
Bekarlardan vergi alınması 
hakkında bir takrir, yarın 
Büyük Millet Meclisinde 

görüıülecek 

REVEVON 
Noel ve Yıl Baıı geceleri 
Taksim Belediye Gazinosunda 

Çok zengin kotiyen ve sürprizler 
Masalannızı evvelden temin ediniz. 
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Filipin'e 
Japon akınları 
devam ediyor 
Luzon adasi şimalinden 
karaya çıkan Japonlarla 

harbediliyor 

Ruslar birçok 
şehirleri 

geri aldllar 
Cenupta da Taganrog 
Rus hatlarında sisler 

arasında görünüyormuf 

Vaşinıton 13 (A.A.) - Cuma akşa-
mı Harbiye Nezareti tarafından neş- Moakova 13 (A.A.) - Sovyet 
redllen bir tebliğ, Luzon adasında hususi tebliği: 
Jaı>0nlann San Ferna.ndo, Vlgan ve 1 1 ilkkanunda cephelerimizdeki 
Linkayene lhraç teşebbüslerinde bu- vaziyet ıudur: 

iki koordinasyon 
kararı daha çıkıyor 

1 - Bakir stoku yapılacak. 2 - Kahve , çay, ku
maş ve petrol müttakı getirmeleri için iki ofise 

beter milyon liralık İstikraz hakkı veriliyor 

~. 13 (Radyo gazeteai) - Habeı aldığımıza göre pazartesi 
günü koordinasyon heyetinin yeni ik.: kn•arr.amesi intip.r edecektir. 

Kar4mamelerden birine göre, Etiba'lk, memleketimizde ie.tihaal 
olunan bakırdan bir stok vücuda getirecektir. Bu iı için Ebôank emrine 
3 milyon lira aynlmııtır. 

D.iğer kararname ticaret ve petrol ofislerine, bankalard..ı beteT 
milyon lira daha istikraz hakkı 'Verildiğine dairdir. Bu istikraz, ticaret ve 

BU SABAHKİ 

B. Litvinof'un beyanati 

Japonya 
Mançuko'ya 

asker yığıyor 
Almanya, Japonyayİ 
bir cephe açmaai için 

sdath~aktachr 

'l'ELGBA.PL.&B 

Filipin adalarında 

Japon 
paraşütçüleri 

imha edildi 
Guam adasiyle Amerika 

araamdaki muhabere 
kesildi 

lunduklarını, takat Amerikan kuv- 1 - General Liluşenko kuvvetle
vetıerl tarafından püskürtüldüklerini ri birinci Alman tank tümenini, 14 
bildirmektedir. Bu adanın şlmal do- ve 36 ncı motörlü piyade tümenle
~u ve şl.mal müntehası: no&tasında rini -ezerek Rokaıev'i zapt ve Klin 
İlazen ve Yuguegart mey~rlnde pa- ıeıhrini geri almıılardır. 
raşütçülerln bulunduğu blldlrllmektC· 2 G 1,..,__ ._ 1 d - enera u.ıznetzoz -.uvvet e• 

1~anlla 13 (A.A.) _ Jaı>0n hava ri Yakrona şehrini zaptettikten son• 
kuvvetleri Manilayı ve Midanao adn- ra Alman altıncı, ve yedinci tank 
sında Dava.oyu bombardıman etmişler tümenlerini, 23 üncü piyade tüme
dlr. Nlcholsfleldin asık.eri müesseseıc- nini takibe devam etmifler v-e Klin 
tine ve hava meydanına da hücum şehrinin cenup batısına gelmiıloer· 

petrol af islerinin mevcut beşer milyon lira sermayelerinin haricindedir. Londra 14 (A.A.) - B. B. C. ı Loodra 14 (Radyo 7.15) - Va· 
i\Ynca bankalardan temin edecekleri lcredile:- de baıkadsr. Petrol ofia Sovyet Ruayanın Vqineton eefiıi B. fıİngton'da netredilea eon tebliiı 
hariçten petrol ve müştakı. ticanet ofis dt: kahve, çay, ltumq vesaire Litvlnof dün gazeteciler toplantı• Dün F.il:ipin adalanndan Luzon'da 
getireoektir. s1nda sorulan suallere cevaben fU Japon harekah dağınık ve ebunmi-

edil mi§ Ur. dir. 
Manila 13 (A.A.) - Manilaya 160 3 - General Vulazov kuvvetleri 

kllometrellk ~esafede klln Ltngaye- ikinci tank vo 56 ncı Alman piyade 
nln garp sabılinde karaya çıkan Ja- .. . . k' d L 
"" k • tı rl in yok edildi~! resmen tumenını ta ıp e erek Solneınogora-
""'n uv' e e n " !l. • • • l · ı d' 

Yeni harpler 
Bulgaristan ve Macaris
tan İngiltere ve Amerika

ya harp ili.n etti 
blldirllmektedlr. ~nrını ııga etmıı er ır. 

W k M"d 4 - General Roksovski kuvvet· Lonclra 13 (A.A.) - Alman 
a e ve 1 way • !eri beşinci, onuncu ve on birinci resmi ajannıe. göre, Bulgariıtan 

adalan Amerikalıların Alman tank türnenlerile hücum kıta- lng.iltere ve Birlewik devletlere harp 
elinde ları ümenini ve 35 inci piyade tü· ilin etm.iftir. 

menin' talcip ederek Kliatra ıehrini Sofya 13 (A.A.) - Baıvek.il 
Va~nrton 13 (A.A.) - Bahriye Ne

zaretlnln tebllft:. 
almıılardır. Filof, parlamentoda Bulgar.istanın 

5 - General GogoroY kuvvetle- Amerika Yoe lnciltereye harp ilan et• 
ri 2S2, 67, 78 ve 268 inci Alman ıtiiin bildinnit ve sözlerini ıöyle 
piyade tümenlerinin müdafaa hat- bitirmiıtir: 

Wake ve Midway adalan h.llen A
ınerlka Blrleşli devletlertnın ellnde 
bulunmaktadır. 

larını delerek Gulibyalcin n Lokot-- Bu kararı vermekle Bulgariıtan, 
naya "kesimlerini iıgal etmiılordir. yalnız vazifesini yapmış olmuyor, Ak denizde 

muharebe 
6 - General Boldin kuvvetleri ayni zamanda Avrupanın te&anüdü 

üçüncü, dördüncü Alınan tank tü• lebindo bir harekette bulunmuı olu· 
menlerile Cermanya tümenine men• yor. Çünkü Bulgar milleti, Avrupa
aup hücum kıtalannı bozguna uğra- da yeni nizamın kurulmasına yardım 
tarak ve taarruzlarını muvaffakıyet· etmeğe lc.atiyetle azmetmiştir. 

İtalyanların 3 
kruvazörü, 2 torpitobut 

otomobili batırıldı 

le inkiıaf ettirerek 296 ncı Alman Meclis, Filofun nutkunu şiddetle 
piyade tümenini çok ya.kından aıkıt- alkıılamıt. ltaly.a. Almanya ve Ja· 
tarınıılar ve çevirmiılerdir. ponya Jet.inde te):ahiiralh. bulun-

7 - General Deleon birinci sü· murtur. 
vari muhafız kolordusu 1 7 nci Al- ·Bulgaristan Hariciye nezaretinin 
man tank tümenini, 19 uncu motör· siya.si kısmı eltrektörü, t\merikan 

Londra 13 <A.A.) - Amirallığın teb- l" · d 167 d 
ll~l: u pıya e tümenini ve nci Üş- orta dçisine pasaportlarını vermiş-

Ilkkinunun 13 üncü cumartesi gü- man piyade tümenini bozg: ~a uğrat· tir. 
mıJ, bunların geri kalanlarını takibe 

nü fecirden evvel saat 3 de yarbay d v Macaristan da harp 
Stokes'ln kumandasında devriye faa- evam etmit 'Ve inyey ile Stalino· 
llyetlnde bulunan muhripler tarafın- gorsk şehirlerini iıgal etmiıtir. ilan etti 
<lan Orta Akdenlzde yapılan parlak 8 - General Golikos kuvvetleri 
gece hareketi hakkındıı raporlar gel- cenup batıda 18 inci Alman tank 
rn1$1r. Bir İtalyan kruvazorü batını- tümenini ve 1 O uncu motörlü piya
tnış, blr dlğerl h~ra uğrntılınıştır. de tümenini püskürtmüı, Mikailov 
Bun~an başka b!r Italyan torpl~osu ve Yetisan ıehirlerini almıstır. 
ciddı hasara uğrntılmış ve bir torpıdo- • 
bot otomobil bntınlmıştır. Kuvvetle- Taarruzun başladığı 6 ilkkanun-
tlmlz hiçbir hasar ve kayıba uğrama- d!:\n ' l O llkkanuna kadar, birlikleri· 
tnışlardır. m:z 400 den f a:zla kalabalık halkın 

Bu sabah saat 3 den birnz sonra. bulunduğu şehir ve kasabaları geri 
Sikh, Legion ve Madrt 1slıltlerlndekl (Devamı sahife 2, sütun 5 de) 
İngiliz muhrlplerl ile İsaac ve swers ============== 
isimlerindeki Hollanda muhripler! 
italyanların iki kruvazörü blr torpt- .. :1. .k .k a ~ I e :r ı 
dosu ve bir torpidobot otomoblli ile 
temas etmişlerdir. Müttefik kuvvet
ler derhal t-Op ateşi ve torplllerle ta
arruza geçmişlerdir. İkl kruvazöre 

Biriktirme alııtırimi 

!.sa.betler olmuştur. Türlü türlü terbiyeler var: 
Ba.5to. giden kruvazör şiddetle yan- Aile göreneği, milli yetifim. u· 

:mnğa başlamış ve sonra da. havaya kerlik yeti,tirimi. mektep belletim~ 
\lçmuştur. öteki kruvazör, son defa muqeret oturup kalkunı ... 

