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İncilllı: kaynaklarına ıöre, İtalya
da top~nan Alman kuvvetlerinin 
ilk hedefi Maltadır. Filhakika 
Akdenizde hava ve deniz üstün
lliiünli temin etmedikçe Afnka
ya aaker ıöndermek ıiic;tür. Fa
kat mihverin plim bakikat~n bu 
iae, Sirenaik'i i11al eden InıilU 
kuvvetleri Trablusa kadar uzan
madan evvel bu .iıi tamamlama
lan, onun için de acele etmeleri 
icap eder. 

11. Zekerı11a /;blU bL 

Bugün aııtık teJl başına şu 
veya bu cephenuı büyuk 

bir ehenunıye'1 J:uumamıştır. Ne 
uzak şarkta Japon muvaftakı -
yetlerı "demokrasuerin magı.up o
lacağına delilet eder, ne ae Lib
yada.lti lngili.z: gaubıyetuıın har -
bin k~t'i neticesıni ı.ayıne yardı. 
mı dokunacağı ıddia edılebı.lır. 

.l:!'.akat mu.tıakkak olan şudur 
ki, Libya harbı herkesten zıyade 
ltalyayı ilgiıendırır ve onu mü
teessir ecıer. Nitekim Sinyor 
Mussolininin sö.z:cüsu sayılan ::)in 
yor Gayda Journale d'ıatlia ga
zetesinde yazdığı bir makaıede: 

"Libya narbı, diyor, bır ltalya 
barbidır. İtalya burada büıtWı 
deniz, kara ve hava kuvvetleriy
le harbetmektedir. Libyada uğ -
ranılacak mağlubiyet .ltalyanm 
mukadderau u.z:ermde tesirini 
gosterme.kten geri kalmıyacak • 
tır.,. 

Mis~isıav 
o o 

Roslavl 
Briyansk 
Oral• . 

~omı 
OimJhiy•v 

kursk(f) 
OKonotop 

Priluki O Romni ~iropoly• 
Kiyef 0 l eb~din 

0 Pereyaslav Hark 
. Poltava1> 

Çerkassı 

\remenc.ug ~~ 

1 .,. 

Bui 
o 

··-·····························"\ 

Arda Köprüsünün 
inse1citı Bitirildi 

Dedeağaç • Kuleliburgaz Arasında 
da Tren İrtibatı Temin Edildi 

Edirne. Z6 (TAN) - Avrupa hattı üzerinde
ki Arda köprüsünün inşa.atı tamamlanmıştır. 
Bu köprü üzerinden geçmiye başhyan trenler· 
le Meriç köprüsü için malzeme taşınmaktadır. 
Maraş köprüsündeki inşaat faaliyeti sona erdi. 

Avrupa iJe tren münakalitı, MeTiç köprilsii 
inşaatının bitmesini müteakip açılacaktır. Bu 
köprünün şubat ayı içinde tamamlanabileceii 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Diyarbakır - Cizre hattında 
rceçerek Meriç köprüsü inşaatında çalışmıya Ankara, Z6 (A.A.) - Diy1trbakır • CiZre 

1 
tinden mütehassıslarla işçile• Uzunköprüye 

ha~J.aınışlardll'. hattının 85 inci kilometresinde bulunan ve bu 1 
f 

Diğer taraftan Dedeapç ile Kuleli Burga1 defa in~aatı tamamlanmıı olan Sinan iatuyo· 
arasındaki tren irtibatının yeniden temin edil- nu 11111942 gününden itibaren yolcu ve her 
diği haber verilmektedir. tiirlü eşya nakliyatına açılacaktır. 

\.. .......................................................................... ./ 

Churchill'in 
Kon9redeki 
Beyanatı --

Kanada' da 
Fransaya 

Ait Adalar 

Eski ·İrak 
Başvekili 
Raıit Ali 

lstanbuldan 
Ayrllarak 

Berline Gitti 
Türkiyeden Başka Bir 
Yere Gitmiyeceği 

Hakkında Verdiği 

Sözü Tutmadı .l 

"1942 de Daha 
iyi Vaziyette 
Bulunacağız .. 

"1943 Yılma Girdikten 

Başit Ali ~ylinl 
Anltara, 26 (A.A.J - handan 

Hadise Vaıin-"onda ~eketimi~e gelebilmek için 
~ 1 viki olan muracaatına. buradan 

Hür Frans•zların 
lş9al Hareketi 
Keyfi Sayıllyor 

Sonra Geniş Mikyasta Oldug .. u Gibi Londrada baş~a bir memlekete gitmemek 
. ,artıyle muvafakat cevabı veril-

-1 ar ek ete Geçeceğiz .. tngm .. Ra~ve1'm Mh:te, Chn~hm da Hayret Uyandırdı ;ıişAı~:4J~ ~~~ Ra-

İtalya Afrika müstemlekelerini 
kaybetmış, yalnız Libyada ayağı 
kalmıştı. lngıliz taarruzu son gun 
!erde birdenbıre hızlanmış, lngi
li.z: kuvvetleri Siranaik'in işgali
ni bitirmiş, ve Trablusa girmiş
lerdir. ltaıyan ve Almanların 
mukavemet kabiliyeti kırıldığı 
için, İngili.z:lerin 'l'rablusu da işgal 
eı.meler1 tehlikesi başgosterrruş
tir. Bu taık.dirde İtalya Afrikaya 
tamamen veda etmek roecbur1 -
yeUade kalacaktır. Onun için İ
talya teli.ş 1~~dedir ve Sınyor 
Gayda bu p tercüman ol -
maktadır. 

Geçen sene Libya ve Yunanis
tanda olduğu gibi bu defa da Al· 
manya Itaıyanın yardımına koş
ınıya karar vermiş görünmekte
dir. Son günlerde cenubi ltalya 
ve Sicilyaya Alman hava kuv • 
vetlerinın yığılmasını, burada 
dört İtalyan vilayetinde örfi ida
re ilAn edilmesi, trenlerin asker 
nakliyatına tahsis olunması ve 
Hitlerin yakında mühim hareket
lere başlanacağım ·bildirmesi Ak
deniz ve şimali Afrika yolları ü
zerinde Almanyanın yeni bir 
hamle yapmıya hazırlandığını 

Vaşinğton. 26 tA.A. ı - l\.yar- " ı llaşiıı&ton;. 26 {A.A.) - Hari lirken vermiJ oldı: lu $arid.~ 
ve mebusan meclislerinin ıay,. eıye Nazırlığı, dünkü pe!'f!mbe ve ~ tutmıyarak ~ 

,resmi olarak yaptıkları müşte günü aşağıdaki beyannameyi neş-- ikamet etmekte olduğÜ İstanbul~ 
'relt bir toplantıda İngiliz Ba~ retmiştir: _ dan tagayyüp ettiği öğrenilntif • 

Şark cephesinde Almanlann şimdiye kadar terkettikleri yerleri, 
eski ve yeni cephe vaziyetini gösterir harita 

vekili Churchill bir nutuk söyle M an·. ı a D u·· n İlk aldığımız haberler, sözde tir. 
miştir. ChurchiJl df"mistir iti "Hür Fransızlar,, a ait 3 gemi ta- Raşit Ali Berlimle 

"Evvela burada şimdıye kadar rafından Saint Perre ve Mique. Berlin, 26 lA.A.) _ o · N B. 
temas ettiğim mahfillerde gör - A.-'ık Şehir ~·da yapılan hareketin bütün Alman Hariciye Nazın v~ Ru,.. 
düğüm geniş görüşlerın ve ölçü ~! . .. a}i:kadar taraflann anlaşması hi- bentrop 22 İlkk~~da Berlinde 

hislerinin beni mütehassıs etti - ı· ı aA n E d •• ı d •• w~~· keyfi l'>ir ~areket olduğu- eski Irak Başvekili Raıit Ali Gey 
ğini söyleme~ ısterim. Birleşik nu goste~~tedı~. Bu gemiler, lini'yi kabul etmiştir 

SARK CEPHESi 
Amerika mliesseselerinin geniş - 1 o ha,reketı, Bırleıilt Amerik.anın • 

'
!,l,1~~12•·?li4!1:Cll liğini ve tesanüdünü anlamıyan- ---- •önceden malümatı veya herhan - Halda---•da Tal.,!L.-t _;_ ~ .!! :_. ~ ~ ~ •. :!.ıil lar harbin elemli, yenı ve beklen- A. . k l I L~ . gı şekitde muvafakati olmadr.n .,.., lltilUU 

medik safhaları Amerikada his - merı a 1 ar 1nqay1n yapı:nzş~rdır. y 1 s· arl 
Donetz'de a· . 1 • sedildikçe telaşlı, karışık ve şah- c· d 1 ~ırl~ik Amerika hükfuneti, apt an uns ar 

ıngazı nın sı düşüncelerle dolu bll' muhit . ıvarın a Petro Samt Pierre ve Miquelon adala - Al~ ~rinde _şpeıqıl4syon YBPr 
bulabileceklerini zannetmişler - St ki A f 'd"f nnda statükoyu ihya içın ne gi- mak is~~?) ve borsaya yazılı oımı-ıöaterir· * * R B k c b d dir. , o ar•n• teı e ı er bi tedbirler ·a1m~a amade oldu. yan bazı simsarlar bakkmcla biıunl 

lnglllz kaynaklarından verilen U 5 G 5 151 e ft U U ft G Neticede Birleşik ~merika ~n ~, ILIPI r'ILERlrıE. ğunu Kanada h .. Uınetinden sor- ~örd~~r. bavllılakıL~..:. ... _~~- ~-
habere göre, İtalyada topla- kuvvetli sillhlU'la mucehhez uç • ~ " • mustur ... """"'.. •...uu•~ .,.,.... -

nan Alman kuvvetlerinin ilk he- F ı ı · t M •• d ı diktatör devlQltin taarruzuna ve . .. Hür Franaızlara göre tonunda sat,ışlar. devam ettiti bir 11• 

defi )Wtadır. Almanlar, burada az a aş 1 uca e e istillsına uğramrştır. Bunlar Av- Manı~a. 26 (A.~.)-:- Bu~ c~ Londra 26 (-A.A.) - Londradak ::~:ıa::ı:no:atbııi=l:~=~ 
da, Giridi almakik ediçinbilir~ullan~- r, rupada en kuvvetli askeri devlet ~up dofu ~<:phe~~n~e k~·rJ~~~ Hiir Franıız kuvvetleri ıözcüıü mele 1apanlarm hüvi)>et\eriıü iJıcele-
lan usulü tatb e , anı ve ve Asyada en kuvvetli askeri dev ı a~n as ısı 0 u~ ı ır e Saint Pierre ve M!quelcn adalar1DJ11 mişlerdir. Borsaya kayıtlı olmadDc-
kesif bir baskınla adadaki tayya- l . · 

1 
R ( A d b f ıet olan Japonya, Almanya ve İ· tedır. _ Cenup cephes~de _Japon. - i,gaJi hakkında aeafıdaki be:van.tta ~ örüleı:t bam simsar~~ m,.. 

re meydaııJ.anııı za.E?~ettilden son enıngrat ta us arın ge a ya Bö gesine talyadır ki, .. unlar bize karşı ıar. agır surette teksif ec1ıımış ~ır 1ıuıunmıQtur : caon ..... a. ao , , nedilmı~r 
ra tayyare ve paraşutle asker in- B k • bb .. Ç k I harp ilin etmişler ve çarpışma _ topçu ateşı yapmaktadır. Manıla 

bilir} İngilizler son gun·· " 1........ denberı çok büyük olmuştur. Pa- • -9 • l ~ . L /1_ · direrek Maltayı almıya teşebbüs ir Çı iŞ T eşe üsu e i en Mihver Kıtaatı ğa baslamıslardır. uzerindekı bava faaliyeti. saat 
12 ı (j i = 'I 

f:~e ~'t, üzerinde'yapılan ta; Geri Püskürtüldü Takip Edilmektedir Kavga ~ramıştır,, sığ nehri ağzında bir fabrikaya . ~-- 4-'f'ıe'~ .~.e, q.;.r~(C;-. ·a1,
12 vare k ... ,;11erinin. çoğalım .. ı .. olma.- "' ___ Kavga başlamıştır ve ancak onl'.l- bombalar düşmüştür. _ . ~ _ 

" ~ b t bb rm veya bizim bozguna uğramamızla 
sım. da böyle ır eşe usun arı- R I K I 1 ş• eli bitecektir. Fakat burada Vaşington- Manita açık ıehir Kadın. 5 d 
fesinde bulwıulduğuna bir delil us ar a ufla VI . un ıye Kadar 13 ,. b anatın a Anasıdır lar ":il '. da geçlrdl5 im u unutulmaz günier- Nevyork, ıt> 1 A.A.) _ Manila, 
olarak gösteriyor • D"• G • Ald 1• E de kendinden memnun olmaktan u- b .. k .. .. .. . 

