS:A.rmB .. K
11112

I .. • ... T_E_L_a_:a.mıııA_F_L .. Am::aB 

lıyacak tedbir alınıyor Gedabya'da 
. . . . . bir muharebe 

Ruslar 
Kal~ga'yı 

geri aldllar. 
T ıcaret Vekilının rıyasetinde 5 valinin 

iştirakile bir toplantı yapıldı daha olacak 
:Vaşingtonda İngiltere ile Ame

rika, harbin bütün cephelerde 
b~k görüşle ve tek elden idaresi 
için ((Büyük stratejiıı pelam ha-

İngiliz Baıvekili, zafere 
itimadım bir kere 

daha anlattı 

Ankara 2'7 (Telefonla) - İktlsad 
Vek:Aletı yurt dahilindeki çivi ihtiya
cını karşılamak için esaslı tedbirler 
almak üzeredir. Haber aldığımıza. gö
re çivi fabrlkatörleriyle temas ede
rek yurdda 2,500 ton çivi imal edebil
mek için tedbirler almaktadır. 

radıın çıkan demirler lle her 
çivi imal olunacaktır. 

türlü Londraya göre, buradaki Moskova, Volkof kesi
minde Almanların mağ
lup edildiği bildiriliyor 

zırlamaya uğraşıyorlar. y · 26 (AA) _ A . . afington . . yan 
Harp alanı, Avrupa ve Pasıfik meclisinin gayri resmi toplantısında 

diye, kendiliğinden ikiye bölün- bir nutuk irat eden Churchill demir 
müs bulunuyor. İki devletin bu tir ki: 
iki geniş cephede neler yapmaya, 1 Birleşik Amerika ayan meclisi sa• 
nasıl hareket etmeye karar ver-llonu~~ . gi~.eğe ~e k_ongr~nin .. iki 
. . . . . . . mecüsının mumessıllenne soz soyle
dıklerım gıılı tutma~an tabii ol- j meğe heni davet ettiğinizden dolayı 
makla beraber, Amerıkadan sı.zan 1 büyük bir şeref duyuyorum. Ben 
haberler şimdilik bütün gayret- Avam Kamarasının çocuğuyum. Ba
leti Avrupa harbinde toplamanın bamın evinde aldığım terbiye bana 
daha elveri~Ii sayıldığmı gösteri- demokrasiye inanmamı emrediyor. 

~ ~ Babam millete inanınız derdi. İler-
yor. , leyişimi hizmetkan olduğum Avam 

Hadiseler de bu görüşe uygun- Kamarasına tamamile borçluyum. 
dur. Birleşik Devlet reisi ile buluşmak, 

Pasifikte Japon ilerleyişini dur- askeri planlarımızı onunla hazırla· 
durmak, bugün için, imkansızdır. mak ve silahlı sen:~slere me~s?p su-

D · h ·· t•• 1....... lde baylar arasında boyle eamımı top-
enız ve ava us un ugu e 1 hl k · · k ı ·· . . an ar yapma ıçın ra ın musaa• 

edılmedıkçe, o sonsuz uzaklarda desini aldım. Bunlar harbin muvaf-
Japon kuvvetlerini altetmeye ça- fakiyetli bir surette devamı için el-

Yurdun seneillc çivi ihtiyacı 4 - 5 
bin ton olduğuna. göre Veklletln ted
b1rl mühim bir ihtiyacı karşılamış 
olacaktır. 

Bu hususta. Karabük. demir faıbrlka
larından da lstifaoo edllecek ve bu -

Eski Irak 
Başvekili 

Ankara 27 (Telefonla) - Dün ak
şam geç vakte kadar Ticaret Vekl
letlnde, Tlcaret Vekilinin riya.setinde 
iaşe müsteşarı B. şefik Soyer, İs
tanbul, Konya, Eskişehir, İzmit ve İz
mir valilerhıin de ~e bir içti
ma yapılmıştır. 

Bu içtimada milll korunma kanu
nunun tatbikatı ve günün dJğer nıese
lelerı görüşülmüştür. Bu 1çtimaa. bu
gün de devam edllec&kt11". 

R 
, . 

angoon a yenı 

hava akınlari 
Ra§İd Ali Geylani verdiği Japonlar 40 tayyare dü-

ıözü tutmıyarak §Ürdülderini, hava mey-
lstanbuldan danının tahrip edildiğini 
tegayyüp etti bildiriyorlar 

hşmak fayda yerine ziyan vere- zem olan şeylerdir. A-•-.. -a 26 (A.A.) - İrandan (AA ) l 
bilir. Japonya simdiden Çin kı- Kavga başlamıştır ve ancak Ollla- l'lllK... • • • • • • Tokyo 26 · · - mparator-

' " . ..' .. · rın veya bizim bozguna uğramamız- memleketımıze gelo'bilmek ıçın vaki luk umumi karargahının tebliği: 
yısında başlıca Ingıliz USSU olan la bitecektir. Fakat burada Vaşing- olan müracaatine, buradan başka H k _ı1 • • b .. Ran 
H · K d ldı p·ı· · h. 1 k · k ·ı ava uvveuerunız ugun goon ong - ong a asını a ' 1 ıpın- tonda geçirdiğim bu unutulmaz gün- Jr meme ete gıtm~m~ şartı e mu: 
d b . k t d k ıkt fak t evab 1 ol ei!,_, üzerine üçüncü bir hava akını yap-e ır aç nok a an araya Ç ı. lerde kendinden memnun olmaktan va a c 1 ven mış ıın ıu 
Buralara Japon askeri taşıyan uzak fakat nihai neticeye iyice da- lr~k ~aşvekili .Ra§id Ali ~eylani'n!n mışlardır. Hava savaşında 40 düş· 
yu··zıerce gemiyi ciddi surette ra- yanan yeni bir itimadın delili ve he- Tur~ı_reye ~elırk~~ _verımş oldugu man tayyaresi düşürülmügtür. Ayrı-

• d f d ... "d' . b 1 l tahrın vaaclı ve sozu tutmıyarak ge- 8 d" . d d h 
hatsız etmek bile zor olduğuna e e . ogr~ gı ışın .. aş ~gıcı . o an 1 de 'kam t k ld "' l - ca uşman tayyaresı e yer e ta -

olcmpık hır cesaret gordum. Bız de çen er • 1 et e me te 0 ugu 8 • d"l · · R h d 
göre harp hareketi yerli kuvvet- t ·ı d k 1 k .. ı d tanbuladn tagayyüp ettigı"' · -ög" renil- rın e ı mı~tir. angoon ava mey a-

, • ngı tere e en aranı gun er e . . d h · d'l · · 
lcrin güçleri yettiği kadar düş- ayni şeyleri hissettik. Biz de netice- mıştır. nı a tamamen ta rap e t m.ıştır. 
manla carpısmasındanJbar t kn- de her şeyin y:olunda gidec;.e2inde...n Eski Ba.§vekil Berlin'de Şdırin elektrik santrali m\llltaza• 
lacakLı.:. Bu yerlerin alınması, emin bulunuyorduk. Sizin ve birim ı Berlin 26 (AA) - D. N. B.: man bombahuııtıııkTadrr. Japon hA· 

hem strateji, 'hem de kavuçuk geçireceğimiz imtiha~m cicldiy~tini Alman H~rici!e Nazırı vo.n Ribbecn: va kuvvetleri 9 tayyare kaybctmiş-
·'b" l dd l b _ azımsamıyorsunuz. Bıze karşı bırle- trop, 22 ılkkanunda Berlındo eskı lerdir. Bir tayyaremiz Siyam top• 

ve kalay gı 1 lam m. a. e er a şen kuvvetler muazzamdır. Bunlar Irak Başvekili RAClid Ali Geylani'yı" 
k l -.. raklarma inmeğe mecbur olmuştur. 

kınımdan J:ıoonya ıçın azanç ı iınatçı ve merhametsizdir. Milletle- kabul etmiştir. 
olmakla beraber Amerikayı doğ- rini harp ve istila yoluna sevkeden ---------
rudan doğ·ruya tehlikeye sokacak haksız adamlar bu fenalıklarını ta- M e c 1 i 5 t e 
bir durum yaratamaz Amerika- arruz ettikleri, milletlerin ordulannı Elektrik 

· . ... yenemedikleri takdirde feci bir şe-
nın, cok daha kuvvetlı olacagı k"ld "d ki · · bT 1 B • • k ~ 'hJ Ak ' ' 
yıllar~ bekliyerek bir taraftan ha- n~n \~n ~~~i/~;de~ t~~~i~~ey~= muza ere ıstı a vergısı 
zırlıklanm bitirmeye, öte taraf- cek1erdir. Bunların elinde her nevi 
tan Çine yardım ederek Japon- biriktirilmiş silahlar vardır. lyi talim 
yayı orada yıpratmaya çalı.~acağı görmüş di3iplinli ordulan,. dona.o-

l l maları ve hava kuvvetlen vardır. 

Dünkü toplabda 3 kanun 
kabul edildi 

Tenzilattan istifade 
edecek müeıaeıeler 

an aşı ıyor. .. . . Onl,."\rın planla.-ı ve mak3atları çok-
Uzak Şarkta muttefıklerın, bu.- tanberi tecrübe edilmiş ve kemale Ankara 26 (AA) _ Büyük Ankara 26 (Telefonla) - Elek.-

gün için müdafaasma ehemmiyet 
1 erdirilmişti. Hiç bir cebir ve hiyanet Millet Meclisi bugünkü toplantısın- trik istihlil: vergisi tenzilatın dan is

verdikleri iki yer var: Biri Singa- h~tet~ önünde tereddüt etmiye- da Beden Terbiyesi Genel Direk- tifade edecek sanat müesseselerinin 
pur, diğeri Birmanyadtr. Çünkü ce ~:dır. . . . . törlüğünün 1938 mali yılı kati hesa• kilovat saat başına ödeyecekleri 
bu yerlerin elden gitmesi, Pasifik Oıger cihetten hızım ınsan ıve bı hakkındaki ltanun liyihalarile elektrik istihlak resmi a13ğıdaki ıe-
d ... ın· "'j'' d n , asına ka- malzeme menbalarımızın onlann- 1108 eayıla maaı kanununun bazı 1 kilde tesbit edilmiıtir. 
emzını .., HZ o anın k' d k d h · ld ... d 

• v 'b' c· d ed"l ın en ço a a genış 0 ugu a maddelerini değiftiren kanunu ka· Pamuklu mensuca.t fabrikalan 
pay~cagı .. gı 1• •. ıne yar ım . 1 

- ~ir ~ak.ikattir. Fakat b~ menba ve bul etmiştir. % 56 kuru~, trikotaj fabrikalan 
mesıni guçleştırecek ve belkı de ımkaınlarımızın ancak hır kısmı se- % 86, obi1· en fabrikalan ~ 49, 

t k f b d'J · · H ·ki · d Bundan sonra 27 Birincikanun I' Hindistan sınırlarını ehli eye so- er. er e ı mı;ıtır. er ı mızin e 
937 

"hind .. ak" .. df..-ğirmenler % 77, harç sanayii 
kacaktır. z .. lım harp sanatinde öğreneceğimiz tan eb~e mute ıp gu~ler- % J 1 cam ve şişe sanayii % 56 

dah b" k ı d ö .. ·· de vukubulan ır earsıntıdan felake- ' . ... • 
Vasington konferansında veri- a ır ço şey er var ır. numuz- ... 1 '- ı d boru sanayıi % 14 kagıt ve karton 

~ • de şüphesiz kederli anlar da vardır te ugrayaın ann aı;urtan mıuın a fev- f b ·k 1 ~ J 9 ' ·• · k f b · 
len karara göı·e - gelen haberler Arazi kaybedecegı"''z ve bunu g,.: kalade hizmetleri görülen bazı mah- lcaa!rı a:rı34oK 'b~k ıdıp~ a rı-

w •• t 'k b n k• l 1 Ffı ı_ -'-k d an ıo , ara ıı emır ve çe• 
şayet dogru Jse -- mut efı ler . ~ alma~ ç~tin ve pahalı olacaktır', Bir ~m .. arın ceza annm a n~ ın ~- lik fabrikaları % 45. 
devrede Avrupa. harp sahnesını çok ınkısarlar ve nahoş sürpm:ler kı. k;-nun layınan da kabul edil· 
daha önemli tutuyorlaı·. bizi bekliyor. mıştır. . . . .. 

Bu görüşün de sebepleri ko- Almanya haziran 940 tarih~dekl .. Meclıı İkincikanunun hefinci gü. 
. . . Fransız bo~unundan sonra Inglliz nu toplanacaktır. 

!aylıkla anlaşılabilir. Pasıfik har- ada.lannı ıstllAya teşebbüs etseydi ve ---
binde teşebbüsü ele almak, Ame- ayni tarihe doğru JaPOnya. İnglllz lm
rikanın, orduları ve donanmasile paratorluğu ile Birleşik: Amerlkaya 

Ankarada Atatürk 
savaşa girişmesine bag"'lıdır Hal- harp il~n etseydi bi~ ne ?üyUk bir koıuıu bugün yapılacak 

Ortaokul imtihanı 
Ankara 26 (Telefonla) - Dev

lot orta okul imtihanının eleme bö
lümü önümüzdeki yılda türkçe, ma
tematik ve tabit ilimler derslerinden 
mürekkep olacaktır. 

· felaketın ve can çekişmenm bekledl-
buki büyük Yeni Dünya Demok- ~ini kimse tasanur edeme2dl. Ankara 26 (Telefonla) - Ebedi IB :1. .k k a ~ I er s 
rasisi henüz bu i~e hazır değildir. Fakat şimdi 941 ilkkanunun sonun- Şef Atatürk'ün 1919 da Ankaraya 
Avrupada ise Almanya ile dövü- da kolay olan sulh za.nıanı hayatımız- ilk defa ayak baıtık.ları günün yıl Jhtı·ka"r suçunun hududu 

' dan topyekfin harbe geç~iz büyük 
şen iki kuvvet var: Sovyet Rusya dönümünde yapılmakta olan Ata· 
ve İngiltere. Almanyanın aradan (Devamı sahife 2 sütun 1 de) türk'ün koıUl!luna diğer bölgelerden Ceza mahkemesi bir aiinde 30 
çıkmasile Avrupada harbin bit- girecek takımlar tehrimize gelmit- ihtikar durQfması yapDUf. Bu kadar 
mesi Paslfik harbini kolaylaştıra- Kadıköyünde ÜÇ lerdir. Koıu yann (bugün) saat ağu- cezalara raimen. ihtikar suçu-
cağına göre, gayretlerin Eski 14,20 de !fapılacaktır. nwı bu derece sıklqm.ası birkaç 
Dünya üzerine toplanması <cBü- ev yandı bakımdan dikkate değer. Ahlak 1 

S•N&APUR buhranı mı. cezanın ibret vermeyeı yük Strateji o ye uygun görülmüş Dün saat 14 de Kadıköyünde Ce- ı yebnemesi mi. bizzat ıuçlularm ih· 1 
olabilir. Böyle bir kararı olagan vizlikte Keresteciaziz sokağında Ha- ı tikirm ne demek olduğunu lıilil 
kılan amiller, bir taraftan Al- ralamboya ait olup Ermanak Saraf.. KORSANLARI öğrenmemit olmaları mı? Her bal-
manyanın Rusyada zorluğa uğra- yan adında birinin kiracı bulunduğu , de ted'kik edilecek bir mevzu. 
ması ve Sovyetıerin fusattan ısti- 5 5 nu~aralı ev<l~n ya~gın _ç~~~ıştır. Fakat bir nokta var ki bilhasaa 
f d d k t . b Ateş suratle genııılemış, bıtışıgınde· dikkatt: değer: Bir tacir 11 balya 
a e e ere aarruza geçm!ş u- ki 57 ve 59 numaralı evleri de sar- iYüz sene önce Japonya- patiska, 500 top pazen ve saire 

lunmalan, öle yandan Ingiliz 1 mıştır. 5 7 numaralı ev Raif Gökbo· • saklam1'··· Tam vurgunculuk. Bil- 1 

ordularının şimal Afrikasınd.ı rnya aittir. Evde kendisi oturmakta· nın iÇ yüzünü gösteren mem hangi vapur iskelesinde bir 
Bingazlye varmalarıdır. Afrika-! dır Bayan firdevse ait oldu 1u anla- tarihi roman büfeci de S kuruşluk sandviçi beı 
daki bu hareket daha fazla gelişir ı' sılan 5 9 numaralı evin kiracıları da buçuk kuruta sattığı için yakalan-! 
de lngilizler orad~1,i bütün Mih- Süreyya ve Kemal ... dir. . _ mış. • 

. . Yangına, gt•.,mege gıden 5' nu Yazan: İskender F. Sertelli , İhtikar denilen suçun ,ekli ve hu-
ver kuvvetıerını yok ederlerse Ak-,maralı eıvin kiracılarının sobayı ya- Yakında AKŞAI\I sutunlannda dudu iyicıe tayin edilmelidir. 

Nccmeddin Sadak nar bi .. haldi! bırakmalarının sebebi- okuyacaksınız. Küçük kabahatlere göz yummak 
,Yet verdiği anla~ılmaktaclır. Tahki·ı liçin değil. asd suçlan daha ağır ce-

(Devamı sahife 2 sütun 6 da) jkırta devam ediliyor. I,._ ____________ , zalancbrmak için ... 

mihver kuvvetlerinin 
kurtulması güçtür 

Londra 27 (A.A.) - B.B.C.: Llbyada 
mihver kuvvetlerinin büyük kısmı 
Blngazin.i.n 150 kilometre cenubunda 
Gedabya'da. toplanmakta.dır. General 
Rommel'in görünüşe göre maksadı, 

burada bir dümdar muharebesi ve
rerek asıl kuvvetlerinin Trablusa rlca
tlni tem.in etmektir. Mihver kuvvet
leri şarktan ve şimalden tehdit eli.il
mektedir. İngiliz kuvvetleri, Gedab
ya'nın cenubunda da harekette bulun
dukları cihetle Mihver kuvvetlerinin 
kurtulması güç zannedilmektedir. Al
manlar, İtalyanlardan aynlmı.şlardır. 
Bingaıinln şarkında çevrilmiş olan 
mün!erld İtalyan kuvvetlerinin ~kıbe
tl ha.kkmkda henüz katı haber gel
memiştir. 

