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UsaUoiu7U ve Paaillk denkl lle buralıırdalı:l Dılerl ıiilterlr harita B h 1 • • • • f • t -------- T k d , ............................................. , u sene ma. su unu o ıse sa mış 
Bu sabahki 1 ae: .. ::..:. 1 J:~~~~<:;a olanlar tatmin edilecekler 

haberler tebllller i . d~ğru ı Libyada Gelecek Sene için yeni 
A .k l I ·d 1 ılerlıgorlar = • • k k Pillpla merı ~ ı ara ~' . ı ı lagillzlerin vergı onmayaca 

•dalarında bir ada ışgal edıldı 1ingiliz ve Amerikani ileri Dun mecliste Maliye, Ticaret ve Ziraat 
•ebamet Har~k~t esnasında resmi tebliğleri hareketi Vekilleri mühim izahat verdiler 

ıkı Japon • Ankara, 24 (A.A.) - Büyük !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ttı h •b• b th Japonlar yeni kuv- lk • f - Millet Mccliai Doktor Mazhar Ger. ar mu rı l a d } l ay g are menin reialiğinde toplanmııtır. Ev. 
vetler çıkar 1 ar l veli buğdayı koruma kartılıiı ver. 

M 
luzon adasına geni - imanı aiainin kaldınlmaaı hakkındaki ka. 

anl•ııA k h• u4 J nakliye D U D JaylhHlnn müataceJen ve tak. a açı şe ır kuvvetler çıkarıldı apon işgal edildi dim~ müzakere edil~eıi. hakkın. 

1 gemisi va iki dakı mazbata kabul edılmıı ve ka. 
İ an edildi Tokyo. 24 (A.A.) - lmpara. KahiNı. 24 (A.A. ) - Ortatark nunun heyeti umumiyeaı üzerinde 

torluk umumi karaaiJunın tebliği: muhrib batlrddı,, lngiliz umumi kararıih ı nı.n t ebli. müzakereye aeçilmiıt ir. 
Birçok Japon kıt' aları fecir vak. _ ğinde, İngiliz kuvvetlerinin Binga.. Bafveldlbı bey~tı 

Meb 'usları mızın 
ileri sordokleri 

dilek;er 
•'Asıl iş 
Vekiline 

Ziraat 
düşüyor,, Japonlar ~e ad.asını 

işgal ettiler 
ti Luzorı adaında bir m~halde kda. Tr-..ı....-... 24 CA.A.> - Harbiye zi'nin İşgalinib.ıü~aitll; tamamlamak. R Kf.~raSüyed ıelenl tBatbvelkıl Dboktor 
raya çkanlmııtır. Bu kıtalar a a.. v~-·t.d:>lfti· ta oldukları ıldır ıyor. e ı.. ay am «san u » ıu eya. 
nın d iier k.ımnlarındaki Japon un- ı n~:ı:~ d~n dün ~o& Şimade Hindli ve İngliz kıt'a.. natta bulunmuıtur:. . . Ankara, 24 (Hususi) - Büyült 
aırlarile iı blrliii yapmaktadırlar. j Lu:aOD a.dllsında Manlllanın 120 t1.. • (Denmı 5 inci .. ,rada) Arkadaılar, te9blt ed!.lmıı olan MiH M li i d b _ d k 

~ 1 d::.::--ıldü dA Anl'I kan layıhaıtnın kabulu muvafık et ec 1 n e ug ayı orum.a 
4İ?lg! 25 CA.A.> _ DQn ceoe va. 2 tayyare ut...... • kımetre cenub ~t'.!!!un mo. H l un . · h vergisinin kaldırılmasına dair olaı. 
lltf •<>2ıda nesrec1:1ea. en eon hıa.rb ~ Tokyo, 24 (A.A.) - lmıpara. 1 nan $ısılarına büyük bh' tuvvet aya olur. E.akıderı bu acncnın ma sıı; ıoua.mı s ıncı savtadaı 
hanı FIJipiDierd.e .YIMllntııı sitside va. tıorlult umumt karargahının deniz ,. ~· :Bu b~eki. J•pon lünü ofiae aatmıı olanlann tatmini 

