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Noel baba bir sürü 
göz yaşı getirdi 

Bingazi'yi 
lngilizler, 

Hong Kong'u 
Japonlar aldı 

Ekmek dağıtma 
yerleri açılacak 
Fırınlar devletin sıkı kontorlu albnda buluna

cakbr. Evlere aid böreklerin piıirilmesinin yasak 
edilmesi dütünüliiyor 

BU • 
SABA-a-gı 

lngilizler 
Trablusa'da 

yürüyecekler 

TELGB.&.l'L.&B 

1 
Manila 

.. . h 
uzerıne are-
ket başladı 

Hiristiyanlık Alemi yasla ve 
acıyla dolu bir Noel geçirdi. Dün 
bütün radyolar, harp haberlerini 
ve politika propagandalannı blr 
tarafa bırakarak çanlar, dualar, 
umdunıcu yahut avutucu güzel 
aözler dinlettiler. Hona - Konada saat 

19,30 da muhasamat Ankara 2S (Telefonla) - Dün mele. aa.hah n akpın olmak üzere 
Noel, hlristiyanlar içı'n gerçek- de bildirdiğim glJt ekmek eataıınm günde iki defa dağılaca'kbr. 

tati·ı edileli ul ten hüzünlü oldu. Dünyanın döıt ay b&flndan iti>aren kame u. üne Bütün fınnlar Dnleıtin sakı bir 

Londra, Rommel'in zirhlı Japonlar bet istikametten 
kuvvetlerine mabvolmut adanın merkezine doinı 

"lül · bailanmua hakkında henilz bir ka- kontrolü altında bulundurulacaktır. 
köşesinde, o gece, aziz o enne •-:- d ldir r ____ -•--

gözile bakıyor yürüyorlar 
... Kahire 25 ( A A.) tap· teb- rar veri~ eii ' • ~ e&111e- Fınn bulaftllllJ'U yerlerde hülcömet 

Tann~an bagış .. dileyenlerln sayı- liii, Binpıııinln · ....-lmP:...,... iin kar?e. ile ~tap yeni bir .te!1ci1~t tarafından dağatma yerleri açılaealt-
81, saglığına şükredenlerden el- lak k eti • t afmd • al edil- meseleaıdır. Tıcaret Vekaleti ıımdı· tır. Her ekmek dağıtma yerinde m~ 
bette daha çoktu. Aile sofraların- mit ;i~:..U: ~dam.:~. ye kadar böyle bir tetkillt kurma· murlar bu1unacakbr. Halka faydalı 
da boş kalan yerler karşısında mlf, falcat hazarlıklanna batlan- olacağı düıünülerek, eskiden oldu· 
sessiz gözy~ı dökenlerin büyük • Lonclra 25 ( A.~~) .- • Reat• mııhr. ... ğu gibı, ~alutl!~ m~esaillikleri ~-
ka l k yıl daha eksik a.)&DSı .. Tokyocl .. an o~M • Japon Haber aldıgıma göre karneler, cude getınlıecegı de soylenmektedır. 

ygısı, ge ece urnmnı kararırüu, bugan Hona - b" .. ,_- ı ,_ ·· · d'li,_ b. 
k I ktı K ' almd ... . • • fın ır tecruoe o maıı; uzere 11m ı ıı;, ı· Aileler tarafından hazırlanmıı 

a mama · .~ng mı • aguu bildınnıttir. - rer aylık olacalthr. Bunlar, her günü 
1 

b·· iti . h h · b. ·· · 
İsa, temeli merhamete, insan- gıli~ garruzonunmı saat 17 de birer yaprak halinde zımbala karne· 0 an ore erm er a?~ ır aui.ıat:J· 

teslan olmasını müteakip saat 17,30 lıerdir. E.kme'- alma"a iden lcimse male sebep olmaması ıçın fırınlarda lar arasında kardeşliğe dayanan d h tili • ... g g 
~ ~u uamabn ta · ernrmi Ter• karnesinden bir yaprağını koparıp pişirtihnceinin yasak edilmesi düıü· 

bir din kurmustur. Ona inanan- ml§tır. verecek ve ekmeğini alacaktır. Ek- nülmcktedir. 
Jar, kendisini bu uğurda kurban I ---------
ettiğini söylerler. Tokata tokatla ngiliz Orta Şark Tu·· rk Al 
karşı koymamak, suçluyu affet- kumandanının mesajı - m an 
mck, kimsenin malına el uzat- Kr.hire 25 (AA.) - Ortaıark 
mamak, yoksula vanru yoğunu Ba~kum~rıdanı ~encral Auchi~Jcck, • 1 
vermek Hazreti İsanın, ümme- Noel ... munaseb~tıle kıt~lara .hıtabe~ tıcaret an aşması 

..... ' ~· uk ddes yazdıg. kısa hır mesaıda dıyor ki: 
tine o.,;-rettigı başlıca m a Almanları ne kadar çabuk ezersek, 

Londra 26 (A.A.) - BB.C.: Binp
zlnln lfgall, Llbya harbtnln mMılm 
bir dönüm noktuldır. İtalyanlar
dan ternlıleneeek blrtcaç rdta müa
tıesna, bütun Slrenalk b61gea Inlgl
llzlerln elıne geçmtşt.lr. Llbyada.ltl 
Alman zırhlı kuvvetlerine m&hvcdll
ml§ gözlyle bakılabilir. Kurtulabilen 
kuçük bir kuvvet, Tra.blusgalt>e doğ
ru kaçmağa uğra§lllaktndır. 

Mısır üzerlnden tehlike lı:albnı.ştır. 
Bu cephedekl İng1llz kuvvetleri ya
kında başka harp cephelerinde kulla
nılablleceklerdlr. 

Bingaz.I, duşmanın yaptılı tahrl
battnn ve hava bombardımanlarından 
pek çok zarar görmüştür. Bununl:ı. be
rnbcr. bu hasarat sUratıe ta:mlr edi
lecektir. 
Düşman kuvvetleri, Slrte körfczluln 

yanından ve çölün ortasından geçen 
bir yolu takip ederek rlcate utrnşıyor. 
Bıngazlnln şimali şarkislnde sahilde, 

ahlak destekleridir. biribirimize hakikaten aıevincli bir 
Ne elem verici manzaradır ki Noel ve hakikaten mesut bir yeni 

İsa sözüne inan getirmiş kalaba- 8~~e!i 0 kadar ç~bu~ temenni ede-

bir Itnlyan kU\'Vetl. İngilizler taratın
M uabedenin tatbikatına geçilmesi etrafındaki gö- dan sanlm.ışlardır. Ingillz kuvvetle-

.. 1 d b" • 1 ld rlnln Rommel kuvvetlerini takiben 

sihi d
.. b bılırız. O hald~. 1len .... 

lıklar, me n unyaya anş ve 
rutme er sonun a ır prensıp an atmasına van ı nernemesı bekleniyor. ıngtıtz tayyare-

leri dfilmanı mütemadlY"ft bombalı
sevgi getirdiği geceyi onun dedik· 
lerlnin ve istediklerinin tam ter
sini yapmaktan doğan derin acı
lar içinde geçirdiler. Yenilen ve 
yenmek istivenler, ezenler ve ezi
lenler, o değişmiyen, hepsi için 
bir tanrı kaynağından güç ve ba
şarı dilediler. 

yorlar. 

V • t 'd Ankara 25 (Telefonla) -Alman- Keza Almanlar ela bize vcrecelk-a ş 1 n g on a ya ile imza edilmit olan ticaret mua• leri mamul maddelule iliç ve her s 1 h 
hedceinin tatbikatına geçilmek üzere nevi malzeme fiatlerWü ayni hadde ivastopo a ücum 

go•• ru••şmeler Almanya ilo yapdan görütrneler so· muhafaza edeceklerdir. Bu prensip •• k••rt••td" 
na ermiı ve bir prensip anlaımastna ~n~ıması üzerine alüalı Velciletler pUS U U U 

• vanlmııtır. Bu anlaımaya nazaran ıhtıyaçlan olan malzeme. yedek ak-devam edıyor Aln.anlara vereceğimiz maddelerin bsaml ve ısaidre listelerini hazırlamağa Londraya göre Almanlar 
a amıı ar ır. 

fu.tleri, ticaret muahed ·nın imza Haber verildiğine göre, ilk listJc. 70,000 zayiat vermitler 
k kl di i M"• fiik ku J • • edJJdllf zıimanE pfj'aaa fiatlerf tize- ler bugOnlenle Alm-lara t...diedf-

Hiç şüphe 0 n nancırun utte vvet ennın · d ı.. d·ı ek b ·· t ı k T le d 4-· Jc- ··ı · · Londra 26 (A.A.) - BB.c.·. Moska-rın en ncsap e ı ec ve u mus a· ece ve ra ya aıu opru erın ın-
insanlan birlec:tirdiği devirlerden evvela Almanyayı mı, kar fiat, mubadeloe devam ettiği şası işi bi~ bitmez her iki taraf da va.dan blldlrlldiğlne gore Rus c phe-
uzağ'ız. Hiristiyan olmak, Noel yoksa Japonyayı mı, müddetçe d ğiştirilmiyecektir. süratlc mübadeleye baılayacaktır. sinde çekilmekte olan Almanların ta.-
~cceslni, aynı sevgi havası içinde kibl ve Tula cephesinde Rus mukabil 

hedef tutacagı"' tedkik truırruzu şiddetle devam ediyor. Garbe 
!sanın resmi karşısında iki bük- A • k M · ı ı- k çekilen Alman piyade tümetıert ağır 
Jüm gecirmek, insanlar arasında ediliyor merı anın 1 1 orunma zayiata uğramışlardır. 
nrtık birlik yaratamıyor. Milliyet sıva.stopolda Alınan taa.rruzlan pus-

duygusu. din ülküsünü cemiyet ı Vatinaton 25 (A.A.) -Reuter: Wake üssü kanunu ~t~~~!t~:~:~ s=~~~ 

1.ondra 28 (A.A.) - B.B.C.: Ameri
kan resmi tıeblltlne göre l'Ulplıı'cle 

fiddetll muharebeler devam etmelde
dlr. Japonlar dün de Luwn adasının 
iki noktasına asker çıltarmıtlar " 
beş noktadan ManllA 67.er1ne yürüme
te bnşlamışlardır. 

Dün Flllpln adalan clvanndıı. nrtılı 
ve diğer harp gemilerinin kuvvcUt 
himayesinde 100 ve Llngnyen k6rfe 
zinde 36 J'apon nakliye gemls görül
müştür. 

