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Amerikahlar 
Maniella'yı 

boşaltıyorlar 

B. Hitlerin 
yeni taarruz 

planı Şimdiye kadar harpler - ön
ceden sezilmiş de olsa - zamam 
belli edilmeden, ansızın başlar, 

gizli tutulmuş bir plA.na göre 
düşmanı İızçok gafil avlardı. İki 
senedir gördüğümüz yıldıran 

harpleri, strateji marifetleri hep 
bu şaşırtma. temeline dayanıyor. 

1 - Singapur ve Filipln'in 
vaziyeti, 2 - Fransanm Afrika 
üsleri ve Atlanti.kteJd adalar, 
3 - kuvvetlerin en iyi şekilde Başveki~ Maliye, Ticaret ve Ziraat Japonlar yeniden 2 yere İngiliz gazetelerinin 

haberlerine Londra 
mabafili inanmıyor 

JrullanıJması V kili • u .. him beyanatta bulundular asker çıkardıla~, vaziyet e erı m çok vahim 

Şimdi işlerin şekli büsbütün 
değişti. Her taraf, baskırunı yap
tı, plft.nını meydana vurdu, stra-

A vuıtralya, Yeni 
Zelanda harp bölgeıi 

sayılıyor 

tejisini kullandı. Fakat eınıme- Vaş.iııglon 24 CA.A.) - Rooscveıt 
ile Churchlll arasında hn.ten müzak.e

ıniş kuvvetler karşı kar§ıya du- re edilen mevzuların başlıca" üç kısma 
ruyor. içinde bulunduğumuz kış, aynlabllecetı zannedilmektedir. 
harbe girmiş devletlerin her çe- ı - Uznk Şarkta ve bilhassa Si.n-

şı.t kudret kaynaklarından isti- gapur ve Flliplnlerde tehdit altında 
bulwıan İngııtz ve Amerikan merkez

tade ederek olanca hızlarile hü- ıerinin müşterek müdafaasına mü-
cuma, yahut bütün dayanma tealli.k meseleler, 
kuvvetlerile müdafaaya hazırlan- 2 - Fransanm Afrika üslen ve At-

i lantlğin ortasında bulunan mahaller 
dıkları mevsimdir. lkbaharda gibi Alman Jstild..sma maruz knl:ıbile-
yeryüzü, tarihte misli görülme- cek mühim noktaların himayesi. 
miş bir boğazlaşmaya sahne ola- 3 - Umumt bir strateji kurulması 

ve mütekabil vasıta. ve kaynakların, 
caktır. harbi kazanmaktan ibaret olan mü§-

Bu iki taraflı hazırlık, bilhas- terek gayenin tahakkuku için en fa.y
sa Almanya ile Rusyada, bugüne dalı şekilde kullanablleeeğl yerlere 

gönderilecek surette el altında bulun
kadar alışılmış bütün ölçülerden durulması. 
üstün, kimbilir nasıl hararetle İlk nokta hakkında Va.ş.ingtonda 
ileri götürülmektedir. ild cereyan vardır: Bunlardan ilkine 

göre Fillpinlerin müdafaası pek mü
Rusyada taarruzun durması, himdir. İkincisine göre Singapurun 

Ekmek karneleri eolere Jafıtılacak 
Ankara 24 (TelMoola.) - Büyük 

Millet Mecllal bugQ.n saat 15 do t.op
laridı. Butd.ayı koruma tarşılıtı ver
gisinin kaldınlması hattınd.akl ka
nun lı\ytluuıını müstaceliyet kararUe 
müzakere etm.14tlr. 

Emin Sazak ve Hlkmet Bayurdan 
oonra kür3üye gelen Başvekil dolct.or 
B. Refik Saydam dedi ki: 

- Arkadaşlar hükumetçe teklif e
dilmiş olan lı\ylhal kanuniyenln ka
bulü muvafık olur. Eskiden bu se
nenin mahsulünü Ofise satmış olaıılaı' 
hakkında kendilerinin tatmlnl için 
hükümet düşünmektedlt. Bu husus
ta bazı kararlar almaktayız. Bunu 
heyeti celllenl1,e arzederim. 

Bundan sonra sıöz alan Berç Tıir
ker: 

- Zlhnlml tırmalayan bir nokta 
var. Ekmek dört kuruş arttığı hal
de şimdi 40 para indiriliyor. Daha üç 
kuruş indirmek için Maliye Vekilin
den bazı vergllenn daha kaldırılma
sını mı lstemeU? O zaman bütçe açı
ğı meydana gelmez mı? Halbuki Mec-

Ekmek fiati 1 
kurut indirildi 
Ankara 24 (Telefonla) 

Mebus Bere Türk.'in bugiin 
Büyük Millet Meclisindeki be
yanatından da anlqılacağl gibi 
buğdayı konıma vergİsinin kal
dınlması ile ekmek fiati 1 ku
l'Uf indirilmiş oluyor. 

L 
Us denk bütçe istemektedir. Acaba 
Maliye VckUI bütçe zamanı yenı ver
gi mi getirecektir? Köylü tohumsuz
luktan şlkAyet ediyor. Ziraat Vekili
miz çlzmeslnı ayağına. çekmeli, ata. 
binmeli ve bütün erklını ile köyleri 
gezmelidir. Bu iş bundan daha. pra
tik bir şekilde halledilemez.• 

(Devamı sahife 2 IÜlun 1 de) 

Loncln 25 (Radyo 7,15) - Fllipln Londra 24 (A.A.) - Daily 
adalarındaki vaziyet hakkında dün Express Hitlerin yeni bir darbe vuıw 
gece Va.şlngtonda neşredilen son teb- mağa çalııtığını söylüyor. Yeni ta
llğdlr: arruz ıçın 4 istikamet gösteriyor: 

Filipl.n adalarıiıda. va.tilet dn.lıa faz- 1 - RU9Y8ya karıı büyük taarruz. 
la vahlmleşmlştir. Japonlar yeniden 2 2 - ·İngiltereyc taarruz. 3 -Tür• 
yere asker çıkarmışlardır. Bunlardan kiyeye karşı istila hatteketi, 4 - Co
blri dün asker çıkardık.lan Antımo- belüttarıka hücum etmek üzere 111-
nant'm 50 kilometre şimalinde Ma.oba •. .. k 
yakınında, ikincisi cenupta Bııtangas pany~ya yurume · . T. 

llft. et1nd Ma.>opgo'dadır. Çı.kanlan D.ulv Telegraph gazetesı de ur-
~u~tle~ miktarı belll detfdlr. kiye üzerine atılmak ihtimalinden 

bahsediyor: cBununla beraber Tür-
Japonlar e~l~e .. zaptetti:klert nok- kiyeden geçmek suretile Kafknsya-

talan çabuk buyütuyorlaı<. tstırn. mer- · .. h-
kezi olan Lingayen etrafında şlddetll ıya karşı hucuma geçmek pe~ mu 
çarpışmalar olmaktadır. Amerikan kı- tem.el bu1unmamaktadır.> .d!yor. 
talan adetçe az olmakla beraber tnad- Londra mahafılı 
ıı mukavemette bulunuyorlar. inanmıyor 

Filipln sularında. düşmanın 100 ka- Londra 25 (AA.) _ Almanla· 
dar nakliye gemisi bulunnuı.ktadır. rın İspanyaya karşı harekete geçe· 
Bunlar mütcııddlt kafilelere aynlmı.ş- ki . hakk dak' h b le · a 

1
) . ce en ın ı a er re ın n -tır. Hepsı kuvvetli deniz ve hava hl- B h b 1 · Al ı 

· dedi mıyor u a er erın man ar tara-
mayesın r. fı d k ld y • b" · · _ . n an çı arı ıgı V'C yenı ır sınır 

Hükiimet ve askeri kuvvetıeruı Ma- harbi tezahürü olduğu sanılıyor. 
nllla"dan çekilmesi dlişunfiliiyor. Bu Bulgaris.tan ve Türkiyeyi ilgilendi· 
hareket, Manilla'nın açık şehir llAıunı . 1 L b .... k iht' ti 
mümkün kılacaktır. ren şayıa an Ç01'. uyu ıya a 

kar1ılamalıdır. kumanda ve harp mesuliyetinin müdafaası bir numaralı hrdef ad
Hitler tarafından kabul edilmesi dedilmelidir İkinci noktaya gelince 

· kb h d bazı mahallerde bu sahada yeni inki-
üzerine, Almanyanın ıl a ar a, şıaflar beklenmektedir. Alman tazyi-
taze kuvvetler ve yeni si18.hlarla kl karşısında Vichy'nln tarzı hareke
taarruıa tekrat başlıyacağı açık- tt bu hususta büyük bir rol oyuaya

Firpin'lerde llngilizler Bar- Midway'a da Amerika Hariciye Nazırı 
ne diyor? 

ca ilan edildi. Hatta, Bitlerin, Al- caktır. 
{nanyada eşi görülmemiş çapta Beş cephe kurulacak 

vaziyet çok ce ve Benina' taarruz 
kuvvetler topladığı da bildirildi. Vaşington 24 (A.A,) - <Reuter) ~ 

Diplomatik muharrir Villlam Slmms. 
Bu suretle, Almanya, düşmanına yazıyor: Churchill - Rooseveıt müza-

çiddi yı alddar başladı 
önceden meydan okuyor, beş ay- kereler\ bütün dünyada muazzam bir 
lık bir hazırlanma mühleti veri- harp stratejisi tesis edecek olan bir 

yüksek harp şt1rasının temellerini ata-
yor demektir. caktır. Ayn ayn 5 ba/jkumandan 

Amerikan filosunun 
Filipin' Clen Singapur' a 

gittiğinden bahsediliyor 

Hareket hızla ilerliyor, 
alınan esir ve malzeme 

henüz sayılamadı Alman ordularının, kışlaklara emrinde s cephe kurulmn"ll kuvvetle 
çekilmesinden istifade ederek ile- muhtemeldtr. Bu cep~.ar, ağleb1 

ri hareketlerine devam eden ihtimal Atıantlk, Pasifik. Rusya, Ya- V:1şington 24 CA.A.> - Resmen bil- Karure 24 (A.A.) - Orta Şark 
kın Şark ve Çin olacaktır. dlrild1~1ne göre Luzon adasında Ma.- lngiliz umumi karargahının tebliğin-

Sovyetıer ise, bu fırsatı kolla- B. Roosevelt ve nllla'ya 104 kilometre mesafede Ba.- de, lngiÜz kuvvetlerinin Bingazinin 
makıa beraber, hiç şüphesiz ge- Churchill'in sözleri tongas ön1erınde d~a.n gemuerı bu- işgalini süratle tamamlamakta 01• 
ride, ilkbahar için müdafaa ter- lunmaktadır. Buraya asker çıkanlma.- d ki b'ld. 'li ş· ld Hi dl' 

Vaşingıon 24 (A.A.) - Salı günü B. sı muhtemeldir. Adanın her tarafın- u ar~ . 1 ın yor. ım~ e . n ı 
tiplerini de kuvvetlendirmeye ça- Roosevelt gazetecileri kabul ederken da muharebeler oluyor. Japon kuvvet- ve İngılız kıtaları Barceyı ve Bmga· 
lışıyorlar. Almanlar, Sovyetlerin B. Churchill de bulunmuştur. Cüm- ıert çok talktlr. Düşmanın taeytkl çok zinin batısındaki Beninanın mühim 
harp ve müdafaa sistemlerini öğ- hun-elsi B. Churchlll'i gazetecilere şiddetlidir. Me.nllla'ya bir çok tayyare tayyare limanını işgal etmiılerdir. 

takdim etm!.ş, bunun üzıerlne kendisi- akınları yapılmıştır. Burası açık şehir Daha cenupta zırhlı bir tümene rendikleri ic.in bu sefer ona göre k k 11 rol t B 
ne pe ço sua er so muş ur. · ilan edilecektir. mensup kollar, ricat halindeki düş-

hazırlanıp imtihan geçirmiş bil- Churchlll 1y1ce görülmooı için yüksek Denizaltılar bir petrol yeınlsıni ba- mana hücum etinişlerdir. Görünüşe 
gilerle işe girişeceklerdir. Sov- bir yere çıkmış ve suallerin hepsine tırmıştır. Japonlar Wnke adasını işgal .. b k 

11 
. at halindeki Al· 

nükteıt cevaplar verm:lftlr. B. Chur- etml.şlerdlr. gorıc, u ~ ar, .ne . . 
Yetler de Alman ordularının ta- manlarla Bıngazı kcsımınde kalan chlll pek clddl olma.suıa rağmen ara ..... 
a.rruz sistemlerini uzun boylu sıra gülümsüyordu. İngiliz Basveklll Japon teblıgı İtalyan kuvvotleri araama ıokulmuı 

Burneo açıklarında bir 
Japon nakliye gemisi 

babrıldı 

Londra. 25 (A.A.) - B. B. C.: Ja
ponlar Wake ile Hawaı adalan arasın
daki Mldway adasına tııarruz etmeğc 
başlamışlardır. Ada muvaffakıyet.le 
mukavemet ediyor. 