Roma 27 (A.A.) - O. F. !. : 
Şimali Afrika muharebelerinde ba
şından yaralanmış olan general Bo
carelli aldığı yaralardan müteessi
ren ölmüştür. 

Londra 27 (A.A.) - B.B.C.: Dun 
akşamki Rus tebliğine göre Rus kuv
vetleri Kallnlnin garp kesiminde ve 
cenubu şarki cephe.sinin birçok ke
stmlerinde düşmanla rnuharebel"r 
yapm1şlar ve ilerilemeğe devam ede
rek birçok yerleri ve ezcümle MoSko
vanın 80 kilometre garbinde k!Un olan 
Naro!ominsk .şehrini geri almışlardır. 

Rus !stlhba.:ıt bürosuna göre 13-2!'1 
blrinclkAnuna kadar Lenlngradın 115 
kilometre şarkında Volko! kesiminde 
cereyan etmiş olan muharebede Al
manlar bo1.guna uğratılIJlll}, 6.000 Al
man öldürülmüş. 200 makineli tüfek, 
26 tank ve 18,000 fişek ele geçlrilmlşUr. 

Alman radyosu spikeri, Alman hal
kından Rus cephesinde harp eden as
kerler için yalnız kürklü ve yünlü eş
ya değil, kayak ve kayak techlza~ 
da. istemi~lr. 

Londra 27 <A.A.l - B.B.C.: Bu sa
bah buraya gelen haberlere göre Rus
lar Kaluga şehrini geri atmış!artlır. 

lngiliz - Amerikan Manita limanı 
harp kabinesi bomba anıyor 

Bilhassa strateji 
meselelerini 

tedkik ediliyor 

Londra 27 (A.A.) - B.B.C.: IngiUz -
Amerikıin harp .1ecllsl, dün de B. 
Rooseveıt ve B. Churchlllin tştlraklle 
toplanmıştır. Bahriye Nazın albay 
Knox müzakereleri memnuniyet verici 
diye tavsif etmiştir. ÖğrenlldJğine 
göre harp meellsi, bilhassa kara, deniz 
ve ha.va. stratejisi meseleleriyle meş
gul olmakta, levazım ve Lstihsal~ta da 
ehemmiyet verilmekle beraber, bun
lar ikinci plana. bırakılınak1:adır. B. 
Churchlll, Amerikan kabinestnln top
lantısında. "1a bulunmuştur. 

B. Churchill 
Kanadaya da gidecek 
Londra 27 (AA) - B. B. C.: 

Elyevm Vaşingtonda bulunan lngi
liz Başvekili B. Churchill, gelecek 
hafta, Kanadanın merkezi Ottava 
şehrine giderek lki gün kalacak, Ka
nada meclis· lin iÇ'timaında. hazır 
bulunacaktır. 

Kareli' de Rus taarruz
ları pü&kürtüldü 

Helsinki 27 (A.A.) - O.F.İ.: Fin teb
liil'ine göre Finler, Kareli berzahmda 
birçok Rus taarrın:larmı püskürtmüş
lerdir. 

Amerikalılar birçok 
Japon hücumlarım 

püskürt tiler 

Londra 27 (A.A.) - B.B.C.: Ame· 
r1kan harp tıebli/nne göre Filipln'de, 
Luzon ad:ısında,Lh1gayen körfezi kesi
minde Japonların müteaddid saldırı.t
lan püskürtülınilş ve diğer kesimler
de düşman f:ınllyeti topçu düeUostlne 
inhisar etmiştir. 

Amerikan ku\·vetleri, ManllMan 
190 kilometre uzakta. Agno nehrlnda 
mevzi almşılardır. Antlmonar mınta• 
kasında. Japon tazyıkı artmaktadır. 
D~man takviye edilmektedir. 

Japon tayyareleri, ManiHinın açık 
şehir ilin edilmesine r:::.ğıncn Um:ın 

tesisatına. ve oradaki gemilere dün 
birçok bombalar atmışlardır. 

Çin İngiliz askeri 
anlaşması 

Çung Kniıt 27 (AA) - O.F.1.ı 
İngiltere hüklırnetile mareş!\1 Çang
Kay-Şek arasında ukcrt bir anlar 
ma imzalanmıştır. 

Rangon'da 17 Japon 
tayyaresi dü§Ürüldü 

l-0ndra 27 {A.A.) - İnglllz ve~ 
r1kan ta.yyn:relerl Ra.ngon üzerinde 
17 Japon tayyaıuln1 düşürmilşlerdir. 
İngillılerin k:ayıbı 3 tayya.redir. 
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Aile facialarından bir sahne: 

1 

Genç kız - Eyvaaah!... Çorabım k çtı! ... 



AKŞAM n Klnunuenel 1M1 

( Geceki ve Da Sabahki Haberler ) 
B. Churchill'in 

nutku 
(Bat tsafı 1 inci aahifecle) 

terUtiler ta~. İngllterede 
imal e4Den 'blJ'ik ..,,,._ dllJpa 

Çin - Japon 
kuvvetleri 
çarpışıyor 

flmdlden a.tmata bqlam\f1ır. 942 se- iki mintakada ıiddetli 
nesinhı sonunda "'""tinden çog iyl 
bir vaziyette bulmıacatumzı ve 943 muharebeler olduğu 

(~~~~ı 
Sirenayka' nın işgali 
t-amamlanmak •• uzere 

lngilizlerin 
Libyada ileri 

hareketi I 
Yeniden 13 binden fazla 

esir alındığı bildiriliyor 
aeneslnde geniş mllcya.sta harekete bildiriliyor 
seçmek .taw o1aca1mı dlfiinmek Luzon aclaaında Japonlar beş Kahire 26 <A.A.> - orta Şark ın-
matuı bir hareket olur. gillz kuvvetleri umu.mı tararglhmın 

Nihayet biz dünyadıt en asil vazife- ç-. KinK 26 (A.A.) -Çin mu• koldan Manilla üzerine yürüyorlar tebııtı: 
lerdm birtni Ja]nıs meaıletet1er.im1 hareLe meydanından Çung King"e Barka etrafında ve Blııga.zl ceou-
deği! c:Dler memleketlerin hlrriyet gelen telıgraflara göre Hunan eyale- Libya ceplıeü: Çmpmba günü niıJ.emıiflerdir. bwıda muhtelif durumda. lııhilAl ha-
davalan hesabına yaparken kurtulu- ti timalinde ve Hupeb eyaleti doğu• Bingaziyi işgal eden Britanya k.uv- Japonlar Bomeo adasına da yeni- linde bulunan mün_!erit düşman müf-

:;.ı!:· :::U:ınmi :::e~ın:::! _. Çin ve Japon kuvvetleri ara- '9'etleri ileri hareketine ~evam etınit- den kuvvetler ~lar ~· bu ~erııı:Ü§ln=~~ ~· ~' 
kendine layık olan mev.kll alıyor. Da.- nıda ıidcleıtli çarpl§malar olmakta- lerdir. Mihver kuvvetlen acele Trab- kuvvetler harekete geçımşlerdir. Ja- ~ b-ı sinde b 

1 
uyor gibi gö-

ftDUU lnandıkça ye yenilmez bir dır. Şarki Hupeh'te Kvanbiyi iıı· hı. istikametinde çekilmekte. Bri· ponlann bu adada ciddi bir hareke-~~ u un 
azimle hareket ettlkoe aelAmet yolu- gal etmekte bnlanan Japon .Jmvıvı:t- taıaya kuvv~~ kencülerini t~p te geçmek ~ed~~i. ~ılıyor. Jedaıbya şl~de kal"lflk bazı mu 
nu bulacağız. Rus ordularının ve mll- leri, Çinliler tarahndan piıskürtiil- eylemektedır. Bır taraftan da İngiliz Evvelce de eoyledıgunız pbi Bor- harebeler olmuttur. Bu arada kuv
letlnln vatan topraklarını şıe.nlı ~ü- mü§tür. Çinliler, şimdi fdıri tekrar kuvvetleri dalgalar halinde hücum- neo adasında mühim petrol maden- vetlerimiz, cenuba. doğru ka.çrnağa te
dataalan nazi rejlmlne •e sulınune İICal etmit bulunuyorlar. Kiangau lar yaparak Millvercilerin ricat yo- leri vardır. §ebbüs eden düşmana. za.ylat verdir
tlerin J8.m~r q~. Bu J'8.l'&lar eya}etinin ceoubmıda ÇinJiler lJang lmıu tahrip etmeğe çahşvıorlar. Ma}ezıy9da vaziyette değiıiklik mi§ıtlr. Bu muharebeler netfceslnlde, 
J&}nız ~- vucudünü değil ru- tdırini tekrar almıtlarOır. Japon Britanya kuvvetlerinin ileri hare- yoktur. lngiliz ve Japon keşif müf- diln 6 Alma.n taııkı muh~rebe harici 1 
hunu da ıDehirlyl. ' ' ıc...etleri, timdi cenuba doğru .ileı- keti eanamnda B~nin fimali pr- rezeleri faaliyette bulımınaktadır. edilmlş! bundan başka 3 Italyan tan- ı 

ta ya lemelııteclirler. Ve cenupta mulıare- kisinde bir çok kalyan gruplannın Japonlar Raııgoona karıı ymiden kı, 11 Italyan zırhlı otomabJll, 11 AI~ 
Kendini beğıenen Mussollnt flmdi- be devam eylemektdir. kaldığı anlqılmaktadır. Brİtallyalı- hava taarruzlan yapmlflardır. tan hafı!! ~ ~ :m~e 

elen yıkılıyor. O artık bir uşaktan, blr lar bir taraftan da bunlan temizle- . . • 1 . . . talyan ~ ve e 
esirden efendilerinin elinde sadece blr w __ 1 la Şim..ı.:.... k d 13 Hincliatandaeı ngiliz kuvvetlerı terkedilen mühJ.m. miktarda harp mal-
lletten başka bir IC!7 ~ildir. O le.en- F•ı• • 'd k• ~ege~ıııyor r •. ~,.e a a~ Baıkumandanı General Wawe.Jl sııemesi ele geç1rilmlştir. 
d1 çalışkan milletine biiyiik lZtıraplar 1 ıpın e 1 bin es.ır aklıklan ~l~lm~tedir:. Çunkiıng"e gitmif ve orada 3 gÜn Bu bölgede aynca esirler alınmıı ve 
te!rtlrdi. Büyüt. fftıalıklar yaptı. 0- ~ekab~ bagiinlcü ~n~ gor~ kalarak Çin Baıkumandanı Marepl İt.aıyao hastanesinde de bir miktar 
nun Afrika imparator! .. -. e11nden et ol stoklan Jngılizler Sirenayka denilen Bmgazı Şa K _c::_L'I •• _ •• rur·· B yaralı İnglllz a.sterleri bulunm'U§tur. 

"'5.. p r L__ • !!_, b" !L! •• • • d llg• ay......,.. e gOl'UfDl\lf • U .-...ı ... d Soll -~ .... alındı ve Habeşistan turtanldı. .-..anunm 11gaun.ı ır ıuu. gun ıçın e ah . .. .. elerin Mal Hudut bölıır..._.. c, um ..,cwu.um-
Pransız bozgunu esnasında pek za- tamamlayacaklardır. Band.n 80llra sey .atin ve 80~ ezya da miin1erit blr düpan gamizonuna j 

1Jf ve fena techlz edllmlt olan Şaıtc 500 kilometrelik çöl ve çölden aon- ve Bınna~yada]u hare:ketlerle al&- memap bir milfre7:e ylyıecelc bulmalt 
erdulanmız şlmdi Tahrandan Bfnga.- C - Ü Manilla -:.L ra da Libya denilen asılTrablua kıs- kası oklugu. burada Bırma"?>:a yo• için b1r çıkıt teşebbfisü Japmıftır 1 
stye, Halepten 'Ye Kıbnstan Nll ııahll- uma ~ ... • • a,,.- mı gelir. General Wawell 9'1ün bat- lunun açlk .bul':'nd~~ .~~ alı- Bu teşebbüs pöııltürtülmiit nı hafif , 
lerlne tadar bütün bölgeleri kontrol tehir ilan edildi lanırıcmda dmmU§lu. Bu defa Bri- nacak tedbrrlenn gorüşüklugu mu· dört diilman tankı muharebe harici 
ediyorlar. Llbyada taarruza geçmek tan :alılar kuvvet büyük üetünlü- lıakkaktır. edllmfft1r. 
~ aylarca hazırltmchk. . .., Y. • 1 çe _L_1,. -L • Şa L -'- • d "d Halfaya.da. çeınber içine alman Mllı-• h b• Nftyork 26 (A.A.) - Manila- ge maliktir er. Fakat mün-..ııııt yo- Şark --.-eu: r& c"'l'Desın e ~ı • ffr kuvvetlerine yi~elt getiren kil-

Libya ar 1 dan haber Yeriliyor: Düıı Lin~en hmun uzBJnua ba ku-neıtia be.den- detli muharebeler oluyor. Alman ~ük bir gemi aahra topçumuzun taar-
Cölde altı haftadanbed _yaplan bü- körfezi yabmndald bir tepeden g3k meaini gÜçlqtirecek,. Mihver lr.uv- tebliği Sovyet kuvvetlerinin Doneç rnzmıa. uğramı.ştır. Gemiye tam ıa

Jilk muharebelerde her ik1 taraf_ da yüzünün uzaklarda kızıla boyandığı vetleri bitik.is ü.lerine yaltlqarak havzasında bir çok taarruzlarda bu· bet.ıer olmUf, karaya oturmq ve ta

Ue VllLI 
Karne ile ekmek 

Ali - Gene kara kar. ne dil· 
§Ünüyonun Veli) .• 

Veli - ay bapıvlan itibaren 
ekmek karneye binecek dedi
ler de ..• 

- İyi ya itte, bmıa üzülece
ğine aevin Veliciğim 1. •• Ekmeği
mizi iUa.f etmiyeceiiz. mıamuz 
ziyan olmıyacak.r .• 

- Ben ona zülmüyoruın Ali, 
beni düıündüren ıey, evlere da
ğıtılan fişlerde yaptığım bir yan
lıtlık 1.. 

- Sakın, ev balkJndan birini 
yazmayı unuttun mu) •• 

- Eveti .• 
- Hay koca dalgın bayi .. 
- Dalgınlıktan değil canım, 

fitin altında yazılı bi'r nota uy
dum 1 •• 

- Neymiıt o not bakalıni L 
- Deniyor ki: «Mektepte 

leyli bulunan çocuğunuzu fişe 
yazmaywnb Tabii ben de emre 
uyup yazmadım. 

- Pekala etınipin, bunda 
üzülecek ne var) .• 

- Ne var olur mu Ali, Çocu
ğa ekmek alamıyacağız demek 1 

- Öyle amma o da mektep
te yiyecek! 

- Oram öyle, fakat diifün ki 
yılın alh ayında mektepler ta
tilr.. Çocuk sen'etıin yansım ev
de geçirmek zorundal .. O za
man haJimiz nice olacak) •• 

- Haaa. timdi anladım işin 
lıüvesinil •. Meier aen düıün
mdtte yerden göğe kadar baklıy-
1Dlf8m Veliciğim. Hatti çocuğa 
haber ver, ani düşüınceye o varbtıyük _?lr _§lddet g~rml§tir. Çolde görülüyordu. Bu alevler. yanmakta daha müsait bir dunnna aiıeceller- lundukJannı. bunlarm Lep9inin tard .. mamen ya:nmıştır. 

late muşkülMı yüzünd:~~ olan b6ıyük petrol stoklan idi. Ja- dir. Bu sebeple Britanya bnoetleri- edildiğini bJ1diriyor. Tel>liğe göre Bava lmvvetlerlmlz, kara lı:uvvetıe- AJiM1i 
~ ı~:.u:;::-saman maın: ponlann bunlan kullanmama1an iıin. çöle geçerek Trabluaa doiru Leningıaddan ,.apılma.k İ9teDİlen ~ir rtmızl ldmaye ecleıek harelit bölle- '-----------..-

mı f •• 

:1ıamadık:. Biz aneaık İngiliz ve Ame- içiıı Amerikan kuvvetleri, etoldua ileri urekeline dev~ edip et- çıkıt ~~eti tetebbasü de . netice =.m ~ ~ ~ ı ·ı il A ..!1----
rlbn tan1darmuı Te tanareJerlnln Met 'Yel1Dİf)erdir. A,m zmumda ~eri belli d~~tt. vennemiftir. Moeko':a. mıntabsuı- devam eıı:s.ıenur. ngı tere e mer~D 
adet ve clnsce ftsttınıtıttıne gilvendik. Damortie ile Baroang arasında 36 Vak s-lda: Fılipm adalannda da Scıtvyet kuvvetlemmı ~ (ltmd1 ıs,ooo den fala Alman n cBüyiik StrateJI• 
tık defa olarak bu ınahıemenJn yardı- Ja.;:on sem.isinin açıleta dola,biı sö- muharebeler pddeeini b.,.,..._.den AJmanlar tarafından taıdedilmiftir. İtaJJan esiri ııaaıa.n8J'8 yahuı ba bil- kar 1 labili ? 
mı ile dilımana t&l'fl mtlavi sUAlılar- riinmekte idi. cı.... ~or. Japonlu Lmoa ada- Sovyet menbalarmdan selen ree- gedetl iisera. bmp)anna gelmif bu- ar an ne o r • 
la çarpıştık. ' Tank uharebe • ..ela 2 aoktaya yeniden •• çı· mi haberler fiddetli çaTpıpnalar ol- lunmsktadır. Dlter bölgeleıU aıı- • 
Düşman ordu1annm Bll'enatk'cl4ı: .ı. m aı brmqlu. Japon kuvvdleri timdi duğunu bildirmektedir. Sovyet kuv· nan ealrterin ayılması f'1 henttı bit- (Bat tanılı 1 İnci sahifede) 

kuvvetleri takriben llO bin k1f1 i · Manila .c6 (A.A.) - ~ bet koldan ManiDa üzerine yürüyor- vetlerinin Moeitova noktasındaW ınemlftlr. deniz. ~ elde edilerek 
Bunun üçte blri ~mandı. cenubu tarkl cephesinde taQld art- • 9-umm 1ll!lPtl ~ .... Kalap tdıırint el• weçhdıilde:ıluden Britanya kuvvetleri 600 Yakın Uzak Şark oıu emniyet 