Blt Holland d nlz:ıltısı, blr J pon 
muhribin! torp 11 nı~. atıl n dip bom
balanndan kurtulmuştur. 

Vichy 26 (A.A ) - OF i Formoza 
kanalını kontrol eden Hon -Kongun 
teslimi Japon a~ cenahını tehllke
den kurtarmıştır. LU7.0ll adası da lf
gal cdlllnce, Japon sol cenahı da teh
dJden kurtaracaktır. Japonlar, L11-
zon adasına yeniden kuvvet çıtarm..
lardır. 

Hong Kong 
nasıl teslim oldu ? 

Londra 28 CA.A ) - B.B C : Hong -
Kong ı 7 gün suren kahramruıca blı 

muknvemdten sonra teslını olmuftilr. 
hrin teslimi, a eri v b hrl ko

mu !.anların valiye, artık r hangi 
mukavemetin luzumsuz olduğunu bll
dinnel 11 ilzerlne yapılml§tır Duşmnn, 
ayni znmanda şehrin su borularını 
ta.hı1p etmiş ve oehrl susuz bırak
m~tı. 

Malaya'ya yeni 
ihraç hareketi hayatından silip insan yüreğinin ngiliz • Amerikan konferansa belli- dır. 

bir köşesinde çelimsiz bıraktı. batlı i~ mesele ile meıgul görün- Kızıl Yıldız gazıetemıd göre bir Al- \'ichy 26 (A.A.) - O.F .I : Japonlar, 
Orta Çagw da olduö-u gı·bı, hfristl- mektedır: Burada 400 asker, Diğer bazı maddeler de ınan piyade fırkası 38 saatte 8 defa Malaya yanmada.sına yeni brl llırao 

ı-. JL- _ d hucuınc geçml§, her defaaında da püa- hareketi yapm11lardır. Thracın ya-
yanlık aleminin, Papanın bir sö- 1 - Hitler tarafından yeni bir 12 tayyare, 18 top YI UA9ın an sonra kürtülmüştür. pıldığı Yet blldlrllmeml§tlr. Hareki\ 
~ne hac işaretini müşterek bay- cephenin açılması veya yeni bir se- vaPWnı•! değittirilecek Lenlngrad cephesinde dıe nuile? hakkında yeni malQm.at yoktur. 

' . .. fere baılaınmuı ihtimali, harp saha· • ••-, rıcate icbar edUlyortar. Londra 26 CA.A.) - B.B C: Ma.lay~ 
rak yapması bır daha gorülemez. sı vazifesini görmesi daha muhte- Moskon 25 (A.A.) - Botyet gece da. İn«lllz tuvvetkrl, düşmanın mil-

Noel münasebetile, dünkü ga- mel telakki edilen sahaya ııöre, mü· Vatinston 25 (A.A.) _ Wake Ankara 25 (Telefonla) - Milli ko- tebliği: 25 llkkAnunda. tıtalanmız bü- kerrer. hOcumlanna kahramanca mu-
zetelerde en az merakla okunan nasip malzemenin tevzÜni icap et- adMt garnizonunda 400 den az runma kanununun detifUrUen H, 55 tUn cephelerde düşmanla çarpışmJf- tavemet ediyorlar. 

ti k · ve 66 inci maddelerinden sonra dller lardır. Garp ıKallntne. n cenubu • 
satırlar şilphe yok ki İsanm yer- rece tır. hahriy~ aila~endazı b~!unduğu. bun· bazı maddelerin dıe det1$lrllmeıısl garbt cephelerinin bazı kmlmlertndıe Vafmgton konfaransı 
yüzünde vekili Papanın sözleri 2 - Bu harbin sevk ve idareain· l~~ın ııddetlı Japon huc.umlarına 1. 4 h&kkındakl kanun projest Yılbqın- kıtalanmız dilşmanta şiddetle çarplf- Londra 26 (AA.) - B. B. C.: 

· · • de: baılıca alakadar taraflann yani gun mukavemet etb"1tlen resmen bıl· dan sonra Mecllae verilecektir. Bu tıkta.n aonra ilerl hareketlerine de- B. Churchlll ve B. Rooeevelt noel gil-
olm~tur. Sımdl Hıtlenn, Chur· B" 1 ik Am "k s·· '"k B : diriliyor Garnizonda 12 HYAf tay- değişmelerin çok önemll olacatı an- vam ederek bu sabah bazı mahalleri nünü müzakere Ue geçirmişlerdir. Ka-
chlllin yahut Rooseveltin dedik- Rır Cf ç· e.rı a, h~!~.,_ ntany~ yarcsi beheri 5 pusluk 6 top 3 nua- lafıl usya ve ının en uyuıı; gayrctı • • •· ıyor. -- lgal etmişlerdir. , n3d&, Yenl Zelanda, Cenubi Afrl· 
lerl hiristyanlara daha çok can evvela Hitlcr·i mağlup etmeğe mi luk 12 tı.yyare karpkoyma top.u ve l 24 llkkinunda 24 Alman tayyarell. ita ye Avuatralya domlnyonlan ba.t-
korkusu yahut gönül açıklığı ve- matuf olmasa lazım geleceğini, yani 3~ ~ne tayyare karf1koyma mıtral- Baıvekil ran büyük tahrip edilml§tlr. Biz 11 tansre kay- vekilleri miizakerele~ tfUrik 1çln va-
rlyor. önce Rusya ve Ortatarlc cephelerile yozr vardı. elçisini kabul etti bettlk. şlngtona gidiyorlar. 

Ça 1 aaınd b k 1111111 111-1111 Fili sam ... WllM - MlllJWI 1 menul olup Pasifikteki Japon faa- rplflIUl ar esn . a u .. u~- Ankara 2S (A.A.) _ Bapekil 
Eskiden harplerde bu gece hür- liyetlerini ikinci d-creceye mi bırak- vetler, 3 Japon torpıdo muhnbı ıle D R file Sa d b .. 

b. haf'f le •• •• b "' r. e Y am ugun saat 1 J 
metine çarpışma iğreti olarak mak icap edeceğini kararlaıtırmak •rff L 1 

1 
ru~~oru atırmaga mu- de lran Büıyük El~ Sebak Bodi'yi 

durur, iki taraf, siperlerde birkaç lazımdır va aıı; 0 muı ar ır. 8 ek 1 L b . M l p . ,. . "f aıv a ette .. a uı buyurmuıtur. 
saat için olsun duygusunu ve dü- Amerikan mahfilleri, Pasifikte arefa etaın ın ısti ası 
şilncesint ölümden başka şeylere Amerika yanm küresinin hayati fayİası doğru değil Meclisin Bayram tatili 
verir, Noeli kutlamak fırsatını ehemmiyeti haiz müdafaa noktala· Buenos Alres 25 (A.A.) - Fransa el-
bulurdu. Topvekı1n harp, bütün rına karıı acele bir tehdit mevcut çLst, Harlclye Nazırl.ılma, mareşal Pe-

çirkinlikler içinde insanlığın arta olmadığı mütalaa.sındadırlar. tnln'in istlfası ve 1'gal altında. bulun
mıyan bölgenin Alman kltalan tara

kalmış, kısa süren bu asillik hu- Bazı mahfillerde mevcut olan ka- fından işgal edlldlti hakkında.ki ha-
yunu da körletmtşe benziyor. Bu naate göre, son zafer için hayati de- berlert tekzip eden bir nota vermlştlr. 
yıl Noelde akınlar da kesilmedi. ğilse bile ehemmiyetli bir nokta tCf" Garb"ı Trakyada sel 

' itil eden Singapurun müdafaası. an· 

Ankara 25 (Telefonla) - Büyük 
Millet Mecllsl ruznameslndekl mad
deleri bltlrebllmet ve banam tatW 
lçln karar verebilmek tızere yann (bu
gün) saat H de toplanacaktır. Bay
ram tawı tlclnclk!nunda sona ere
cektir. 

İnsanlık, sonsuz bir karanlığa caJı: müttefiklerin tekmil hava kara Sofya 25 (A.A.) - Sel halinde 
dalmıştır. Onu kurtaracak ay- ve der.iz kuvıvetlerinin elbirliki ea- y~ğan yağmurlarla lcarııık tiddetli Vekiller heyeti toplandı 
runlık dinlerin 1<Birblrinlzl sevi- ycainde temin edilebilecektir. Sin· bir fırhna Trakyanın Ege bölgesin· Ankara 25 (AA.) _ icra Veklllerl 

ı öğü: ··dünd d h tkill k gapurun müdafaası için timdilik de zararlar husule getirmiıtir. Nehir- heyeti b-...n- 39.at ıs de u .. ...-n Dr. n Zı> en a a e ar· t f d'l • ı · b.lh M • ı .,..... .._ ... A.lA ' . azam gayret ur e ı meeı hususun· erın ı usa e.ta nın su an taı· B. Refik Saydam'm başltanlıtmda 
§Ilıklı menfaatlerin tam denk dü- da hiç değilse bahriyeliler arasında mııtır. Halk bir çok köyleri boıalt- mutad toplantısını yapmıştır. 
zenine dayanan yeni ahW.ktan fikir birüği mevcut görünmc.ktedir. mı,hr 
doğacaktır. Tek ümit, eşi görül- Muhtelif cepheler, geçen harpte ma• """'._ __________ ,.. 

memiş bu kasırgadan sonra böy- rC§al Foch·a tevdi edilen Baılcu· sı·111APUR 
le bir güneşin çıkmasıdır mandanlığa benzer bir kumandan- n 

· lak ihdasını mümkün kılanuyacak 
NecmeddJn Sadak derecede hiribirinden fazla uzak KORSANLARI 

olduğtlfl:ı göre, her bölgeye bir ku· 
mandar. ayrılması icap ettiği müta

--•kka~Iera 

l ıçilerin uğraclıklaiı 
kazalar 

laa olunuyor. Talebe yurdlari latatiatid.-e söre. memlebtimiz· 
Ankara 25 (Telefonla) - ist:ın- B Ch h :Yüz sene önce Japonya· de 1937 Ylh 4600 it kanpna br-

bulda kurulması kararl~ınlan tale- • urc ili bugün nın iç yüzünü gösteren ~ 1: .!: .. .:'~9::.öıt r:c: 
be yurtlan hnkkındakl hazırlıkların bir nutuk söyliyecek tarihi roman yıldaki arbt büyüktür. Fakat hana 
biran evvel bltlrllmest için harnretıe Vaşington 25 (A.A.) _ B. Chur- __ falmamabclD'. ı. bayatı senifledikçe, 
çalışılmaktadır. Talim taburu blnası, chill yarın (bugün) ayan meclisin- makine artbkça kaza da çoialacak-
bo§altılması tamıı.mlanır tamnmlan- de bir nutuk söyliyecektir. Bu top- Yazan: İskender F. Sertelli br 
maz, yurd olarak kullanılacak ve bu lantıda kabine azası. yüksek devlet Yakında AKŞAM sütunlarında Ancak itei kualarma diifünu...lır, Kaynana - Mqallata eviniz pek ferah. pek rahat. 
blnanın bazı ufak terek tamiratı m ·murları bulunacaktır. Mebusları okuyacaksınız. mecharl W Usort- _._.. koy- çocukları ... 
derhal yapılacaktır. ela nutku dinleyeceklerdir. n....k ....,.. ıe1c1iii ~-. Damat - Annen s•• uamvayla ıelmit salibal ••• 