Filhakika Akde~e hava ve un erı 1 ın sir Alındı zak, fakat nihai neticeye iyice daya- . ~gun _u ~-u~a gunu, açık şehır 
deniz üstünlüğü temın etmedik- nan yeni bir itimadın delili ve he- ılan edılmıştır. Askeri ı;özcü, si-
çe Afrikaya asker .göndermek Berlin, 26 (A.A.) - Alman or- ~. 26 (A.A.) _Orta şark defe dotru gidişin başlangıcı olan 1villerin hayatlarını ve mallarını 
hayli gü~ür. Halbuki zate~ ~· ~~n başkumandanlığ.nın teb - İngiliz kuvvetleri umumi karar- U- Sonu; Sa: 2; Sü: 4 ~Sonu; Sa: 2; Sü: s 
denizin en dar yeri olan Sıcilya liği: Donetz kesiminde düşmanın g&h,ınm tebliği: Barca etrafında 
botazma tamamen hakim olmak, mühim taarruzlan, kendisine a- ve Bingazi ceınubunda muhtelif 
Akdenizde İngiliz donanmasının ğır kayıplar verdirilerek püskür durumda inhilal halinde mlinfe
üstünlüğünü gi~ermiye .~Mi ge- tülınüştür. İtalyan ve Slovak kı- ri.~ düşman müfrezelerinin vücu
lebilir. Bu takdirde Ingilı.z: ~ taları, müdafaay~ tam muvaffa - duna rağmen, geri çekilen düş • 
gemileri bu boğa.z:d~ ~eçmıye ~ıyetle ve emsalsiz bir şekilde iş ıı;ıan kuvvetleri Agedabya bölge
cesaret edemiyerek uslerm~ ~ • tı:ak etmişlerdir. Şark cephes1 - sm~e bulunuyor gibi görünmek· 
tumuya mecbur olurlar, AS~cilya nın merkez kesi.ıninde şiddetli mü tedır. 
ve Pantelarya adasID:a bakım o- dafaa çarpışmalan devam etmek Agedabya şimalinde kanşık bazı 
lan mihver devletlerı Maltayı da tedir. Birçok Sovyet tankı tahrip muharebe.le~ olmuştur. Bu arada 
almıya muvaffak olduklan tak· edilmiştir. Leningrat önünde mu kuvvetlerımız, cenuba doğru kaç 
dirde Sicilşa boğazını kontrolle harebeye sürülen mühim kuv,·et mıya teşebbüs eden düşmana za
ri altına aımıı olacaklardır. Bu lere ve ezcümle zırhlı 30 araba _ yiat verdirmiştir. Bu muharebtt
sayede hem İngiliz don~sının ya rağmen yapıl b. k t ler neticesinde, dün 6 Alman ıan 
üstünlüiüne bir ~n ve~ş ola şebbüsü akim k:hn ~ırçı 1bü e : kı muharebe harici edilmif, blln" 
c:ak, hem de Afrika sahiline tay- man, ı 000 den fazl ış T: ' . dan bapca 3 İtalyan tankı, 11 L 
yare filolarmm himares~~e ~s- ve bir kısmı en ağır ac:ı:in~=~ıg talyazı zırhlı otomobili, ıı Alina_, 
ker ve malzeme nakli mümkun zırhlı araba kay~t işt" 10 hafif tankı bırkaç Alın.n ve l1lıi 
olacaktıt. tank daha tutuşt lmm ır · yan tayyaresi ve Barca bölgesin 

Fakat mihvercilerin ~akikaten uru uştur. de terkedilen mühim ınijtta~ 
P:ıAm bu ise acele etmıye ınec • Alman hava kuvvetlerine mensup harp malzemesi ele geçirilmiştir. 

d 1 Ç' "" nkü Sirenaiki iş • teşekküller, Şark cephesinin merkez bur ur ar. u . kesiminde ve Leningr t 6 0 Hava kuvvetleriıQPı. lı:ar& kuvveı-
gal eden İngiliz kuvvetlerı Trab- _, d d "" k lla a n cephe- terimizi himaye ederek hareklt böl· 

d 
b . i t ... n e uşman o rma müfrezelere 

lusa kadar uzanma an u ış a- ve demiryolu tertibatına' bombalar ve gesinde keıif taarruzlar! yapmtilar 
mamlamalan icabeder. A~le ~- mitralyözlerle hücum ebnişlerdir Sa- ve düşman kollarına lcarll Uarrulla
medikleri takdirde İngılizlerm vaş tayyareleri, Murmaosk hatbnda- rına devam etmişlerdiı'. 
Trablu&\ )ladar uzanan sahil bo- ki takviye katarlanna doğrudan doğ- Şimdi 18,000 den fazla Alman ve 
yundaki tanare meydaalannı e- ruya bomba isabetleri kaydetmişler- İtalyan esiri hastaneye pbut ~u b61-
le geç~elerf"Ve bu üslerden fay dir. Şark cephesinin başka bir nok- gedeld üsera kamplatma ıelmil bu
dal ak Akdenizde hava üstün tasmda İtalyan avcı tayyareleri 4 lunmaktadzr, Diler ~ almao 
lü~ de elde :etmeleri ihtimali Sovyet tayyaresi dilsOrmil&lerdir. :~::m ıQllJnuı lal beni:& bltme-

~dıt' ~ ~onu: Sa· 2: Sfi· 7 ~ 5ımro: Sa: 2: ~n· 1 

PiDpin4eld Amerfba kuvvetleri 1leşlmmandam DoarJu Mile A.ft, 
har FUlpln Cümhurrelsi Manüel Quezon ile be.raher 

l
·REFIK 
HALiD 

f KARAY 

Ortada bir söz dönüyor: ''Güzel S8natlar4p 
kadın' erkekle boy ölçüşemezmiş; kadılı 

ne musiki, ne edebiyat, ne heykel ve resim, hiç
birinde ileri gidemez. bunlardan hiçbirine kadı 
nın eli yatmazmış ... Yalnız, birazıcık pir yazabi 
lir, ıpek iyi de dans edebilirmış... O kadar? , Bu 

eksikliğm ve yetersizliğin sebebi acaba nedir? Kusur, kadının 
ya.ratılıpndan mıdır, yoksa oemiyet hay.atında ona ayırap,1diji
mız yaşama tarzı icabı mıdır? Benim bildiğlm şudur: Kadm, ola· 
bılir ki, iki sebepten dolayı da saydığımız Güzel Sanatlarda tam 
üstünlüğe erememiştir; fakat Güzel Sanatların v.e yüksek sanaı... 
k ·ırların ilham ve ihtiras kaynağı biç şüphesiz ki. kadındır. 

Kadmdan. ilham ve ihtiras almasaydı musikide bir Beetho
v('n, bir Chopin, bit Schubert, bir Schumann yetişemezdı; bir 
Wagner de öyle! Bunların dehalannı işleten. ışıldatan. eserJerl......:·.ı..:wı 
gak, deniz, çağlıyan ve güneş genişliği, derinliği . co'1runlulu 
aydınlığı veren kadın aşkıdır. aşktır. ReSimde Leonard de Vıne 
ye ölmez eserler kazandıran da bir kadın değil midir? ~ 
tine'den, Hugo'dan, Balıac'dan. Sully Prud't)omme'daıı; 
D'Atınunnzio'dan bahsederken de, şiirde v.e romanda. bırçoklarl 
gıbi kadınlara yer verecejiz. Kadın ve kadın sevgısı en norma 
en beşeri, en kudretli ilham kaynağı ve ihtırş.s meşalesi olmak 
balunıından Güzel Saııatlardan ~ıp kopara;ınıyac.ağıinız ıuzum
lu bır unsurdur: sanatin mayasıdır. Sevdiği zaman ve bu ih~ 
kapılınca bir artiıt daha yaratıcı, daha verimli daha hünerli ohtr 
Bu sevgi ve hırs, yükselt sanatkirın hızını arttıran ve ona enpl 
ler atlattıran bir kamçı yerine geçer. Bayağı bir adain u.z:ertn 
kısır kalan veya zararlı olan •şık ve thtıras, gerçek sanatklrı ye-
di kat göke. ölniezliğe ve sonsuzluğa ulqtırır. 

Sanatklr. aşk. ve ihtiras denilen at.efJ ~ ifi şekilde kulla-' 
nan, bu ateıten en.şaflrtı&ı şekilde faydalanıp-mctdttnıyete kazaPÇo'. 
lar temın ettikten sonra kendi ateşinde yanan bu sibırbuciar~ 
o ıdhirli ateş ise kadındır. Böyle olduğu ıçiildir lt1 kadın Gıı•t'ıın 
Sanatlarda doğrudan doaruya bir üstünlük elde etmese oa 
•leyhinde elde edilen bu üstünlülün cevheri yine ondadır k 
dadır Kadm. Güzel Sanatlann da anasıdır! 
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- Satllacak 
Elem~"., Dağıtma Ullfi•fiM 
Teıkılatı BÖYLE YAZMlSLAR: 

Al manyaya ihracat 
39 Yuma MEHMET ABU 

istemem.. Tetek- cllml Bta eYlillk omm fellketini ba-
nrlQ'Or • cl17e Kendiııne de aoyl -

hanım deneli lçinlsl Dok- elim. Dinledi mil Belli acil • O yasta 
t etti Gaderi kapalı, eli 1ıal- lir adam, ba ruh a senç bir kadıo 

buramda bir atet- H1c bir 
,.l~L17Cl>nllL tbcluma bile all'W

Ona ö7le sördükee: soz 
Nkhyabilmek lem kaGJJO-

!0.-bl neler yap 1 Ne er icat etti 
O sösler O •ıer lleter benı bo 
ıana korlnatmamıı 1 Her .. 71 hınet 
mlttim. Zan ed 7or mu111n ki bu fe 
llket ona ıebepsb 7ere seleli. lnme 
birdeabıre iner m 1 O kadın her ..-

Metanet bammefendi. Metanet. 7f nYq 7llftl lluırlada JCjmbiJ 
hanımdan ibret alma. Soiuk naaıl bir sahne ka da.. Yılorı 

111111uıı;ıoı1 hlyrıuumL verdi labe7Cllbn. lnaanm kend 
Onun muhabbetb'le 1Mnimki bir :raptıtım kimle :rapmu B lki hinet 

O bemm kadar nnablllr mii' •• ti.. Belki d fil mahaklralrl O 1.krll 
Ahi Bilaenis Daha illr slnd n adamdır, D7WllU Gözl eri alun 

tim • Belli dinlemedi.. B - da her te7 farked Ah Bende de 
Hine 7ordam. kabahat nr ya Klnuram daha n 

Cenap sabınıs: vel Setirtmeli elim: •• 
Orunu bilmem; J'81ms el• ba Sata İkim de kendi ~enn 

devam edene Saliha bammı daldılar. 
bedecekalnis Ona maaevl ıı- * 

iııll:ııııılarnw DJ'lruubalr. ldnttl. keder Slıala. 7'all elbıaes ielnde eü ım-
'Joırpnlaklar da lrarqQOr. VU- 4m dUa a71f, rensi daha aolıcun, 

fada lllldraftmet echmes • auarları claba 7DJDUtelr Haıtanıa 7a 
ldıılılılaılr aarette bir butabqıa 11- nmdUi kottqa oturm.. tht yar a 

cllmın biru daha lar allftlt ba•ım ok 
IDJ'Ordu. 8eal lnaTvebla fakat mü 

bacl9f lltemfJOr Ben fiktl. 
balraqm, cll70r Bea teldlf - Naafanm1 Daha l:Jfce delil mi? 
a1 Palrat 1dJmem MdenM. B1ras QUUllL .. GkleriDUi kapaya 

butabalacılan ......._ ~- ms .. 
.uauıır-••·· Oma lurpalanL.. Aile,... Rufa. aillam•mı cib sene kadmrı 

ne :papaakl. 71rin• baJa70l' ve: 
Derllal bir hueabüıa bümu. - Beni bıralrma... Di7ordu... Sen 

lmılll'ilrım batahaaniae mllracaat e- sittlrecelderl .. ,. 
da aracbium Pbi diplomalı - llQır.. Rayırl Bakmıs . Yanı 

•11>e1ae1lar balalıilininbrl • Sise msc1Qan.. Rem odada benden b!lfk 
,...., lalllla bamm teldi- ldmae 701r idi .. 

Acele etmek ilam. - O 1ranJ'I istemem.. Çirkin. mel 
~lllD41e. •e lranttn an, h17anet. •• 

Det Reql o bc1a' mn •• T8- - Kim o1 Raatabaklcr nu1 Pek 
.._. 70rPD .._ Adeta o da o plmlyecek.. U7070r. Ben mt he 

ZlrvalkL lılralrmQıac:atnn •• 
amak lıtft NiL Banlııltıe ~ Huta, bqnu ullamık istedi, ıon 

ilam.. T....ı ..__ ld llblr ra llamımD elini awcaaa aldı. Gas
l'lllliald1e... Yimn41a bir ltuta lerhd llapattı... Saliha eliler ~11 ile 
1laıa,rm.. Slra llutuın 1ıllerek daima kocumm •'1armı olrta70rda 

ilalımall'll ilı*8a ftl' Yalım eefllat (Arkaıt var) 
1lutQa klfl deilNlr. Alqhnhlr, • • 

.. becertldl eller iste. 
c.ap, t*ar ....... ........ 

BOGONK'O PROGRAM ,,.,....,.. 
711. (ili.) 
741 Ba"9dlr 
......... (il.) 

• ..... ....,.. 
1111 lulalar 
U.41 lla'*'-
14.00 ..... 

• 1 ' • .... TtlrlılJ9lr • • • • • • • il 10 Oltııfftra 
trbk1 ILOOPnltıraa 

........ --· IWI. Ya.. ~~== =.... -.............. Bir hutabülcı ... __.--1-__. __ _ 
Di bl olacak. Bm llecerebil- uıguterede Tahsilde 

laterleals ~ Kemal ile ine-
Amerllraa ....,...a.._ Pi p Bulanan Talebelerimiz 
.. ltabalacqıs alıp lelQlm. ol- n.ıw Denfzyo'Dart hesabına tn
J ıntıerecte tabsflde bulunan ve Lon -
..,_,.. lllW ..... ..ı- dra:pa ıeJebUen talebelerlmfs ı İkln

dklnun Per;embe ıono TOrtlye aa
AGM•www.... .._--. ._. atbte ı.ıı de taıWz ~ al-

..,._ .....,.. ........... leled71e ~. 
mit ............... .. 

lektrik, istihlak 
ergisi Tenzilatı 

Beledive 
Teşkilat 

Geniş Bir 
Kuracak 

lbriıim Çilelerini 
Kısaltan Vurguncu 
SUltanham mmda Çorapçı banı 

md Arşak Çuhacıyan, her oiri 
rml m tre olarak sattlma ı icap e
n lbr mleri kısaltarak on alb 
etre üze nden sattığı nlaşılm"•ı 

Y pılan cürmümeşhut ve taramad 
Arpktn dükklnmda kıHltdmq 4759 

tud 57 108 tane brlı m çilesi bu
lunmuştur. Her çileden dört metr 
yrddığm ıöre, Arptın 228,342 met
e ibr~ kazandığı anla ılarak adl 
y~e verllmiltlr. 

Beyotlunda Büyült Parmakkapıd 
Alber Pati. metresi dokuz liradan sa 
tılması )hun ıeten bır kumaıı vtnru 
k liraya aatmqtır. Milrakabe me
urlan ctırmOmelbut yaparak vur

guncuyu adliyeye vermitlerdir. 
Sultanhamam!nda Kanburyan adh 
r manlfaturacmm da aattıtı malla

ı glzled 11 anlq!lnuı ve araştırmada 
yüksek fiyatla aatıslan görüldüjiln 
en, adliye79 verilmlftlr. 

Moda Vap'lll'11 Tamir 
Edilecek 

Haydarpap açıklannda dthnenl bo
zulan ve Kbıalıada acrklannda de
mlrlf7en Moda vapuru. dOn Umana 
etiri1m1tt1r. 

Moda vapurunu, Kadık~ vapuru 
çekerek ı.t!nye:re ımtırmOttOr. Va
pur lstin7e havuzlarında tamir &:6-
recektır. 

Silivri antlnde batbll bDdfrDen 
Deryakuşu. Teceddildil Bahri ve Mus 
tafa kaptanm mot6rlerlnden baskı 
mühim kaza oldutuna dair aWı:alı
lara malQmat ıelmemfştlr. 