Budapeşte 13 CA.A.) - Macar hiıkü
metl, Macaristanla Amerika. arasında 
harp hallnl mevcut e.ddettlğ!nl blldir
mlştır. 

Vichy hükumeti bitaraf 
Londra 13 (A.A.> - Alman radyo

suna göre, Vlchy hükümetl Pasifikte 
bitaraf kaldı~nı muhnsım devletlere 
bildlrm~tlr. 

Amerikan Legsiıton 

gemisinin battığı 
teeyyüd etmedi 

Vichy H (A.A.) - (Ofl) JaPon hü-
1cümetl, Legslston adındaki Amerlka:ı 
tayyare ~ln battı~ hakkındn.ki 
haberin teeyyüd etmediğini bUdir
mlıtlr. 

,_ __ =-_________ , beyanatta bulunmuttur: yet.iz olmU1tur. 2 Amerikan tayya-

c- Mihvere karp anlatma tam- re meydanına akın ')'apılmııhr. 811 
dır ve bu anlqma gittikçe kuvvet• ~dad.a. gayenin. Amerikan w tayyare 
)enecektir. Mihverciler bir aürü bey• ~~rını ele geçarmek oldugu zanne
nelirnilel gangsterden bqb bir ıey diliyor. 

Hububat 
f iatleri arttı 

Fiat yükselmesinin 
müstehlik üzerindeki 
tesirini hafifletecek 
tedbirler de alındı 

Anbra 1 .3 (T defonla) -
HükUınet bu ayın onundan iti
baren hububat fiatleriai artbr· 
mıtbr. Bu tedbir, 3nümüa:deki 
iatihaal mevaiminde eümi arttı
racaktır. Yeni fiatler töyledİI": 
Buiday 13,5, arpa 11, yulaf 
11 , 5, çavdar 1 1, mahlut 11, 5 
kuruştur. 

Hükumet, bu fiat yükselme
sinin müıtehlik üzerinddti tesir
lerini hafifletmek için de lhım 
gelen tedbirleri a1mıı bulunmak
tadu. 

1 milyar frank 
ceza 

de-ğüdir. Bunlara ilham "VWen Hit- Luzon adaıının Vaşington ile tel• 
lerdir. Sovyetler birliği, beynelmilel gra.f ve radyo irtU>atı keailmittir. Ba 
kanunsuzluğa kartı demokrat dev- adanın Japonların eline geçmİf ol
letlerle birleımiı olmakla bahtb-ar- ması muhtemeldir. Adada 400 bah· 
dır. Hepimizi ayni harp içinde bulu· riye efradı iloe 155 nefer vardı. Wa· 
nuyoruz. Zamanımızın en fena kuv• ke ve Midway adalaır muvaffakıyel
vetine karıı beraberce z.a.fer kazana- le mukavemete devem ediyorlar. 
ğız, yahut birlikte öleceğiz. Fıdtat Hawai adalannda aükünet vardır. 
benim kanaatim muzaffer olacağı· Bu adalatdaki Perl Harbour'a yapt-
mız merkezindedir. lan ilk Japon taarruzunda 20 JapoD 

Alın J U-'- ~- L taytyaresinin dütürüldüğü anlqal· 
anya, aponyanm - .,-r-.- ti 

ta So~lere karp cephe açmut m' _r~ d .. _, •. 
· · b h "ldl üz · d --.:L .....u:on a uına yu~eroe parqut• 
ıçın u u met enn e t-...~- ya• çü inmirtir. Bunlardan bir kısmı öl• 
pıyor. Japonya, aylarclanberı Man· d'• ··ı ·· b' L • d'I • b. __ ,_ uru muı, ır -.mnı eau e ı m11 r. 
çuko - Sovyetler hududuna .... er B"t•• J ••t ··ı · · "' · M ıt!L L b u un apon paratu çu erının yanın-
yıgr.ıaktac.ır. aamann ou taatın d !L.• l L_ _._ •• 

._ _ _ı_ ld "' b·ı · a, ın<ıma yangın çı ... rma-. ıçın. 
ne 1UUM1r o ugunu ı mv-oruz. p tr l t '-d . b 1 d e o ene-. en u unuyor u. 

Hitlerin rahat bir kıt geçirmeaine Manilla'ya yapılan hava taama-
m .:saade etmiyec:ıeğiz, mütemadi %\mda ölenler yüzden fazladın. 
darbeler indirerek devasa makinesi-
ni bo:zaca~ız. Bizden başkaıa hunu 
yapamaz. llkhaharda taarruza hazır
lanıp hazırlanmadığunızı aoruyorsu• 
nuz. Bu taarruz ha1ladı bile. Ame· 
rika vı İngilteredoen Rusyaya harp 
malzemesi sevki a:zalmıyacak, arta· 
caktır. D. Roosevelt ve B. Hull bu
nu temin ettiler. Vladivoıtolc. yolu 
kapanmış olmakla beraber nakliyat
ta güçlük görmüyoruz. Savyet Rus
ya Britc.nyadan hiçbir zaman Avru
panın karas.nda bir · taarruz iistem~-
miştir.> 

lngilterenin 
Ankara sefiri 
Tahrana gitti 

İsgal alhndaki Franıada B. Lltvfoof, Almanyanın, İspanya 
~ istikametind : bir harbe geçip geç• 

Tahran' daki İngiliz 
elçisine kısa bir ziyarette 

bulunacak 

Yahudilerle komünistlere miyeceği sualine cevaben: cAlman-

kartı tedbirler ların Sovye~ cepheeind~n ~a~a bir 
yere asker nakletmelerı ımkansız· 

Londra 14 (A.A.) - B. B. C.: 
Fransada iıgal altındaki eahada ya

pılan suikudler üzerine kurşuna di· 

zilmek üzere 1 00 F raııaız tcıvkif 

edilmiştir. Alman işgal kuvveti Ya· 

hudilerle komünistlerden 1 milyar 

frank ceza alacaktır. Yahudilerle 

komünistler ve ıüpheli unsurlar Av· 
rupanın prlonda menfaya gönderi

leceklerdir. 

dıu demiştir. 

Honkong'da 
vaziyet 

Bir Japon sefiri burasinin 
§İmdiden zaptedilmit 
sayılabileceğini söyledi 

ı,imdra 13 (A AJ - (ReuteJ->: Na
t1onnl Broadcastlng Company radyo
sunun muhabirine göre Ingllterenln 
Türk.iye Büyük Elç.l.c;t Knatchbııll 
Hugcssen, Toros trenlle 4nkaradan 
Surlyeye hareket etmiştir. Bu S(lya
hatin sebebi ve Büyük Elçinin glttlğl 
yer ifşa edilmemektedir. 

Ankaradakl ecnebi mahfiller, bu se
yahntln Rusya, Libya ve Uzak Şark
taki son olayla llgill olduğunu tahmin 
ediyorlar. 

Bfiyük Elçinin bir hafi.adan evvel 
Ankaraya dönmesi beklenilmektedir. 

Londra 14 (A.).) - B. B. C.: 

olarak görüldüğü zaman PoPasından Bunlar arumda çocukl za 
Provasına. kadar ateş içinde idi. Bir er Y• • b. t İ> d ::.~:_& 
torpido a~r hnsarn. u~ramıt ve t.orpl- ~ ~ ec.~ ar er ıye e amu: 
dobot otomobille batmıştır. ORfetimidll'. 

Hele İstanbullu ailelerde « Y ev· 
Dünkü mühim maç Londra 14 (A.A.) - B. B. C.: 

Hong Kong'da Kovlon'un Japonlar 
ta:afından ele geçirildiği haberi te
eyyüd etmemiıtir. Fakat burasının 
plan mucibince tahliye edilmit ol· 
ması muhtemeldir. Japonyanın Ar· 
jantin sefiri HOllg Kong' un timdiden 
zaptedilmiı sa')'llahi1eoeğini aöyle
rniıtir. 

İngiltercain Ankara büyük elçisi 
Suriyeden tayyare ile Tahrana git
miştir. Tahrandaki Britanya elçiaino 
kaısa bir ziyarette bulunacaktır. 