et Gte::be!ıtiğ.nı bildil"DM'Cted1r. tubai, buaün •aat 16 da a,aiıdaki lılU'netltli ta.ıcrıben 40 deniz t&sı.. __ _:<:De:Y&llU=::...::'~nc::.ı_:•~1f_a4_•_> _____________ . 
Lumn adasında Japonlar iki :Fent teLli-i t i t' . 1 tından çılıarılmttl&rdır. Diler bır 

ihra4; )·aprn~wdır. Bu ılırao hareket. "· ,IM9«: m ı ı r . . 1 c:ıc* dü8m&n ı.a.ttln bu b!Sltrede bir h 11 ..., 
le.r nin bırlnclsi Anttmononım elli iti. ffilp l'n hava kuvvetleri bakıye; aalter çııtamıa Uşebbüsil mümkün p a a 1 1 uı 
~ ~inde Maouba noktasına. 1erıne kart1 20 ve 2 1 İlkklnundakı olabilecetınt ıöstermeit için Manll • • 
:tlnnc!ai de cenubda Masuk mahalline h.ava taarruz:lar,ı eanaauıda. . 2 ı . ~e la cenubllnda Ba.tanıaz açıtmda 
:Vaı>ılnujjır rıkuı tayyareaı tahrlb edılmııtır. ..~rdır. I.4ngayen lı:örfed zammı 

lh · . ik,tan şimdilik bd muhrlb battı 1 b151seslllde şddetJl muharebeler de. 
be.ııı raç e<Men a~erın m Teblii<le şunlar ilave ediliyor: ı vam etmektedir. 

• değildir. . Japon doMnmaaına men•ub kuv DUşı:na.n burada bUyült b ir taz.. 
Lungayen JciSrteıln<le şedıd ~rplış • 1 21 /22 İlkkanun gece•İ ıid. yl.k yapmaJctadıT. Dllşı:nanm aayıca 

rna1.a.r vUkubuJ:ma.k.tadır. Japon ,ıer e "' vet er, . .. , ' • ı ~e ratmen Amerika ve Hükumet tetkiklerini 
rnes;.ne Amerikan ,askerleri muanntda. detli blr fırtınaya ragmen, \\ ake ye (J)enmı 5 lrcl saytadaı 
ne bo.r şekilde karşı koymaA'a çalışmak. hücum etmi~ler ve muvaffakıyetli \. .,; tamamlamak Üzere 
tadırıar. __ _:<De::_:vam=:_• ,:S_:i.::.ncl=-.:'_ayf:-ada_> _-:--:-' - ··-··-···-··-··-.. _··-··-;"":-""·-··-··-··-··-; .. _ •• :-.. -:···=··=··=· ;- Ankara, 24 ( H u.uai) - Maqlı 
Pi!tpın adalarında. dllşm.allın 100 ita. k t h d• k• -ı ücretli, haftal ıklı veya yevmiyeli 

Halayda ~.lb i • • 

madeni bulundu 
Bir lsviçreli mühendis mahal-. 
/ine gider! k tetkikler yaptı 

dar nakliye gemisi bulundurduğU zan_ C Havacıh mu e_ assısı ıyor ı -' memur, müstahdem ve &ml"l. ı•bl 
necı lme1at00ir. m uayyen kazançlı sınıfın bayat pa. 

s vU halkı bombıı.rdınuınlardan mu. bahlıiı müvaceheslr.de lıı:orunmuı Ad~?~. (Hususi) - Hatayın A. örnekler almıştır. Mütahauıı bura 
hatnza etmeı:c için :Manilli açık ~bir 1 s • için al ınması lüzumlu aıörülen tec:l. kıllı koyu topraklarında ahın ma.. dan Hassa kazasına giderek orada 
i!A.n edJm"şttr. Japon ar ıngapuru birler etrafında bükWrıet tetkikle. detkn~kol.d~ğulkanladşıVlmıkştılr .. HBu iıi ki Krom madenleri üzerinde çalı1-