Wake adası Japonlann eli.ne geç
mezden evvel burada 'bulunan 400 ki
şilik Amerikan kıta.-n 12 hücumu püs
kürtmü.,tür. 

Londra 25 (A.A.) - B. B. C.: Fele
menk bombardıman tayyareleri Bor
neo adasının Saravak vUA.yetı açıkla
nndakl Japon gemilerine yenl bir 
hücum yapmışlar, 1 nakliye gemi
sini batmakta iken bırakmış'lardır. 

Londra 25 (A.A.) - (B.B.C.:) 
Amerib. Hariciye Nazırı B. Hull, 
dün gazeteciler toplantısında Al
manların pek yakında ispanyada 
harekete geçeceklerine dair şayialar 
olduğunu so_rlemiştir. Bu şn.yinların 
doğru olup olmadığı sorulunca na• 
zır: c:Doğru olduğunu sanmıyo
rum.> dem.iştir. 

B. Churchill'in 
noel nutku 

«Önümüzdeki müthiş 
seneleri unutarak çocuk

larımızın sevinciyle 
sevinelim» 

tecru .. be ettikleri için bu defa demiştir ki· (A A ) 1 bulunuyorlardı. iğtinam edil~ harp · la Tokyo 24 . . - mparator-
belki başka tu··r1u·· ve daha tesu· ·ıı· «Almanların Rusyadald zay tı şlm- l k • '- .h bl'"" a· malzemcsile alınan eair miktannı Londra 25 (Radyo 7, 15) -iki h 1 t ku u umumı x:ararga ının te ıgı: ır 
do .. vuş .. eceklerdir. İlkbaharda baş- d a de Alman aamızunun v- çok Ja on kıtalan bugün fecir vak- tesbit etmek imkanı henüz yoktur. Moskovada gece yarı81 neşredilen 

SOVYET TEBLlGl 

Londra 25 (A.A.) - B. B. C.: Noel 
munasebetlle B. Churchill, dun geceyi 
V~ngtonda B. Roooevelt'in aile fop
lantısında geçlrmlştir. Beyıı.zev'in 
önünde birçok halk bulunuyordu. Iki 
reis balkona çıkmış ve radyo lle nak
ledilen beyanatta bulunmuştur. n. 
Roosevelt, İngiliz ~vekllini aarkadıı
şını ve eski dostum. diye takdim et.
ı:nlş. B. Churehlll şu beyanatta bulun
muştur : 

vetınl ekslltmlyecektlr. Almanlann P 1 .1. h k 1 · bilh s 0r-· llkk. 24 ·· ·· 
lıyacağını iki tarafın da şimdi- çok miktarda stoklan vardır, birçok ti Luzon adasında bir mahalde ka- ngı .ız ava u~et en . assa ?,~et .~e .. ıgı: anunun uncu 
den bildig-i bu harp, tam manasi- mabenıe de ele geçlnnlşlerdlr. Alman- raya çıkarılmıştır. Bu kıtalar adanın ~ed~bıad~ A~elıay~ .. gıden yol gunu burun cephe ~~y?.°ca ~uare-

ya.da dahııt bir çöküntü beklememeli, diğer lc:mmlarındaki Japocı unsurla- uzerınde ncat halındeki duşman kol- beler olmuştur. Kalının m bır çok 
le bir ölüm dirim kavgası olacak- bu memleket.e indlrlleeek bir darbeye ril.! iş birliği yapmaktadırlar. lanna karşı hücumlannı artırmakta- kesimlerinde, merkezde ve cenubu 
tır. Bu taarruzu başaramamak, güvenmeUdir. 1940 senesinde yalnl.3 dırlar. Bu kuvvetler, külliyetli mik- garbidl- Sovyet kuvvetleri ilerlemir-
HiUerin son kararından sonra, kaldığımızı ve son inklşa!lan dü.şü- Amerikan filosu tarda otomobil ve bu arada zırhlı ler, bir kaç mahalli yeniden ele ge-
Almanyayı temelinden çökerte- nerek Allaha şükrediyorum.• Singapura gitmiş kamyonlar tahrip etmişlerdir. çinnişlerdir. 

B. Roosevelt Av~stralya ile Yeni ıu ,,,•111111u1111111rıu111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
bilir. Sovyet Rusya bu yeni sal- Zelandanın ha.:ı' böglsel içinde bu- Vicby 24 (A.A.) - Son vaziyet 
dırışa karşı koyamazsa, varlığ'ı lunduklannı soylemlş. B. Churchill üzerine amiral Hart"ın kumandası 
tehlikeye gı·rer, Kana.danın da a~ef hattında bul~~u- altındaki Amerikan filosunun Fili-

ğunu uave etm!.$t1r. Amerika Cwn- . d ld v b'ld' 'ü F"l 
Bu düşüncelerle, iki tarafın bu hurreis1, yapılacak görüşmelerden. pın en ~;n .ıgı 1 m yor. 1 ~-

Sovyetler Hollanda ve Çin hükfımet- nun lngılız f:losunu kuvvetlendır· 
kış nasıl hazırlanacağını ve ilk- leri ile hayatı nlll.kalan olan diğer md.. için Singapura gittiği zannedi-
baharda Şark cephesinde ne hükfunetıerln ve daal bir gayri mu- liyor. Singapura. İngiliz Akdeniz 
müthiş kuvvetlerin, son ümitle, haripllb hallnlde bulunan birçok A- donanmasından bazı gemiler gön
çarpışacağını kestirmek kolaydır. ~rlka cümhunyetıerlnln haberdar derilmesi bekleniyor. 

edlleceklerlnl söylemiştir. 
Hitler, yanda kalan Rus sefe- Hong _ Kongda vaziyet 

rini zaferle bitirmeyi, bütün me- = .. ==.==-.=_====.===== Ottawa 24 (A.A.) _ Amirallık 
SUll·yetlen· açıktan açıg-a yükl' e- k ..... a & e r z 

makamı vasıtasiyle müdafaa neza
nerek Alman milletine vaad etti- ret:ine gönderilen bir haberde şöyle 
ği ve bu defa Almanyanın zafe- Noel bizim değil ama, denilme'kıtedir: c.Hong Kongdaki 
rlle beraber şahsının şerefini de hayret? Kanadalıların vaziye!i naziktir.> 
terazinin gözüne attığı için, bu 

Bir gazete. başmakalesinde, Türk· 
kış Almanyayı az çok kuvvetten lerin Noel yortusunda eğlenmelerin· 
düşürecek biiyük çapta başka bir den acı acı ,ikayet ediyor. Çok bak· 
harekete girişeceğine ihtimal ver- lıdır. Noel, biriıtiyanlann dini bay
mek güçtür. Bundan dolayı, in- ramıdır. Türklerin, İsa gecesini eğ
giltere adalarına, yahut Mısıra lence vesilesi yapmaları .gÜ!'!"ç~:. 
karşı ehemmiyetli bir taarruz •. Fakat a~·nı gaze!e ·~ fikri _ilerı su· 

w • • ruyor: «Bı.z Beledıyeınm yerın:le ol-

Rangoon bombardıman 
edildi 

Tokyo 24 (AA.) - Japon tay
yareleri düın öğleden sonra Rangoon 
üzerine kütle halinde bir akın :rap
mışlardır. 31 lngiliz tayya11esi düşü
rülmüştür. -----

uBu sene yortuyu memleketimden 
ve ailemden uzakta goçirlyonım. Fa
kat kendimi evimden uzakta hlsootU
ğiml söylemek doğru değildir. Burada 
kendimi yabancı bir yerde duymuyo
rum. Ocak başında oturarak sizin No
el sevincin.ize iştirak et.mcğe kendlmJ 
haklı görüyorum. 

Hürriyet uğrunda çahş:ı.n l.tçi ve as
ker arkadaşlar! Bu a.cip bir Nool arife
sidir. Hemen hem.en bütün dünya bo
ğW11.lyor. Fakat bumda, davamızın 
haklı olduğunu bilerek her evde, al1ce
nap kalblerde bl.r huzur vardır. Yal.rul 
bu gece için tasalanm..ızı unutalım. 
Bu akşamı QOCuklarım.ız için saadet 
akşamı yapalım. Onlar Noel babadan 
hediylerlnden sevlntrken biz de önü
müzdeki müthLş seneleri unutarak 
onların sevtncile sevl.nellm. Ayni za... 
manda fedakA.rlıklanmız ve cooareU· 
miz sayesinde onlann nezih bir dün· 
yada yaşam.ak haklanndan nınhnım 
ka.lmamalanna karar verelim.• 

olacagı hakkındakı rıvayetlere --L T" ki · T-L-· · 
aa.n; o gece ur erın aıuun gazı- B d ki M k ik değer verilemez. Velev ki Alman- nosuna gibnesini bile yasak eder- rest o arına taarruz e s a, Romanya ve 

ya, plarunı değiştirmiş, Rusyayı dik.> Londra 24 (A.A.) - Dün gıece, Bulgaristanla münase-

Hindistan' da tedbirler 
Kalkiita 24 (AA) - Bengal'da 

fevkalade ahval ilan edildiği resmen 
ha.her vıerilmektedir. Uzak Şarktaki 
durum dolayısile Kallı:.ütada ve ban• 
liyösünde de fevkalade ahval ilaa 
edildiği. günlerdenberi Kalkütada 
bilinmek1ıc idt 

bfr tarafa bırakmanın zaruri ol- Bu düşünceyi Türklerin Noelde' Brest doniz iissü, lngiliz hava kuv- betlerini kesti 
duğuna karar vermiş olsun o eğlenmesinden daha yersiz bulduk. vetleri tarafından tekrar taarruza 

. d Noel, sadece bir Taksim ga:o:i:noıu,uğram1ştır. Diğer bir tc,k.il, Kolon- Melıı:siko 24 (A.A.) - Mebıika, 
zaman da Hıtler, .Alman or ~- mudlD'? Yahut Noel. Belediyeye, ya"da \e batı Almanyanın diğer Gnrı>on - Bu çorbııya berbat diyorsunuz nınn k rşı mas!ldakı bay Mac~rist~n, .Romanya ve Bulgariıı-
na O beyannamcyı ne~reder mıy- 1 hürrivet.i kaldıran garip vuifeler 

1 
mahallcrirıdek.i hedefleri bombala- uFt.vk~_ladc. dedi! .. . . ta? ?le aıyaeı münuebcıtlerini ıker 

di? Necmeddin Sadak ve haldL· mı verir? 1 nu~tır. ! MU§terl-Der al .. Sen ona ne ba.kıfor.:sun? .. O bi.ı: sana' muuek.kididu·ı ... IWJbr • . 
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( Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler ] 
w ·*+FE '* 

Buğdayı koruma 
vernisinin kaldınl
ması kabul edildi 

20 milyonluk r IHl ~ ;-p--;;-~n y ;;tnı. Papa mühi~ 
bir müttefik ~~~ -~- !!!!~=~tBE :P:eE±~~· bır mesaJ 

ordusu 
(Bal taralı 1 inci ~e) 

B. Abdürrahman Naci de qlünün Bu orduya malzeme 
tohum 1ht~acı bakkınde. ~ yuka-
n aynl beyanatta bulmımuştur. hazırlamak için bet aene-