B. Rooaevelt'in Orta Şark 
mümessili Kahirede 

Londra 1' A.A.) -(BB.C.) B . Rooee· 
velt'1n Orta Şark mümessUl Burtk 
Kahlreye vasıl olmuotur. 

Ticaret anlaşmalan 
Dün Romanya ile bir 
anlaıma imza edildi 

mün ceclid. nzkun cecli.b usulü ilik· 
lere itlemit bulunuyor. E•lidlan· 
mızı. bayata 1rözlerini açmalarından 
baflıyarak, yepyeni bir biriktirim 
cöreneiine alattınnahyız. 

Bir sün İçinde Yaratbimm. bir b· 
l'DllU yofalbmyarak aald•mak, me-o 
deniyete yol açan ilk admı olduiu· 

Ankara 13 - Bugün Romanya. ile na söre, buna ne edip uymak ıre-
16 mllyon liralık bir ticaret anlq- rektir. Kanncalan bile öbür böcek· 
anası imza. edilmlftir. Romanya'ya lerin çoiundan yiibek bıtmamu 
&evkedllecek maddelere mukabil pet- cbepaini yemeyici, bir lmmuu de 
tol. yat ve mü.ştakkatı alınacaktır. Yıiwc•• olmalanndan ileri aeiiyor. --

lngiliz futbolcuları Galata
sarayı 4 - 1 yendiler 

Birinci devreyi Sarıkırmızılılar 
1 - O galip bitirdiler 

(Yazıaı dördüncü •ahifede) 

Nelerde taaarrul gerek! •• 

JmardaJ., 

Çinülerin Japonlara karp taarruzu 
devam ediyor. Seçme kıtalar hücum 
ediyorlar. Şimendifer yolu boyunca 
fi.ddetli muharebeler olmaktadır. 
Çin tahrip kıtalan Japon gerilerin· 
de köprüleri, fimendifer hatlarını 
tahrip ediyorlar. 

Vichy kabinesinin 
bir toplanhsı 

Londra 14 (A.A.) - (B.B.C.) Vlcbr 
kabinesi t.oplantnı.t ye amiral Du
lan'm raporunu tıec:Hdlt etmlfUt. Ra.
porda vanlan netice kabul edl1m'tl' 
de bunların nelerden ibaret oıctut
bllinm1yor. 

(Taaarru.f haftası münasebetiyle) 
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Yazan: ısKENDER F. SERTEuJ 

Nbdaıl~q birinin -
iatl. İniçre ı-.cıte&elfnde çlktm fU 
Mit dlnlara talnl""fı 

Dedi. Karaca. paşa bu s&zlerden pek Pirl pe.şa. denlzclnln bu sözlerln1 

hkA. • ziyade müteha.ıı;ts oldu: duyunca müteesmr oldu: 
• Bu sene Üniversite ma umıyet Refik 5 sene 10 ay liapiı - Kulunuz zaten vficudtUntt devle- - Sevgisi yüreklerinizde yaşıyan o 

• te vakfetm!.ş blr insanım. ~vketUml koca. aslanı siz öldü mü sanıyorsu-
iYlDttaflar: . yurdmıa 278 talebe yatacak, 8034 lirayi C:la Kl§ mevslml bura.da. havalar da. pek nuz? Onun gibi iyi ve temiz yürekll 
ıBu 111 ıona eıVor. Hükomıotln da- alınacak yamam Berberyan, mü- ödeyeceli . metıdlldlt. İşçiler rıahmet.aııce ~- yl.ğltler hl~ b1r za.man ölmez, dedi. 

iıttığı vesikalıum geJ..eeek ee:oıe için llld y d ~- cakla.n için, ilkbahara. kadar her ~- O Sll'll.da. yanında duran İskender1-
1i~ kalmıya.calrtır (•). Onun ce . u a uuser ıene y1n tamamlanaca~ eminim. ye muha.11.zı İ'brah1m beye dönerek: E" ağazamıza uinYarak. bakkmıZJ Nt1 tıı.ratından teııdıl olupacşk tını- sürgüne ve beter yüz lira Bef.lğnl ~.ııküda.r malmtidüılüiQn- Tann ısterse, gelecek yaza. donanma- - Donanmamızı öyle düzcnllye-

m ,,entte talelıe 1utd:ıma aSd tiamlık- . · - de ınemUll bulun4ulu ıma.da m&8f al- mızı bir m.1sll biıyil.tmek mil..mkiln ola- 1Jın tı, her kaıpta.nımız bir ayn Kara 
z • ıar .ara.ıta llerlem~. İstanbul para cezasına JDA~ m1iatahak oJ.mıyan ve ö1ı:n6t bu- ce.ktır. Osman olsmı .. v& her den1zclm1z bu 

İaviçrede bolluk olııwhimı hepf- :!nıeısı;;:~ ~~ı:: ' mahkôm oldular = ~~ ırun;~ıxu: ~ ~~~=~ P*Zllll geniş omu- dellkanlıya benzesin. 

miz biliyoruz. Bolluk fÖyle dUl'IUllt DU§br. ı rllm1f gibi gösterm.e1c IUI'etiyle bari- •- Xeşki ve"Zirlerlm.in hep& tenin un~~~ ~u ~~~:~ 
•er tilrlU mal vaikaya ballıdır. Ora Onıverstte yardım gOımek ~ Dt1n iki mtllrlm tıtaAr da.vasına neden 8,0i4 l1ra. bir lmru§u ihtnA.s yo- gibl mi1sta.ldm ve gayretli olsaydı-• c1sln1n a.lrunda.n. öptü. 
satıcdan da çıkarlanm bllmfyen heı: talebeye bir ~tık Utıdı ver- b&Jnlmlftır. liyle zimmetine ~ sa.bit olmu.ı, Demekten k~l alamadı. :tfte İskenderlyede ~ıı atılan ter-
Dııaeler deAiJ.clir, elbette. Ellerinde- mektedir. Talebe bu tA~ mı- Fincancıla.r clva.nnda Mustafa. pe.şa. bu suçtan dolayı Retflin bet sene on Bundan sonra söz söylemek sırası -.nede böyle blr birlik ve böyle btr 
kini alıcıya bugUnden sürecek yerde dura.rak thlivenıl.teye iade ettıktıen hanında. ıxuı.ntfa.tura. tıca.rıetı ya.ıpruı ay milddıetle aR'U' ha.pse t:onııımwnn., vezl.rlbam Pirl Mebmed paşaya. geldi: &rkadaf f!everllk havası v&rdı. Pll'l 
eter mallannı bir yere Yıimak y;_ sonra rektörlük, emniyet m11di1rtftğü Vahram Beıt>ezyamn ~ gl- ihtllft.s ettiğ1 8,034 lira blr ltlırıı.şun _ Koca krutall _ diye aöze baş- paşa. 

0 
gün .:Yeni kadi~· da.n a.yn

hma gitseler kirh çıkacaklar. Zira vasıt&S!.yle taıhldkat ya.ptıl'a.ca.ktır. den bazı Anadolu taclıiezi kaput bez1 kendisine Mettlrilmes!.ne, aynca. otuz ladı _ een her yerde, herkesten ns- lırken: 
ö .. .. d ki' ,_L...L fiatl 'Oniverslte yvcluna bu sene 275 tale- 8.lınak ~er. fa.kat yaktur ceva.- dört Ura blr kuruş pata cezMı. ve otuz tlin blr gayretle kendini gösterirsin! _ B .. ,,.n .. , Ka.ra Osm.a.nı hatırıa.-

numuz e zaman llÇlllUGI er be almaca.ttır. bmı a~la.rd.ııl. Falk.at Valınım Ber- eekiz llra muhakeme ma.sra!ı Meme- Buradaki tersaneyi gönlümüzce inşa ugu.ı..ı 
fırla~. •. •• , Diler ta.ra.ttan Maar1t VekAletı orta beeyanm a.rdıyeslnde ~a ya.- sine, ha.pis cezası müddetince kanuni eder ve her ekslğhıi az zamanda ta- ym.ca 1ç1m sızladı .. fa.kat, ar'kad!l§la-

Gelgelelun, böyle dutünmliyorlar, tedrisat müesseselerinde bulunan ta- pllmlş ve 53 top kaput bezi, dokuz top maıhcurlyet altında. bulundurulması- nıamlamağa muvaffak olursan, bun- nnda gördültüm bu insanlık duygu-
Bir meslek ahlikları var. Ondan lebeler için muayyen btr ya.rdım ta.h- set.en ve 48 oop z1t1r bulunmuştur. na ve 1iç bu.çu.k sene memurl~tten dan sonra. bu semtlere ne düşman lan g~ü kabarttı. 
tatnuyorlar. Ziyanlanna bile olsa, afsa.tı ta.bul etmlştlr. Bu a!ada. ıeh- Dün asll~ 1klnc1 ceza ma.hkemesin- mahrum bu:akılmasına. karar ve!'ll- yellı::enllsl. uğrar, ne de Akdenlzde vur- Diyordu. Ltmandan şehre dönünce, 
bugünden. ahalinin menfaatini dü· rJ.m1z için de G,000 llralık bir yardım de yapılan mevlrufan muhakeme ne- ın~tır. gun olur. Bunlann hepsinin nihayet Piri paşa bu hAdiseyl Sultan Sellme 
fiinerek cgelin, haldnnızı alınb diye param ayrılmıştır. Bu para.dan. ıstt!a- tices1nde Vahnı.m Beı1berya.nın bu Diğer maznun Supbinln kendlslne bulması, senin göstereceğin gayrete de anlatmakta. gecikmemişti. 
cağmyorJar de edecek talebeler ~br1m1z m-aartf manifatura. eşyasını 1htlkA.r ka.sdiyle isnad olunan suçlat salbit görülmedi- bağlıdır. Burada kurulacak tersane ile •••···•·••••· ······•···········••·•··•• 
Öteyand~. mtıdürlüğü ta.rntmdan toobit oluna.- sa.kla.yıp satışa çıkarmadığı sa.bit ol- ~inden beractlne knrar verll~tır. venedlk devleti de, İspanyollar da., •...•............................•..••• 