Demzlen:le maktadır. Bu kesim<le bir tank mu- mektectir Hong Kong'un zapb üze-lbahaediliyor. Kaluga. Tulanın timali b• ı...:.... • • ve Y .. 
Denlzlerln mavi llllarmclan da bize harel>eei cereyan etmelttedh. Her riae Japonlar -i oenaıhlannı aai- ~e, Tula ile Viuma arum- m ~· 11D1f altına alınmış olur. Böyle bir va· 

"1 haberler geliyor. l>Ufmanm btlttl:n iki tarafın da za)'iab aiırdD'. Şimal lamlachklanndan hareketlerini ge- dadır. .._. H <A.A.> - oaeıtıe del~ ziyetin bütün harbin gidişi üze-
pyretlerhıe ratmen mllletıerlmlzl cephesinde Japonlar topçu atetleD- polo JUdılı bir makalede fnctıtsterln rbıde yapacağı tesirler pek büyük 
Otyanusta btıt>irine ballayan hayat! tÜ 1111119Yen nolrıtalarda teluıif etmif- • le M · ı ı"""" ş f Noele kadar Libya aetermı blıtreme-
muva.sala hattında durmadan mti- ı..m. Ba kesimde bra hareketleri 7 iirkce terım r 1 1 e dDderlnkMn bahsettUrten IOIU'& dlJQll olacaktır. . . 
b1mmat dalgalan~. 18 ay eneı limrtili1r übim deiildir • ki: cÇarpJflllalar çetin olu:70r, çilntil Bundan başka, bütün şimal 
btrçoklannın yıkılmış 'ft mahvobnut Lmon m d clii • cepıhel ria- 1I .. İ:r:ıgUlz kuvvetleri her tilrlil vesaitle Afrikasmm İngiltere eline geç• 
sannetıtmhi tngUlz lmparatorıutunun d -..1. .~ddMIDIDtli .:-L-• ;..._ kten yiikaeğe kadar her Dü· bı·r mnddet Mec1!-te tech1s edilmiş eoo bine yatın mev- mest İtalyayı çok ürkütüyor. 
lbndi esklılle mubyeae edlleıınl}eeek 8 

.- " e mu rauaaer kuld • kıl yaz) D .,. WJ cutıudur. Pabt buna ralmen Al-
4erccede oldutu ve her ay daha. mv- ,_ eltili haber •eri1melctedir. Bil- o a yem a a meıgu) oldular man " İtalyan :tunet.ıer1 blu'aman- ÇOnkü böyle bir sonucun, Sicilya 
fttlendltt bir .a1aadır. NDıa,.et be- tün F'ilipin edalannda laava faaliıre- den ven1ecektir ca harp etm~. adUJnı, hatti İtalyanın aşağı kıs-
nlm lçln haberlerin en !ylsl olan bir ti deYam etmektedir. mım tehlikeye düşürmesinden :m .!n':~!:'::~ ~ Ma~l!a aç!" ~hir m~~~ ~:;:::.> .,;,-!'~~: Sei'İ!n": ~~nVet!;t:>öile = Batınlan gemiler korkanlar vardır. 
Birleşik Amerika hlrrtyet daftA ul- ilan edildi Lota• fizik. jeoloji, kimya. ma- Büyük Millet MeclİIİDe plerdt bir ~ rı (A.A.) - O.FJ.: Hong - Müttefiklerin Avrupa ve At-
nmda kılıcını çekmiş '" kınmı mala JleQoık .26 (A.A.) - Manila, ıtemati.Jc ve zooloji dersleri jçin kabul müddet meıgul olmuılardır. Keme'&& bir İ.ng1l1z denbıalııst, bir lan.tik harbi bakımından düşün· 
atmıştır. b-r~ cuma gCinfi. açık td-U jlb edilen tüıkçe terinıleri göıteren v ı • A k d gambot ve 1 toıpklo batmlml§br. dükleri yeni bir teşebbüs de Af• 

Bütlin bu mühim hAdleeler Amıpa.- 9!'-:-"" - . d l a 1 n ara a I.ondıa 2'l (A.A.) - B.B.C.: Borneo ' 
nm esaret altına alman milletlerine ed:ilmittir. ıtldtçe ~er cep kılavuzu a 1Jk a - adaamda Saravak'ıa Hollandalılar 2 , rika zaferile beraber garbi Fran· 
°IK'.şlanm telcmr tlJdmnak lmkA.nmı ~ ~P 1j:'r!imı':f w ~';;. Vali ve Beledi1'8 ReW d<*kr L6ıtl Jepm muhrlblyle btiyü!C bir Japon sız Afrikasında Dakar limanını 
';ı:tr~azl boJUDciurulu .ıtmda yeni noterlik tiin obl v: :.üeı:.e.d:imizde ve ~~ ~ nakliye ~ batırmışlardır. ete geçirmenizek olabillb~· :u su:~: 
blan on tkl kadar 8*1 Avrupa dev- Ler öiretim tuf>eeıinde yalnız ~ ket etmemen enel bütiıı ka.yı:Dabm- v f • R 1 Atlan tik d har ın e mu 
lettnde her smıfa ft her d:lne men- '--anunu mn• ... kkaık bu terimlerle ders ven: lan t.oplaJ'&191k ekmelin karne uu- as 1 ıza yı ftkler büyük bir ilstünlüt kazan-
IUP halk kütleleri kartulaf sa&ttnı R lecektir. Bütün öğretmenler kendi ıne tevzll hususunda. tatbiö edilecek mış olurlar. 

n bir k~~ ~o:= den ~lanna ait olsun veya ol· usuı haJckmda kanatıerlnl sormuştur. soymuşlar Bütttıt. bunlar hAdlselertn gös-ertetıge N --'---.!- .., __ 1_ maaın ıcap eden yerlerde ıKSzle ve- vaıt 'N BeledlJ'e :&eW b'a Jıwnuta +-"lotarfn bakarak vi1Y"iitülmtlf belı::lfıorlar. ot~ yapaımy&çaa.• ya yan ile ba terimlerden bqkaeun Ankanwla t.em1L5Jar ~pacKar. .... .. ~'" e .1 - -

Blrleflt Ameı1b Bt11ta OQaııusta lan : .. 1-- halckmda bllaıımu,acak •e kullandımıaya- Anbra 26 (Telefonla) -1.tan- Kurnaz bir laramm his- düşüncelerdir. Değerleri, l&dece 
IJt. 'bir~~ bm- ~ caklarclır. bul Valiai Doktor B. Latfi Kırdar objektif bir hültsa olmaktan iba,. :;r: :.:nm~ ~O.:-~; hükümler var KOÇOK HABERLER bug~n ~. !eldi. .. latanbul metçiye oynadığı oyun rettir. Bu ihtimaller gerçekleşse 
loln ve Ub7'& •feııı ı.;tıa bbıe g&ıder- oeftrine aıt muhtelif ifl.er ıçın aı:1'a· Sevimli nnatk&r Va.afi Rızanın de bunlarala harp ne Y>itecek, ne 
dtllnls cepisaoe JUlbmı w her '87- ....,_ IS ('l'elefanla) - = * Birkaç gün evvel zimmetine 102 dar Vekaletlerle temaslara geç ı. m e11Welk.i gece soyulmu,tur. Üstü sona yaklaşacaktır11 Janonya har-

::· evveı!tmA~~uh~ ==~:1~a. ha- kuruş geçiren Ka.sun17" ::!iy~~ Yerli mallar pazarında başı temiz, kurnaz bir hınız. evvelki bi, yıllarca bitecek bir dAv4 de
~ netı:mıe her teY -:ı oı: mia.18l'8k Bl.yik 1ıllllet llecliame ==-~.;!':: a. n dördm:cfi satı§ usulü deiiftirildi gece. _Yaafi Rızanm ~e ~tmif, ğfldir. Avrupa harbinin ala.cağı 
d'Jlu için muvnffaldyetle devam. et- '9'8rm1flıir. Bu liyllıaya göre her M- aorgu bAtiı:nlitlııce ~ edllml$lr. İktlsad v~tftletiniden gelen emir ::: .. mne ka:T b~~etç:iye ea- şekil de ancak gelecek yaz, Rus • 
tldlme.sl ilam gelınlııtlr. ll1'e mahk!Dlesfntn bulundutu J9l'de * F2kri adında blr adamı 'ttsküdar- üzerine Yerli Mallar pai:arıaruıdıa her ann °.er e . u ugunu aor• Alman ı asından sonra 

lllroot khnseler .TapoD7&1Un bir tek lhtbaca goıe bir veya birkaç noter d& Va.mvay ı.sta.s.yonuna götürmek vata.nc:lqa istediği cins tumaıJtan be- muttur. Hızmetçı: . . çarp şm .. . 
d:ncJe Btrleştk AnıerHcaia. ve İngll- buı.ıacaıt ft noterler ilmühaber mil- bahanesfle preva.ntoryom clvanna şer metre satılmıumıa etinden itlba- - B. Vasfi Suadiyededir; de- belli olaeaktır. Bugun verilen ka
teıre lmpanıtorluiUna taqa haıt>e gir- easuelert ıeJsl '" azalılı:lan müıstee- götÜl'el'ek bigatla ya.raJac:bktan sonra 1't!ll başla?lJDlfbr. Evvelce, bu tevzf- y.ince: rarlar, ahnan tedbirler su1 mü
mealne hayret et.mlflerdir. Blz ise 18 na antaıl* da. da.h1l olmak ftzere cebinde'ki elli lirayı zorla alan Ruşen at tl§Jıerle ve her vatendep döMer - O halde. keaclieile Hllefonla dafaa hareketleridir. İngiltere ile 
Q evvelki mtıdafaa vazlyethn.lmen h19blr hbmete g1reml~ gibi w Bızmn auçiarı aabit g6rlllm.~. metre üzerinden pazen, patiska, A- görü,eyim. acele bir :itim var; demiı Amerika, ne Pasifikte ne Avııı
qln ~ geçmediğine ba.yret ~'--~rll ~~.,.:,.aklar -~ HJmm iç sene, Ruten OObazm da merlkan ben, basma vemıek ümere tolefonmı buhmcluiu ~ siımit- pada + ...... ~ı •. :ı -.a.asm' 

8 
.,,;-e-

edlylnız. v-- -e e _._.....,..... • ,,,.__ yedi amıe alır hapse lrıonulmaJanna :Japılm.Bta idi. tir. Hırmz Ahizeyi açarak: ~uuuS ııa.ıu 5u..ıu 
Bile Iı::aqı Pearl Haıbourda, Paalflkte, OJUDU ~.~met- karar ftrilnüftlr. , Şkndl bu .-ıı ~- mr _ A seıl misin) Vasficiiim, eeni nd§Jerdir. Bekleme aylarındayıa. 
l'lllplnlerde, llalezyada 11e p.ıtd Fe- 1111 bul~. ba4ta anna w- * Süleymanfyede boş blr arsadaki evde kaç ntıflls varsa. nilfus bapla bildi". 'ühim · • · öımeie Neemeddin 8lldak 
lemenk mr.~ Japbklan ..ı- t:ll o1amJ;vacatlardı. matıBIDde oturan Mümin Demir adın- Jstıenllen cıns maldan beter metre ~ m Jf ıçm g . 
kMdlerden 1JObra o,,nama1c lstedlkle- Noterler tutmakta old1*laııı deflıer- da bii't Dbıtaya milracaaı ederefC verllecektlr geldun. Demek bu ak§8m gelm.iye- • • .. 
ıl OJUDun pek tehlttı:ell oldutun11 her lerl harice ~. tendi- ham8e bahma.n lı::UJll Gilllann öl- Ba.yramckn sonra a_ ınahallelercle cebin; yarın tabah erken görü· Memurlara dün ilrincıka• 
halde flmdl anla.nQflardır. Birleşik lel'lne Terilen emanetler a 118ne zaır- dtitlhıft mi)ylemıpk. tevziat mahalleJt fbdas edlleeetUr. fiiriiz; evinde mj kalayını. diyorsun. nun aylıldan Yerildi 
Ameıtanm ve İngl.Bz impratorlutu- fmda alınmadıtı veya ı:nasraf1arı Derhal taıhldtata llrlfllmlt. Gill- • • • Mademki mrar ediyorsun. kalırım i .. . . .. . dün .-
nm membalan De .JaJJCn meml>aJan Odenmedllltakdirde bunlanö . mflza.ye-de zarın Oes8dl muayene edllince dotUm Kumaım fiatmı arttıran demiş ve telefonu kapamqtır. 2-~~bü~~ emn uzenne •• .....L.. 
NUm.da bir mub.yese yapıldıtı a.- de De ata.t>Ueceklerdir. lüm halin sıraamda dJ9andan mtidahalede bu- b• • -LL d Hizmetçi. efendiainin miıaafiıe n- nuuzae tün memm ve m•-.r-
man ıstfllJa ve mime b?1l kahra- mJnılttlar :rlne, yaş tahdJd1 ftJa Junuldulu,. bu ybden hem ooıtza- _ ır tem ~eme e de kalmamıı aöylemif olduğunu ... demlerin lkincikanun ~ V.'!'9 
manca madı:aveuı.d eden Çinin mem- ~iillyet veya da1resl 10.ı;tYolmak su- nn heıriı de 9QCutmı öld~ arılafıl- Buvük: Parmakkapıda bir tem narak, keadiaini yatak oduma gö- rilmiıtir. l.tanbul Belediyem _de d~ 
ı.ıarım batuiadıtumz saman, nfha- rettle TUlfelerlntden a.ynla.n not.er Dllfbr, Ofıapal yapılm!\k &ıere ceaed dlkt.111 bir eRll...,kı lamılf"'1 22 11- .. .. • ha lmn eli- memurlanna aylıklannı teni etmJr 
:ret lapoıryanm teı>ellnde asılı duran ve noter muavfnl.erine yardımda bu- morga lı:aldmlamk öltım etmfmda radan hesap etmıştlr. ı:vveıce de türmüt ve cgecenaz yro > tir 
Bas t&bdfdint düşiindiilümtız 'Z8.D19.n lunmak tUıere Ankara.da bir yg.rdım Wıldtata bef]anmlftır. JaZlldltı gibi, Jıumq f!atlarını arttı- ywek. yanmdan ayn}.mışm. • .. • 
Japon:vanuı h&reıreıt ne ihtiyat w sandılı kurulacaıktır. *Nalbur Rupen ve tzak adlarında remıyan bazı kimseler, tem.ıerle an- Neden sonra V~!i Rızanm baba- Ankara Hukuk fakülteaı 
ü1ı aellml teHf etmelı: da.ha gtlçleşlr. Bu tamınmı tatbikatında (Medre- 1'k1 düık:kft.ncı reçine lhtlttanndan !aşarak veya dotrudan dotruya terzi- aı. salonda elektriğin yanmakta ol- · di • 

1
• ı· tn 

1 
• 

IHılSm nasıl adamlar oldutumuzu an- settlltuzat ve nmrap> mektebi mezun- mı.hkemeye verilmlf, asliye lıldnci ce- !erin kendileri-, dikiş ilcrettnt arttır- duğunu göıünce, ıüphelenmiı, hiz.. aıp ID ta IJll& ame 1 
ıı«Uyorlar? Belk:l de onlar gerek lan, Hukuk Fakilltesi mezunu sayıla- za mahtemeslnde yapılan muhakeme maık 8\11'8W.e ktmıat fıa.tıarım latedlk- metçiyi çağınp ıoımq Te mieafirm ~ 26 (~ef~n~a~ - .A.J: 
tadilerlnin g~ dünyanın unu- cattır. sonunda auç'lan sabit oldutundan leri yiiksekllle çıkamıak Yolunu tut- yatak odasını açarak içeriye baJarur kara Hukuk Fakültesı :ıçm yem bir 
tamıyacakları deni wrlnce,. kadar ....................................... yinni beşer nra para cezrı.sı ödeme- muşlardır. tu. Odanın bomboı olduğuna ve or- 1 disiplin talimatnamesi hazırlanmıt-
mlcadelede &ebat edecel1mlz1 .,_u- beıtteatn lylllil için adıı.let ve sulh ı lerlne ·ye birer hafta diattnlannın }lallsettıttmız terzl de bu suretle talığın alt üst edilmit olduğunu gö• br. Talimatname talebenin yapmak• 
Jal'lar (alkı§Jar). yollannda yanyana. duracaklanna kapatılmasına. km verllmiştir. cllktltl elbise kumaıpnm metresini 22 ünce; kurnaz bir busızın oyununa ta eeıbes olmadığı itlerle dofrudan 

IBtıtba1ln sırlanm teffetmek bize tatt ve aMllDlaz br imanım oldut1l- Kaap Mehmet, Ihsan ri Hı~ liraya QJlı:a.nnıftır. Halbuki, yapılan diifülmü& olduiunu ~mlfbr. Meç- doirwY• aaç saydım itler ve bu saç• 
alt de1il4k'. Baıı•la beılıl>er gele- nu ittııif ede-rlm. dan, balr:tat 8uayip peynir lhtlk&nn- =~en bu~ 91~ya.~- hul hırsız. yükte h&fif pahada ağır lara verilecek cezalar hakkında hü-
eC gt1n1ente Amertkım ve ~ Ohurchfil nt1Umnu bitlrc:Ull aaman dan mahkemeye Yerilınll Oc\i dt. tev- zım ~ ıın 8f1 m ;ır. leri _u..L • .... h. k"" Ieri ihtiva etmektedir. 
91?111)11tam. ..-ı ~ iÇut, daHDal•rca e»-ıalnmnp. 1 k2f edllınllUr 8uçlu ~ ~rn~. leJ' &lQ-.cu acmıa aavutm--1• um 
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~:~t~~A::~:::~ [ll.. __ .,.;.._. __ • __ ı_a ___ • __ .. __ • __ • __ • __ L __ • __ R~-·---1 ıı:: ::7::::n 
Bedeker'i• ne ihtiyaç ıJat' ~ TiYATRO TENKiTLER/ Yılbaşı Nerede öz dil? 

tik uğradığım Anadolu ıehirlerin· Belediye Hep bir aiızdan: 
de~b,~~~~bane nerededir? - de- kooperatiti Seh·ır 1·1yatrosunda·. 'Ceza gecesi y~.Aman türkçeye dikkat! .. di-
dir..:!. Bir kısmunl% gayet doğru olarflk 

