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REVEVON 
Noel ve Yıl Başı geceleri 
Taksim Belediye Gazinosunda 

Çok zengin kotiyen ve sürprizler 
Masalannızı evvelden temin ediniz. 
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Bir araya gelip niçin 
dövüştüklerini ve 
birbirlerini nasıl 

yeneceklerini 
bir düşünseler ••• 

Harbin sonu neye varacağını 
kimse kestiremiyor, fakat uzun 
IÜI'eceğinde herkes birliktir. 

Japonya ile Amerikanın da ~ 
karışmasından sonra karşılıklı 

kuvvetler arasında zor sarsılır bir 
öenkllk doğdu. 

Avrupada, Almanyarun ilk ön
ce Rusyayı, arkasından İngilte
reyi yenmeğe yetkin olacağından 
şüphe etmiyen yoktur. Rusyada 
uzayan harp, hesaplan altüst ettl 
Şark cephesinde bir zafer elde 
edilse bile, İngiltere ile harp de
vam ettikçe, A vrupanın, kendi 
kendine düzen verip sulhe kavuş
masına imkftn olmadığı, gün geç
tikçe artan kargaşalıktan, her 
tarafta çoğalan yoksulluktan an
la~hyor. 

Japonyanın da, Uzak Şarkta 

bir \Ok yerleri alsa da, Amerika 
ile İngiltereyi yok etmesine akıl 
erdirmek g\içtür. Hiç bir zaman 
kötü bir sulbe boyun eğmlye~ek 
olan bu iki büyü ve zengin 
devl et, Asyada ve Pasifikte uğn
yacaklan ziyana rağmen, sonu
na kadar dayanacaklar, gitgide 
kuvvetlenec<'klerdir. Sulh yerl~
rnedikçe de Japonya, aldığı yer
lerde hiç olmazsa rahat oturamı-

' yncak, bunlardan dilediği gibi is-
tifade edemiyecekUr. 

Ekmeğin ~arne us~)ile_ 
tevziine karar verildi 
Ticaret, Ziraat ve Başvekil Vekili dün 

Mecliste mühim beyanatta bulundular 
Milli kanununun bazı maddelerini 

kanun kabul edildi 
korunma 
değiştiren 

BU SABAHKİ 

lngilizler 
Derne'yi 
geçtiler 

Tobruğun garbinde 
220 kilometrelik bir 
mesafeye vardılar 

Londra 20 (A.A.) - LibJ&da İng.llls 
llertıeyl.§1. devam ediyor. İngUlzler Der
ne ile MokllU'yi geçmişler, Tobruğun 

220 kilometre garblne vannıtlardır. 
İı)glllz hava lı:uvveUerl, dt\§ma.na hlç 

Ankara 19 (A.A.) - Büyük lcrı evrak listesinde buğdayı koru- muz ıvaziyet ciddidir ve bugünkü 
1\-lillet Mecliai bugün Şemıeddin ma kaqılığı verpinin kaldırılması mü,kilahn yann daha ziyade art• 
Cünaltay·ın reisliğinde toplanmır hillındaki karıun )lyihasının Milli maaına da intizar etmek l&zımdır. 
br. Celsenin açıhnasıni mü.teakip Korunma kanunu ile ıidd~le ala- HükUır.etimiz bu mütkillb önleye- aman vemıemelı:te ve miltemadly-en 
Ticare Velüll Mümtaz Ökmen kür- kadar bulunma.aından dolaşı mu- bilmek için hepimizin de bildiği gi- hırpalam.alttadırlar. Blngm lbn.anı lle 
ıiye gelerek evrak arasında muvak- valcltat encümene havale edilmesini bi büyük gayretler u.rfetme.kte ~ dlter hedefier bombalanmıttır. Akde
la.t encümerun müstaceliyetle müza- tekü: etın:iı vıe bu teküf de kabul faaliyet göstermektedir. Ancalt bu nlroe muhrlplertn refakatinde aeyre
keresini teklif ettiği Milli Korunma edilmiıtir. mütkilatnı yenilmez bir ıekil alma- den blr düşnan petrol gem1slne tam 
kanununun bazı mac'ldelerinin de- Bundan aonra Fuad Simıen (Ri- muı için bebemehaJ harp ekonomi· lk.1 isabet vuku bulmut ve gemide ın
ğiftirilmcti hakkındaki kanun layi- ze) müıtnlcil grup adına ıöz alarak ainin icaplarına uyu}aralıc iatihsal<lım fll!k olmll§tUi'. Geminin battıtı 
huının ruznameye alınmasını ve teı-- grupun, hükumetin dikkat naz.arına iatihllke kadar bUCiınum iktiaadt fa· zannedllmekt-edlr. Bu harekltta yal
ci~an müzakere ~dil~~ini teklif et- Lazı görüılerini ve düıüıncelerini aHyeıtlerd~ pro~amlı ~ve hareketli ruz bir İnglllz tayyaresi kaybolmUf-
nuş ve kabul edılmıftir. arzedeceğini ıöylemiı ve demiı- devlet mudahalemıe luzum olduğu tur 

Müteakiben küniye gelen Maliye tir lci: kanutindeyim. ~yada İng1lls harekltl ba.fla-
Vek.ili Fuad Ağralı yine bugün ge- cArkadaılar, içinde bulunduğu- (Devanu sahife 4 sütaa. t de) dığından bugüne kadar bir d!izlne 

Malezya'ya 
Amerika 

askeri gelmiş 
Britanya kıtaları fimalde 
yeni bir batta çekildiler 

Penang tahliye edildi . 

Hong Kong 
şehri düşmek 

•• uz ere 
Japonlar adaya asker 
çıkardılar, birçok mev-: 
· kileri ele geçirdiler 

Libya' da 
lngiliz 

muvaffakıyeti 

Britanya kuvvetleri 
Demenin kapılanna 

kadar geldiler 

dilfman ha va meydanı ele geçlrllm.Lt 
ve tahrip edllmlt. 70 dilpaıı tayyaresl 
ele geçlrllmiştır. Aynca 100 İtalyan 
tayyaresi alınnuttır 

Malaya' da 
durgunluk 

İngilizler bundan istifade 

İngiltere ile Amerikaya gelin
ce, simdiye kadar olup bitenden 

gt kı Londra 19 (A.A.) - Japonların Kowloon 19' (A.A.) - Dün ak- Kahire 19 (A.A.) - Orta Ş.rk 
anlaşılıyor k1 bir iki sene bl - Malezya harp çevresinde sayı üs- pm Hong Koog·da karaya çıkan İngiliz umumi karargahının tebliği: 

ederek mevzilerini 
tahkim ediyorlar 

sa zamanda, ne İngilterenin Av- tünlüğünü muhafazaya muvaffak Japonlar bu sabah 11 de bir çok Melciü etrafındaki ve ilemindcki Londra 20 (A.A.) - B. B. C.: 
rupaya çıkıp Almanyayı yola ge- ol.nalan pek muhtemel değildir. istihkamları zaptetmişler ve düoman diııman kuvvetleri bakiyesinin Der- Dün gece Singapurda neşredilen reıt
tirmesi. ne de Amerikanın Japon Filhakika Singapur üssünü İngiliz- bataryalarını sllltunnuşlardır. Ja- ney~ doğru takibine dünkü pcflCTD· mi tcibliğe göre. Malayada eükunet 
ilerleyişini önlemesi beklenebilir. i lerle birlikte. müdafaA et?1~ üzer.e ponlar bu İngiliz rnüatemlekeeine be günü bütün gün devam edilmiştir. rnevcuddur. Tayyarelerimiz, dültllan 
Sovyet Rusya, bUtün gayret ve ~~aya Amerı~~n askerl.~nnın geldı· bilfiil hakimdirler. Japon kıtalan Ortalık karardığı zaman Deme eraziai dahilinde ve Çin denizinde 
fedak{ı lıkl .

1 
'h t b. gı haber verılıyor. Dıger taraftan şehrin merkezi civarında 430 metre tayyare meydanı bizim elimize geç- keşifler yapmıılardır. Bu muvakkat 

r arı e, nı aye • ıraz Rangon'a büyük aayıda Hindli kı- yükseklikte bulunan Jardins - Hillsi miı bulunuyordu. Fakat dütman kı- ili günlük durgunluk, Malayanın 
daha ilerleyip, bir kısım toprak-ı talar gelmiş ve muhteüf harp saha- zaptetmişlercür. ta!arı heınüz nefsi Demeyi ve Melcili ıimalindeki muharebelerde Japon• 
lannı kurtarır. Avrupada, harbin lanna gönderilmiotir. Japon bataryalan -ve tayyareleri bölgesini iogal etmekte idiler. Tay- lam. uğradıklan ağır zayiattan ileri 
çabuk sona ermesinde tek ümit, Singapur t 9 (A.A.) - 1ngiliz henüz mukavemet eden bölgeleri y..ırelerimiz çok mükemmel hedef- gelmektedir. lngilizler de bundan 
Almanyada bitkinlik belirip icer- kıtalan Malezyanın ıimali ıarkiain- durmadan bombardıman etmekıte- le: bulmuılardır ve dünkü perıem· istifade ederek mevzikrirü tahkim 
den bir cöküntü olmasıdır Bu· da de yeni bir müdafaa hattuıa 'çekil- dirle•. be günü bomba tayyarelerinin faali- ediyorlar. 

h t - f d l . k rni,l.crdir ve Penang deniz üssünü T...L.. t 9 (A A ) - T o'-yo •ad- yeti. harekatın baıındanberi sarfe· Fı· ıı·pı· nde faaıı· yet arp e, za er ayancı o amıyaca 1 . v 1 J 1 ..-,.o · · ıı; . , dil f ali · .. ı_ __ ı_ ·-~ - • e e geçırmege ça ışan apon arı y b sabah saat 3 de Japo I r er. a yebn en yulQJC& ru1JOCbne 
ve hesaba katılması tehlikeli, durdurmak için pirinç tarlalarında Hosu ~ Kong"un yarıaını i•gal :; ~ ulaşmııtır. On-neye ve Melüli batt-
uzak bir hayaldir. ncvmidane çarpışmaktadırlar. Bü- b 

0

1ngd ki 
1 

bildirmi•ti/ mıı sına giden yollar üzerindeki düşman yeniden arttı 
··k b. k H' dl" 1 l ·ı· k u un u ann y • k il k ··k h'. 1 Vaziyet böyle olunca., iki tara- yu ır ısmı ın ı o an ngı ız ı- o anna ar§I mu errer ucum ar 

fm neve dayanarak han!d ümit- taları J ualaktay hattı uzunluğunca Londra 1? (A.A.). - Japonlar yapılmııttr. Londra 20 (A.A.) _ B. B. c.: 
• ' b iyi tahkim edilrrüı olan siperlerde Hong Kong a çok mıktarda asker Bütün dikkatimiz rica.t halindeki Amerikan re.mi tebliğine göre, fi. 

lerle bu yıpratıcı harbe koyul- bulunr.1aktadırlar. · ç•karmı§lardır. Burada ıiddetll bir düşman üzerinde yapılan ıiddetli lipinde aon 24 saat zarfmda dür 
duklannı, ~lla~ca sür~~k ve in- Londra 19 (A.A.) _ Askeri ~u~arebe cereyan ~di~~r .. ~~lahi>:t- tazy.ikin devamı için teksif edilrniı manın faaliyeti artmış, iki ada ağır 

TELGBAFLAB 

Ruslar 
3 şehri daha 
geri aldılar 

Vichy'ye göre Rualar, 
dalga halinde 7 hücumda 

bulunmuılar 

Londra 20 (A.A.) - B.B.C.: Şark 
cephesinde Alınan tu)'ıkı devam et
mekte ve hayati noktalarda Rus llerl
leyiflnln devam ett.ığlne ~ret edil
mektedir. Rus teblltlne göre KaUnln 
ve Doneç havzalannda tanlı muhare
beler olmuş, Moskova kes1mlnde Ruza, 
Taru.za ~hJrlerlyle Kaluganın ce
nubwıda Kallno şehJrlert geri alın
mıftır. 
Almanların Harkofa doğru rlcatlerl 

devam ediyor. 
Lcnlngrad cephooinde Rusl:ır, daha 

blrç<>k ltö>1i gcrı almışlardır. Ruslaıı 
Orelden 32 lklometre uzakta bulunu
yorlar. Fln oepheslnde Ruslar, şid
detli blr taarruza girişmişlerdir. Fin
ler Zvlr nehrinde ileri mevzllerlni bı
ralı:mata mecbur kalm~lnrdır. 134 ün
cn Alman tümeni klmllcn imha edU
mL,Ur. 

Rus 1atlhbarat bürosuna göre 11-11 
blrlnclklnun muharebelerinde Al
manlara 22,000 ölü ve yaralı znyı:ı.ı 
vıerdlrllmif, kendllerlnden 8 tayyare, 
319 tank 48 zırhlı ot.omobll. 484 t.op. 
431 siper havan topu. 653 maklncll 
tüfek. 1383 kamyon ve 440 motoslkle\ 
14tlnam edllmlşUr . 

Vichy 20 CA.AJ - O.F.İ.: Rusyada 
şiddetli muharebeler cereynn ediyor. 
D.N.B. aJıı.nsına göre Almanlar b:ızı 
böigel~rde dalga halinde 7 Rus hiicu
muna uğramışl~rdır. Ruslar, kitle ha
linde yaptıkları bu hücumlara rağ
men hlç bir yerde Alman mei'zllerinl 
aa.rsamamışlardır. 

Rus tebliği 
Londra 20 (Radyo sa.at 7 .ıs de) -

Diln gece yansı Moskovndn neşr<'dl
len resmt Rus tebliği: KD.linin ve Do
neç havznlarındn kanlı çarpışmaln9 
devam ediyor. 

Moskova kesiminde Ruza ve Tnruza. 
Kaluganın cenubunda Kallno ~hlrlert 
geri alınmıştır. 

Hong Kong 

hala dayanıyor 
Londra 20 (A.A.) - B. B. C.a 

Hong Kong' da vaziyet meşkuktul'I. 
Japonlar adaya asker çıkardıkların• 
dan ağır çarpışmalar devam ediyor. 
Japonlann Hong Kong"a hakim bu
lundukları iddiaları Londrada nıe 
tıeyit ve ne de tekzip edilmektedir. 

Çinliler. Koovlon' dan Kantona 
giden demiryoluna ve Hong Koa· 
gun karşı sahilinde bulunan Japon sanlığ'l belkı lıır asır, ıçınden çı- "-J'• R . d J lı hır kaynaktan bıl-dırıldıgıne gore olduğundan Gazala ve Gazala batı- sureıtte bombardıman edilmi•tir. 

t..:o ıg: euter a1ansın an: apon d 'kt' H K · h d 1 '"' 
kılmaz felaketlere sürükleyecek ileri hareketini durdurmak jçin Ma- urum .nazr ır. one~ ~ng gamı- sı &rp mey anın?,a a ın~~ ganimet- ~erikan Bahriye Nezaretinin teb- kuvvetl~rinin cenahına taarruz et-
olan bu m~d~nivet yıkıcı çarpış- lezyıanır. şimali garbisine makineli zo.~u n1Şbetı:n az ~. cut udur. ye ler hakkında henuz tafsilat mevcut lıgıne göre. Japonlar Wake aduma , mektedırler. 

• . . .. mudafaa edılecelr:: bolge çok gcını~ degvild'r 'ki L ,_ dah 1 d v· h 20 (AA ) o F 1 malar sonu.ı:la kazanan tarafın bı.l~lerle beraber taze kıtalar gon- . I K .. d f k 1 1 
: l na va aıunı a yapımı ar ır. IC y . . - . . . s 

elinde ne kalaca w nı insan elem-1 deri!:uesi muhtemel<Ür. Bu kıtalar t~r .. • o~g ongKmu ; jj duvvet ~- ~~rdia ve Half~a bölgelerinde Adanın garnizonu mukavıemet edi- Pasifikt~ yeni mühim• bir vaka ol-
gı ' · d . k d •h · l k ki nnın bır kısmı ana a ı ar an mu- henuz mukavemet etmekte bulunan or mamıştır Hong Kong da lngilizler 

le !rendi kendine soruyor. fd·~ 1>:~ 1 a ar 11 tı!1 ~t okara ala .
4 '?· rekkeptir. düfman müstahkem mevzileri kesif J~ponlar Borneo adasında Pon 1aponl~n adanlh merkc' •İmalİ 

t . . ıgı soy enen ngı ız uvvet ennm • • . - " • -. v 
şın en acı manzarası her ıki kısmı ldillisinden ayrılacaktır. Ay- 1-long Kong valısı tayyare hır ~ava bombardımanına ve topçu tianak ıehrine havadan taarruz et- garbi ve §ark kısımlarına asker çı-

tarafın• da - kendi bakımın- ni zamıwıda tebliğde Krian nehri ile hareket etmiş ateıın: tutulmaktadır. • • mişlerdir. Halk arasında telefat çok- karmal~rına rağmen halA mukave-
dan - hak hürriyet ve adalet uzunluğundan bahsedilmiş olması Mıbver kuvvetlermm tur. met edıyolar. 