Wake ıı.clası alındı rlnl tamamlamak üzeredir te ı ıçın tısa e a etı ataya 1 :ı.._ 1 
V . ? - (AA ) - Bah- ? T b edlbn kt • Jsviçreli bir maden mühendisi go .. n ma ara ıoaı amıştır. Bundan ıonr, 

. aşıngton .,, · · -lebı' ı• 1 • es it e e olan muayyen . . • K l rıyc nazrrlı~ı \1/ake adasının ag alabı• ır er !111 e formüllerden hanaiılnln tercih edl. dennııtır. Bu mütahaasıs Akıllı kö. ınkb~n ·ve skenderun toprakla 
İht imal eld~n ç•krn!ş olduğunu bu. leceğl yakında anlqılacaktır. yünün yanından geçen çayın kum. nnda ıncelemeler yapacak ve tel 
&Ün hnhcr vermiştir. Tebliğde• eli ]arı arasında bulunan İnce altın zer. kilderi neticesini bir raporla Vck' 
a:z 4'00 !bahriye ailahendazile .. - k il i hima ç·· ·ı B releri üzerinde tetkikler yapmıı ve !ete bildirecektir. 
avcı tıeyyaresini'ıı adayı 14 guı:ı· s , hadiseler, hava uvve er - orçı eyazsaray 
a:z miktarda silahla miklafaa etmıı on ... nmıuan deniz kuvvetlerinin b ık d H 1 t d 
•lduğu ·;;.~;::;.k~:~ . gesi;: Sl~~lerinden kımıldagamaga- a OnUn an am e avasına 
dig~ondr~. 25F~te!!k har~~:~ı~ ar l %a1ıtartnl isbat efmişflr hitabede bulundu d u•• n· devam ed ı• ı d ı• 

ne gore k a ıkların- ITAD TUCEL releri Bomeoda Sarawa ç . . • z· AN . M Vaşin9ton 25 CA.A.> - Noel mfina.. 
da dü....,anın iki nakliye gemısını VA • sebetile İngıliZ başvmıli RuzveWn alle 
b r·· asında bir kı1 bir tcumanda altına verilmiş olma. toplantısuıda hazır bulunmuştur. 
atımu,lard __ ı_r._-o--- Geçenlerde Avanı Kaın&r il sözünü sma at.fedmler vo.rdır. Be!~ bu mü.. Bu esnada Beyazsamyın önUnde1:>U.. 

J 
nutı.* aôYllYM .Mılter ~ 8()TgUlarla talea cı.otrudur. :Fakat her şeyden ev. yük bir hf.ik .ıctr.la.i tQJ>lanmıŞı. 

Kal.ıforn·ıyada apon bitirir biı.TmeZ baZI ~ amrraller. vel haStahtı Uzalcşaı1ctaki h&\"a llruv. Rta•;elıt ve Cörc'l balkona Çlkmışlar 
rşııaşruştır· BllhatSa . akıbete ~ esuen zayıf bulııruruıaınd.a •- Ruarelt Çörçıli halka "dostum ve eski 

ıca sır Roi"Cl' :ıc~ycs tecı b:-ıes. ile ramak ıAzımdtr. Nitekim 01"..aşrlç tn. al'Jcada.şım> dişe takdim etmlşt.lr. Bu. 

d •ızaltıları :..DllŞ olan cPrlnC-' ~ dltln U. ııllls lcuVvetJerl ı>aşkumADdanı Bir Ro. ntm tlurlne Çörçil ıkısa bir hitabede en uJSe> zırhlıları l'.s el beı1t Pepham ROO'&Y" w Llb(fay~ çok bulunmuş ve ezcümle şunları sôYle • 
«R~enlD unvır edJlm.esi l!\z~ıı~eıi fazla miktarda tayyare eönderılml3 ol. miştir· 