«Kitapçı dükkanı• kaadediyorum ıunu ileri sürüyor: 

sanarak: Sermayesi 1 milyon Eğlence yerlerinde tatbik - Konuşma dilimiz ne kadar p. 
- Romanlar ararıan bulunur, k Bu mevsim Tepobaşı salı.nesi tıya.b- 2 - Mevzu ve §8.b.ı8lar itibarile ha.- edilecek tarife zelleşti. Ne kadar berrak bi.r dil ha-başka 1ey yoktur! - cevabını verdi· liraya çıkanlaca romuzun ıst\JrbaHM yeni bir veçhe klka.te uygunluğu, line girdi. Yazarken de böyle yapa-

ler. verebilecek ma.b1yette teşebbüslere 3 - Sahne tertl.batmda ve üslUbun- lım ... Ayni pürüzsüz, tertemiz dili 
Umuma mahsus olanını sordum. İstanbul Belediyesi ş1mdik1 ı;erma.- glrlşml.ş bulunuyor. Burada. iki aydan- dakl ta.b1lllk, Eğlence yerlerinde tatbik edilecek kullanalım •• 

Sağlık verdiler. • yeslle ancak pek küçlHt m1kyasta. fş bert bizde tıya.tronun başlangıcında 4 - Tem.sil ta.rzı. yılb~ gecesi tarifeleri hakkında Be- Gazeteler dil çal1tmala.rının en 
Bir camiyi ckitapsaray» haline yapa.bilen beledJye memurlar koope- oyna.nan ilk telif eserler sahneye kon- Ta.mamile bitaraf kalmış olmak lç.lıı ledlye Re.Is muavlrıl B. Rl.fat Yenal belli batlı' gönüllüleridir. Temiz 

sok.ımışlar. Duvar ken.arlarmda yils· ratlfinl yen1den takviye ederek be- maktadır. Yine bu aylar zarfında se- tenkidimi tamamlle bu noktalara. 11- btirır_. arkadaşımıza fil izahatı vennıt- türkçen .. in üstüne .titri_Y_ oruz.. . 
• bo d ı l Orta -~ ....ı-ue ayn -"'-ede -ı iki teli! t!nad ettirerek yürüteceğim.' t b 

de yetmişi ' o apar. ycnııe ledlye memurl:ı.r1le halkın ihtiyacına J'U." re ı .............. JV.. 1 - Pi-sın mevzuu gen,.11ıM ... de «- Bilirsiniz ki Noel ve Yılh""ı ge- .' bö. yle iken ar sun evau::e me· ---• al Fakat -1--- ;.,. __,..,. bir eser alkışlamak fırsatı verU.ın.lş bu- JV y....... ..,...,, li. b h makb baraka maaaıar, mas ar... y.uuu. ..,. da.ha genlf şek1lde cevap vıen:"ır""" lunmaJttadır. Bunla.r blr müddet ev- bir aşk uğrunda evlMını terketmek celerinde bazı eğlence yerleri sabaha ae ar avag~.zı • .. uzu • .. -
çocuk otw-mut, gazete okuyor. ~ hale getirmeyi kararla.ştU'llllft . vel oynanan cMerdlvende B1r ~· günahını 1şllyen bir anayı ha.yat.m kadar açık kalmaktadır. Bu sene de yorlar. Bunun uzenne toYle bar goz 
min hangi kitabı aramak için ıelcli· Öğrendlğlm1ze göre belediye me- ne bu hafta tem.slllne baflanan •Ce- nasıl cceza.t landırdığıdır. bu gtbl müesseseler belediyeye müra- atıyorsunuz... Aman!.. İ•te makbu
ğin.i kaydettikleri deftet"e göz attım. murlar kooperatifinin sermayesi blr za• adlı plyeslerdlr. Birinci perdede satın alınan her caa.t ederek sa.at blrden sonra ça.lış- zun en başında ,u kelimeler: Muad
Karıdannda hep: «Gazete, gazete, mllyun liraya çıkarılacaktır. Bu hu- Bu yazımın bqında gayet ka.n.şık hangi blr süs gibi eve giren blr kadı- tıracaklan muslkl heyetlerinin masraf didin kıraat tarihi! .. 
gazete ... ,. susta ayrılacak tiı.hslsa.t l~ beledi.ye blr meV'ZU olan yerli eser, mJUl eser, nın o evin hayat şartlanna nasıl ve ücretlerine, müşterilere dağıtılması Eski. ağır, ağdalı diller alay et-

(Rağbet, gazeteye! ... Ne tenakus rlyasetl umuınt meclisten salahiyet blr kelime ne telif eser haıkkında.ld uyamadı!n anlatılmak.ta w tatm.iD mutad olan hed!yelere ve salonlan- mek için faka yapbğunı sanmayı
ki, bu, gazeteye rağbetaizliiin aebe- lstfyecektlr. d~üncelerfme yer vennek ist.edlm. ed.llemiyen kadınlık h1slertnln bir nın tezyini lçln yapacaklan masra.!- na.. Hayır katiyen böyle bir niyc
bini de anlatm1t oluyor... Sabiden Belediye ~eratm sermayesi. art- Bu maksatla kalemi elime aldım. anayı bile ne g1:b1 uçurumlara sürüık- !ara karşılık ola.raık tarlteler1nln !'rt- tim yok .. Ben yukandaki kelimeleri 
de: Gündelik nep-iyat kahveye, tınldKtan aonra bel-"- memurlan- Derhal meşhur çizme hikayesi aklıma Uy~bUeceğl tahlil ve te,rlh edilmek- tınlmasını lstem.Lşlerdlr:. Bazı mues- j b" iki .. evvel evlere dağıtalım h3i-

h .......,,.. ldL k t lzın den yukan ç kmak tedır seseler o akşam lçln mutenevvi ta.bl- ır gun •• 
umumi kütüphaneye birer nüs • na ve halka mall~t fiatına yiyecek ge Fa a ç e ı · · dotlardan mü-"·kep yemek u-cretı o- v••azı makbuzlarından bırındrn 

klımda geçmedıM .... den f 1'·-'-• da- Ikincl perdede artık kadınlık his- ....... -al Gel kur ..:.ı- okur ve "lyece'lt maddele ... ve-ktlr. 11 n >t>""" '-&.luı.u ald ımr... en ° • ..... -.. "' " n .,..._,_ taht....... da larak 7 5 Jı'ra verllmesın· l ve 1nkller aynen on. alıcd ha kolayca izah 1ç1n sıze ben blr kun- len olan o ananın ... w .. urun v 

Okuyucular yüz binlerledir, aı dura hlk§.yesl nakledeoeğim: analık lilimlnln nasıl canlandığı be- için de' aynca bu nisbette zam ka- Muaddidm ktraati!.. Acaba yef'İ 
on binlerle ... ) T • t " Bundan bir kaç sene evvel tesadü- uryımektedir. . bul edilmesini istemişlerdir. nesil, hatti içlerinden okum ut yaz· 

Benae bulunduğum şehre dair, ren mı caro 1 f fen yerll mallan tayin ve tasdik et- Uçüncü perdede analık hissinde al- Keytıyet İktısad müdürlüğünce IDlf olanları bundan ne mana çıka-
fÖyle. bir, lrufbakqı malômat edin· rnekle vazifelendirllmlş bir dairede danm.a.mı.ş olan ananın aynı hlss.ln tedkik edildikten sonra dal.mi encü- nr? . 
mek istiyordum. Nerede hangi eser- bulunuyordum. Her hangi bir mües- teslrile nasıl blr !cragate katlanması mene sevkolunmus ve encümence şu Dahası var. Ayni kağıdın aynı 
ler var? Nereleri gezmek icab eder? Bir İfçİ hat boyunda bir sese için alınacak kunduraların bir lazım geldiğini anlaması, kendini bü- karar verilmlştlr: ~ • yüzünde ve sanki mübim bir vecize 
Coğrafi, tarihi, ticari ve içtimai, nümunesinl getirmişler bunun yeril tün hayhuya uı;.ı.ktan seyirci kalma- 1 - Yemek için istenilen 7.5 lira imİ$ gibi çerçeve içinde ç:ı~lan o~:· 
ilb .•. Hatta otelkr, lokantalar, met· hendek içinde bulundu olduğunun tasdik edll~eslnl istiyor- ya, unutulmaya mahkum etmesi, ya- yerine azami 6 lira, 2 _ Yemeklerde dum: «Zabrına dikkat! .. » 
bur dükkanlar? .. Kısacası: Şemsed· Kaldırılırken öldü lardı. Bu lşln ehli olarak orada bulu- nl hayatın ona verdiği en ağır cceuı. içilen içkiler için hiçbir 7.arn kabul Bitmedi, yine bitmedi. •• htc bu-
din Sami'nin Kamusu A'Iam'mda nan üç muhterem zat kunduraları ya boyun eğmesi tesvlr edilmektedir. olunmamıştır. 3 - Yemek yemeden nun tam yanında şöyfo bi.r ciimle 
ve Hayat Ansiklopedisinde raslanaın şöyle bir ellerine aldılar. ötesine be- Birinci esastaki atfı.im noktasının içilen rakı ve bira fl::ı.tıannda yüzde daha: 

• • h f :1 ~t Kartalda Yunus çimento fabri.ka.- rislne baktılar. Hemen bir ağızdan ı. Ceza .. da tamamUe mcvcud olduğu 
1 1 

b 11 1 rd .. de L 
bilgilerin hem yenıaı, em ta suo. • gibi üçü de yeril damgasını vurdular. da bu suretle meydana çıkmaktadır. Y mı eş ve yer ç:ırnp a a yuz «Nisyan olmadlğı takdirde daaa 
lıAı... sında. amele 

6
() yaşlarında Ahmet oğ- En ufak bir tereddütlerl bile olmadı. 2 - Piyesin gerek mevzu gerek ha- elli zam. kabul olunmuştur. 4 - Ec- evvelki müddetlere ait diğer ı.-a•c-

Bu gibi bir taleple yeni kar,ılaşıl· lu Azml Bağdat evvelki gece saat 22 k ' 1 t 1 nebi lçkıleı: . ı;erbes bırnkılmışbr. 5 - buz.laru: ibrazı hakkı mahfuz: bu:un-
'b' ık d al d kt sıralarında Pendik demiryolu ii.ze - Ben merak edip sordum. ıka~ uygun uğu nok asına b raz Diğer konsumasyonlar için g-eçcn se- • • • • • 

maş gı ı azıc ur a ı an sonra, rinde Kartal mektebi ctvannda tren - Bu kunduraların yerli olduğuna evvel verdiğimiz izahatla da kı:Snı:n ne 200 kuruş kabul edilmişken bu se- mak kaydı ihtırazısileıt ı. 
önüme Vilayetin İsmini taşıyan ay• yolundan lkl metre kadar kenarda. blr böyle çabucak nasıl hükmettiniz? cevap vermiş olduk. Mevzu, göriildu- ııe azami 250 kuru.şa müsaade edll- Ne buyrulur? . 
lık bir mecmua çıkardılar: hendek lçlnde ağır yaralı olarak bu- Derhal cevap verdiler: ğü vechllc. yalnız hakikate değil ta- miştlr. Bütün bunlar el kadnr bır makbu· 

- İçinde bazı mabaddlı makale- lunmuştur Azmi Bağdab derhal ca.n - Alınız siz de bakınız. Görecek::.i- m:mıi)e m~Itlmlze de uygun~ur. Şa- zun üzerine ııkıştırılmı.ş! .. Bir hava-
lerde tehrimize dair malıirnat mev· kurtaran otomobillle hastaneye kal- nlz ki derisi Avrupa derileri gibı düz- hısla.ra ~elın_cı:_ l~lcrinde gere.ıc yasa- p• • t gazı ı • .akbuzunu okuyup anlamak 
cuddur. - dediler. Çevir, oku; çevir, dınlmak istenilmlşse de otomobllc gün değil, dikişleri intizamsız, kösele- ~,ş, gerek du..'"IUnuş itibarile bizden 1r1 n ç sa 1ş1 için koskocaman bir ıöziük lizımdar. 
oku... bindirilirken ölmüştür. si ökçeye doğru biraz çarpık kesilmiş, olmJyan bir ferd yoktur. . Hele fU u:ahnnu ıö~~ !.. Acaba 

Şu tarzda yazılar: Kendisi ita.de veremediğinden ne çivileri de aynı hizada çakılmamış. 3 .. -: Piyesin sahne tertıbatı:ı~ıı da Türk ıözlüğüncl~ ccarim:n ke1İme$İ 
Ş br. . . fal afmd b' İşte o üç muhterem zat gibi •Mer- tabulik vardır. HattA bu tabiilik sa- B .. d "ti'b h 

« e unwn anca tar a ır sureUe yaralandıtı anlaşılamamış. divende Bir Işık. 
1 
gördüğii-m zaman delik şek.l!n.~e :n son. haddine v~rdı- ugun en 1 aren nar yok mu?. 

höyük vardır. İlk anıt ve ilk merke- hüviyeti de, ÜZt'rtnde bulunan nüfus ben de hükmümü verdim. Bu muhak- rılmıştır. Çunku P'.!es~ esas rolu ol- üzerinden aerbea cNiayan olmadığı takd:rde .... de-
zimiz orasıdır. Burada hafriyat ya- cüzdanından ÖğrenllmlşUr. kak tellt bir plyestl. ı:ı:ıyan bir şahıs, luzumu olmıyan bir bırakıldı niliyor! .. haru!.. Unutmak süzü de 
pılmıt, içinden bazı ezile gÜ.ğÜm}er Yapılan muayenede Azmi Bağda- 0 h 

1 
il" d . k' b . - cumle yoktur. Mevzu en kestirme yol- nereye gitti? 

Ve L--ı ta•Jar u""zerine k--1
-·- re- dın ·· d"" dak1 b k :!r a ... ve e eyım ı u sozum- dan gayesine do~ru llerlemeı\riedlr. Ne--~e temız" türk" çe?,_ ua;ı; " ~ıq vucu un yaranın ıça yara.- den o eseri küçük düşürmek manası 0 ,.,.. ~ 

simler çıkanlınıtbr. Bunlarm da «cİ· sı olmadığı anla§ılmıştır. Bu ada - çıkarılmamalıdır. Telif eserin yazıl- Ustalıkla llave edilecek bazı teter- Ticaret vekaleti, geçen hafta lı;!n- Nerede öz: dil? 
lilarunq taş• devri ile «tunç• devri mın gece geç vaJdt tren yolundan ması ve oynanmasının harn.retll bir rüatın piyese faydası dokunacağı Ue- de Fia.t Murak:ıbe Komı.syonwrnn ka- Muııddid, :::ahrma, n:syan gı"l,. 
arasında meydana getirildiği anlaşı· geçmek isterken bir tren çarpaı:ak müdafii sıfatlle bu aklımdan geçmez. ri sür.ulebll_lrsc de ~u çareye b~ vur-ı bul eti.iği pirinç narh listesini tasdlk s(;zler bugiinün türkçesfine yakıfll 
lıyor. Ayni evsafta bir höyük Akde- yaral:ındı!n ve çarpma netlceslnıde Fazla olarak bidayette biraz evvel mat ıstemıyen muelllfl bılmeın ne et~ltlr. Yalnız, luks pirlnçler narh- • mı? 
nizin filanca adasında da bulunduğu hendeğe yuvar~andığı ku~etıe tah- saydığım özürleri ta§ıyan yeril kun- der~eye ~~r tahtic kabil olur. 1 tan hariç tutulmuştur. Bunlar, Bur- Hikmet Fc id:.m & 
İçin, bu ikisinin de falanca havaliden mln edllly?r. Üsküdar muddeiumu-, duralarda bugün her hangi bir kusur Pıyesin uslubu da çok seyyal ve ı sa mahsulleri vlyoUna denilen pirinç- - --
.,.e~mt• lrkdnlanım: tarafından ya- misi tahkıkata başı~. Azm1 Bağ- bulma.le imldmsıWır. lşlenm!ş olduğundan kulağa güzel lerdlr. Tu"rk yu"ksek mimarlar 
" ..... ..., dadın ceseaı morga kaldırılmıştır. . gelmektedir 
pıldığı an18'ıhyor.ıt Maksadım yalnız Şehır Tiyatrosun- . Di&rer cinsler ı nıı.rhi aşa-gıdadır. b' I'"' • • t 1 t 

Amma ne uzun yaz14 ••• Ne derec~ ....................................... , j da muvaffal:•vetıe temsil edilen «Mcr- 4 - Tems~l tarama gelınce ba.şt:ı Kasta.meni, Maretelll toptan 44 ku- ır ıgının op an ısı 

Bu kadar biJaiyi elde edebilmek lar çiğneyip kütüphaneye varmalL •• vamını bulmamış ba7.ı nokt:ılıırın butun artistler .cczn11 yı mükemme- Antalya (mısır nevi) toptan 38 kuruş t:ınbul Şubesi 6:ışkan1ığmdan: Şube 
umumi malümat ilavesi. hasına raslamak için böyle kaldırım-1 dl vende Bir I,ık.. piyesinde heniız kı- 1 ~~~lre, Cahide ve Suavi 01~.aıc üzere ruş 72 santlın, perakende 49,s kuruş; Türk Yükst>k l\Iimarlar Birı:ti *•-

... ·~• mevcudiyetine t.şaretten ibarettir. Me- len oyna.dıJar. Son perdeh kapandığı 48 santim, perakende 42,5 kuruş, mizln senelik toplantısı 311 942 cu-
İçi ı bir pazar gününü b-.tan aşağı sela bir kitapta. okunduğu kaydedilse zaman kopan al~ı.şl.~r~ dort beş de- Seyhan Maraş. Hatııy (yeı11 mısırı martesl günü saat 15 de Emincnü 
aarfetmek lazımdır. Bereket, ben, Eminim, birçok vilayetlerimizde bile bir flkrl izah içın verilen misali fa açılan perdenın onune gelerek şa- toptan 

36 
kuruş 

40 
sanUm, perakeıı- Halkevı eski salonunda yapılacaktır 

Lll.fkanlık sayesinde, şöyle bir oku· bu kadan bile yoktur. Halbuki, ıu muhitl.miroen alacak yerde Ok~·nnus- hıslannda tiyatro sanatını ve sahne- d 
40 5 

kuruş Ruzname nlzamnamemlzln bu bapta 
yuverdim. Ba,ka makalelere de göz iizerinde y.;._dığınua topraklar, bi- ıarın dibinde aram.aktan başlıyarak, de eserin muvaffakıyetin! belirten bu e ' · tasrih ettiği hususlardan lbarettl,. 