H -"- d 'kend" .. b. ı ea.ktrr. duğun.da.n iki sene mUddetıe Toka.da. -- Fransızlar da lrıendilertne düşen kor- Ü 
IUJllil a me gore ır 0 • - ı .. lh H Ik un t v ı·. •• •• k 

_, v • _:_r • .. or ı sürgu.n edilmesine, beş yüz 1 ra. ""fl'r a a e z 1 ku paylarmı alm.şı olacaklardır. Tan- çuncu ısım 
"ouguİ Y:t:kıği ~~ ~~ braç mallarmin çuval- para. cezası ödemesine ve yok dediği Un sarfiyatının tahdidi maksadiyle n dilerse, ben de gelecek yaz burasını 

Y~ er e es e larını iade meselesi halde deposund& bulunan bezlerin çıkarılan koordinasyon heyetı karar- görmeğe gelirim. Sultan Selim Şam' da 
cak meteliksiz değildir. En mnmadı· müsaderesine karar verllm1şt1r. namesinde halkın un ihtiyacını kar- * 
x_ __ bile. kıyıda köşede, kesede, Dfin, İstanbul hububat btrllğl.nde Beher topu on b""Uk lira"" satıl- ıl "............. Belki ld ~ bit toplantı yapıınu.,t.ır. Toplantıda, ~,. "'A. § amak için bir mJkdar tevziat y::ı.- selim, Piri paşayı donanmanın ba-
kasada parası bulmıur. « gıt Ticaret Ve~letlnin çuvalla. ihraç edl- ma.sı lbım gelen parşömen k ~dla- Pılması mew.uu ba.h.13tir. Şehrlmlzde şmdan ayırmak istemediği halde: 
düşer, gel ,unu mala çevirelim!:& len mallar hakkında verdiği emir tının topunu on seklZ buçuk liraya. bu tevziatm bakkallar vasıta.siyle ya- _ Ne yazık k.1 senin a.yannda bir 
diye açgözlü bir saldı~la dükkan- görilşülmüştOr. Blllndiğl g!.bl VekAlet, satan seyyar mtlcell1d Yudn.nın dün Pılması kararlaştmlmıştır. Tevziat vezir bulamadım .. 
lanı. eşiğini aşmdırm.ıyot"1ar. Elverir mal ihraç etmek için harlce çıkan a.sllye iltlncl ceza. mahkemesinde ya.- yapacak bakk::ı.llann listesi belediye Diyerek, vezlrtll.zamlı.ğa kendisinden 
derecede kullanım ve yedek ötebe- jüt ve kanaviçelerin tekrar memlekete pı1an muhakemesi neticeslnde ıkl se- 1ktlsad müdürlüğü ta.rafından ha.zır- da.ha lft.yık bir kimse bulunmadı~nı 
rileri varsa ondan ötesini aramıyor• get1rllmesln1 §art; koşmaktadır. Bu ne mil.dd-etle ~lyart>alara sürgün :_ıı- !anarak ofise verilecektir. O!Js bu söyiem!ştL Maamafih, Pirl P8§8.: •Ve
lar U t kunu kend:. kiler mazrufla.r geri gelmediği takdirde 1h- mesine, b~ yüz Ura. para Ce'Za.Sl e- bakkallara. muayyen nisbetıerde un zlrlAzam oldum.. Bundan sonra. deniz-

: m~un 1 0 
! . 

1 
• mestneı ve kAğ'ıdlıal'lıi mü.Sadcresiıne verecek ve unlann halka. satışı ofis c111k benim neme gerek!-. demiyor ve 

lerı, kendı do}ap)an bilıyorlar. tacatc;ı, yatırdı~ t.emlnat akçeslni karar verllmiştlr. ve beled1y~ tarafından sıkı bi~ kon- donanma ı.,ıertyle canla başla. meşgul 
Ve, tüccannki ile halkmki biribi· kaybetmtş olacaktır. trole tabl tutulacaktır. ~ 

rine tencere kapak oluverince, yur• İhraca~ı Türk tacirleri ve ithalA.t- la" sti"k * İstanbul sl.m1tçllerl simit tma.ll ol~:~~a donanma ı.,ıerlyle o kadar 
dun da iktl·sad ahi""- bu'""''-'ugu••v .. ta- çı ecnebi memleketler bu şartı kobul Otomobillere tMn kendilerine günde ..,.erilen 2 çu- .~ı 

aıu ~\iDi etmektedirler. Ancak bazı ihracatçı +- ~... • yakından UgUlyw ki, bir demirci us-
mam]anıyor. memleketlerin iade edeceklert çuval- ~ta.nbul iaşe teşkllAtı ta'l'afından val unun ihtiyacı karşılamadıbnı be- tasının yaptı~ kusurlu blr işten tu-

At pişiyor. İt görülüyor. lann Türklyıeye vanp va.mı.amasından yeni.den 120 otomobil lA.stiğ!.nln tev- lediyeye blldirmlşlerdl. tun da yelkencilerin ~tan savma. 
••• mesul olamıyn.caklannı, daha. doğru- zllne başlanmıştır. Bu suretle son ay- Belediye simıt;çllerin bu talebini ypatıklan yama. ve örgüleri bile göz-

Tasanuf ve yerli mallar haftası su, çuvallanıruzı iade eyliyeceklerint, larda. tevzi edilen otomobil lAstığ1 toprak ma.hsullerl ofisi.ne blldimı.Lştır. den kaçırmaz. . her şeyi görür, herkes-
dolayııile: llkin Türklyeye teslltm taahhtıdüne mikdan beş yüzü geçmektedir. Ofis vaziyeti tedkik edecek ve 1mkAn le ayn ayn meşgul olurdu. 

Anı 1 rls1n k liri ....ı~edlklerlnt blldlrdlklerl a.nl,,.,11_ Muhtelif zamanlarda Iraak gelmiş görürse siml.t,ı:llere verilen un mikda- Plrl paş.<ı. bir gün cYenl kadlrga• ya. 
ayana s v e saz ge g•uu '"'"'"I olan 4 bin otomobil llstiğinin getırll- nnı arttıracaktır. · b d 

Anlamayana davul zurna az gelir! maktadır. Bu vazl~ttıe flıracatçılan- mest için teşebbllsata rA..ı~~ır. gltm~tı. Orada gözler! yaşlı lr e-
(Va _ NU) nını nazik blr durumda ta.lacaklann- 0 ......... B k l l nizcl gördü, anına yaklaştı: 

dan VekA.let nezdinde Wşcbbüste bu- Öre çi erin e indeki - Ne o .. r · ' !J'l ' ck<'tlni, çoluk çocu-

(o\t) Geçerlik, yürürlük tarzında 
Lir kelimedir. Gerçi: cHük.funetin 
dağıttığı vesikalar gelecek aene 
geçmiyecektir.> demek do kabildir 
amma, kör değneğini bellemişçesine 
bilinmiş kalıpların dışına çıkmamağı 
prensip edininıek. öz Türkçe yazı
lar, sade suya, yavan bir hal ala~ 
eaktır. 