Yerli Mallar Pazannda 
Tevziat 

Yerli Mallar Pazarlanpda ntıfııl 
baefna bet metre pam1*lu vertleeek
Ur. Pamuklu Çetitlerlnln her birin
den beter metre alabilmek ~ nQflp 

Fivat Farkı için Yeni 
Tedbirler Alımyor 

Basvekilin Reisliğinde 
Görüşmeler Yapıldı 
Ankaradan ıeten haberlere ıöre 

ekmek datıtma tıtnl t:Jf bir düzel\f 
koymak için dalıtrlacak karnelerin 
ne tekilde doldurulup verllmeat ve 
kontrolleri yaptlması etrafmda 1ün 
Baıvekilin baekanlılında btr toplantı 
yapılmqtır, Toplantıda fstanbul. An
kara ve İzmir Valileri de bulunmuş 
ve eehirlertn durumlan ı&zönünde 
tutularak kame fllnln en Qratlk ıek-
11 tesblt edilmlıtlr. Şehrimiz için ve
rilecek 800 bin fişin doldurulmasl 'e 
tiatrtılması için kaymakamlarm kon
trolO altmda bir tesklllt kurulm r 
teklif edilmi.Ur. Bu teşkilAtın ne '8-
kılde idare edilmesi IAzan geldilı il-

Dünkü "Taavirıefkir., m batJ'UJ• 
srndan: - "Dtin akpmkı JaPoo res• 
mi tebliti Hons - Kong'un ıulrut et
tifinj ve lnsılis müdafa kuvvetleri
nin teslim olduiunu bildirmelrtedr.,. 

BÖYLE YAZlLABlLlR: 
"Dün a1qamlri Japon reaırıi tebliif 

Hoııc - Koııc un düıtuğünu ve lnsllis 
karp koyana birliklerinın tallın ol
dııiunu bildirmekted r . ., Almanya ile yapılan ticaret nl ş 

asmm müddeti lkı sene oldutun 
öre plyaaalanmızd n 942 ve 943 ııe

nelerfnJn mahsullerinden ihraç edile
ektir Anlasmanln m la dıtı ııeeer 
'\fusto aymd mahsuller mlzln fi 

tlarr buJrtlnkO r v tlara ve çeşıtle 
ine ıöre yüzde 25 - 30 arasmd 

.,oksan bulunm ktaydı İhracatçıarı 
nuz. Alm nya iç rı yüksek r v t1 
mal aldıklıırfndan caret nl ma ı 
nm lmzasr tarihinde 1 f y tlar Qz 
rtnden mal o; tamıyacaklan anla ti 
aktadır. 

Almanyaya yapılacak ıhracati 
radan lthalAtı 1' caTet Ot "'" r a 

Pirinç Fiyatlan 
T esbit Edileli 

Fıyat Mürakabe Kom syonunda ıta
ul ed len pirinç fi7atlan, Ticaret 
ekillUtınce incelenerek yeniden tes

bıt edilmiştir, Vekillik yeni fiyatla ı 
'VIilraJcabe Komisyonuna blldlrmlstlr 

ugünden itib ren Kastamoni pirinç
eri toptan 44,72, perakende 49,50 
uru •an Antalya pirinçler topt n 

38,48, perakende 42,50 Seyhan, Ma
aı ve Hatay pirinçten toptan 38 40 
>erakende 40 50 kuruştan satılacaktır 

Bu pirinçlerin d11mda kalan dlleT 
ı tler fazlaya satılmayacaktır Bazr 

Qks kalite sayılan pirinçlerin zaten 
ıniktan az olduğundan, bunlann sa
tt11 serbest bD'akılm11t1r. Pirince <o
nulan yeni fiyatlar Ozerinden bık
kıı)lam pirinç temin etmeleri için 14-
?nn gelen tedbirler alınacaktır. 

Hendek içinde Yaralı 
Bir Amele Bulundu 

Evvelki ıece Pendikten Yunus çi
mento fabrikasına çalqmıya gelen a
meleler bir hendek içinde inilti duy
muslar ve 80 yapıda Azmi isminde 
bir arkadasJarmm başından ve vOcu
dunun muhtelif yerlertnaen yarall o
larak yattılmr ınrmüılerdlr. Azmi 
hutaneye kaldırılırken ölmOetilr. 

Müddeiumumi muavinlerinden Or
han Bamaml mahallinde keelf yap
mrştır, Amelenin bir tren önünden 
kaçarken dOş(lp kafa tul patladı#J 
ve bu y(lzden öldfltQ anlqılmıfbr. ____ ,. 

Adliyeie Bir Tayin 
Ankara. 21 (TAN) - Açık bula

nan tlcllncl anıf Acltbe mlfettitltl!
ne, latanbaJ 1111h htldm1erlnden Cc
v.at Erkul ta7bı edilnllttlr 

nlze edecelt söylenmektedir. Ofla bu 
s için Ç91iW mallar toplamaktadır 

.bracatçdarm y(lksek fiyatla mal 
toplam" olmalaruun plyasalardak 

uvazenesWlkten ve spekQIAsyon 
r krinden nerı ıeldlli söylenmekte
-tır HükQmetin bu yüluelişl normal 
vmtyacatı ve fon hesabınd n 1ndlr

mıyecetl anlaşılmaktadır l!!ğer tlctr
ler geçen Atustoa 171 ftyatlan }?.e
r nden satış yapmak i temezlene ,Q. 

Qmet anlaşmanm lcaplarfıJa g6re 
ıtelecek yeni mahsullerden ayırarak 
1'1Cli...t Ofisi kanallyle ihracat yaptı

caldır 

erinde tetkikler yaptlmaktadır. 

Bir Kadını Kocası 

BÖYLE YAZMlSLAR: 
Yine •:mi makaleden: - "0 tarih

ten itibaren Incilizlerin koca Çin iil
keı nde yaptıkları ticaret hemen ta
mamıyle bu mevkıden seçmekte idi.., 

BÖYLE YAZlLABtLlR: 
"0 tarfhtenberi lncilizlerln koca 

Çin Ulkealnde 711ptıklan ahı veritin 
hemen hemen hepsi bu ytrden sec 
melrte idi ... 

BÖYLE YAZMISLAR: 
Dünkü "İkdam,. dan: - "fıtanbul 

vlll7eti ve kazalanm allkadar edep 
bir koordinasyon kararı allkadarlara 
blldirllmlttr •" 

BÖYLE YAZİLABlLtR: 

Noterlk Kanunu 
Değiıtlriliyor 

Doğurturken 
"Iatanbul vllbetl ve kuaJanm il-oldü cflendlren bir koordinasyon karar ı. 

nanla ilsist o'ıınlara blld'rilml•tlr, 

Süleymaniyede Siyavuıpaıa soka- --------===m::::=--=
Ankara 26 (TAN) - Adliye Ve-

• eti noterlik kanunun11D bir C:'>lı 
naddelerlni dellttfren bir llyiba ha 
.,ırlıyaralı BUyük Millet Mecliıtne 'fi' 

m~etir. 

lında bir ananın mahzeninde oturan 
Mümfıı, dOn sabah yedi aylık hlmlle 
olan kansı Gülizarm, dotururken öl
dütQnil ve çocutunun da ölil dojdu
tunu zabıtaya blldfrmitUr • 

Be7aat beledl)'e doktoru Gülizan 
ve eocutu muayene etmlt ve kadmın 
ebesiz ve koeaar tarafından dotut
tuldutu neticesine varmııtır. Her ıkJ 
ölü morga kaldu11mış, Milınfn bü
kmda da tahkikata başlanmıştır. 

"Kurtuluı" Yarın 
Pireye Gidiyor 

urtuıuı vapuru Yunanistana besln
ı seferim yapmak üzere aynı 28 n

e günü limanımızdan hareket edecek 
ve 750 koli recektir. 

Bu llyibaya söre, her uli7e mah 
kemeırınin bulundah 7erde U,ttyaca 
r.öre bir veya bir kaç noter bulanacak 
ve noterler ilim ve bayır mleıseae
lerl reia ve uabldan mllateana, •· 
"lllratbk da dahil olmak lizere biç bir 
h·mıete gfremiyecekleri sibi ılyaai 
rartilere dahil olamıyacak. seçim it
leriyle atraımryacaklır, borsa =»J'll
ııu o:pnanuyacaklar. ticaret .. •etsul 
bulunm119caklar, baıkalamaa lı:efil 
, lamryıcaklardır. 

r 

Kızılay tarafından Yunanlstand 
muhtaç halka ve çocuklara dağrtttm k 
Dzere 2 bin kilo, 500 ve 250 şer gram 
hk paketlerle incir eönderilmektedir. 

. DiKKAT ... , Yıltaıında Eğlence 
Yazdanberi Tamir Yerleri Tarifesi 

Noterler, tutmakta olduldan def -
terleri harice cıbramıncalrlar, ken
dilerine verilen emanetler le aene •r 
fında almmadıtı ve:pa malnflan ö
demnediil takdirde bunları mllzayedc 
ile atabileceklerdir. Öltlm halind,. 
nüraaedarma, yaı tahdidi veya ma
lftli7et ve:pa daireli lafvolmalr aure
tiyle vuifelerfnden aynlaa noter ve 
noter maavinleriae :rardamda bulun
mak here Anlrarada bir :vardım un
dıtı lnarulacaktır. Bu lramımm fıltbl
katında MedreaetUllnınt ve nuvab 
mektebi meaanlan, balrak faldllteaı 
mezuna sayılıcalrtır. 

Edilmiyen Çukur 
DOn otomobllle Takdm emnl· 

yet ıub .. lnln bulundulu sokak· 
tan BeyoOlu cadd•lnl yararak 
doOru •f81ı iniyorduk. Blrdenbl· 
re otomobil dUz caddede bir U· 

çurumı yuvarlanır gibi oldu. 
Sonra tofar eerl bir manevra '1• 
arabayı eola aldı ve dqrdu. Bir de 
baktık ki, anUmOzde ve tam yo
lun orta•nde bir metre kare olr 
yer oldulu gibi ç8k0vırmlt. 

tofar hiddetle dylendl: 
- Vudanb•rl bu yol bayledlr. 

GOndOz çukuru ıarenler kendlle· 
rlnl kurtarıyorlar. Fakat ılmdlye 

k '17'! kadar burada en •f81f Uç, dart 
Atatür nOfUBU arabanfn maka• kınldı. Gece ol· 
Bugün Yapıhyor eayda, bizim de ayni Akıbete uo

ramamız muhakkaktı. 
Ankara H (TAM) Ebedi lef Ata- Vudanberl tamir edllmlyen bu 

tirk'tln 1911 da Anlrara:ra ilk defa çukur. Tablm karakolunun da 
ayak baıtıtı dntln 71ld6ntlmtlncle 78- ta yambapndacbr. Belıdlye ıne• 
prlmalrta olao Atatlrk kotaauna clt- murlannfn d• 1aza 8n0ndedlr. 
ter bölselerden sfrecelr talaın1ar teh- Her ..,,ı Belediye Relılnln dol· 
rimize selmiflerdir. rudan doOruya ıarm.ını mi bek· 

Y!lba11 ıecell için hazulanan zamlı 
t&life hakkmda Daimi Encüm nin 
verdiği karar dün kaymakamı ra 
dlrflm!ştir. O ıece sabaha kadar -
çtk kalma mOsaadesJ almryan ve ':>u
nun için fazla veril vermlyen yerler 
normal tarifeyi tatbik edeceklerdir. 
Sabaha kadar açık kalacak 7erler.ie 
de, yemekle beraber almack 1 kiler
den fazla para almmıyacaktır. Ye
mekaiz içki içenler zamlı tarife7e tA
bı tutulacaklardır • 

Altın Fiyatlan 
Altın iki gündenbert yükaelmemlıs. 

2850 kuru§ta durmuştur. Bir gr m 
ülçe albn 407 kuruştur. 

• 
i:!UÇUK HABERi.$!:) 

.... BiR TAHSiLDAR YAltALANDI -
ıo:f" Un lhtilb ır•parak onadH kaıolıo1u 
maJıbe tabaildarlanndH llta-P•.... m.U,. 
....... tabellık ı Mu•t•fa ,,aJıal.nmııtır. 

cibdanlarl)ie mtlracaat kabul edile- ata bayram ertesi bqlıyacalmdan. o 
cektfr. Yerli Mallar Puan bu tevzi- tarihe kadar hazırhklar yapılacaktır. 

Kota ,.rm (baıb) aaat 14,20 de ._ı.•,.m.e,.11 .. ı.z.,t ________ _. 
yapılacaktır. 

+ lfARHA AYKIRI XOMUR IATtLS 
YOR - Buı lıömllrclllerin Anadoha klaailıl 
teriıd per•kende olar•lı eelıb lıunıtta• lula 
J'• Attılıl•n •lrlllmO tOr Bu telıtld• u.11 
AtaJll•r balılıında telıibat J'•P lacalıta: 

PASiFiK HARBi 
~--------------~--~-~~~~-------~---~--------~--

eh DM K .. siliiln vf1cudtlni1 dell1 nıh11Da da se- rek mo,terek bir azimle hayati me'&'UrC ın ongr hirliyecelrtir. Kendfal belenen lluaso Jilerini bir araya ıet!rllklvl ili za- SARK CEPHE Si 
dekl Beyanatı linl timdlden yılrıb7or. o artık bira- manda mep1em1zln devamlı..,. llt.- ....,.. Baparafl 1 incide g- Bqtarafl 1 JDıı:l4e talrHn. btr esirden efendilerinin elin- tikçe parltyacaktır ... 6W 

korumak Gzere alman bu tedbirin e- Bqtaraf! ı incide de udece bir lletten bqlra bir te7 Harp llOlll'Uı "in SODgel Tellllİ tebliği 
.. --:-a l delildir O kencl calrtbn' milletine _. le bi•'-'·- lloatova, 21 (A.A.) _ Sov:pet 6ğle harbin sevk ve idaresine ~· o olemptk bir ceuret ı&'dOm. Biz de bll7fllr ıstıraplar eelrtirdt Bi17fllr fe- Cburchil1, söderin.i p1y ""uuv-

mıyacalun ve muharebenin tim- İnlllterede en lraranhk ıtfnlerde ar.ti nahklar 71pt1 Onun Afrika Impara- Ur: teblili: 2$ lıkklnun ıecesl, kıtaları· 
dik.inden daha fiddetle dttlilse bi- ....,ıert hlaettlk. Bla de neticede net torlata elinchn aJmcb 99 Habetiıtan "Bir Wıza lem flmdlkl ,aroıttı ve mm dilfllıanla bütOn cephelerde çar-

le ayni fiddet4e devam edeceğini ~ ;volunda sidecelfnden emin bu- lrartanlcb. karpplDdardan fstik~n daha ıe- PllDlKlflaal~g·a B··-'-ı 1~,.ff 
•• 1_;..+tr lwno'orduk. Sizin ve blztm ıeçfrece- J'rama bos111D11 ...,aanda pek n- nlt manzarasına ıecec:eaız. .. ~ s 