• ' w • • 1 ·ı· L l M d h . d Amoy 19 (A.A.) - (Stcfani): • • • • 111111111uuınna~1111n1111n111ı;111nn1111•11111111110111~~ • 
uğruna sılaha sanldıgıru ılen ngı ız ıuta arının u a ne rın en H b 1 d • .. H K vazıyeti tehlıkelı 

k'ldikl · · .. t kt d' I 7 a er a ın ıgına gore ong - ong 
sürmesidir. Bazı devirlerde, bazı $lekk

1
• edrını t goil~ elr~e be ır. h. müstahkem mevkilerinin ümitsiz 'bir Londra 19 (A.A.) - Afrikada lıi 

fl 1 A AJ d v l t' . 1 anun a ng ız erın u ne nn . b l d l .1 H 1 R 1 _ı_ 1 'lizl rne ıum ar manıı. annı eg ş ınr- h'll . d b 1 d--'-l b'ld' .1_ vazıyette u unmuı o ayısı e ong· genera omme tc:arar ngı er 
sa ı enn e u un uıı; arı ı ın K l' . . M k y . fı d k ı k d z hl 

l~r. Fakat, dünyanın ateşe veril- mi§ti. lngiliz kuvvetleri 60 kilomet- ong. va ısı •r ~r . . oung un tay- tara n Can ııl ııtırı 3m0a k~I ır. ır ı 
mesı·ne sebep ct·ıue go"sterı'len bu k d · k'l . 1 d' B la yare ıle meçhul bır ıstıkametıe hare· kıtalar aza anın ı ometre ce-

J • re a ar gen çe ı mış er ır. un • k ·v• .... .1 • . b b' · d Al k ) · 
··k k fh 1 .. ll d · · · · d 1 ·1 K . et ettıgı ogrem mıştır. nu u gar ıan e man uvvet en yu se mc um ar, yuz yı ar ır rın ernzının vazıyetı o ayısı e n· . 1 ah · v b 1 

• h · ·· · d nın eo cen ını çevırmege aş a-
insanlık tarihinin müşterek malı an ne n uzerın e tutunmaları muh- Rooıevelt, Noel geceıı· mı !ardır General gece zırhlı tü-

.. .. temeldfr. Son günlerde yağan yağ- 1 • · . . . . . 
olmuş, uğurlarında kan doku!- 1 d 1 .1 1 ,_ b meı.lennden ıkısıne ve belki de An· 

.. . . mur ar o ayısı e su arı u arm11 nutuk söyliyecek · · · 1 1 .. · 
muş, her mılletın kitaplo.nna geç- oletn bu nehir cidqi bir engel te§kil . ete. Jsmkın.;ır:a~ıyan . t~ yan t~n:ıenıBune 
miş belli başlı kıymetlerdir Aca- t kt d' va,ınrton 19 (A.A.) - Reis Roose- gen çe e emrını vennııtir. 

b 
.. . · e me e ır. veıt, Noel gecesi Beyaz saraydan rad- tümenler sahili tılltip ederek Deme-

• a bunlar uzennde anlaşmaya Penang adasında vaziyet ı yo He yayılııcalt bir hitabe söyllye- ye gitmek emrini almıılardır. İngj-
ımkfm yok mu? Ban k k 19 (A.A ) _ ş· 1• ccktır. !izler dütmanın ricat hattını kesmek 

Y. · i · d b. . • • g o . ıma ı 
ırmı sene çın e, ınbır sıyası Malezyadaki muharebeler, Japonla- için M;miye bir kaç alay gönder-

tcrtibe rağmen sulhü kuramıya- rın fevkalade lehindedir. Japonlar, .. Ik .k a • I er s miflerdi. Bunların timdi çarpışma· 
rak ve bu yeni harbi tutuşturan Kedcıh sultanlığını ve Wellesley eya- ğa başlamış olmaları muhtemeldir. 
sebepler açığa çıkmıştır. Bütün l~~i~i i~~al etmiılerdir. Malez:ya~ın Halkın vurgunculuğu 
devletler eski düzenin geri done- butun ''mal batı kısmına ve Hınd --

. w.' .. .. . dc:nizi sahiline kadar giden 160 ki- Başvekil 
rnıyeccgıne ve o turlu bır temel lometreli';;: bir hatta hakim bulunu· Avrupada harp var, Afrikada 
Ü7eıine sürekli bir dünya anlaş- y~rlar. Pennng adası tamamen iş- ~arp var, Asyad~ harp var, Pasi· D B R f ·k S d 
ması kunılamıyacağına inanıyor. gal edilmi~tir ve Japonlar, Penang fikt · harp var. Bızde harp yok. fa- r. • e 1 ay am 
Herkesin istediği harbin bir da- limanına 4 fersah mesafededirler. 1 kat hıillaıruz, hila vazifesini anla- bugün Ankaraya dönüyor 
h tl ~ ' w • i mamış, en küçük itarette bakkalla-

a pa amıyacagı sağlam hır n - İngilizler Penang'ı ra hucwn ediyor, yiyecek maddele-
zamdır. Bunun da, sadece zora re saldırarak cenkleıtiyor. Buna ne 
ve sıkıya dayananuyacağım, her tahliye ettiler lüı:•!J,.1 var, ve birkaç kilo zahire de-
rnilletin dünya niyrnctıerini pay- L:mdra 19 (A.A.) - lngiliz kı· po etmek nevc yarar? Fiatleri art-
la.sn.rak, sıkıntı çekmeden, hür ve taln . Penang·ı tahliye etmişl~rd!r. hrmaya, hükumetin işini zorlqbnp 

Carnızorı telefat vermeden çekı1 rtuş- ortıtl•ğa darlık manzarası vermeye ... 
Necıncddin Sadak t;·. 1 fober alınabildiğine göre. sivil Bu da bir nevi vurgunculuktur, 

(Devrunı sahife 2 sütun 6 da) !ahalı Peııang·da .lrnlmı§lır. aiu' bir suçtur. 

Ankara l9 <Telefonla> - Bir ay
da.nberı mezuncn Mersinde bulunnn 
Başvekil doktor B. Refik Snydnm ya
nn (bugilnl saat 12 de hususi trenle 
şehrimize avdet edecektir. 
Dacıkırı (Adana) 19 CA.A.) - Bn.,

vekil doktor B. Refik Saydam bugün 
sa.at 11 de Anltaraya hareket etmiştir. 

- Açıl kılidim açıl 1.. 
- Açılmam!.. 
- Anahtarın nerede1 ••. 
- Pasifiğe düııtül •• 

.. ,.. 

., 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Şark cephesinde anudane 
muharebeler oluyor 

Şark cephe
sinde şiddetli 
muharebeler 

Sovyei: süvarileri 

E!f~~). 
Libyada ve Şark'ta 

muharebe şiddetlendi 
Berlin 19 <A.A.> _ Alınan ordulan Almanların kasabalar<Ia 

Başkumandanlığınm tebliği: Düşman yerleşmesine imkan 
tanrruzlannı ta.rdederken, Şark cep- • 1 U k Ş k't ff K d.. ı...: •• edir M 
hesınin muhetııt kesimlerinde anu- vermıyor ar za ar a ong ong uıme& uzer • a· 
dane harbler inkişaf etmiştir. Düşman lezyada muharebeler C:levam ediyor. Japonlar 

Ti mor 
adasının 

işgali 

Llzbon mahafilliıe 
göre bunun, Avrupada 

akisler yapmasi 
muhtemel 

ağır zayiata uğnı.nııştır Hava.nm kötü Moskova 19 (A.A.) - Tulanm Penang adasini İfgal ettiler Liabon 19 (A.A) - O. F. l.: 
olmasına rnğmen Alman to.yyareleri, cenubunda pe:k mühim bir endüstri Her zaman iyi haber: alan mahfiller· 
düşm_anın asker topluluklarına, topçu ebri olan Çekino .iki ün &Üren bir . • - .. . . de beyan edildiği.ne göre, hadiseler 
mcvzılerine, zırhlı k:uvvetlerlae ve O h b . . d ~ima J d Libya cephesa: Son 24 saat .zarfuı. tlarm: gosteı::ıyor. Taz:yicin Donıeç no kadar vahiin olursa oleun, •ıkı 
takviye kıtalarına taarruz etıınlşler- mu.~ netic~m ~ b ~ da Libya cephe9tde m.uha.rıc:heler bana.nnda fiddetli oldu~ ve SOv- bir tara&ızlık -=...len bir milletin ha-
dir. gen !§~. .~ a eı-d v k d · büyük bir gelişme gÖ9le~r. 1n- y~t balarmm Ha.rl::ofa -..amı.aia 5

.....,. 
Kola körfezinde, orta büyüklükte Almanlar mumku~ ol ugu a ar .gilizler tarafından başlanılan yeni çaılırtıkian 'fiildin1mekıtedir. 'k:imiyetine ıtecavüz ne kadar hoy-

bir ticaret gemisi, bir bomba ne ciddi muharebedsn çekmmek.te ve Sov• ta da Mih 1tuvv tleri Caza- ratça yapılmış oluna oijun. Porte--
surette hasaro uğramıştır. yet krtalaunın sıkı bir tazyikine ma· l arruz b d'Ver __ ,_~ t ö Sovyet kıtalari yaptıkları taarıuz· kiz, hadiseleri hızlandırmak istemi-

. . . al · k d . ,__, d-L k d anın cenu un a mlll.ilveıne g s- lal b. • h ,_. ~~-~ lm __ L. F ,_ Lizb h-k· . h Akdenl7.de bır den.ız:' t1, Is en erıye ruz ~ma ıxça çarpışmama ta ır- ek . . 
1 

fak vrilmek r a ır mevzı aroıne uıauı o a- ce&tir. a&.at on u umeti er 
açıklarında Le:uıder sınıfına. mensup Ja:r. Azak daıizinin ;imalinde §İci- te~ . :ıstcmış er, a.~ çe . ., ğQ. çalışıyorlar. hangi bahane ile olursa olsun, Tı-
bir Inglliz kruvazörünü batırmı.ştır. detli muharebeler olmuştur. Alman• tehlikesı karşısında. gen ç~~ Uzak ~:.....1~-: Dün gelen haberler mor adaaın .. ın işgalini.kabu! e_dem. ez.. 

İngiliz bomba ve avcı tayyarelerin- l .. . t k b d .. mecbur olmuşlardı. Alman • iUlJYan ....-A- V :ı.. 1 k h"-'-'~! at ngrr zayıa rv-erere gar a ogru '- l . . D _1_ Hong Kon.g'lm düşmek üzere oldu- e vu mustem e enın a:AımJ}':etı-
den mürekkep biiyük bir hava teşld- kil ek di 1 acuvvet erının eme m11rt111Xasına . . . . • ıidam ttir1ec: ... bakkmd .1 lJnln işgal altındaki garp a.razislnde çe m te r er. çekilere'k buı-adalci dağlık araziye ğunu bild:irıyor. Hong Kong hır ada- °;~ . . ke ~· . egı . k. a. 1 

e-

bi Um' taaru ı,,.,,.bb .. ·· akim kal Moskova 19 (AA ) - Bindiril- _J _ı_ tı"l __ ,c_ .. drr Japonlar ~ele:rin adanın muh~ nsı ıçm en ısın:e verilece tem.matı r ana z ~ usu - kuvv 1· · _ _J l aayanmax sure e mwı;aveınet gos- · ·a~ la p --~-•-'-'"' 
mı.ştır. Düşman ağır zayiat vermiştir. miş t~pçu. . e.t :1'i~n yal'Oımi e tereceği tahmin ediliyordu. lngiliz. teM _ nok:talanna ~ çıkarmışlar nazarı ı ~8:ra .a maz. onlC'JOZD.let! 
Alman avcı tayyareleri ve ka,..,, koy- RU8 auvanleri millı bır Rua oyunu '- . .. tl" h keti. t___ imk~- ve bunlar dün ha.rcıltete .,.....eJ!Ok T'unor hadısesıle ortaya çıkan yeTD 

·~· ~nn sura ı are ouna a.ıı. .,.-,. • b ·· "k. t hlik ] d .. d. 
ma bataryaları. 5 i dört motörlü bom- haline gelir gibi görünen ve cAI .. vermemiı; ~ Mihver kuvvetleri bu· şehrin bir kısmını zaptepmşl'erdir. ~azı!~~d- .ı?yul eB e,_~~~ 

1
ogd u-

ba tayyaresi olmak üzere 12 tayyare manian dondurmak> diye tarif edi- _1 _ t 1 d Dü , __ ller:i hareketi devam etti~-..len bu- gu wcrm eaır er. u ten.ııKe er en 
_ _ .. . . . . . . raaa tu unaınamış ar ır. n geten .,....... • bi • · · fırı bir illetıe 1 

duşurmuşlerdir. Bır Alman tayar.resl len bır faaliyıet ıçındedıT'ler. haherleı- }ngiliz kıtalannın Demenin radaki 'küçük. İngiliz lı:uvvederinin b 1"lllC'181I tarah z k • ~ ·ıyapl tlı ~ 
kayıptır. Ricat halinde bulunan Almanlar - - k el Jel''-' · · '- - d - daha fazla mukavemet edememesi 0 zor ama are etinin, mı e enn • onUl'le a ar ge ııuennı ve D'C'T a besli" .. • · -cad 1 tikl · · 

soğuktan ve yiizler~ ustura gı'bi ke- kika tehrin zaptı haberinin beklen- çok muhtemeldir. seridd. edgı ıç.ın •• mulıil .e e ~ aermı 
-ıh· ,_ ·· • ncl k d.w. · bildi _ı __ .ı· . ıa en müstev enn manıevı -nl-it al yan tebliği 

Uzak Şark 
lngiliz ku

manda heyeti 
Duff Cooper, Singapur

daki harp meclisinin top
lanblanna riyaset 

edecek 

LoJldra 19 (A.A.) - Annallst mee· 
muasının askerl muha.rlrl yazıyar: 
Ani.erikanın Okyanus filosu lle Rava.1-
cletl Amerikan ordu ve hava kuvvet
leri Jruma.ndanlıklannda yapılacak de 
tışikllklerin arkasından İngiHz Uzak 
Şark lrumanda.nllğında: da değişiklik
let'. yapılmam beklenebilir. 

Londra 19 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre Duft Cooper Uzak Şali>: 1.şlerlne 
bakmak üzere Devlet nazırlığına ta, 
yin edilmlşt,1.r. Cooper, Singnpurdaki 
~ meclisinin toplantılarına riyaset 
edecek ve Lonclradaki harp kabinesine 
raporlarmı doğrudo.n doğruya gönde· 
recektlr. Cooper'ln Uzak Şarktaki va
zifeleri Lyttelton'un Kahi.rede gör
düğü vazifelerin benzeri olacaktır. 

Borneo'ya hava 
hücum lan 9C'D mu ı~ p.r.ıı; ruzgan an oruo- ıgıru l'lncıdeaır. Malezyada muharebeler devam · · · l d 

k · k. b Idukl k balar- :zıyet:ini sarsmış o ması ır. 
ma mı aru~ı u an asa Lonclradan gelen telgraflar Mih· ediyor Japonlar ıimdiye kadar bu- Timor hadisesi!e ortaya çıkan Batavia 19 (A.A.) _ Felemenli 

Derne etrafında ,iddetli dn ~~~agaRçalı~~~d~~lfrar. B
1 

u: ver kuvvetlerinin üç taraftan çevril- rada 150 kilometre ilerlemişlerdir. ikinci tehlike bu hadisenin muharip Hindisıtanı tebligın ... de deniliyor kiz 
muharebeler oluyor kasabalara girmekte AJmanlara 1~1• Y. nız ~r n<>ıı;ıta an ç~me- L;" .ra a?1 ge en nır er er. gı . e: taTa.flardan bırinde, bunlann yal~ Borneo adaai.nın İngilizlere ait kır 

nun uzenne us suvan mu eze en ~ .... · a1 b. ,_ d _ı_,, ' ' -~ d J '--b I in ·ıw 

h- ed k l R• ..,. 1 . • lerı kab1l oldugunu. fakat nakil va- rm ır miİcıtar da.ha çekıldili:lerını uzalt topraklarında değil, lberik: mınm .. mı.alinde Japon kuvvetleri· 
ucuın ere on an us s~-.:op erırun t z1 w d d · t ed biP' · Ş-'-- __ı. J - ı Sin ,.. ' - . ., ., k .. eı ası a ıgın an ac e nca eme- cı.ınyor. •llIKrJ aponıa.r gapur- yanmadasında da bir akis uyandır· Le k.al"fl yapılan akından F el~nk 

Roma 19 (A.A.) - İtalyan umumi ":"tbi~ sogugunda vuruşma.. lll!':ere diklerini haber veriyor. Alman-ltal- c!~ 500 kiloınetre mesafe<le bulu- m.asıdıı·. Hi.ndiatan ta elerini hepsi sa• 
ta.rargflhının 565 numaralı tebliği: ııngmdikları yerlerden çıkmaga mec~ yan kuvvetlerinin durumunun güç •uyorlar. İngilizler cwbeye ye.nj A · mahfili d nıetice l ak lim el .. 1 

.. 7a~ J n b' 
Bingazt Cebeli Şark bölgesinde, Deme bur etmektedirler, Almanlan don- olduğu anlaşılmaktadır. kuvvetler göndermişlerdir. Japon- _ lym' .1 k;rd~ 0 

ar d ':'1 om:nu§ ler. r. b a~on .. !t ~e 
etratmda, şiddetli mliharebeler cere- durmak ta.bir ettikleri bodur. 0 .. k .. Alm t ,_1 .... Libva ha- lann .aıyni zamanda Malezya yarım· şoyTe. emme ":eh ... ~: _ __1:_ • BenJZ ta~are en,.,. 

1 
ugunkn H0 '! e;,1_P 

dJ Dü burad Mı un u an eo ıgı _,. < :mıor teıeu usunun m.muuyeti• orneo &.Qasının re em,e m~· 
yan etmekte r. şman, a - Almanlar. kaaabaladan tarcledil- ııeıkatından bj ... bahsetmiyor. ftalyan adaşmu.: garbmdaki Peoang adası- ni yu .. kl-e 1 · b. ·· ı-k ...r. h 1i ,__ b d k• · K t·-
&rdan gelen yeni zırhlı blrl!.klerl yar- dik .. h. :::....~ .. .. "' . b -1 dıkl 1 ili ~· n e:rın ır gun u ,,..p e ı.ıı &.uınunın gar ın a aın un ı 
dımile, Mihver kttalanna. karşı tazyi- ~ sonra mut l§ so!!'u.A. yu~n- tebliği Bingazi Cebeli Şark bölge- na. ~aarruza a;pa. arı. ve. ng Z• bir menfaat jle Avrupacla çıkabile- ~a yangın bombalan ve yüksek 
kini arttırmak.ta ve bu kıtalar misal ~~ s_ıla~lar~~ı kullanamaymca,. Rus since Deme etrafında §iddetli mu- leri~ buras~ı tahlıye ett~n. ~r cdı: kanpkhklar arasındaki nial>etsiz- in61ak.lı bombala~ atmışlardır. Bu 
teşkil edecek bir üıatla. çarpışmakta- s~~arilen hucu~ geçmektedırler. harebder olduğunu, İngiHzl;erin ~ektedir. Pı:ı~tJ .. mühim hır liği khalt edeırnediklm gÖ~.> taarruz henüz devam etmektedir. 
dırlar. S~~lann~n ~ ~t~te kızdırılmış faik kuvvetlerle büyük tazyik yap• t...!nIZ !Ve hava ~sudur. ~aponlar .Ş0ndiye kadar ne telefat ne de ha• 

Bardia ve Sollum cephelerinde top- gi'bı ellerı yaktığı ı~n bunlan kul: tıklarım yazmaktadır. 'burııaın~ ele geç!.1~ ... Hind O~- İzmirde bir babçivan ear vukuu bildiriliyor. 
~ faaliyeti vardır. Zırhlı otornobtller lanalll.JIYfill Almanlara kal'Şı evvela Sark cephesi• Şark cephesinde yanusuıida harekata irnkAn bul.ahı- Borneo adasının İngilizlere ait 
~raf~ndan bir taarruz'Püskürtülmilş- mitralyöz &teşi açılmaktadır. Soıvye'. kıtaları ~eni<len bazı kaM.ba ı~~lerdir. . tramvay altında §İmfl} kısmındaki Japon mahallesi-
t1?.r· .. I~alyan ve Alınan hava teşkile_rl Koyun postlanna sanlmış mitral- ve köyleri ele geçirmişlerdir. Evvel- F;iüpin adalarında Japonlar . iş· parçalanarak öldü 11e ordu ve bahriye tarafından yapı· 
yuruyuş halindeki kollan çok mu- yözler oradan oraya ta§ınıyor. Son- ki günkü İtalyan tebliği Doneç hav- gal ettikleri .sahayı bir parça geniş- :bm•- 19 (Telefonla.) - İsmail adın- lan rnüııte-e:k hareket neticesinde 
kemmel neticeler almak şarttıe bom- b' ı ·· · .q-ra, sayısı on ın ere varan suvarı zaaında mühim muharebeler oldu~ let:nllşlerdir. Burada büyük bir de.o da 17 yaşında bir QOCuk bugiln sebze oldukça kalabalık Japon tebaa,;ı 
balamışlar ve pek alçaktan uçarak kazakl · · üst ta 6n kılı I t 
bunlara hücum ctmlşlerdlr. Düşman, ar 1'"1 ra 1 ç a a- ğunu yazıyordu. Dünkü Alman teb· ğişikli.lc yok.tur. Borneo ada.sına çı- yüklü ş.rabaslle tramvay yolunu takt- göz hapsine alınmıştır. 
4 il avcılarımız tarafından, 7 si Alman mamlıyorlar. liğinde de cephenin muhtelif ke- kan Japon kuvvetleri de mevkilerini ben Konağa doğru glderloon a.ra.be.nuı Manilla 19 (/\,A.) Filipin 
avcıları tarafından ve ikisi tayyare •• • I . . &imlerinde anudan-e muharebeler j tahkim etmekle mqgulJürlıer. Ja- tekerli.ti raya sıkışmıştır. İsma.ll te- adalannın işçiler meclisi bugün bir 
karşı koyma topçusu tarafından dü- T urkıye • svıçre tıcaret olduğundan ve Sovyet kuvvetleri- pon tayyareleri adanın Hollanda kerleği kurtarmağa çalı§ll'ken arkn.- tebliğ neşretmiş ve Filipin müdnfa· 
şürülen 13 tayyare kaybet~lr. 3 anlasması nin taarruzlarının tardedildiğinden kısmına akınlar yapmağa başlamış· dan tramvay ge~. ve zavallı çocuğu aaına i~tirak ıeden işçilerden mLirek· 
İtalyan tayyare~i kayıptır. Ankara 19 (Telef 1 ) _Türkiye _ bahsedilmektedir. Bu haberler Rus- 1ardır. Bundan bu kısma. karşı ya- lO metreö ~r~~:pa.r:a- kep taburlar vücude getirildiğini 