~------------------"' 



Sahife 2 :AKŞAM 26 Kanunuevvel 1941 

ve aberle •• un Geceki 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berıtn 25 (AA.} - Alman ordu.lan 

tmşkumandanlıf,'llllil tebliği: 
Dün gece DoğU cephesinde muh:ıre

be !nallyeLi .kesif olmuef.ur. Cephenin 
nı~rkez kesiminde Bovyet to.nrruzıa.rı
ıın karşı ynpılruı müdntaalnr esrvısm
da kolordulanmızdnn birine mensup 
ku'lvet.ıer Sovyetıcrin 21 zırhlı arabn-

Filip.n'de 
Japonlar 
ilerliyorlar 

Japon tebliğine göre 
vaziyet süratle Japonlar 

lehine beliriyor 

o ---
Filipın adalarında 
vaziyet çok vahim 

Borneo'ya 
yen·den as
ker çıkarıldı 

Malezyada hava akinlari 
devam ediyor, vaziyette 

değiıiklil[ yok 
mnı tnhrip ctmlşlerdlr. Savaş, Stuka Japonlar Hong Kongu aldılar, 
ve avcı to..yyarelerimlz ccph~ mer- Tolôo 25 "(AA.) - (Resmidir): B I k t SİnppUP 2.S (AA.) - Uzakşaık 
kez ve cenup kcsbnlerinde duşma.n as- Japon ordu birlikleri. deniz topçu- orneo ada arına yeniden uvve İngi1.iz tebliği fimal liat1 cephesinde 

ker topluluklannı dnğıtımşlat ve her sunun himayesi altında 24 illc.ki'ınun çıkardılar - lngilizler de v~yetin deği~~~ olduğunu bil-
tilnı!n mensup düşman tollnrıruı to..- günü §Sfok vakti Luzon adasının dmyor. Bumda duıman bombardı-
n:-~u::ın:r:~:n ~doğu aahilinde karaya çıknı~rdu. Bingazi'ye girdiler man tayyarelerinin Dazı faaliyetten 
~k Ros taşıt katıı.rlan hava kuvvetle- Durum. süratle Japon kıtaltın lehine görulmüştür. Gelip giizel yapıl:ın 
rim1z1.n tnarruzınrlle ağır sureı.e hasa- belirmektedir. "}j • M bombardıman rrcticesiııde pek az 
ra uftramıştır. Tolôo 25 (A.A.) - l..ingayen Uzak Şarkta:~ Fı. pın adalıınn~a buradıı Saravan mmt "'"~ c~ telefat ve hasar vardrT. Malezya ha-

iz k U 
_._,_,_ körf.ezinde karaya çı]can Japon kı· muharebeler katı bir aafhaya gu- ce asker çıkarml§lardı. Dün yem• tı kesiminde kayda değer bir hndi-

Den harp uvvc e.rUll.lZol.l• uzun talan, .• :,_ __ tın" d ,, 1 mek üzeredir. Japonlar bu adalara daı btalar çıkal'JD.lflar ve İ§gal SA· se ..,.oktur. 
menzllll toplan dün gece Douvre .. cenup :uı ... ıuune e »er e- eniOcn ask k l b hası • lctm ba lam la d ,., 
açıklnnnda bir düşman kafilcslnl topa megc devam edıyotlar. Y • • •• er çı armış ar ve er ta· nı ge~ eğe O tf r ır. Çar§amha günü İngiliz hava kuv· 
tutmuşlardır VaPnatc>n 25 (A.A.) - Uz:ak rafta. üstu~ k~etlerle harekete Libyada: Labyada Mihver bvvet- vetlm Kuşing açığında (Kuşing 

• Şark Amerikan kuvvetler.inin dün geçmışler~ır. Bir taraftan da Japon !erinin takibi devam ediyor. İngiliz- Borneo adaamda Sara.van viliiyc-
Afrilı:a şimalinde 1ruvvetıerlm1z1n akpm Vaşingtonda neşredilen bir tayyarelerı durmadan başlıca. mer· ler dün Bingaziyc girmişlerdir. Bu tind-eclir) demirli Japon gemilerine 

barcketlerl met.od dnhlllndc devam et- tebliği, Japon lı:rtaltırmın dün Lızon kezlıeri bombalayorlar. Japonlann mıntakada münhasıran İtalyan kov- taarruz e~tir. Bir ticaret gemisi
mekte~. Almaıı sa~ _ tayyareleri adrunndn yeniden iki nokt da daha yaklaşması v_e devamlı bombardı- vetlm vardır ve bmılnrla çarptfma· ne tam isabet olmuştur. Öğleden 
6irennik tc İngiliz motörlu anı.balım karoyu çıktıklarını hı1dirmektcdir. manlar üzcnne adaların merkezi lar olmaktadır. sonra alınnn hnberler düpnan1n sa· 
U>plnnttlnnna taarruz etmiş ve bir hn.- B k 1 . _,L h - olan Manilladalci kuvvetlerin ve hü- 1 - - d • !1.. K • "d 
vn meydanında btılunıı.n to..yyı:ı.relerc u ·uvvct enn nudan, enuz tes- . İngiliz zırhlı kuvvetleri Trabluan ı gunun en ıti~aren U§lrlg e as· 
tam lsabcUer Jınydetm~Ur. Libya kı- bit edilmemiştir. Lingayen körfezi ~~· erktnmın ~t.~r~re J!~ doğru çelcilmdkte olan Alman lı:uv- ker çıkarma ha~eti yapbğını bil-
yılannd:ı. bir düşmıın muhribi bir Al- yakınında pddetli mubarc'be1er ce- ~':d· arar ven diğı ak vetlerl ile İtalyan kırnretlcrinin anı· dirmektedir. Sah aktammdanberi 
mnn denizaltısı tarnfından b:ı.tınımış- reyıın etmekte ve :istilanın baolıca e~ .k_r·

1 
l . . ah" l 8lnl kcsmeğe çahşmaktadır. İngiliz Kuşing ile doğrudan doğıuya mu-

tır. tazyiki burada vukubulmnktadır. d w en L~.:___~r v:;-:yetml v Loı~~o • tayyareleri de çekilmekte olan kıta- hn'bcre olrmımışbr. 
y •• :........... 25 (A A.) Harbi ugunu s;auu cuıyor ar. 0<1ra l d" L - h 1 k 

Alman savnş tayynrclerl avcılahn ......... aa-~. · ·-. -. . . · rndyosu da vaziyetin çok ciddi ol- an mütcma ıyen 'DOm a ama =ta- _ _ 
h lmnuestnde Malta. ndasmdn. Valctcı. ye Neznretinm teblıgı: Fılipınlcr. d .. L"Jd" . . dır. Satye binası davası 

" Lu b- - -him h }e • U~'ll?lU Dl ırmıştir. 
llmnnı tcslslerlnl gündüzün bomb:ı.rdı- zonun utun mu cep c nn• D"" u a'.k s k ... • • - • c__ . d Balıpazarında.ki Sa.tye binnsının 
mn t t 1 rdi de muharebeler §iddct1e devam et~ un z ar tan diger ikı mu· Şark cephesı: ,.-.k ecphdrın e Denlzb:lnk tnmfındıı.n satın. alınmnsı 

n c m ş e r. mckted"r Amerikan ve Filipin kıta- him hnbc: gelmiştir: 1 - Hong • R-..!ıır Moskova mmtakasında ıve işlndc yolsuzluk yapıldığı iddinsile 
İngiliz hava kuvvetleri 17/23 llkkA- lannın 

1

~ukabil taarruzları bilhassa Kong·un sukutu, 2 - Japonlnnn Lcningrad cephesinde yeniden şid- nçılnn davaya dün de birinci nğır ce-
nun zarfında 19 u Akdenlzde ve Afrl· Manili bu rk" · d A ti-" Bomeo ndasıı:ıa yeniden asker Çl• detli hücumlarda bulunmuşlardır ..... mah1ı:emeslnde devam eAı1- ı ... ı ... b .ı al k ü 24 anın cenu oa ısın e n • ..... .....u•~ 

'i'm inde olma zere tnyyn.rc nant • d •• ff karmalan. Hong - Kong dn vaziyet Alman tebli6-i bütün bu hücumların Bundnn evvelkl celsede mahkeınenln, 
ybetmlşlerdfr. _ ~~etJerl:ıv:;:ef e.=:: muva a~ son gijnlerde çok ciddi idi. Müdafi- tardedildiğini bildiriycr. Moekova- beş senelik imar plfi.nı etrafında mü-

Kısa mülakatlar 

Şam fısbğmın ismi 
yanlışbr 

lstanbulu osn günlerde ziya • 
rete ~len Antepli tacirlerden 
bay MChmed Hilmi Dai ile bay 
Kiimil E.rnlp bana şöyle anlattı· 
lar: 

- Şehrinizde ve dolayısile 
bütün Türlôyedc Antep fıstığına 
Şam fıstığı denmesine hayret ıvc 
tec98Üf edjy-oru%. Dünyasnn bu 
cins fıstığını çıkaran biricik 
memleket Antep ıve civarındaki 
kazalardır. Buradan Amc:ôknyn 
l>ile tonlarcn ihracat yapılır. 
Hatta Suriyeye de bu malı bi
zim memleket gönderir. 

- Öyleyse niçin huna Şam 
fısbğı adı verilmiş) 

- Çünkü eskiden bizim ticari 
temasta bulunduğumuz merkez 
Halepti. Şam tüccarlan, O,.. 
manlı ımparatorluğu dahilinde 
bizim mallan da lmuıbula sevk
eclerlcrdi. Jtte bunuın için herk~ 
Antep fıstığını Şnm fısbğı san
mış, öyle yanlış bir mm koy
muş. Şimdi artk bu de~cımelidir. 
Bunu saym yurddaDlanmızdan 
bütün bemŞCJ"ilerimiz namına di
leriz. 