801"'&&&.19" • limlz lmtibanm ciddl)oettni amma- yıf ve fena teçhls ecBlmıı olan !Jarlr Dlln78 harbinin fellketl Qlll n-- Ankara. 39 (Rad7o ıazetest) 
Dün Llngayen ~örfezl cfvaruı- m1701"1Unuz. Bize kllJ'll birleeen kuv- ordaJanmu timdi Tahrandan B!np- Un flzerimt iki defa göktO. Hayatı- Sark cepbeltnde Almanların ıimc:Uye 

da bir tepeden müthif alev SÜ - vetler muazzamdır. Bunlar inatçı ve ıd:Je. Halepten ve Kıbnatan Nil •- mrzda fk1 defa talihin uzun kolu Ok- kadar terkettlklerf arazi ıenillik ı• -
tunlan yükaelıdilJ. görülmiiftür merhametsizdir, Milletlerini harp ve hfllerine kadar bitin bölselerl kont- yanuaun 6bür tarafına uzanarak Bir- barlyle birçok yerlerde eo _ '10 ltl-• Öd v• T sb• Ed.ld• lan bü · lstllA 7oluna MVkedea balam adam- TOi edi70rlar.., leefk Amerikayı muharebe hattına loaıetre aras!ndadD' Yalnız blrka~ Uesseıelenn eyecegı para e ıt 1 1 Bu alevler, yan.:•lrt&idi OJ nla - lar bu fenalrklarmı taarruz ettlklftt, QıurcJıW. daha IOara *O Libya çekU. Son harpten sonra birbirimize mmtakada 100 kil~etreyt bulmu,.. 
yük petrol **-" apo - m!Detıertn ordulannı ,eaemec:Ukleri taarruzuna ıetlrm1t. burada ıao bm batıı kalaaydlk. emn17etfmfz lçhı ıntıı tur Sovyet tazytkı kaJ'llSlftda Alın !l 

umı1, • (TA1') - BWd:ılk il- lmrut. trikotaj fabrlkalan 0,11, obl• rm bunlan kuJlanmamalan için takdirde feci bir telrOde ftdiyecelde- kitllik bir mihver kuvveti bulundutu terek tedbirler alsaydık. yeniden °- ku~erlnfn mecburi çeklllt :paptıtı 
tlm:IJMmdan llllfade Jen fahrlka1an 0,41, dellrmenls O.,., Amerikan kuntıerl stoklara ateı rlnl bfll7orlar. Bunun için hiçbir rey- nu, General Auchtnleck'fn ba kuv- zerimize çöken bu fellkeUD &ıOne yerler ıunlardır: 

,.... m:ftsr 11elntaln kDont baro saJ187il 0,11, cam ve Ne sana- vermiflerdlr. den çeklnmb-eceklerc:Ur. Bunlann e- vetf tamamb'le tahrip için harekete geçeblllrc:Uk. Bu fellkttıerin O~cü ı _ Cepllenin simalinde Lenin· 
~ elektrik 711 0,11, boru sana7fi 0,'14, klld ve Unde her nen blrikUı'ilml.f ıllAhalr geçtiltnl, ve hedefine tamami)'le va- defa olarak Oatthnilze çökmemesi çtn grada yakm bir mevkide bulunan 
...... "' '*°4e t.bit karton S8Dl7'1 0,19, sun! ipek fabrl- llONG.ICONG'DA: vardlr. fyt talim g6rm(lş dlstpllnll or- racatma inanmak için birçok ııebep- tedbirler almak kenc:Umlze karp ço- Volkov nehri boyunca. 

imlan 0,14, KarabOk demir ve çelik du1an, donanmalan ve hava k:uvftt- ler mevtut oldujunu 16ylemlltlr. euklarunwı kup ve lnanlıla karşt 2 _ Kaltnln'in cenup ve cenup ba-
, .. -• 1IWt MrlbJad UI fabrlkaJart 041 kmuftur. Hong.Konl/'da ele gegenl,er 1er1 vardır. 0n1ann pllnlan ve mak- bir vazife delil mic:UrT Fesat bOUln trnnda 

satlan çoktanberi tecrObe edlhnlt ve I apon darbeal luırfU&lllla dilnyaya 7ayllmadaıl evvel daha bal- Moskovanm 150 kllometre cenup 
Tobo 21 (A.A.) - Haber almdı kemale erdtrilmfltfr. Hiçbir cebir ve lnaWz Sqvekili, uzun zamandan- lanııçta kontrol edilebilmesi için i- batumda bulunan ıtaluga Sov:petler 

ima söre JaS:C- der- 1na;:~:. hlyanet hareketi önOnde tenddOt et- beri taarruza hazırlanan J'apon:pantu cap eden tetldlltm kurulmaat bir 111- tarafından iflal edllmltt!r. Bu 19hr n 
Hons - Kons da bir nsiliz . mlyece)ılerdlr. Amerika ve tnınıereyı pek milh1.m rurettir. 180 kilometre cenubundald Ore1 &-
tıam, bir pmbota, bir muhribi ve Diler cfbetten btzfın intan ft mal- meeeleler karpamda bıraktılmı ka7- Dtirt bet HM ..vel Amerika De ntınde de ciddi muharebeler olmak-

Meclste Kabul 
lmunlar 

bir torpldo:JD. batmmtlar ve tamamiY zeme membalarnnızfn onlarmktnden dettikten sonra IÖYle deyam etmistlr: lqiJtere bir damla ~ dökmeden Al tadır Almanlarm bu tebrl de tahll· 
Anlma. • (A.A > - Bbft ifil- le tahrip etnııitl~. Baadaa ~ eok daha ıenlt oldulu da bir haki- "Bana IÖ7le bir sual sorulabilir: man78JUD imza ettiti muahedelmı> ye7e mecbur kalmalan mOmkilDd r, 

Jet llecllal badn 78Pblı top antıda 40 veya 50 lnsllıs cemlalne el lron kattır l'ıkat bu memba ve lmkAnla- "Nlaıl oluyor da Malez;yada, Şarki .Uthaıslaımuya taalltlk eden madde- Slvastopol 48 saattenberl çok tlcl-

Yeni Kallul Etilen 
Ders Terlmlerl 

muıtur. Japon lranetleri eok miktar- nm~ ancak bir kımıı seferber edil- Hlndlstanda çok miktarda tayyarenız lerblin tatblldnJ lıtiyebl~JerclL Bu deotll Alman hOcumlarına manısdur. 
da cephane de ele r~rmltlerdir mittir. Her ikimizin de zalim harp ve her nevi modern siWılarlrua bu- QD.I zamanda Almanyap aptdal mad Sovyetler mOdaf'aaya devam eder il• 

Tokgotla bÜ/IÜ ~ aaaatinde Qreınecelimlz daha birçok ıunm117or, B6yle bir tua1 kaqıamda deler vermek fınatmr da buırlamıt bl ,artıni1)'or. l'akat taze kuvvetler 
teYler vardır ÖDOmOzde sOı>healı ke- ben yalnız General Auchtnleck tara- olur~. Atlantlr beyarmamealnde bil - alan Sovyetlerln bu fe}ırl ele aeolr

Tobo 21 ( A.A.) - Hons - Koııc derli anlar da buhmacakttr. Arazi fmdan Libya seferinde kazanılan za- dirmİI olduiumu sibl ba maddeler meleri muhtemeldtr 
n saptı Toboda bll7i1k bir aevın a:pbedecelfz ve bunu prt almak ce- ferleri ıöaterebillrtm. Gittikçe artan pllp ve7a mailftp bilttln milletlere • 

unndırnuttır Halk ldltlelert ellerin tin ve pahab olacaktır Birçok inkt- mklnlarunızı Libya De MaleQ'a •- verilecektir. Bu tan~· tracırdık. Bi- Kanada'da Fran
de ldlctlk bayraklar olclala halde ..._ urlar ve nahot sOrplrzler blzt bekli • raslnda dairtm1.1 ol187drk, b• iki ta- d yeniden blrlettırmek tein lrav-
yec:anlı avuelerle imparatorluk - 70f 20 aenelllr mOddetin b(lyilk bir raftan Acız kalırdık. Birleılk Amerı- •etli çeldc; darbelerinin mmNİ ··- saya A•ıt Adalar 
QJDa clotra llertemiwtercllr. ihama kı..iıoıda tn,cilfs ve Amerikan pnç- a BQyOk Okyanusta 171 bir vazlyet- nm seldi Bvada sadık hismetkir-
th resmi makamlar fener ala7mı ,._ llllne harbm fena bir ..,. oldutu te bulunmuyorsa bWyoruz ki, bunun lan o~ eereflne nail oldulamu bil 

k etmitler ve bll7llr Suld AQtı - ld bu bir hakikattir - ve hlebfr sebebi küçük b~ ölçüde İnıfliz ada- yük .... ~ tıa~~ ~~ f~~': rbeçlr klif" Bqtaraft ı lnclde 
rbinln heniz bQlacblmı aöyle- ulnan Jl'9Dlden tlak vennlyecd Lib me..... o ..... _.a surmemea ı.,... '"Hilr Fraıws denb kanetleri lm-
ıtlerdir B tin Japon bıunı Honıı &lretflrnfstlr ısu:8un 7anlıt oldlllunu ~annı;ı lnm~~afa': ~çhı ~:U ya ha,.._ kör olmak llnm celdiiini ıö7leJe • mandam Amiral Muıelier'aln Sabıt 

- Koııc'an ınılrutuna memmml7dtle kar gar0yoruz eri c he 1 n ;r :. c-ıu.:e bilirim lattkbaUn nrtanm keffet- Pierre'e sıtmeal ba ad:ılarda yapyan 
lamalrta ve banan AQaclald Anclo Clnarchlİ1 daha IODf8 ba vuf:petin ~~~~-~~r" :z:vv ........ : melı bize ait delildir. Ban~ be- ballrın Pranu'am lrurtulU111 ve yer-

s-L-- ~N-a..- ................ bir ' ... __ , .... m............ e yap- raber seleclr dnlerde Amerillaa ve 
1 

bilrrl ela --c111 
...... n em ..... ,,. ...... ....._ u uun ... u tm zamanla, caantle ve _,,_..ı pyr~- Jardunchr. Bu muharebenin netice- tqUUı milletlerinin kendi enınlY•tle rizlndek 7et vaaı -· .... 

iarbe oldutmm .a,.lemelıteclir. terle dtbe1eblteceltnl, fnctlterede ı· sıne ber fe7 ballı oldutu içiıı mu- rf icln. berkeala f:Jillti tein adalet ve ınlttefılrlerle a:JDl safta tekrar 1111-

~=l~K= ~ı:::d =eli:!-:=-=-ı.:-tmı -=~ vaffalu7etle devam ettirilmesi llzım aa1h :pollarmda Ylft78D8 durıcalrlann =~e== =·~==~eri 
nilaam ve ltapparan WU. a7Ql •• bam harbe tlftbnl ile Mr tene Ye7tl ııelmilUr. kat, n unılmu bir imamm oldu p1ın1 tir 

•-~· Bir,_ • ._ _ .... _ Biltan noktalan azami derecede lana itiraf ecleiim 1 • ._,_ bu ... _,_ ... _ '-• bir '-• 
"'8nda &JISl&We ve ...... -- il 17 ııoma cllktatlrlllderln slreme- llhlandırm!ya tlft ıelecek memba- CharchiU. na~ bltirdffl za. 11....U- ,..., a-....ru. uıe -

de llmbetldlr clemlftlr. dilden " ea..vvar edemb'ecelrler !anam oll87dı. bunun terc1be '8Y8D '1'WI daldkalarca -"--lammttrr elite plrmadan otorltey.ı ele almala 
.. r Dl'IJ'ADA miktarlarda lllr llba 79Di tlpmiıtlıtt Yet" ıacatım ben d kabul edl70 ....... mıavaffak olma11 keyfiyeti, omm 'ftlltıı 

f n.6AJlll : mek mllmktla o1a1ılleceltni t67lemlt ;&kat ıenls mllq:lta bambklaı : hurran altkadar ballan lıtelfne '\,.. 
kce terfmJerl dltere (Tilrkce t.e- •e "7le dewlllD etaalttlr: malr lcin ne kadar tereddtıtle ve •- Alman Bava A kınlan sun olarak hareket ettıilni lıb&t rl-

cep ldlVUZll) adr altmda bir ltqapar, il (A.A.) - V•. ~ .......... kon ııın tallleder nlrl 1Jr harekete leetiitmiz ve bu ham- Serlbı, il (A.A.) _ •-reblll" tn- 1emelrtedir .. 
ilkten yOksele tDllilS teblill tlYle ._.._. men1Uk. o,.lı:at •• medeni ..an':1" l1klar için ne kadar zaman llapı ol- sWz maı.me ımıDertne kup 1l'P•- Londnı da lıagrette 
b okul ~....=·== :!~~~=='::dulu clQfOnüleeek oluna, ba kadar lan milcadelede Alınan hava ordusu Londra 21 (A.A.) - Reater'in u-

Blretfm ID a.tmıerlade btif tMftıas1an a ...._ ~ cM 171 bir ..ı)'et ma.att bir vasl7etf beklemekte bak- dOn ıece lnıtıterenln dolu aahW a- trerf muharriri yan:por: Amiral llqr 
..,........ ıahılklı:alr, 'bu • :. taarrular o'....., te ....... ~ ve 1943 tenftlnclıo ıuzbk lltmll oluruz. O amana kadar çılmda 8000 tonluk bir y(1k ıemlsl b ı1eller tarafından Salnt P erre " 

daw B q mtbaeta harekete cecmelr b mahdut olan fmkln ve membalan- tırmlltır Aynca 4 ticaret pmhıl bol1' Mlquelon'da ılınan tedbirlerin Vatln• 
1'>GlntaD ract-~ kendi de's frup1arına aıt Bagon ~ ~ cllılnıı ... mü&l bi: he- ınmn tnzU bUU8Ulldakl intfhıhm balarla kısmen ciddi hasara utramış tOllda u7ancbrdıtı pyrt mflult teali, 

tala- "1'll olmNm. leaı>..__ed~~ Tobo 21 (A.A ) _ Japon ....,. relret ohlr Dıaww tna...._ w fnıtıtere taraftndan barp samamndıı tar. Londra al711el mahfllen de bir ç~ls 
ndalıNbe ~ ..... --~ ...-......._- lrarardluadan lıit""11JOI'· Din aan- ,_ı1meır ~ ulmle llArebt etdllçn ve Amerika tarafından IUDa •ma- d G ..1 M dd I rl minalaıealara eebep olmattur Amfra-

lan tara • .._.,,._ .. inal - ...... -'--alan~""""· 40 aelamet :JOlm llalecaln. BlltlD bA- nında 11pı1Jnası ilam .. lmlltir. ÖJle .Japonya 8 .... a e e lln Amerllra hilk&metia" mOY faWI 
8udla •- ,._.. zaımecU7orUm ki, tartbçf btllmnlnil ,.. -ı l • Ka lar olmadan. h ttl ondan h b n z llare-mım • ....... tQ7Ueef clltlrlllm... 1 tay. berler btsim lcla fena oJmırac:alrnr A enıı8tl çın r&r lfet ettfft &fren lince t b ıatlY!e ...,,_ 

bıdılı yare ~ nlahmt Y9 .... rln elelrt Dlllmaaa timcllden hnetll darbelr• •ımuml be7et fblrfnden ....adh' Tobo. ıı CA.A. 1 Naaıwlar .,.,,.. d clD'tll K 1 'ni lı:u 
tik untrah tamamen tahrip ıoditmlt- nclirilmlttir Raı orct.lanmn ve ın 1 ve 'bu m...ıeıer bakkmda verilee?fo opta~ .ırı-c. .,.,... lttttd•ır .., _ .. , et UJ811 •stıt' er n 
tir ı JaPOD tanaretl lraJıptır Dlte letbdn vatan toprılrlanoı tanlı .u. hfllrtlm amam! ~ a.tnden olma- :..z::r::_ ";..:~ ,::ı= .. =~.:. ınanclan a1tmdalrt cemil rm t 1r 
1ı1r Japon tanu.ı Ta7'aacl'a mec:· fuları ..a nJtmlne ve salmtlae ele- lıdır. Yapllan intihap 17icllr llll1et tanfalda• t•ra. um ,,. 1ıoıatn1 ec11ı- llmanlanndan hareket ~ıod k1 r1e 
bari b r lnlt ,.Jllllll1tlr. rill yaralar ac:ml9trr 8u nralar N- 1erlmll:ID ..........., Mll9&te blrıe,... llM aıaru --''* ayrıca blWlrDlJ'Of' 
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1 :ıııcı•ı;ı 
Cephelerde Yeni 
lnkisaflar 

Yazan: 1.\f. ANTEN 

Askeri harekat Uzak Ş~rkta mih-
ver devletlerinin lehinde, Av

hpa ve Afrika harp sahnelerinde. ise 
müttefiklerin lehinde olarak lnkişai 
ta devam ediyor. Hong - Kong'un Ja 

• ponların eline düşmesı Bingazinin lm 
paratorluk kuvvetleri tarafından 11-
galine tesadüf etmektedir. 