Bundan sonra .kü.r&fzye gelen Mali- lik plan yapılacaknuf 

Japonlar Filipin'lere 
yeniden asker çıkardı 

neşretti 

,Yeni nizamın temeli 
olması lazım gelen 

4 maddeyi bildiriyor 

Jıe vekill, kanun liyfhasmm esbabı L•b 'd J ·ı J ki h k 
muclbesinlde Berç Tilrkerln sorduk- ı ya a ngı iz er i . mü İm mev İİ' Vali.kan 24 (AA.) - Papa ·~ 
1&.nna. yüule 90 cevap bulunduğunu, Londn J4 ~.A.- - Da.liy MAıll ga- oci PJe, Noel mesajı~ harbi, ha-
kaldınlan verg\den hasıl ola.ca.k açı- set.esi. ~: Va§l.ngtollda. ~ mil- ele geçirdiler • Şark Cephesinde va homhardunanlannı, llivil ahali-
lın fazla tah.sfntıa. k.ape.tıla.eağını yan 1ı:1şillk blr müttefi.k ordUı8U ?e 60 .nia. uğnclığı ~faletleri, C9İl'lerin 
IÖylemt,, ve demiştir ki: bin tayyareden mürekkep bir :ı.a.va •dd tJ• h b J ) 

- Şayet başka. sebeplerle başka kuvveti teşkil edilmek 1.stenlldiğl söy- şı e 1 mu are e er o uyor oeetikleri ıztıraplan Ye harbin getir-
nrglier Uıdası l!zım ~ iabll leni.yor. F'alra.t bu mühım ku'netıerl dili bü.tlin feoalıklan tütrih ctmdt-
bu elbet de bütçede düşünIDecettir. yet1ştirınek ve Jyicıe 1ıeç.b.1z etln* lA- tedir. Papa. fiddetli bir elem duy-

_.._ .......uı- ~-..._ --•-e Uuık 42-..ı....-: Filipm' adalarmdall nada kırvvetlerinin kumandam ve kt · d I ti daki 
T

• y kil" kü' •• d '6.1.lllU.lr. """'~u.u ........ .,-.. ... n uuw.u=ıı ~·...,. ma a, zıra, ev e er arasın 
ıcaret e 1 rıu e toplaııına.ı, bu malzemelerin fabrika.- Luzonda vaziyet ciddil~. Ja- kurmay reisi bu muharebeler esna- halledilmez görüş fark.lan yüzün• 

Maliye Vekilinden sonra. Ticaret lara. nakledilmesi. harp malzemesi ha- ponlar fimdiye kadar aeker ç.kar- amda ölmüşlerdir. Son 24 saat zar· ı den ya.kın bir sulılıü irnCfm dahilin-
VekiU B. Mümtaz Ökmen 8ÖZ almıf, llne getirilmesi ve cepheye sevkedil- dıklan noktalardan başka Manilla- hnda Japonlar adaya yeni ku\llVetler de göremem.ektedir. 
Meclise ferahlık veren ve şiddetle al- me8l 13.zımdrr. mn 110 kilometre cenubu garbi.sine çık.armışlardır. Vaziyetin çok ciddi Papa, ahllk prensipleri üzerine 
bjlanan beyanatta bulunmq Te ez- Harp matmmesl. meselesi en mMıim de yeniden asker Çtkarıru~ardır. Bu olduğu bildiriliyor. kurulacak yeni nizamm temelini teı-
eümle demiştir ki : meseledir. MMfıetiklet!n be4 .enelik kıtalar hafif tanklarla harekete .,_._ 1-·· 

- Hükümet, ordunun ve büyük oe- bir plan hazırlamala.n lflzımdır. Kıy- . k di A erik.an t bl'W• J O""T Malezynda yeni bir hadise yok- ıciA etmesi lazım gelen prensiples-

hl 1 rd 
~ .. •-bllkln .~ .. ...,,. te metli 1pUda1 maddelerin m~el mıl ş r r. ~- - l"'k] e. ı~ Amapo~- tur. ~I inde ılsrar etmektedir. Bu pren-

r e ea..ı mus...,. .u.•w.r-mı - z1 Jtal!Jl}a!nalc mıere mütterlkie- arın sayıca uetün u ennın en· • . 81p er, şun ardır: 
m.ln yolunda hububata el koymak lçln n!~a.rm yerini tutacak mamuller kan askerlerinin gayretini geride hı· . ~~· ~epheeı:. Mihver kuvveti~- 1 - Bütün milletlerin hürriyeti 
İcra Vekilleri Heyetince almJillf ka- m-'--' 1,....,, eder. raktığını bildirmektedir. . nnın nca. ti ve Bntanya. hların .talci. p ve aelimıeti hariç bırakılamaz. Kü-
rarnamelerle müstehlikln ve hayva- t:.=n _.... h k d ediy hı li l natının muhtaç olduğu gıdayı en ge- hazırlamak için bir püın tamim et- Japonlar ad.anın b&§ka noktala- ~re e~ . evam ar. Ki z er çülc milletleT, iktisadi zümreler jçin-
nlş bir şekilde kendilerine bırakb.t'l randa da taarruza geçmiılerdir. Az Bıngazı~ın .cenubu;14 vam:ııılı_ı.rj ~~r· de toplanabilir. Fakat miyai nizam 
gibi bilhassa tohumluk hususunda Yunanistanda ekmek bir zanwı içinde bu adanın jşgaüni çBae ve n~na~ e ~ geçırd"f Dllfher _ı1r· içinde hürriyet haklarına hürmet 
:malından diledlğl kadar hububatı • ı k · d"kl · 1 ı rçe o.mgazıye ıımen 1 er attı e edilm.e&i lazımdır 

r.ı ... l d kabul vaziyetı F~mı· ~~da bJ.Slte ı eAmn an .• ~!' ıydor. bağlıdır. Benina mühim ta..,..,...rıe li- 2 -· - Mı"llı' azl:'-'-ra im ,_ 
tendlsine bırakabllecet>"' e ve • 24 {AA) St f , ı ıpın.1er e u unan en""'n o- d 1 T brw· k ,,,,~ . uu.a zu etme~ 
lllin etti. Şlmdlye takadar 114:._.':111~on ltaIAtinad !-1 • • -1 • e anı: nanmasınm Singapura hardtot etti- manı ılr. ngı ızl tde w ıgı pfeak ç . esd~r bahis mıervzuu olamaz. 
kilo tohumluk muh ç yer eı~ zur- ya an )"CnKJen un ge mesı saye- w. d . b . ı d D"w ve ma zeme a ın ıgmı, at ıım ı- 3 - İptidai maddeleri ve •ervet 
ram emrine tahsis edilmiştir.> sinde Yunan halkı, Noel yortusu gmcf aırMazı'lfal yıa ar vkar rrhir.. ~g1 .. er lik bunların sayılmasına imlı:in ol- )eri fakir milletler bunlardan mah: 

.. b-~" _ı_ w• . 'ft . }a tara tan anı anın açı fe J an d w bildi . ' 
T icaret Veklll Be ... Türker'ln buğ- munase euıe ~mcgım çı tayın ° - ed'l V• d b h l ma ıgını nyor. rum olacak ıclcilde gashedecek mil-• .,. l 1 ı ecegın en a so unuyor. 

day buhranı oldu~dan bahseden rak alncaktrr. şgal makam an ayrı- J k 1 . p "fk b' Şark cephesi• Merkez mıntakasın- letlıerln, bencil hesaplan bahis mev-
sözlerine karşılık da demiştir ki: ca halkın en fakir tabakaları için yi- L-~~~ ~v~~t elrı Wasık 1 ted ır da Sorvyetlcrin • taarruzları devam zuu olamaz. Yeni nizamın teeesü.sü 

l'rd !ddi ve '- t • tmek üzıcre hazırlık ~an wısu o an a e a asını . . b k k 4 eh . • h . - Bu6 ay mevzuunun c yecea.: evzı e d • 1 . 1 d' B d el- ediyor. Rus kuvvetlerinin burada ıçın u no ta atı emnuyeti aız-
ehemmlyetll tedbirlere mem.ı teşkil yapmıılardU'. a ışga ~·.şer .ırG. u a. a evv . Al h t1 k · t d"ld · dir. Böyle hareket edilmezse kin 
edecek mahiyette olmasına :ra~en ................................ -• .. ••• ce ele gCÇJrdıklen uam ıle Hawaı man a armı yarma :ss e ı en k.ısk 1 k d 1 . h 
bugüne kadar halkın ekmek ve gıda arasındadır. Japonlann Pasifikteld anla§ılmaktadır. Alman tebliği bü- ve anç 

1 
uygu an )"eni arp• 

ile YBLi 

Dükkan cameki.nlan 

Ali - Emin ol Veli. dülcltan 
camekanlarını seyretmek bir 
z.Mı:.tir. Ve ha yalnız kadınlar
da değil erkdderde de vardır. 
Meaela aeyahatteeiniz. UzakÇ!P
hir tefrirde, gllnl günefli bir 
gıürıde ti)yle büyük bir caddede 
kocaman mağazaların vitrinleri
ni eeyTOde ede dola~ma.kl.. Fena 
l1l1 AIWı.a.,bıa L Hatta bizim 
Beyoğlu ca<ldceinde bile... 1.-iz 
f=Mr gününde, yürüyüş yaparken 
.Jü1tkan camekanlannı aeyret
mdc 81! zevk midir) -

Veli - (Acı acı gülıerdc) 
n-e'. lıarpten tJYVel yeryüzünde 
öyle bir zevk vardı Alil .. Dült
lin camekanlann1 •eyrctmek 
hakikaııcn büyük bir zevkti 1.. La
kin §İmdi bütün dünyada, en 
zengin memleketlerde bile diik
lı:Ar.. camekanlannı seyretmek. 
bir zevk değil, bir azap baline 
geldi.. harp bıı zevki ortadan 
. ....Jdırdı !.. Zira ıyeı-yüzünün her 
tarafında dükkan camekanı için· 
<lcki korkunç rakamlarla ejdeT· 
ha gı"bi bir hal aldı. Cesaretin 
ıva:rsa başını çevir bak ve :ııevlc 
al 1.. Ali ile Veli 

Atatürk koşusu 
Ankaradaki büyük 

koıuya ittirak edecek 
atletler 

bakımından herhangi bir buhrana keMre ~~ft knbul e~üı.,tir. t 
1

,. de ..... p- bütün Amen1can üslerini elıe itCÇiı-- tün hücumlann tardedildiğini bildi- ler~ yol aS~l .. chakl hr. d d 1 _ ~ft, CCua cwna gun saa 2 "" • d l . l l B · · · S t t bl"w. ba kil · 'T - ı a anma yaTl§ı ur uru· Ebedi Şef Atatürk'ün Ankaraya 
maruz bulundu~ mutaleasım ...-..a lan k v Ba ram tatıll ıısJdcnda mek ıste .iken an atı ryor. u ıti· nyor. ovye e ıgı zı mev enn l d s·ı·h . 1· . 'l"ı_ da 

it e Y
erinde görmeyiz İstanbul- aca e Y b 1 k d Mid b ... ele g,.,.;riJdigyini haber vermektedir ma ı ır. 1 a ıma ımn ve •ı an te • ayak. bastıklarının yıldönümü müna• 

Tar v • karar verecektir ara ya ın a way ve unu mu -Y"' • 'k' . Ld'di 1.. d 
da nadiren fırınla~ tehacüm oldu- · •• tealı:ip Hawai a<lalanna da taarruz C~phenin fimal ve cenup kı.nnla· rr ının tan 1 azım ır. ad>atiyle her sene 2 7 Birincikanun 
tunu görüyoruz. Istanbulun umumi Ekmekte karne usulu edilmesi muhtemeldir. nnda da ;ıiddctli muharebeler olu- cumartesi günü tekrarlanmakta olan 
nüfusuna göre bugüne kadra Toprak Ankara 24 (Telefonla) - Ekmeğin H K d uh eb lıe d yor. Batırılan vaourlar· (Atatürk koşusu) bu ecne de ayni 
Mahsulleri Ofislnln İBtanbula tahsis kame usullle satışına karar verilmesi ong. ong a m ~.r e .. r e· tarihte Ankara ve bütün spor böl~ 
ettiği miktar normal zamanlara na- fizerine her tarafta yapılan hazırlık- Tam ediyor. Bu mevlciı mudafaa Sivastopolda Almanların taarru• gelerinde yapılacakhr. Ankarada 
znran bir vn~atl alırsak şlmdi daha lar ikmal edilmiştir. En sonuncu o- eden Kanadalılar 'Ve Hindliler bii- zu şiddetlenmiştir. Bwada vaziyetin 6 Japon vapurunun yapılacak olan büyük ko~ Atatürk'· 
geniştir. Bazı vatanda§lar son gün- !arak İstanbul vllii.yetinde nüfus tes- yük bir cesaretle harbediyorlar. Ka- cidd1 olduğu bildiriliyor. ün An.karaya girdiği Dilemen •ırtla· 
Jerde ihtlyaçlanndan fazla 10-15 gün- blti işi bıtırllmil} ve netıce Ankara.ya batırıldığı bildiriliyor nndan başlayarak 12 kilometrelik 
lük ekmek aldılar ve sonra bunla_rı blldirilmlştlr. Her vll~yette evlerin 
dilim haline getirip kurutmak içın ve bu evlerde oturan nüfus miktan Karısının kaıı·ıı· Petrol ithaıı· Batavia 2.tf A.A.) - Felemenk ~ir m~sa~e küzerib~e .. k~~11aıak~ır. 
fınnlara gönderdiler. 10. 15 gün de- nın tesbiti dağllan fif)erle muntazam Hindistanı amirallik claireMıin teb- u kmuaa ali ayal 1 utubn_ 