1 ~ k -11-•..,.ı.ır H • f• ti • d 1 t 1 ğunu mu hatır:&dın? unma6a arar ve .......... ~v • ayvan yemı ıa erm e un ar sa ın a ınıyor Diye sordu. Türk denizcisi birden 

Sarho~lug" un sonu ihtikar Pasta. ve böreğin 1ma.li Ya.sak edil- boşandı, gözlerinden çeşme gibi yaş 
:ı- 6o ...n ... ı d ,_A emi 1 k dikten sonra bunların elinde bulunan akma~a. başladı: 

Va ........ A- Re.,ad.ın lda-""-deki 139 n e'-""er e, ........ yva.n Y 0 ara unla. .. beyanna.m""ye .A ... 1 t tul t 
...,, •• ,.... .,, 1"'" .. 11 kuJI ru1a b k1 d flatl rlnd .. ... ......v u muş ur. - Hayır devletllml dedi, kulunuz 

numaralı tramvay araıbasl BankA,ar a n a a ve an e e Toprak hsull l .Jı-ı bö" k ll ı .,.. spekMI... h •· tlıerln te d··~ ma er vıı.:; re ç er n seferde iken çoluk çacuitumu aklım-
CA"dıesinden g.,._rken k"'.,...dln1 bllmi- u ~syon are ... e e sa u. unlarını sa.t al ıı... b ı ...... ,...t 

""" vyv '"'"' edilmejte başlanmıştır. Bumm için, ın m.aı:.... aş ........ ~vır. dan blle geçirmem. 
yecek derecede sarhoş Kemal adında. bükftmet küspeye el k.oymuştur. Bu Unlar Galatada. Balıkpazarmda Kar- _ o halde neden ağlıyorsun? Baş-
blri birdenbire yolun kenarından karann dan ve bakla !1atler1 ti.zerin- de§lm sokağında 50/1 numaralı t.op- ka blr derdin mi var? 
tramvayın önüne yuvarlanmıştır. Vat- de oynıyan muhteldrlert milşkül mev- tak ofis deposuna teslim edilmekte- _ Ham.dolsun hiç blr derdim de 
man derhal arabayı durdurmu.~sa da !Gde bırakacajp. ve fiatlerln norma.le dlr. Oradan almaca.le makbuzla. der- yok. Şunun için ağlıyorum ki, bundan 

....................................... Kemalin başı tramvayın c.1 d\'mlrleri- ineceıtı zannolunma.ktadır. hal bu tınlann bedeli ödenecektir. evvel kadirgamıza. geldiğiniz zam.an 
ne çarparak t.ehlikeli Sl'l l''tt.e yara- Al . h sızı Kara Osman karşılamıştı. Şimdi 

Tasarruf haftası 
Gaziantepte mahsulat 

ve mensucat sergisi 
açıldı 

lanmıştır. Kazada vatmanın kabahati 1 man ticaret eyetİ sizi güvertede göıünce onun sesini du-
olmadığı anlaşılmıştır. Yurddq!.. Bir müddettenberl Ankara.da tıcart yar gibi oldum .. içim sızladı. Venedlk 

milzakerelerde bulunan Alman tıca- kor.sanlarının bile elinden turtıılına-
Baro toplandı Bolluktan korkma. Daha çok ret heyeti, dün, şehrlm.l.zıe dönmüştür. ğa muvaffak olan o kahraman yiğit 

mal yetiştir. Heyet, burada. da tlearl temasla.t'da nasıl oldu da bir ka.hbenln han"erly-İ.stanbul barosu d.ün .senelik toplan- ... 
•------------- bulunacaktır. le kurban gitti dlye aj!'lıyorum. tısını yapın~, idare heyetlnln blr yıl-

lık faal!yetı ve bütçe okunarak t.a- ~-·•••••••••••••••••••••••-. 
bul edllm1ştlr. Avukatlık büro ni-

19 Birinciklnun 
CUMA akşam

ından itibaren 

Şehrin ortasından geçen nehrin ke
nanndakı Emevlye sarayında otumn 
Sultan Selim Şamı çok sevml.şU. 

Türk ordusunun büyük bir kısmı 
Şamda karargah kurmuştu. 

Ordunun bir kısmı Hama, Humus, 
Kudüs cihetini, di~er kısmı da Suri
yenin Beyrut ve Lübnan havalislnl iş
gal ve istila etm~ti. 

Sultan Selim kışı Şamda geçlrmeğe 
karar verdi. Havası fevkalade güzel 
ve mutedil bir memlekette kışlamak
tan daha ta.bil ne olabllirdJ. Piri ve 
Karaca paşalar bir an evvel İstanbula 
dönmek istemişlerse de padişah kara
nın vermişti. 

Türk ordusu İstanbula ancak !lkba
harda. dönecekti. 

1\Iıslrda mlanan sipahi alayları ve 
yeniçeriler burada neden ağızlarını 
~nuyordu: Neden4 

c- Burası da. Arap memleketidir. 
Hemen ana vatana dönelim.• 
Demiyorlardı? 

Çünkü Şamın ana vatandan farkı 
yoktu. Sultan Selimden daha önce şe
bJrde nizam ve intizamı kuran Hasan 
paşa, memleketi - uzun yıllardan
bert Tüı1tlerin idaresi altında imlş 
gibi - tanımış ve maiyetinde getir
diği memurlan derhal ~e batjlatara.k: 
halkı kısa. zaman içinde memnun ede
bilmenin yollannı bulmuştu. 
Sultıan Sellınln ilk işi Antalya, Ana

dolu k:ıyılanndan gemi lle birkaç yüz 
aile getirtmek olmuştu. Hicret eden 
bu !akJr a.llelerln büyük bir kısmı 
eama, bir kısmı Hama ve Humusa 
yerleştıırilmiştl 

(Arkası var) 

tarafından yaratılan 

Ankara 13 (AA.) - Taısarruf 
Te yerli malı hafta!lının bq!aması 
münasebetile dün yurdumuzun her 
yerinde törenler yapılmış, Halk:etV'" 
lcrinde ekonomi ve arttırmanın lü· 
zum ve faydalan etrafında konfe
ranslar verilmiştir. 

Gaziantep' de mahalli mahsulat 
Toe mensucah gösteren bir ael'gi açıl· 
mıştır. Bu hafta içinde F ethiyede de 
bir üzüm ve zeytinyağı sergisi açı
lacaktır. 

zamnamesinin tamamiyle tatbik edil
medi~ haldcında bazı münaka§alar 
olduktan sonra idare heyetinin seçi
mine geçilmiş ve B. CelA.l Adcı lle B. 
Cel!l Said a.sll ~zalıklara seçilmiştir. 
Diğer Azalar bu hafta seçilecektir. 

KÜÇÜK HABERLER 
* Bel~ ma.klne oubesl müdür

lüğü tarafından yapılan teftişler ne
tıcestnde 1§.zım gelen .sı:hlı1 ve fenn1 
tesısatı ha.iz olıxp.yan 7 sinemanın 
muvakkaten ka.patılmalan kararlaştı-

ve 

Kadın 
Sevince 

Milli korunma kanunu· 
nun 3 maddesi tadil 

edildi 
Ankara 13 (Radyo gazeteal) -

Milli korunma kanununun 3 mad
tl~ini tadil etmek üzere toplanan 
encümen mesaisini bitirmi§, raporu
nu hazırlıyarak Parti umumi heye
tine vermiştir. Tadil olunan madde
ler, yakında Meclis umumi heyetine 
aevkolunacak ve kanun !ıalSıe gelıe-
eektir. 

F ethiyede zelzele 
Fethiye 1 3 (A.A.) - Gece eaa~ 

20, 15 de liç dört aaniye aüren bir 
y.er sarsıntısı olmuttur. Hasar ve 
µyiat yoktur. 

Günün Ansiklopedisi 

Küsbe nedir? 
Devlet küsbeye el koydu. 
Bu sözün ne olduğunu bllm.iyenle

re rastlıyoruz. 
Ivtısır, pancar, dan, arpa. v~e 

ATEŞ BöCEKLERi 
-,.Ur. en mUmtaz ukad.,Ianm <Ünleyeeobimz. HER CUMA AKŞAM! J * Belediye makine şubesi tarafın- saat 20,30 dan 21 e kadar mutad film programına iJilve'ten. 
dan yapılaırı btıha.nlal! neticesinde 'z Biletler evvelden alınabilir Fiatlara um yoktur. 
40 kadın berberinin makine ile öndü.-

Memleketimizin yegane ve epiz sanatkar CAZ KRAU Jle beraber 

lbyon !.§inde mütehassıs olmadı.klan 
anlaşılnu~ ve bunlar berberlik ya.p- ı 
maktan menolunmuştur. * Pla.tln vapuru limanımıza. gel
m1ştlr. * Şoför Recebin 1dareıs1ndek1 1467 
numaralı ta.myon dün Tophanede 
A.ga.vni adında bir kadına. çarparak 
bacağını k:ırmı4tır. * Slltlücede pe.y yerinde çaJıp.n 
Ka.smı Aslan dün depof& ot tafı,riten 
y:ıtı1j balyalaıl'dan bfl1 1122rlnıe d~ 
m{iltür. Atır yaralıdır. * Son gilnlerde ecnebi memleket
lerden alüminyum levha, çinko levha, 

W EN D Y H 1 L LE R' in ıahane parlaklıği, 
L E S L 1 E H O W R D' m emsalsiz dehi.aı 

İngiliz muharriri BERNARD SHA W'm eserind~ alman 

Bir Kadın 
Tarattım 

·c PYGMALION) 
Bttyttli ve ıtızel filminin bisat ve mükemmel meıvzuu 

Bu halta SUMER Sineması 
Salon1annı her ıeanata battan bap. <loklurmaktadır. 

tos çinko, !reze, dest.ere, zımpare. ma
ldnesi, maka.p, plA.nya,. anU1n boya. 
gelm1ştlr. Bundan bqka ya.kında 
a.lllmlnyum levha geleoetı haber ve- '7 
rllmektedir. '1111-••••• Buaiin saat 11 de t11nzilatlı matine -----

1.mçreden de yakında. tıbbi ve kim- -------------------------
yevt ecza gelecetı ha.bel! alınmıştır. 