Yürük Çelebi 

Otobüsier 
Yeni bazı seferler 

açılacak 

..J 

Almnnya nyni muddet rnrfında İngll- N ork 25 (A.A.) _·_ Fiü • _ lerin kahramanca mukavemetine dan gıe)en haberler ise Tula cephe- nakali\t Vck:Aletlnden sordu~ bazı 
terereye knm yaJ)llan hava nkmlnrm- lcrd evr :__ h . d J pm rnğmıcn Japonlar mütemadiyen iler- mde Sovyet kıtnlarırun ilerlediğini suallere Vektıletten cevap gıelm1ştir. 
dn y:ı.lnız 16 tayyare kaybetmiştir. e .... ,~ ... yen cep esın e apon }j l d Ad-~ k 1 k ı kn d k etti Al k 1 s· Ancak, müddelumuml muaThıt değiş· İst.nnbul Beledlycstntn Tnkslm -

piyade kuTVederi ve tanldan bu· yor ar ı. aaa a an uvvet er y etme t r. man . ıta an ı- tlğlnden evrakın tıcdk1k edilmek Eminönü otobüs servisini nçrnaktmı 

ngi iz kralı 
gün cenupta baıılıca Manillaya doğ- dün öğleden aonra te:ılim olmuıtur. vastopola karıı1 taarruza devam edi- fizere lddla makrunına verllmcslne şlmdlllk VB2.«CÇUCint yazmıştık. Bele-
nı ilerleyerek hu ıchrin 176 kilo· Borneo adasına gelince, Japonlar yarlar. karar verilerek muhakeme başka gü- diye bunn. mukıı.bll diğer bazı otobfis 
metre ıimalinde Kinalonn'a vnrDUJ- ne bırakılmıştır. hatları açmayı düşünmektedir. BU 

lardır. Yalı· An karaya lhtika .... rla Şüpheli bir ölüm ::~e:~~ n~T~· ~00:
1

~ 
Noel müna ebetile radyo· Nevyork 25 (~.A.) - Sin~a~?~- otobüs seterlerl 1hdas edilmesi dti..lil· 

dan Amerikan &Jansltınna hıldınli- ~ vııaycUnc tM>1 Snrnykôy nülüyor. Bu hususta. otobüs sahipleri· 
da bir nutuk söyledi yor: lngiliz kuvvetleri, Mnlezyanın g ı•ttı• mu•• cadele kazamnda Ali kızı Safiye adında otuz le Belediye nrasındn müzakereler yn· 

batı sahilinde 65 kilometre genişli- yıı.,Iannda bir ta.dm gebellk yüzünden pılmaktadır. · 

l.ondrıı 25 (A.A.) - İngiltere kralı, ğindc ve 32 metre derinliğinde b?" =~~bu~: ~: ~U:e~~ Beledlrcnin kan:ı.ntbıe nazaran bu 
bl!giın Noel dolnyıstıe, İnglllz mıııetı- cephe tutmaltta, fazla mevcutlu hır Seyahati üç gÜn 3 kiti ına1ıkUm oldu, dlr. Yolda tren içinde Sa.tiye tcnnlllf- haUar 1hdns edlldiği t.nkdlrde hnlkm 
ne bir söylevde bulunm~ harp s:tha- kuvvetle taarruza oçen Japonlara! 3 ki•ı· te-kif edildı• mış, Ba.kırköyde t renden indirilerek ço btiytik bir 1ht1yncına cevap vere· 
sının dunnndan genfşledİ~ini ~rcUe ağır lı::ayıplar verdirmektedirler. sürecek ~ .. ~evine yatınınuştn-. P'alaıt bimz cek vt tramvnylardald kalabalığı kıs• 
Tnhlm ve tarihi biran ya.şnndığuıı Ayni ajanslar, Japon müsademe sonm Safiye ölm{iftür. men iinltyebilecektir. 
söyledikten sonrn dcmLştir kl: bta~nı.n ~apu"?1 460 ~lomet- Vali ve Belediye Rcl.sl Dr. B. Lütfi Yerli Mallar po.z:armdan vesiık& 1lc Adliye doktoru B. Bllanet Tümer 

cFakat harp büyüdükçe davamızın re pmalınddci. !poh <la lngilız. hat~ Kırdar dfin nkşamkl trenle şehrimiz- aldıCl basmalnn sok&k:to.. fazla. natıe cesedi muayene etmiş, ölümü ~eli 
tıü ki" • b.nnı yarmak ıçm topçu ve mıtral- den Ankaraya hareket etmlştlr. Vali satmnk mrcUle llıUkfır yıxımuıktnn gördüğü glbl, Saflycntn Samyköyün-

yü uğü hnkkmdnkt fmnnım.ız ve yöz ateşlerine karp boş yere azimle "f& Belediye Relsl Hayda.rpıl§a gnnn- maznun cemile adında bir kadın ya- de hasta olduRıJ mm.da bir ebe tara· 
ernntyetlmiz de kuvvetlenmektedir. hlmılk.ta okluklannı bildiriyorlar. da. Belediye ve vllll.yet erkAnı tnm- kalıınıırnk adliyeye veril~, ikinci fmdan müdahalede bulunulduğu da 
C :ur olunuz. Yeni yılm eşiğini yük- tından teşyi ed.llmlştir. Öğrendiğimi- ceza mnhkemesindc 30rgusu yapıla- Jıddla edilmiştir. Bafiyentn ölümünde 
sek kalble aşınız. Son za!er gününe Ekmek f ı·aıı· 2C göre Dr. B. Lüt!l Kırdann bu se- rak tevkif edllmlştir. bu müdahnlenin tesiri olup olnındı-
kadar gereken kuvvetin clzlere veri- yo.hnti buğdayı koruma vcrgl.shıln Bil!ecl Boğos fazla. fla.tle 81Uldviç itmın ~iti ~ otopsi yapWnak 
Je~.,lnc katlyen emin olnnık cesur knldınlmn.sı ve ekmeğin kame usullle sattığından, yufkacı Ahmed Kibar lliıere eesed morga kald.ınlmıştrr. , 

ön 
_ tevzll l§lerlle alakadardır. yufka ihtlkAnndan, kundura. malze-

kn.lınız. ümüzdekl ufuk henuz kn- Valinin seyahati üç gün kadar sü- mes1 rotan S:ıbrl malzeme ihtiktınn- M d 
ranlık ve t ehlikelerle dolu olnuı.kla Belediye, 40 paradan rccekt1r. dan mahkemeye verllmtıj!~r. ya.pılnn o a vapuru 
beraber yolumuzu gösterecek :yıldız- fazla ucuzlamaıma muhakeme sonunda suçlan snb1t gö-

ilkokullar 
Dün Başöğretmenler 
bir toplantı yapblar 

Şehrim.izde bulunan resmi ve husus! 
llkoku1 bnşöğrctmenlcri dün mo..t 
15 de Eminönü Ho.lkcvinde bir top• 
Jantı yapmışlnrdır. 

lar da vnrdır. Bu yolu, Tanrmın :lnn..- 1 Çivi, tel ve kalayır. rüldüğünden ylrm.l beşer Um pem 

JetUe yürüyeceğiz. Bu yıldızlan l§tk ça ıtıyor satış fiatleri ~~;:1 h~:n::ı~~~ı:r!ı~:- Arizd a ~1· ün~en Kınalıda B.T~ı1:1~~;:~~ti~~ ~:!~ 
p:ırlayıncıyn. kadar, kruıınlıklp.r dağı- Yeniden gelen 405 ton çtvl, 296 ton rllmlştır. emır emege ınacbur ye gcçllmcdcn evvel m.anrlf mudiirtl 
hncıyn kndar tiıkfp edece~.. ~ı?::ıo!:3' k~~lsln=~ galvenlz tel. 5 ton knlayn lizrun! s:ı.tış Mağ'nza.sındıı. siyah s:ıtcn bulundu- k idi merhum Tevfik Kut'un Mtırnsına 

Belediye bankasının 
askerlerimize hediyesi 
Ankara 25 (A.A.) - Kızılay 

;yardım.sevenler cemiyetleri mil§tc
rek komitesinden: 

Kahraman erlcriııUze k11 hediye
leri tedariki için konütemize Beledi· 
yeler Bankası bin elli lira teberrü 
etmiştir. Bankanın gö.terdiği bu ya
kın nlukadnn dolay. teşekkürü va
zife biliriz. 

Biiyük Millet Meclisi tn.rnfmdan ım- hndlerl konmuştur. Çivinin perakende ğu halde 1htlkAr maksa.dllc snklnyıp a hürmeten bir dakika nyo.kto.. süküt 
bul edildiğini tık kilosu 100, gnlvenizc telin 90-99, knla- s:-..tışa çıknnnnmakto.n maznun Oha- edilmiştir. Başöğretmenlerin dünkÜ 
İstanbul vllft~u hususun resmi yın da 4SS kuruşa sntılaco.ktır. nes, çlvl lhtlkfmndan mazrnm nalbur Dün H,30 aetcrinl yapan Moda. va- tnplantısında ilkokullarda :umwni ted-

şekllde tebllğtnt beklemektedir. Dfin -- f Va.sil adliyeye verllmtşler, sorgulan puru şiddetli lodos ve lrrz:a. yüzünden rls vnzlycti mcvzuubnhls edilmiş ve 
n"""""' geç vakte kadar vlll\yeı.e teb- Buğday, arpa, yula , yapılnratt tevkif edihntşlerdlr. Ha.ydarpa.pyn yanaşaınn.mı.ş, imdAd talebenin 4nha iyi yet~tirilmesi için 
~· d • • düdüğü çnlmı§ur. suvat vapuru Mo- alınacak tedbirler görüşülmüştür. 