0 
gtake er eln 

vam eden bu buhranlı vaziyeti biz.. bir ıoekllde ya.p•'-·-+ır. VUll.yeUerden 1·w· d k d _ı ·ıd· w· •. H 11 en ı)nıet at ot er ırer ım a . d , .,, ......... v ıgm e ay cw ıgıne gore o an· . . k d ki d" Ş h . . d 
anbarlannuzı açıp genl.ş şekıl e ı.ev- gelen bütün f;cıer ın .. ,. müsteşarlığın- d d . 1 1 B • b' ıftıra e ece er ır. e nmız en 

k "te ..,. .._,., 16 y d ki S itam Ofı"s mu"'du"'ru·· Mısırdan a enıza ban orneo nun gar ın- b '"'--'-- le · · R M k .. zint yapmak sure tile giderme .ı.'I - da toplan~ır. &Jın a u d .. J ki' . il b. u munnn oşu ıçın ıza a su., 
dik. Bu suretle herkesin karnını de- Kame usullle ekmek aa.tışına ne bı~akla 16 parçaya •• b t t" l 1 d"" d"" e uç ap~~ ~e ıye gemıs e ır Habip, f.§ref ve Dündardan mürek· 
»il _ 1 d - 1 rl \ d k 3' MUS e ne ICe er e on U petrcl gt:mıSlnl batırmışlardır. ı_ b' ak d "" k A-k "'' ba .. uarının a goz e n oyurm.a va.kit batlanacalı ıaı.tı suı:ette ~it . . s;ep ır t ım un a ıam 1-\.D araya 
suretile bu hMlseyi ortadan kalcbr- edlltmemlştir. Eğ-er bu usulün blrnn ayırdı dManillaL.24 (A.Ak .. ~ 

1
--: Ame;ıkdan hareket etmiştir. Ayni tarihte bü-

dık. evvel tatblt:tne limmı hasıl olursa Ankara 24 (Telefonla) - Bazı ra yoa· ınga~e~ or en açıgın a tün bölgelerde yapılacak olan koşu· 
Bu manız:ı.tımla efkan umuntlyeye dağıtma 1ş1n1 lıl4e müsteşarlıltının İzmir 24 (Telefonla) _ Milasta memleketlerden temin edilmekte Japon askerlenru nakletmekte olan lar 4 kilometrelik mesafe üzerinde 

flınu arzetmek istiyorum. ki İstanbul teftiş ve murakal>Ml altında beledi- •• . .... d v.. .1 d 1 ] · h 1. . k l l 1 üç vapur1.>n bahnldığını bildirmelc.- l k 
şehrind~ de herhangi bir şehirde de yelerle mahalle mümeesllllklerl, olnıı- Go~e Yem koyun e .-.mı a ın- o <ın petro lt a ının . o ay a§tm ma· te<lir o aca tır. 
halkın ihtiyacına kAfl miktarda ek- yan yerlerde de mahallin polis mev- da bir genç loskançlık ve ıüpbe yü- 81 hususunda mahallinde tedkikat Ç~ 24 (A.A.) - Amerika Yıl batı kupası 
mek verilmektedir. Ve bunun aksi tileri idace edecektir. Şayet karne zünden 16 ya~ndaki kansı Sultanı yapan ?euol Ofisi Umum Müdürü ajansları bildiriyor: İngiltere sefa- K b b y lbaşı t t"l 
bugüne kadar va.ki olmamıştır. Bun- usulünün derhal tatbfklne lüzum kal- bıçakla 16 parçaya ayırarak öldüı-- B. Talha Sabuncuoğlu Mısırdan reti dün gece, Bomeo açrklarında l . ~ an. ~y~amı d~t eı:. d" ab~. 
dan :ıonra da sizin müza.heretlnlz ve mazsa. emsen pek yn.kında f~t~cte müıtür. Kamil vaktiyle Sultanı ka· müıJbe~ neticelerle dönmüıtür. Ya- faaliyette bulunan Hollanda tayya- eük:ınkel~ı_.~sti .. a e e 

1 
edr baort • 

hükümetın aldığı tedbirlerle hiçbir geçecek olan dağıtma ofl.sl, .......... :m . • 4 . kında İstanb 1 d" ek 1 U l . . bi J '- .. .. Y uoumuz arasın a yramın 
zamnn vaki olmıyacaktır. Bu hUBUSU ~ft~-:ıa.,,....,. olan ~-.ınıcrc istinaden çınnıı ve evlenmışti. Kamıl, son za· u a onec o an mum re enmn r apon ~ruvazorune Vle ik' . d" d"' .• •. 1 . d y 1 

...-.u ._ ~ S k" · 1 d Müdür bwada Ticaret Vekaleti ve ta(yyar. gemiai olduğu zannedilen b ınckı ve or uncul gud n henn ~ ı • 
tavzlha mecbur k.aldı~dan dolayı bu işi tanzım ve idare edebilecektir. manda ultamn es ı mşan ısın a ·a .. t l.. .1 ...__ 1 d b ı_ •••• k b" . . b l k d aşı upaın namı atın a ususı maç· 
göz almış bulunuyorum lıald d t kı d - 1 ld w 1. k 1• ı ıe mus e~r ıgı ı e ~uas ar a u- cuyu ır geuı:ıye 1sa et CT' ay et· l l ak B "k' . · · Her iki e e ıp a ve nu us gözü 0 u~unu söy ıyere ~arısını lunmaktadır tiki .• b'ld' . t' ar yapı ac br. ayramın J ıncı 

Ziraat VekUi B. Muhlis Erkmen, tesbltl esı:ıamnda olduğu gibl evlere rahatsız etmeğe başlamış. nihn~t · ennı 1 ınnış ır. aalı günü Şeref stadında Fenerbah-
muhtemel bir kuraklığa karşı sulu nüfus adedine göre birer karne da- dün sabaha karıı kansını yatağın- İ Ş k h • d b" çe ile B-ikta•, Galatasaray ile ls-
mınto.kalarda nıısır vesaire gtbl hal- lhJ b usı.ııı h "'es Uıtiy""J d b zmı"rde arkadatı tar ar cep esın e ır -.. " ... 6' acaıt ve u c erA '"" dan kaldırarak köy yakının a ir a- te.nbulspor kar•ılaeı1cak ve beyra• 
tın gıdasını temin edecek maddelerin ,__.. km..... ıa k bu suretle stOk f d l Alm l" ""ld"" " ,,... 
ekilmesi için hükfımeen çok evvelden :ze m~a:z :rnyatla azalma~ tarlaya götüren Ka~il, Sul~nın ın an yaralanan po is an genera ı 0 U nun dördüncü ve ~ni senenin birin· 
tedbir aldııtını blldlrmlş ve bu~dayı 

1 
kt yal'Varmasına ehemmıyet vermıye- öldü Berlin 24 (AA.) - Şark cep- ci günü de Fenerbahçe stad111da ilk 

koruma vergislnln kaldınlma.sı hak- 0 acaEırkim.. • t• • • rek kadını bıçakla parçalamağa ha~ hesinin merkez kesiminde 24 llk!ta- günün galipleri ve mağlupları oynı• 
kındakl l~yiho. kabul edilmiştir. vazıye 1 ıyı lamıştu. Suçlu tutularak Adliyeye İzmir 24 (Telefonla) - Kantar nun günü cereyan eden fiddetli mu· yacaklardır. Bu maçlann galibine 

Bundan sonra Meclis raznamesin- Ankara 2t (Telefonla) - Muhtelif verilmiştir. poli :karakolunda bir münakaıa yü- harebeler eaasında general Berg• büyük bir kupa verilecektir. 
de bulunan maddelerin müzakeresi- ziraat mıntakalanndan alô:kadai' k'OO- zünd'Cn arkadaııı polis Halil Gürşen man, tümeninin başında ölmüıtür. 
ne geçilerek Lülebnrga.zın Karabeyli mi makamlara ıımru~ kadar gelen İzmir mekteplerinde tarafından tabanca kur§unu ile 3 F o~- açıklarında bir 
töyünden Süleyman oğlu Hüsmen haberler, bu sene ma.bsul vazlyctJnln yerinden yaralanan polit i:.nver Hı- Bir Fransız vapuru yandı Y-

Haylazın ölüm ceznsına çarptınlmaSı, ftmld verici olduğu merkezindedir. difteri zır tedavi altına alındığı Memleket Luenoa-A.irea 24 (A.A.) - Bue- yelkenli battı tayfası 
Ankara devlet müeS!eSelerl memurla- Şiiphesiz bu malfimat 'kışlı'k zerlynt İanir 24 (Telefonla) Şehri- hastah<.neııinde ölmüştür. Müddeiu- nos-Airea llmanında bulunan Auri- kurtuldu 
nnın askere alındık.lan takdirde aıa- hattındadır. Bunu tamamlayacak k I d ·· ·· ·1·1 k ·ı ı· H n Av C F d bi ealtla.rı maaşlara ait ve giimrüklerde olan yazlık zeriyat tı;1n hazır1.rklaro mizdc muayyen me tep er e goru- mumı IA. atı po ıs a 11 gır eza gay ransız vapurun a r yangın lzm.ir 24 (Tel·efonla) _ Çepne 
bulunan sun! elyaflı maddek?rfn tt- baf}anmıştır. Bu sene havalar: mah- len difteri vakalan üzerine tedbir· mahkemesine verdi, hadise yerinde l çıkmı,tu. Bu vapura kay!, olmuş na· iskelesirıden gece İzmire gelmekte 
haline datr :kanını Ilyihalan mfiza- su1 için fena geçmeml.şttr. ler alınmağa başlanmı,tır. keşif yapılmasına karar verildi. zarile bakılmaktadır. olan 40 tonluk, İzmir limanında ka-

EV 
Aşk 

Tefrika No. 122 

.. - - - yıtlı Zeynel yelkenlisi 162,5 metre-

KADER! 
işitrr..işti. ısaatlerde onunla dertleımeğe alış- d<.tkirhğı yapmasaydı, Melihayı ve miki.b1 .kereste ve 5 ton susam fıa. 

ve macera romanı 

Meliha mçın, saadetini yıkmıı m.ştı. Rcsuhi ile Galibe, hıer hususta bilhassa Galibeyi nerede tanıya- mulelenle Foça ~ç~klar~nda fırtına· 
idi. Evet niçin dudaklarının ucun- anlaşıyorlar, aralanndaki samimi- caktı) ya ~utulmuş rve dibı delıne~k eu al· 
dan hiç ayrılmıyan bu suale, makul. yelten, mihnet ve izbraplanna karşı Rüsuhinin iki hemşireye karıı be&- ~ga ~ılamıştır. Y el~enli batmak 
ve mantiki bir cevap bulamıyordu. koymak için ceaaret ve kuVIV'Ct alı· !ediği bağlılıkta. en küçük bir ben- uzere ~.~ ka~tan Çetınk.aya ve ~ 

Nakleden: (Va • NO) ~vdet, Karacabeye arkadaşlarile yorlardı. lik zerresi bile yoktu. Onlara bağ. ~yfa kuçuk bır aandal ile yelken" 
giderkıen, bir köıeye çekilerek hep Resuh.i, tabi Refetin yazı iiGretine )ılığı, bir karde,in hemıirelıerine ~den ay?1ar~k ~a.rab'!~un Mo~do-

Cevdet, alaka ile sordu: 11uu·•. metrôk binadaki odasında bu düşünceleri zı1minden geçiriyor, yaptığı umulmadık büyük zammı duyduğu muhabbete benziyordu. gaın nahiyesı sahüıne ıltica etmı§let' 
- Nedir bu ıey) a..-qbr-ı.a yapmak mabadile Kara- ark.adaşlarının muhSIY'Creeine karı~ ik. hemşireye müjdelediği zaman: Dört arkadq, çiAiğe •anr varmaz. ve bu suret1

1
e ~nlannı ~Krta~.!" 