17 ilkkAnun, oğled~ sonra, torpil İsviçre ticaret mW:e~erl bu sene- lann mühim taarruzlarda bulunduk- kında harekete geçileceği anla§ıl· ~ ve ~~um.:r hakkm~ ~ bildirmiştir. 
tayyareleri fllolan Bıngazi sulannda, b da Ankara.da ı.,,.,lı kt laum ve şiddetli bir tazyik yaptık- maktadır. en va a ---------
birbirini takib eden dalgalar hal.inde, aşın "'"'i yaca ır. bata başlanmıştır. e· ı· . . 
ehemmiyetli İngiliz deniz kuvvetleri- ır araya ge ıp nıçın 

~:ı~~r~t~~~~1:U:ı:~:aa~= lngilterede B. Churchill Süveyş'e Mancuko ~ö~ştükl1erinivebikrb1~r~e: tler bir kruvazör, ta.yyarelertmizdeıı , rmı nası yenece -.:;;rını 

to%~:~r:,,~m:!~releri de büyük evli kadınlar nerede? taarruz hududunda bir düşünseler .•• 
bfr düşman kruvazörünü torpil tsabe (Bact tarafı 1 nci sahifede) 
tile tutuştu.rm.uşlardır. Torpil tayyare- "" 
Jerimlıı;den ikisi üslerine dönmemlşler- Yardımcı asl(eri kuvvet- Müttefik devletlerin en Alman tayyareleri bu Japonlar, R d müstakil yaşamasile mümkün 
dir. Diğer bir kısmı, içlerinde ölenler us or usunun olacağını herkes tecrübe ile an-
1'e yaralılar bulunduğu ha1.;e. avdet lerde hizmet almağa yüksek ricalile mühim ma~satla İtalya ve _ manevra yapmasma la.dı. Birbirlerini, gerçekleşemi-
et.mişlerdlr. mecbur tutuldu görüşmeler yaptığı Y unanıstanda toplanmıı ehemmiyet vermiyorlar yecek boş ümitlerle bogv azlama ya 

Taranto üzerine yapılan oon akın 
esnasında. d~ürülen dilş:nan tayya- l söyleniyor u~anlar, bir araya gelip de, 
relerinin sayısı 562 nwruı.ralı tebliği- J..ondra 19 (AA.) _ Kral dün Londra 19 (A.A.) - Britanorva H••inking 19 (A.A.) _ (D.N. harpsiz ve silahsız yeni bir niza-
mizde haber_verildill gibi üç olma.- husun kahine toplantısmcia bir be- Stokliolm 19 (AA.) _ Londra- .&..~n.ı~ dip~oma.tik muharririnin &) Knanbmg ordma mahfillerinde ınm nasıl kurulacağını düşün-
r~r~lzzat duşmanın lfadeslııt' göre y.ınnmne imza etmiştir. Bu beyan~ ldan bildiriliyor: M. Churchill'm ne- ~klird~e gore Almımlann. ~de- MaıM:ako .bucl ......... • 5cwJ'et orda- mek fırsatını bulsalar, insanları 

name. 20 den 30 ya~a kadar olan rede bulunduğu meselesi, parlamen- ~bir ~~cltete J~ 1~liıl~a- su tanıfmdan yaptbn ........,.Jara. öldürmeye şehirleri yıkmaya ya• 

A • k t b) • • • bütün ev 1i kadınlan yardımcı. aslte- to mahfillerinde ve siyasi mahfiller- ztr. yaptııı;.ıanna 8lr 82:1 e er biç bir ehemmiyet ~ . ' .. 
merı an e ıgı rt kuvvetlerde bir hizmet almağa de gitgide fazla merak uyandinnal- elde edilmiştir. Almanyada ve baa- ve banlvm ma.tad ııaaaevnılmd- nyan milyarları bu duzen~. sar· 

Vaşington 19 (A.A.) _ Hamiye ne-. mecbur ediyor. tadır. İngiliz Başvekili üç günden.be- . . yerlerde Alman b.ava kuvvetle- ibaret balanduia .c>yl.;nmektedir. fetmeye razı olsalar, bir muddct 
aıreti bildiriyor: FlUpln: 18 lltkl- ri Avam Kamarasında gözükmerniı mwı bu aralık nerede bulund~ sanıra, eski çılgınlıklarına şaşıp 
nunda Luzon adası üzerine düşman Dahiliye Vekil~ ve o:-ada cereyan eden bazı mühim ~rulmaktadır. Alman ~yyar~eri- İngilizler Mersin muhte- kalırlardı. 
ancak bir kaç eheminıeytsiz hava akı- m"--,-erelen"n hı"ç birisine i .. tirak et- nınl . kısmloıen RudayaAdaJ tahripdaedildit.· B .. 1 b. d"" .. . b·'tun-

,_,. UZQ.11;. .. lı"tin• e 6 _ 2 ali idi oy e ır uşuncenın • u m yapmıştır. Kara. hare ...... tı küçük •ehrimizde . f erme, snıen e manya tamır g p ge 
teşit hareketlerine hlıhisar etm1.ştir. 3' •• mcmış ır. . .. 

1 
edilmekte olduğuna 0üphe yoktur. dünya milletlerinde kuvvetle yer 

n .. ~ka bo-ıgelcrde ka""'de de""- bir ..... y Da.hiliye Vekili B Fafk Oztrak bu M. Churchill, son defa boy e es- O f . • -1 ~d 1t l Adana lil (A-A.) - Adaııa.ya. gelen. edi d l t d 1 işl esi 
~ J ' 15"''- .. v • • b" k.ld _] k 1.. -1 81: tar.a mın ıse genış o çu e a - ,.,,... mw ta.ra""...A""" ,.,_ p ev e a am arına em yoktur. saba.hk1 trenle Ankara.dan fe}ır.lmlze rarengız ır şe ı e orıtauan aıyoo - ad la ld w . ak ve .., .... urova genç~ ~ UA-

B h iye ...,,.,, ti bildiri Atl duğu zaman, Atlantikte ~ Ro06e· ~. a ~P nmış 0 uguna ınanm ra.retle karşılanan İuglliz futiJolculan \ç:tn henüz erkendir. 
a r n~.-re yor: a.n- geltni.ştir. velt ı"lc buJuşmuş oldugu" Londrada ıçın bu çok sebepler VMd.ır. b n- ~.,,- t ' ' _.._ uh._,liti sür V• b" tık: Kayde değer blrşey yoktur. At- ngw.u ... 1'. ema.sını .-e•ow.ı. m ~ Fakat çok uzun ccegı, ır 

JanUğin garblnde fena hava şartlan hntırlatılıyor'. Perşembe günü, bir Alman bombardiman tayyareleri- lle yapmıştır. Çok h~anh ve sami· dayanıklık ve cesaret alft.meti dl· 
devam etmektedir. Milli sanayİİn inkişafına çok meousla.-, Mührühas Lordu nin büyiik bir kısmı muvakkaten : ~:~~: ~:~ ye bol keseden karşılıklı a.rttır-
Şarki Pasilik: Kayde değer bltşey d .., Attlee'ye, M. Churchill'iın ner~ Romanın ttnuburıda yeni hava b h 

.. ı ....... ~.... ogru • 1 muhtelltl ile ka.~aşa.cakla.r Te maç- maca ile öne sürülen u arp • 

........ ~.ır. uıunmım ilitimali olduğunu sor· meyclanlanndaki garajlarda bek o- tan riDmıde.n -""'-.,1~ 
Orta Pasifik: Kayde deQer blrşey ol- Ankara 1!) (Telefonla) - Teşviki mudardır. Nazır, hiç bir cevap ver- meık.tcdir. ~a bombardıman tay· oon.ra ""1 - a:.,. .. ~ - - iki taraftan birinin büsbütün 

mamıştır. anayi kanununun tadili ve milli sa- mek ietememiştir. Bu da, Londrada yareleri ile büyük Yun.kers naklıiye dır. yenilip yıkılmasını akıl almadığı 
Uzak Şark: Denizaltılanmız bir naylin inkişafına geniş 1mMnlar ve- dok.şan rivayetleri çoğaltmıştır. t 1 . Sarcl Sicil y - tzmır· de muhtekirler ~ - bir gun·· böyle bitebilir. En 

düşman nakliye genUJinl muha.kak rooek yeni bir kanun projesi hazır- Ch hil .. l .
1 

b 
1 

_ an:aze en _ en?'a,. . ya ve u .. .,..~ 
d~man nakliye ge:mlslni muhakkak lannıakta olduğunu blldirm.i~tlm. Bu w nrc l m ~gı terede u unma na.nıatana gondenlmiştir. Hazırla- İ:mılr 19 (Telefonla) - Karşıyaka.- b(iyük acısım, hiç günahları ol· 
rak batırmışlardır. projeyi hazırlayacak olan alakadar ~ıgı, yabancı .. bır .memlekette old~- nan yeni taarruzun Süveyş istikame- da iki kömürcü, ~elDt.te iki fı- madan, büyüklerin hırsı uğruna 

Times'in bir makalesi 
Londra 19 (AA.) - Times ga• 

zeteei b~makalesinde şöyle yazı
)"or: Princıe of Wales ve Repulea 
mhlılannın ziyaı büyük Okyanusta 
11111ı..rni stratejik vaziyeti sarsmı, ve 
bilhassa Malezya Te Borneonun :i.
tilasına imldi.n vermiştir. Fakat şim
d.Je kadar hiç bir hayati noktanın 
düı.ııruın eline geçmediğine İ§aret 
edilmektedir. Bununla beraber Sin
gapurun muhafazası neticede Japon 
kudretiı:ıiıı merkezlerini vurmakta 
göatcTilecek şiddete bağlıdır. Taar
ruz inhi&arını düşmana bırakmama
lıdır. Singapurn tehlike olabilir. Fa
kat bu düşmanın üslerinde rahat 
rahat ~azırlanmasına meydan ver
mek jçin bir sebep değildir. 

"VeWetler mütettlşlerin;tcn mürekkep gu, ?,rada rnuttefik. ~eml~~ı:tler~ tinde yapılacağı söylenmektedir. rmcı, altı çuval kahveyi. 340 Jr:arıı$an inleyen küçük milletler çektikten 
tamisyon bugün mesaisine devam et- -~ yüksek devlet ncalıle muhiın sı· satan 7 Jdcil llıtilclr suçuyla adliyeye 
mtştır. . yasi müzakereler yaptığı, şimdi Lon- testim edlldller. sonra.. .• 

drada herkes tarafından söylenmek- s=•&APUR Necmeddin Sadak 
Taksimde yeni doğmu11 tedir. Bu arada, müttefiklerin Va- lft e· t · H 

'.'C §i;•.gtondıı veya Moll'kovada konfe- ır .ı.sveç vopuru ong 
bir çocuk ölüsü bulundu ranslar akdettikleri, M. Churchill'in KORSANLARI Kong'da batb 

Taksimde Panorama. bı.ıJı.çeslnln yn- bu konfe:ranslara bizzat iJıtirak eyle· Stoldaolm 19 (AA.) _ Hed>er. 
nmdald arsada dün birkaç çocuk oy- diği söyleniyor. alındığına göre Mingpo imıin<Jeki 
narken büyükçe bir kağıt paket bul- Bu ııayialann doğruluğunu gÖGte- y· . J 2 bin tonluk İsveç vapuru Hon"' • 

hi bi k üz sene once aponya • muşlar, açtıkları zaman içinde yeni ret ·ç 'r teyit yo tur. Ko~ limanında seyyar bir ınacrne 
doıtmuş bir erkek çocuğu ölüsü oldu- -·- nm iç yu·· zünü gösteren k b 
ğun u görmüşlcrdlı·. Bir Rumen gemisi bir çarpara ahnışhr. 

Vaka zabıtaya haber verilın.lştir. Rus denizaltısını batırdı 
Adliye doktoru B. Enver Karan ec- .. 
sedi muayene etmlş ve vücüdünde Bükreş 19 (A.A.) - Rumen or-
ş~phelL ba2'l izler gôrüldüğ!lndcn duları lrumandnnlığıntn tebliği: cRoi 
otopsi ynpılnınk üzere morga gönde- F<.:rdina.nd~ ismindeki Rumen kru
rilrnlştir. vazörii 1 7 ilkkanuında Karadeniz 

tarihi roman 
Avam kamarasinda 

gizli celse 
Londra 19 (A.A.) -Avam Ka

marası, harp durumunu müzakere 

:: ~::e~=nda 1 
en iri harflerle cTevziat ofisi> 
diye bir ~lık vardı. <Tevzi>, 
ı.onunda.Jci cayın> harfi dolayı
eile dilimize gelmiyen bir keli
medir, t~çesi cdağıtm~~:I). 

cT ev:z:iat ofisi> 

dememeli, 
cDağıtma ofisi> 

Çocuğu arsaya kimin attığı zabıta batı şimdinde bir Rus denizaltısını 
tarafından tahkik edilmektedir. toTpilLerle batırmıı>tır• 

Yazan: iskender F. Sertelli 

Yakında AKŞAM sütunıannda 

okuyacaksınız. demeli! 
etmek üzere bugün gizli bir celse t J 

._ ___________ _, akdetmiştir. l '~------------•-
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IST ANBUL HAYA Ti 

Otomobil derdi ( ş B B R L i ]1tıa1.rçırp:wdalf 
•-----------------------------""" Eskiye rağbet arttı 

Gece saat on bir buçuğa geliyor
du. Pangalb Clurağmda bir bayll 
bekledikten sonra Harbiyeden, ha· 
aamaklan >·olcu heveneklerile dolu 
gelen Fatih tramvayına da sokula
m.:ıYJDCa arkada§un, soğuktan mo
raran dudaklan titreyerek homur
dandı: 

Fakir halka 
kömür 

~ aklnda Hallievleri 
.vasitasile dağıtılacak 

Bir d~y~cj. _apJ~byor •• 

Eskiden lstanbul sokaklanndan 
geçen develer ne oldu? - Haydi, Taksime doiru biraz 

yürüyelim bari. Oradan bir otomo-
bile bineriz. İstanbul Beledlyeslnln şe-hriın.lzdekt 

Yol boyunca arka arkaya Şişli ta• faklr halkıi kömür temin etmek mak
rafına geçen dört tane boş otomo• sadlle, Beledtye tıütçeslnden 15 bln 
bile İşaret ettik, yeınlanna kadar 110- liralık bir tahsUnt aynldıtım yazm.ış-· 

Karagümrükteki Deveci hanında 
neler görmek kabildir? t:ıılr. 

lrulduk, h12larını bile eksiltmeden Bu tahsisata aid münakale karan 
paltolanmızın eteklerine sürünerek u . . . 

• • • v •• • Heyeti Vekile tarafından tasdik ed - Son bu çeyrek asır ıçmde hıcyatı- çökmüş bir çok deve ile dolu idi. 
gıttiler. Taksımde sokağın kofesDl• mlşttr Yakında Hallrevlert va.sıta.slle d .. ı ı k d ede d v· Say Mustafa: 
de duran bir otomobile yaklaştık. halka.. kömür tevztlne ba~'""'acaktır. mız a oy e ıaşı aca erec egı-

..,...... şiklikkr oldu ki bunları birbir tesbit - Hepsi benim değil... lçlerin-
Şoför tereddütle kapıyı açarken ne etmek için seneler lazım... Geçen- de başkalarına ait olanları da var ..• 
tarafa gideceğİm.İzi sordu, ~·- Şekeri boyamış, boya ferde dikkat ettim. kömür alışımız- Fakat bugün lstanbulda deve besle-
11111 buamağa ayağım atarak: diye yüksek fiatle aatmı§ ! da bile ne muazzam bir değişiklik. mek, Lir ?erde deveyi barındırmak 

- Fatih ..• dedi. lrlnd 210 h t~ b" · k ı~ 1 G hakikaten bı"r m--ledır· . l•t- L'z de Şoför birdenbire hızla otomobi- Ya.ko Salamon adında. b en ata ır ın ı ap o mu§... eçen ......,.., ... .., m 
kuruşa bir pakıet anllln boya satın a.- gün peınoeremin önünden dışarıyı burayı bulduk!. 

lin kapı.sanı itti; lan bir vatanda.,, Flat Mura.ka.bo seyyedeııke:n karşılci apartunanıın ka- Amt.rikadaki büyü.le otomobil ga• 
- Affedersiniz bayım. Şura.da Bürosuna müracaat ederek. ortada. b!.r pısında bir kamyon durdu. Kapkara rajları batınına gelmişti. Şimdi için

bir evde miifterim var, onu bekli- ihtlkAr vakası b!tltmduğunu ihbar et- boyanmış yüzlerin<Ie gözlerinin ak- de bulunduğum yüksek kapılı şu bi-
yorum. mlştlr. Memurlar, gidip vaziyeti gö- lan bü~bütün meyd~na çıkan bir na da bir nevi .-derve garajı> idi. 