11gaı ynpılmamışb. çav ar, mısır ıçın At t•• k k ı ....... ı-
Buğ'dayı koruma verglslnln kaldırıl- • k a ur O§USU da'nın imdadmıı. yet~ de bu sı- Toplantıda okulların geçen scnckl 

ınnsı ekmek flntlcrinde nsgnri bir ku- beyanname veni ece kıkara 25 (A.A.) - 2 7 llkka- nı.da vapurun Kınalında yolllllu tut- verimi de görüşülmü.~ ve bu sene dn.· 
ruş ucuzluk tcmın edecektir. İstanbul İstanbul kazalnnnda müstnhsll, nunda tuğunu göımüş ve takip etmiştir. Mo- ha !ıızln. rnndım.nn nlınabilmesl için 
Belcdlycsl almacnk di~r bazı tedbir- muta.vnssıt, tüccnr, ellerinde bulunan ltt Aşehr~mkizkde ynpıl?c?kk ~~an da vapuru Kınnlındayn. yn.n.aşmış ve öğretmen ve bnşöğrctmenlerln dah:ı. 
lcr s:ıyestnde daha fazla bir ucuzluk buğday, o.rpn, yulaf, çnvdnr ve mısır a ncı .. tatur o~usuna ''tira cae: yolculannı çıkarmıştır. Diğer yolcu- ÇOk çalışmaln.n knrarlnştın~ıtır. 
temin edileceği kn.na:ıtindedir. Bele- için bcynnnnme verecektır. Beynnnn- cck bolgeler takımlarından Ergnnı ıa.n Suvnt vapuru to..rnfındnn nlm
dlyc bu tedbirler etra.fındn şimdilik me verme mfıhldi 5 iklnclkanun 1942 Madeni ve Denizlj ekipleri ıehrimi- mşıtır. Kınalıda dcm\rleyuı Modn.'nm 
tcdklkler yapmaktadır. pazartesi günü a.k.şa.mınıı. ko.dardır. ze gelmişlerdir. ft.nzası bugün anlaşılnc:ı.ktır. Hamlet temsilinden 

çıkan yeni davalar 

B R ! ibarettir. Belki de aldanmışımdır. V.: sonra köşede dalgın duran ve diğim yok. Hamlet piycslnin tcm.slll etrafın~ 
:yıwI:ın tenldd yazılıın uzerine Şehit 

_ Bu kağıda ehemmiyet mi '\'le• etrafında olup bitenlerden habersiz Utif çavuş izahat 'V'Crdi: Tiyatrosu aktörler.inden To.l{ı.t Artcnıel 

Aşk ve macera romanı 
riyonrunuz) bulunan Rüsuhiye <lönerek: - Merhum Vehbi pap, Hafız ta.rafından muhani.r Peyaml Safa. 

- Çok büyük bir ehemmiyet at• - Haydi, azizim, boı yere odayı Celiile ve babasına körü k.örürıe :iti- aleyhine açıl3ll haknret davasına atd 
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fedjy-orum. Bu huauata daha ziyade araştırıp duruyoruz. Bize ipucu ola· mat ediyordu. evrak asliye blrinel ceza mahkemesi· 

Nakleden: (Vl • NCl) emıııyet peyda etmek için Dalaman bilecek hiç. birfey bulamadık. Nafile Cevdet, Latif çavuıun bu eözüne ne verllml§Ur. Gelecek ayın tiçUnct1 
çifliğin, gidip bu hafızı görmıemiz. yorulduk, dedi ve Rüsuhinin kolu· k.arıı ali.kayla: cumertes1 günü bu davnya b:ı.şlann,. 

Kül olmu~ "-c hiç ıüphcsiz Rukiye - Evet, yazı J>818nın el yazısı. ialcandil etmemiz, icap eder. na girerek arkadatlarile beraber, - Ya öyle mi) diye ıormaktan calktır. 
hanım tarafından yakılmış evrak Ragıp Rüsuhiye sordu: - Niçin) Kadri kahyanın hanı yoluna tuttu- keodiaini mcnedcmedi * Muharrir Pe7amı Safa. B.amlet 
arasında yan yannuı bir kuğıd bu- - Bu hafız Celal de kim) - Kaıdisi ile ltonuşmak ve icap lar. - Papnm na.zannda Hafız Co- mibıakap.sı emıasında. Şetılr. Tiya.t-
larak Cevdete verdi. Yarı yanmıı - Dalaman çifliğinin kahyam. edenıe para ile ikna ederde bu mu· Dö~ arkadq Kadri kahyanın ha- lal, namusun müceaacm timsali idi. rosu ta.rafmdnıı çıknrılan cTürk Ti• 
'T'"' dumar.dan karann11 knğıtta, gÜÇ· - Bu çiAik nerede? anunayı aydmlatmağa yarayacak nında akfam ırezneğini yediler. - Ya sizin nazarınızda) ya.troro> mecmuasında bmd1stne 3ur-
Jiı1de fU iki satır okunabiliyordu. - Söke civannda. bazı ipuclarını bize vermek iç.in. Hepsi de neşeli görünüyorlardı. Ko- - Bu htll'USta fikrim yok. Çü~ nalcılık ianadı 8UT'Ctlle hakaret edil• 

<2 mart... Pariste para alınacak. Ragıp, Rü.suhi<lcn aldığı bu ma· Emekli Ragıb biraz dii1ündükten nu~alar Vehbi paşanın yeğeni P~ Hafız ilıe temaa vo mün&M!bette iba.- dJğl lddlasUe aleyhhıc da~ açmıştı. 
meselenin intacı hafız Celale havale Jumatı, kapının yanında duran Cev- sonra: rihan hanımla iki kızının hiç bir iz lunmadan. Peyamı Safa, İstnnbul Cümhurlyet 
edilecek .•• ~ detin yanına giderek anlattı. Cev- - Hakkınız var. Cevdet bey, bırakmadOll ortadan kaybolmaları Latif ÇllVUJ, .özüne devamla: müdde11:1umlllğlnin e tnk1p kn.-

CevCh:t, bu snhrları büyük bir det: dedı. meselesi etrafında cereyan ~iyor• - Vehbi J>4J& Dalaman çifliğine ~ 1: =~;\, 1~ ıı: dikkatle okuduktan sonra yüzbaşı - Bu hafız Celali ben de ıör- Cevdet. yanık evrak arasında bu du. Cevdet, bir aralık masa etrafın- pek seyrek gidİ'.Y'<>rdu. Hafız Celali ~~re: istnnb 1 ~urlyct müd• 
Ragıbn uzattı: dürn. keğıt parçasını kemali itina ile dör- da toplanmış olan çiflilC halkına dö- 2 - 3 defadan failn görmedim. Al:- delumumtıı~ ndcml takip knrarı• 

- Okuyabiliyor musun? - Nerede> de katlıyarak cüzdanına yerleştirdi. nerck sordu: lımda kaldtiına göre Hafız tıknaz, nı bozmUftur. Yakında fstanbulda. ve 
- Evet... - Jstanbuldn noter Danig heyin Cevdet ile. Ragıb arasında bu mu- - İçinizde, kahya Hafız Celali göbekli, dazlak kafalı, kırnuzı yüz- ald oldu~ mahkemede dnvnnm ıüyc• 
- Bu, bir ipucu olsa gerek. yazıhanesinde.. havere, odanın bir kenarında, Rü- tanıyan vnr mı) lü, gözlerindıen ııeytanet akan hile- tine bnşlanacaktlr. 
- Benim de fikrim bu.. - Göreli çok oldu mu~ suhinin i~titemiyeceği bir yerde cc- Latif çavu§ atılarak ~ordu: kar herifin biridir. 
- Acabn bunu yazan Vehbi pa- - On beş gün evvel. reynn ediyordu. Cevdet. kllğıtı cüz- - Dalaman çilfliğinin kahyasını Rüsuhi, büyük bir inkisar içinde 

p mı) Ragıp tekrar sordu: danınn yerl~rdikten sonra Ragıba mı soruyorsunuz) yüzüyordu. Çiflikte ynptıklan araş-
- Muhnkkak o, olacak. - Bu kahya nasıl adam? dönerek: - Ev~tl tırmanın neticesiz kalını§ olması on 

M fih b d • 1 k - Onu, ancak bir dakika kadar - Z&vallı Rü.suhiyi, bo~ yere - Ben tanıyorum. ümidlcrini de kırmıştı. Cevdet, ar-
aaına un an enun oma - d"" 7_ • l"·-l.. .. . 1 d"" .. k . • ..ph 1 B h . . . d" l k b h 1· . - .. • • b k- - d b . k d gor um. L..llnnım, cmnıyctc u,. &A. umıt ere uşurrncnıe ıçın şu e c· u mu avereyı sessız sessız ın e- aaa11nın u a ını gorunce, ona 

ıÇJn • agı parçasını ır enar a b" d 1 d .. '- • d . . . ı... _ı,__,_ 1 k k R"" uh" C d d"" k d k d d - fk h bL-~ 
d R h . d - t d. R·· 11. a am oma ıgı mıergezın e. rmuzı. ~enw:ı.ı.ne çıt atmasa ç.o yen us ı, ev ete onere sor u: ar~ı uy ugu şe at ve mu a ~ 

uran usu ıve e r.os er ı. usu- B . ib d d -d .,. . . l B l d • b . .,. ıı.. • ,._ d-'"- A le d hi b.i göz di d "kt - u ınti aınız nere en og ur ıyı o ur. - u sun ne en ıca eUı, ·oır ~at W10 arttı. r a aşının omu• 
' .. azıyı-. r gez r 

1 
en - Vallahi elimde kati bir delil Rag1b: - Şöyle aklıma geldi de sordum. zuna elile hafif hafif vurarak: aonrn: 

yoktur. Bu. alelade bir intibadan - Çok doğru düıünüyorauıı~ Yoksa Hafu: Celale ehenuniYet ver- (Arbu var• 

Kızıl harp meyc:lanlarmda sa
yuız kurban veren milletler. ha
zırlıksız bulunmalanm:ı acuım 
çekiyorlar. Yaruun harbine ve 
ııulhüne hizmet etmek İçin Mı1-
li banclığmuzı hazırlamak 18-
znndır. 
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K.OCOK HABERLER 1 Günlük 
A J f L-f • 1r fisküdara Ali 81Jl)ht adında elli ~ nauo u nezaKe ı JllllıUda blr adam dMa. -.inde ıruuıpl 

Borsa il AKŞAMDAN AKŞAMA 

· ı t ı.sınırten ıs ı •bire _._ 15 Blrln•'ıım'- lMl 

)..Mı n ,,. 1 nJ 2 ........... atet dolu _alın 
7 

... 

wLaa.- ..: ..... - 7 ··- dtı91 'sr• YOziind• - vilc•« t""1l .. T,.I •s Ttırlt .... ı. D. m. 
, _ ___... ranan .All Supht N...._ be4 '-
~ 7• f ... ,_ ftl'IDllo C:..Oa ne taMr+ruftır. ..... - ... .._ * Y.._pa.pı'a -...ıa. De adıa-

ça11· ... llll7n dlll lı7r tıllllllık me.elllZll-
- •'C dmhle, Oba 'T ._ aa.p eWJ«, 9lı5a, Mwımllrl • • 