D-- n --'-' hi od -'L: -'-- ·~ "d' lard Ce d d 1 ·ık l · _..ı._ Vehb' lardır Daltra ar .-;ereetelen Rr11VU" .n•~·P· nüswıiye tap er~: ~:r ÇJıugnıe gı IYOI' ı. v et mıyor u. - nsan gayretinin mükafatını 1 1§ erı mernum ı pqanın ~·. 
- Karacabey çifliğinden ayrılma- müstesna. bütün arkadaşlar neşeli En nihayet dört arkadq Karaca- muhakkak görür. Ben SJramı saıv- odasın: gezerek araştırma yapmak run ıline atmıfbr. 

6bn evve), medıum Vehbi pqanm ıörüni!yorıudı. Cevdetin gönül ya- bey çifliğinde Kadri kahyanın hanı• dım. Şimdi sıra aizin... Sazlerile o1du. Tuhafı ıudur ki patanın oda-
oda.mda arq.tırma yaptınız mı~ msı bpanmak §Öyle dursun, daima na unnışlardı. Re.suhi, çiflik halkı onlara da cesaret vıe kuvvet vermek sı aradan on bet sene geçtiği haldıe, Batırılan İngiliz tayyare 

- Hayırr kaoayordu. Melifıanın tatlı ha7ali, tarafından tanınmamak için palto- i$tem.işti. Resuhi Karacabey çifllğin- oldı;ğu gH>i duruyordu. Odanın için· gemisinin Unicorn 
- Fikrimce ite oradan bqlamak hiçbir an gözlerinin önünden ayrılmı- wnun yakasını kaldırmış. gözlerirıe de, Rukiye hanımın işıkı Yunan de em küçük tahrjbat bile yoktu. 

serdt. yomu. Mdibayı. m.Ucrim ve aşkına dıe aiyah bir gözlük takmıştı . Etraf- zabitile 0 feci düelloyu yaptığı evi ~alar, dolaplar yerli yerinde du- olduğu bildiriliyor 
Rüauhi: ihanet etmİf teWdci ettiği halde, bir ta derin bir sükGnot hüküm sürüyor- ırördüğü umarı mazinin acıklı ha- ru;~~lar~ı. . Berlin 24 (A.A.) - Ordu ba.fkumt\l)• 
- Hakkın var. Fakat ben Rukı- tiirl- gölnlünden aöküp koparamı- du. On beş sene evvel, bırakmıt ol- tıraları, gözlerinin önür.:le taptaze . Rusuh.ı, ark~da§laı:ıle beraber eve da.nlığınm tebllitl: 

~~hanımın ifşaatından sonra çılgına yordu. Bı. zaafından dolayı kendi cluğ•ı .koruluklar, ormana dönmüştü. caCllanmış, ümitsizliğ.e düşer gı"bi ol- gırer gırmez, Rukıye hanımın ak Bir Al~n ~ntzaltıı91 ta~ 
c:lönmiil, ne yapacağnnı şa§lrmıştım. kendine L.-or ve· R h' b"" .. .. ld w "fl.w d "' muMu. ka.t odasının ortasında bulunan me- batınlan Ingllız harp~ •• A~ ~T • esu ı , uyumuş o ugu çı ıge o- . • . b b com tayyare gemJst oldu& .. ...,..,._.,,, 
~ukıye .hMıımın.: papnın odasını alt - Hayır, onu bir daha görmiye- nünce, kom~usu olan iki giizel hem· Fakat bu hal uzun sürmedi. Ken- _zannlı zı~ar~ -:,tti, ~:- ut }? eş ~e~e edllmiftlr. Bu gemi, mensup olduAu 
iist etm:it ol~~nı .ve aramış olsam ceğim, df'ldiği ve Lu inadında ısrar şireyi, Meliha ile Galibeyi dü~ünü- d~i vazifesini erkekçe yapmıştı. ~vve dıra ~1.~1 gı ~ ~er 1V ~~·ın e sınıfın en modem teknesi olup, in
biJ~ elıem~lı bır şey bulamıya- ettiği halde, benliğinde derin bir yordu. Jstanbuldan hareket ettiği 

1 
K .lbi müstcrihti. V.iedanında, en uruyord u. d ort ar a ;ı ~-· 1 

ba- ı ~aatı bu harp esna::ında bltlrllmı., ve 
eagmıı zannedıyorum. boıluk hissediyor ve acı bir ıztırap ·· ·· ,, b h ) ·· ·· t " ' M • ufak bir leke bile yoktu. Şerefini, şanın ° nsın a, ara~~ ' oşe u· İngiltere donanması listelerinde, de-

R d I • gunun 8 "" a 1• on an gormuş.ıu. e I '- . . . k cak bırakmadılar. Butun evrakı oku- nlz ta are gemtst diye tnvei! edil· 
agıp ovam n · • ..ı .iyordu. Melihanın kendisine iha- liha ile Ga libe, Resuhiden, bir kiıç ·' mu~unu CKıesız ve şa1be5ız tutma d 1 F k k d "I · b" · yy 

M
.. IA k -1 .. \-'"'" İ w · · w .• fedak4 l k u ar. n at en ı erme ır ıp ucu mlı:ıtır 

- uta aanız pe uogru, amma net etmiş olacağını bir türlü havsa- gün stanbuldan ayrılacağını ög- ıçın en agır ve en ezıeı ar 1 - ı ·1 k h ' b" b 1 d 1 [.B ~~· Unioo ta ~ · d d' p .. . . .. . 1 h . l k l vereoı ece ıç ır şey u ama ı ar. aı~ı geçen m yyare ge-
:nxrım e ısrar e ıyorum: . aşanın !asına sıgdıramıyordu. Bununla b e- rendıklerı zaman çok muteessır ol- ara ve ma rumıyet ere at anma· Odad0t1 dışarı çıkacakları sırada misinin evsafı şudur : Hacml 14,750 
odaeını araıtmrsak belkı bıze ip- raber hakikat acı ve zalim çehresile mu§lardı. Bu muvakkat ayrılştan ID.§ mıydı~ ·· b R v b k b" ton sürati 24 mil tasıdı~ı ta'"""""le 

k 
b' b 1 yıız 8'11 n°ı ın, oca ta yanını~ ır • • • ıs J J -- -

acu verece ır ıey u uruz. gözİL-rinir.. önünde &ıntıyordu. Evet, ıen çok müteessir olan G alibe idi. Rı:suhi, yaptığı bu fedakarlıklar- sürü e vrakı karıştırmak flklına g~ldi. rln snyıııı 27, ~ ~ane 10,2 lik topu ve 
Em~kü yüzbaşının mütalaası doğ- Melihanır., biricik sevgilisinin ihanıe- Zira o R csuhiyi ııab;ı h abam gör- dan, !ktiğ: ac ı mahrumİ"etlı:rdenı ı ıı ağır mitralyoz•ı vardır. 1939 dn tea-

nı i«i. 11te dört arkada~. Vehbi pa· tini gözlerile ııörmü;. kulaklarile de meğc, evde yalnız kaldığı uzun asla pişman olmamıştı. Eğer bu f e- (Arkası var) Mha konmuştur.) 



25 KfinunucV'tcl 1941 4 KŞAM Sahife 3 
= --~ 

j ŞEBiR BABERLERi ) No~ •• TatiH ... Gününü•• höo r«innek ;.ı;yo'80n"ı 

Kurbanlik Hamlet davası ~en!::~.'J~~~~~~!r.ru~~~ı~! 
AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bir Anadolulu aile 

Bir trtm yolculuiunda, bal ve 
wldi ,_mde bir Anadolulu aile ile 
aym kompartimana raaladık. Onlar, 
ldnd me.kiin bet yerini İfl'al etmiş
lerdi. İlk 8nce beni cyaban• sayarak 
pdırpdılar aamran. Ben de. lıate
llilmeym bir imanın üzgünlilğünü 

koyunlar layan, epiz mevzu ile herkesi kahkahadan ağlatarı ... Neı'edünyası 
Bin bir J'ICtlkU Son müdafaalar için muhakeme 

tlaydum. Sonra, aaatler seçtikçe, Her koyun tartılarak cumartesi gününe bırakıldı •iribirimbe U..bk. Aramwla belki fiati heıap edilecek 
... de brphlı:h bUnnet ve muhabbet Hamlet tıenkidindcn çıkan kargı· me aerdederek !bu talebinin açıkça 
t.iı olmattur. Kuıt>an b~ )'akJapa.c mil· Mdı hakaret davalarına dün asliye beyan eylemesi icap ettiğini ileri 

Bana yol hediyeai nrilm teker· DUEl>et171e t1Dt>a.nlıJc toyun ~&- birinci ceza mahkemesinde devam aürmüştür. 
Jtrd• laam ettim. Zorladılar. ta· n bararetJemnlatır. Kumanların nor- edilmiıtir. Dava alakadaJlan vekil· Buna kargı müddeiumuınt mua
ftldarmda, yedirdiler. Yemit)eri- mal :ftatleriQdep ~ •ııı: le::ile birlikte mahkemıede hazn bu· vinl. geçen cet.ede iddia makamının 
mizi paYlaftık. Adeta, ~ ~ ::;""~ vllb~ ve~~ lunmu~ardır. ehlivukuf raporuna iftjrak edip et• 
aile tetkil ettik n uzun aaatlerimizi ~ Beled.119 '9Ub'etl rerlnde Bu celsede Tasviriefkfır gazctcai mcdi~ini aöyliyerck ıa.ıı.deoe rapora 
konutarak. giililferek pçirdik. tedkflı:: etmi.t .,. ,aJ)llaıı flklyetlerl neoriyat müdürü ehlivukuf raporuna Ur§l ileri •Ürülen itirazların varid 

itik önce djkkatjmi tivelerinin haklı gOımi}§ttır. Bu lt.tb&rla tuıban· karşı itirazlarını ileri sürerek eh~'U- olmadığını eöylediğini tV'e rapor üze· 
tddi ~~ topl.amlflun. Cenup vi· 1ık ilcoyunlalm abf natıerlıitn teıısb1tı kufun, yazıları ki.il halinde tedkik· rinde takdir hakkının. ~ııh~ı:.meyc 
liyetlenmımı türkçesile Azerbay· dQfilnülmektedir. ten geç.iri)mediğini, tedkikler esna- bırakılmııJ olduğunu lbıldırmıştir. 
euunkinde na.ul da müttsek tözler Belediye tkt!sad. m1iıdür1U~tın ka- ama ana ·hatlardan uzaklagılarak Mahkeme, ehlivukuf raporu üze-ı 
old~ ... ıyordum. Ve ta da naatıne nazaran canlı tult>an1* ko- l&.elimelcr üzerinde durulduiunu, tc- rinde ıtahkik"!,tın geni~letilm~ine 
clikkatimden ~yorduı Gene an- yunlann kll06U!la bir fiat tesblt edl· nakuzlara düşi.ildüğünü, bunların, mahal olmadıgına karıır verdıkten 
eurlann konutmuı, • bıem okul, lecekıl:1::,_ Bu surotle her myunun natı temyiz içtihadına da muhalif oldu- aol\Ta Muhsin Ertuğrulun vekili söz 
L. .ı_ • b-~ t iril '--ak tart ıuıwı.. hesap oluncı:attu. Belediye 1. ı -'-1" k fu ·· ı· .em ~ y.eıu. anıer es e OYK , ıttısa.d mildllrlüttl bug1ln fiat mil- iunu, eh ivukuf raporunun dokuz a mıı ve aı ıvu. u n. muta aası a~· 
lat.anbul tı~me yakJ&:!ıyor. l'&b.be kr:m11Jonun& bu huauata bir noktadan sakat bulunduğunu, efkii.· ~ak mahkcımeyı te~vır w>:o~unda bır 