KaJltomia 25 <A.A.> - Bahr~ :11nı eöY'].emif ve bu gemU~~ı~~.ş 88_ dutunu söY1emektedir. cBu
0 

eenel devriyeyi evimden ve a1. 
ıırııtı memınlıan Mecorın1c1t P.DU bir ~ yaptıklan h·ınayesnde * lemden uzak gecırlyorum. Fakat ben 

fnel'ISlt> Adbavoiu\ yük geınisıı:. ede : flASlJllCla hava ituvv~~:~ı bt'ımek ıste. Hava ı:rtzate:Jisi bakımından .Tapon. burada asla. yabancı detlllm. Hürriyet 
.lıl Kali!ornia sahili acığuıd.a. ve batar bulunuP bulunmadı~ de anoa.'D s,nga. Iar paafllırt..e hAlctm btr vaziyet. eld-e uğurı,ındia ça.rpı~an a&ker Ye . işç~ezı 
\ıtzaıtmm htlcum~ u~r:!:r venniş.. ıni.Ştlr· M~r ~ gi:dltcten sonra bU. etııniş bulunUYOl'lar. Daha ilk baskında B~Ukaddes ~Un~uüzllıı!:16~~ 
bir halde terked.ildığlnı baZl 1tiınSeler. purd8Jl ~ v!rZıecetLııı blldirm<$tlr. ~ A,merlıJcaınn en mWılm hava Usler.nı ~es·: bir :.yra: olara: ~elim. Şu 
lerclir. S&hildt. bul=m s:mr.a de • na cev in zıyaı bu suıretle harar\; lDenmı 6 ncı sa1fa4a) nu da unutmlyalım ki bu harbde ya • 
ıremtnın ıtorpllien~ pon denizaltısı gör. ik!l ~ra yol &Çll11Ş old\ıtU t!ıe pacağımlZ fedaklrlıltlar ve cesareUm1z 
nizin üsWnde bir a ra uıramış gibi mün. azetelerinıie de uzun ma . t BUGÜN aayesillde QOCuklarımızuı ileride mes'ud 
mti.şle: ve bWlıUll ba~ ır :tn.IliZ g teşkil etmiştir. Bu vaz,ye ve 'l"~ i.Çinde ve hUr yaşamaların 
ıröründlltllnU ı;öylelillş.;erd . 1~e Dl~ ıtuvve~terinin hllV8 kuwet. l"!ocuk ve temin etini$ ol&C<lA'IZ.• 

b'.ze deD ıma:Uızı.n artık lı:O. y 
hk• Sovyet ıert himayesinde o ıımıyacıığmı ıı~- h }"-

Bu saba 1 ıay IMlAY. ıur~~~p e(lTetk(ı:rane ha. ev a al Hull "Almanya 
bı• .., • tennekltediI'· B da rm·ıerın ne j d h k te ıgı '"a hücurnıan karşı~ıs olursa ol6un YAZAN spanya an are ete 

Mo ,~ 2 ~ (A.A.) - Bu sa. kadar tyü :.~:;;8\cndllerın~A~onrra. Prole•Ör doktor geçecek,, diyor 
nova ., br"'l lce1ldi v.ası çıt?MA ....... ır. 1 . . A' 

Lahkl Sovyet resmi te ıg : ~rı meydan,: o!dultlan bu baa. hsan Hllmı ıantar Vafl!alh>n 2Ş CA.A.) - GazetecileT 
Kıt'a'lanmız Kalinin med~ez :e inaıllzlerln ::::ıerlle den:z k\l'\'V~- Buıin 3 üncü aa,famıacla tııpıad-andA cordell Hull ~akında Al. 

cenubi a8"lbi bölgelerinde uırna - kında hava . btr!l~i yapılamamış o j IDılllof&nlll t.paıı7ada bareket.e ıecD*i 
la.r lıe'I'i arasında if ..., :sunun sebebin l.btiDııalt ~" MiJlemJŞ.iı. 

la çarpııtm11 ?ır. • roahalleT dUtU -~ ~:rl~kterlnlD Gl'IWıa-
Bf.rooJc ı•YTl meakun tııcrillzl• .,., 1' ~ • • 

seri ...... oııt-T. : ~...,.~ .... 
• l. .. '{ 

' 