Bir kaç gün evvel Sinyor Gayda 
Curnale d'ltalia gazetesınde: Yalnız 
Şımali A.frikanın değil, İtalyanın ve 
hatta bütün Avrupanın mukadderatı
nın Libya harbının neticesine bağlı 
olduğunu ve İtalyanın bu harbi u
zanmak için her şeyi yapmağa mec
bur olduğunu yazmıştı. Gayda bu 
sözleriyle bir hakikati ifade etmi~ bu 
lunuyor. Filhakı"ka. T~us hudud~~a 
kadar bütün Şimali Afrıkanın İngıfu 
kuvvetleri tarafından iııgali müttefil:. 
le.re her bakımdan mühim menfatleı 
ve stratejik avantajlar temin edecek
tir. Bu suretle Süveyş ve Cebelitarı1' 
büyük bir emniyet altına girecektir. 
Trablustan 1skenderiyeye kadar uza
nan bütün sahıl bayunca tesis edile
cek hava üsleri sayesinde İngiltere
den ve Amerikadan Orta Şarka harp 
levazıDD ve asker taşıyan .kafileler bü 
yük bir emniyet içinde sefer edebı
lecekler. Akdenizdeki İngiliz do
nanınası eskisi' kadar hava baskmı teh 
likelerine maruz kalmıyacak ve bu
nun neticesi bu donanmasının bazı 
unitelerini başka harp sahnelerine 
gondermek imkim hasıl olacaktır. Di 
ğcr cihetten böyle bir vaziyet Alman
yanın Fransa ve İspanya üzerindeki 
tazyiklerini azaltmasırıa da saik ola
cak ve ayni zamanda Alman kuvvet
lerinin başka bir yoldan Mısın. Su
riye ve İrakı tehdit etmelerine de iın
kan bırakmıyacaktır., 

Trablus Garpte: 
:!ngill%leri ilslerinden uı;aklaştırmak 

ve da)ıa müsait mevzilerde yerleşt:rek 
gelmekte olan takviye kuvv~eıiy~e 
beraber bir mukavemet cephesı tesıs 
etmek maksadiyle süratle ricat eden 
Rommcl kuvvetleriyle bu kuvvet\erı 
hedeflerine varmadan yolda imha et-

ENSTiTOLER·; 
r-~···-··· ... ····-····-··---- • • • • -------·· .. -··-~ 
i Arifiye Köy Enstitüsü Müdürünün Evinde -Yeni Bina - Ada Yolunda - Davul, 1 
! Zurna Sesi - Çocuklarımızın Marifetleri - Yeni Düşünceler 1 
\.. ....... -----·---···------------- • • • • 

___ , __________________ . ./ 

Bundan evvel muhtelif 
memleketlerde bölge tetkikine r·· yazan· ·-.. -·, 
ve realiteye uygun mektepler- H BAŞ • 
den bahsederken bunun en OL 5 
canlı ve en güzel örn~ği Tur- : • i 

b.li asfalt döşiyeceğiz. asfalt yol üze
rinde öğretmenlerin otomob!llerı gi
dip gelecek. Otomob11leri'1 renv!nıie'l 
kime ait olduğunu anhyacağtz: Pen
be, mavi , ladvert ... 

* * te k ·1 ............. ----· ...... ··---···---·· kiye köy enstitülerinm ş ı 
ettiğini söylemiştim. Fil!hakı - varmış,. Çocuklar demirhanede, ma- ı Öileden sonra enstitü talebesinin 
ka enstitüler yeni terbiye ce - rangozh:mede hararetle çalışıyorlar . müzik dersindeyiz, yuz kışıliıı 

~ k marangozhanede ha·7.1r yapılmış otuz- üc;, dört sesli bir koro dinliyoruz. 
reyanlanna uygun oldugu a - dan fazla el arabası bir tarafta duru- Armonize edilmiş güzel parçalar, biı 
dar Türkiyenin kalkınma işın- yor, dışarıda hlzarla kereste bicı'ı - harkarol. Koronun sekiz ayda hazır
de de en büyük amil olacak yor. Atölyeler tarafında kızlann y:ı- !andığını, kışm çok güc calı,ıldığını, 
kuvvetli temelli müesseseler • takhanesi var, tertemiz. kar gibi ya- sıcak yer olduğu için zaman zaman 
dir. Müşahedelerime Arifiye taklar. Yatakhaneden sonra taı-lalua hamamın termosifon dairesinde top
köy enstitüsünden başhyaca - çıktık, kırk elli dönümluk bir saha landıklarını müuk öğretmeni arılatı-

ğ pancarlar toplanmış bir mevsim 1e- yor. 
ca ım: tişecek kad r prasa ve lahna ek H. Bütün güçlükleri, engelleri hiçe 

+ + Tarlalarm kenarında elliye: yakın ko- · sayan, ne olursa olsun i'i başaran bu 
van var. Panca~ların bugün gönden- l hayatiyete hayran oldum. Korodan 
leceğini öğreniyorum: Tam elli t-:>n 1 sonra müdür muavini bölce köyle -
pancar istihsal edilmiş. l rinden toplattığı eski erkek kadın elTatlı bir sonbahar güneşi Saba~c~ 

gölünün üzerinde renk ve zıya 
oyunları yapıyor, doğuda göklerle 
birleşen dağlar var, yeşil yamaçlar
da sakin köyler, ovalarda tek .t~k 
köylüler görünüyor. V·~~?~.dan .. ı~ı~ 
yorum. Ar.ifiye köy .e~stıtusu muduru 
ve müzik öğretmem ıle karşılaşıyo
nım Müdür ve öğretmen tabirleri 
kad;o ifadesidir, hakikatte gördüm ve 
inandnn ki bunlar insan takatinin ye
tiştiii noktaya kadar iman ve şuur
la çalışan ortaça~ velileri kadar ol
gun ve ergin insanlardır. 

İstasyon civannda müdürün küçük, 
temiz evindeyiz, etrafımızda enstitü
nlln genç unsurlan ve bunların ara
sında muallim mektebini bu sene bi
tirenler var. Konuşuyoruz, dakikalan 
atlayıp söz mevzuunu enstitüye ge
tirmek istiyorum. Bütün engelleri a
p.rak "köye doğru yeni bir hızla,, 

koşan bn gençlerde mucizeler yarad:
cı bir kudret var, on beş milyonluk 
köylü, asırların körlettiği çoraklaştır
dığı yurdlarmda, göklerin ateşir.i in
san gönüllerine dolduran prometeyi 
bu insanlarda bulacaklar: 

Enstitüden bahsediyoruz, yeni ens
titüden... Bu yeni yurd istasyonda·ı 
iki iki buçuk kilometre nzakta kuru
luyor. Yirmiden fazla büyük bina, ö~ 
retmen evleri, atölyeler, toplantı sa
lonları, tarlalar, bağlar, bahçeler ... 
Hepsi boş kırlı:ınn ortasında toprak
tan fışkırarak bir fikir ve terbiye si
tesine hayat verecek. Bulunduklar. 
binaları eğltmenlere bırakacaklar. Bu 
fikir ve terbiye sitesini hayalimde 
canlandırmağa çalışırken bana "Hasaıı 
Oğlan,. dan bahsediyorlar, Ankaramn 
yanıbaşmda büyük bir köy enstitüsıj 
kurulmakta olduğunu anlatıyorlar, her 
enstitü bu kollektif eseri bütün kuv
vetini kendi varlığından alarak ha:ı:ır
lamağa • tamamlamaia çalışıyormuıt 
Konuşurken öğreniyorum, yazm ço
cuklan Arifiye üzerinden yaylaya çı
karmışlar, orada çay bulmuşlar, top
lamışlar ve satmışlar, ayni zamanda 
çocuklar bütün ihtiyaçlarını kend1leri 
hazırlamak sa.retiyle tabiatla r.ıü
cadele ederek hakiki bir kamp kur
muşlar. 

Burada gördüğüm bütün atölv• ve biselerini, camdanlarmı, kaftanlanm, 
yatakhane binaları, mutbak, yeme'< - çepkenlerini, çevrelerini, uçkurfannı 
hane, reviı; çocuklar tarafından yapıl- gösteriyor. Bunlarm etnoğrafik bir 
mış. Sonra el işi atölyesini geziyoruz. tasnife tabi tutulacaiını öireniyorum. 
Trikotaj ve biçki dikiş atölyesinıtc Bunların üzer•ndeki ipek ve sırma iı
"Hasan Oğlan,, a gidecek talebenin lemelerin güzelliği insanın gözlerim 
fan.ile ve çamaşırları bir defa daha kamaştınyor. On dördüncü yüz yd
elden geçiriliyor, bir çardak altında dan bugüne kadar Söğüt, Bilecik, Bur 
yirmiden fazla talebe enstrumım öğ- sa bölgesinde Osmanlı Türklerindan 
retmeniyle verli sıralar üzerinde man başlıyarak bölge halkının estetik te
dolin çalışıyor. lakkisine güzel bir miytr olan bu ör

neklerdeki motiflerden naiaı ve resim 
derslerinde istifade edilnıil- Istilize 
edilmek üzere alınan bu motiflerin 
modellerini tetkik ederken bu geni1 
hazine beni gaşyediyor, lilelerdeki 
penbe ve al renklerin imtizacı insanın 
gözleri önünde bir hayal üemini tat
lı tatlı kıvdcımlandırıyor. 

* * 
Öğleden evvel müdürle Kalaycı 

köy istikametinde yeni inşaatı 
görmeğe gidiyoruz. Genç öğretmen -
ter de bizimle beraber geliyor. Bü
yük ceviz ağaçlan arasındaki yol
dan geçiyoruz. Önümüzde yolun sağ 
kenarında çalışan bir grup var. Yak
laşınca toprağı kazdıklannı görüyo -
ruz. Eğitmenler yolda Hendek açarak 
künk döşiyorlar. Enstitüye su getiri
yorlar. Yolun yansından fazlası dö
şenmiş. Enstitü bütün ihtiyaçlann.ı 
kafi gelecek kadar suya sahip olacak. 

Su yolunu geçiyoruz, solda yeni 
açılmış, henüz taş döşenmemiş bir 
toprak yola sapıyoruz. Bu yolu da ken 
d.ilerinin açtığını, bazı kISımlarını 
doldurduklarını, tesviye ettiklerini go 
rüyorum. Biraz ötede henüz sıvnrı
mamış geniş binalar yükseliyor, yak
laşıyoruz, yüzlerce çocuk yapı öğret
menlerinin nezareti altında arı gibi 
çalışıyor. Ne güzel bir iş bölümü var• 
Kum, çakıl taşıyorlar, kumu kalbur
dan geçiriyorlar, su ta,ıyorlar, harç 
yapıyorlar, tuğla getiriyorlar, elden 
ele kiremit veriyorlar. Herkes işliyen 
bir saatin veznine uygun bir ihenkle 
kendi iş!ni yapıyor. 

* * .. Hasan Oğlan,, da talebe toplan-
tılarmda okumnak bere ilrln

ci sınıftan Salihaddin'in hazırladığı 
bir etüdü dinliyorua, arkeoloji, ant
ropolojiye ait doku on kaynaktan is
tifade edilerek hazırlanan bu otıız 
sayfalık etüdü çok temiz bir üsHlpla 
yazan Salahaddin D'klar ara111nda Türk 
lerin hakiki hüviyetini izah ediyor. 
İfade ve fikir itibariyle olgunlaşmış 
bir insana ait olan bu llıni izah ens
titünün fikir sahasındaki muvaffakı
yetini de ortaya koynyor. 

* * Enstitünün bir günlü bayatından 
görebildı'lrlcriıni zlbnbnden r;e

çJrirken harada 7etiten ıençlik Türk 
köylerine ne tıemiz ve yilksek bir ıı&
yat kabiliyeti dağrtacaimt düsünfiyoı 
ve Cümhuriyet maarlfüıin aldığı is
tikamete seviniyonmı. 

N 1 ŞAN - Hendekten gazetemize 
yazı yazan Ali Erkun krd ve levazım 
müdürlerinden Binbaşı Hidayet Bo
suterin yeğeni İzmJt Türk Yolu gaze
tesi muhabiri Fikret Arkunla Hendek 
orman koruma takmı komutam Us
teğmen Nadir Kula'nın nişan tıSren
leri 27/12/941 günil akşamı Hendek 
Halkevinde icra k.ıllnmqtır, Mesut 
olsunlar. 
ftt~~-~ 
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lstanbul Pazarları Köylü 
için Daha Faydall Bir 

Hale Getirilmeli 
"Vasfi Rıza" 

Kemanı 

nın 

Köylü mutavassıtın eline düşmeden şehirli Ue temas ede. 
bilmek için kaçakçı vaziyetine geliyor ve rdınteri Ue elde 

ettiği malım kaçak eşya srıtar gibi aatıyor 

lstanbul pazarlanndan bir köşe 

lstanbulda beledi- Panra mal alım-
ye ar.urları i- r yazan: ' ya gelen köylü, ... 