- Şehrimiz. manevı modaların m1lracaa.t nPBCaktır. n ur .• unüyenin mümessili olan bir ikaz vasıtası olabilecegını, mille· 
bütün Türk;iyeye .. . r-~~ıiı bliyÜk muharririn, tenkidinde hatalı gör- med~n, raporda arzu edildiği ıe'k.il· 
merkez • dıye d~wn. Noel ve yılbaıi geceıi duğu cihetlıcri tobarüz ettirmek hak- de bır ~arar ~c~lemck k~zn ~aka-

oen.en. sohbet ilerledikçe. bafka k • • . • 1a ve Tazifcsi bulunduğunu Muhsin mına hurmetsJZlık olacagına ııaret 
bir cihet, birinci derecede zihnimi y~me ve ıçki tarıfelenne Ertuğrul Belediyeye bağl; bir me- etmiştir. . . . . 
kurcalamaia batladı: yuzde 25 zam yapılacak mur olması dolııyısile vazifesine Muhamr Peyamı Safıının ''ekili 

Bu .ne •. mükeu•nd, ne id~ ~ir Noel ve yılbafı gecelertne ınalısus m<iteallik olan hususlar gözönünde ?c .ra~.or. üz~indc bazı mütalaalar 
~eydı ~yle.:: Her ~ demır zm· olmalı: tlzere etlence yerıert yemek Te tutularak tenkld mılksadilıc yapılmıı ilen aurdükten sonra ~ey~ı ~f~· 
cırler)e obürune baglı... Kadının iA:tl tarifelerine ..:ı-'e Jlmıi -. r.am . k d ib I ld w nın cezalandırılması cihetine gldıl· 
L d L--•----- .__,___ .. ·~ 3....,.,. IJ<'fi ncşnya.t nrşısın a u unu ugunun d·-· ·-'-d' d T ._._ .,.... 
a >easm an ~&aalllö uwun.ıuı mum· :yapılmasına da!nıt enctımence ltal'ar .. •. .. d tu 1 1• l' k ıgı w.x ır e, urı ı ıyn'trosu mec· 
kün değil. Erkek. t&$ çatlasa. hayat verllmlfttr. Bu karar, bütün kaWa.- ~l~onunk f c tu ması ~zımgcih~ 11 en muasında geçen cjumalcılık> keli-

k d ld '---'- ~udlril-',..I en ıvu u Taporunun ,1.1u etten . . .. .. .. d lm . ar a qmı yan yo a .uv.aınu... ra ., "'""'~ r. _1 _ _,1_ •• k ld w .. l mcsırun gozonun e tutu asını Jlltıe-
Delikanlı: • • \ ~ ve mutena ız o ugunu eoy e- miı ve Muhsin Ertuğrulun memur 

«- Ömrümün sonuna kadarb Bır ılovak tıcaret nuıtır. olması dolayısile kendisi hakkın-
clütüncesile evlenmek emelinde... heyeti geldi Bundan sonrıı söz alan Celalcd· da yazılanlar ispııt edildiği takdirde 

Genç kızın aklından fU fikir reçe- Son günlerde §elır1m1ze Blovıı.kytl.· din Em'enin vekili Esad Mahmud ceza ortadan iknlkacağındnn bu id-
mez: dan bir tıcnret grupu gelm.l.ştlr. Gnıpa K"rakurd, ehlivukuf raporunun ge• di.alan ispata hazır olduklarını bil· 

c- Evlenip de uzlaf8mazaam mensup klmseler, ihracat piyasamız- çcn celsede iddia makamı tarafın· dinni~tir. 
aynlırun va.aelim. .. • la temasta bulunmaktadırlar. Bunla.- dan itirauız olara1c kabul edildiğini, Peyami Safa ela iddialannı ispata 

GQIDveır 

CüceDer UDkesnnde 
Şaheserini pazar ak,amına kadar orada söreceksiniz. 

Yılba.şı ve Bayram cıereflne Türkçe sözlü, şarkılı hlrlknlar filmi. 

• 
sıneması 

Önümüzdeki cumartıeei 11 matinesinden itibaren 

•••Bayram günlerinde mevaiınin en iyi filmlerini söstcrcsı••' 

SUMER ve TAKSiM •in~malannd~ 
29 Birinci.kanun paz.nı:tesi matinelerden itibaren Şark Filimciliğinin 
harikası - Tilrkiye Dublaj filmlerinin en mükemmeli • Şarkın ses 

kralı ve kıymetli aan'atkan 
A B D Ü L V E il A B'ın en son çevirdiği 

MESUT GUNLER 
Türkçe sözlü vıe Arapça §atkılı muazıam film. 

Bu filmde ABDÜLVEHAB Şarkın yeni aes Kraliçeliğini kazanan 
ESI\IEHAN Daha mühimmi: nn memleket1mtzden daha. z1ynde pa· raporda, Celiilcddin Ezinenin yazı• hazır olduklanm, bu hılklannın 

Zürriyeto verdikleri ehemmiyet... muk almak, mukabilinde de maki· lannm hakaret mahiyetinde olmadı- mahkemece kabul edilmceini ve eon ilo bera'ber Leyla ile Mecnundan güzel parçalar okuyacağı gıôi 
Cok doğurmak azmi!... ne ve a.ksa.mmı veımeRı tekil! ede· ğı beyan edildiğine göre iddia ma- müdafaasını hazırlamMll için mühlet aynca ABDÜLVEHAB dahi bu filme mahsus l>eatelenen 6 ,arkı 
Ne kadar çok evlillan olmutaa, Ct"klerı anl~lına.ktndır. kamının bun\I kabul ederek Muh.in ~lmesini istcmiıtir. aöyliyeccktir. 

olabiline, onunla o kadar iftihar KÜÇÜK HABERLER E.rtuğrulun cezaaının lskatrnı değil, Müddeiumumi muavini i.spat is· ..._~ .... Şimdiye kadar gördüğUnüz Türkçe Filmlerin ,ahcacri --~ 
duyuyorlar. rapordu gösterilen tahrik dolayısile teklerinin reddedilmesini istcmiıtir. 

Bunu farkettilden aonra, intiba· cez:anu azaltılmasını ietediği m&nuı P<.wyıımi Sala ile Cihad Ba'bnnın •on 
lanmı kendilerine de anlattmu * İstanbul fla.t murakabe bürosu anlaııldığmı, binaenaleyb değif'Cll müdafaalarını hazırlamalan için 

- Yazacaimı-.. Gazetede oku- aeflertnden Muhs1n Baç, bu vazifeden bu hukuki vaziyet karıısında müd· muhakeme ayın 27 nci cumartai 
O E A N N A O U R B i N 'in 

amlar ve latanbullular sizden 8rnek ı.tıfa etmışttr. KurulduRundnnbcrl deiumumtnin yeniden bir :iddiana• gününe bırakılmııtır. en güzel ve en eon 
alamlarJ • dedim. büronun iba.şmda bulunan bu zat, esn.-

Kalbi temiz imanların tebelıimüle ıren Ticaret VekAletl mQfett1§lerln-
sülerek ve biru da ürkerek: den olduğundan tekrar a.sll vnzifesl-

L-- Güc--LI ne dönmüştür. 
- Hayır, .....,..... auner ... • VekA.let kendisine tefti§ programını 

diye itirazda bulundular. tebliğ ettiğinden bıı.ldl gelir gelmez 
- Hernterilerimin bir çok sayıl teftlflere çıkacütır. 

tarafları vardır. Fakat m&amaha· *Bir müddet evvel gece aat btt 

lhtikarla 
mücadele 

IFiat murakabe 
komisyonu 

Bugün yeni teklile ilk 
toplantısı yapacak 

BAHAR RESMi &EÇiDi 
Filmi S U M E R Sinemasında 

lirdır'!ar. Haldı söze Jmmaaler! • buçuk sıralannda Dolmabahçede Gaz. D" 3 ki • L1~- }d 
cevabau verdim. hane caddemıde 8a.ttye adında b1r un ıı man&unı O U Pazar aünü •on matinesine kadar devam edecektir. 

... tadın yüzünden çıkan kavgada Ha.-

Eber mannf modalar, lmlriye- yatı adında bırtnt tabanca ne &d(l- Yüksek ııatıı:ı. g~mlek dikmek sure- i'1at uralrabc to-•-· .... nft ... 

ye fıtanbuldan yapaldaiı için. ~ ren Muhiddin Yaıtmurun mubÜft'De- ıne ihtıür yapan g{ımlelr.ol Nitola, m ....... 3onu, .,w.o ... •• 
dern aile telikkiainin de netir mer- al blrlncl aRır ceza mahkemesllnde bl· IOSOil lhtlkAn yapan Kohen, gaz nı- Jenl bramamentn emrettıRt ıetfide 

Ur11m1ftlr. Hayatının dfretmell göz Ukfm yapan All :mahkemeye veril- ilk toplantısını yapacaktır. Blltnd.1-
kezi tebrimiz oluyor, lbıthıde tutularak Muhlddhltn on 1ld mlşler, üçüntın de suçlan sabit gö- ti gtbl !bu kararname lle. komisyon 

&EDİB TİYATROSU Temdlerl 

~a§l Dram tısnmd& 
Gece aaat 20.ııo da 

CEZA 
K~ke olmuaydL .. Ketke bahset- aene ağır ha ....... konulmamna tarar rüldfiııı.rl"'den "lnnl b-r ,._ nora lrovvetıendirllml§tlr. Bugünkü top-

tiliın ta Anadolala öa .,.. aal Türk •erilmllttr. ....,... cezast'ödemel;rine, ;; ~r gün lantıda ithalAt ve llıracnt birllklerl istıklAI caddeal Komedi kısmında 
ailenin yqadıiı telırin mmeviyah * Bcşlktqta KARıtha.ne caddesinde dükkblarının k&patılmrurına karar umum! kA.tlbl SalAhad.dln Cuhnık lle Gece saat 20,SO da 
hize rehberlik ebeydL.. 17 numaralı noo oturan HanUe adın- verllml§tir Milll Sanayi Blrll!!'t umum1 ktı.tıbl Ha- l fN N 

(Vl-NG) da 1hUyar bir kadın dlln aa.b&h Aka- Fazla ıı~tıa et satmaktan maznun lJd onıerrttz bulunacaklardır. Bu r.e· ===O=YU=N==ç===D=E=O=YU==== 
....................................... retler durak ~nde vatınan Musta- ta.sap Dltran adliyeye verllınll, sor- vat, kararname mucJbince, ltomlsyo-

Bir gazete ve kitap fanın tdaresttndekl tramvaya binmek gusu yapılıuıı.lı: tevkif ed~t1r nun asil azası arasına girmiştir. Ko- * İstanbul Cilmhurlyet mtıddelu-
• • I k 18terten dllfOp yaralanm~r. Hani- B• .. 1 k • b kkı d. misyondan çekilen ticaret eıt>abı na- mumillğlnden: Gtı.2letcnlz1n 21/12/941 

ıergııı açı aca fe derhal Beyo{tlu hastanesine kaldı· ır gom e çı a n a mma Sabri Tüten ne 1aI1aY1 e.ıt>abı glln ve 8322 sa.yılı nUsluuınm llçtıncü 
Türk mntbaacılıl'mm elllncl )'lldö- nJmıtsa da biraz aonra &mil§tür. takibat yapılacak namına Hllm1 Nallln1n Yttlertne de aahlfestnın 'üncü aütununda cCü.m-

ntımtı münasebetJyle İnkılı\p eıergl- Hanife tramvaya bineceği su-ada Fiat murako:be t:ıllrosu memurla.tı komisyon, birer aza aeçecektir. Tacir hurlyet gazctesl aleytnde bir dava.. 

Cüceler 
ve Devler 

Memleketinde 

Gülliverin 
Seyahatleri 
Res1mll, cUUl, ıev:talAde eğlenceli 
bir seyahat kitabı. F1atı '15 kul"\li. 

Tevz1 yerl: AKŞAM Matbaası 

llnde bir gazete" kitap 9el'K1ı1 açıl- bllet.çlnln zn çekerek arnbeyı ha.re- dün bir gömlekçi dükkAnmda cUrmU ve sannyicl olncak bu üyeler tom.Js- başlıklı bir yazı görülmijft.Qr. Memu
m.asına karar ve~. Bu hususta Jte' ettlrdlRt iddia edildiğinden talı- meşbut yapmışlardır. Mağaza sa.htbl, yon toplantılarında müşavir matlle rtyetımlz tarafından her bangt bir 
llzıın gelen hazırlıkla~ :yapılmak· tıtata başlanmıştır. dMtıtn.nıynda gömle'tllk kumaş bulun- buulnacaklardır. Kom.1.'Yonun umu- mahkemeye açılmış böyle bir dava 
tadır. * ttstldarda Pqa Um.anında duğu halde bunln.n satmnktan çekin- mi Utlpllğlnl, yeni mmtaka lqıe mü- mevcut olmıı.dıRmın tavzlhen netrtnı 

Mehmet dün balta. Ue odun keserken ın h ld ~. _,. ıemı-+• dürü 7apacaktır. rica ederim. ~--•••••••••" 
300 orta tedrisat 

mualliminin kıdem 
zammı verilecek 

~ .. 
1 
... .., ~........ 