Diye taksi saatini de kapadL t.- rünce, Yaılco, bu boyalann kutusunu k . . L ___ k" .. l . b l v B · F "h K ·· ·· v •• aç l'°ÇI üC'Dlen omur en O'"a tmaga iıtün atı ve aragumrugun 
tiklil caddesine dom.• ilerliyo•11"", Tahtakalede Melı\hat adında blr ka.- " " . ... - · - ba,.ladılar K daha gıde halkı arasında berkesin tıınıdıgv ı ls-kar,ıdan bir otomobil feneri görür dından 190 kuruşa satın aldığını ooy- ... . amyonun -
görmez ikimiz birden caddenin or· ıem~ll'. cek bir çok yerleri olmah ki iş1eııi- tanbulun en eısıki deıvecisi anlatma-
taaına atbyoruz. Taksi aaati kapalı Memurlar bu evde 60 paket yani ni )'ıldınm süratile bitirdiler. Ve ğıı başladı: 
ve İçi bo, otomobiller olanca hızla· 30 kilo kırmızıya. boyanmış toz şeker koca kamyon camları sa.1'38rak ma- - Tamam 200 devem vardı. Ek-
rile savUfUP gidiyorlar. Yukandan bulmuşlardır. Yapılan tahlilde ka- halleden çıktı gitti sile eksile bugün elimde 7-8 deve 

dının toz şelrerlerl kırm.ızıya boyaya- Yirmi beş sene evveüne nazataın kadar bir oey kaldı. Yalnız evvelki 
gelen tek bir otomobil yok; hepsi rak sanayi boyası anilln diye sattığı ne kadar zıd bir «kömür alma> sene 6 devem öldü. Eskiden Fatih· 
Şişli tarahna gidiyor. anlaşılmıştır. Normal zamanlarda tablosu ı.. O zamanlar henüz kömür te bir «Deveciler hanı> ve her za-
Parmakkapıda Üç kadınla bir er- anllln boyasının kutlusu 60 kuruştur. alışımız böy~e motörleşmiş değildi. man kurulan bir Deveciler pazarı 

kek, nokta polisinin yanında bekli- K~~ ve suç ortağı adllyeye veril- Bugünün kocaman gövdeli. ve koca- vardı. Bu pazarı bugünkü orta yaşlı 
yorlar. Biz de Yaklattık. Titreten m · man te4torlekli kamyonları heybetü bütün İstanbullular bilirler. Fatih 
kadmcağızlar kqıdan otomobil ıö- develerin yerini alamamıştı... Bil- camiinin arkasında, çökmüş bir kaç 
rünce polise yalvarıyorlar: Pı·rı·nç narhı· bassa sonbahar nihayetlerinde lstan- yüz deve görülürdü. Bunların da 

- Allahqluna tunu durdunuıuz. bul sokaklarında deve ç.a.nlarınıaı yar.larında uzun uzun kömür çuval-
Soğuk iliklerimize ~ledi. Daha faz- muntazam ve muttarit sesleri işitil- lan... Müşteriler gelirler, burada 
la bekliyecek halimiz kalmadL H ka rnegw e ve kafalarını sallaya sallaya, pazarlıklannı yaparlar, begv endikleri enüz ti surette Polis memuru bütün kuvvetile müteveılcldlane bir eda ile yürüyen kömürleri yük.lıctirler, develeri yo-
düdüiü üflüyor. Hazla geçen bot tayin edilmedi dizi dizi develere raslanmağa başla- la çıkartırlardı. Artık bu pazar da 
otomobil keskin fren 1r1cırtılarile aa• mrdı. 1 tarihe karııttı. 
ia sola çarpılarak biraz ileride du· Dün bir gaııete Flat Murakabe Ko- Devecilerin: «Haydaaaa... Elle- - Bugün İstanbul da ne kadar 
ruyor. Hep beraber ko,uyoruz. Ka• nılsyonu tarafından pir.lno na.rhının ınıeler ... Elleme kömürü!..> diye ba-ıcleve vardır. 
dmlar basamağa Yaidattrken toför kabul edlldlğlni y~ da bu doğru ğırdıldarı duyulurdu. Çok defa kö- - 200 ... Yalnız bunun yüz ellisi 
pencereden başını mahyOl'r değildir. Keyti~t Ticaret VekAletine mürcü durdurulur. Bir yandan pa• lstanbul civarında Kabakçadadır. 

- Afağıya dönemem. Şİşlide de blldirllm.lştlr. Fiat Murakalbe Ko- zarlık edilirken bir tarıaftan ela çu- Zaten Kabakça lstanbulun deve 
mU.terim var, onu almağa gidiyo- misyonunun pazartesi günkü içtima.- vallar inceden inceye muayene olu· çiftliği gibidir. Develerin çoğu ora-
n.un. ında pirinç narhı katı ını.rettıe tesbtt nl.rdu. Çünkü bazaın bu çuvalların dRdır. 

Ve homurdanarak gaza basıp edll~tlr. üstüne bir kaç tane elleme konulur-1 - Niçin develer eksildi? Daha 
uzaklaşıyor. Bir aralık doatum! Muavenete muhtaç asker du. Alt. t~rafı ta~~le toz çı~ardı. mı ma~raflı oluyorlar?.. . . 

- Azizim, dedi. Kar,ı kaldınma • • • Bunun ıçın de kom ur almak adeta - Hayır... Y az11t develerın hıç 
geçelim. Şişli tarafına gideceğiz sa· aılelerıne bu ay 217 hın bir ihtM.ıs mCS"elesi idi. masrafı y'Oktur. Klt aylarında biraz 
narak otomobiller dururlar. lira verildi Nihayet pazarlıkta uyuşulunca de- masraflıdırlar. Bir günde bir deve 

Hakikaten de öyle oldu. Karıı- İstanbul Belediyesi muavenete veler kapınızın önüne çökerdi. O I 1 O kilo hamur yer. Ukin mut1aka 
dan otomobili göriince yolun kena- muhtQAJ asker allelerlnln llk.kAnun k.ıdar heybetlerine rağmen her de- 1 hamur ıart değildir. Küs'be, ot, ne 
rmda bekliyoruz. Miitterileri olma• aylıklarını tamamen tevzi etm1$lr. 'Vieden indirilen yük ekseriya topu i verirseniz yerler. Bugün Jstanbul 
dı.ğı halde taksi saatleri kapalı. Şo- Bu ay yardıma muhtaç asker ailele- topu iki uzun çuvaldan ibaret olur-

1 

aokaklannda hiç deve gönnüyorau
för derhal önümüzde durup kapıyı r.lne 217 bin Ura tevzi olunmuştur. du. D~v~]e~ yerde, bey.:U ~öpüklü nuz, bunun. sebeıbi ~eV\e ~~liy~tı-
açıyor: 

- Buyurunuz bayım. Şişliye mi?. 
- Hayu, Fatihe gideceğiz. 
Otomohilln kapm bir tokat gibi 

burnmnu.za kapanıyor, kaşları çah· 
lan şoför hiddetle homurdana ho
murdana gaza basıyor: 

- Fatihe gidemem. 
yok. 

Benzinim 

$işli tarafına kurşun hızile giden 
otomobilleri geriye çerinnek kabil 
değil. (Fatih) aözünü duyunca ki· 
minin benzini tükeniyor, kiminin las
tiPl deliniyor, foför hastalamyor, 
frenleri bozuluyor. her biri birer ba
ha.ne ile gaza basıp uzaklaşıyorlar. 

Galata.sarayın köşesinde duran 
bir otomobile yaklaştık. Şoför pen• 
cereden başını uzattı: 

- Bayım, anlaşılıyor ki İstanbul 
tarafına gitmek istiyorsunuz. Maale
sef ben gctiiremiyeceğıim. M~teri 
bekliyorum. • 

Arkada.şun cevap vermeie hazır
lanırken şoför boynunu bükerek bir 
gülümseme ile ilave etti: 

- Bayun ! Doğrusunu isterseniz, 
bu tarafta işleyen otomobiller İstan
bul tarafına geçmezler. İstanbuldan 
buray:ı müşteri getirip boş dönen 
bir otomobil bulmalısınız. Beyhude 

Yardım param ta.bsilAtı beyruınameye çenelenru hır yandan oteki tarafa ı:un daha zıyade şehir haneme ın· 
tabi ka.za11Q vıergllerlne yaı::..lan zam- oynatarak geviş getirirlerken kö· 1 hisar ettirilme'Sindedir. Çünkü ara
lardan sonra. ihtiyacı karşılayacak mürler içeri taıınırdı. Taıbii bu esna- banıın, otomobilin gidemediği ça
nlsbe1ı<.t1 bulmfu~ş:ur. uhtellf ! brlka da bütün çocuklar devıelerin etrafın· ı' murlu, ykuo, fena yollarda deve ra~ 

D e;er tara. ..... n m a ve d M h lleıd Ad ta k" .. k b' 
müesseselerde kontroller yapılmıştır. a. · · a a h e . 8 

•• e d uçü~ d" ır (Devsmı sahife 4 ıütun 4 de) 
Çalışaraık para kazanan kadınlara ~t:ma§a> sa neSJ 'V'UCU e ge r ı. · • 
bundan sonra yardım ya.pılmıyacak- Vakıa artık deveden kamyona geç-
tır. tik... Lakin 1$tanbuldaki develer 

1 

y • • ne oldu} .. Daha yakın zamana ka-
1 Beyoglu Halkevınden. 25/ 121941 dar devenin umumi hay h ızda 

perşembe günü saat 18 de Halkevlroi- k d. .. b' ı-- da H A 

zin Tepeba.şmdakl merkez binasında. en ın..ı gore ır ro u :va~ '.· atta 
muhattır Reti:.k Ahmet Sevengil tara- şarkılarımıza kadar gırm1ştı. (Çek 
fmdan cıRonuı.ncının tahlili• mevzu- deveci ... > <liye başlayan mısralan 
unda mühim bir konferans verilecek- ha}al meyal hahrlarım ... 
tir. 

Konferanstan sonra koromuz mu
tad konserini verecektir. Herkes ge
leblllr. 

21 lira kir mı? 
Flat Murakabe Büro.suna müraca

at eden bir şahıs, kendisinin 33 lira
ya bir soba aldığını. fakat sabanın 
iyice ısıtmadığını görünce dükkAn 
sahibine giderek iade etmek istediği
ni. dükkan sahibinin 33 liraya sattı
ğı sobayı ancak 12 liraya geri ala.bi
leceğini söylediğini bild.imtlştlr. Ara
da 21 Ura kar bulunduğu 1ç1n sobanın 
pek pahalı satılarak lhtlkö.r yapıldığı 
kanaatine vanlmı.ş ve sobacı İsmail 
adliyeye verllntlştlr. 

200 devem vardı fakat 
bugün ... 

Dün İslanbulun en eski devecisi 
olan ve şimdiki halde en çok deve 
besleyen bir zatla tanıştım. 

Fatihte bir deveci hanı olduğunu, 
ve İslanbulun bütün develerinin bu
rada barındıklannı işitirdim. Ben 
dov eci hanını ararken .ihtiyar bir 
adam: 

- Deveci hanı, develer şimdi 
bur ad _ değil... Karagümrükte bu-ı 
!ursun onlan... Orada Bay Musta• 
fayı ara .. . İstanbulda en fazla deve 
bdsleyen odur... Devekr de ora
dadır ... 

Okuyucu 
mektuplan 

Yüksek mektleplerin 
fakir talebesine 

yardım 

Yüksek İktl.sad ve Ticaret mek
t-eobl talebesinden birkaç imza ile 
yazılıyor: 

Gazetenlroe geçen gün !akl.r 
üniversite talebt>slne yardlm edl
leceğinl okuduıc ve QOk sevlı1dik. 
Partinin fakir talebeyi korumak 
için gösterdiği bu h~yet teh
cile şayandır. Ancak, bu kararın 
yalnız üniversite teşkilA.tına. dahil 
fakülte tafobelertne ait olduğunu 
okuyunca. hayret ettik. 

beldiyeceğİni.ze, bpış bpl.f yuruyu- ••••••••••••••••••••n•••••••n•••••••• KaragümTükte bu «Deveciler krıı· 
lı> nı buldum. Çok nazik bir zattı. 

- Buyurunuz, dedi, sizi devele
rin yailına götüreyim ... 

Çünkü, yüksek mektepler, ünl
ver,şltede..o ibaret değildir. Diğer 
yüksek mek:teplel"de okuyan nice 
fakil'. yardıma. muhtaç !,aleben.ln 
de nazıan ıtlbara alınması IA.zım 
dır. niiz, taliiniz varsa yolda öyle bir bomurdanıyorduı 

otomobile raslarsuuz. - Desen e, para ile otomobile Muhterem gazeoten.izdıe bu nok
ta.ya tema3 etmenlzt bekleriz. 

lhtikô.rla 
mücadele 

3 kişi mahkum oldu, 
7 kiti mahkemeye verildi 

Büyük bir «eskiye rağbet. &iya
ıeti kar,ısmdayız. Bu, edebiyat sa· 
hasında, ruimde, heykelde, alel..,_ 
mwn sanat hayatında da böyle mi 
bilmiyorum. 

Fakat evlerde «eski» denilen ,e
yin yıldızı pelt parladı. Epey zıı.
mandanberi yüzüne bile bakmadı
ğım bir elbisem vardL Geçen gÜn 

Toptan kömürün kilosunu beş bu- onu çıkarttım. Sildirttim, süpürttüm, 
Çuk kuru""' satması lazım gelirken ''tül" tt" s t • d" o yw u e un... ır una gıy ır.ı... oo .•• 
7 kuruşa. satan kömürcıi Behçet ikin- Mükemmel!.. Canllll, eski dost iıı-
cl ceza mahkemesinde muhakeme e- d'" _, k"? ş· ,. b 
du · bit ld ır. d edi aana uşman otur mu ı . .. unaı u 

rn.ış, suçu sa o uı;un an Y k" k t•• •· ı · ı ·. 
gün hapsine, elli lira para cezası ö- eı: ı . os umu nası ~ır.:yacagınu 
demesine ve dükk~nının on beş gün bılmıyorum. Evveke bu ko~eye abl
kapatılmasına karar verllrnlştlr. mlf, tamamile metrisk, bakımsız 

Bakkal Şinorlk mercimek ilıtika- dururken, bugün üzerine toz bile 
nnda.n, bakkal Mustafa yüksek !tat.la kondurmuyorum. «Aman bü- tarafı 
Trabzon y:ığı sattığından mahkemeye buruşmasm I..» diye ne dikkat, ne 
verUmlşler, yirmi beşer lira para ceza- itina. •• 
sı ödemelerine ve birer hafta. düklcin- Sonra topukları aş11Lrnı.ş, uçlan 
larınm kapatılmasına,, karar verilmiş- delinmi, bir alay çorabım vatdL 
tlr. B l _. . il" .'> d" b" Bakkal Mariya, mnka.nıa lhtılkAnn- - un ar liıa RtY D' mı··· ıye ır 
dan hakkında zahıt tutulduğu sırada ko~e .atılmqtı. • • 
memurlara. kendi ismini söylemiye- Şunda onları bıı-er bırer ortaya çı
rek hemşiresi Annanın Lmılnl yaWır- karıyoruz ve sanki keodilerini ilk 
mak ve zabıt varakasına dıı. Anna defa görüyormuşuz Ribi: 
imzasını atmak suretue hem yalan - Ne çorap! .. Ne çor.ıp a.ır.ma !. . 
beyan hem de ihtikar suçundan ya- Dritnot gibi ..• Uçlan biraz de!inmi,, 
kalanıp adliyeye verilmiştir. topukları da ~tnml.f anuna mü• 

Deposunda yedek otomobil A.letleri kemmd tamir edilebilir .•. diyo~ 
ve makine yağı bulunduğu halde ih- Gene eski bir tapka ile bir kund•J· 
tikar kasdl!.g bunlan saklayıp sat~ ra bilirim ki. zavallılar evin en ber-
çıkarmamakta.n maznun Rupen, ma- b d b" k"" · d bak _._._ d 
kara. lhtik~rından seyyar satıcı Meh- w~ •• ır oş~ın e ta çanwua e: 
met, düğme Lhtlk8.ruıda.n maznun gıştU:ilmek uzere ne zamandanben 
Sultana ve Kirkor, blskül Jht.ılkAnn- bekliyorlardL 
dan maznun Yorgl. ve Marıglı1t a.dli- Lakin geçen gÜn onlar uzun müd
yeye verllmlşler, mahkemede yapılan dettir bekledikleri o tozlu, o b\?l'bad 
sorgu sonunda maznunların hepsi yerlerden çıkarıldılar. Kondura he
teV'kif edllmlşlerdlr. men tedavi edilmek ve gençl~tiril

Liseler 
Dün lise müdürleri bir 

toplantı yaptılar 

Şehrimizde bulunan resmi ve husu
si lise miidürlerl dün öğleden sonra 
Maarif Müdürü muavini B. Faik'ın 
riyaseti altında bir toplantı yapmış
lardır. Toplantıda liselerdeki tıedrl
ı:ıat meselesi mevzuubahs edilml.ş ve 
yenı bazı kararlar a.lırunı.şt1r. 
Öğrendiğimize göre, toplantıda. 11-

selerin bilhassa ilk suurıanndakl tıı
lebelerln çok sıkı bir tedrf.cı sistem.ine 
tA.bi tutulması kararlaştınlmı.ştır. Bu 
suretle Jlseıerdeki talebeler daha lyl 
bir şekllde yetiştirilmektedir. 

Zimmetine; para geçiren 
bir tahsildar yakalandı 
Son günlerde zimmetine rnilhlm 

miktarda. bir para geçirerek kaçan 
Yalova kazası Belediye ta.hsllda.rla
nndan blrl dün Bakırköyündıe yaka
lanmıştır. Tahsildarın yakalanLŞı 
polis tarafından yapılan uzun bir ta
kip neticesinde mümkün olabilmiş
tir. Tahsildar bu esnada di4roUş ve 
cebinde bulunan tabancası ateş ala
rak ağır surette yaralanmış ve Cer
rahpa.şa hastanesine kaldınlmıştır. 

Yeni sene münasebetile 
İcra dairelerinde 6 gün 

muamele yapılmıyacak 
İstanbul Cüm.huriyet Müddeiu~ 

mumiliğinden : 94 1 yılının bitmesi 
dolayısile icra ve İflas dairelerinde
ki dosyaların tasnifi ile mahzme 
gönderilmesi icap ettiğinden, 26/ 2 7 
kanunuevvel 9 4 1 ve 2, 3, 5. 6 ka
nunusani 942 gün1eri iş sahiplerinin 
i:;ılerini takip etmemesi. Yalnız ih
tiyati tedbir, haciz gibi acele işler 
müstesna olmak üzere bu gibi işlere 
bakılacağı ilan olunur. 

Satışı serbes bırakılan 
keresteler 

mek malaadile kunduracıya gönde
riidi. Ve bir müddet sonra eve dön· 
dü ki. ıurabnda enfes bir makiyaj .•. · 
Boya, ve pınl pırtl cila... Eski ihti
yar iskarpinin suratmda zamıuun ha
sıl ettiği çatlaklar, buruşuklar boya 
ile kapanm14h. Bu Yllflan ıonra 
emeldi kunduraya adeta bir v oro
nof a.şlsı yapılmıt gibi idi. 
Şapkaya gelince, o büabütün 

gençlettn.1.f, etrafına pınl ,pınl yeni 
bir kurdele takmışh. 
Şimdi hCT gÜn evin kıYl bucağln

dan bir eski çooyor, itinalı hareket
lerle ele alınıyor, tamir ediliyor. 
ıöküğü ve sairesi dikiliyor. 

Eskilerin yıldızı parladı .•• 

Hikmet Feridun E~ 

·==== === ===== =- -
KÜÇÜK HABERLER 

* Es~hirde ticaret yapan Murad 
admda birinin irn.zo.smı taklid ede
rek 1540 llralık sah~ bir çek yapıp 

lstıı.nbulda Mu::;tara Çoma. o~ıu adın
da bir taclrden bu parayı taJı;;U et
mek suretile sa.htelci.rlık ve dolandırı
cılık yapan Nurl ve kansı Fatma 
ıkinci ceza m!lhkemesinde muhakeme 
edllm~ler. suçları s:ıbit olduğundan 
ıkişer sı:ne ağır ha.pl.slerinc ve 15-10 
liranın kendilerine ödetilmesin~ kıırar 
vcrllm.şü!r. * 119 numamh Be.jiktaş - Fatıh 
tramvayı Saraçhane-ba~ndan geçer
ken Nazire adında bir kadın lnme4c 
lsteıniş ve düşmüştür. Başından ya
ralanan Nazıre Gureba h:ıstanesine 
kaldırılmıştır. * Iç Erenköyünde oturan Huriye 
adında bir kadın evde ka:ıma. ile o
dun kırarjen sıçrayan b!r odun pnr
çası sol gözüne çarparak gözünü çı

karmı~tır. Huriye Nümune hastane
sine kaldırılmıştır. * Orta köyde Belediyeye alt arsada 
Mehmed adında blrl ağaç keserken 
kırılan dallar uzerlne duşmıiş, başın
dan ve vücudıinden yn!·alaıımışf;ır. 
Meluned Beyoğlu hastanesine kaldı
nlmışt1r. * Anadolllhisarında. Çavuşba.şı cad
desinde kireç ocağında işçi Mehmed 
Taşnn dün toprak ka1,arken kireç ku
yuswıa düşerek yaralanmıştır. Meh
med Taşan Niımune hastanesine kal
dırılmıştır. 