· d h haf 37 tıp paraya çevirmek 
~~; ~ına:. -1 s A 1 D K E s L E R ' için getirdiii tar .. 
dır. Bıı pazarlarm hana, bulgur, e-
on biri Beyoğlu. rltte, 7UJDW1a. te-
on biri Fatih, üçü Osküdar, fiçii E- ı reyağı, un, plliçı tavuk, kas, ördek, 
minönüı ikisi Kadıköy, ikisi Eyüp, hindi gibi mallarım pazarda dotru
üçü Beykoz, biri de Beşiktaş kaıası dan doğruya ıebirliye aa~~.ad.D'. 
smırları içindedir. Kadıköyünde bir Bir kaçak mal ve ~çalı:çı IP!~~u~ ile 
üçüncü pazar daha açılmasma da ka- yapılan bu alış ver11te hem koylu ma 
rar verilınittir. lını değer fiyatı ile ıatabil'?ekte, 
İstanbulda geçim işini -ucuzlaştıran hem de şehirli taze '9C ucuz yıyecek 

ve bir hayli de kolaylaştıran bu pa- alabilmektedir. 
zarların üçü süreklidir. Biri Beyoğ- Pazarların, geçimi 11CUZ1aftınbfmı 
lunda Kalyonculı:olluğunda, öbürü ve kolaylaştırdJğım gös önüne alan 
Çarııkapıda Makasçılar ve Gedilı.paşa belediye bazı semtlerde yeni pazar
caddelerinde, üçüncüsü de Balatta lar açılmasım düşünmektedir. Ku:ı!
Mahkernealtı caddesinde her gün kıı- toprakta da her hafta bir pazar Jr:ıı-
rulmaktadır. rulmasına karar verilm)otir, 

Öbür 34 pazar da her gün bir baı
ka semtte halkın ayağına götürül -
mektedir: 

PAZARTESi OUNLERiı 61.tlide Hnrri7et 
lblcleııi caddeainde, Babçekapıda Cclll Bey 
aokafında. Fatihte Karacilmrük meydanında, 
Uıklldarda Selimi:yede Hamam eokafında. Ci· 
balide Y eıiltulumbadL 

SALI GUNLERI: Şehremininde Saray me:v 
danında. Galatada Mumhane caddesin de, Ka· 
dıkll,,ıhıde Oamanafada Arpacıbaıı ıokağmda 

CARŞAlılBA GUNLERJ: Talimhanede Al· 
tıntepede, Hahcıoflunda Kumbarahane cad· 
deııinde, Sultanahmette cami arkasında, Fa· 
tihte Carpmbada, Yedikulede iıtaı:von cad
dealnde, 
PERŞEMBE GUNLERI: KllçOk Jıfnıt•fa

pafada, Sltlide Erııenekon caddesinde, Galata· 
da Arap camilnde. Erenkö:vilnde :veni iıtaı· 
yon caddesinde. Feriltll:yilnde, 

CUMA GUNLERI: Hasekide, Heklmoıl!lu 
Alipatada. Uskildarda Aziz Mahmut dendi 
caddesinde, Selimiyede Dıvardibi:ıde, Eyiiplıe 
hlimb:yde ve Yusuf Muhlis pa$a caddesin
de, Kuımpapda Tabakhane meydanında, de· 
flnnen arlı:ası ookaılında ve Arpmcılarda, 

Fakat ıehrin geçim fartlanm ko
laylaıtınnak için pazan tch;ru 'Ye 
köylüye daha ziyade faydalı bir bale 
getirmek lazımdır. Bugün köylü, pa
zara mal getirip satarken bir çok 
güçlüklerle karşılaşmaktadır. Kendi
sinden seyyar esnaflık yapabilmek i
çin vesika aranmakta, pazarbıtsı de
nilen veya kendisine pazarbqılık all
sü veren adam köylünün saut yap
masına mini olmakta, lasacuı köy
lü malını satabilmek iı;in eni konu 
kaçakçı vaziyetine dtiımekte, sattıiı 
mal da kaçak gibi &izlice aatılmalı:ta
dır. 

* 

Yazan: ULUN AY 
Cu bsim Vaıfi Rıza Zobu, çok 
~ neşeli, çok eğlenceli bir çocuk• 

tur. Son çıkan Program mecmuum00 

da "Edebi Heyet.. gibi mühim bir 
mevzu hakkında makale yazmata he• 
veslenmiı Sahnede tultlat telı:c,.leme
leriyle etrafa lı:ahlı:aha çiçekleri 13V1U' 
dutu yetmiyormıış gibi ıimdi de ha
kiki hayat saluıeııinde muharr.rlilı: ro
lü oynıyaralı: bizi güldürmelr lıtiyor. 
Vasfi Rızanın muharrirliği, iaken6t
ye tırmanarak babasının yazthanMİG• 
de mürekkep tiıesi ile oymyan a00 

facamn yaramazlığı kadar tehlikeli• 
dir... Çünkü her tarafı, mürelı:lcebe 
bulamaıından korkulur. 

Muharrirliie özenmekle tutara 
bakarak nazik bir uzvunu aakathyaa 
tavuktan hatırlatıyor. Şimdi 7WDW't• 
ladığı cevherlere bakalım: 

"Son zamanlarda eski bir hDı:lJOe71 
yine tazelemete batladılar Sermaye 
kıtlığmdan mı 1 Yoksa fi.kir buhranm 
dan !Dl nedirl Dönüp dönüp tiyatro-
nun batına bir "edebi heyet., in ıe· 
çirilmesini ileri aiiriiyorlar ... Bizim
kilere bu tavsiyeler oldukça tahaı ve 
etlenceli celiyor •• 

Bir eski lıikiyeyi tazelemek istfyea 
bizler için ortada Vallfi Rızamn mubar 
rirliii ribi. bir mevzu nrlı:en termaY& 
kıtlığından plı:lyete mahal yoktur 1&00 

nınm. Fi.kir buhranma gelince: Vatfi 
Rızanm kendilinde edebi bir heyet
ten bahsetmek cesaretini bulman. fı
kır değil battı bütün okuyanlarda bir 
akıl buhramm tevlit ederao hiç 181-
mamah. 

Balı:mu Vasfi Rua his mulıarrfr
leri nan1 cörii:ror 'Ye naad 1österi00 

yorl 
Yağlı cabardiıı :pbn bDmıı• tra

ııı bir kant azamıt. açlılı:taa cöale· 
rlniıı feri kaybolmuo. koltuiur\ıın al· 
tında rensi piirfbleamit köhne bir 
çanta ... 

Vasfi Rtza •Asalet badalaımu!a .. 1d 
sırma esvaplı Marlı:ililı:ten kalma bir 
eda ile ıoruyor: 

- Niye telif yaznuyonunP 
Beriki boynuma biilı:erek cevap _. 

riyor: 
- Ne yapalımP Bu yol maddi Wr 

menfaat temin etmiyor 1ı:L Aylarca e
mek sarfederek meydana pkanlan b r 
eser ne lı:adar değerli oluraa olsun 
sahne üstünde bir hafta lı:a117or. Ba 
da ürkütülen kurbağaya değmiyor V -
ran delirmenin harcı ne ki ana •e 
ola.-

Buna muharrir ~yliyebildiyse çok 
iyi. Çünkü o viran değirmen her ha .. 
de Vdfı Rizanm yiiziiıdl beyaza bu
layıp sahnede zıplatacalı: kadar an te-. 
darilı:inden lc:is değildir. 

Vasfı Rı.za telif eaer yazan muh=t"• 
riri bekliyor. Ne gibi bekliyor? Tram
vay bandajı, tünel kayııı belde Cibi .. 

Fakat bandajlar 7oldachr. Artık 

CUMARTESi QUNLERl: KUçült Mu~tafa 
papda Mektep ıokafında, Topkapıda Arpae· 
mini yokuşunda. Beıllttaıta Köylçinde, Bey
koıda Halkçı aokaıfnıda yine Beykoıd• Yakut 
aokaıfmda Anadoluhlunnda ve Taksimde Al· 
tıntepede paıar lcnru!nıaktadır. 

yedi gilnde bir kurulan pazarlarıt 
müvazi olarak bir de lı:öylü 

ba kaba plı:ayı yapan aktare eski 
tramvaylarm kahrım çektirecek bir 
zahmet korkuıu lı:almamııtır. Bana 
Vaafi Rıza iı;in "tendir, i)'i ailldüru , 
fakat ilimde biraz zayıftır" derlerd 

Bu pazarlarda bir ev kadınının i
şine yarayacak, bir ev mutb:ıfına Ul.
zım olacak., bir aile kilerinde bulun
maıı icap edecek her ıey satılmak
tadır, 

İjnesinden ipliğine, siirmesind:n 

paıarlan kurmak ve yahut pazarlar
da köylünün malmı kolayca, serbestçe 
hiç bir vergi vermeden, ke-:ıdisinden 
esnaflık tezkeresi aranmad!lD, pazar
ba,ınm burnunu sokmasına meydan 
vermeden satabileceti bir yer ayır -
mak lizundır. 

Edebi heyet haldmıda darde taksim 
ettiii düıünceleri okuduktan aon a 
artık bunun için kendisinden yeni b 
ehliyetname İltemeie hacet kalmadı, 
Onca edebi heyet (piyeı aeçecelı., eoo 
debi mi, delil mil Karar Yerecek, U
san ve teknik batalanm düzeltecek• 
telif eıer temin edecek.) ·~e Vasfi 
Rızanm anladığı edebi he7et budar. 
Deme& vaktiyle Halld Ziyalar, Re
fik Halidler, Retat Nuriler, Cenap 
Şahabedclinler bunu yaparlardı. 

' meğe çalışan lııgiliz kuvvetleri ara
sında bir yarış başlamıştır. Bu yarı
ısın mihver kuvvetleri tarafından .ka
zanılması ve Trablusgarpta kuvvetlı 
bir mihver müdafaa cephesinin t~es
slisü İngiliz kuvvetleri ic;in yakın bir 
istikbalde ciddi bir tehlike teşkil ede
bilir. Bu kuvvetler geldikleri yere 
dönmek mecburiyetinde kalabilirJe-:: 
ve Akdenizde İng;liz donanması yt:
n· den tehlikeli bir vaziyete düşebilir. 

Almanyanın, Trablusgarp cephesini 
tutmak içın elinden gelen bütün gı:ıy
reti sarfedeceği muhakkak sayılmak
tadır ... Cenubi İtalyanın muhtelif yer
lerinde mühim miktarda hava kuvvet
leri tahşit etmeleri pek yakında Ak
dcnizde lngHiz donanmasına ve üs
lerine kar'ı büyiik mikyasta bir ta
arruz hareketine geçmek " bund.ı 
muvaffak oldukları takdirde Trablus 
garbe mühim takviye kuvvetleri gön
dererk üslerinden çok uzaklaşmış o
lan :!ngilizleri ricate mecbur etmek 
ve bozguna airatmak Diyetinde oldu!ı: 
ıanm göstermektedir. 

Sabanca gölünden de istifade ettik
lerini söylüyorlar, muntazam bir teş
killt yapmışlar, gö'den balık tutup 
1stanbula gönderiyorlarm11. Hakiki 
minasiyle bir iş mektebinin burada 
yapdıjmı ertesi günü gördüm. 

Binanın taksimatı çok güzel. Ev
vela öğretmene mahsus bir daire. 
Sonra bir koridor üzerine atölyesi, 
yemekhane ve yatakhanesi ve çalışma 
odasiyle altmış kişilik bir bina. Alt 
katta da kilar gibi kısımlar var. Bir 
yapı bitmek üzere. Henüz çatısı ku
rulmamış başka bir bina da var Si
raz Heride yere çakılmış kazıkla; üs
tünde bir çatı planı var, çatı kereste
s!ni bu plana tatbik edip numaralı
yorlar, sonra kolaylıkla çatı kurulu
yormuş. Ulkelerin •ınm amit ıercla defli: ıilktedir. 

Bu ernmn bekçileri de tanarelenlir. Kurban 
bayTammda ona :JUdmı 9tmek. bir anıır bek· 
çillfi yapmaktır. 

ojesine kadar dikiş ve tuvalet mad
deleri, tuzundan biber!nden halis 
tereyafma kadar, kiler levazımı, çay 
bardağından tenceresine, kaşığından 
kepçesine kadar her çetit mutbak eş
yası, s6ziln kısan alı:la, hayale gele
bilen her teY bu pazarlardan - hem 
de mağazadakilere nisbetle çok da
ha ucuza - alınabilir. 

Bu takdirde şehirli de, köylii de 
birbiriyle .. ve ikisi de ial'acımn eli
ne düşmeden - kolayca temas edebi
lirler. Bugün gizliden gizliye yap
tıkları alış ve.riıı bu ıek'lde kolayla
şınca pazarlar yalnız şehrin ceçlm 
şartlannı ucuzlaştırmq ve lı:olaylaı
tırmış olmakla kalmaz, köylilniin de 
paraca iıine yarar. Köylü yedi gün
lük küçük çaptaki istihsalini .kolayca 
satıp paraya çevirebllir ve bu para 
ile de yine ayni pazarda Jı:endisne 11-
znn olanlan alıp köyüne döner. 

Frenkler meslek haricinde me,pl 
olu:ıan ıeylere mcthar renam Enırr'in 
çaldıtı kemanı misal retlrerek ""tnsr" 
in kemanı" derler. Bay Zobu (\a. 
artistlik hayatmda Enç'ID keına11 
çalması kabilinden bir muharrir l?E 

Müdür hayalindeki cenneti anla
tıyor: 

* * 
- Binalarımız bitince yolumuza ta ---- = ____ ._.... 

:Veni Harp Planları : Arifiyede giineı;n bir sabah başla- ,•••••••••••••••••• ••••••••••' 
dı, enstitliye gidiyoruz, yolda 

pancar arabaları sıra bekliyor. Ada 
(Adapazar) yoluna çıktık Önümüz-
de bir tuğla harmanı var. Müdür an
latıyor: 
._ 1ıte bizim tuğla harnıannnrz. Sim 

diye kadar beş yüz bin tuğla kestik. 
Tarih öğretmeni bütün yaz harmanda 
çalıştı. Şimdilik burada i§imiz bitiyor, 
fırnu tatil edeceğiz. 