..t,,im Tıt cn, ...... a. .. - dire dl· tlapndan aRJr ~. Mmtafa • ' 1141 Da:nlrJolu llt1tram .. a _ ö,19 pı l•..ı..Ma BeJall• baatm-1ne Dl&rlrmt. l'aıln • t ıoa 1lazlne bm>nlan 

.... - defa ............ .. .. rntanmııf.ır. • • Jl35 Hazlne bonolan 
-L....L! JL"- .... z, - * ftS -- W .... -b-l fll- .. lt usa JaulDıl bcJDglen 

~...:1.:.,ut .,, ....... :.u~:;:.~~ ... u: ::=:u~-~ 
1enm .....,...._ _,_ "" "· kamWıA ._ r1ma1a b.mr ~ A. Deailb:>c& DlllD.81111 _. 
Kimi, t87le d&c~ .............. tir, ..,..,_ mDdl.rled eımM .._ 1>11- T.C. llerkes benba 
nk 1B:ıı:linw •• ztı cY_.. ltat um ama1ı1 anıma ... ._ tl&h, :r. fi lwn"• ~ nad>..-
eldaitma .... a1 Ol ww 'Sa 11 b' t ak...,_. 11ıır- T.. ti......,. Oww!Je d J 
olar! Bö:rle ........... c ... - 1'1ileltlm 

7 d 71 .....ı -- T. .......... nC idi. 
...... m1 ... .-.. ' 11.z T ıaı# 2 f O is• lıılr 11111& ..a. A. D p p11eın ~ (1' IO) 
:Y:-Jr.....- __..__ Drııl.. s•* ..._ bı e+ 1111111 ı' 2 ·w .a- A. D • JQllıaı eırtetl (1(, 100) 
~7'.7ctsa 'z#• .. lr ta ..-ısı n 

1 741ır. Baklhllar etmento 
.. Ucel?ıt Ve ..., -\ı:alNJ"etleı _...__ • 9L Kredi l'oııalJe 1803 

Belki L!.. L-Ll~b.1-:.. _ __._ ...1- -. __,_ ...... • • 1911 
c Ull" -.- w -··· ,. il ._ • • Amorti 
itte hö7l• ......ldl.rcle ........ im' me.. eye Yen ece& JCapon 
W1diiim için. ,...Janmc1a oolr defa, J'lat mtırab.be bbm memunan, ~ aıa:ı · · 

Hlr-
12,35 
12,85 

1AIO,-
J8.U 
48.25 
10,40 
ı10.-
10G,50 
80.-

1,40 
28.50 
'111 
1.00 

1.24 

IMa ldetten cA~ Adtıtb ... dtln, Flneancılaıda MI' mataa 4M Ktıl~ altm 1ılr pmm 
....... ınifıi- E. lmWt timdi, yqaca • top, 19 Çuval 11 balJ19 ,apın ft hal- C)mwnlı N.nb• (lle,n)notf 
n.tona'cl.,. ~ laanai ~ Jall mqeell patlab w ..-ı bul- Lmıdra ._.. 1 ltedln 
mbin kıJ:•cıln • e awLliii Wli ol- qutur. Malala ..ılAI. dM'••ında lfeılJadt lmbııe llO dolar 

LL. , f tıir n-:..u ecnebi mımll' -1 l••wa•"Cm• 
IDl)'aD Ull" ~ 9 .... .-..-. 7•• 1ddla .. 4 P..jdl. ım "-' ~ lııladdd a.rıae lOI perıeta 
hat Ü' Ba&ali - 1131 m&tae- --. 47 ·aı ft -C 11 • ladlna 8tmbo1m lzerlne 100 kuron 

118,ıG 
11,93'15 
11,0050 

meml ... Seleuaetlaaelam .... • ..... * ..ı 9llıtlıl .. )ClfG ftdle-
la - ptlgm... -*Ur. 

Düt&nc:.n wercn. V E F A T. 
Füat w wl f ı • ,.... .._ ManaaJ kÖIDW 'N Dartlloafata mtm's~r1nden 8adn 

lôka kadar 
1 

• • • '"' - • kıepeie narh imada eDk meıtıum Bat P8f& Jelen1 n 
madıin _.... - ..... lem l'l&t mlrabbe ~11 din mm- mcu f1mendlfer1 Num meıtıum mü-
ldn: cNe pl.cıat .._ ........ ..ı lıılmBdae :rmldm matı lıaiiWiiit- tir Kbmı s>af& tızı ve bay İama.11 Tolt-
manü waAta--. - ... Wr ıur.lladsa.nı..bra-k6ıılarl p sevcesl: 

ŞARK 
Sinemasında 

BEL At.ti 
mıkta llnema, l8J1'8 to
f&D halla aJamamaktadır. 

lada TİYATROSU Temalllerl 
Tepebqı Dram tıamında 

oece saat 20.30 da 

CEZA 
t.tıkıll caddesi Komedi tıammda 

Gece saat 20,30 da 

OYUN iÇiNDE OYUN 
lebeuümJe. .'n n • doinl. ._ Wr tıaptaa ı,11 ............. ı bl'ala atı- NAZiRE Hanımefendi 
temenna~= JaeeWır. Diler' tilmttıter. ba ftatleftn Fatih Gençlik Kulübü 

- Merhaba... .. ı•oıda da wMe!ıl\ec uır, ftlat etmıştır. Ker1ınesl Mualllnm • • .... 
Ne bozuldulama taluniıa ....._ 'lbıpıü Ve'mlleı1. ....,..,,," atblı ftfatmdanberl AJAmına bir t11rUl tez Reulıgınden: 

IÜZ. Rasmol derıDen ltfP*W. de elin naıtı elll bulamayıp rahmeU rahmana ta- 17/XII/1941 Cumartıesl günfl aa.t 
••• tonmuştur. Bana n••ftr! ba cim -- Y1lflLJl fıtaraperver, hayır ve hua.nat u dan 23 •n tadaı balannma ve-

• • • . n 'I. • • - toptan , 1cmq il wnttme atı. ..ıııbt olan m.eıtıumenln cenazest 2'l ,-v a 
Baz DIUlDulfular, bu .__.. iki ten ülıQaa edilecek .... 25 Klnunuevvel 1941 Cumartesi gilnfl aa- ıtımeal mulr:arrer balunm ~ 

cami. ortasında kabmt hinemua tlm :ftSOe' bnlf 11 -tta. ::: d ıı de Şlfllde Biyilk Bahçe aotağm- akmlarmdalı:1 ~ toplantmmm W: 
bemiyoraz. ıacattır. Jlllenbınde ~ 1,1 bıGf&ar. da Xaılo apartımaıundan taldınlarak hlr edllm1f bulundulunu sayın ba ar 

,.. ille namazı Tqvildye camUnde tı- bdaşlarBm ~ 

A d 1 ile letu.L.. Bir motör lnunen yandl Jmdıktan sonra Ferıtöyde ane tabrts, ASKERLiK iŞLERi na o u • JrtıNçeşııne önlethıdıe balwn. bp- tanına defnedllecektlr. 
araamda ıllla l'M.'lldelen ta ~ın ldareslndlti 11 tımıuk BeJell• Yedi ..,.... , .. +•=: 

• f ., ••• Ajlle1 m>töründe bulumaı puı.atıar, Afalıd& mufı, ri1tbea1 JUJlı J'ecll* 
r.- • ~ LL..a- 1ılr .-'1:.- ._ 9asundan ~ tmJelm1ar', EmalJet 8andllı Widllin4m: .... yuı acıele 1Ube19 alraoaatı llAıı 
~ - .., ·~ ..,.. 4aa ~ yangın çıkmıftır. lılo- K•nnpqa KerılmoRta M. No. 43 oımıur· 

1atanbal ... ..... tDk iflıa ..-.. tör aarJıll ahlle Ja,nattırılımt, mlıtl BQan Bbınaz Tıllı I0/8/Ull tarlhbı- Yd. =nıı,. Yzb. • n • 41a All 
Salı ICda clll '2 Y__. -.-.·• WJWl l'ettterelc pamutlar ve motör de Bandılmma lııraktılı para için ve- 8mn1 36174. 
bç.rdan. ... MI. ...... 7 a ~ 80Dr& 8ftnd1lrllla ra. ll082 numaralı boınosanu tay- -----------
7eMID diye .. = ... all&llı. Motöriln algortam ,. ranrı- beWllnl a&Jlem)ftlr. Yen!al ftıilece-
..... :ra. Jnsa,a - ~ eseri oldula Ulllfllm'Jffı,r, tinden ....,ntn hiltmil oJmı18C81ı OLUM 

ayın Halkımızın Bayram gUnl 
rlnl neş'e ve eaıence ile geçir-

mesini temin etmek isteyen 

MELEK 
ÔnOreAedeid PAZAR· a&

..cı Akpmmdan ~ 

BütGn e.ı- Hat&w SıNEMASINDA 

Sinemacılık dünyasının efi ve benzeri ..ıa aöriilnaeimt Mı mG
kemmeliyette olaa barikalar barikatı... ş.b•erler ..ı-erl bet
an nihayete bdu •• hır mfilik. •• JC.ahbba tufanı bJr mev• 

zu .•• Zevkine d~ .,...._ lbtipmla ve zenııfıı 
ealmeler1ez 

LA KONGA 
Baş Rollerde : 

MIKEV RONNEV 
Judy Garlan - Paul Whiteman 
ve meşhur PAUL WHITEMAN 

caz orkestrası 
DIKKA.Tı ~._.. seceli •• m.üt..ab .,celer Ça IUlllW'ah kol· 

taklar ..... -. ...ı .......... 

..::.":.. VATERLO KOPROSO ~ 

Bu aksam SES sinemasında 

Ibrahiın Özgür ve Ateş Böcekleri 
:nıı::;::.:- KONSER 

Konsere UAve oJarK 

Bahar Konca11 
CAMILLA • HORN ve WILLY FRISH 

clb1 OOk dael iti 1rı.,,m en gbel ftlmler1 
8bm.&T: lla1lml ..eıt ....,..r, ._,,..,. meMa7ll& llUdlrDdll1 

tKdlr8 ...... _ lıaftalll 71c4&tmid& 

IBRAHIM OZGOR tarafmdan okunacaktır. 
lrmm' batladlk1ml 90l1I'& llleler kapalıdır. Yertertn ene1den .,.m

muı tı&TllJe ohmur • 

... .,.ı. .. d 1 .. ... llAn olUllW. ' Tıp Tüııbe Ym4ll ~ 

yok. yok .•• HalbaM. ....... ...._. Lastik ihtiyacı teabit Bmalı ftral9c1 ..- Jıleiımecl lülr ~------------------" 
sibi yuak,,edjhpif deiil6. Plrm1ar edil~ z:n ~ =a::--;r!fk ~= efendln1n otlu Bmıetll :rart>a1: •••Bayram günlerinde mwllİlnİn m İJ'i &imlerini ı&ıtere ••ıııı.. 