En iyi bayram, sulh İçİnde ge
çen bayramdar. En lJf aulb, en 
iyi aiWıla elde olunur. Bugün.Un 
en kahir ailihı hava ıillbıdD". 
Hava KurumUınuzun bo gaye. 
ye bağlı hizmetine im verelim. 

SUMER sinemasının 
BOyUk Ma.11 fedak!rlıklar lbtiyarile tam zamanında 

getirtme~ muvaffak olduğu 

Deanna Durbin'in 

Büyük kuvvetli ve hareketli 
film, bu hafta 

sinemaiİnİn emsalsiz zaferini teşkil etmektedir. 
Altın sesli ZARAH LEANDER'bı okuduğu mües.sl.r ve muhı1k 

prkılar büWn seyircileri gaşyetmektedir. Gidiniz ve 
bu güzel ftlm1 görünüz. 

Bugün saat 11 de tenzilAtlı matine 

Bugün TAKSiM Sinemasında 
2 bil:vük n amel film birdm ı 

YEŞiL KOR- 1 BiR BEBEK 
SANIN Kili ARANIYOR 

Büyük macera ~ casusluk fllm1 BABY 8ANDY ve MESBA AUERun 
haftanın en bt1:yQk muva.ffakiyetl. çok g1lzel ve ıe~encell komedlsl 

Bugün sa.at 11 de tıenzllAth ma.tine 

gibi ziraat mahsulleri ezillp içlerin- .._ ____________ ııııi 
HOLYWOOD'da 1941 de çevirdiği en son ve en !azla muslldll 

ELHAMRA 
den ya~ ya.but usareleri çıkanldıkta.n 
ronra, gert kal:ı.n külçeye küsbe de
nir. Birçok !abrlkalarımızda vesalr 
istihsal kurullanrruzda, bu küsbeler 
artıp kalmaktaydı, Ve intizam.sız şe
kilde elden çıkarılmaktaydı. Fa.kat 
bir kısmı hnyva.nla.n besleme~, öbür 
lı:ısmı da. gübre olarak kullanılmağa 
yaradıklanndan hfilrl\ınet buııla.ra 
uınılü dairesinde el koyuyor. 

6EBİR TİYATROSU Temstıleri 
Tepeba.§1 Dram kısmında. 

Gündüz saat 15,30 da. 
Gece sa.at 20.SO da 

(MVDBİ8 AİLB) 

t.,tooa.ı caddesi. Komedi Jnsrmnda. 
GOndOtı sa.at 18,JO da. 

Gece eaat AO,IO tıa 
.tSAADBt XllY..&811 

Haftanın en nefis en ten filmi 

GENÇ AŞIKLAR 
(Türkçe) BAHAR RESMi 6EÇiDi 
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Dünkü mühim maç 
lngiliz futbolcüleri 

Galatasarayı 4 -1 yendi 
Birinci devreyi Sarıkırmızılılar 

1 - O galip bitirdiler 

· 13 Blrlnclldlnun 1941 

% 7,5 933 Türk borcu 1. II. m. 
• 11 1933 1kl'amlyeli 
• 11 1933 İkramlyell Erganı 
• '1 1934 Sivas-Erzurum 1 
11 • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
11 'l 1941 Demiryolu istikrazı 
> 2 1932 Hazine bonoları 
11 11 1935 Hazine bonolan 
11 • 1938 hazine bonoları 

A. Demlryolu tahvUi ı - n 
A. Demlryollan tahvili III 
A. Demiryolu mfunessll senet 
T.C. Merkez ban.kası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. ~bankası (hamile ait ) 
T. iş bankası mümessil hiB. 
A. Demiryollan şirket! ( % 60) 
A. Demiryolları şJrketı (% 100) 
Esklh1sar çimento 
Kredi Fons1ye 1903 

• • 1911 
• • Amorti 

• • 
Türk altını 

Kupon 

Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

L. K. 
23.40 
20.05 
21.80 
21.05 
~9.75 
19.75 
56.50 
16.50 
27.-
49.25 
48.85 
45.50 

134.25 
12.30 
12.80 

145.-
28.25 
46.25 
10.40 

109.50 

YENİ .GELMiŞTİR 
1 

ı Galata Voyvoda Cad. 
Bereket Han Na. 9 

105.- .. ---· 
~AKi 

59.-
1.25 

27.40 
3.88 
3.00 
5.22 

14 KAn.unuevvel 1941 

-: . . .,. ... ~·. . -.. . --.. :··. . ~-- ·: .... ':~ t:::. - ..... ~ \ ' 
Türk Hava Kurumu Ödemiş şubesindenı 

Türk hava. kurumu Ödemiş şubesinin kuman ba.yramınde. topla.yacalti 
kurban deri ve barsaklannuı açık arttırması 23/B. kıln un/ 941 tarlhine rastıa.
yan perşembe günü Öde~ şubesinde yapJ.laca.ktır. isteklilerin şartnameslnl 
görmek üzere İstanbul şubeslle Ödemiş şubesine ve aynca pey sürmek lç!n ~ 
Ödemiş şubesine müracaatları lliln olunur. d090h 

~ lıı-nn müsteril erimizin no.zan dikkatini!: 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

132.20 
12.89 
30.98 

Pırlantah ve eunıı.su saaı demek, bir ıı:.eume ile S 1 N G E R S A .t T 1 demektır. Çflnkl: 

IRADYOI 
Pırlantalı ve elmaslı saaııerln bütün ha.kiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

Bunun lçln: Saat alaca~ zaman, tereddütsüz SİNGER saatl almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGKR mar
kasına., milessesemizln a.<1reslne dikkat etmeniz 111.zınıdır. 

Modayı takip eden her asrt kadın tçin kıymetli taşlartle ve nefis tş1emeslle hakikaten nazarı dikkati celbeden 
bö1le bir harik~!de SİNOER sa.atine sahip olmak A.deta bir saadettir. 

Bugünkü prop-am 1 hoşa ridecek en makbul ve en rüze•H ıı•kt•ır 
12.30 Program, 12.33 Karışık şarkı 

ve tüI'k.üler, 12·45 Ajans haberleri, No. 82 • A elmash ve 11 pırli.ntab 500 lira EMSALLERi Gml 15 SENE GARANTlLlDlR. 
ı3.oo Ka.nşı:k şarkı ve türküler, 13.30 Dikkat: Slnger .saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İsta.nbulda şubemiz yoktur 
Salon orkestrası,, 18

·03 
Dans orkestra- ••••••••- Adres: SİNGER SAAT Ma,tazalan, İstanbul, Eminönü No. I 

sı, 18.40 Fasıl heyet!, 19.30 Ajans ha· 
berleri, 19.45 Konuşma, 19.55 Müzik, ------------------------------------------
20.15 Konuşma., 20.30 Şarkı ve türıkü
ler, 21.00 Ziraa.t Takvimi, 21.10 Karı
şık şarkı ve tlirküler~ 21.20 Tems.U: 

Dünkü maçtan iki enstantane: Yukarıda İngiliz hakemi Mister 
Lory ile yan hakemleri ve iki takım kaptanı bir arada, ap· 

ğıda GaJatasarayın bir aJmn 

Antlgone (Sophocleş), Devlet Konser
va tuan tiyatro şubesi tıalebelerl ve 
mezunJan tar&i'ında.n, 2.2.30 Ajans ha
'bel'lert, 2'2.45 An.kara. sonbahar at ya-
11§lannm netiooleri ve spor servisi. 

Y•ruı sabahki proıram 
7.30 Program, '1.33 Ha.flf parçalar 

(Pl.), 7.45 AJanııı haberleri. 8.00 HafJf 
parçalar (Pl.), 8.15 EvJn saatt, 8.30 
Müzlt CPl.>. 

Dört gündenberi ~hriınlzin misa- yaptı. Bu gol İngilizleri. canlandı.r
flri bulunan İngiliz futbolcuları diln dı ve oyun süratlendi. Bllha.ıısa. tıç 
tlk maçlarını Galatasarayla yapttlar orta. muhacim.in oak lyt anlapl'a.k 
ve stadı baştan başa dolduııan blnler- yaptıkları hücumlar Gala.tasa.ray ka- -=============== 

Gaio deste anehtar 
Galata.sa.ray ile Taıksim. arasındaki 

mesafede halka.ya bağlı blr deste 
anaJıta.r tıaybolmll§tur. Bu.lan zatın 
42240 numaraya. telefon etmesi rica. 
olunur. Mukabllln<le mükA..fat verile
cektir. 