Biz de öyle yaptık. Tıpl.f hplf binmek tali iti oldu. O halde gece
yürüdük ve talümiz de yardım et- leyin Beyoğluna geçmemeli. 
medi. Yolda arkada.tun durmadan Cemal Refik 

KaplS'l son derece yüksek. gayet
le geniıı bir yere girdik. Burası yere 

İstanbul Vilayetiınden: 226 sayılı 
Koordinasyon heyeti karanna tevfi
kan beyana tabi tutulup satın alın
masına karar verilen kerest:ekr hak· 
kında alakalı tüccarlara tebligat ya· 
pılmıştm Bu tebligat dıımda kalan 
bütün kerestelerin satışı serbes ol· 

~-------------' duğu tebliğ olunur. 

* Şoför Ziyanın idaresindeki oto
büs Sıra.serviler caddesinden geçcr
lren, Hüseyin adında birine çarparak 
yarala.m~tır. Hüseyin Ş~ll Çocuıı: 
hastanesine kaldınlıru.ştır . 

- Gene mi alıııverişe bay Am·ı - Kasa mı dedin, 
ca... lam bir kasa? •• 

B. A. - Evet. §Öyle. sağlam bir -
kasa alaıeağım f., 

hem de aağ-

Bay Amcaya göre ... • 

.. . Allah versin!.. Mutlaka yılhaıı 1 ... Hele bileti Hazun' ın ailesinden\ . .. Yüz bin lirayı 
piyangoau için hazırlık. yapıyor- aldınısa... bilirainf .. 
aunl •• 

oLbct ceıginde B. A - Yok canım, kasaya pa-
ra değil, bizim !>ayanın ipek çorabın1 
koy&cağunl •• 
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Bir deveci anlatıyor .. 1 

. Yalova Kaphcaları 
1 

1 

t 

Ekmeğin karne usulü ( PöLANEGRi 
ile tevzii kararlaştı AH·:~:::::;;~~~~'M 

L 
E MAZURKA 

(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 
hat rahat gidebilir. Çok kıymetli 
hayvandır. Biz kömürlerimizi dışa· 
nda.: ıehre hep deve ile getiririz. 
Netekjm şimdiki bu benzin tasarru-

İ fu zamanında develerimizin yüzüniı 
OTEL TERMAL . 

(Baştarafı 1 inci sahifede) taraftan da. müstahsili korumak n 
Hadiselerin tazyiki altında. aJ.ınan onwı kalhnmasına hizmet etmek 

münferit ve gecikmiş tedbirlerle bu- maksadile ~e hububatın kilosuna M 
&ünkü fevkalade hal~ doğurdu~jrıı.enüeketin lıer tarafında d&t. beş D da bütün İstanbula çılgın 
müşkül meseleler halled~leihmtc:z. ~~'!,~,kuruş bir fiat zamnu yapmıştır. Hiç göz yaşlan döktürüyor. 
balkın ve ordunun zıanırı ıya.,.._ ...... ..::-ı. ktur lı:i k- lül · · A Aynca: 
karşılamak ve bnnlan temin etmek ,..~:.ı·e Y.°. . . ?! . enmız. V: 
için bu ihtiyaçlara. cevap tetkil e<re- m~ta?sıl.iı:mz •V~ec:lia_ii.lı bu aa1~h: ~R KOCAM 

1 

L 
gözünü öpüyoruz. Şehir haricinde- 1, 

ki dev.e nakliyatı eslciaine nazaran 

L 
beş altı misli artmıştır. Bunlar ben- 1 

zimıiz kamyon!.. BaLnız şim<i~e 1 

i 
1 

ve 1 

TeırlFililaO Banyolarn · , 
25 Birincikinundan itibaren açıktır 1 

Otel, Restoran ve Banyolarda Kalorif~ Vartlır 1 

eek olan maddelerin isti.bsallnde, id- yetı ibize veKl.igı takdirde bu ealahi- • 
halinde, nak.il.Lertnde ve bmılarda.n yeti İııltiınal etmeden vatan ve mil- CANfLER PEŞiNDE 
aook viicüde getirilmesinde ve en ni- Jetin ali menfaaıtin.i göz ör'ıündıe bu
hayet tevzi ve istihliıklerindc yekdige- ıandurarak. memldcetin ~ına 
rinl tamamlayıcı ve memleketin bün- kolaylı4cla cevap verecdderdir. 
yesine uygun ve. aynı _zamanda lhti- Tüccarın gizlediği mal 

kadar yüzüne bakmadığımız deve
lere nasıl da muhtaç oluyoruz ... 
Ben kendi hesabıma onlan yetişti
riyorum. Elimde doğan ve büyü- · ı 
yen develerim var ... Ve bence dün~ 
yanın en iyi hayvanları onlardır. 

YALOVA İSKELESİNDE KAPLICALARA AİD 
1 HUSUSİ OTOB'VS MEVCUTI'UR (11238) 1 

1 Son sinleri ı 
ı~--•ka•çmn:ilıiiiiiim·~~iıiiiiıııi'~z!.._ •• 

yaçlnnn crerecesile mütenasip tedbir- • 
ler almm:ı.sına ihtiyacın mrurl oklu- elınden alınacaktır tLA VE OLARAK: 

tuna inanıyor ve biik.ümetlmhJden bu- Diğer ihtlyaç maddelerine gelin-
nu temin etmesini rlca. ediyoruz_ ce, arkadatlar; biliisiniz ki bugün 

Pazar, odun, kömür ve memlekete ithalat maddeleri namı-

Yardda Cümlıur1yet Bayra.nn.. 

dokuma meselesi n.a ı.e geliyorsa bu hükumetin ted-

- Bil- deve ne kadar yük çeker ... 
- 300 hatta 350 çok kuvvetli 

olanları 400 kilo bile çeker. Üç de- 1 r 
ve bir ton kakiınr... Hatta taş kö
mür na.ldiyatırıda kamyon bulamı
yanlann bazıları gelip bize bq vu
ruyorlar. 

- Devıe fiatleri kaçadır~. iyi bit
deveyi kaç liraya .atarlar. 

- Tüı:kiyen:in en iyi develeri Ça-

WILLY FORST'un Rejisörlüğü 
GUY DE MAUP ASSANT'm Müellifliği 
THEO MACKEBEN'in Müziği 

BEL AMI Rasih Kaplan CAnta.lya) _ Müst.ah- ~lerile "!e ~ükUınetin y~~d·~·e 
ııilln şehir ve kasaba pru>.arlannda 100 gı.rmefaed~r. T uc~ra akredibfi h~
kiloya kadar mal getirip satabilmele- ıkumet venyor, nakil ıvasıtasım temm 
rine mümkün olduğu kadar meydan ediyoruz. Menşe:inden mezuniyeti 
vermek için lazım gelen tedbirlerin bükômet alıyor. Bugünün şartlannı 
alınmasını lstem!ştir. Odun ve kömür gö::ı: önünde ibulundurara.k tüccara 
meselesine temas eden B. Rasih Kap- en geniş ölçüde kar hiıısesi vıeriyo
lan bu husustaki müşküllerin ~len- ruz. Buna rağmen her hangi bir tile.o 
mes·nı de işaret ettikten sonra Istan- ca.- her hangi bir vatandaş memle
lıuldan gelmiş bazı adamların Anado- kete lazım olan bir istihlak madde-

Bütün İSTANBUL hallwıın müt--
1ıetlkan aenenin en gfuJel film1 

lsm1n1 verdiği 

VATERLO 
KOPROSO 

n. k.kalede ve Menemen civarında 
1 

_ 

yetişir. Çok iyi bir deve 300 lira ~--••••••••••••••••••••••••r 
eder. 

Filmini bir ŞAHESER YAPMIŞTIR 

lud:ı. dolaşarak bulduklıı.n dokumala- . . d ık fititılak. 
n I tanbuldakl tüccar hesabına top- 81nı mey a.ıa ç arm~. .. . . · e 
ladıklanndn.n bahisle Ticaret Vekii.le- arzet.mez. aırf fiat tereffüune ıntiza
tince bunun da biran evvel önüne ge- ren ihtikar ka.clile onu gizli tutarsa 
çllrn ini rica etmistlr. o malı onun elinden alıp memldce-

B~ Rollerde: 
VIVIAN LEIGH 

ROBERT TAYLOR 

Tür~ Nislıam J PEK 
«Kanunu tatbika memur tin :ihtiyacına arzetmek ve kendisi-

ni ne lizım olan cezayı vermek devle- İnrilizce Nüshan MELEK 
olanların ca arını tin ta.bii hi.- hakkıdır. Ve zaruri te-

km 1 h ı Sinemalannda. her seansta çıl-

- Kaı-lı bir iş... Deve üretmek 
zordur değil mi? •. 

- Hayır .. Yalnız ilk seneler deve 
yavrusu çocll'k gibi bakılmak ister. 
Dört yaşında dişlerini d-eğiştirince 
kendisine semer vurulur ... Ve me
rasimle eylik> e ÇJkanlır. 7 yaşına 
gelen bir deve 25 yaşmda bir deli
kaıılı gibidir... Yedisinden otuz beş 
yaşır.a kadar deve çalışır... Otuz 
beşinden sonra çek kuyruğunu 1. .. > 

Bir deve kervanı nasıl 
kurulur? ya a 1 » lakki edilmeliclH-. Bu iş er rnem e- gmca a.lkışlanm.aktadır. İlave 

Rn lh Knplnndan sonra Mazhar kette böyle yapılmaktadır. olarak: 1 Bulunduğumuz deve garajında 
Müft Kansu <Çorum) kiirsiye gelerek Ekmek tevziah yerde bir 8Ürü defne dalı gözüme 
ı 1 d "' h-ı h""''- M E L E K' te çarptı. Kömür çuvallarının üstüne cinde bu un u~umuz a ve au=.ı.· Mazhar Müfit arkada§ımızın buğ-

llst ı •~11 REN"'" t .... .,.. MAVS konulan defneler!.. Y e..viizünün bu tın icabı olarak Mee .en S.,.::n en dayın temin edilmesine rağmen ek- '"'°' mıl'ıJ. ·~ -
ga]" hlyetlerln ve tahsisatlann bila mek tevziatınm bir ~ok yerlerde k.a- bel'bad günlerinde defne dalına an-
tcreddüo verlldi~nl, ancak bunlara rı.şıklığı mucip olduğu hakkındak:1 lf:ı.- İ P E K' te cak deve ahırında rcuılamak kabili.. 
mukabil beklenen neticelerin görül- deleri ba.za.n ha.kikaten vaki olmakta- Eski deveci gayet iri yan bir 

İNGİLİZ - GAJ,ATASARAY h d Sı d L" d medı ini, kısa bir zaman içinde ka- dır. Fakat n..lrn...,a]ar demin de arz- ayvan göster i. rtın aıci semer e 
in ...,.. .,..~ FENERBAHÇE futbol maçtan d b numııı üç defa Mecli:e geldlğ i .,.,yan ettiğim gibi bükiımet bir çok müşkl- kilise çanını an ıran iri ir çan va~ 

et.mi.ş ve devamla Ticaret Vekaleti ta- 1at ve ba7.ı ma.hzurlanna rağmen blr Bugün Mat 1 de tenzilitlı matine. dL DC1V1elerin sahibi §unlan söyledi: 
rafınd n ·;erilen buğdayın tevzi lşlnın taraftan stoklarımızı muhafaza etm~k _ Bu gördüğünüz erli:.e.k devo-
taıı .m edilmediğini, bütün teşkiH'ltta bir taraftan da bu tevziatı tam bir dir .. Deve karvanlarının başına da-
uğraş:ıniann daha fat:la çalışmalnn intizam altına almak ma.ksadile bu ima °"' iri güçlü kuvvetli erkek de-
lcap ettiğini, kanun yapmakla Ü}lerln ekmek işinde kame iisülünü tutmağa İıuanlığın hakiki veler konur ve adına havan dediği-
hall dılmi~ccğjni söyledikten ı19nra: karar vermiştir. ve iki buçuk aydan- h • • .. ·· ·· ıniz bu kooaman çanı da en hattaki 

Binae 1aleyh benim istirhamatım bert ç"'••arak bunun hazırlığını ikmal §& esennı gorunuz 
b 1.~ d lmd' k d <WMl erkek devenin üzerine takarız. u .... nunun a ve ş ıye a ar ver- etmiştir. vatandaşların böyle bir ted-
diğı alahlyet hakkındaki kanunL1rın biri seye seTe kabul edeoeklertnde Yüz binlerce halk bu müstesna H1.-· ıileve kafilesinde iki eaulı 
da tatbikine dikkat ve ftına edilmesi- şüphemiz Yoktur. beşeriyet harikasının önünde iki çan vardır. Biri bu chavan> dır. 
nl rica etmektir. Bu dikkat ve itina İplı"k 

1
.,

1
• x.ıa.dı Öteki de kal'Vanın en arkasından 

yalnız yazmalrla olmuyor, bunu Vekil gelen hayvanın boyaana ta&ılır. Bu 

" Bugün Ş A R K sinemaSJoda ' Takdim ettiği ve her seansda salonwıu ba§tan ba§a doldurduğu 
Nefis bir Aşk Macerasını ..• Bir genç kızın romanını tasvir eden 

AŞK'da GALiP 
Filmini mutlaka görünüz. Baş Rollerde: 

LENt MARENBACH ve ALBERT lHATTERSTOCK 
takdir ~lan toplamakta devam ediyorlar. 

Bugün saat ı de tenzilatlı matine 

-T AKSiM SiNEMASI --

,, ,, 

Oündenberi dolup boplmaktadır. 

CHARLES LAUGHTON'un 
Son. muvaffaqret:ini t:ef]cil eden lÜRKÇE SÖZLÜ 

KANLI MEYHANE 
Büyük alaka ve heyecan uyandırmaktadır. 

Ayınca ilave olarak: 

LA KONGA 
Danab • Şadalı • Mu.ikili • ıeilencdi film 

sa.at hıçkıra hıçkıra aı; : 

1 
arb>da~ıar bendoen iyi tal~dlr ederler. ncaret Veıklli iplik tevziatı işlne de o·· ı meye n küçük: çandır. İsmi de <cura> dır. 
B!Jh, ssn bu ı~ memur ol:ı..rıların tec- teınasla dem.iştir ki: 

1
' cHavan> ile, «cura> nın sesleri ta- ' 

,;iy~i tarafına. canlannın yakılması ciplik tevzi.atı hakikaten hükünıetin 1 
1 

b rihi . d dır ~ ... •••••• 

Bugün matineler saat l ;/ de başlar 

Bugün uat 1 de tenzilatlı matine 
x. _... K mami e i · ·rm en ayrı . 

tnr fına gitmelidir. lsra.rla üzerindıc durdUı:.U m.,uu.uur. A ,, J.._ ı1••••••••••••••••İlll•••••••••••-. · '' Havan çok kıymetli bir ÇADOll. .111 H tfp sözlerine devam ederek: Mevzu Iktlsad Vekili arkadaşımızı $ 
V k ncrin gayretlerine, verdikleri alikadar ettiği için belld kendllert bu 1 Çünkü artık bunlan yapan ustalar Günlerdenl>eri biitün Wanbulun gözleri tek bir perdeye bağlandı ... 
direktiflere raITTtıan iyi tatbik edil- huıroata cevap vereeeotıetdlr. Yalnız k.almamı§tır. Bende bir havan var. Ka"1ı:ahalan tek bir •londa toplandı ... Kalblm de tek bir neş' eyle 
m m sı yüzfinden iplik işinln düzel- hatırlatmak isterim k1 Milli korunma Yüz lira veriyorlar, satmıyorwn. Bu çarpıyor ... Bu şerefi kazanan bir mucize gösteren 
m ı~ini,f'netcedebukanununtat- kanunwıun esasa taallük eden tadi- DfınyanınyeniKEREMlleASLisi !çanın sesi tamam 2 aaatlilt mesafe- L - 1 sn eF\'AJS\6:! 'd 
b .. k ne me"gUl ol:ıcnk kimselerin !yl litı henüz huzuru A.linlzc takdim edil- (SARAY) sineırla.mıda. 3 hatta: iden işitilir. Meıtela Edirnekapı bari- a e n u 1 D ~ ii2J o ır 
tnUhan edilme<:ine itina olunmasını miş değildir. O kanun Meclis ruzna- cinde dururum. Onların bir buçuk, 
rica '! ı .. tJr mesine girdiği zaman diğer husu.sat 1 1 iki aaa.tlik öteden aealerin:i alırım ... 

T • t V k"l" • hakkında hükiımet şimdiye kadar al- MARMARA da ·Curu run vazifeai kirvandak.i hay• ıcare e ı ının "''"" oldul'.:'11 tedbirleri ve almakta ol-
~ ö vanlardan birin.in ipim koparıp ko-

hey ana b duğu tedbirler hakkında Meclisi llllye pannadığını anlamaktu. Karva.n 
B .,dan sonra Ticaret Vekili kür- kAfi derecede izahat verecektırl-.• İKİNCİ HAFTA uzun olduğu için bilha883. geceleri 

siye ~elmiş ve şu beyanatta bulun- Odun, kömür mese esi arkadan bir hayvanın ipini koparıp 
mu •ur: Ticaret Vekili, sonra Ziraat Vekili Son günlere yetlşlnlz. İzdiham 1 koparmadığı ccura> sız anlaşua-

\+.ad .. ı;lar; Büyiilc Millet Mec- kürsüye gelerek Rasih Kaplan (An- devam ediyor. Tam seans saat- maz. cCura> sesi kesilince hayvan-
lj · "n muh elif müzakerelerinde talya) nm ileri sürdüğü odun ve kö- lertne dikkat: Aynea: Yurdda lard'riı birinin 'Veya bir kaçının İpi-
miı rr n ilade çdildiği gibi dün- mür mC\';elesine temas ederek icab ni kopardıkları anlaşılır ... Tabii de-
ya 1 a!'hı.niı:ı bizim memleketimize de eden tedbirlerin alınacağını ve Mec- Cümhuriyet Bayramı kA b b" d k 

Tuııe a..rzedileceğlnl söylemi.ş ve IAyiha-

1 

ve arvanının aşına ır e mer ep 

l'e "ri az olmamıştır. Bir yurd mU- nın heyeti umumiyesi hakkında başka ~-=============: kt.yanz. Bunun ısebeıbi de ıudur: 
dc..faasım temin kararile bir çok un- müta.lıia olmadığından maddelere ge- ..ıı Develeri habire çekmek lazımdır. 
8Ur, i tıhsal sahasından çıkmışlar, ·ı ı tl HAT ~·RiN Çekilmeyince dururlar. Ehh ... Buna 
yi ici mevkiine geçmişlerdir. Hiç e: ŞÜkrübe. Syaarnaaçtoığlunun 

1 
FER •ı ıe ı ! kol mu dayanır).. cMerkep> de 

şi' he yoktu. ki bu hadise memle- devenin aksine habire yürüyen hay· 
kette i tihsel ve istihlak müvazene- 1 , vacdır, onları çeker dunır... Ah 
siı. ' de tesirlerini göstermiştir. Hü- Maddeler okunduktan ş0nra; ş kın güzel aşk efsanesi Sa-

11 
bilınezııiniz, onların havan sesini alır 

l·u ,.t bu müvazeneyi mümkün ol· B~~il vek.i~i ve ı:a~.ciye Vekili 1 a:ı ::raylannın zenglııliği, j.Jmaz evden fırlarım. Karııdan ge• 
duğu kadar memleketin ihtiyacına Şü.kru Saraçoe;lu kur81J'Ye gelerek Ttl'BIÇJ: _ TthtK MUSİKİSİ • 1is1erini seyretmeğe doyamam ... 
co. ap verecek bir şekilde tanzim et- şu beyanatta bulımmu§tur: . Dinlenme kürü yapan 
me içindir ki ihtiyaç maddeleri Arkadaşlar uzucı günler hic çok EN NEFiS ŞAJtKILAR 
üz ı e ve bilhassa hububat gabi arkadaıılarımızın yardımile üzerinde develer 
h~ll.ı:ı ve ordunun ana gıdasını teş- çalıştığımız maddeler huzurunuza 
k'.I en bir madde üzerinde daha geldi ve birer birer okunarak kabul 
ve li ve daha tulumlu bir tedbir olundu. Yalnız daha evvel kanun 
hıma-;ı zaruri bulmuş ve bu mak- heyeti umumiyesi hak.kında konu
sa•h d kanunu huzuru alinize sevk- şurken söz alan muhterem mebus 
etmi tiı. Mazhar Müfit arkadaşım, cıhizden 

ihtiyaç maddeleri ne iatedile.uıe 'V'erdik. kanun atedi-

A kad l ler verdik., eıalilıiyet istediler ve~ 
r . ..s ar; . dil d~'- faka b '-1 _ı' B.. ..k M r tmdt · t · ı:ua iste er ver m. t e"' ew· 

'-. b yu. bilech ı.se arhz1ela ıs ednm ğirn.iz neticeyi almadık ve bekle-
ıı;ı ugun assa a n ve or u- d d" 

• b b ·L~' · tikb 1 itiba" mek.te evam e ıyoruz.> nun ııu u at uuıyacı ııs a • ~ __ • . . 
ri~ t m olarak temin etmek hususu B. Saraçoglu hulı:ümebn bahis 

YE.'11 NEŞRİYAT: 

Metematik kültür 
Bu mecmua.n.m 11 inci sayısı da çık

mıtt.ır. İçinde riyaziyeye ait birçok 
yazılar~ meseleler vardır. 

ŞEHİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmında. 

Gündüz saat 16,30 da 
(TÖR.it TİY.1.TaOSU TA.Kİiii) 

Gece saat 20.30 da 
CMtfDBİŞ AİLE) 

İ$iklil caddesi ~ tummda 
Gündüz aut 14 de 
ÇOCUK OYUNU) 
Gece sa.at 20,30 da 

(&AA.DET YUVASI) 
.......................... , ........... .. 

ciddi ve esaslı tedbirlere mevzu teş- mevzuu tenkitlerin İşareti dahllinde, 
ki! edecek bir mahiyettedir. HükU- çizdiğ; hat dahilind~ çalı~tığı~ı, za
met bu m vz.uu halletmek ve mev- men zaman bata edilse hıle ~ır suç• 
cu.• stoklanmfzı siyanet kastiledir ki lu görüldü~de merhametaızce ce
bır tur.han istihsali artumak, istih- zaland nklığını, 110rulan he: no:kta
Jaki tc.hdit etmek tedbirlerini alır- nın hesabını açıkça V'eTmege hazır ta olmadığını söylemişler ve uma-

taraftan da meml _ı._ette oldı.g-unu., hükumet denilen müesse- m:İyet itibarile tem'C11llilerinddri mu-
keu bir ı:1" l k 0 · ta~ati müşahede ederek .özleri.. 
me\ cut olduJ'una kaıı.i olduğumuz szaht, istizaha ç~ki 1i çk b':ıJ ~vi -~tı: ne Lihayet vermişlerdir. 
giz1i maddeleri her halde meydaına ı mem~unıyeıt e a ettıgını B d kanun li.....:.1..-- hıe-

'- beyan etınıf 'tl'e. un an eonra .,._ 
çıkarmak kararını almış ve ounun r::. El nnd b- I bir yeti umumiyellİ reye konarak kahal 
için icar eden salahiyelıin verilmesi- - • ~er tara a akln oy eli edilm.;...:. ... 

· b'" ··k M ı· t · et....,.;...,.;r şey vakı olUTBa soraca a.rı ııua ere ~ 

Cl:relımızdaki bütün dev~lerin 
sırtlarında semerleri olduğu halde 
lk.ia:inin yoktu. Hem bunlar kendile
rini yumuşak otlann üzerine son de
recede bir rehavet ve ·gevşeklikle 
koyuverm.işkrdi. Sordum. Deveci: 
yorlar ... dedi. Hikmet Feridun Ü 

Filmi gösterllmet.te olan 

Cüceler 
ve Devler 

Gülliverin 
Seyahatleri 
Re6lmll, cUtll, fevka!Ade etıencel1 
bir seyahat kitabı. Pla.t1 75 kuraf. 

ru Yll' ec ıs en rıca .. ....,~ · . . . D""" kan lar 
B k Mecl- ··li k b ı d'l dahı:. z:..-..ıe memleket menfaati ıçın ıger un 

ı.. llnun ıaıa ce a u e 1 - ,,....... v - Wııı ._•••••••••••••r d ği akdirde hükfunet lüzum -.e za- ceva'.') vennıeğe hazır oldu.gumuzu Yine Meclls1n bugtinftu topları - ' 

~zı. yeri: .AKŞAM Matbaa& 

t .. d .. ~ .. h il d 'ht. d- huzurunuzda tıekrar ediyorum de- da 7 birincikiı.n.un 1930 ıarlhinde ~ Ra.tJd...a Balkttinden: ru e gor u u a er e ı ıyaç ma . . ·· teakip günlerJ.nde TUıkubulazı ~r- ..,..,. ...,, 
de erin· dev er fiatlerini vererek bun- mıştir · . .. :~tısında felft.~ utrı:Yanlu:'m. Kıymetli muharr1rlıerden ba.7 Mus-
lara el koymak ve aramak salahiye- Bundan 8oora yıne M~har Mu- kortanlma.suıda. fevka.IAde bbmetlerl ret Sa.fa Cotlt\lll tara.fmdaa. iflr'l2~ 
tini haiz olacaktır. fu: 1:'-n•u. ~Çoruh>. rv_e takib~ ~- görülen bazı matık6mla.tıın ceıaMarıDID 1941 taıih1n~ mü.sadi! cmmeı teal •ü 

Hükumet bu tedbirleri alırken ve vekil vekılı ve Harıcıye Vekili Şuk- aftı haJdcmdaki bnmı layihasmm bl- Ekonomi ve ai'ttırma. D'.18\'Z'llU etmfın
bun Büyük Millet Meclisinden rica rü Saraçoğlu tekrar kürsüye geleırdt rlnel ~ ~- da tıir.11oDterana 'ferlleoekti?'. K:onle-
ederken bir taraftan müstahsilin is- söyledikleri sözlerlıe aralarında gö- Meclls ~ günü tııP1W"at- r&ıfllıR d:hüeım* Wtıot ! ileı cbılıl ~--

_ı_ ..ı= ·· '~'- ri1 1 .:ı.. .. :ı· f1 b" - - ' -- t nm 1da1ıa Dlilm'lllttJbndaA ~.mı. tihsalin; tesvik bakırnınaan. u.ııger rot JUDa e esas ı ve :uh.1 a ı ır DO'-. ıır. 

,, Herkeain haynuıhkla NYTettiği, dehanın en parlak zaferi olan 
Tamamen renkli 

G U L 
CUCELER 

i V E R 
üLKESiNDE 

Şaheserini siz de alkUJlamağa koşunuz. Telefon: 43595 J 
, ............. Bu•gun·····s•a•at•l•d•e•t•e•nz•i•la•t•Jı•m•a•t•in•e• ... llll•lmlllllıa'! .. 

,, E L H A M R A'da .... --ımıaı·, 

1 2 büyük film birden 
CASUS GENC AŞIKLAR 

LIL DAGOVER-THEODOR CLAUDETTE COLBERT -

1 
LOOSE CLARK GABLE 

F raneızca Türkçe 

macerası film 

' 

Bir güzel kadının siyasi Neş' eli, zevkli hissi 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ••••••1111"' 
E D D İ K A N T O R'u 

Son yarat.tığı Türkçe sözlü 

ALI BABA 
KIZLAR PANSiYONUNDA 

Neş' di, Kahkahalı Filminde 

S A R A Y Sinemasında 
Görmek ÜT.ıere s0t1 3 gününden jstifade ediniz. 

Bugün 88.at 1 de tenzilatlı matine 

Son senelerin Türkçede olduğu gibi bütün dünyada en çok 
okunan Romatıı .•• En nefis Eseri 

REBEKA (REBECCA) 
Baş Rollertle: cÖlmeyen Aşk» fibninin unutulmaz yaratıcısı: 

LORENS OliViER - JOAN FONTAiNE 
Daima Bayram haftası,.,en büyük filmini gösteren 

MELEK sinemasının 
yeni bir zaferi olacaktır. 





.... 

Sahife 1 l\KŞAM 20 KAnunuevvel 1941 

~==~!ük_~:~~:~~iz J~ltlil~@i~~Dı' f KONUŞAN MUMYALAR J 
.... tutuyo,du. Bunun içinde -·-1 Omç - ........... üst- ., lzm 1 t - Is tan bul Tefrika No. 131 Yazan: İSKENDER F SERmı.ıl 
mini bir vazo vardı. UJd.n son dere- purda görünmese blrt>trlerine so~ • 
cede güzel bir şeydi. Genç kadın onu yorlardı: •• •• b k Karaca söze kanşar~: teslim olmazlarsa, dördüncü günün• 
bir ~t~acı d~kkft.nınm cameldl.nm- - :st:_ceı:_ikslz ne oldu acaba? gureş mu sa a ası -Şevketlim! dedi, bu sabah cSall- den itibaren ele geçenler h~ 
da gormuş ve böyle nadide eşyaya. pek - Kopruden vapura blne.ı1ren sakın biye. semtinden geçerken, küçült bll kapısı önüntre idam ~ceklerdir .. 
meraklı olduğu için hemen satın al- denize düşmesin!.. evin önünde bir kan koca. kavgasına 
mıştı. Yaptığı işten de fevkalade - Belki de... rasladım. Erkek bağırıyordu: cSenl 
memnu.ndu. Eve gidince bu incecik ~Becerik.siz• vapura girdiği zaman J •tı• .. •ı k ) d kendime bağlamak iı;:l.n kazancımın 
vazonun için~ tek bir beyaz karanfil hafitçe birbirlerini dürterek fısı~- zmı ı gureşçı er son arşı aşma a büyük bir kısmını her gün büyücü-

SalQ.haddl.n zindanı üç yüzden fd'" 
la büyucU. ve sUıirl>azla dolmuştG 
Kadınlar: 

koyacak ve onu masasının üzerine yorlardı. «Geldi, geldi... Bakalım. bu- ff k d ) !ere veriyorum. Bana. günah değil 
yerleştirecekti. gün ne beceriksizlik yapacak.!..• muva a ıyet göster İ er ml? Ben, büyücüler için ml çalı.şaca-

Vapura girdi. Bir köşeye oturdu. Hrukik:ı.ten bunu merakla bC'kliyor- ğun? Yuvamız, ailem.iz, çocuklanm.ız 

- Ah, l§lerlm.lz, hesaplarımız altü.s' 
oldu. 

Diye ağlaşırken, zindana dil.şen bii· 
yücüler de birbirlerine derd yanı· 
yordu: 

Ellndeki demir zımb:ı ile memur önü- ln.rdı. Çünkü her gün bir takım garip perişan mı olsunlar?• Kadın da şu 
ne gelince vazosunu oturduğu kana- garip beceriksizlikler yapıyordu. Güreş federasyonunun seırı.ell.k Iaa- sayı hes.abile, 66 kiloda. İsta.nbuldan cevabı veriyordu: •Ben de seninle ev-
penin üstüne koydu. Sabahleyin gi- Meseltı. bir gün karşısındaki kadın liyet programı mÜcibinee hafta için- Servet - Kocaelldeın Mehmet Ak.kana. lendiğim gündenberi seni kendime 
dip gelme bir bilet almıştı. Bu biletin kamaranın camını açma..k istemi~. ınu- de İ2llllite giden İstanbul güreşçileri tu.şla, 72 kiloda Koeaellden Kışınbay - bağlamak ve başka bir kadına bak
yansı çantasında leli. Onu çıkarttı. vaftak olamamıştı. Beceriksiz: cuma.rbest a.laja.mı Kocaeli bölgesi gü- İstanbuldan KAzıma tuşla., 79 kiloda maımanı temin etmek icin, babamın 
Memurun zımba.sına uzattı. - Müsaade buyurunuz, ben aça- reşçllerl ile k!a.rşılaşmışlardır. Kocaellden İsmail Topçu - İstanbul- evinden getirdiğim çeyjz takımımı 

Jfahirenin yanında gıcnç bir adam yım, .. diye yerinden fırlamıştı. FaXa.t Serbes güreş olarak yapıla.n bu mü- dan Rızzıılaı. sayı hesabile, 87 kiloda birer birer satıp sllı.irba.zla.ra. yed!rl-
oturuyordu. Elinde bir sürü gazete, bir müddet sonra vapur camlarının sa.bakalar İzmit K3..ğıt fabrikası. sa.- İsta.nbuldan Ali Afrlmet - Kocaeliden yorum. Artık namusumdan bıışka. sa.
mecmua, kitap vardı. Erkek bir aralık açılmasına. mahsus o kuşak gibi şeyi lonunda. icra. ed1lml.ş ve İ2ırnl.tll spor- Envere tu.şla. galip gelmişlerdir. tılacak bir şeyim kalmadı. Bana. mer
bunlan Fahlrenin vazosunun yanına koparmış ve ca.mı da çatlatmıştı. Ka- cula.r İstanbullu sporculara büyük Her ild bölge ü~er galebe 1.1ıe bera- hamet et.. evine, çocuklarına, kan
koymuştu. Bilet memuru işini görüp marot gelip onun hakkında muamele -bir mJsatlrperverlik gooterml.şlerdlr. bere kaldıklan halde İstanbul güreş- na sevgi göster .. merhametli ol!• 
uzaklaştı. Genç o.dam ka.napenl.n üs- yürütmüştü. Becertksfae caımı ödet- Müsabakalar Kocaeli bölgesinde ağır çileri fazla tuş yaptıklarından galip Sultan Selim bunu duyunca: 
tündeki mecmualardan birini, gayet mt.,lerd.i!.. sıklet olmadığı lçln 8 sıklet üzerinde llan edilmişlerdir. Koca.eli güreşçi- - ~te. dedi, memlekette kadını, 
beceriksiz bir hareketle çekince vazo Daha bunun gibi neler neler ... Hele yapılmış ve şu netlceler almmı.,tır: Ierlnin son zrunanlarda. göst.erdl.kleri erkeği avucunun içi.ne almış olan bu 
pııketl yuvarlandı. İkisi blrden onu bir gün gene o şapka, pard&ü koy- 56 kiloda. İstanbulda.n İsmail _ Ko- faaliyet vıe elde ettikleri muvaffakl- sihirbazlar ve üfürükçüler saltanatına 
tutmak için ellerini uzattılar. Fahire mağa mahsus ağlardan paketini alır- caellden Yusufa. tll$a., 61 kiloda Ko- yelli neticeler iirerlne güreş ajaru derhal nihayet vermek zamanı gel
tek başına olsaydı belki vazoyu ya- ken kocaman bir şemsiyeyi lrlya.n bir caellden Niya211. - İstanbuldan Bektaşı. öğretmen bay Nuri takdir edilmiştir. miştir. Kadın ve erkek büYiicü ve üfü-
kalardı. Fakat yanındaki adam öyle ada.mm dazlak kafasına. düşürmüş- rükçü bulamazsa, doğruca evine git-
mana.sız, öyle beceriksiz, öyle telD.şlı tü. o günü az da.ha. karşrsındaldnden meğe, çoluıc çocuğiyle meşgul olmağa 
bir takım el hareketleri yapmıştı ld dayak yiyecekti Bu seneki milli küme Tehir edilen kupa başlıyacaktır. Her şeyden önce bu si-
kendisini de şaşırtmıstı. t ... e bunun için ""'""'- ile apka- 1 5323 ı· 1 1 · hir!Jazlan şehirden uzaklaştırmalı. · ~~ ............... ., ., maç arı ıra zarar a maç arı ı yarın yapılıyor Halk ı rd ·· idlni k Yere düşc!l paketten etrafa tatlı bir da.şlan cBecerikslz:t vapurda Ucen cha . · on a an um eserse mese-
şakırtı yayıldı. Fahire hemen onu ~d.i bir şey yapacak! .. Şimdi... Şim.- kapandı Galatasaray ve F'enerbalıçenin An- le kalmaz. Yerıuerin !llğlnl ve ser-
alıp açtı. Fakat kıymetli va?.osu tuzla di; !..:t diye heyeca.n geçlrtyorla:rdı. Bıı sene Ankara - İznı.lr - İst:.a.nbul kara seyahatleri dolay:ıslle tehir ed!- v.etlni sülük gibi emen bu slhJrbazlar 
buz olmuştu. Yanındaki adam nasıl Ve Beceriksiz de katiyen onlan faz- ve Eskişehir kliipleı1nin 1.ştira.ldle ya.- len kupa maçlarına ya.nn Fenerba.hçe gürühunu derhal zindanlara atınız. 
ar diliye<:eğinl bilmiyordu: la bekletmlyordu. Mutlaka bir şey pılan m.llll küme maçlarının hesa.batı stadında devam edileeek ~ Galat.asa.- Pad~ah bu hükmün tatbik ve ta-

- Affedersiniz... Nasıl oldu bUmem yapıyordı. . tasfiye edll.m1ş ve bu maçlara alt he- rayla Un.kapanı, Dem.irspoı1a Alemdar klbine Karaca. paşayı memur etml.ştl 
ki!.. Hiç de farkında olmadım.Pek de Bu adam her gün yaptığı sert ha- sapalr hakkında izıa.ha.t vermedc üzere ta.kımlan ka.rşılaşacaklardır. Galata- Ziyafet gecesi - istisnasız olarak: -
kıymetli bir ""Ydi zannederim... Bu lindekl blr sürü becer:iıksizlikler'- Fa- uh becl ba; Abdi . sarayla Unkapanı arasında büyük hemen herkes ellerini kal<iırm1': 

: ""' m a.w Y dı.in An.karaya ku et f r'k bul d ğund - Allah sizden razı olsun, şev,ket-
ku.mrum u telafi etmek için her enı- hireyi iyiden iyiye kendisiyle alaka- hareket etmiştir. vv a 1 un u an maçın Ilın! Allah sizi her ayak bastığınız ycr-
ri:üze hazırım efendlm!.. dar et~ti. Birçoklan Jca.şfyle, göz1y- Haber aldığımıza göre bu seneki he~r;:::mr~~~~~~m- de muzaffer etsin. 