... - dıkl k · Imalannd __ ..1..._ ıır•el 'mi t 1- uk bel tt.l Tesbit edilen narhlann haricinde B" t·· yüks" k ı k d" ~1ann bu attım • .t-Ua anın yo . zan o an aarnuazar, aza· hapiste bir gece geçirmek lstlyen ka- a """"i ara samı ?<! """ m a e e - u un e m mar ar n ..,.. 
eti• b' ih" alıd On her le yüksek fiat istenemez. Pirinç satış- to 1 ı t ya behemehal gelmeleri rica Nihayet. İçinde 6000 el yazması m ı ır tar m m ır. un dma. varıncıya kadar bazı şahıslarda r. P a 1 ı • 

• M Ferldun'u u··çun·· c · piyesinin her lnrı, beyannamesi verilmlt olma,k şar- olunur. ve 40Qll matbaa bukıaı kitap bulu- taşına dair. içinde oturana belletil· ve bazı müklU.emelerdc ileri sürülen • · n u 
h • • el' anıaa-•--- ikt• fikirlerde yerlUlk yok. Piyesin ruhu halde ikincisinden da.ha muvaffalu- tlle, bugünden itibaren narh dahl-

nan en büyük kütilp aneye gıttim. mesı, R' ıp geçene uunaııı aza yeti! olacaı.. gibi Sedat Slmavl'nln bu lind~ serbesttir. Yunan çocuklarına Orad d · ub • · el b" l';:.:ı ed al" t ! olan aşka dair güııel sö-zler o sözleri "'• a, ört m arrınn il' ığue en ne m uma var iknici piyesi de birincisi olan cıHürrl- ...................................... . 
arf1 söyllyen muhtellf ağızlara yak~mı-

fi tarihinde ve Arap h erile mey· Herkesten mütetebbi olmaaı ui· yor. Yani sözlerle söyllyenlerln sevi- yet Apartmanı .. ndan güzeldir. İlk yardım 
dana getirdikleri bir kitap buldwıı. radağı bir tehir hakkmda malfunat yeslnde tezat var. Sonra gözden ~- eserine bile kundura hlkA?eslnl tat
Feıli VC! ıakalb ihtiyar müellifler bat ed.inm<ek için kütüphane kütüphane mış hl.sfilnl veren bazı noktalar mev- blk l.mkAnı olmıyan Sedat Slmavl'nln 
sah:ielerine resimlerini bastınmt ... dolatmaaı beklenemez. Halkevleri cut. Mesel~ otelin garsonunun gelen bu iklncı eseri tablatlle blr tekamül 
Kimi Mektebi sultani müdürü. kimi ve Belediyeler bu kadar faaliyet gÖ~ mektubu saklayıp verecek kadar genç gösterecekti. Ve gösterdi. 
o zamanm Belediye Reisi İmif, Böy· ıl teriyor, hatti birçok itler icin bu ka· kızla arası iyi olduğu halde, kızı.o alı\- cHürrtyet Apartmanı. nda hoşa. gl
le bir bayırla teşebbüse kendililde- dar mürekkep, kağıt ve münevver kadar olduğu müşteriyi gece otomo- den cihet Mdl8elerin yarattığı fev
rinden Kİr'İşmİf olduklan için gözü- insan meaaiai aarfediyor. Her halde bili kullanarak uzaklara götürdiiğünil kalade vaziyetlerin uyand.ırdı!n a.kls
me ne sevimli r.öründüler. Şayet ha- otuz, kırk aabile L!!...!~1.1u"=-.ı- n-' bildirmemesi gibi... lıer, kopardığı heyecan nidaları ldl. 

• uuyuaa guuuc UC"' İşte bütün bunlar ve sayabileCEğl- Binnlsbe kolay olan bu çareye müel-y~~ta iııeler Allah selamet ve;"sm, öl- deker'vaı'i bir rehber neşretmek pek mlz daha bazı noktalar tellt bir eser li! aCeza. da b~urmamış. Bu defa 
mQfıeler Ali~ rahmet ~yl~ de l(Üç olmaaa gerektir. Bunu yapar- olan cMerdlvende Bir Işık• ı bizim mevzuu mücerret olarak almak, onun 

Ne >:azık k! ~erdikJen mal'!11'atm ken gözetilecek bir cihet de, bunla- için belki yerli blr eser yapmakta, fa- bütün sertliğini, şiddetlnl giderecek 
tamamile esklmlf ve başka bar zih-ınn, Ankaratla bir merkez tarafından kat tiyatro tçln tam bir eser yapa- teferrüatı kimUen blr tarafa bıraka.
niyetle yazalmlf olduğunda ıüphe idare edilmesidir. Telif hacim ve mamaktadır. Bunun böyle olması da rak hakikati bütün buruşukluktan, 
yok. {Mesela zikrettikleri tekmil tabı mJü., beraberliğini •temin eyle- pek teblldir, Çünkü M. Ferldtın'un acılıklarlle ortaya koymak suretile 
oteUer, lokantalar, tirketler, banka- meli seyrettlğlmlz bu tk.lnci eseridir. Yap- seyircilerinde heyecan ve alA.ka uyan-
lar kapaıunq.) Ancak, «falanca ca• • • • tı!n bu iki tecrübe her halde kendisi- dırmak cihetine gitml.ş. ~rln tefer-
mi ve medrese filanca hükümdar ta• «,Türkiye .. r~hbenıt h~ .. bir cil~ ne bir üçüncjlsllnün daha mükemmel rüatla tadını tuzunu kaçırmamak 
rafından yapılm1ttır.ıt tarzmdaki bil- halinde kütiiphanelen •üalıemeli; olması l.mkAnını verecek, bu sureUe maksadlle tuzunu ve blberlnl seylrcl
gilerden istifade edilir. Bir de tarihi hem de risalecikler halinde, ait ol- şahısla.nnda tiyatromuz - samimi- Iere fazla ağız yapmaya lüzum gör
kıs Lakin b d duldan memleketlerin istasyonların· yetle ümtd edelim - bir Türk tlyat- meden tattırm14 ve muvaffak olm114. 
bal ım. .. d • tif ~°:da:.~. men- da bile, Türkce ve ecnebi dilde aa- ro müelllfi ka.za.nm14 olacalttır. Mevzuu yerli olaralt seçilen, hldl-
~ an ıs. ~ e 1 

• mn ya- blmalıdır Şl.mdl cCeza, ya geliyorum. İptida selertn teselsülünde tal>llll.t gözetilen, 
ald qı kanaatini hud ettim. • bir tiyatro mllnekkidlnln tenkldlndP söyllyenlerle söylenen söder arasında 

Neyse, bu kadarım meydana ge- AarlardD' sahip oldaiumm fa riayet etmest zarurt olan eea.sıan ge- uygunluk bulunnwana ttına edllıen 
tirdiklerine de ,ükür ... Amma. o ki· Küçiik Aayada esrarına ulatdmu !'ek kendhne gerek okuyuculanma ha- ve her. bakımdan kendini yad.ırgn.tmı
tap da, ideta el yumuı nedretin. m~u! b:..· ilemde geser sibi mi do- tırlatacatını: yan cCezat, bugiln için, muvaffak ol-
cle ... ihtimal bayii kese kiitdı yapd- latacaiıa? ı - Plye.s m.emıunun alAka nok- m114 bir tellltir. 
auı diye okkaya vermittir ... Bir mis- (Va - NQ) tam, Çünktı cceza .. da bir ook piyesler-

Bay Amcaya göre ... 

de yapılması mutad olduğu üzere ha- Papalık makamının vekili VllayeLe 
yattan alınmış bir sa.hnedlr diye bize müracaat ederek Yunanlstandak1 ço
yalnız ya.şamayı düşünen, hislerine cuklara yardım için Noel yortulan 
kapılarak her hareketi mubah gös- münasebetlle bir ha.!ta müddetle ka
teren, menfaatperestliği takdis dere- tolik kiliselerl11de iane toplanma.sın!\ 
ceslne vardıran, ahlfı.kı hiçe sayan müsaade edilmesln1 rica etmiştir. Vali 
blr insan değil, iradesine blkl.m ola- ve Belediye Reisi bu müracaatı iyi 
nuyarak saptığı yanlış yolun sonun- karşılamıştır. 

da cezasını bulan bir insan yani bu- Toplanacak para He Yun:ı.n çocuk
günkü hayatımıza kanşan bir insan ıarma hediyeler alınacak ve bunlar 
tasvir edllmektedlr. işte •Oeza• nın Kızılay vasıtasUe .~znderllecektlr. 
kahramanının bize bu yakınlığı saye- f 1 
sindedir k1 cıCeza• blzlm lçln muva.!- atanbu} İ&fe teşki ab 
fak olmuş ve yeril bir te1mır. faaliyete geçiyor 

Buna rağmen cıCezaıı yı tenkit eder- İstanbul mmtaka. .iaşe tefkl.lltı 
ken, ben kı:ı.çınmı~ olmakla beraber, yılbaşından itibaren faa.ll)'lete geçe
onu yine Tepebaşı sahnesinde gördü- cektır. Bu hususta.ki kararname, ba 
ğümüz bir çok piyesle m'*ayeaeye ayın beşinde çıkmıştır. Arada geçen 
kalkmanın hatalı olacağına işaret ede zaman zarfında kadronun tsımlendi
rek sözlerime nlha~t vereceğim. Çün- rilme.slne çalışılm1'tır. Ankaraya. gt. 
kil o piyeslerin tal>latlle zaman, me- den vaıı B. Luttl Kırdar, kadroyu da 
kAn ve lmltAnlan büsbütün ba§ka.dır. bera?>er getirecektir. 
Sedat Simavi ?.amanla, daha müsald -~-.;,;,,;.---------• 
mekinla, bir çok l.mkAnlar elde etme- Olkelerin murt arbk :yerde de-
ğe namzet olduğundan o gilnO bek- • :..'l ,-=ı...-.1:... Bu l1llll"lll bekçileri 
lerkeı bu çorak ve d.lkenll vadide su jl(VllL._.... 

ilerlemek c~tlnl gösterdllf için de ı.n-elerdir. K•ban M7f'll• 
bugün k.endlstnl sadece tebrik edelim. nunda ona yardım etmek, bir 

Selim Niidıel Gerçek 1._aımr-•bek-•cıı"'.iii_._,.......... ____ • __ .. 

- Şu Noel babayı gördüm 
aklıma ıeldi bay Amca .•• 

de 1 . . . Bu uydurma ihtiyar, eözde. ı ... Ev ev dolqıp ocak bacalaruı·ı ... Ak,amdan pabu,lanaa ~ • ••• ~ahle;YÜ1 pabuçlarrua lçind. Ş. A. .- Zan.netınem. Çünkli or,k 
Noel gecesinde, içi hedj;yelerle dolu elan öte beri atarmlf .. • içine ~... lia llediyelen balurlann11I .. Acaha larda .içine bediye atılacak ne oc 
küfesini sırtlar... ı · b&I& Anupada b.a &det yar mı 41.- kaldı. ne bacal .. Hattl ne de oc:ak-
1 .).. lua konacak pabuçL.. 
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zı 1 1 Slrdlll'ı lrece -- 1 B.. helleft b-Vaktile. din itlerinin dünya İt" çakçısı bir kütlenin ihtiyaç ari e .-ldı, pmk Jibll. iriyan çobanla• 
lerine. hükmeniii analarda garip ilcili olan ,eyleri aizllyor. rm öalııaiaad.e lııanJı beyub. irili 

n;.öylelerine kartı da bazı -=-1: 
tavırlı insanlar göeterirM: __.. Wlllda lro,.. IÜrileri IM(Jdaın köfe-

tenkil çareleri cerekl .. 
- Gizli din kuDamyonnuıt.. terine toplamyor. Ko)'11DC111dar. ab-

diye fısıldarlardL Gömle/ı lrola! c:ıılllr ... ....._ • 8lla _,.... 
cCizli eilih• rivayeti tim<li in- ~~le.de bir e1mı-.ı... için- '?O;w. Ellri•• .. 1 r•e ... 

ADian ne kadar merak ve teces- ~ ...- ...._ oa..k. .... •L -.-

Uzak Şark'ta Çinin 
kazandığı ehemmiyet 

._ düfiiriiyor-. hu caiz,li din• den gömlek kolu Çlicımf I ... Tatn"\ ubt olmam. • • d..m.. Fabt. 
de hemen hemen o kadar mera- Hind lcumqa olmua &et ektiı I.. -=-.:a: .__._ __ ,_!_ ICID yap imi lk ' r ...... '---- _ _._.._1 .L ___ ~ ...-- ....._ -J'•N e . 
1-.a d>i.H..ılft.; heduıein bildiii clİlı- r o. ... aanu 11U10 uuTIKUU clidaııt edilen im 

--·- ımndan buna bir hqli ,.pnek il· .. .-r. ,,_ ~ 
terden bqka olua bu dimin 'De -'- ı.-'- • 'L!_ i:'-ııeıtme- J'llila ft körpe ....... Yw t.m 
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Dün. ya i.aleri ~:-..:..}eri ele al- ~ -..uu-ıar --- or -•--.ı d •--- '-----'-

Uzak Şarkta Japonya 
memleketten mii-,onlak 

durtlaralabilır ue 

ancak Çinin Nflaizi ve 6a 
ordular çıkarılmaaı auretıle 

bellıi maflüp edilebilir 
.... UUl5"' ~Ja. """" aeM • wi•• ,.ima sim- Ol'llU!nla o...-. .-.ma ---..-

clıktan aoora bu din kaçak.çılan ilk koUan cleiil nice air } .. li ra IUWJW ........ de ptık çok. Uzak Şuktali .-.ı chmmı inci- 1 Ymn: 1 Çin 7a1mz Japcısıyqa taarruza 
da ortada. kalkb. Kimin ne din ko1lar pl1'luıta ;,.-'6 ••ı-cu x.t.allk .,.._. ld ...ı. ar liz " Amerikalılar 1.e1mnmclu hiç M. C'_./ıi v ____ m&.ait 1ICMIZ bucnuz lair kara cleı-
kullanclığını amit kimae uı.- et- ellen" ~a~I nb,ıoar. Slıbe ....,....._ llir klee- ele iyi deiildir. Japonler ilk dulM,ri ., • ., ı .._._. jildir. ~ amanda tecime. Ja-
mez oldu. Belki ele kimeede sizli 11: "9'"" •• ünde aüıriihırle adi ko,,.ı. J1ilh. vunmık için aud mabiraae bir baa· ~ya ..ldumaya JuıLiliy.tJi :yü-
bir din kullanmaia iıltek k•ı...ch. 16 parp:ı Onlar ilWlderi 8'lti Mıımleııiae lan yapmıflar n d~ bava üatün- c) Japonlar Hawai adalarile Fili- lerce milyon inaanı da camiclir. Ve 

Fakat ıimcli ele ortaya :J'9lli bir 16 J'aP'Dcleki k.arilmı 16 par- •4 'o ~ J.t.e ,...., .... ._, Jüiünü ele geçinniflene timdi de bu pinler aruındaki köprüler, Gaam. baale J.lla J~:Janm ciüfmanıdır-
bçak çıktı: tQa aya ... koc:&7& dair olan za· beti rau bin1Mrlainio IDrli mtlan· üstünlükten azami derecede istifade Wake, Miclway adalannı da alarak lar. Hiadiıltanı bir unaJi merkai 

Gizli mall... ı.ta Mbeııini elbet~-- • r '. Jap hoiul ..... ..,_ titiret etmek için muazzam bir :rıldnmı Şimali Amerikanın Fdipinlerle olan haline eokmıya airqan İnsilizler b.a 
Falancada fU kadar bia top cim. ~~ı-~ brdonl~ ·~harbine trir.itnütlerctir. Gün geçmiyor muvualaeanı keamif bulunuyorlar. eanayi YUituile Çini techiz ve orga• 

tıidi kumaı. filbcada ba kadar Saçlmawa ci;receii ... üın ele -7~ •ızarak .•"" ~~- iri ruipinlerde veya cenap Çin cleni- d) Malezyacla Japon ilerlemeli nize edebilirlene Japonlan durdura-
bin kilo gizli mal balanduimnt ldti 16 sene olacaktır. .mma Beri tarafta selin hedi:Jelilderinin zinin sahil veya adalanndan bir ye- d . . - .. sel cak. aoma da serilere aürecek olaa 
.. ı.: aak ifitiyoruz... '-ıısi suçuna brp).. kÖfeai daha liika. Yıık......, ..,... ft ilraç haberi almayabm. Ba Lare- ~·ediyor. ~;;'une • milyonluk ordulara aahip olabilirler. 