Tasfiye~ 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk M-
kimllğlnden: 935/ 41 

- Gayrimenkul Satışı 
Şi.ş,li, Bulgar Çarşa.sı, Al:ıidei Hürriyet caddesi (Yeni Asfalt cadde) 

112 numaralı, iki yüz küsur metre murabbaı ar.sa. üzerinde bina edllmlş 
il~ tarafı cadde lle muha.t olan ve zemin katı muhkem kA.gir, içi ve dışı 
yağlı boyalı, ta.ııtaıa.xı ve dotramalar budaksız Romanya. kerestesinden 
mamul a.partmıa.n şeklinde lrullanılmağa müsa.ld nezareti k.A.m.lleyt ba1z 
ve havadar evin tamamının satışı açık arttırma suretile 6/ K.evvel/1941 
cumartesi sa.at onda. Beyoğlu 4 üncil Sulh Hukuk HA.ltlmllltlnde yapılarak 
on beş bin liraya tallbl uhdesinde kalmış ve !halel kat'lyesi 16/K. evveV 
1941 salı güntı sa.ati onda icrası kararlaşmış olmakla. tallplerln mezkür "gün ve saat.de mahkemeye gelmeleri nan olunur. , 

ce meraklıya futbol tekniği hakkında lesini zorlarken devre 1-0 nlhayetlen
ders verir gibi güzel ve semerell bir dl. 
oyundan sonra Ankarada m.ağlO.p ol- İKİNCİ DEVRE 

B. U L MAC A M I Z Galata. Yolcu zade mahallesi Mek-
tep sokak 10 numarada oturmakta K U Ş 

1 2 3 4: 5 6 1 8 9 ıo l.ken 16/2/935 tarfıh.l:nde ölen Bellna 
·-.,-~..,.~!1-"'!""'"""l""~--ı-.-. Moskovlçin terelk.eslnln resınen tasfi-

TÜYÜNDEN 
duklan rakiplerine 4-1 gaUp geldi- İldncl devreye GalatasarayWar ne-
ler. şeslz başladı. Adeta bir gol kafi 1m1ş 

1- yeslne akra.r verildiği cihetle alacak Yastık, Yorran, Yatak kulanmak hem kesenize, hem de 

=~:~if!ts~~;~:E~ $:!::::.~~~ BiR KUSTüYU YASTIK 1 LiRADIR ,---~-.---
--- --------

Ankara maçlarından sonra büyük gibi daha fazla müdafaayı t.erclh edi
blr alaka ile beklenen bu karşılaş- yorlardı. Buna mukabil İngilizler 
maların çok fazla merak uyandırdığı sa.nki maça yeni ~irınişler glbl canlı 
cumartesi olmasına rağmen halkın 1.dil.~r ... Bunun ne~ıcesi olarak derj:ıal 
saat on birden itibaren Kadıkqyüne ustunlu~ü kur~ular. MeI'k.ezden ya,P-

') 
~ ----- tinde müracaat etmeyenler hakkında Yastık, yorganları da. pek ucuzdur. Adres: ista.nbul Çakmakçılar, San-

kanunu medeninin 661, 569 uncu dalyacılar sokak, Ömer Bali oğln K~ tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

akm etmesile anla~ılıyordu. Deniz- tıklan sert hucumlarla Galatasaray 
yollan ilave posta tahsis ettiği halde kaleslni tazyik ediyorlardı. ·=-=·-=·-

maddeleri hükümleri tatbik edileceği ••••••••••••••••••••••••••• 
na.n olınıur. 

tehacümü çok zorlukla karşılaya.blll- BİRİNCİ t."'l'GİLİZ GOLtt 
e 
7 yordu. 3 üncü dakikada sağdan Gala.tasa- - - - - - - - - -

ray kalesine yüklenen İngilizler topu c~ -_-_._--.-__ --_ 
ani olarak sol tarafa geçirdiler. ve sol _ 
tç lkl müdafiln arasından sıyrılarak 
kaleci Osmanm müdahalesine im.k!n 1 C _____ _ 

ZAYİ - 1941 - 1942 ders yılı için 
hukuk fakültesinden aldığım 7218 
No. lu pasomu kaybettim. Yenisini 
alacağınıda.n eskisinin kıymeti yoktur. 

Bilge Oöncay 

BiR DEPO ARANIYOR 
Haliçte Galata sahilinde esk.l Köprü ile Yeni Köpril arasında blr 

depo aran.maktadır. Kira.ya vermek veya devretmek lstlyenlerin İstan
bulda. Yeni postane karşısında Yenı Valde hanının 3 üncü katında Eti 
Bank İstanbul Bürosuna müracaatlan ilan olunur. 

Netekim maç saati yaklaştığı za
man stad ba.ştan başa dolmuş inzi
bat kuvvetleri halkın akınını önle
mek için fazla çalışmak mecburiyetin
de kalmıştı. Bu yüzden bir çok kişi 
stada giremiycrek geriye döndü. 

vermiyen bir vuruşla takımının bi
rinci golünü yaptı. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

1 - Güçlükle değil. 
ZAYİ - 1311nci alay 8 incl tümen- ••lll••••••••••••lllliıı•••••-•••••11! 

den aldığım mezuniyet ve nüfus ka-
2 - Mezkür mahal aıhallsinden -Saat tam 14,25 de macın hakemi 

ve İngiliz takımının kafile reisi Mis
ter Lory yan hakemleri Şazi Tezcan 
ve Adnan Akınla birlikte sahaya çık
tı. B_unu İngiliz futbolcuları takip 
etti. Ingiliz futbolcuları beyaz pan
talon açık mavi forma giymişlerdi. 
Biraz sonra Galatasaray da göründü 
ve misafir takıma bir buket ve klüp
lerinin rozetlerini verdiler. Mutad 
seremoniden sonra takımlar şu şe
kilde dizildiler. İngiliz takımı: 

Bu sayı GalatasarayWarı çok gev
şetti. Ve artık bundan sonra oywı
larmda inci.~am kalmadı. Haf hattı 
ile muhacimleri arasında irtibat ke
silmesi bilhassa merkezden hücum 
yapan İngilizlerin ~ini kolayla§tır
nuşbı. Bunun neticesi olarak oyun 
hakimiyeti tama.mile İngilizlere geçti. 

Altmış dakika.. 
3 - Söz - Tersi Küçü.k mağaradır. 
4 - Öğretmek. 

ğıdımı kaybettim, yenisini alacağlm
dan esklsbılıı hükmü olmadığını il!ın 
ederim. 1330 doğumlu Salını Yılmaz ı Emlak satın almak istey.enlere 

Emlak ve eytam bankaszndan ş - Yarılıp paralanmak. 
6 - Geometri şeklinin bir kenarı -

100 metre kare. 
7 - Dalamazm.ış. 

İKİNCİ İI\"GİLİZ GOLtt 8 - Tersı beyazdır - Türk toprak
Her iki cenahtan sıkı inlşler yaıpan lannın ortasında blr denJz. 

İngilizler 13 üncü dakikada Galata- 9 - Tersi su cedvıelldlr - Uzak. 
saray müdafilerinin uzaklaştıramadı· 10 - Eski - Yukarı değil. 

Reni - Stevart, Prio - Gibb, Pavi- ğı bir topa yetişen merkez muhacim- Geçen bulmacam1ZU1 halli 
our, Huski - iU. Guire, GJliftoıı, Fen- leri Fenton vasıtasile ikinci gollerlnt Soldan sata ve yukarıdan a.şatıı 
ton, Woclvorut, Williams. kazandılar. Sahaya tamamile alış- 1 - Ka.ragömlek, 2 - Aşikar, Oda, 

AKŞAM 
Abone bedeli 

senelik 
6 Aylık 
3 Ayllk 
1 Aylık 

1400 kuııı.ş 
750 • 
400 • 
150 > 

Ecnebi 

2700 k~ 
1450 • 
800 > 

> 
İngilizler takımlannda ulak bir La- mış olan İngiliz futıbolculan bu sayı- S - Rlcatetım.ez, 4 - Aka, Om.uzda, 

dilat yapmışlar, santrhaflan takıma dan sonra takdirle kar.şılanan oyUll].a.- 5 - Gato, İsa, 6 - Öremiyoru.m, '1 -
konmamış, ve meşhur solaçıklan M . rını göstermeğe ba.şladıla.r. Üstada- Tusob, Kı, 8 - Lomzar, Vay 9 - ...,.P_ost_a_l-tt_lh_a_dın_a. __ dahll ___ o_lnuya __ n-ıııı 
Gulre'Yi sağaç1ğa geçirmişlerdi. ne stoplar, driplingler blı:ıbirlnı takip Eded. Ukala, lO - Kazanmıyan. eeneb1 memleketler: seneliği: 