Oradan ayrılırken bir köylü: 

Uzaktan bir davul zuma sesi gelt-

ÇENBERLITAŞ SINEMASI 
29 Birinciklnun Pazartesi günü matinelerden itibaren Kurban Bayramı 

münasebetiyle Mevsimin en kıymetli 2 Super Filınl birden 

1- BALIKÇININ KARiSİ 
KR1ST1NA S0DERBAUN-FR1TS VON DONGEN 

il - BİR BEBEK ARANIYOR 

Müttefiklerin, Almanların bu niyet
lerinden haberdar olmamlan mümkün 
değildir. Vaşin~ton~ müzakerelerin~ 
devam eden muttefıkler askeri şura
smm. vaziyetin icap ettirdiği nıüdafaa 
ıre taarr11Z plinlarm.ı hazırlamakla meş 
gal oldufu muhakkak~ Vaı:ıing
&ondan gelen haberlere gore: Mütte
filder kuvvetlerini muhtelif cepheler
de ~ etmeksizin, Uzak Sarkta -.a
ıdyetin bir müddet daha aleyhlerinde 
tıııdpfta cıevaın edeceiini kabal ede
rek harada tedafüi bir ftZiyete ge
~erek evvel& A.Imanlarm Libyada Ye 
Rmyada tam olarak mağl{lp etmek 

- Çok güzel çalıştmız Allah içini 

1 

Diyor. 

Yor. Sabahın ba çok erken saatinde &, 
bir köy düğünü göreceğimizi zanne- 'lllll_ ......... TOM BROWN NANGREY ~-ı 

maksadiyle bütiin kaYevtleri.ni ba cep 
belerde teksif etmek karan_m •erct:"k
leri hissediliyor. Bu ftZıyete gore 
müttefikler Uzak Sarkta yalnız Sin
gapur'an ve Havainin müdafaası ile 
iktifa edecekler, çekllmeie mecbur 
kalacklan yerlerdeki petrol kuyulan
m w stoklarım w blltün ite 7&nl" 
vasıta ve tesisatı - Rua usulü - tahrip 
edecekler ve ancak Amerika bir kaç 
.,. içinde on binlerce tayyare yapuk
tan sonra S0\7etlerle müıterP.ken 
Japon.yaya karp taam1S ha.rekethıe 
ge~eklerdir. 

diyorum, enstitü istikametinde yürü- ~··••••••ıil•••••l!lm••••-••••••• .. 
yoruz. Yürüdükçe sese yaklaşıyoruz, D U R B I N 1 in 
tren Yoluna milvazt enstitünün esas D E A N N A 
bhıaaına geldik, bahçedeyiz, koopera
tifin ~nünde davul nma calıyor, kırk 
elli çoeuk halka halinde ritmik ha
reketler yapıyor, kendi kendime: Gü
zel diyorum, köylü çocuklara bu ıe
kilde sabah Jimnastiği yaptırıyorlar .. 
Sonra müdürden öğreniyonım: Bil
hassa buraya davet edilen· bir Aydı'1 
efesi dans öiretmerı.i srfatiyle çocuk
lara halı:ild zeybek figürleri gösteri
yormue. otuz figür öğrenen talebe 

En meşhur tablolardan daha 4 .. ----. 
..-gii7.el en derin aşklardan daha kuvvetli en büyük heyecan~ 

dan daha müthiş olan renkler cenneti 

TA YFUN 
Dorothy Lamur • Robert Preston'un 

Sinema dünyasına yarattıkları bir san'at incisidir. 
~ 

L A L E 
Bütün fstanbulu yarın akşam bu şaheseri allkışlamıya davet eder 
DİKKAT: Pek az kalan numaralı yerlerinizi lfıtfen şimdiden 

kapattınnız. Telefon: 43595 

---------~--~--~--111!!'1111111!' .. ~----------~~ V<>rmeyenler acele edınız. San'atın bır mucızesı olan 

GüLIVER CÜCELER ÜLKESiNDE •'-
vaınız Pazar akşamına kadar gösterilecektir. Fırsatı 

Jnır1rmavm1z. Rnırun s::ıat ı rt,,. +"'"7i1Mh m::ıt.ine 
:....-.-................ iıııııiıiı .................... __, 

En son ve en güzel 

BAHAR RESMİ GEÇiDİ 
Filmi 5 Ü M E R Sinemasında 

pazartesi günü son matinesine kadar gösterllecektir. 
Bugün saat 1 de tenzilatlı maıtine 

-.~----·-Devlet 
' 

Limanları lıletme 

Müdürlüğünden : 

Umum 

ıtıyf emnlyetl can kurtaran kmmtnda 40 Urabk ro'ketıe:IU'kler nıOn
haldlr. Taliplerin aşağıda yazılı evrak ile birlikte flletmemiz zat işleri mQ
dQrlüğilne müracaattan ilAn olunw:. 

istenilen veulk: 
1 - Nüfus hüviyet c<ızdam ile askerlik tıerhfs teskerul aslı "78 

noterlikçe musaddak silreti. 
2 °' İyi ahlAk sahibi oldutu baklanda veafka. 
3 - SağUk raporu, 
4 - Uç adet fot.otraf. 
Aranılan evıaf 
A - Yaşı otuzdan fazla abnamalc. 
B - Askerliğini bitirmiş sahil halkmdan olmak, 
C - Deniz hayatında en az bir sene müddetle cahşm11 bulunmak, 
D - Boy haddi en az 1,70 olmak. 
E - Yüzmek. dalmak ve kürek c;ekmek bflmek. 
F - KMi derecede Türkçe okumak ve yazmak, 
G - Marangozluk, demircilik ve nakka§lık gibi sanatlardan titrislne 

az çok valdf olmak. . ( 11450) 

Bir evin yedi gün içinde meydana 
çıkan bütün eksiklerini bir gidiıte bir 
pazardan satın almak kabildir. Bu 
kolaylıktan daha çok Eyüp, Erenköy, 
Anadoluhisan, Edimekapı. Topkapı, 
Yedikule, Usküdar ııibi ıehrln çarşı
lara uzak semtlerinde oturanlar pek 
çok faydalanmaktadırlar. ... ... 
pazarcılar, dükkln kiralıyan ema-

fm harcamak zorunda oldukta
n bir çok masraflan yapmadıkları 
ve dülı:kincdardan daha fazla sürüm 
yaptıkları için mallarını da diğer es
nafa bakınca yüzde ondan yüzc1e yir
miye lı:adar eksile satabilmr.ktedir -
ler Bu ucuzluktan halk lı:adıır pa
za~cdar da faydalanmakta, çünkü bu 
ucuzluk sayeııinde ıehir halkınd::ın 
batlı:a köylüleri de pazarlara çekmek
tedirler, 

Pazarlann bık ikinci faydmn da köy 
lü ile ıehirll arasında dolaşan ve köy 
lilnün sattığı yiyecek maddelerinin fi
yatını boı yere yükselten aracıyı da 
ortadan kaldırmasıdır. 

lstanbul Nafıa 

, 
WILL Y FORST'un 
OLGA TCHEllOW A 

LiSE VERNER 
De beraber yarattılJ. 

BEL AMİ 
Muhteşem ve Lilkş Flhn1 

ş A R K 
Sineınastnm Salonunu her se
ansta baştan başa doldurtuyor, 
Nefis Musikisi ve güzel şarkılan 

Herkesin aizındadır. 
Bugün saat 1 de tenzilAtlı matine , ______ _ 
Müdürlüğünden 

ıu.1.942 Cumartesi günü saat 11 de istanbulda Nafia Müdürlillil ek
ıntme komisyonu odasında (3351,02) lira keşif bedeli Şişli Çocuk Haata
banesi pavyon tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, baymdlrbk işleri genel, husus! ve fenni şartna
meleri. proje keşif hüllsas!yle buna müteferri diğer evrak dairesinde 
ıörillecektir. 

Muvakkat teminat (252) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhüt~ (2000) liralık bu işe benzer iş yap

blma dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vi
llyetine müracaatla eksiltme tarihinden tatıl günleri hariç (3) gün evvel 
almmıf ehliyet ve 942 yıllna ait Ticaret Odası vesikalan ile gelmeleri. 

(11234) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
139 No, lu llAn 
27/12/941 ıününden itibaren plrlncln azamı toptan ve perakende sa

bi tıyatlan aşatıda gösterildiği şekilde tesbit edllmlstir. Bu fiyatlar da
hilinde satıpıı serbest olduğu U!n olunur. 

Nev'i Toptan 

Kastaınonl 
Antalya 
Seyhan ) 

Maretelll 
Mısır 

Maraş ) Yerli mısır 

Kuruı Santim 

44 
38 

38 

72 
48 

40 

Perakende 
Kuruı Santlnt 

49 
42 

40 

50 
50 

50 

Hatay ) 
N o T : Tesbit edilen nevilerin haricinde yüksek 

Mütenazır nevtlerinin fiyatları dahilinde satılır. 

fiyat istenemez. 
(11512) 

etmek iıtemiı. Fakat banun için de 
bir Ener olmak lbmı celditini Jıe.. 
sap edememit. Omit ederim lci bu a-
fak tecrilbe ona muharrtrllfln tu18at 
çılıta bem:emediiini klfl dere~llfia~. 
anlatnuttır. Zira eldeld kalemi ririi• 
ten ancak bfadalı:i ffl'DIQ'edir. Ba
ranm unutmamalı. 

·······················-SEHIB TllAT&OSV 
DRAll f181llı Ba alrtam - AH .. 

caza 
KOMEDi U8KJ: Bu ak ... IUt H.10 .. 

OYUN iÇiNDE OYUN 
B1ldD ... , 14 de C O C U Jı: O T U • S 

•••••••••••••••••••••••• 

1 Askerlik lıleri 
Yerli Eminlld Aa. 1. Ba........,_ı 

Aa Tim- Haaa• ot. Nıınitbı Bt.uı 
(329·74) P. Aa. Tim- 8Gtanwı of. 
Cenap 812 (IUH) LY. Ha11&11 Tah8iıl 
man Cemil (HOU) 322 Topca Tjm. 
of. Saffet GartH Ut (HIH) P. Ttm. 
man ot. Talısbı Eruı HO (12171) ... 
baylana bll•l.ret dlldanl•rb'le lıirllld9 
mllracaatlan. 

YENi NEŞRiYAT: 
ASKEJtl MECMUA - Vt Qta lılr 

A•kerl meMlelar, bariıaJu snfilı:led 
ralt 122 ilci NFW ııeıredilııılıtir. 

YBHI ADAll - ;:ı;abk lllılrmı:~::ıt su inci aa:rıaı btanbuklıı ae11 
ail•baırıadaki ,..ı1ar araıııada tıllaat 
•• 1anatklr Abdi nam .. ~. 

ADLJYB CERIDımr' - AdJbıa 
tarafından her u nepohunır, il llCI 
nin 11 !.Del MJ'IV .A.ılltanıcla cıtımalUr• 



1--·MAKSiM~~, 
29/12/1941 Pazartesi Akşamından İtibaren 

BAYRAM ŞEREFiNE 
YENİ -ve B'OYOK PROGRAM 

SAFiYE 
ve Arkadasrarı 
HATA Y'ın biricik okuyucusu 

VAHiD ALINÇE 
Her akşam bQyO.k alkışlar toplamak
tadır. Dinlemek .fırsatını k.açırmayın!z • 

ISTANBUL YILDIZLARI 
IO kişilik :reni revi1 - 'Muhteşem dekor - BOyük mizansen - GÖZ 

KAMAŞTIRICI KOST'ÜMLER .•• 

YILBAŞI REYEYONU için Hususi Hazırhklar 
8egkllı varyete programı, iki CAZ • ORKESTRA v e ıllrprlzler. 

lllASA LA RI N Ö NCE DEN TEM iNİ. Telefon : 42633. 

GÜZEL KADIN ..... 
Memleketim.izde henüz bir eşi daha çıkmamış bütün kadınlara 

lhım, mükemmel bir güzellik ve sarafet Ansiklopedisi 

zıo Bahile - 200ruim - 300 l}Üzellik formülü 
K itabm belli başlı yazılarından bazılan 

Gtmmk ve MakJyaj: Oval. yu
nrlak, uzun ve kö~ yüzlere gö
re makiyaj ve tuvalet şekilleri -
Siyah. san. kız!l ve kumral saç
lara göre tuvalet ,ekiller:I, pud-
ra, krem, ruj ve saire renkleri -
GQz.el bir cilt nasıl elde edifu? -
MaJdyaJ ve tuvalet levazımmm i-
71 oJup olmadığ.ınt nasd anlarsı
ım! - En iyi makiyaj nasıl yapı
br? - Güzel tazler, güzel kirpik
ler. gflzel burun. güzel dudaklar, 
g8ze1 ~ler 'Ye kulaklar elde et
mek için ne yapllmalı? - Saç ba
Jd:ım, yıkaııması, saç boyama me
totları - Manikür ve pedikür na
sil 1'8Pdır! - GUzellik hataları: 
Kura cilt yatlı cilt nasıl anlaşı
l!r- 'Ye bunlara ~ ne 78pdır?
Slvi1celere, siyah noktalara, beyaz 
kabarcıtlara karp tedbirler-Siyıl
lere ve kıllara ~ devalar - Kı
nfik ve çizgiler için basit masaj
lar "Ye kremler - Hangi partümil kullanmalı? - Nun giyinmeli? Güzel-
lik ve Mak:iyaj: İlgili 50 değisfk meseleye dair en salAhlyeW mütehassıs 
ft doktorlardan toplanmış 300 e yaltm basit ve kolay yapılır formül 
W çare __ Dört renkli bir kapak içinde dört renkli bir tablo ile mü
kemmel ciltll: 
Bütün Kitapçı ve Gazetecilerde Yalnız 125 Kuruş. 

~--· Çıkaran, T Orklye Yayınevl Ankara Cad, 86 letanbul •-' 

Gayri Menkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

:Bay Vehbi, Mtıntp, Ata! ve Kemal 14882 hesap No. siyle Sandığımtz
.a. aldddan (elli dört bin) liraya karşı Beyoğlunda Hilseylnağa mahal
lesinde Caddefkebir ve Tıyatı'o llOkafmda eski 190,l ilA 25,l HA 8,1 ili 
1,1 IJA 8 cedit Caddeı'ltebirden 170, 172, 174, 176, 4, 6, 8, 16 No. lu maa 
oda w dekAk:fn ve mağazaları mQştemil Hırtsta.ki namı diğer Sitedöpera 
namfy1e arif hanın seksen hissede otuz altı hJssesinl birinci derecede 1-
pot.ıek etıni§tir. 