Fahire başnı kaldırıp adama baktı le giizellği ile, konuşma.siyle, ya;Iıut milli kiline maçlarında 20,147,11 lira da takıml Di:yıe dua ediyordu. 
Onu hafifçe paylamağı düşünüyordu. başka meziyetleri lle karşısında:k:inln masra.f olmuş ve buna. mukabil 14 bin r an a.ynl küme klübfi ol- * 
LA.kin zavallının yüzünü görünce he- al!knsını uyandırır. Bu delik.anlı da 823,29 lira varidat elde edilın.LşıtJ.ı'. ::;rı:~~ll=~=~:: Padişahın yanıbaşında ayakta du-
men vazgeçti. Dellkanlı pancar gibi buna ancak beceriksizliği sayesinde Netıcede milll küme maçları 5,323,82 ran kahraman Sancanın birdenbire 
.... ..+ ş •--kl d --•- la.b:ı-~··ı ,._ .... - müsa.baka Ue kupa maçlannm llk tur-.... zarmı'i.ı. &IU.L arın a ter taneleri muvau ...... o LUUAg~. ....,..,, zarar..., ~pamıı.J.ftır. Bu zarann canı sıkılmıştı. Onun da bir derdi mı 
pırıldıyordu. Derin bir mahcubiyet Hem onun hallerlnl pek cana yalcın 3 bin 11.rasını Beden terl>lyesl um.um lan nlha.yetleneceğinden burulan vardı? 
içinde idl. O kadar ki Fahire: buluyordu. Birçok kadınlar için er- müdürlüğü, 2,323,82 J.ira&Du ına.çlara ~=ktlıc:rşılaşnıalar daha heyecanlı Sanca bir aralık Karaca. paşanın 

- Esta~inıllah ... Sizin kaıba.hatlniz kekte ara.nacak en müı'.hlm meziyet fttl.mk eden klüpler ödeınişlerdlr. kulağına ~ildi: 
yok... Ben paketi oraya koymamalı becer1k.l11llctir. IAkin ~ gariptir kl Bayram turnuaaı - Devletlim, sizden bir dileğim var. 
idim!.. derneğe mecbur oldu. becerikslz delikanlı yaptıtı bir sil.r11 Boksörleri davet - Ne istiyorsun? Söyle bakayım .. 

Adam: ~ylerle Fııhlrenin gözünde pek sem- İırtanbal Bö~eısin.clen: Kurban bayramı tatilinden tstltade - Beni sevdiğinizi bildi~ için, si-
- Fakat!.. Fakat ... diye Jrelı:eledi, patik bir insan olmuştu. ı _ Yalcında yapılacak Anıkar& _ edilerek Fen~rba!hçe - Beşlktaş - Ga.- ze güvenerek söylii.yorum: (Babı Tu-

mahcublyetten sözün arıkasını getlre- Her günkü vapur ar'k:ada.şlığı eııım.a.- İstanbul boks mfisabaltalanna hazır- latasaray ve İstan'bulspor klüplerl mal daki kambur büyücüyü en son-
medi. sında blrblrleriyle tanıftıla.r. Bir. gUn llk olmak üzere 281121941 puar a.ıc- arasında turnua şeklinde bir sert maç raya bırakın! 

Vapurun yakla.,~ığı ilk iskelede ye- erlte<k şunlan a.nJattı: tamı btr teşvik müsabakası yapılacak yapılması dilşiinülmektedir. Klüp !da.- - Ne o ... Sen dıe mi büyü yaptın-
rinden fırladı. Pardösüsünü dellkll - Becedksizllğim yüzünden dO&tl&- ve müsaba.kalara her kategori üzerin- reelleri bu iş için temaslara. başlamış- yorsun? 
del!kli ağlardan alırken bu sefer ora- nma, ah'baplanma, ar'kadaş.Ia.nma de bolcsörler f.1tlrak edebileceklerdir. laroır. Bir anlaşmaya. vanlflğı tak- - Buraya gelir ~lmez bir kadma 
da bulunan bir erkek şapkasını yere birçok zara.rla.run dokunur. Daha st.- 2 _ Beyoğlu Ba.lkevinde yapılacak dlrde KUl'ban baymmının son üç gü- tutuldum, devletlim! Siz beni çok iyi 
düşürdü. Onu aldı. Tozunu silkti ve zlnle tanışmadan evvel o gilı'.el vaoo- oları. bu mi.IBabak:alam gfrece11.'. spor- nünde heyecanlı maçlara şaıhlt ola.- tanırsınız.. ben böyle gönü! işlerine 
sahibine uzun uzun itizar etti. Pek nuzu kırdım ... Fa.kat blllyor mustm.ıız cuların 26/12/941 akşamına k.adar cağız: demektir. kulak ve şhemmlyet vermem amma .. 
mnhçup, kıpkırmızı kesilmiş bir hal- ki henüz mektepte iken be:g.iın Is- :Lsim.lerint spor servisine kaydettirme- bu uzun kJrpikll, mahmur bakışlı Şam 
de uzaklwştı. mim cBeeertkslz Osrnaıı. dı. Hocam ıerı tobUP; olunur. 21/12/941 pazar ırönii yapılacak dilberi - gıeldiğLmiz gündenberl _ 

Delikanlı gittikten sonra şapkası bir gün: ---- Kupa maçlan aklımı aldı. 
yere düşen adam yanındakine mırıl- - Kalk Osman ... Al şu tebeşiri, şu Atatürk koıusu İst. Futbol Ajanlığından: Fenerbah- - Sana iltifat etmiyor mu? 
dandı: hesap meselesini hallet.- diye beni çe stadı: Saat 11: Alemdar - Demir- - Neden bilmem? Hlç yüzüme bak-

- Ne beceriksiz insan! .. tahtaya kaldırdı. Fab.t biraz sonra Beden. tert>lyesi. umımı müdürlüğü spor, H: Şazi. Hayri, Zek:f. Saat 13: mıyor. Adamlanmdan biri çok kuv-
Arad:ın bir hafta geçti. Fahire va- ne yaptım bilir mJsin12l? tıa.raımdan tertip ve tanzim ed.l.lıen A- G. Saray - Unkapanı. H: A. Adem, vetu blr büyücü bulmuş. Bu adam olr 

zosunu kıran adn.nu görmemişti. on - Hesa.p meselesini hallettılın.lz!.. ta.türk 'koı}u.su bu sene de Z1 bJrlncl- Behaettln. Sadık. hafta içinde onu benim ayağıma dü-
.. H K t h kAnun cumartesi. günü bütün bölge-gun sonra ona gene vapurda. rasgeldl. - ayır... ara. a tayı devirdlmL lerde icra edilecektir. TeSl:>it edilen şilreceğlnl vadetti. 

Zavallı, Fahireyl görür görmez başını M~tep haya.tım da.ha. böyle inallll- * İstanbul Atıet.lzm Ajanlığından: - Sen de abdal gibi paralan dök-
önüne eğmişti.. Gazete okuyordu. Ha.- mıyaca.k beceriksfzllkleı-le doludur. programa göre Ankaradakl. k0f1U 12• Atatürk koşu.su 27/12/1941 cumartesi tün o kamburun kucağına .. değil mi? 
va güzel olduğu içln yanında.ki pence- Buna. rağmen mekt.eptcn na&! çıktım. diğer bütün bö~lerde koşular 4 kl- günü saat 15 de aşağıda yazılı parkür - Ne yapayım, devletlim? Kırk yıl-
reyi açmıştı. Buna hAlA hayret ederim. Ulcln ha- lomela1e \U.erinden lroşulaca.ktı.r. Bu ürerinde yapılacaktır: da bir kere size bir işim dü.ştü. Allnh 

Bir aralık açık pencere önünde ga- başladırnsa beeerücslzlik peşim.den mühim koşu için İstanbuldan Anka- Taksim rueydanı - Gümüş.suyu cad- askına. unutmayın benim bu dileğimi . 
te 1 · bıra.'kmadı. Sanki o benim en samı- raya beş kişilik bir atlet takımı gide- desi - Gazhane - Dol ..... "'!bahl'e - Baba Karaca paşa·. ze s nın sahifelerini çevirirken tuhaf kt.lr ş ~ ır~..... T ,_,..._ u.u.. v 

bir şey oldu. o esnada hafif bir rüz- mi, en candan, en vazgeçilmez dOd- ce · e """'i" a~ efendi - ~eli Tekke sokak - Çav- - Merak etme, Sarıcam! dedi. B1U>ı 
· tumdur, benden bir ., .. ı...ı- olsun ay- M>ldeainden başla.yarak Maç.kaya. gi- d S dd T gar çı.km.tştı. Gen~ ad.a.m ellndek.l ........ -y.... dl lm ,ft_,_ ıl arcı - por ca esi - Taşlık - Maçka uma'da:ki kambur büyücüyü en son-

rılamaz ... Evve"' mem~ .. 0, ___ kalk- P ge e o ....... ,,.... yap acaıktır. Anka- ır,b1 Kil .~ ... Çıttı b 
gazeteyi uçuruverdl. ..... \.&4' J.J.J.Jk.>ö~ ..ıil.....,.,,, 1 ı..-o.. ul R ~ası - Çu.o. 1k yolu - T~ş- raya ırokırım. Sen de o zamana ka-

tun. Beceremedim. So~- M __ __.. h" - raya 5 .... """."" 0 a.n .... uo;r .. c ara. ım la - Ta'·-ım Bft'"·-sı a"'--ı - T"kslm ... h ·r k t Faıhire bu manzara kar".ısında. ken- ,=.., "~"'~ ...- 11.xa•--d riy""""t edecektir """ ..... 1,,v ,.,.=> .. ....ar en l sı ı.ş ır ve: .-Seni kurtaraca-
y yatına atıldım. Beoeremed!m. Ne 1- .,.. """u _,... • meydanı. x. ı dl dlsfnl tutamadı. Hatifçe gülümsedi. ~ ı;ım.» ye vadet de işlnl çabuk yap-

0 başladımsa belerikslzlik peşlnm.den """'"""'"1
-·-

1111
""'"'""'

111
"'"'

111
"''

111m•-1111
- Koıpuya girecekler 24 çar""..,,,.,.a ak- sın. nunla beraber bu garip tabloya. •• t .,. ..... ...,., 

gü wn ın geldi, yetl.ştl. Bereket verstn sevdiğini bile anla'"'•"-tL Osrnanda. da şanıma kadar Atletl.7Jm Ajanlığına 
· 1en birkaç kişi daha vardı. Genç ki b b ~ 

k::ı.dın içinden: «Aman; hakikaten ne a a.m blrlmç kuruf} bıra.kmlştı. bir takım garip hareketler göze çar- müracaat edeceklerdir. 
beceriksiz adam!.. Bir gazete sahife- Velhasıl hayatta beceriksizliği. yüzün- pı~rdu. Niha}"et evlenme tekli.tini 
sı i den hiç bir rüya.sına. ul~ bir söyleyinceye kadar ne beeerlkslzllk-

n çevirmeyi becercmedi.11 diyordu. adamımdır!.. Şimdi bütun~ hülft6'"- 1 t edi ki' 
Lakin şu esnada delikanlının utan- ~<WoQr" er e m · ·· 

gaçlığında ne tonton, ne sevimli bir nmclan vazgeçtim. Bu becerlksl.zl1k Hele evlenme muamelelerini Fahire 
bende varken!.. olmasa Osman kendlbaşına. ka.tiyen 

hali vardı. G-€ııe her 7.a.nınn:kl gibi Fahire onu teselli ediyordu. Bir beooremlyecektL. Evlendiler. 
yüzü al çuha ·rengini almı.,tı. Gözleri yandan Osm.aru.n beceriksl.zl1ğl.nden Osman. 0 gece kansına: 

20/ 12/ 941 cu.m.artesı. günü ya.pılaca.k 
~çla.r. Fenerbahçe st.adı: 

lstanbııJ okulları tutboJluk heyetin
den: Ticaret L. - İ8t1klAI L. sa.atı 14, 
2 - Da.rüş.şafaka L. - Ka.b:ı.ta.ş L. 
saat 15,20 

••• 
Şamdaki büyücüler 
zındana atılıyor 

- Acaba. burada çok kalacak mıyız1 
- Padişah Şamdan ayrılıncaya k.ır.-

dar buradayız. 
- Ondn sonra? ... 
- Ondan sonrası kolay. İlkönce zin-

dan muhafızını büyüler, dilini tuta
rız. Ondan sonra birer birer Selimin 
bütün memurlarına bıiyü yapa.rıs. 
Hepsini teshir ettikten sonra buradan 
kurtuluruz. 

- Selim ya.kında gideeek mı dersi
niz? 

- Burada fazla oturacağını zannet
mlyorum. 

- Kı.şı Şamda geçirooek diyorlar. 
- Bütün bir kış mevsimini Şamda 

geçirecek olursa, biz de bütün kış bu· 
rada kalacağız demektir. 
Şanım en çok ta.ıunmış büyücüle

rinden şeyh Mahmud El-asıell se~ 
telli sakalını kaşıyarak söze ~tı: 

- Bu zindanda.ki haşerat benl ra
hatsız ediyor. Eğer bütün kışı burada 
geçirecek olursa.k. benim gelecek ba
hara erişm.eme lmkı\n yoktur. 

- Alışırsın ya şeyh! İnsanlara s~ 
anlatmak kolaydır. Marifet odur ld, 
buradaki ha.şerata söz geçirip uzak
la.ştınnalı. Bunu yapmağa muvaffak 
olursanız, işte o zaman keramet 'f8 
muclzenize inanının. 
Şeyh Mahmud hiddetlendi: 
- A meHinlarl Hepiniz benim ya

nımda. yetişt.lnlz .. çoğunuz benim çı
raklanmsınız! Benim gooterdlltlm mu· 
cizeleri ne çabuk unuttunuz. Eski 
Şam valisi Seyid Ca!erfilmaeribtyl çok 
sevdiği karısından ayırıp kölesi Ncc
ıan•a bağlıya.n ve efendlslnln dlllnl 
tuh\u ben değil miyim? Meşhur mu~ 
harip All Saydavl'nln ellnl ve dilini 
bağlıyarak, dizlerinin dermanını kese
rek kendini yatağa düşüren ve Bey
rutıulan onun hücumundan kurtaran 
ben değil miyim? Hele şu günlerde 
gösterdiğim mucizelerin en büyüğü 
olan, Şam muhafızı Hasan ~ya 
Şamlı bir dilberi musallat edip o ıı.az... 
retin aklını alan ve yolunu şaşırtan 
kimdir? 

Bu konuşmalardan birçok hakikat.
ler ö~reniyoruz. 

Yavuz Sultan Selimin büyük bir itl
mad gösterdiği ve Şama gellr gel
mez bu büyük şehrin muhafızlığın• 
tayin ettiği Basan paşa da meğer bir
çok kimseler gibi bu tanınmış buyd
cüler ta.ra!mdan büyülenmişti! 

Zindan muha!ızlanndan ve ordu· 
nun değerli zabitlerinden Karamür
selli Acar MehJned sine stne zln
danlaro. sokularak büyücülerin k<>
n uşmalannı dinliyar ve ona göre ted
birler alıyordu. 

Acar Mehmed, Hasan pa.şanın sa
dık adamlarındandı. Bu konu.şmıı.Jl 
duyunca.: 

- Vay melniın vayı - diye söylen
di - son günlerde Hasan paşanın ko
nağına kapanıp dı§<-ırıya çıkmaması

nın sebebi şimdi anlaşılıyor. Demek 
ki bu devletlinin de başını yakmı.Ş· 
lar. kendisine bir kadın gönderip 
aklını ba;şından almışlar. 

Acar Mehmed o gün derhal zindan· 
dan çıktı, Hasan paşanın oturduğlJ 
konağa gitti. Paşanın kahyasını gör
dü: 

- Paşa evde mi? 
- Evde amma, blraz rahatsızdır .. iki 

yerde idi. kendisi bile koı1anağa bll4!1Ulll§tL Ha- - Hayatta hiç bir şey beceremedim. 
Fahire hayatında bu derece se- kikaten bu adam görülecek bir mah- LA.ldn mesud olmayı beceroblldlm ya.. 

Ziyafet gecesinin ertesi günü padi
şahın iradesi şehrin bütün sokakln.
rında ilan edlldi ve tıı.nınm.ı.ş büyücü
ler, sihlrb:ızl::ır, üfürükçiller birer bi
rer toplanıp zindana atılmağ:ı. baş
landı. üç gündür dı.şanya çıkmıyor. 

Yimll bir beceriksiz gömıedlğin1 hatır- Iuktu. en büyi.i:k beceriklilik de budur ... dedi. 
la.dı. Utanmak, kızarmak delikanlıya. Fakat gene de onu sevimll buluy0r- Fahire güldü ve kocasının kulağına. 
bayağı yakışıyordu. du, hayata ~ son deteoede nev- fısıldadı: 

Genç kadının bikaç v:ı.pur arkadaşı ınid olan bu CI1teğl teselli etmekten - Artık beceriksizliğe veda et.mell-
daha. vardı. Onl:ı.r da adamı tanıyor- kendini alamıyordu. sin ... Ev bark sruhlbi adam oldun ı. . 
l:ı.rdı. Hatta arafannda. ismini tBece- Böyle böyle faı:'k:ında olmadan onu Hikmet Feridun F-s 

Halle yardunile Türle gençli
gım kanatlandırmak yolwıda 
çalışan Hava Kurumuna Üye 
olwmz. Kurban b~amı bunun 
için en gijzel bir vesiledir. 

Latif çavuı önde, doktor H~ takıldı: 

Köşede bucakta kal~ı bıiyüC'iler 
de aranıyordu. Kendiliğinden gelml
yenlere üç gün mühlet verilmişti. Pa
dişahın lradı>slnde şnnlar vardı: 

cıŞu.rada burada .$aklanan büyücü
ler kendiliğinden gelip iiç gün içlnd!l 

- Sen paşanın rahatsızlığından 
emin misin? 

Kahya. yan göz1 e Acar Mehmedi b-Ü
zerek güldü: 

- Bir ins:ı.n hast.'L olmasa, yatakta 
yatar mı? 

<Arkası var) 

ET KADER! il: Fahı:i arkada hep birlikte gazino- - Çavuş hala ~lenmiyecek 
nun yolunu tuthılar. İki arkada~ tam ıı:in) 

ı yorsunuz) değme babayiğiti aldaı.abilirdi. U-
rni· - Şı...nu demek i:ttiyorum ki, zen- tif çavuş, kolay kolay tuzağa düşen 

Aşk ve macera romanı öğle zamanında, Bostan adaya gel- -Ne münasebet beyim, 
gin bir izdivaçla mali vaziyetinizi adamlardan olmamasına rağmC'P. 

bekar· diizt:ltnıek İstiyorsunuz, dedi ve jla· j oğlanm bu scımimi hali, düşüncelC"' 

Tefrika No. 117 

Bir saat 8onra doktor ile F ahriy.i 
götüren eandal, Bo.tanl:öyü aduı
sıru.:ı koyuna giriyordu. 

Bostanköyü, Marmara aabillerin
de fİrİn bir adacık.tir. LI.tif Ç&TilfUD 
gazinosu, sahil kenann<la bir tepe 
üzeninde inp. edilmiıti. Marmaıaya 
güzel bir nezareti vardır. Ada yflln
yeşil hır balıyı andırır. Ovarda kıT
rekler, barbunyalar, mercanlar aÜ• 
rü!e halinde dola,ı.tar. Ytrnlanm 
bu zümrüt adamın l'1yılarmda kur
muşlardı. İstanbulun meraklı balık· 
çılan bu güzel adayı stlc sık ziyaret 
ediyorlardı. 

Mernişin sandalı sahile yanqtığı 
.:aman Latif çavu~ ga.z.inoeunun 
önünde durarak etrafı aeyrediyordu. 