Galatasaray: Osman - Faruk, Sa- ediyordu. il•••••••••••••• 3600, altı aylığı 1900, üç aylı~ 
Jim - Eşf11k, Enver, llalil - Sa.Llbad- t!ÇÜNCtJ İNGİLİZ GOLÖ K u"' ç u· ·. K ı· LAN 1000 k:uruştur. 
elin, Arif, Gündüz, Mustafa, Gazan· 22 nci dakikada. soldan yapılan bir t TeJefonlanmm Başmuharrir: 20565 
er. hücum yeniden Galatasaray kalesin! okuyuculanmız arasında Yazı işleri: 20765 _ İdare: ZOG81 
Oyuna tam saat 14,30 da İngilizlerin karıştırdı ve geriden yeti.şen GılJ.ltton EN SER/, Müdür: 24149'7 

merkezden yaptıkları bir hiicumla nefis bir kafa vuruşu ile tak:ımmm 
başlandı. Ortadan sağa intikal eden üçüncü golünü yaptı. EN EM /N Zilkade %5 - Kasım 31 
bu llk hücum Galatasaray müdafile- Dakikalar ııe;-ledl.kçe kesilecekleri EN UCUZ S. İm. Gü. öt. İld. Ak. Ya.t. 
rl tarafından önlendi. yerde hızlanan Ingflizler artıık oyunu E, 12,f.e 2/J!T 'l,37 9,ıfl 12,00 1,311 

İngilizlıerin en meşhur oyuncuları istedikleri glbl idare ediyorlar ve to- vuıtadır. Alını. aabm. ki- Va.. 5,30 '1,18 12,09 14,29 16,41 18,2() 
merkez muhacim sağiç daha Jlk da.- pun sevk ve idaresinde hiçbir mti.§kü- ra iolerinde İl ve i§çi için b- İdarehane Baıbılll elvan 
kikalardan itibaren yüksek oyunları lata uğramıyorlardı. tifade ediniz. Acımusluk sok.ak No, 13 
sayesinde nazarı dikkati celbediyor, DÖRDftNCV İNGİLİZ GOLtt 
v_e top stoplaıı, bllerek yapılan drip- 36 ncı dakikada. İngilizler yine sol-
Iıngler zevkle takip edillyordu. dan seri b.lr iniş yaptılar. Solaçıkla.-

IJk anlarda İngilizler hakim çalı- rmın avut çl~lslne kadar göttlrenıit 
~ıyorıa.r fakat semere yok. Kısa. pas- geriye ortaladığı topa. güzel blr ~ıkıfla 
lı oynuyorlar, ayak hareketleri kuv- yetişen Fenton sıkı bir şütle taıkımı.
vetli şarjları her an göıden kaçını- nın dördüncü golünil de yaptı. Ve bir 
yor. az sonra da. maç bu netice değ1.Şıme-

Be~inci dakikadan sonra yavaş, ya- den 4-1 İnglllzlerln lehine nlhayet
vaş Ingillz tazyikinden ya.kasını sıyı- lendi. 
ran Galatasaraylılar llct açı~an va
sıtaslle rakiplerini zorlamağa b~la
dılar. Bir müddet devam eden bu 

NASIL OYNADILAR 

İngiliz takımı toplu olarak blr .stile 
malik olmamakla beraber terden fev
kalade elemanlan var. Takımdaki 
oyuncular daıha fazla İskoç olduğun
dan kısa paslı oynamaktadırlar. 

tazyik: esnasıuda muhtellf fırsatlar 
Yakaladılarsa da fazla çalım yüzün
den. daima topu kaçırdılar. 14 tincü 
dakıkada Gündüzün tesadüfi şütü az 
dalın gollt; net icelenecekti. Fakat kı
sa boylu Ingillz kalecisi kendisinden 
bekloen.~ılyen bir çeviklik göstererek 
bunu onledJ. 

Deplasma.nlan ve •bilerek yaptıklan 
vücut ça.lımlan harikulMe gilzeldl 
Bilhassa driplingleri şJmdlye kadar 
sahalarını.rada görülmemiş det'eC(lde 
mükemmeldi. Mıer'kez muhac1m, ~

Devlet Deniz Y ollari lılebne 
Müdürlüğü 118.nlari 

Umum 

İdaremizce Kanlıeada :vaptırılacaık olan ( ~,2G) Ura. ket1f bedell1 elek
trlk muhavvile meıbzlnin b::ıfıUl açık ekJllltm919 lconul.ın.Uftur, llJkslltme 
23 Ktnunuevvtıl 1941 salı gilnü Tophanede Um.anı Mtkltırtnt blna.smdald 
alım satun komtayonumuzda ya.pılacaktıı. 

İstekllleıı umuınt ve hususi prtname, ree:l.nı, nıll.kaıvele Pl'OJesl. gibi eıv-
rakı bu komisyona müracaatla. gOrebll1rle11,. (108~ 

l9ip F akülteal Dekahlığındanı 
İklncl Cerraıb.l Kllnl#1 ve Ra.dyoloJl ED6tlt&üı:ı.dıt c'l~• er ~ baelbwn,.

şirellk.lel!, B1ı1ncl Cel'1'8lht Görıı, İklnot Cerraht, Kulak bastalıtla.rı. Klliılkle
rlnde c85• er llralık Hd ta.ne Te~ ve Dekanhk lmleınılnd& &O lira. üc
r.etll bir mllnhal vardır. Tal.tplerln vesl.kalaı1Ie bl.tllkte ·zo b1r1no1k!n:ıın O'll-
n:uıtıtest gUnUne kadar Dekanlık kalemine m11meaatla.n.. (10924) 

GALATASARAYIN GOLtt 
29 uncu dakikada sağdan yapılan 

bir Galatasaray hücumunda. top ani 
ol~rak ortaya geçti. Kargaşalıktan 
fstıfade edt-n Gündüz plise bir vu
ruşla Oalatasarayın yegane golünü. 

iç ve sağ müdafileri İngiltere profes- Deniz Fabrikalari Umum Müdlirlüğilnden ı· 
yonel liginde oynam.ış kzymetn birer 
oyuncu olduklarını ortaya koydular. Den1z fa.brllmlan İf9l rev1rt eczahaneırtıld• 100 Ura. ücretle çalıştı1"ılma.k 
Bilhassa. neteslert çok iYl idl. Nasıl üzeı., bir ecmcıya llıtıya.v vardJS. . . 
~ladılarsa öyle bttıroııer. İsteklllerln ~eıdle birllkte Gôlottit 1>ulııııaA Denm feJ:ııtJke.la.n 

eAZt Tezean umum müdttrttııa.a.. Jn'Qraeaai ıtm.eleıt. ( 10028) 

Emliik satın almak isteyenlerin bankamıza müracaatla 
pazarlıkla satılacak emlak llstelerini tetkik etmeleri ilAn 
olunur. (10151) 

İilll ............................ ı ........ . 

Tampon 
D. D. 

gresür garnitürü alınacak 
Yollan 8 inci işletme 

Komisyonundan: 
Mecmuu 12 kalemde muhtelit eb'atta «15825» lira muham

men bedelli «15500>) ad.et tampon gresö.r garnitürü kapalı zart 
usullle şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27.12. 
941 günü saat 11,30 da Al.sancakta fşletme binasında komisyonu
muzca yapılacaktır. 

İsteklilerin <cl186.88» liralık muvakkat teminat makbuzla· 
rile teklif mektuplarını usulü veçhile muayyen vakitten bir saa' 
evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır Şartname-
si komisyonumuzdan ta.leb edilebilinir. 5177 10805 

Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme 
Komisyonundan: _. 

Nevt Mlktan Tahmin fiyatı İlk teınlnal 
Eıkek: ayakkabısı 126-130 Çift 1250 121.88 
Kıs ayakkabısı s0- 60 çm 1350 60.75 
El.Wse dikme ilc.retıl 80-100 takım 1350 101.25 
Palto dl.k.me ücreti 56- 65 Tane 1250 60.94 

Yukarda. m.lktan, taıh.mln bedeli ve ilk teminatı yazılı ()kulumuz talebe
sine a.it ayaltkaıbı ve elbise d.lklınln1n açık ıeksUtmeıerı 15/12/ 941 pazartesi 
g11n11 saat 14 de İstanbul erkek ıısesı yanında.ki Yüksek Mektepler Muhase· 
beclllıtınde tıoplanaeak olan okul komisyonunca ayrı ayn yapılacaktır. 

.tsteklllerln Tice.net Odasının yenı yıl vesikası ve ilk teminat makbuza 
ile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen eksiltme komlsyonunda bulun• 
malan ve şartnameyi. görmek ve llk teminatı yatırmak l.steyıenlertn de ve-
fada Yüksek Öğretmen okulu Jdareslne baş vurmaları. (10472) 

Ankara Belediye Reisliğinden 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 300,000 adet parke taşı nakli• 

ye&I. Belediyeye ait olmak üzere on beş gün müddetle ve kapalı ı.ar:f usulile 
eb1ltmeye konulnn!§tUII. 

2 - Muhammen bedeli 18,000 lira.dır. 
8 - Teminatı 1350 llradır. 
4ı - İhalesi 23/12/941 salı günü saat 11 de yapılacağından şartnanut 

ve keşif cetvelini görmek ısteyehlerln her gün encümen kalenılne müracaat 
etmeleri ve istklllerln de ihale günü olan 23/ 12/941 salı gü:ııü saat oııa kadı:ı.i 
2490 numaralı kanunun. :1ılı.:lncl maddesi sarahatı veçhlle tanzim edecekleri 
te'kllt meJttupla.rını Be~e dalreslnde müteş,e~ encümene veımelerL 

(9037) (10678) 

I 