İtte bu hepainclen kötül .. Çtin- Qio1cü bu İlin auçlUftD& im de IDlf azan tüyleri panl parıl parla· ketleri büli.aa edenek vaziyeti fÖY- m rr aman esı · Yaba Uzak Şarka siden yollara ve 
lü din kaçakçıeı yalnız kendine. cTaaddüdü zttVC&t> bakınmadan ~ •atlan kırmm. penbe boyalı. le görürüz: •) Hollanda Hincliltanma ait ada- tekmil aıçrama tahtalımna el koy. 
lendi v.iıeadanma ait olan bazı ~Yeril.o yeridir?- bo~ k~elilı. hedi:Jelik. ko- a) En fiinal<leki lnsiliz. ü..u olan larcla ahnlin m~desiae söre Ja- mut olan Japonlan tekrll'I' buralar• 
-=============-==----rm::~---=--=-----• yunlar otekileri ..,..la ~or- Hong Koıq düpniiftiir. pon taarruzuna usrayacaklardır. Bu dan çıkarmak ve arbk Uzak Şarka 

lMI FSm 
lar. Onlann altlan temizleniyor. ye· b) Filipinl-erin timalinde ve en ,erait altında .İnailiz. Amerika ve en yakın Amerikan üaaü olan Hawai anr111.. .. ~ = ~~ re ,-......, ,,,;;,...ıe edlnUy!", Lüyük ada" olan l.uzon"ua her ııün ':i"ll•ndaı.ı.,.,. mu~ak .-. elle- adalan.dan m.,.feai 10.000 mil ..... 1 -~ ~ =-~ _ ~~ yaldızlan. boyaları lıtozulmum daye bir yerine Japonlar illraç ,_.,.,.or· nnde tubnak ıetediklen ye-r Singa· olan Singapuru buraclan beslemek 

_ ~in'birlerine ıokulmalan da menedi- la~. Ya~lık ~ayı.hh ellerine ~r- ~ur olara~ cö~üyor. Bili.~·~~ ~u hakikaten imkaneız hale gelmekte-

Ik
e e d ı• liyor. mişlerdır, di~ paytalıtnıa SO lcilo• ua vuıtaaile denız ve bava üatunlu- dir. Zira buralara el koyan Japon• 

inci evre ıg _ ~ iki~ kurbaahkl~ eve e?· metre yaklaımıılardır. ~uran~ı_ı da iü temin ederek cı;nubi Çi? denizi yanın Wake adumı ( 1 '400) eilah· 
tiiriilmeleri. de f-!'18- Hedıyelild~ açık tehir olarak ilan edilecqı ha- Ye kıyılarını el«: aec;ırmek ıçın .... Fa- endaz 15 milyonluk Filipini 32,000 
paurbjı 'biter bitmez h~ bır ber veriliyor. Bu takim adalann kat ıuraa. var ki ~ nok~ lngilter~ qililı: bir ordu ilo tutacağı akla g • 

ı b 1 
otomobil veya tenteli araba eainlı· ikinci derecede büyüiü ve en cenu· ve Amerıkadan gıden ilu Yol, yanı tirilemez. 

maç arı Yarın aş )yor YOi'; Koyun itina ile kucaklanıp.~- bundaki Mindanao aduına Japon- A'YUSaalya ve Hind:iatan üzerinden Hüllaa Uzak Şarkta lngıhz ve ha......_ enel .... .,.. yale,tiııili- )ar ihraç yapblar, ahalisinin yüzde uzanan TQllar hem çok uzun 'Ve AmerikaWann davalarını hallede
~ n r-mda INr ele himMtçi. ~ altm11ı Japon olduiunclan bllMedil- Lem de •or.ra AYUStralya üzerinden bilmeleri: Çinin yüz miJ.yonca inea-
m r•• ..... _.._._ "9 aidi- di, fakat burada muharebeler cere- gelen yol Japonya tarafından teh- echiz . ed k J 

Haftanın mu .. hı·m karşılaşması Vefa yor. Ötıeki zualldar ne; daha pa- yan ettiğinden bahaolunmach. De- dit edilebilir. Bundan ~a bu aa• nınıı t k ve orgaiJnıze 1-..... -ere d la .. 
arhk yap!11"ken etrafları ~-- mek ık.i buraaı da Japonlann eline hanın büyük fedakarlıklar bahuına pon ar ArfWDa vm yon 1llt or u r 

•ı J b ) d Ja kt le, semerli hamallvla ~-· düfmüttiir da olaa tekra ele geçirilmaıi Japon çıkarmalanna bagladır. Tqıma kuv• 1 e stan U Spor arasın 8 J8pl C8 11 Mütterinin hir itareti 6-rine dört Filipinl:..cıe 12,000 Amerikan. anavatamna taarruza müaait deiil- vetlerle burada vaziyet kolay kolay 
bet hamal birden üz..m. ~. 20.000 yerli ukeri bahmc:luiundan dir. Filipialerin en timal adan Lu- deiittirilemez. Bu .ebepten de Çin. 

1kinc:l devre lic ma.çl&rına Fe- dedirler. BnellB1 lelle bG meftU. ve- ilk yakalayan tar~an bir~ bahsediliyor. Bunlar da aglebi ihti· zoacla14 Toir:Yo7a olan meme 3'400 Çine giden yollar, Birmanya n Ti-
aert>ah98 ye Şeref aadmd~ıla- faWar elde ederelc :mllD dııırıeye glr- : .. z.:e /= ı:.,~.:-::!:; mal l.uzon adan iinrindeclirler. Şi- mil. Siııappurd- iM takribea 5000 bet lııer zamandan fazla ehemmiyet 
eak mü.m.kaıarı. betJnaoMW. mit. geçen ~ de ~ aJnl v mal ve cerıuptaki en mühim iki ada· mildir. Ba m ... felenlen ae lıa'A Ye kazanmJfbr. Uzak Şarktaki mütea
nkstüre göre Şeref Sadınd& Be7km - IQeJe lllapıJOW'. k .enek! mtiıca- bailandıktan soma bamalm ıırtma nın işgalinden aonra ve bugünkü ne de deniz taarruzu yapdabım. Bu- kip muharebeleri buralarda görece
Süleymanlye, Gala*aaaray - Taulm., deleleri de lN .ebep yürindeındir. Bal1 ,;ildetiliyor... ınzi.yette Amerikadaa takviye eele- nun için Japonyanın brpsında hava ğiz. Ancak bu muıbareıbeleıc:leoı ve 
Vefa - ıstanbulspor; Fener mdmda buırda ~ Vetça naaran ı MaJaalle aralanncla claha fimclİ- aıiyecepre sör• bu takım adaların taamızlarile yıpratmak ve deniz- Japonyqı yıprattıktan aomadır ki 
da Fene~ - Kaaunııaşa,. Beti&- dllba derli toplu lıtr tabm& malik !>u- den MYYm' baaplar dolatmaia yalanda Japonlu eline geçmem bek· den abloka için aailam. senit Diı bu devleti eulbe imale etmek lı:abil 
taf - ~luıspor tuımıan Uqala- lumnakta. bun& :mulııılll>U 't'efalı1anR m.Jada. Kapı kapı doı....a bayram lenebil:ir. üe, bir kara ister. Bmuı iM Çindir. olur. 

f11C81dardır. BunJardan qn oJara.t takımı birkaç oymıcadıllı a.!ınmı ol- ıünü Jmrbanlıldan kesmek için mit- ·--------=-=---------------------------==-da Şeref stadında lklnct küme maç- duPndan MMJDM1adlr. tsi iMJliforlar 
an 07tıanacakt.ır. Senelerin meydana. getlrdill ıebbr. Geçen - baba doatlarmdan bi-

ltlr ...,-hlt "'411nı llat .4a. ~ IDıı ~ 
.. Abaya çatarM olan kltp&erlmbiıı J&PUlmdan bütncl demtaqJanada 1'1 a.ı ... ~: . 
lıadromnda mühim ttlr delifttllk ola- İstanbulspor, Beflktaıı ve <Jaleta•- - Dı. cledan. Bir be• f8'bna 
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catmı '8bmln eanemekle beraber blr raydan m:uda Wüzı ıuımıan JC- ohlu ......._ ı....,. dlbeliyur. ın.-ı- DÜNYADAKi MOMEs6tU.ERl 
ayhk dinlenme ..,ol"C11lar ibıerbıdıe lJl dJll halde Vela De t>erabeN blabll-.............. ..... • ...... . Tavşan deris·ınden a akKab 
Mr te* yapQlmduı maçlara ,eni bir JDilU. B111DDU. ft11tJ1et Istıujhq•apo- itiraz et!: 1 ~ in~i uı~~ a&ı~ede aaa!çı- Y 
enerji ne bqlanacalı 'ft b'1 yibden nm 1ehlne ~ 1ı1e de 7Ubnda - HaJ'lllll'.- Olmau.- it.ban ilk aleminde iftihar etmit ve müte- Kiiık manto1a11 moda olduktan çocuklar bnduruız blcbklanndaa 
'*1 ~melere şahid o1acatmm mu- JmluıWttmts .-PJer t.u ~- ı.,ı•ıwada mutlaka Jaim ,..._.., acldit atölyelerin birilinin iMmle te.- aoma t11vpa derilerine ıqbet art· melıılei>e sidemi,yorlar. Vauvea Be
Ukkakt.lr. am ııetiDlıll :l!eJıı1rmdelı1 Wımtnıert lmrlııan kani.,... temizler. sim edilmit olan V ACHERON ,,. ID1fb. Haakt .......aa.. lütrd- JedVe ..- öuna çare bulmak içia 

Bir ayhk istirahat emasmd& incl- l .. h:JUı~. t-n11aıspor DDI'- na.Gn ı- ; Wr da lsı.a.. ...... OONSTANTİN mü-eaeai. basün muto ~ baaaa ,.erin• köeele yerine tai.tadaa llııbular te-
llz futbolculartle yapılan maçlar do- ma.l 01mılanDdalı blrlDl 9*aıdllı ~- banlmn kanma '-İzlemek içia N· Cenenenm en eald '" manf S.. t..vtan deri.ind.:0 yapılmıt a- min etmİltil'· Fakat iial ıt- içia 
)ayısty!e yalnız Galatasanyve Pener- :-S- Veıa:'..:::'1 idi'....,... IO- 11111ır Nana. illi t.çak ~ Fabrikwdır. mm, )Üb' taltidi .manto ..mn alı- deri bahmamamlfbr. Bum üzerine 
bahçe takıml:mnı ahBuada ~~ .. ~- ve~a!ı mn ~ .,;:.-,!'~ düutwn dört hacaimda aölden Adedi 1785 e Ya"- depo " ::rorlardt. Taqan derileri. tedııi,oe ta...an de1i.aııden iltifacle edilmem 
tlnı elde edilebildi. mUUllU --op- ..dı blr 1D8ltm&t ~ her :raPn. yerden flllaran ölüm ainak· at&lyeleri. iki ura yaba bir zama- edilit Ye boyanma tekline göre her dlifünülmiiftür. Yapdan tecriibeler 
Jqmalardan ayn olarak da kupa maç- a.n -.la ..ı ...:ı..: _.____ • -~·~ ve tamilllJar .-Mçiliiia• L!L.L._ ı..__ ·ı:..-....1- So L....ı.._1 . • • • d · · 
lan n.sthmyle tHlplerlmbıden ba.Zı- hADl1 btr .mütalb ,...... dolnı • .- - -• . . . ~~ vau:eti...,.vo<uu. a _. ere ıyı netice YenD1f Ye tavpn erwn-
Jan da muhtelit tnG.sabakalar '181>tı- olMnu.. l"ab& tdrlnct dnNnJn 80ll kanlannı temid-ek içiıı aca ne ~·~ tıir tim.aliclır. ~.u saatler. ea- aöre bu c:Darilerden ayallalıa da ya- den öküz derisi gibi bhn derileco 
lar. Patat bu u.r.ıJa.şmalar kupa oyunlannda çıkard.*J&n *1lılıı pek ~?.. a~ilt ~na~mn en yübek ~ pılmuma batlanllllfbT. Bir FrantıJZ yapılmtfbr. Bu auretle taqan d.n.i 
~nnm Ut tunı oldutundan tuv- göz dolduracak mahı,ett.e olmadılmı Cemal Refit ~· ... ~u kut!11-nnm r~eki pzetıMi eti.Yora: kürk. pplr.a. terlik haline pdikten 
Yt!tler arasında bttyük f~ bu- leDdilerl de bbal edeıilr. ınceliii. ru.hetlenn dofnıJuiu. 1800 cF-da ..,.&&.ba yapmak için eonra timdi de qall.bı olmakta• 
hmdutu cihetle liglerde OY!111Q!l t!ftp- Olnln d119r IEaqılqmalarmdr. ft- h • • d l:- çl -- ıninel•iain ...& 'Ye wif deli bl.n.nqtw, Birıcok JW}erde 1 cfu.a 
lertmlze ancak antremnan ftl'eblle- nerbahçenln - Kasımpqa.ya., ~- uuncı eTre ug ma an renJdri, 19 11DCU ..... ..&mil "" aiır 

ee:ret a:rarban1ah ıdi aaı ... ~-... ,, ~~..= :0~ bqlıyor ~lıiı ~ ~-~-~ ~ Londra'da tav'uk ve tavşan 
ne çe ve a--- ge- lelıdlr. ...,._ lle ~ maoı 28/ 12/941 tanôincfe yapılacak . e. ~&)'il ne.-- uerecemıe _. 

re~ Ankara ve gerekse fehrimiBde İn- lnn'nUertn aılan.&ı Jldn&ın .Mı lig maçları· edılmıFr. • " yetiştirme dersleri 
slzilerle kar§Ü~alası bu W kUi- geçecekti Flrsatlardan lstlfade ._ • Bu saatler, dakik ve tamüllyar-
bümuzün formunda u.ıu:::ıa bilyiik mellnl ~ taar p.lebeyi kendi le- Şeref .-dı - Sut 9: T~apı - dır. Çünkü VAQIERON ve CONS- LoDdracla J.ayvwt inme-inde ~ clenle.re tala-. eclihnildr. Bahceo 
Jardımı doltlmdulu n'ıuh __ edrtlr. Bu bine tetlltllllr. 119 lmmB. ner. ba- UDkapana. HM ... : Bahaecldia. Ru· TANTlN Fabrikam aurtti t.-iye- halka taYUk. ada tavfftDI T• dcwaz- nm bu k-mıwla ta'Yılk. ada taytll9'9 

:=~ ~ 7a--;"~= tım'Ddm &ftllt&,fı ~fala bulun- .-. Sut 11 : Be,itoz • Süleoaani- ele ftÇ11en Te en methm ~etden lamı ne 11U?etle üretilip bealıeneceii- lan -.. clcmmzlana klçlk arazi _. 
kuu eW naınz.ldleri ~ra&mda balunaa chllWlcllll galebe lhUaıall 81ll'JllD8ll1- ye. Hakem: ~ Feridun. Hayati. mürekkep bir heyet tarafmclan mü- ne dair d..._ ..-erilmmine batlan· bipleri taıafmdan ne ..,.de 7etifti
~~ beyaziılar lngiUzlerle ID84; yap. ,.,.. nuaı.n )'l9de altılmftu'. Saat 13: Taksim • ~ ~y. Ha- kemmelle,tirilen mihanikt bir llet 'llllfbr. Ba denlerill mümıMlfı IDU• rilmeei Jlzim pldjii ~--
ma.ktan m&h~ ~ gibi anU'en- 11Ast 'l'DCAll bm: Mm:affer. Zeki. Şeldp. Saat icad edea ilk fabrikadır. Saain doi- tebe kolay olmuma Te dinlqesderi teclir. 
man yaptıtı sahası da tamirat dola- 1~,45: Vefa - ~ ~or: Hakem: raluiunu'" taın ~ ....m ed• Jelto:pa.amaia fnbl&cle elıennıi;yet IWaçede it" bakrlme-. lııir kiiı: 
)'ISfyle Beden terbiyesi Istaııbul mü- İki Tilrk hakemi A Amed. Sellm1, Bulend. bu icad, 193S •enemnde miltecania 'flUilmektedir. Denler Loclavadar. meede lııahmuyor. o • ..ı .... devUl 
iltlrlilto taralmdan taı>atıldılmdan beynelmilel ilan edildi Fenerbalıçe .ıtaclı :- Saat 13: F e- bir hale aetirilmit ye Fabrikanm Dereleri evlerinde küçük Waçet. edenlere hu iJi Wılm•m• tavuklar 
bu lstirabat devresini çok tJaır gıe- nmbalııce • Altmtui. Hak ... : Ad· UDcli ~elki r-..ı.n.a a--k W- lluı ...... ley tMip edi)'oı- ............ tank • ' eemcla • 
~ircli. Beynelmilel F~I feclwyoau nan. Müenıed. Mumda. &at 14.-tS: ..O-t628 No. Cep KNDaweeiNili ile ı.. 8'M ı tı...wn ~·•· eled ._ 

Şamplyonlutt imkll olan bu tıü- 11~J'l=e~~~ Batihat • Bqoila. "-kem: Şui. m&.avi ve henüz c-.ne Raı dı& LoDClra ~w.t bahçeeinin bü- geldiii de pratik bir nnıtte öiretil-
bün Taktbıl bot ~lrmeclllbd imkl nt 1 ez...-: T.e , :..ı ıadilm: Neoclt. Riza. ...;.;0 W. nail .ı....cbit 862.5 yük lııir ...... aıadt olarak .. .a.. ....... 
etmetıe beraber f&Ulplyonlak rülple- e ~ ezcan 111 ıı da-.& ,.,,...... _....,. b-
rt kuvvetJl hasnılarla ~ olchklanm Fati>ol fedmırcııaw Serhea...... ~ol s-- 1 G. . . ·s· ı 
yalnız antwnmant& 'fe nefes arttır- ~ mııh.pla hDdirmit '"~ müalNllralui :u:::. .. ..wll: .:. 0o-i- u N u N AN SıKLOPEDı 1 
mat ıçtn ~ tOf11laifa ~ tel habaihtri ı&ıteren 1İlllll'İ ah- . ~ ._ ._ At .... 
tıetlft ıecmeetll !m.lıltatinde bal1uılnNt ~. l.t. Ciiret ajuJıiından: 28/12/ ,_. 
!latsHllt. 941 •riWnde ~r uemuJa lıiıa .. --etli :-•'-'"'*" .. • _. 

lllm1lll 1nl*i\a 46Mt 111 ~ Beykoz ldlhlne aerbee sür• •W..lra'·n ki Cmuıe F•-. 1 iille.cla 
esnasında ,.,...,_ ..._ ırs 'nl'dl: L_ .. 1_ Altmlui ~ ela- omı Te meKe' 1 ..... ....._.._ 
kendini hlsaUlaıtllw * • smı.ıı Uk IUlyt •ne .. ..,~ --L.._... 11 d 12 L..~-- ta .. 111&17d 1