1 
.,,,_ın... m'9 ve azırcı O Uounu l!>Vy 'ivır. -HIHIHIHIH-H•ıHaHaUHlllHH•H•H•H•HHİnnn11n11•n111111111111111ıu11nı11n111111111111111111• 

Orta tedrisat muallimlerln.ln kıdem 
samlan meselesini tcdklk: eden ko
misyon mesaisini bltlrmı,,tlr. İlk ola
rak 300 orta tedrtsat ~tmerılnln 
kıdem zamlarının -.erllmest tararlq
tınllillf n buna alt liste maart! mü
dQrlüttıne vertJ.mlştlr. 

Vatand .. keeeceiin lmrbuun 
bedelini, yabad d..W.U Ha..-a 
kunmuma ..-melde hem feli. 
ket sörmUt Ya•encl..ıana; hem 
de yanmn ..ıüpleri olan kimle
m minmiai yanalann imdadı
•,...... ol.caban. 

u.. ~· ....._en so ...,_ ... a. vuml\Jf, Halbuki Ttcnrct odasındnkl kayıtıar-
pannaklan pnrçalnmmştır. Mehmet dnn mn~aznnın ayni v.:ıma.nda tuha
hMtaneye taldınlml§tır. flyecl oldu{tu anlnşılmıştır. Ma~ * Belediye müfettişleri fırınların sa.hlbl, mal satmaktan imtina suçlle 
teftişine ehemmiyetle devam edlyor- adliyeye verllecektır. 
lar. Dün de şehrln muhtelif mınto.-
kalanndn 17 fınn teftiş olunmuş ve y ardımsevenler 
üç tanesi cczala.ndınl~tır. Aynca 
nobnn ve'Llnll ve tyi plfmemlf GOO cemiyeti dün aylık' 
ekmek müsadere edllm~. I * Vali ve Beled1ye Retsı doktor top anbıını yapb 
Lttfl Kırdar, yanında Belediye :reis İstanbul Yardımescvcnlcr cr.mlyet1, 
muavlnl B. Löttı Altu!toy olduğu halde dün aylık toplantılarından iklncls1nl 
fChrln alaç dlkUecek mmtakalannı yapmıftır. Bu topbntıda, ukerlerl 
gezmlşUr. mlze gönderllecs hediye mevzuu 1l-* İstanbul vlllyetı huduuan d.alıl· zerinde görllşfllmilştllr. Xahraına.n 
Unde btihman harvllllann kepek Ilı- erledmhıe hediye toplamak Te gön
ttyacuıı tarplamak mabadlle &Jda dermek için Kmla.Jla lfblrUlt ,.apıl-
20 ton kepek fahııis otunmuttut. Bu- masına tarar vermlftlr. Kızılay relsl 
nun 15 tonu esnaf cem!Jletleıi ftln- de dtlnkü toplantıya ltUrak etınııştlr. 
&ulle ara.bacılara -.erllecekUr. Diler Kızılayın tavaasutlle halttan topıa.. 
5 tonu da mütefemk tıhtıyaçlara talı- nacak para 1le alınacak hedl:J"eler er-
sis olunacaktır. lerlm.lsıe gfındeı1lecett1r. 

Bugün matinelerden itı>&ren 

Ş A R K sineması 
WiLLY FORST 

OLGA TCHEKOW A - LiSE VERNER 
fV'e bir çok güzel kadınlann J,tjra1cile yarattlkları •menin en btıyUk 
ve en güzel A,lr. Maceraları filmi olan n ..hırsızlıkla. beklenen 

BEL A Mi 
(00)': de MAUP ASSANTm romanından) 

Sap. filmini takdim edecektir. 
PaıWa ve ten tukılamı. 1üb n ihti§amm vo bol müziğin filmidir. 

Suareler lçhı :JU)erinizi eyveJden tedarik ediniz. 

Bay Amcaya göre ... 

- Zaten pek sengin olan bayramı ... Bu )'en! ba3I~ \qa.~ ~ı -Bayram ne gGndör, bDm1JQnJml - Bana 011e gellyor tı. teuı -.erleri 
11$temlze bir yental daha lllve edlll- mıl.. amma o gün her tJd oatıır t11'&tzosun- bllll'Ul eeııetıne delfl. 
1ormUf bay Amca... da da Jtrl1. &eııı-W"ımaoalmlfl .. 



Sahife oi 

1 Günlük Borsa 1 
H Blrincikin.un 1Hl 

.S '1,5 933 Til.rk borcu 1. n. m. 
• 5 1938 1k.ram.1yell 
• 5 1933 ikramiyeli Ergani 

• '1 1934 sıvns-Erzurum I 

• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
• 7 1941 Dcmiryolu istikrazı 
• 2 l 932 Hazine bono lan 

• • 1935 Hıızine bonolnn 16.50 

• • 1938 haılne bonolnn 27,25 

A. Demlryolu tahvili 1 - ll 49.-
A. Demlryollan tahvili ın 48.50 
A. Demlryolu mümessil senet 45.25 

T.C. Merkez banknsı 138.50 
T. İş bankası nama muharrer 12.35 
T. İş bankası (hamile alt > 12.85 
T. lş bankası mümessll hla. 160.-
A. Dcmlryollan şirketi ( % 60) 2a.2;, 
A. Demlryollan ~lrketl (% 100) 46.25 
Esklhlsar ç1mento 10.30 
Kredi Fonslye 1903 110.-

• • 1911 105.53 
• • Amortl 60.-

• • Kupon 1.40 
Türk: aILını 28.50 
Külçe altın bir gramı 3.06 
Osmanlı bankası (banknot> 3.00 
Londra üzerine 1 sterlln 5.20 
Nevyork üzerine 100 dolar 1S2.20 t 
Madrld üzerlne 100 pezeta 12.84 
Stok.holm üz<:'rlne 100 kuron 30.71 

Bulana mükafat 
İçinde 35 lira ile bazı evrakalnını 

ve birkaç fotcmra.1' resmini havı cüz
danımı Beyoğlu postahancsinde ı.a.yi 
ettlrı'l Bulanın para ile cüzdanı ken
disine bırakarak evrak ne fotografları 
nşağıdaki adrese gdlnneıerlnl ve ya
hut posta ile gondermelerinl lnsant- l 
yet namınıı rica ederim. 

Beyoğlu Postacılar sokak No. 31 I 
stcfano Sllakls 

AKŞAM 

BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OL~RAK 

ViŞNE 
ÇiLEK 

PORTAKAL 
MANDALiNA 

TURUNÇ 
BEYENDiK 

LiKöRLERiNi, 
ve ~öPAHö 

SAM5UN 
ÇEŞüT 

NANE 
MUZ 

ALTIN 
KANYAKLARINI 

1830~A~üÇft 

25 .Kanunuevvel 1941 

Hemlekeüm.lzde henüs bir eşi daha takmamış bütün kadınlara 
llmn, mükemmel bir güzellik n zerafet ansiklopedisi 

240 sahife - 200 resim -
300 güzellik formülü. 

Kitabın belli b~lı yamanndan 
bazılan: 

Güzellllt ve Mak.lya:J: Oval, yuvar
lak, uzun ve köŞell yüzlere ~öre mn.
kiyaJ ve tuvalet şekilleri - Siyah, 
sarı, kızıl ve kumrnl saçlara göre 
tuvalet şeklllerl, pudra, krem, nıJ 
ve saire renkleri - Güzel bir clld 
nasıl elde oo!Ur? - Mo.kiyaj ve tu
valet ıev:ı.zımının iyl olup olmadı
ğını nasıl anlarsınız? - En. iyi ma.
klyaj nnsıl .yapılır? - Güzel göz.ler, 
güzel kirpikler, güzel !burun, güzel 
dudaklar, güzel di9ler ve kulaklar 
elde etmek lçln ne yapmıilı? - Saç 
ha.kuru, yıkanması, saç boyn.mn me
todlan - Manikür ve pedikür nasıl 
yapılır? - Güzelllk ha talan: Kuru 
clld yaeıı cild nasıl anlaşılır ve bun
lara karşı ne yapılır? - Slvlloelcrc, 

siyalı noktalara, beyaz kab.lrcı.kla.ra karşı tedbirler - Siylllere ve kıl
lara karşı devalar. - ~ık ve çizgiler için basit masajlar ve kremler -
Hangi parfümii kullanmalı? - Nasıl giyinmeli? - Güzellllt ve l\taltiyaJ: 
İlglll 50 de~lk mes'eleye dair en seld.hlyetll mütehassıs ve doktorlar
dan toplanmış 300 o yakın basit ve kolay yapılır formül ve çare ... 

Dört renkli bir kapak: içinde dört renkli bir tablo ile mUkeınmcl clldU. 
Bütün kitapçı ve gazetttilerde yalna US kuruş. 

Çıkaran: Türkiye Yayınevl Ankara Cad. 36 İstanbul 

ELEKTRiK TESiSATI PRATiGi 
ı ncl kitap : Dahili Tesisat (2 ncl Bası> 40 Kş. 

2 • » Asansör Tesisatı 40 Kş.. 
3 ı. • : Motör Tesisatı (2 ncl Bası> 50 Kf, 
4 » • : Dinamo - Motör sargılan 50 Kş. 
5 • • : Alternatör - Motör sargılan 75 Kş. 

İkbal, Başet, Sergiyaıll.s (Tünelbaşı Kitapevleri) 
İstiycnler sarih adresleriyle (10 Kş. ilave ederek) Posta kutusu: 2322 

(Geometri Prob.) i t:ınbul Adresinden temin edebilirler. ••illi 
İstanbul Orman Müdürlüğünden DAKTİLO ARANIYOR 

Anndolud:ı. çalışmak üzere Türk 
tebaasından Fransızcn, Türkçe 
yazan bir daktiloya ihtiyaç var
dır. Ayni znmanda muhasebe iş
lerine de yardım edebilmelidir. 
İkametgah, tenvir ve teshin mas
rafı müesseseye aittir. Taliplerin 
(Daktilo> namı altında 176 No.lu ı 
oo.~ kutusuna müracaat etme-

V~NDCIE 
~lERK.lLJI~ORV AN 
~AFRAMADEN 

G~LnNCôK 

l - Eski.şehir Orman fidanlı~ı lçln asgari 35 metre yüksekliğe .saatte 40 
ton_ su ~ıkarabllecek marot ile işler saatte ıo kilovat talcıtll Elektrik jene
ratörü ıle birlikte tam Dlzcl tlpl bir motör kapalı zart usulile satın alına
caktır. 

leri nan olunur 

1 -SIGA ._ Mobilyeli vt:ya mobilycsiz ~ 

1 
oda anyanlara 

Lalelide aile ynnındn kadın ol
mak şartıyle iltl bayana yer ve
rlllr. Akşam'drı. ,B.Y• rümuzuna 

umektupla müracaat 

TAVSiYE EDER 

ZAYİ - Şehremini nüfus memur
Juğundnn nldı!;ım nüfus tezkeremi 
kaybettim. Yenisini nlncat;ımd::ın es- ,,~•••• 
kisinin hükmü yoktur. ! 

Şehremini Mevlli.ne cnddesl 56 No. 
Rahim Glrban j 

ZAYİ PLAKA 1 
3559 numaralı Berllet kamyonunWl, 

arka plakası zayi edllmLçt!r. Bulan 
Seyrlse!er G. şube mUdUrlü~üne veya\ 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasına ge-
tirmesini rica edC'rlz. ı 

Zeytinburnu Çimento fabrikası 
mürürlyetl 

7.A Yİ - 2600 sayılı bisiklet pllUcamı 
zayi ettim. Kaydını sUdlreceğimde11 
hükmü olmııdı~ını iltln ederim. 

Ruşen Tükün 

IYa2ı ve hesap 
Makinesi aranıyor 

Yeni veya az kullanılın~ blr 
hesap maklneslle uzun şaryolu 
bir yazı mnkinesl alınacaktır. 
Satmak ıste:renlerin ömerablt 
hanı üçı.incü katında İthnll.Hçı 
ve ihracatçı blrllklerl Umumi 
Katipliği Muhasebe servisine 
miirncant P-t.nıelrrl r~ olunur. 