Dos1ada mevcut tapa kayıt suretinde memun gayrimenlrulQn (Be
.f'llbmda Hüseytnala mahallesinin İstiklil cadesinde ve Sahne sokağında 
ell1d 190,1 llA 25, 1,8. 1,6 yeni 170, ı 78, 2, 18, 3, 5 kapı 333 ada 3 par
.ı No. lu. prkan dükkA.n 2, limalen dükkAn 4, kilise 5, garben yol, ce
mlben yol ile çevrili maa milştemilAt Sitedöpera namındaki hanın sek
:mmde dolmzardan otuz altt hissesi) olduğu beyan edilmiştir. 

ikraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkur gayrimenku-
;an ammn mesahası seneden 2306 arşın murabbaı olup bundan 1930 ar
tm murabbaı miktarmın bina zemini olduğu ve mezkur gayrimenkul!.in 
)!ala;j w maa dilkkAnlar 3 ltıstm apartmıanlan mllştemll Sitedöpcra, Hı
ıadald bam olduiu, A - i:ıaretiyle gösterilen apartıman kısmtnda 7 daire 
lneuıcut olup ba dairelerin her birinde birer methal dörd~ oda birer 
mim w birer koridor ve birer matbah birer heli ve birer banyo, B -

Plrazett::yle a&terf1en apartıman kısmında 6 daire mevcut olup her birin
de birer met2ıal albpr oda birer salon birer koridor birer matb~ bi
m heJI birer baııyo ve c - işaretiyle gösterilen apart1D1an kısmtnda 7 
daire ,mevc:ut olup her birinde birer methal altışar oda birer salon birer 
tıoddıır birer matbah birer helA ve birer banyoyu ve Oçünün de taraça-
~=-her daire için birer hizmetçi odası ve heliı ve çamaşırlJklan bu

'99 elektrik ve terltos suyu ve bavagaz.t tesisatı ve sarnıç ve 
~ muhteri oldutu gösterilmiştir, 

Vldeslnde borcun verilmemesine mebni yapılan takip üzerine 3202 
:9' Jıı kanunun 46 Cl maddesinin matufu 40 cı rnaddesıne göre satılması 
laııp eden yukarıda yazdı maa oda ve dükk~nlar ve mağazalar ve a
part!manlan müştemn Hınstaki nanu diğer Sitedöpera nam1yle maruf 
maa mflştemllAt kArgir hanm 80 hıssede 36 hissesi bir buçuk ay müd
deae açık arttırmaya konmuştur. Gayrimenkulün satışı tapu sicil kaydı
m l&ra :yapılınaktad!r, İstiyenler mahallinde mezkO.r gayrifnenkulün bu
sllaktl ~ görQp tetkik edebilirler. Arttırmaya girmek istiyenler 
\(U88'1) lira ~ akçesi verecektir. Milll bankalarmnzdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resımleri 
:we teDllbe rilsumu borçlulara aittir. Gayrimenkulün vakfiyet veya mül
l:b'l!tl baklanda hiaedarlar ile Evkaf idaresi arasındaki dava halen maiı
bmıede tetkik edilmektedir. Vakıf karesi ve taviz tutarı borçlulara aıt 
cı1lmk ibere arttırma bedelinden çıkarılıp dava neticesinde gayrimenku
.. ~etl tahakkuk ettiği takdirde Evkaf idaresine verilecek mülki
'f'811 sabit olduğu halde de borçlular hesabına geçirilecektir. Bu vaziyetin 

,:_'.ıl!!llıııtmlllıao hukukuna ~ir gQna teei,rl yoktur. Arttırma p.rtnamesi 26/ 
1mlbtnden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İıle

S.•lıdnde aeık bulundunılacMCır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu 
dlmlıtda Şlrtnm:nede ve takip dosyastııda vardır. Arttırmaya girmiş o

• 'bmlıaJan tetkik eder,,ıt satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her 

&
fSlı'emdl ad ve tellkki olunur. Birinci arttrma 23/2/942 tarihine 

Puartesl ~ Catalotıunda klin Sandıtmıtzda saat 10 dan 12 
._., Japıl.acaldır, Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek 
~ 1ıerclJum almması icap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık 
~~Ul!ll~-.-Plll tanaamen PÇm.}f olması şarttır. Aksi takdirtte son arttıranm 
M~ıllldııGcHl balQ kalmak şartiyle 11/3/942 tarihiııe miliıadif Carıamba gü

ıall 97nl mahalde ve aJni saatte son arttırması 7apdacakta. Bu arttırrna-
4'& ~ en tok artttranm ilstünde bırakdacaktır, Hakl11n tapu 
~le sabit obntJan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
...,_ w hulwdr1e faiz.. ve masarffe dair iddialanıu ilAn tarfhJnden 

6ititt-.ıııea 20 ıOp içinde evrakı milsbi teleriyle beraber dalrembıe blldir-
t.ieri llnmı:br. Bu suretle haklartru bildirmemiş olanlarla hakları tapu 
~ı. •bit obruyanlar at11 bedelinin paylaşmasından hariç kabr
lııır. Dataa ~ mal6mat abnak iat.iyenlerin 9381384 dosya No. siyle San
~ Bulmk t,leri ServJslne m~at etmeleri llAn olunur. 

DiKKAT 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
1cabında Günde :t Km1e Alınabilir. Her Yerde PuDu Kutulan imarla isteyiniz. .. 
1 N H I· S A R LA R 1 D A R E S 1 

BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 
V 1 Ş NE 

Ç 1 LE K 
PORTAKAL~ 

MANDALINA 
TURUNÇ 

BEYENDIK 
NANE 

MUZ 
ALTIN 

LİKÖRLERİNİ. 
KANYAKLARINI 

Ve S I PAH I 
SAMSUN 

Ç EŞ 11 
BOGAZIÇI 

YENiCE 
SERKLDORYAN 

BAFRAMADEN 
GELiNCiK 

SiGARALARINI 

FRENGi 
VE 

Belao§ukluOuna 
tutulmamak için 
EN lvl iLAÇ ı 

PROTEJIN dir 
Her Eczanede 50 Kr. Satılır 

,-. Dr. İhsan Sami• 

l 
lstafilikok Aıısı 

İstafilokoklardan mütevellit 
(ergenlik, kan çıbam, koltuk al
tı çıbanı, arpacık) ve bütün cilt 
hastalıklarma karşı pek tesirli 
bir aşıdır. Dlva nyolu No. 113 

'n , 
OSMANLI BANKASI 

t LAN 
JCurban Bayramı milnuebettyle, 

Osmanlı Bankasmm Galata, Yenfca
mi ve Beyoğlu 1Ubeleri 29, . 30 ve 31 
İlkkAnun 1941 ile 1 Sonk!nun 1942 
guı:ıleri kapalı bulunacaktır. 

Babaesk i Sulh Hukuk M ahkeme· 
ılnden: 941/149 - Babaeskinin Man
dıra köyünden İbrahim km Fatma, 
İbrahim kansı Rahmiye ve İbrahim 
oğlu Murat vekfllerf Hamdi Erem ta
rafından o kö,den Ahmet Çavuı k.l
zı Fatma ve Hil7ri;ye ve Cemile a
re:rblerlrıe ~çslaıa llialei ;n;.u davası
nın icra kılınan auıa.temesinde: 

Müddeaaleylılerdee Hayriye ve Ce
milenin lltametgAhlut meçhul bulun
duğundan ilineo davetiye teblilfne 
karar verilerek muhak~ H Klnu .. 
nusanl 1942 ta.rlblne mUiacllf ~ 
teısi günil saat 1 a tllik kdmmq ol-

TA YSIYE EDER 

Nafıa VekCiletinden: 
Eksiltmeye Konulan İş~ ' 

1 - Manisa su fllerl üc;Uncll ı;ube mildilrlUğQ mmtakıısı dahilinde 
Marmara gölü aeddesi ile Gediz lehri ve besleme kan aliyle boşaltma 
kanalı arasında takriben 13500 on ile; bin beş yüz hektar genişliğindeki 
arazinin Nirengi şebekesine müstenit tesviye münhanili haritası ile şimal 
versanmdan sularını bu araziye lltıtan Kemer, Cerkes, Poyraz. iki ko
falı, Çapaçlf ve Adala derelerinin seritvarl haritalarının almması işi 
muhammen keşif bedeli vahidi tlyat esası üzerinden 40500 liradır. 

2 - Eksiltme 18.1.942 tarihine rasthyan Cuma gtlnil saat 15 d.e An
karada su işleri relsli~i binası lclnı'!e toplanan su eksiltme komısyonu 
odasında kapalf zart usuliyle yapılaraktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdrrh~ 
işleri genel şartnamesi, umumt su isleri fenni şartnamesiyle husust _ve 
fenni prtnameleri ve projeleri 2 lira 03 kuruş mu kablllnde su işleri reıs
liğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye l(lrebllmek için l!lteklilerln 3037 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksıltmenin yapılacağı günden en az üç 
gün evvel ellerinde bulunan en az 5000 hektarlık- bir .arazi~in :rakeo
metrelik haritasını muvaffakrvet\e yapmıs olduıtuna daır vemka ıle bir
likte bir dilekçe Oe Nafia VekAletıne müracaat ederek bu ise mahsus 
olmak üzere vesika almalıın ıve ':>u vesikııvı ibraz etmeleri sarttrr. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunrnıyanlar eksiltmeye _ lştl-
ralı: edemezler. 

5 - İsteklilerin tekllf melı:tuplanm ikinci maddede yaznı saatten 
bir saat evveline kadar su ~lert reisliğine makbw: mukabilinde verme
leri lAzmıda. 

Postada olan pclkmeler kabul edllm~. (9494 - 11257) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme. idaresi ilanları 

. . 
Maarif Matbaası Müclürlüjünclen 

CIN81 Beh9f' tonu 
Lira 9'. 

Tah,..lne ll 1' 7 ~ teminat 
ak vesl 

~'\"!S K . 
!o'--

Jlımı!yet Sandrli, Sandıktan alman ıayrlmenkulil tpoı.k 1Werrne1c d~~ mildde~~~ .... nldl 
s;,,,ı11 .. rmı:ı1.enı muhamminlerlmizin k07JDUf oldutu Iqym~n % 40 m tecavilz mu~de Babaealtl sn 
E'i~tm.mek tızere lha1e bedellııin ;ranıstna kadar borç vermek auretiyle mahıtemeainde haıır bu ~ 

I* -sıermektedir. 01402) ya bir veıtn ıöniiermeleri, iak-
~--e~v~-------~-------~--.~ ... -•l dirde bak1arında ll}'ap ~~e-

ffaya Müsteıarllğmdan: =e ~:·:~:;~aınm• ~iOJmak 

27 . 12 - 941 ,, 
ALI MUHiDDiN 

HACI BEKİ 
Ticarethaneleri 

Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy -
'; .,PAZAR GÜNLERi AÇIKTIR .-ıı• 

Bir Fen Memuru ve Bir At· 
Şefi Aranıyor 

Devlet Limanlan işletme Um 
Müdürlüijünden: 

İstanbul Liman İşletmesi İskenderun fllbesinde 18tftıdaDi 
zere tecrübeli ve kuvvetli bir fen memuru ve bir atölye 
vardır. 

Taliplerin vesaikiyle birlikte 27.12.941 Cumartesi gününe k 
man İşletmesi Zat İşleri Müdürlügüne müracaattan ilin olunur. 

\ ............... . 
Müdafaa VekCiletin 

Askeri Muallim Alınıyor 
ı - Askeri ortaokul ve liseler için aşağıdaki 

tarı taşıyanlardan lüzumu kadarı askeri m · 
nıfına naklolunacaklardır. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalan birer 
çe ile 15/11. Kanun/ 942 tarihine kadar Ank 
M. V. Asker i Liseler Müfettişliğine göndermiş o 
1arı lazımdır. 

a) 1455 No. lo Askeri Memurlar 
zılı şartlan haiz olmak, 

b) Üniversite veya Fakültelerin öğretm 
yapm1ya salahiyetli şubelerinden mezun olm 

c) Yedek subaylık vazifesini yapmış bulun 
d) Yaşı nüfus kaydına göre 40 dan yukarı o 

mak, 
e) Sağlık durumlan askeri öğretmen 

nakle elverişli olmak, (Askeri Heyeti sıhhiye 
riyle sağ1anır.) 

f) En az on beş sene hizmet edeceğini 

etmek, 
2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunl 
a ) Tasdikli okul diploması sureti, 
b) Tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
c) Hüsnühal kağıdı, 

e) Tam teşkilli As. hey"eti sıhhiyeden sağ 
poru. 

d ) Noterlik,e muRadduk "·e en on beş sene 
ti kabul edeceğine dair taahhüt senedi. 

f) Fotoğraflı ha l terciimesi. 
3 - Şartlan taşıyan ist eklilerden diğer Ve 

ler emrinde müsta hdem bulunanların evvel 
mensup oldukları Vekaletler in muvafakatlerin' 
rak bu mm·afakatnameyı kağıtlarına iliştirm 

lazımdır . 
4 - A!iıkeri ö~retmcn sınıfına nakloluna 

dfüer devlet deYairinde maaşla ge(en hitmet 
detleri hesao ediJerek sınıfları tesbit olunacaktı 

5 - Askeri öi!retmenlerin terfileri maaşca 
adil oldukhırı ~nbavlar ızihi vanıhr. 

N O T : Edebivat. Felsefe. Tarih ve CoğT 
ötretmen ine ihtivacımız olmadığından. bu zü 
için müracaat olunmaması (11074) (1 

~ ......... ..-........... 1 ..... ...ııı 

Yüksek lktısat ve Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Müsabaka lle Katip ve Hesap Memuru Alına 
20-35 yaşlarında, iyi ve süratll dakt ilo yazan, ortaokul veya 

zunu olan isteklilerin vesikalariyle birlikte 10 İkincikanun 1942 
kadar okul müdürlüğüne başvurmalan. 

Ticaret okulları mezunlariyle ,.vvelce hesap memurluklarında 
n1nnlıır tercih edilir 

,--------------~ 

l _D_e_vı_e_t_D_e_n_i_z_r_o_ı_ıa_r_•_•_ı•_e_t_m_e_ı d_a_re_s1_"_'_,• 

lngilterede Tahsilde Bulunan Taleb 
rimizin Ailelerinin Nazarı Dikkat 

İdaremiz hesabına İngilterede tahsilde bulunup da Londra 
bilen talebelerimiz İkinci Kfınun Birinci Per~mbe günü Türk 
ıtiyle 2,15 de İngiliz radyosunda aileleriyle konuşacaklardır. ( ' ...................... . 

lstanbul Orman Müdürlüğü~ıdeı 
1 - Eskişehir Orman fidanlığı için asgari 35 metre yilksekltl 

40 ton su çıkarabilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat takatli 
Jeneratörü ile birlikte tam dizel Upi bir motör kapalJ zar1 usul 
tın almacaktır 

2 - Ferutl !darl şartnameleri ve mukavele örneği İstanbul 
mildüriyetinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 
4 - ihale 12.1.942 Pazartesi günü saat 14 te Tstanbul Vt18yı 

~da Orman Müdüriyeti satınalrna kom!Syonunda yapJlacaktır. 
5 - Teklif mektuplarının ihale günü eaat 12 ye. kadar mezkaJ 

yona tevdii lAzımdır. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonu 
hAn No. 138 
27 /12/941 tarihinden itibaren btanbul eehrl dahilinde ıruru 

kömürünün kilosuna toptan 6,75 1'\Jruş, perakende 8 kuruş au 
fiyat tesbit edilmiş ve diğer cins kömürler bu azami tiyatlarıı: 
kalmak şartiyle serbest rekabete bttakılrnışta. 

Bu fiyatlardan fazlaya satış yapanlar hakkında Milli &onır 
nununa göre takibat yapılacağt ilin olunur. (1 