Y&bm öa 8loe illa JrarUar nmteber clslfJdlr. Tel: 48188 

•enc1~ , ......... a 'ftcare&~ ... ,.~ ... ıMia.t......,)eclasbıdl?ı:tmtere- •• o• aa.v S '•Ks·M 
içime Wr .... cı'!' Rı•ı 1ılr f:andmle ~ cıtmyıNJ ve mı ~ YenlcPnl ü.catımdan vefat etmifUr. Oenrmll 2'1/12/Kl OU- A 1 sbııemalannda 
c - A-... .. &ı ı& ._.. ,.._ '-ooiı lil&tll IZdl)wı tıesFAUnl 19- .,.in hmıml 11*Sm. marteısl ıtntı Huatl hastanesılndmı 

lan cliinp laarhi ile muwul Mnttıe temiftlr. Wl,.ıt bu tfe emniyet 8 ncı lehMDlnJ Mimar Cami B1fb:a m- bldJrılandt Valde Clmllnde namu:ı 
çok 16recek de hir çok 8lda mad1 tube m1id1nietDntl memur etmifttr. bk H n1Dll&lda v.a eti• tılındlt\lll 8Cllll'& Ollllmte def!rw'lle-
deleri sibi aimili de 11H11a S Hnt lehdml•*t otomdbD, otıabGI ve ••' 811 17Jk11nL HU 4oiam1a cektlr. 

söremiyecek mlfis? Öyle p: Geçm bm:yon 81h!plert poUs 8 ncı fabe ~---------------------. laarpte bir ~..,... ....... p olta- aedilrltıltiıH mlracaM edm* IWlk 
dan kallmı1t cleil mi)'diT:ıt lhıtyaçıanm ~. 

Fakat Orta .An.doluda sİımİt d.- ,,, .. ,, .. ,_,, ................. ,, .. ,_ 

lwnmla ~ Hem de l.tmı- • ..,. ' Wr IMrek F&b+ı IO 
bal terb"bi... (Şimali Au.adohman· lmnta
ki. lııamhatk- leaettedir. S-..-lan Orta An.dola ~ ......... i
..,nk, may- ıl• mıdır, aeü, ' ılea Wıı' • , meth• cli)'e uiWı 
'-.ti apayrı. .. ) ...- .... 11)1 ;ı d .............. 

Km. pib althapl.rdma SÜlp'le Plllll lıdeli siıı....W,ı içine eti im-
de ı...ı...tmL 7U1P .....,. bllııtor. -=nm ÖDllDe 

Bii,oawn: plfaiıurt. ......_ ı-. brtdık. 
- lrtaııhalda ......... diJecek· .... ......,.... .. poraiyomı 

Wede en *8k mevklerL. G&ılllıerde • clldll aaldlrı b»J•l'd& 
en tatıı natmelert ,....mı 

orotby Lamour - Preston Fuster'· 

mmtn1 
~ 

-._ w IMsird· .......... hDe.ı ı... Bu pazar akf&Dll 
v. ......... lmılılidi ... pliba_ ..... illı ~it. IWLald Aılta· LA.LB'dı 

• ..._.. etilm çok lftWC:lim. dolad.. clıella .. ekmek :rendiii " aDıtJ•maaa 11am1aımm 
Son wmududaı ,_. blılr ..,.w.p icia Mı"f• DİKKAT: Numarah ,.ser .tdmala !>r~·maapır. Teleton: Gl8D 

c - lnwam ~ aizmm leaed IWılL.. w4 w daha hi:riild.L. ---------------------r de!Wor ... Stleptm sevk .Lmu:ro- Simdi ile Amdol•·-11•, Koca 
nmı!ıt diye diieh•ııelde7dim. l&'oca t.ebaU•r Wnde. W. latanW-

Meier meAle .........,.... r... ............ ~ 
kltehir idlQomwla. bir .. bel. ,a.- ,_,.. .... ••lltor. Hile bbia el-
lerce fincuu ôn1De :rıinuf... Hot ımdıiı icln. leaette de bo ..... 
Mr ............ Adeti orama menü Y'Olr. •• Peniıana ıs ıa-., 20 b
... ali,eti. .. Balrw a6iimdm doldu· .,.._ (~ ta Hilll bir JG. 
...., doldurap ,a&ıW • sab7or. lrant.amda --- ............ 

1- &a sal $, ecW :rıllarm la· iki kiti 620 ._... klnn do,-.. 

-- Wdam. "- ..._ ...... str.cid-. -lsS-hu~cla Tra,bolan .... ..,.. .... » 1 •li 120...) 
Amıllolada ,...,.. .._ •alA ılı:t.a brb)wrn 

ÖWI ..... --. .....,.. biri Awlo1ule '• da ........ 
de acmluk .. w. ......... ........,.,.... Rı ••• 

T...a ......._ ail• Jld6 Wr olsa, ıımdsr,.a .. ricMa h ' a
Y,.tl Jaıdm, W.. .__ peDCIC'elin- lmı 

Hinc:l waylannm 1.tirım , Harikulade Debrlu-lmam la.,ret 
iı;inde bırakan deiıtetli m·.ı.r,. JC.Mrahalarla Pldfll- ..,,,,eler

Nefim Ramlar • 30 ktmilik az h.,.etile ,...ı •• ne&. tukdan 
SUZAN - COZIN • SEMiHA - NUMAN 

e.telm:ı tsı"AD KANUNi AHMED 
13 kwmJdr ~film .. d •• ~. 

29 Bf.rincik&mm pawtesi matinelerden ilbNn Şuk filimciJiiinln 
..... -~- IM>Jai iilmlemu. - mılllemmell • Şukm .. 

krala .... ..., ......... eıtün 
ABDOLVEHA.._-. - ....... 

MESUT GUNLER 
Tihlçe eözlü 'N Arapça tukılı mu•zvm film. 

Ba &imde ABDOLVEHAB Şu1aa :reni w Kraliçeliiini Jrazqan 
ESllEHAN 

Jle benıGer l.eyll ile Mecnundan cUzel puplar ob)racalı slbi 
...- ABDOLVEHAB dllhi ha fi1mıe wıh•• • ..__ 6 ,.m 

qli:Jecektir. 
Şimdiye bdar sardQan&z ~ Fdm1erin pl.esed --

Bayramda ıörecetiniz ıabeser ....... 
~ araylannm ~ hmppnan taTJı)Ala... DVK. .. &a'ABAT." 

KJ8KA1fÇLIK n brrtR••.ARL. 
Ylslemt l'aöaae ,.. ~ -- eWi1- BaJnm aı..mt 

ve taı1hbı en bnlı n en tbtilrulı • ........__ 

HAR U N U R RE Ş i D'in. 
o··zoEsi 

~ 8ÖZLÖ nlllJuı. 1latat 
Uöfi:dli UDAK'm 

lılltıWd- TtDt .,. 116 1 fUt;ı 
Be TWJe a. JDdoell 

Müzeyyen Senar 

iPEK 

Tlıqe aıtı ve Arapoa fldDJı 

KtflBUI 
llallr 8eıl KraUcest 
llflb111' la* TJldllll 

OMMO GOLsOM 
SARAY 

abmlAsDm& alımuaDmA 
llQm lılltDel ... z .. stmtl * l11ıtlll ---............. lın1llrsalb. HWi... Ba 7688............... . .. 

,......, ·~ ı...d, tibhrl lalımda ... 1 
E L HA M R A sineması 

W Qrlıl • •ı ,.. ıedi ..._-... (Vl - N4) .. __ liiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiıııilİllİiii 
... .. tz.;r ELHAMRA Sinem .. 

iiiniiiiiiıiiim_ .... 

Bay Amcaya göre -



YILBAŞI HEDiYESi BAYRAM ve iNHISARLAR iDARESi 
• • 
ıcın 

BAVRAM ve VILBAŞI l:tEQ((ESJ 01..AR•K 

ViŞNE 
ÇiLEK SAA TLERINI TERCJH ED/NJZ 

PORTAKAL 
MANDALiNA 

TURUNÇ 
BEYENDiK 

NANE 
MUZ 

ALTIN 
LiK. LERiNi, 

ve SiPAHi 
KANYAKLA NI 

SAMSUN 
ÇEŞiT 
BOGAZIÇI 

YENiCE 
SERKLDORVAN 

BAFRAMADEN 
GELiNCiK 

• 
SIGARALARll\TI 

TAVSiYE EDER 

:"'- Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi illnlari 

Muhammen bedeli ('150- Ura olan 3000 adet pirin~ gömme tapı kllldl 1 
aı&•sı (1/1/1942) salı gilnil aaM Uf) on dörtte Haydarpaoada Gar blnaaı 
dahlllndelti komlayon taratmdan açık eblltme oaullle aatm alınacaktır. 

Bu 1fe girmek iateJenlerin (68) lira <•> kW'Uflalt moYattat temJnat ve 
Jwıunon tayin ettlll veealkle blrllkte et.slltme ıünil aaatlne tadar tom:a
ıona mBracaatlan lbundır. 

Bu 1fe alt prtııameıer tomllJOndan parasız oiarat dalıtılınaktadır· 
(1114'0 

* ftletmemlz ihtiyacı Jcin açık etalltme ile 200 bin adet kerpio tolla aatın 
almacattır. 

Beher bln tollanın muhammen bedeli HaJd"11)aflda teslim 21 liradır . 
.-ııtme 2'1/12/Hl tarlhlne mGsadlt cumartesi ctlnil aaat 11 de HaJdaıpa
pda Birinci lfletme tomtQonunda .,apılacattır. hteklllerln tanunl ilk tıe

iııjlnatlarlle muanen giln .... u. komlaJon,da ham' buJunmatan Ye pd
name ile fazla llahat almat lc1n de lfletemeJe mtıracaatlan llzımdır. 

• (10950) 

&ele 
&ı 
İIG LİZ 
ta"f'4u 

........................................................................................................................ 