Satılık apartıman 
Beşlktaş'ın en şerefli yerinde, 

tramvaya bl.r dakilta. mesafede, 
içinde E~ktri.k. Terk06, Hava.
gazı ve Hamamı bulunan ayda. 
ıoo 11.radan fazla kira getiren 
30-32 sayılı mülk izale!. şuyu için 
satılıyor. Satış yannld cUUU\ gü
nü 26/12/941 saat 14 dıe Beşiktaş 
İcra Dairesidir. Dosya 941/18 

Kelepir bir fştir. 

Tuğla enkazı ve demir destekleri satılıyor 

lstanbul Hayvan Borsasından 
Hn.liç Sütlüce - Knraa~aç İmrehor caddesinde pay mahalllne bltl.şlk 1k1 

arsada. bulunan tu~la harmn.n ocaklarının tuCla enkazı ve demir desterelert. 
satılıktır. Paznrlıkla. almak ı.steyenlerln Sütıüced~ Hayvan Borsa.o;ı Ko-
ır.lserllğlne üç gün zartınd:ı. mürncaatıan. d1378• 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
ı - Belediye ihtiyacı lçln 250-350 ton motörin on bef gün müddetle 

ve kııpalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli {82845> liradır. 
3 - Temlnntı (5392) lira (25) kuruştur. 
4 - İhalesl 2/1/942 cuma günü saat 11 de yapılacağından ıartnameslni 

görmek lstıycnlerln her gün Encümen kalemine müraca.ntlan ve lstekllle
riıı de ihale günü olan 2/1/942 cuma günü saat ona kadar 2490 numnrah 
k:::r.unun 32 nci maddesi sarahatı dairesinde tanz1m edecekleri teklif mek-
tuplarını Belediye dairesinde müteşekkll Encümene vermeleri. (11050) 

. (9282) 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
940 damgasını taşına ve 942 senesinde damgala

llüessesemnde daima KADIN Ye ~RKEK kol, ceb saatleri, masa, 
duvar saatleri, altın •e platin nişan yüzükleri, kıymetli taşlarla süslii 

ÇİÇEK TC PLAKLAR Te yeni cŞevaliye• yüzüklerinin zengin 
çeşidlerini bulundurduf;umozu bildirmekle şeref duyarız. 

Yılbaşı ve Bayramlık hediyelerinizi 

aa 
Mağazalarından tedarik ediniz 

A D R E S : iSTANBUL, K'1iNÖNtJ No. 8. 

Devlet limanları itletme umum müdürlüğünden: 
Kıyı em.niyeti can kurtaran kısmında 40 llralılt roketclliltler münhnldlr. 

Taliplerin a.şntıda yazılı evralt lle birlikte i§lctmemiz zat 1.şlerl n.!:ildilrlü~
ne müracaatıa.n ilAn olunur. 

İstenilen vesaik: 

ı - Nüfus hiiv1yet cii7.danı ile askerlik terhts tezırereal 
terlikçe musaddak aureU. 

2 - İyi ahlA~ sahlbl olduğu hakkında. vWka., 
3 - Batlık raporu 
4 - tl'ç adet tototra.f. 
Aranılan enaf: 

A - Ya.şı otuzdan fazla. olm.ıunak, 
B - Aslrorllğt.n.l bttirm.lf sahil halkından ohnale. 

as1J. veye. no-

c - Deniz hayatında. en az bir sene müddetle çabfmıt bulunmak. 
D - Boy hn.ddl en a:ı; 1,70 olmak, 
E - Yüzmek, dalmak ve kftrek çekmek bllmek., 
F - KMt derecede Türkçe okumak ve yazmak. 
G - Marangozluk, dem.1rcil~ ve nak!kqlık gibl sanatlardan blrfslne a:: 

çok vakıf olmak. (11450) 

Yüksek iktisad ve ticaret okulu müdürlüğünden: 
Müsabaka ile kAtip ve hesap memuru alınacaktır: 

20-35 yaşlarında, iyi .e aüratll d.a.tWo ya.zaıı_ ortaokul yeya. ·u. mezu
nu olan lsteklllerln ves1kalarlle birlikte ıo l.klncik:AnunlD-42 ta.rlhln• tadar 
okul mftdilrliltüne başrurmalan. 

Ticaret okullan me'Z\Ullaril& enelce hesap memurluklarında. ça.lışnış 
olanlar tercih edlltr. 11446) 

Devlet limanlan iılebne umum müdürlüğünden: 
İşletme ihttyacı için m~ 12 kalem derter 'V!t sa.lrenln bastırılmuı 

açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Mu'hrunmen bedeli 1780 lira muvakkat temlnatı ısa lira 50 JnuıJ4tur. 
İhalesi. 9/1/942 tarihine raslayan cuma g{lnö. saat on beşte Gala.ta rıh

tımında.ki. Umum Müdilrlillc binasında. topla.nacak atın alma. kom1Byonun
da. yapılacaktır. Nümunelerı.e şartname her gOn 8Ö&i1 geçen komisyonda 
görilleblllr. (11445) 

Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi Direktörlüğünden 
nacak ölçü bulunduranların nazarı dikkatine: 
14826 sayılı ölçiil<:'r nlzrunnameslnln 17 ncl maddesine tevfikan ellerinde 1 - DU ve Tarlh - Ootrafya Fakültesl ve Siya.sal Bilgiler okulu lçJn bu 
bnskiil, kantar, terazi. tartı, litre. metre ve ölçek: glbl. yıllık muayeneye tAbl. c!era yılı içinde ba.stınlacak kitaplann tabiye i§lerl açık eksiltmeye lı:onul-

ölçü bulunduran bütün ölçü sahiplerinin Eminönü, Fatih, BeyoClu, Kadı- muştur. 
köy ayar memurluklarlle Beykoz, Üskiidar, Adalar, Balurköy, Eyüp, aa.n- 2 - Bu ltltaplar a.c;ga.r1 80 azamı 200 formadan. ibaret olacak ve her 
yer, Beşiktaş kaymakamlıklanna. ve Çatalca, sıııvrt, Kartal, Maltepe, Pen- formadan da ascart 500 azamı 2000 adet ba.stı.rııacaktır. 
dlk, Yalovn, Şile belediyelerine müracaatla ölçil beyannamesi alıp kul- 3 - Mnlıemest Fakülte tarafından verildi~ takdirde beher formasının 
laııciıklan veya kullnnma~a hazır bir halde bulundurduklan ölçülerin clne muhammen bedeli 28 liradır. 
numara, marka ve çekerin! ve miktarını mezkür beyannamelere s1llkslz • - İllı: tem.inat asgari fiyatı üzerinden 192 llradır. 
ve temiz bir surette mürekkeple yazdıktan sonra 1/1/942 gününden en geç 5 - ŞartnamcS'lni göımeıc ıstlyenlerln Fakülte muhMebeslne mlh'aca-
31/ 1/942 akşamına kadar Ubl bulundukları ayali memurluldanndan ka- a.tlan. 
z::ıiardnn ve belediyelerden birlne kayıt ettirerek müracaat kltıd.ı almaları 8 - İhale 5/1/942 pamrtesı. gtlnO. saat 14 dıe Anlı::ara mektepler muha
Ulzumu ve mezkür müracaat kAğıclı almayıe.Iar hakkındı. ~unl ~ sebecllltlnde yapılacağından tallpl.erln ihaleden bir 88At enellne kadar .te· 
Japılncnğı ehemmiyetle lliln olunur. (11W> · m.lnat akçelertnl ratırmaıan llzımdl& (9482) (11289) 

2 - Fenni idari şartnameler! ve mukavele ömeğl İstanbul Onnan Ml1· 
diırlyetlnde görilleblllr. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 
4 - İhale 12/1/942 pazartesi günü saat a de İstanbul vm\:;C't Kon:ı.~ın

da Orman Mildürlyctı Satınnlma Komlsyonunda. yapılacaktır. 
5 - Tekil! mektuplannın ihale günü saat 12 ye kadar mezkur kon\l.&-

yona tevdii 15.zımdır. dl3G1• 

Ziraat Vekaleti 
Zirai kombinalar kurumu müdürlüğünden 

Zlrııt kombinalar kurumu mi'.dürlüğiince Traktör. Traktör pulluğu. 
Traktör Kültüvatöril ve Traktör Tohum emme makinesi satın alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin, fenni ve ldaı1 şartnameleri, beş Um bedel kar§l-
lı~ndn. mezkur müdUı-!Ukt.cn nlnbll<'c<'klcrl ilttn olunur. c9530• c11326• 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı teknik taburu için otomobil ve traktör makinisti ve 

meydan ve yol inşaatına vnkıf ustalara lhtlyaç vardır. 
verilecek ücret mi.ktnrlan yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete 

göre 50-120 lira arasındadır. Tallplerln dUeklerl ile Havıı. Müsteşarlığın& 
müracaatları (9310) (11054) 

Kazanç vergisi mükellef
lerinin nazarı dikkatine : 
İstanbul Defterdarlığından: 
Kazanç vergilerinin lldncl taksit tediye müddetl Birinci KAnun 1941 

ayıdır. Taksitlerin Uerlde yüzde 10 zamla ve lcra yolile tahsillne mahal kal
mamak üzere sayın mükelleflerin vergi borçlarını bu ay sonuna kadar baR'lı 
oldukları Maliye tahsil şubelerine ödemeleri rica olunur. (10813) 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü llanlari 

İzmir Sürat Postası 

Umum 

1 - 25/12/941 den itibaren l.ş'arı ahire kadar İstnnbuldan Perşembe 
günleri kalkmakta olan izmır iklncl Sıirat postası ynpılmıyaca.ktır. 

2 - 28/12/941 tarihinden ıtlbaren, ikinci Sürnt postasının yapı.lma
dığı müddetçe, İzmir birinci Sürat postası İstanbuldan snat 18 yerine s:ıa' 
13 de kalkacak ve gidiş ve dönfiştc Gelibolu ve Çz.nakkaleye utrrayııcaktıt. 

(11449) 

. * idaremizce kanlıcada yaptınlaca k elektrik muhavvlle merkezi blnıı.sı 
ekslltmeslnln görülen lüzum üzerine 5/ 1/ 1942 pazartesi günü saat on beşde 
yapılmak üzere tehir ~dlld1itt llAn olunur. (1139f) 

inhisarlar U. ~üdürlüğünden: 

1 - Bon anlaşma mucibince Almanyadan da alınn.blleceğl ve her cins için 
ayn ayn fob ve sif tiyaUannı gösterir tokllflerin 15/Xll/941 tarihlne kndnr 

verilmesi. Uizumu evvelce illn olunan 153 kalem malzemeden bir kısmı için 
teklif alınamamış olduğundan bunlar hakkındaki tekliflerin kabul mtlddeU 
31/12/941 tarihine tndar temdit edllmlştir. 

2 - Tallplerln Kabataşta levazım müdüriyetine müracaatla listeyi tetkik 
ederek teklinerlnl blldlrilen tarihine kadar göndermeleri Uftn olunur. 

(11322) 

Türk Hava Kurumu Aydın, Denizli, Muğla bölge 
direktörlüğünden: 

Şubemiz tarafından Kurban bayramında toplanacak kurban derileri ve 
bnrsaklannın açık arttırmalnn ayrı ayn olarak 27/12/941 tarihine rnstlayQ.!I. 
cumartesi günü yapılacaktır. Şubece 8000, derinin kurutma mnhalll pek mü
J_cemmel olarak hnzırlanmıştır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzr.re 
Istanbul şubeslle Aydın şubesine ve pey sürmek için de Aydın şubesine mll-
racaatlan il&n olunur. (10903) 

1 VAGON - Li Türkiye Mümessilliğinden: 
Galata Mesajerl ve Bağaj servisimiz tarafından bnlen tatbik edU

mekte olan Mes:ıjert deniz nakliye ücretleri tarifesi 22/1/942 tarlhln
den itibaren berveçhlAti tadil edilmiştir: 

Asgari 5 kilo için "I kunış 
Azami 50 kilo için "/O kunış 

olma.le üzere beşer kiloluk munzam kupürler üzerinden yedişer kuruş 
istifade edilmek suretlle mczkılr tnrifenln D.DJ512 numaralı tarlfe de
recesine çıka.nldığı llAn olunur. 

GALATA MESAJERi SERVİSİ 
Telefon : 40:t66 1 