Muhakeme, Peyami Safa ile Cihad 
Babanın son mildaf aalarını 

yapmaları için Cumartesiye bıralııld 

CUaaa ...-. ıiinlla .,..._ ruera itina e4ır• 
.. ..... 1 ... .,.alaa 



Hergiin 
lngiliz B~'Ş'vekilinin 
Vaş nktonda 
Yaptıgı konuşmalar 

' Resbnll Jllak:ale 1 

~---Ekrem Utaldıpı_J 

S on 24 saatin getirdiği haber. 
ler aras.nda en fazla ilgi ile 

okunanlar lneu z Başvekıhnin yolcu 
luğuna aid olanlardır. 

Amerika çetin bir istıklil aavL 
şıından sonra İııgıltcıeden ayrılalı 
bır Jngiliz Başveki]jnin üzerinde 
bu sıfat varken Amer kaya gitmeai, 
Şıkagoda resmı bir '\'azlfe ile bu. 
lunması, muzakereye gırıpnesi Hk 
defa vaki oluyor. Günün fevkala. 
delııderıne bu hu usıyet te eklene. 
cek olursa gözun ham sahnelerini 
b le ikinci plimdii bırakarak Va
flngtondan ·gelen haberlere takıl -
nıası ta'biıdır. 

Mister Churchil Beyazsarayın ( ( 

israf bir hastalıktır = Sabahtan Sahaha: 

Bir ins2n sag 'ıgırıda 
Malını diledlgi gere 
Veya şahsa 
Verebilmelidir 

,_ ___ Burhan Cahid 

V ak'alar ayni şekilde başlıyor• 
Ayni neticeye varıyor, soO 

zamanlarda birkaç (te"sıs) vak·.., 
sına şahid olduk. Varlıklı insanlat 
mallarını hayır müesseselerıne ve " 
r iyorlar. Vasiyetnamelerini J:>öyle 
hazırlıyorlar. Fakat bu hayırse-ver 
insanlar ölünce varisler hemen it8 
başlıyor. Mahkemeye dü§uyorlar. 

Vaktile bir M sırlı prenses Ü " 

niver11İteye bir hayli varidat geti
Yen emlak bırakmıştı. netice alına.o 
madı. Daha ııonra eski hukukçular• 

; dan LUıfi Fikri bey hocamız bir 
~ vasiyetname ile emlikini.n ıbir kı.,. 

-.::::s:sZ:all!::.7!!ıa::',..,..,.. __ ~auz~--l"lll!-• .. ""li'.WWW'.'l!ll9!J,..l&IRI _ _,._ mın ı üniversiteye bıraktı. Gene vıw 
hususı bır daıreıune yerlepniştir, 
hususi etüdlerinı kendı daıresinde 
yapıyor, muzakerelerınl ıse Mıster 
Hooseveltin çalışma odasında yü.. 
rutuyor. Bu çalışma odasını f.otog. 
raf ve gazete butı.in dünyaya tanıt
tı: Büyük bir bekleme salonu, bu 
salona aç.Jan geıı ş ve uzun b ı ko. 
ridor, koridorun sonunda geniş b ·r 

Yer yüziin41e bir anW yaparak evvela tasarruf yapanla.ra, sonra da ha. Çekinilmesi mümkün olan her masraf, ihUya.r edildiği takdirde yarın size 
yatıannı l.val1a ceeinn~ olanlara müracaat ediniz rbrürsönw lıl, ıaaar • 1izım olabilecek sermayede bir gedik bır.ıkır, işin daha fenas• sizi teda'isl 

rislerle ihtilaf çıktı. İş mahkeme)'e 
düştü. Son defa profesör z· ya Gii~ 
gene bir vasiyetname ıle emlak.ini 
üniversiteye bıraktı. Görüyoruz kİ 
tbu da. mahkemelik olmu§tur. • 

:raftan ziyan eün, imlttan ela Urlı çıkan (ek adam )'Oktar. imkinsas bir ba&&ahk olan israfa alııtınnış olur. ······························--···········--··-··· .. ··-··--····· ................. ~-------~----- ·----------·-.......... .... 