Sandaldan çıkan adamın. do.tu ve 
devamlı mÜ§ter.isi doktor Hatmet 
ile arkadaşı olduğunu görünce, sa· 
hile koşmuş, sandalcının uzattığı va
lizleri alırken, doktora da, ziyereti· 
ni geciktirdiği cihetle. 90rZ.enİ§e kal· 

mişlıer.di. Gazinonun mutfağından hk sultanlıkıtır. 
Nakleden: (VI • N4) insaiıı imrendirecek derıecede itti.ha- - Doğru amma, herkes aıenin gi-

i.yer balık yemc4tlerinin kokulan bi düşünmüyor. Balı:, arıltadaşım Fah· 
kıtznlfbı geliyordu. Lltif çavuş, hizmetçilere, ri bey bekarlığa veda ·eıtmeğe karaı 

- Doktorcuğum, gözlerimiz yol- gaDııonun Mannaraya nazır en gü- verLliş. 
lar<la ltaklL Gikı geçmiyor ki. sizi zel yerinde iki ~aı içİlı hir ma- Latif çavut. gözler.ini Fahriye çe· 
anmıyabm. Şimdi Boatanköyüıa eıı • kunnala.nnı emretti. H8.fmet ile virerek sordu: 
güzel m8ftimidir. Mum.aranın na- Fahri de ellerini yak.amalı: ve kendi- - Deme&. heye.fendi, hüırıriyetini 
dide baLklan. .W bekleyip dunı· !erine çekidiizte vennle!k iç.İn odala- feda. oetmeğe karar vermiı öyle mi) 
yonar. rma çdcmıola.rdı. - Eveıt. 

Doktor. bu ealı:i Cloetunun tNlı İki arkadaıı im çeyreık saat soonıı - Her halde bu kararı, bir aebep 
ıeızen.itlerin.i c.evapmz bırambıdı: maMıınm etrafıaa kuru1muşlarclı. talı.tında olsa gerek. 

- ValWıi çokt:anberi ~ iıt- Levreft ha,lama.11, Atakoz aa.lat.an. - Doğru kıeşfettin; kendisine 
tiyordum amma. itlerim meni olu-- dumanı üetünde bat4Nnya ı:akarası zengin bir gelin buluMam evlenmek 
yordu. Adc.a.dafun Fahri beoı( de ta· f)eyaz örtülü yemek sofrasını dol- niyQ~de. 
Dll'SJDIZ. dutmuştu. Latif ÇM'Uf, aozunu ~yen 

- ETet. hiT iki defa adamıa Kd~ İki ark.adaş iftiha ile yemeğe baş· eski bir askerdi Fahriyi uzun uzun 
mifti, ladılaT. Latif Ç&VUf da bizzat onlara teclkik etıti.k.ten aonra: 

- O da benim gibi be.lığa me- bizmet ediyordu. - Beyefendi, o kadar aşağıhk bir 
raklıdır. Çok temiz bir aile çocuğu~ Fahrinin Bostanadaya. ge~ten a?am mı lc:i., e....tenmek için zengin 
dur. Temyiz lzaandan irfan beyin mabadı.. halı.Jc .Mama~ için değil, bir Wın arıyor} 
biricik oğludur, istiltbali parlak bir Vehbi paşanın eslci emirberi Latif Eski çavuşun bu toık sözleri Fah
gençtir. ça"VUttan, fırsat hulurea bir aır ko- rin.in yüreğine işlemişti Bununla be-

Kafası matru§, vücudu bil' servi p.ınnakıtı. Fahri, esas meı9e}eye gi- raber, b8kin:Wı oğlu, istif~ bozmı• 
gibi dimdik duran Latif çavuş, dok- ri~mek i~n ftraat kolluyordu. yarak ve gülümsemeğe çalıtarak 
torun bu iz.alıa.tuu ~l.o d.i.nll- Doktoruın geve:ooeliği imdadma sordu: 
yordu. yetiıti. Doktor, aü}eırek gazinocuya - Bu aöz.larinüık ne demek .ieti· 

ve etti: rini açıkça meydana vurması, onu 
- Bununla beraber, maksadınızı kendisine ısındırmıştı. Dokto~ 

açıkça söylemektıen çekinmiyorau· dostluğu, baba:sının çok namuslu -v• 
nu:z. Bu samimiyetirrizi beğenelim; dürüst bir adam olması, Fahri içlıı 
bu da büyük bir meziyettir. de bir garanti te,kil etmez miydi? 

Fahri, çavuşun ağır sözleri altında Latif çavuı bu dii§ünce ile sözün• 
kalmamak için derhal cevap verdi: devam ederek: 

-- Maksadımı niçin sa!ldıyayım} - Vallahi sizi bu sıluntıla durum· 
Vaziyetim, hiç de fena değil. Ba- dım kurtaracak zengin hrr kadın ta· 
bam, memleketin sayılı hakimlerin· nu.ı~mı. evlenmenize delalet el
den bjri idi. Mali vaziyeyi çok iyi- mekıten çekinmezdim. Falc.at Cl!eıf)ıl 
clirı. İtibarı yerindedir. Ben ise yeni ıöy]iyey:im .k.i, buraya gdl!ll zerıgia 
otuzuma bastım. Vakıa birçok deli- amatör balıkçılardan hiçbirinin e-r 
likler yaptım, fakat tecrübe sahibi lenec ekçağda kızlan yok. 
de oldum. Bu itibarla serıvcte kona- Fahri: 
cak bir durwnda bulunuyorum. Ar- - Acdeye lüzum yok, sabrederi~ 
zu ~dersem babam gibi hakimli'k dedi rve altın taba.kasını çıkararak 
mesleğine intisap edebilirim. Çünkü gazinocuya bir Sipahiocağı sigara•• 
hukuk moezwıuyum. Gencim, din- ikram etti. Ça.vuş, sigaraanı, doktO" 
ç.im, şayet bir gün kendime bir rnes• run piposundan yakarken, Fahri, deo 
lek seçen.em, bu, muhakkak hakim- vamla: 
lik olacak. Zaten buna karar vermiı - Vak.tile Vebbi p~ın hizme-
gibiyim ya. tinde bulunduğunuzu bana söyledi'" 

la, doğru mu) diye sordu. 
Fahrinin bu samimi hali, gerek 

doktonın, gerek Latif çavuşun ho· - Ee"V"-et, doğru. 
~una gitmişti. Esasen F®rinin aTa· - Oğlunu da tanıyor musımuı:1 
81ra öyle aaınimi halleri va.rdı k;. (Ar.kaaı var) 
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aş, diş, nezle, grıp, romatlznrı 
Nevralji, Kınklık ve BUtUn AQnlarınızı Oerhal Keser 

dJ11ilell11i 
IH K#el'İlel'IHe 

ö"•" """'"'' 
~let .. Demiryollan ve Limanlan lıletme 
11 ~ . Umum idaresi llinlan 

.. 

Jledi79 Jr.dinh 

Güzel ve zarif olmakla beraber 
dakika PflllU aaattir. Her 

yerde ar~ 

Muhammen bedeli <T50- Ura olan 3000 adet p1rlııo gömme tapı kllld1 
a~aaı (8/1/1942) aalı dntl saat (14) on clirtte HaJ~ Gar blnuı 
dahlllndetı komls7on tarafından açık eblltme u.sullle atın abnacattır. 

Bu .lfe ginn&t late)'enleriD (58> Ura <21> kUl'Ufluk muvatb.t teminat ve 
taııunun tayin etUll veilaUcle blrııttıe ekllltme eöntl aatlne kadar komli
Jona müracaatları llı;ımdır. 

Bu lfe alt eartnameler tomllJ'ondan pan.ms olan.le dalıblmelrtlWlır. 
{11147) 

* Muhammen bedeli eı•lıda J&Zl}ı 2 llste muhteTIJ&tı detovll malzemesi. 
(2/2/1942> pazarteal güni uat 15,30 dan itibaren sıra Ue tapalı zarf usuıtl 
ııe Ankara'da İdare bına.mda atın alınacaktır. 

. Bu lşe girmek ıateyenleriıı llste lı1zalannda Juı1ı muvakkat Wm1nat lie 
bnunun tayin ettfli 't'eldkalan ye tet.Ufiertnl a)'J!l gün .-at 14.SO a tadar 
Komisyon Relalltlne vermeleri llzundır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme dalreslnden, Baydarpa
p.da Teaellüm ve Sevk lefllllnden datıtııacaktır. 

Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. sı Llra Lira 

~~~~~~~~~~~-

1 u.ooe 2625 
2 ~~ ~~ 

(1118'1) 

AYANLAR ve BAYLAR 
Müareıenıizcle üima laıdm .,. skek Kol ve Cep s..tJ.ic 
Maaa Ye O.Var aaat*i. Aba ve Platin nitan rizüldai. 
kıymetli t..ıarla IÜalii Çiçek " PIAld.r ve Yeni cŞenli
ye» yidüld..mia ....a kolelaiyow IMahmdanlulwwwu 
bildirmekle lrıesW e.-ef eyleri&. 

Ytlba ı ve Bayramlık Hediyelerınizi 
E s at magaz tarından 

• 
......... tecl ... ecliais. 

A.mt.: .......... Eminö .. No •• 

~--SÜMER BANK--~ 

1 DERi ve KUNDURA SANAYii 
1 

JdJB88ESBStımEN : 

1 
ı - Pabrltanus loUmal tefldlltı lfçl ve memurin lotantaıan için tes-

•••••••••••••••••••••••.. bit edllm1t olan pratt dalrellııde n kaplW zarf usullle on bet ----------------------....;....-1 kalem J1ıecek maddell mübaJU olunacaktir. . 

Acık Arttlrma ı"le ·----' 2 - YIJeceJı: maddelertnın cini, evsaf ve ml1tdanna alt 1artııame salı 
1 

ve cumartıell gilnlerl ölleden enel Slrkeclde KöpriiUl handak1 
aaw:•ı'Dlf BtfYtıg lda 9.lTit •bf btlromazdan ve cUter gtlnier Beytoz'da Müeaseeemlz mer-

Hl tık klnunun 21 lncl pazar gOntı sabah aaat ıo da Ta.blmde Jı:eıdnden aluıablllr. 
Yeni meJdanblın vQaında Mete caddesinde 12 numaralı Anıram ı' S - Talipler mtınatasanm tamamına veya b&r tımnma lftlrlkde aer-
Apaıtmaıun '1 numaralı dalrealnde mevcut ve memlettetımlz1n Jı:ahve besttlr. 
t1careU '1emınde gaJllt martaf bir f&bJa ald fe.kallde evatar ve aatre 

1 
4 - Tetllflertn 6/1/942 tarihine tadar Be7kpz'da Mü~ Tlca-

açıt arttırma Ue atııacatm. / ret $efllllne tevdi edllmeal Teya poeta ile gönderllmeal 11.zundır. 

:whn•hllfr. a. Jsde paDa kutulan imarla lsteyinis. 

l:J#l:l•J:Jı .... 
. Ze1tln1ailannan haUıtyıtinin aksini isbaı edene 

· - 1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese dik.kata l.tanbul Tlltün Cümrük Kemerli ıoka.k Z 1 No. 

-------- Tıh_241!7. 

- Belsamitol 
İdrar JODan lltlbabı.1e11l ve eak1 BBLBOÖUKLUÖU, İdrar zorlutu. Mr· 
ane ve Pronat Dtlbabı, Statn ve Koll Blstltlere. B6brek rabatsızııtıa
nna kal1I en mttemmeı bir UAç BBL8AMiToL'dur. BBL8AM1ToL tul 
!ananlar ~ •Jlh haatabklardan çabuk kurtulurlar. Bilttln Ec
zanelerde bulunur. Batlf deposu: 8am1 Aksu Bahçebpı İt Bankası 

arbmıda Rahvancılar aotat No. 5. 

Muhasebeci Aranıyor 
Askerlikle iJ.itiii olmayıp inpat iılerinde bulunanlar tercih 

edilecektir. Taliplerin yedleriadmı boaaerYil auretledıd bir mek
tupla (RC.) riimmile 176 posta k.nsu adresine söndermderi. 

Kazanç vergisi mükellef
lerinin nazarı dikkatine : 
lıtanbul Defterdarlığından: 
Ka&ano verıtıerlnln ıtıncı tatslt ted1Je mtlddeU Blrlncl Klnun 1941 

ayıdır. TablUerln Uerlde )'ilzde 10 zamla ve icra yalUe tabllllne mahal kal· 
mamak tlzere ayın miltelleflerlıı 'V'8rg1 borçlannı bu ay 80Dun& tadar balla 
oJduklan Malfye tahsil fUbe)ertne ödemeleri rica olunur. U081S) 

Tampon gresür garnitürü alınacak 
D. D. Yollan 8 inci işletme 

Komisyonundan: -' 
Mecmuu 12 kalemde muhtelif eb'atta d5825e lira muham

men bedelli «15500» adet tampon gresör garnitürü kapalı zarf 
usulile şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27.12. 
941 günü saat 11,30 da Alsancakta işletme binasında komisyonu
muzca yapılacaktır. 

İsteklilerin «1186.88» liralık muvakkat teminat makbuzla
rlle tekl1f mektuplanm usulü veçhlle muayyen vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ıamndır Şartname-
si komisyonumuzdan taleb edilebilinir. 5177 10805 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heye'ti 
Fen Şefliğinden 

Müsabaka tehiri 
2/1/942 cuma .ıtınn saat on dörtte 7apılacatı enelce UAıı edllm1t olan 

San1BUJ1 tehrl umumi imar pllnı avan proJeet milsabakamım l((Srülen lüzum 
üzerine 2 mart 1942 tarlhlne mtısadlf pazarteal gtınü saat 14 e tehir edllmlf 
oldutu llln olunur. (8971) UOMO> 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüt "100,, kuruıluldann tedavülden kaldınl
maaı hakkında: 

onmu. bir llralıklann darp ve pl:vuaya tlfl miktarda 91bnlınası be
rine 1/2/Hl tarihinden itibaren tedavtııclen bJdınlmıt olan 8'1mtlf 7b 
kuruşluJı:lann 112/'41 tarlhlnden beri yalnız mal sandıtlarlle Ttlrklve Cibn· 
burtyet Merkez banta.mıca ~ Merkez bankası bulmımı:van ;rerlerde Z1raa* 
ba.nkası •ubelerlnce yapılmakta olan tebdil muamelAtına 31/1/ 942 ak4aml 
nihayet nrtıecektlr. Bu tarlhtan sonra m~ paralar natlt olarak hloblr 
veçhUe. kabul edllmlJecetUr. 

Ellnde dmtlf yüz Jı:urutluk bulunanların 31/1/ M2 akıımma bdar 
bunlan mal sandıtıarlle, Ttirti~ Cümhurtyet Mmes banbsmda ve Mer
kez bankuı bulunmıyan yerlerde Ziraat bantt.aı fQbeJerlnde tebd1l ettir-
meleri llAn olunur. • (8382 - 11838) 

M. M. V. Hava Müatetarlıimdan: 
Hava mist91arbiı teknik taburu loln otomobil ve trattör maklnlstl ve 

meydan ve :voı lntaatm& vakıf ustalara lhtiJ&9 vardır. 
Verllecet tıcret mlktarlan yapılacak imtihanda glSstereceJı:lert ehliyeti 

göre 50-12o llra araamdadır. Taliplerin dlleJı:lerl lle Ban lıltıstetu'hlm& 
milracaatıan (9310> (11064> 

Pomlle taplamalı ve mqhur Ba,U Fa!lrlkaaı mamulltmdan em- [ Bu tarlhden sonra gelecek tekllfler nıan itibara alınmaz. 
.ım bir J&talc oda tatımı: Kenadan oJID&h gayet gtıııeı Ur1 bir divan Jı&--LuJ denız• .komutanlıgın"' danı 
toıtutıan " pel'deled: oeYls taplama ga,et zarif J'9fllıek Qda ~: uuuı 
Sabfb!n!n plAnlan 88ertndt huawıl sutette yapı1mJI ve mqh~ Plal, llJI""'••••• Yıldıran motörtlnde tlcretle ealıftınlmaJı: llere bir ırıot&cl maöılısW 
tTnln mamullı& ~ bir asrl JtOtQphane, au ve•a6ıJt oyqnian IJj NEZ~ DIY1P QEÇMEYINlz ... ••---- ihtiyaç vardır. 
müeznıei\. ve krlataldaıı ve bronzdan mamul enıaallb bir aaJoıı haq.. Verem, Bro:ıtit, Zatürre, Crip. Nezleden Celi· İsteklilerin &f&lıda JU1lı vea1talarlle birlikte Kuampapda bulunan 11-
zu; Amu1tan meıeslııden mamul 1&1et zarif ı;.outa XV. ~ J'IRh""t . ~ () M E N T A L taııbul Deniz KomutanJıllna mtıracaatıan. dll'lb 
ve 1k1 aandalJa: .-1• nadir bulunan 2 adet PortuJı:ez bllyGJı: dıvar ta- \::il 1 - Niltua cüzdanının iki kıt'a sureti 
batlan; pyet b11Dflll bir J'&llı boya tablo; IQuvazone Port-Kart, , 2 - Aslcerlıt terh.Ls veaıtesmm SW'etl 
JeP:venl Pfet ıtıze1 bir l'r1cidalre. lll8fhur Lafaye& marblı 13 lAmbalı Nal~ korur ve nezleyi kökünden k.eaet. S - Qabftıtı yerlere alt bomentsıertn surett 
ve Pibplı em.ımz bir Radlo. 95 ı>areadan mtıreldtep ve husuit kutusu ...... ••••• 4 - Matlnıatllk motörcü f&}uıdetnameslnln sureti 
ıotnde p;ret iatU çatal bıçak takımı, ~fhur Alman Eterna markalı Ec~elerden ısrarla GOMENTAL arayınız. 1- Altı adet vesika fototrafı. 
yep7eııl ... blsltlet. tamam bir Kamping takımı, güzel bir AJman pi- --""'='"-:----------------------
ıınoau Kab e in r dtkis maklnaııı: Anadolu ve aldan. T ~prak MUıaulleri Ofiıi lıtanbUl ŞUbeainden T. H. K. Bursa Şubesinden 

Tramvay pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
llMl senesinde ver İniş olan t "UDvay past.>lan l 'l 942 tarUılnden U!ba

reıı Beledı7e Meclisinde tanzim edilen listeye göre tebdllen veya yeniden ve
rılmeye ba~nac ğınd'.ln Uglll zentın iki kıt'a fotolratıarlle bµ-~ nfba-
7et ıo ı 194:! tarih n kadar elektrik. Tramvay ve Tünel lfletmelert Ummn 
Mudürlük k l~m.ne muraeaat etmeleri rica olunur. cltıBSi 

fUbemlzln ·muıttellf •n11lerlnde 50 - 120 Ura kadro tahsisatlı memu- . Tirit Bava Kurumu Bursa tubest t.aratmdan bu aene Kurban ba)'?'&IDID· 
~tlıre blltmttban memur abnaeattır. Bu münhallerden tW> - 100 llra talı.. da toplanacak olab. Kurban deri ve barsaklan 1 blrtnclklnun Hl tarlhln
..ilaatlı .olanlara Uae ve 100 - 120 liralıklara da yökleJı: mektep mezunlan ba· ün 22 blrÜıclklnun 11Ml taı1hlne tadar 21 gün mllddıetle açık arttırma1a 
l'l'me IMe alablfeceli:lerl UCretıe tayin edileceklerdir. çıkanlm14tır. 

Afa«ıdakl Jfabul tanıanrlı haiz taliplerin 25/12/1941 peqembe gtlnll iateklllertn tartnamelertnl görme- Qzere istanbul ve Bursa fUbelertnc 
su~ H de yapılacak tmtıhqa lştlrlk etmek u.ere 24/12/lHl akpmıoa ta- pey silrmek Qzere de ihale gtınll Bura pbealne müracaatıan 11ln olunur. 
dar: ltzumlu vealkle bltllttıt ıubemtz.e milracaatlan llAn ol~ur. ıllltb (108'13) 

Kabul tanlan: 

ı -- Bn u U8e wys; buııı,. muadil bir meıttep mezunu bulmı$& 
2 - A*erlltle 1lllll olmamlllr 
1 - Yqa 18 den apl1 tO daıı JulWl olmamak. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 