Devamlı bir Habra Temin Etmek lati~ 

BAYRAM ve YILBAŞI için 
Ki'l'AP Hediye ecllnis.. Kitap, ltilltürUl bir ln•nın verebllecell b.ecllJeledıı bquıda pllr. Yalım J1l INllap 

edUmlf olmaaı llnndır. 
Sise sisel Wrbc klta• batllta&ıJensı 

YENİ GELMiŞTiR Yanan Kla.ilderi: :*~ L.= : ~ 
AIM 8Apbotlea 50 Kr. Hukuk Felaefeat Derileri O. Del Vecch.Uo - • 

Oala .. Voyvoda Cad. 
Bereket Han No. 9 

ADUlont » 35 • İdarenhı Km1 lltlnbhMI R. Bonnard 170 • 
B1ektn. • 40 • taılm. AnlWopedllıl ı-vı her cb ıoo • 
=:::Oos•ta : : : Ktff - Bl - Zunun 1000 • 
Pbllot&e&tl • fO • K6reYt AltroDom1 W. il. aman - • 

M.M. V.HaYaMüateprlıimdan: t•,. .. ,_, ..... 1 1 ~·~~- ---~- Kı~.:Lıer•: u • ::-r.,.:::-n:zıoJlll ne!::nı.;:n:: 
HAY& mlltef&l'lıiı telmllt taburu lqln o&omob1l ye tra ltUr mlıu&UOtl " - _..,__ ·-- -" Nopolecın B L clwtı - • 

me:Jdan "JOl lnp.atma .. tıf 1llltalara lhttıao vardır. '~lelldıe aile JUUDda tadın ol- nuu ....... u._... Df R. 'v "n....... ı- • 
Verilecek Ocre\ mlttaıları ~pdacak lmtuıanda ~rl ebllJete nıK f8ltl1le ua bQana ,er n- Deıwte Methiye Braamu 50 • .s;;;;:ü:ı ;';'&;.,.ı m6oadelei.rın • - ._ 

IOı'e so-120 lira arumdackr. Ta11p1erta "1Jetlerl ııe Han. 11~ rWr. Alll&m'd& 4Y• riıqpqna Fraw Kla.iltleri : umamı TarRıl ztuıttl ~ • • 
~ (9'10) UlOM) mektupla. ıplracaa& Adamc!l MplltN 80 • Tlptro Tar1hl B. TaDctl m • 

<aUZEL KADIN 
llemlebtbnllde ............. c ........ ltitia ...... .. 

liiılm. millelnlnel hlr ıüelllk n suale& ....WQedlll 
240 aalıife - 200 reaim • 

300 gizellik formGlü. 
IWabmllelllbllflı ~ 

lııllmlarl: 
Otlzelllk n lfalti1aJ: <>n1. JUVU

lat, uzun n töteB Jblere dre ma
klJa.I Ye tuftlet tetllleıt - 8lJ8.b. 
l&ft, maı .,. Jcumral açlara l6re 
t1M1e& oetmett. pudra, krem, ruj 
Ye aa1re renıtJerl - Obel blı- clld 
naa1 elde ed1llr? - llaldJaJ n tu• 
ftlft leftmmm .,. olap olmadı-

lmı namı aıılarlDm? - - 111 ..... 
lti1tJ nuıı ppdır? - Olbıel l&rief, 
dal lt1rplkler, güzel lnlnm, ctmeı 
dada'da•, cbe1 4lfler n kulaldar 
ilde etmek ltln ne Japnalı? - s.t 
?>üum, .,. ........ boJl,ma me
todlan - lıfanldtr ff pecUtlr namı 
Japdır? - OtmeWk ha.talan: Kora 
eJld Ja11ı clld naıı1 antqahr n bun
lara karii ne yapılır? - SlYDcelert, 

slpb n~. beJU bllal'cıtlua bqt tedblder - SlJl)lere w lal-
lara bqı denlalı - Kini* w fblller toJn bul& muaJJar ft Jamıler -
BUlll parflmtl h"annıabf - 1'Ull llJlnmell? - Otızelllk" MKtJaJ: 
tıcuı IO detllllc mel'...,_ dair en llllblretll mtıtebalm ff doktorlar
dan tapl•nmlf • ı ,.m IJulı Ye ko1aJ Japdlr formll ft tan-· 

DClft rmtıı bir ta~~ dlln ıentll bir tablo ile mltemmel clldll. 
81tla ...... .,.p......_,_....UI ....... 

Çwbraa: fitlılıe YaJBlftl 4llllua Cad. it bW 

Balana mikifat ~ftU:: Stendbal :cu& u ı: : Y.,,..,....,_ .için 6ir - ,wr: 
İolDdıe il lira Be but QIUalnm& Vaıdldelı:l Zambak Ba1zac 131 • Amwnın J1D1 m••Dan Jı1au4 IJn 'HJ ıD a 

" b1rtaO fo&olnf remılııl ııa..ı ctls- Al Kl'~.-!LI • • An Maıa V. BomeJı UI • 
dammı BeJolJU polt'ab&nll11ıle llQI maft URIUeft • Alıar Sonancolan il. Aflr • a 
ettim. BnJanın pua De cbılanı ken- Pa• Ooe&tıe 90 • BaJblçe ŞulJe Berin Si • 
dl.sine bmıbnıık nm De fot.op'a1lan Ademıallu B. L1ldwldc 1JO • Blr yunıun 4&rklll N. 8am.l '10 • 
a1&ibdaJd adrW lltlımelerlnl n ya- Altmoın J)eıyletlne alt Jıletlnler 1 Balda bmıru 280 • Borla tttet Ballm 21 • 
bu"t ~ u. ~enneıer1n1 1n1an1 ... Anonna1 Qocutıar A. Blneı 80 • Dea&an Qallp s..ıı • • 
Jet namına rtca ededm. Aı11• Kl&Y11ZU I - il llO • Oiwr imam. Baıtıan Ca!* • • 

BeJOlha Pc>Mmlar 80lcü: No. 31 BttJlk lltanoml8tler P. Oemihl1ns 250 • Kaptan llalc>non •l'IWleftlerl L. o.bun. • • 
mefano 8Ultla CeWeWn, IW'e2lemfiah N. Allm 50 • Km1 Qal1ıJan Hlba& 8aml ti • 

•-• Dr. bllAll 8Ald Oench"•n _ il. Lamb 80 • Küçüle Brbtler Loola AJcott ııo • 
T 111' 0 & ' 1 8 1 Oeıımu P!'bl Anadoluda Ttl* mlmarlsl Rlefathal sıo • Nearlnbı ttc Blblaeal Hail& Pahrl 1 • 

Çoc1* Patholqgte'llnde Tarih Utandı A1l ZtHıttl 11 • 
o " paraUto bUtalıtlanDa Tedat19 Hata'an Dr. l'rledJunc 80 • vercı ırırmı Refat •art ıe • 

tutw1 .... 1r IOID '81111 tU'I. ma C'onldarda BIJoloJUc BiJlilef Dr. 1. Broct 180 • Yaman vun Mahir e • 
=~ı:=-ur~a:::'e :!' Bu Kitaplar Maarif V eldlliii Ya:vmevlerincle Ye cliier kitapplarda halanw 

!'Uf!!r· <U•> 

1 İstanbul BeletfiYeıi ilinlan 1 Tiirldye Demir ve Çelik fabrikalan müeıteaeai 
mücliirlQiinden: 

.AplJda nafı JUlh 'I blrtnc1 smif cMltlm blıpea ft bon telllatl Temls1UI: iflerl amelellnlD latell loln &lmacaJr 1cunı IOlan. paıa-. pn.. 
illeri tola bir borun utabepm alınacattır. • Ye lahana ~ eblltmeıe konobnuftul'. Jıltcmumıan tllml1ll 1*tell lUI 

Aranıl --~ lira Ye Dlr teminatı HO llradır. '8rtname abıt "amamell& martlıt&ltl b-
an eo.u leminde g6rillebWr. !bale ıeı121Ht Paa.rtell ~· aat H te Daimi enci· 

ı - KallPOI mla1annm. daim lllerlnde ç&IJllDlf otmaıan ft dökilm ~ele JapdaeUtar. Ta11plerln ut kmlnat mt.ldJa w.,a llllit""1lan w MI 
tahplanm JlllÜUecek ebUJette bulanmaıan IAmmdır. yılma al& Tlc&Nt odUl 1'911bJarlle l1ıale ctınl m.uanen aatte Daimi .... 

2 - Borucu UltaMfı•, her nevi boru tellatmdaı,ı ft pıojelln4en anla- cilmende bulunmaJan. (10991) 

~·Sanat mettebl mezunu oiaDJar tercih ecttıecetUr. 24 adet Şui Kamyonet alınacak 
4 - TaUp1er1n ulLerllüırbı1 , • .,.. oımaıan " Hı merlllc nıu,at Maliye ''eka" letı•nden·. 

.JOll:lallaallnnı ntltoa tl.lıtlarmı taJ~ bulanmaıan pıitır. y ı 

Verilecek iicret Re8ml dalreler ıc1n 0.15 uı u tonıak ron. IJenolt, -~ o-
Mtl-.ılsde J&pılaca.t lmWıan ft tecrGbecle ı&ürecetıerl ehliyete pel martaıardan herhanııt blr1nden. o1ma1c lleN Jlrm1 er& _. mlceddet 

g~re bonlc11 utabe...,.a HO 11raJa bd&r a,lılc ye taııpoı utaıarına da 5 tuf kamyonet pua:iıtla •tm aJmacattır. Vermete taUp o1anlann rt/11/ 
llnJ& tadar JllTllltıe •edlecekUr. Hl tarlhlııe rutlaJUl cmnartell gfintl aat 11 de Leıiai1iD lltldlrllltlnde 

9i••••iıll••••••••••••••••- İltetlllerln a1111H1• JU1lı ~ blrlltte en PO I0/12/Hl tarıblM mtltefettll eblltme tomllJonmıa mllwt etmıellrL (•12> Uı.t> 
lradar Karabltte ma- mldOrHilUne bJna& mtıracaatıan 1IAD olum'. 

1 - lflfu llliJda (Mı. ubrlllc J'ddwnun1 baTU 
2 - Polll lıl bal Uladı 
t - 'hhlll T8lllma 
•-Jllılme&ftıilbıa 

• - - - ... ftllbl* tcKolrd. (11141) 

08IUNLI BANUll 
Korbuı BaJl'Ulll mtlnuebeWe o.;. Z&D - KODJa ulııerl llueanllılll• 

manll BaJ*amnm Qala&a, Yenlcaftll - aldJlım 111 namuaJı npona ..,S 
•e BeJollu pbelerl 21, 30 w il lltll- eWm. Bltml JOÖV, 
DllQ lHl Ue 1 UclncllWımı iNi ıtbı• .... e1111 Mela••I U1 
lerl ap.11 bulanacatıır. 