' ( Şehir Baberleri l Ui.tfi Fikri merhum le .ymeth 
bir hukukçu idi. Tasarrufun, hibe
nin, vasiyetin ne olduğunu bütilO 

oda. Bütün diifemesı büytik bır lf tir çuval kahva 
masası ile üç be, kanape. koltuk 

~a~~;. de yuvarlak orta nıasasından getireceğim, diye 
ıH•ster Roosevelt gazetecileri 120 ı· d 1 d 

~~~ı;da bır defa bu odada kabul ıra - oıan ırmış 
Jngiltere Başvekili de basın mü- K J" . • 

Şehre fazla miktarda 
canlı hayvan gelmesine 
rağmen et ynkseliyor 

r•••••••uuı••••••••u••••u .................. , hukuki veçhelerile bilen bir ada~ 
: ~ dı. Böyle iken yaptığı vasiyetname sEkmek ·ıç·ın be'ed·ıye! gene sakat görilldü. Demek ki b~ • 1 : noktada kanunlarımız pek alastikı.. 

1 1 k 
dir. Hayır i,Iiyen bir İnsanın bll ev ere ay 1 bayırlı hizmetine karıl ölümünden 
sonra eeeri üzerinde hasla fikirlerle karneler dagı•acak mü~akaşa ve muhakeme yapılmasl 

' dogru olmaıa gerek. Bu adamlar 
insani hislerle memleketlerine ö " messilleri ıle temasını hu odada mi en uıne Ulfft memunı •uau 

vapmş. ajans haberlerınde k.ayde.. vererek Bakırköyde bir bakkal 
dilmemit, toplantıda 300 gazete. kadını dolanduan cüretkar 
cinın bulunmuş olmaauıa bakıl rsa aranıyor 1 1 l l> 1 
daha geniş bır odanın seçilmiş ol. __ Ku:rban Bayramınln yakla~a~jyun ar~an ~ o ~a arı una se. 

o·· B k k .... d • . d-0layıaile kurbanlık koyun satışları beb göeterılmektedır. Canlı hayvan 
ması çok mı.imkı.irı. 1 dun 1-~ u ko!"° e garib hır d.o~ fazlaaile hararetleıuıı.l.,tir. Bu miL satışlarmı kontrol etmek ve her 

Konu§tllaya Mister Roosevelt an ıncı u. va ası cereyan etmış.. b · .ı._ • ih "kS. ·· ·· e mek 
bak nl L d M Ch h'l . Bak L•• .. d a- . lnasehete hayvan yetiştirilen muhte.. angı IDır tı rın onune ~ ç •. 1 

Herlıe• lıamelerden lıo
pardığı liflerle civarındaki 
fırınlardan ekmelı alacak 

Sehriaılale, ekmek tevzlatınuı 
kame usulü ile ;yapalmasuıa aid 
hazırb.klar ık.mal Nllmit&ir. Kame 
usulünün tatbikuıa karar verilir " 
tatbikata Mşlaııwaaa için emir re. 

Jümlerinden 30nra bile hizmet et
meyi dü19nmüıler ve bu vasiyet.. 
nameleri hazırlamışlar. Noterler de 
elbet bir insanın malının kaçta ka~ 
çını mefTU varislerden pyr"ye hi
be edeceğini bilirler. Böyle iken 
her vcuiyetname açılıtını, mahke • 
mede bir yeni dava celsesi tak ·b 
ediyor. 

1 a ~ e yor, ıster urc t~r. ın~oyun e uzzıya cadde. ı·ıf m~nt_ ,_alardan hre küllıyetli için alakadarlarca bazı tedbırler ~u 
butun gazetecılerı gorebılmek için ıınde, 11 numarada bakkallık Y"- .. ~ ._ fC - .. 1 kt di Bu hususta bugun 
b. d 1 ·· k O ·· · d""kk. "k d --1-= t lnuıllr Bu §UDU me e r. ır san a yamn uzeııne çl ıyor. pan r1ının u anına dün temiz mı tar a se.VLıya yapı . • belediye iktıead müdürü, hayvan 