' .... 4••-.... 
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bulumuaı ..ı,eıı DllbeMn tlMll • bin bir L--LL-- ..... ._._ D--'t- VACHERON CQNS. Ja ............ J'IPldJll .. .A• "- ........... hmJeım .ı..m-

ettedlr a .. - .. '-1 -.1aıd& - • -,ywue 7"P" ...., Edinıec:le 3000 Dletrelik ~ '" lllı8dlrada JMlt sClllJmıldlll lftlldl~ mtıeCll oJırı•dllı WftllJmll ft ıtıet.11-
~ bir ~--...:ı,ı.. ~ ~ .., .... i• •I ı ııle .. L-lr TANTIN ... _ ...... • - ._ ~ Jıar. meJlrlDe tEJlltıOıi ed"'-'tlilr· 
haaımlarla 'ta~ ftlttlnt alon ·- ..... ~ ...._ '* YiriiJilt ....... _. modem telmi'k ............ J"iilDMk ti- W PlerR • JıllQ1lllm __. ilı1 adalım koauetl banı1pla -
ldmanlan ne Mlrmesı dolnı cıeın- ~ _._ ı ıç 1 ·~ Ba ft tela H EtıBr. (~) - Beden ...., cmt t ı1 31tı ile ~ ~iwiu \tlııM •• ......,...,., .a.ı:ı • a a ,... ve* IJal*. ...__ JladD& ı.Jllı 1"le 
cUr. ve her zaman !ena neıtoeler ft- Wa k tahta •li atlı:. W,.- lı&la ı' • •·h ı .._. hndindw IMkleclllic ima llıl aııllııbr. Ba llıllllM' ..tlatalb Jvnm•'ldır. Ber .... J'IM·m • 
l'ebmr. Sa ., • ...._. •• ~.., :'• t.-tip _. .oo ımtt .ac ,.~ T AMOLA. y AR ~"'l .,, ı• 1ı1r 11U.-11 ~ 'l'lne ıoıar ... Unde, lla1*IJa ... 11111 bibi 

·- - ..,. ,,. •Lı.ıl dlıl e.ı,.. • ı ·- ŞeMtJer Mac! • ı. • ~ Y • Jleuft aduma UllDlık • tllamıewe w tnl at adtı1& sıeDr. Btb?cıp'•• &'.'I• 
Haftanın ~lRı ............... ,.. r.. ... t. ,. t ..- ;.. A1ııat1a ~ w. SELiM • M AMELiYE -.tededlr. aamı Plerre P* kil- 1area lnlrada 11abk a1a111ı1! w _. 

mü:btm olarak tellıl:ld ecllelılleelı1cnlarUMıı141a.-dt .. ...:....-tam1-lmelrbereyapahnıp, ... b ..a...ııı...U. 12 ele 1111~ .. ~~~buçut,.._eentt ~~~~~ müsabaka Vefa -~ JJU1411- •••'fbL ~ ede ... -• ""' • , 1 '•.Jn. - --. ~. • A&m - tul~" ,, ... w - - - --
dır. Diler karpl•pnalv paaa eed1'e- l.a m fVJi JS ....._ ,,. ..a.lt iı1JorMtn bd&fthr. Yuımda Pik d- dır. Banlardaıı 1ıtr '-81 M'eır, 
tnde mühim bir ııebeddülit. ~ * ~ O..- ..., lnn. 54 . ede Wtb ek 141 fiil eı.ın :le TAall!llOll ft - lılıbt ada ftldla bir 'mmmdan yat Çlbnbr. at lllllll 
mahiyette delildir. IDllJllımDda 118* ~ aldıdt • ~ •:.... S.... CONSTAN'l'bf • ı • k .. MlllDlbı bir_.... 1'711 lkl ada na mıeıdndelılMılt ....,,_,mdnrr 
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1942 Yılbaşı Planı 

Devlet DemlryoDari ve Ltmanlari 1ı1etme 
Uw icl...ı tlblari 

, ..................................... ... 

Devlet ~ri Sıvu Cer Atelyeıine 
imtihanla elektrikçi almacak 

1 - Sıvas cer ~ l:ıcibble.j lblmmda 1llt 18bekelll •e elelctdk mo
totlan tamir n baklmlndan k""'1 muhatTlke 811ltrnlmd& ıeıeron ıııanırall 
ve ~ gibi !tlenle ça.hprıaır ft7.ere lmtılbanla. '1 e1ıektl1laç1 alnwca.ktzr. 

2 - tm.tıban beaı mıeıı bfJın nasart oıup 'ftl1lecS derece 1ıer a:ı ımu
hanm. ftMJWne RlJl'e olaıclıktır. 

8 -1mtnuınlar ldarenhı Bıvruı 'Ve ~-ehlr cer ateıyelerDo hını?, An
b.m ve Haydarpaşa. elektrik s:uıtra.ııa.nnda. yapıla.cağından ta.llpl<!~ 1/1/ 
9'2 tarfhlne kadar: 

Ankrada devlet demir yollD.h ve llmanlan 1Gletme umum madlli11l~ 
İsta.nbulda. 11nc1 işletmo mtldfirlüğüne cHaydarpa.şada> 
hmlrde 8Jncı işletme mlkıllrlüğünc 
~Chlrde Devlet demir yollan cer atelyesi mMllrlilR\lne nrbnMJaat .et

meleri ve dllel..yelerlne bağlı olarak ~dakl evrakı l>lrllkto venneler111lm 
olunur. 

Hüsnühal ~dı 
Bonsen1s 
TalısU vcs1kası 
Askerlik .evslkas:ı 

* Slrkccl banliyö tnrt!eslndc Kllçükçekmece istasyonu lle 2i 1ncl k1lo-
nıetre arasına. ınahsus ücretler 1/1/ 1942 ta.rihlndcn ıtuın.ren deıtl§tlrllmlş-
Ur. Fazla tnfsllfit 1çin".lstasyonl!ı.m mürncant cdlleblllr. (9681 - 11514) 

: 

Gayrimenkul satış ilanı 
· İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Bay Velibl, Münlp, Atıat, ve K<Cmııl 11882 hesap No. sile sandı~ 
aldıklan <elli dört bin) 11.rnya karşı Beyoğlunda Hüseyinağn ma.h::ı.lleslılde 
Caddelkcblr vo Tiyatro sokal,rında eski l!lO,l llfı 25,1 Ufı 6,1 llfi 6,1 illi 6 ce 
dit Cnddclkcblrden 170, 172, 174, 17G, 4,6;8:16 No. lu ın.aa. oda ve d~nm 
ve mağnzalan mUştcmıı Hıristaki nrunı diğer SIU>dopcm namlle Art! H:ı.nm 
seksen hissede otuz nıtı htssE'Sinl birinci derecede ipotek etmiştir. 

Dcsynda mevcut tapu kayıt suretinde merhun gayrimenkulün (Bcyoğ-1 
hında Hilseylnağo. mahallesinin Istlklfıl caddesinde ve Snhne sokağında l 
eski 190,1 Ufı 25, l, 6, ı. 6 yeni 170, 176, 2, 16, 3, 5 kapı 333 ada 3 parsel No. 'f 

lu onı'knn dükkAn ': şlmnlcn dölckı'.i.n 4 kilise 5, gart>en yol, cenuben yol ile, 
çevrlll mao. mi'ıştcmilli.t Sltedöpera namındaki hanın se'kscndc dokuzardnn ı 
ctuz nltı hissesi) olduğu beyan edilmiştir. 

ikraza. esas olan muhammin raporu muclbince mezktır gayrimenkulün 
umum mesaha.sı seneden 2306 nrşm murabbaı olup bundan 1930 &rllll mu
rabbaı mlktnnnm bina zemini olduğu ve mezkilr gayrimenkulün pasaj ve 
nıaa dükktinlar S kısım np:ırtımanlan müştc~I Sitdöpern, Hırlsta.ki hanı 
oldu{;u, A - l.şaretile gösterilen ap:ırtıman kısmında 7 daire mevcut olup 
bu dairelerin herblrlnde birer methal dörder oda birer salon ve birer kori-

Milli Müdafaa Vekaletinden 
Askeri Muallim alınıyor 

J - As'kett ortokul ve liseler ~fn 8§ağıdak1 şartlan tqı
ya!ilardan lüzumu kadar ~ert muallim sınıfına nakloluna
caklardır. 

tstekınerin aşağıda yazılı vesikalan btrer dilekçe ile 15/ 
II. klnun/M2 tarihine 'kadar Ankara.da M. M. V. Askeı1 

liseler mü!ett1şlfğine göndermi§ olmalan lbımdır. 

a) 1455 No. lu Askert memurlar kanununda yazılı f8rl1an 
hafz olmak. 

lb) Universite veya Fakültelerin öğretmenlik yapmağa u.-
ı!hlyetll şubelerinden mezun olmak. 

c) Yedek subaylık vazifesini yapmış bulunmak. 
d) Yaşı nüfus kaydına göre 40 dan yukan olmamak. 
ö) Sağlık dunmllan askerl öğretmen sırufına nakle elve-

rl§ll olmak (asken heyeti sıhhiye raporlle sağlanır). 
1) En az on beş sene hizmet edeceğini taalıhüd etmek. 
2 - Dilekçelere bağ!anacak ves1kalar şunlardır: 
a) Tasdikli okul diploması suret1. 
b) Tasdikli nüfus hüviyeti cüzdanı sureU 
c) Hüsnühal k~ğıdı 
e) Tam teşkilll As. heyeti sıhhiyeden sağlık raporu 
d) Noterlikçe musaddak ve on beş şene hizmeti kabul ede

ceğine dair taahhüt senedi. 
!) Fotoğraflı hal tercümesi. 
3 - Şartlan taşıyan isteklilerden diğer Vekfiletler emrin

de müstahdem bulunanlann evvel emirde mensup olduklan 
VekAletlerin muvafakatlerini alarak bu muvafakatnameyi kA.
ğıtıanna lliştirmeleri 11\zımdır. 

4 - Asker! öğ'retmen sınıfına naldolunacaklann diğer dev
let devalrinde maaşla geçen hizmet müddetleri hesap eIDlcrek 
sınıflan tesblt olunacaktır. 

5 - Asker! öğretmenlerin terfiler! ~ça muadil olduk
ları subaylar gibi yapılır. 

NOT: Edebiyat, Felsefe ve Coğrafya öğretmenine ihtiyacı
mız olmadığından bu zümreler için müracaat olunmamas1. 

(1174) (1623) 
İkramlye İkmmlye İkramlye 

Adedi Mlktan Tutan 
dor ve birer matbah birer halli. ve blrer banyo, B - LşareUle gösterilen lllll••••••••••••••••••••••••• 
aptı.rtıınan kısmında 6 daire mevcut olup her birinde blN!r methal altışar 

Lira 

ı 100.000 
1 ..... 
ı ...... 
1 ü.008 
1 ae.ooo 
1 25.000 
1 20.900 

Lira 

100.000 •. .,. 
a• 
it.OM 
60.000 
50.000 

100.900 

oda birer salon koridor birer mattmh birer hala birer banyo ve C - işnre
tlle gösterilen npnrtıman kısmında 7 daire mevcut olup her birinde birer 
methal altışar oda birer salon birer koridor birer matbah blrc.r hall Te 
birer banyoyu ve üçünün de taraçalannda. her d:ıire için blr<ır hizmetçi 
odası ve halli ve çnmaşırlıklan bulundu~ ve elektrik ve terkos suyu ve 
hnagazı tesisatı ve sarnıç ve kuyuyu muhtevl olduğu gösterllm1şt1r. 

Vadesinde borcun verilmemesine mebni yapılan takip üzerine 3202 
No. lu kanunun 46 ncı maddesinin mntufu 40 ncı maddesine göre .eatılma
a icap eden yukanda yazılı maa oda. ve dükkA.nlar ~ mağazalar ve apar
ıımanıan mü.'.;tcmll Hırlstnkl namı diğer Sltedöpem namlle maruf maa 

Tuğla enkazı ve demir destekleri aablıyor 

lstanbul Hayvan Borsasından 
Hallç entıllce - Ka.raataç İmrehor caddulnde pa.J mMaUhıe bWlfk W 

arsada bulunan tuğla harman oca.tıarmm t1lfl& mba "" clemlr deıltere1ert 
satılıktır. Pazarlıtla alma.1t ~ 81tlDeedeti H&1ftZl Borsaa Ko-
ırJ.serııtıne tlç gnn sarfında. mtıracaaııan. etme. 

Yüksek iktiaad ve ticaret obla m&diirlüjünden: 
Müsabaka ile kAtlp ve hesap memunı abDacaktur. 

,!G 10.000 

'° 5.000 
ıoo 1.500 

ıoo.eoo 

%50.000 
258.tot 

• nıQftemllrıt kArgir hanın 80 hlssce!c 36 hissesi bir buçuk ay müddetle açık 
aıUJrmaya ko~mştur. Gayrlmenkulün satışı tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktadır. Istlyenler maJıalllndc mezkflr gayrl:nenkulün bugünkü va- 20-35 y&.§lannda, 1y1 ve silratll dakt.Uo ,.._... ~ "1t. !ı.e .mezu
ziyeUni görüp tctklk edeblllrler. Arttırmaya girmek ısUyenler (19887) ııra nu olan ısteklUerln ves1kalartıe blrlate 10 atnc:MmmlHI tartb!De lıadar 
l>e)' akçesi verecektir. Milli bankalnnmızdan blrlnln teminat mektubu da okul müdllilüğüne bqnımıalan. 

•• .000 nv.eoo ·~ kabul olunur. Birikmiş bütün ve~llerlc belediye reslmlcı1 ve 'tcnrı.Uye ıil- Ticaret 'Ot.ullan ml'ZUDlarlle evvelce Jteap ımemurluklarmda ~ 
'Wiilt: borçlulara filttlr. GayrlmenkUlll"~yeı ve ııı'tt~lyt:tt ~ıartifilla 1'Janler 'krotlıı -edılıHr. ilu.I) 

1000 500 500.000 hlaedarlar ne Evkaf idaresi arasındaki dava hfı.len mahkemede te•"-'k ---------------------------
edilmektedir. Vakıf lcarcsl ve ıavız tuia.n borçlulara aıt olmak üzere ::ı,_ Sümer Bank Umumi Müdürliiiünden 4000 100 

5eel 50 
51.000 5 

400.000 
250.000 
250.IOO 

tımLll bedelinden çıta.nlıp dar.ısı neticesinde gayrbnen'k:ulün vak!tyetı ı - Ba.nbmls tarafından kurulmakta olan fabrikaların demir ]11811oeN 

tahakkuk ettiği takdirde Evkaf idaresine vcrl~cek mülkiyeti sabit oldu~ ve upı bnalltmd& bllanılmak 62ıere mtlfredatı •N>da 71111.lı 100 tıoo U 
!halde de borçlular hesabına geçirilecektir. Bu vaziyetin m~terUer huku- fC'l::ent ve75 ton te demirlne ihtiyaç vardır. 
~ ... bir giına tesh1 yoktur. Arttırma Jartnnmesı 26/12/941 tarlhlntlcn Kötebend 30/30/3 IO ton 

60.584 - Yekihı - 3.000.000 
ıt.ıı-aren tetkik ~tmek istlyenlere Smıdık Hukuk tş1crt servlsln8e açıt bo- > 35/35/' ıt • 
lundurulncaktır. Tapu s.cll kaydı ve sair lüzumlu malfunatta şartname- :a 40/40/5 IO • 
de ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik • 45/45/1 15 • 

_ -ederek satılığa çıkarılan gayr!menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve • 50/50/1 10 » 

ı tellkkl olunur. Blrincl arttırma 23/2/942 tarihine müsadlf pazartesi gilnü 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ıtanbal Cağaloğlunda kfı.in Sandığımızda saat ıo dan 12 ye tadar yapılacaktır. 

Böl • Ba "--_ 1 ~ d 'Mu?Ukkat ihale yapıl:ı.bllmesı içln teklif edlll'Celt bedelin tercihan alınmuı 
8'891 flUUUıgıD an: Jcap eden gayrlmcnkt•l mükelletiyetlle Sandık nlacıı~nı tanı.'1l!len geçmiş 

1 - Be1tmda 1'997 Ura. 16 ku1"111 1Deş1f bedelll Beykoz Gençl\k ltultlbll <>lması şarttır. A~. takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak §artlle 
bJıkbane ve b.pah Spor Salonu hı.patı 1'1/12/941 tarihinden 2tibarıen 20 11/3/942 tarihine musadff çnrşnmba günü ayni mahalde ve aynı aaatte .son 
llıı mtk!det.ıe kapalı sarf usullle eltsllt.mcye Cikanlmlfbr. " arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrfmentw ~ çOlt arttıranm 

1 -Jhaıe 6/l/1H2 pazarles.l günü saat 15 te Takslm'oe İstanbul Bölgesi üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu siclllcrlkı sabit olmıyan alılkadarlar 
19ı1Dasmda toplanacak hususi komisyonda yapılacaktır. va irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve mns:ırlfe dair 

1 - Muvakkat teminat 1124 lJra 78 K~ur. iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbltelerlle be-
' - Ba ile alt evrak fUTll&rdır: raber dairemize bildirmeleri lı\zımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş 
a) ProJe olanlarla haklan tnpu slclllcrUe sa.bit oluuyanlar aatıı bedellnln pa.ylaf-
tt> BUSUll fenni tartname nuısır.dan hariç kalırlar. Daha fula maıaınat almak bt.lyenlertn 938/ 
e) Nafia Veldı.letı yapı lflerl umumi fenni §:lrtnamesl 364.. dosya No. sile Sandığınıız IIukuk İ§lert servislııe müracaat etmeleri ııan 
d) Bayındırlık 1şler1 Gaıel oartnamcsl olunur. 
e) Keti! hfilbut * 

1 f) F.kllltme p.rtnamesl l DiKKAT 

:ı>u :•:r ~:';5 kur11• mukabUlnde ..,,,. .. ndıı. yerl yazılı Bölge b1nn- Emniyet Sandı~, sandıktan alınan gayrJmenkulu lpoıett ı&tennıek Is-
•- ._,.. ;,....,., tJyenlere mUha.mmlnlerlmlzln koymuş olduğu kıymetin % 40 nı ıecavıız et-

llllda Muhasebe servlsl.nden alınahWr. k n ı 
a - İ.stelclllerln en az blr taahhütte 10.000 llrnlık yeni ve mnstaJdl blr ~~~~ek~lr.hale ~4e~~in :ransına kadar bort vermek mız,etııe kolaylık 

lılna 1§1 yaptıklanna. dalt İstanbul vlU\yetlnden ihale gününden asgari llç ---------------------------
dn evvel alncaklan ehliyet vesikasUe 2490 numaralı kanunun emrettiği fC- J t b 1 E • M""d .. 1-' ""• d 
kDde hazırla.rutUI teklif mektuplannı yeter teminat altcası ve 941 yılına. alt s an u mnıyet u ur Ug\İn en 
Ticaret Odası veslknsı lle blrlikte yukanda gftn ve saati yazılı ihale günün- Müdllriyctlmlz sivil memurları itin 550 takll:ı elbise Ue 550 adet palto 
den b1r saat evvel İstanbul Bölgesi Muhasebe scrvls1ne makbuz mukabtıin- ynptınlması kapalı zarf usul~ münakasaya korunu~. Nilnnmelert dalro-
4., tevdi eylemeleri lüzumu lltin oinur. (11134) de mühfirlfi olarnk bulundurulan btr takım elbise ve b1r adet paltonun mu-

Tu .. RK o~o RINO LAR"ıNGOLOJı" hamnıcn bedeli 64 liradır. Muvakkat teminatı 2640 liradır. Eksllbne 7/1/942 ' ı çarşamba günü saat 15 de müdüriyet.imiz blnamnd:ı. müteşekkil komisyon 

CEM I• y ETı" N Q EN : Uı.rafından yapıl~cı:kt_ır· İstcklllerln ş:ırtnnmeyl ve nümunekrt görmek üze-
re Emniyet mildurlu!tü muha.crebesine rnürııcantıarı. cl115ln 

Senelik kongremiz 5/1/942 Pzar:tesi aaat 18 de E.tibba odasında Maarif Matbaası Müdürlügu"" ··nden: 
,.pılacaktır. Azanın gelmeleri rica olunur. Rınname: l - Yeni idare 

satın alma- Beheri 
Heyeti •eçimi. 2 - Hastaların takdimi. Cinsl cat miktar lc1Io Tutan ~ 1.15 muvııJctat ~ allıçeS 
Devlet Limanları İtletme Umum Müdürlüğünden ~~~---K--ı_ıo __ u .... m.....__ Lını. K. Ltra K. 

İşlet.memtz kadrosunda münhal bulunan puantörlük ve t~tlpllklerc Mücelllt slclml 150 8 00 900 00 fl'l .60 
aflsa.baka ile memur alınacaktır. Müsabaka 1mUhanı '7/1/942 ca.rşa.mba Yukarıda dna ve mlktan Yazılan m~lllt alclmlnln açılt etsDtmac;t 
S(lnll saat 14 de merkez binasında yapılacaktır. 5/l/lD42 pazarte&l gilııü saat onda Maarif Matbaasında yapılacaktır. İ.aılıek-

Kabul §art.lan lllerln yüzde yedi buçuk pey a:kçelerlle birlikte aynı gOn ve aaat&e Xomıs
,yonda hazır btılunmalan. Şart.name Maarif :Matbauı MlldtirlQlilnden J>M"a-

1 - Türk ve sıhhati tam olınak, en az orta mektep, bulunmadıRı takdir- sız olarak tedarlt olunur. (11218) 
de nt mbktıep tahsillnl ikmal ~tm.1§ ve ıaakerliR'fnl yapnws bulunmak, mahkQ- ı 1 b 1 
mlyetı bulunmamak. hüsnühal sahibi olmak. yaşı otuman :rukan olmamak, stan ul Belediyesi ilanlan 
ecıınebi Ue evli bulunmamak, evvelce memuriyette bulunmuşsa bon.serv.Ls Jb- _________________________ .. 

ıu edebilmek. 
2 - Müsabaka imtihanı: 
Rlyaztye. İkUsıadl Cotraf,a ~ tahrirden yapılaca.ktır. 
3 - Mfi.sav1 hallerde lisan bilenler ile idarede stajda bulunanlar tercih 

olunur. • 
4 - M~url.Y'et için evvelce mtıracaat edip te mra beatllyenler bu 1mU-

bar.a iştlrak etmedikleri Uı.kdlrde sıra ve haklan sakıt olur. 
& - Müracaatlar: 
8/1/942 tnrlhine kadar kabul edillr. 
6 - 1steklllerin Znt İ§lert Müdürıüğüne mUracantlan ll~n olunur. 

• cll477• 

Türk Oftaımoluj; Cemiyetinden: 

B~ A~ mahallesinin Rum mezarlılı .otalmda 8 harita 
nmnaralı 'Ye 344 metre murabbaı aahalJ araa atılmak tmere açık arttırmaya 
konulmuştur. Tahmin bedeli 348 Ura Ye ilk temhıatı 28 Ura 18 kuruştur. 
Şartname Zabıt ~e Mua.me!At Müdürlüğü tnleminde görllleblllr. 

İhale 9/1/942 cuma günU aat 14 de Da1m1 Encümende yapılacaktır. 
Tallp~rtn Uk teminat malcbuz ~ mektUpla.rlJe Uıale gilnti muayyen saat-
te Dalmt :Encümende bulun.malan. 0142'7) 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

idare Heyeti aeçimi için Türk Oftaln.oloji Cemiyeti Umum! top- T1earetlıuıeleri 
lantw 7 ı ı /942 Çarpmba tıünü ı 8,30 da J'4lp.ı-.kw. J...Dbuldsr ... , ' ••• • 8eFoil• • Kaı-.. :r • «-lılıö:r - ....... 
banın tetrifleri rica olunur. •••••• PAZAR GONLERI AÇIKTIR 

Te dj!mlrl 

• • 
• 

t• • 
1. • 

30/30/4 
35/35/4,5 
40/40/5 
45/45/5,5 
50/50/6 

lGO 

• • 
15 • 
ıs • 
ıo • 
10 • 

75 
2 - K~bend ve demlrlerlnln tunerl 2 metteden qalı olmayacaktıt. 

Metrede ibtrden U delil1 Ye ..,._ olmak p.rt.lle cullanılmıt olanla.n da ka
bul edilecektir. 

3 - x~ ve ~ dem1r1 Devlet Demlryollan ~dan birin
de teslim edilecek: Ye ngon tartısı tesellüme eaa olacaktır. 

4 - Birer tondan &falı olmaınu p.rtııe yapılacak tetııner tabul edi
lecektir. 

6 - Tekllfier 8/1/1H2 tarllıb:ıe tadar Ankarada SUmer Bank Umumi 
MDdü?Inttine tevdi edllmlf olacaktır. 

8 - Banka tek'llflert nazan ıtD>ara almakta seı'besttır. w9&47ırı cllffb 

Türk Tarih Kurumu için muhtelif cins hurufat ve 
hurufat kaıaaı alınacak 

Türk Tarih Kurumu Başkanlıgınden: 
Kurumumın: tara.fındıın kurulmakta olan matbaa için pazarlıkln muh

tell! cins hurufat ile hurufat k~ası ve -diğer lcvnzun satın alınacaktır. Mıı
vallat teminat 1500 liradır. hıale 5 Wncl kAnun/117112 p:ızartesı gunü saat 
15 de İstanbuldn Maarif mntb:ı.asında. hususi komlsyond:ı yapılacaktır. 
Fennt şartnameler lsıanbul A~eoloJi 'Müzelcrl Umum MüdurlüR'\inden alı
nalılllr. Tallplertn ihale günü muayyen saatte Maarif matbaasında bulun-
n:aları llA.n olunur. d1457• 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden 
l - 10/12/941 taı1hlnde e'kslltmcye '°azec!nlp tallp zuhur -etmeyen ve 

lulen taınlrde tıulunan Söğütlü Tatbikat geml.sinin tazanıııda. yapılacak t,a .. 
ır.trat tekrar ta.palı sarf usullle eksiltmeye konwmuştur. Jacslltme 8 ı 94.2 
~embe günll sa.at 11 de Yüksek Deniz Ticareti Mektebinde toplaruıcak 
satınalma kom1sJOnunca yapılacaktır. 

2 - K41fftne nazaran muhammen bedeli 8500 Ura olQP nıuvatlaı.t temi
natı 637 Ura 50 kuruştur. Şartnameslnt &&met arıu edenler melt~ muha.-
8tt>esine müracaat etmelldirler. 

3 - .Muvaltka.t teminat. İstanbul Yütse-k Mektepler MuhasebecllıR\ 
veznesi.ne yatuııacaıcı.u-. li:k.sll~ iftırak edecekler 2'90 .sD.Yili kanunun 
2 \'e 3 üncü maddelerindeki şartlnn ha!z o1malan ve 32 el madde tarlfata 
da1reslnde ihzar 'fldeceltlert zarflan etsiltme günü saat 10 a tadar komis-
yon riyasetine mak.'buz mukabilinde vennelert limndır. dl172• 

Emlak sat m a:mak isteyenlere 
Emlak ve eytam bankasından 

Emllk atın almak isteyenlerin bankamıza müracaat1a 
pazarlıkla satılacak eml~ 11.Stelertnı tetkik etmeleri tıln 

oıwıur. (10151) 



Sahife 8 

Bulana Mükafat 
İçinde 35 lira fe bazı evraklanmı 

ve b!rkaç !otograf l'eslminl havi cüz
danımı Beyoğlu postah:ıneslnde zayi 
ettim. Bulnnın p:ı.ra ile cüzdanı ken
disine bırakarak evrak ile fotograflan 
nşağtd:ı.k1 ndrese geUrmelertnl ve ya
hut ı>0sta ile göndermelerini 1.nsa.n.1-
vet namına rica ederim. 

Beyoğlu Postacılar sokak No. 31 
Sterano SllMds 

1
1 

Dr: ~~~t:~~SAF_, B 
Berlln Ünlvl'rS'ı ~tnden mezun l 

ve Bcrllnde Prof. Etnst'ln sa.bık N ı•• K ki k 
ve 3-6 Tel.: 42970 Taksim: Cüm-

' Bütün 

, r 
ağrılarınızı derhal keser 

1 
bıı..şaslstanı. Muayene ~aatıert 0-121' evra JI, ırı 1 ve 
hurlyct cnd. 43· PlAtln aınrtımanı 1 icabında günde 3 ka§e alınabilir. Her yerde Pullu kutulari inarla 
1 Tıık•dm tıhrp~ kın-ımn. • 1 

ZAYİ - Konya askeri hastanesln-ı 
den alıruş olduğum 566 sayılı raporu
mu zayi ettim. Yenlslnl çı.kııracağım-

iateyiniz.
1 

dan eskisinin hükmü yoktur. 1 
U§ak Karaağaç mahallesinden San 
oğullarından İsmail oğlu Mehmed 

Tekinli 313 doğumlu 

En Faydalı •••• 
Bayram Hediyesi 

• 
1 

• • 
L 1 

REFiK FENMEN'in BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 

Modern Fizik 
ve Felsefesi 
Elcktrlkçllik 
l\Iakinacılık 

hakkıntla türlü cscrlerlc11r. 

Etiketi Gül 
fidan ığı 

Vişne - Çilek - Portakal 

Mandalina - Turunç - Muz 

Beyendik - Nane - Altın 
I 

.. • -s· ah 601 da r erı ı. 

.ıJ den ınzla l'n n d.de gül 
varlyetest, Nls knrn.nf11lerlnln 
zengin bir kollelcsi3·onu. lioll:ın
da glayôllerlnin irl, çiçekli muh-
telit renktoe .,, ~anl=ı.rı ve ~lr fi
danlar vardır. 1941 - 1942 knt'.t
loğu yeni cıkmıştır. Talep üzerl-

1 
ne gönderilir. Taşradan slp::ıriş 
kabul oltınw. Fiatll'r ehvendir. 

Kcrami Panldar 
Uncular caddesi No. 28 

Üsküdar 

Si 

VE 

Samsun 

Boğaziçi - Yenice 

Serkldoryan -

- -ahi 

-GA 

ç şit 

- Gelincik, 

Baframad n 

GAiP ÇOCUK j 
ARANIYOR 

8 yıışlannda başı ııçık ayağıncl.'ı ta
kunya, 13.clvert eııkct kolunda çap:ı. 
resimli dilslz ve ~ğır bir erkek çocuk. 
Küçük Must.ı:ı.fapaşada kaybolmuştur. 
Bilenler Küçükmustafapıışada Ha
mam sokak No. 22 Mustcıfay.ı bildir
dikleri takdirde memnun edilecektir. 

TAVS YE EDER 

AR ve AYLA 
Mucssescınlzdc dnıma KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri, ma.-ıa, duvar 
saatleri, altın ve platin nişa.n yüzükleri, kıymetll taşlarla süslü ÇİÇEK 

ve PLAKt,AR ve ycnl cıŞcvallye. yüzüklerinin zengin çeşidlerlni 
bulundurduğumuzu bll:ilrmekle şerer duyarız. 

y,lbaşı ve Bayramlık Hediyeler:n:zi 

Si GER 
Saat Mağazalarından 

Tedarik ediniz. 
/\ D R E S : İSTANBUL, EMİNÖN'O' No. a. 

Tazıbaneua 
FERDİ SELEK TtlRK DILAK llAn ve ta.bı lşlerl bürosu Galata. 

ö ner Abit han ikinci kat 23 No. ya na.kledllmtş ve telefon numarası da. 
42368 olduğunu sayın mü.§ rrllcrtne bildirir. 

Hali tasfiyede Pana 
Hmited şirketi tasfiye 
memurluğundan : 

Dörtyol l~zasına tlı.bt Pa)•ııs nahiyesinde müesses olup bu kerre 
t;:. "JlyesinP knrar verilen Pan:ı. Limıted Şlrketlnclen lncaklı olanların 
ellerinde mevcut \'esalkle blrl! ~ ta !iye memurluğumuza müracaat 
ederek alac:ıklannı l kayt ettir. mcsl Uızumu illin olunur. B • ) 

An R ı-: s : ronşıt ere 
Iske.. ·run İş Bankası vn.;ıtasllc Pan:ı. Limited tasfiye memurluğu I ••••••••• 

-----------------------

ıçın en mükemmel 
ve en makbul 

hediye 

1 
1 

l 
1 

BUGÜ f.I : insan ağır elektrik faturası kabusun
dan kendini koruyabilır 

Bu dn. cereyanı yutarcasına harcayan bazı lam· 
baların yerine TUNGSRAM lambaları kullan• 
makla olur. 

TUNGSRAM lambaları yalnız bol bir ışık vermek·• 
le kalmaz fakat cereyanı çokça ıdare de ederler., 

tUlVGSRA --- BURLA 
B(RADERLER. 

ISTANBUL ·ANKARA· IZMfft 

fi 

Ze} tinyağlarının hi.\Iİ3İyctinirı aksini is bat edene 

- 1000 - Lira ikramiye verilir 
·Adrese dik.kat: l:.tıınbul Tütün Cümrük Kemerli sokak 2 1 No. 

__ ,_ ___ llllil __ Tel: 24197 . 

l\Iemleltctimiı:cle henüz bir eşi dnha ı;ıkm:ımış bütün kadınlara 
lfümn, mükemmel l·lr giizellik ve zerarct nnsiltlopedisf 

240 sahife - 200 resim -
300 güzellik formülü. 

Kitabın belli başlı y:ızılarından 

hnzıl:ın: 
Güzelllk ve Maklyaj: O~·al, yuva"

lak, uzun ve }tö.şeli yli.zlcre g5re m:ı
klyaj ve tu\•alet şeklllerl - Siyah, 
&arı. kızıl ve kumral saçlnrn göre 
tuvalet şekilleri, pudrn, krem, nıl 
ve 53fre renkleri - Güzel bir clld 
nasıl elde edilir? - Maklyaj \•e tu:. 
\'alet levazımının lyl olup olmadı
ı:;rmı nasıl anlarsınız? - En iyi m:ı.
kl.raj na.'!11 ~·apılır? - G ·el cö-Ller, 
güzel kirpikler, güzel burun, güzel 
dudaklar. güzel dl.şler ve kulaklar 
"lele etmek için ne yapmalı? - Saç 
'ı:ı.l:ımı, yık:ınmnsı. saç bo~nm:ı me
todları - M'.ınlkür ve pedikür nasıl 
ynpılır? - GüzelUk hataları: Kuru 
clld yn~lı clld nasıl anlaşılır ve bun
lnra l:arşı ne yapılır? - Sivilcelere, 

cılyah noktul:ııa. beyaz knbarrıklarn karsı tcdblrler - Siylllere v-c kıl
h:ıra lmrşı devaınr - Kın~ık v~ çlz~ller jçln basit m:ısajlnr ve kremler -
Hangi parfiimü kullanmalı? - Nasıl glylnmell? - Gu:ttılllk ve MaklyaJ: 
İlgili 50 dcğlşU~ mes'cleyc dair en s:!lil.hi)'ctll müt.ehnssıs ve doktorlnr
dan loplanmıcı 300 c ynkın bn'ilt ve kolay yapılır formül ve çare ... 
Döı·t renkli bir knpak ıçlnde dl.lrt renkli bit' tablo ile mükemmel clldll. 

Uiit iiıı kitapçı ve gazetecilerde yalnız 125 kuruş. 
Çıkaran: Tiirkiye Ynyınevi Anl.:ır:ı. Cad. 3G İstanbul 

MAKSi 
29/12/1941 Pazartesi aktamından itibaren 

BAYRAM ŞEREFİNE Yeni ve Büyük Program 

SAF 1 ve arkadqlan 

HATAY'an biricik okuyucusu VARİT ALilfQE 
1-ler akşam büyük alkışlar .uplamaktadır. Dinlemek 

fırsatını kaçırmayınız. 

İstanbul Yı\dızlara so kqilik yeni Revü 

Muhteşem dekor - Biiyük mizansen - Göz kamaştıncı kostümler. 
YILBAŞI REVEYONU için hususi hazırlıklar. 

Seçkin varyete programı, İki Caz - Orkestra ve siirpriiler ••• 
Mnsalnrınızın önceden temini. Telefon: 42633 

Reklam Değil, H kik tı 
Yurdumuzun her kd.ş".<:.ııde dürusııuııu, ucuz

lu~u ve bol çeşitlerllı.> tnnmınış: 

Asti Iv.obi:ya Mağazasını 
gezmeden ve b.r ftklr nlm:ıdnn başk:ı yerden mo
bllya almamnlanru tavsiye ve mutıakn s:t
lonlarımızı gezmelerini rıcu cd~rız. Bilhassa 
İngiliz knryolnlan ve Avusturya s:ınd:ılya
Iarı mevcuttur. I~tnn1 •tıl Rıza Prış:ı yokuşu 
No fı6 Ahmet Fevzi T('l. 23407 

'\ 