Amerika cümhıırrei i basın ~Ü- giyinmiıı kibar tavırlı bir adam ge yüzden şehrın civarındakı otlaklar- horsası. meıJbaha idaresi ve müra
onessillerı ıle temashı.rında daıma lerek bir sigara almııtır. Bu vesile- da fazla miktarda canlı hayvan top kabc büroeu mümessilleri bir araya 
"amımi, aenJ beni , l~tifecid r. den İstifade ederek bakkal kadınla lanmlf ve bunların kurbanlık bay. gelerek görüfecckler ve bazı karar. 
An'aneye lngıltere Başve~ıl nın de .konu!lan adam kendisini İa"e me.. van aatıılan semtlere sevk.ine baıılan lar alacaklardır. Diğer taraftan bu 
uyduğunu goruyoruz. ıKend ısı ne muru olarak tanıtmıştır. Dükkanı., p· d 1 hayvanların l 1 . · mıştır. ıyasa a can ı sene fazla miktarda getirtilen ko-
ak !dan geçen her sua sor~ uyor., na çekırdek kahve almak tasavvu.. hu kadar bol olmasına ıağmen sa.. yunlarln tamamen ıablamıyacağ! v.e 
O stediğıne cevab veuyor, ısteme. runda bulunan Orjin ele bu muare. f l d b. ..k ) .. rül bayramertesi me:zıbahaya devredı. 
dığ nı hir şaka le geç şt riyor "e feden faydanlamak sevdasına ka. uı . ıbat arın a ırdyu ske m; gs·· .. 
v.lon kaiıkahalar a ç nlayor, b~ • pılmııı ve: m~ı &~.et uyan lnna ta ır. uru )eceği muhakkak görülmektedir. Bu 
nunla .beraber i\l ster Churchıl n <c- Bana bir miktar çekirdek sahıhlerının hayvanlaıı tchre azar vaziyet kar~ında bayramertesi el.: 
sözleri arasmda genel durumu çok kahve temin edebilir misinizh azar getlıme)eri ve mezbahaya sev. Hatlarında niebi bir düfiiklük. ol.. 
ayd.nlatanhm da vardır. Mesela: Demiştir. kedilnlel'den besice kurbanlık ko. maaı m~temeldir. 

İng here Başvekilı Almany~nın ı U&sen böyle bir teklif beklemek 
malzeme s:'.k nt s duy.abıleceg ne te olan iatc memuru (!) da derhal: Bir kadın tramvay Bir katil 12 yıl hapse 
inanmıyor. lçlc:n bir sarSJntı geçire-, <C- Ondan kolay :ne var Ma.. k ld mahkuA m edildi 

ı.......ı,.._Jı.~eğ ne ınanmıy~r. Muharebe • dam! isterseniz size birkaç çuval altında ka)ara Ö Ü 
nın n "!,!tefıklcr lehınc hır cerey~n 1 

çekirdek k~ve temin ederim I» ce. Bctiıkta.§ta dün bir kadının ölü.. Bir mücl<let evvel. bir gece ya.. 
ald.ğ:nı söyl7m > or, verdiğt va~·rnı vermiştir. mile neticelenen feci bir kaza ol rma Dolm~a!ıçede Gal;hane yok~ 
~vab fUduı. . Bu cevabdan aon derece mem. mllflur. fUllda Safiye ~~ın~a bır ~adın yu.. 

- Rusyayı iiiQt.Pffer, Amerıka nun kalan Orjin ıimdililt bir çuval! 70 yaıında Ali kızı Hanife ie.- zünden Haya~ı ıs~~e bır e~b~ 
He lngıltereyı de. }aııyaıtr. ~ k- lr~?ıveye iht172cı olduğunu söyli. minde bir kadm Akaretler durak lıyıv tabanca ıle olduren Muhı~dın 
le ne kadar geni~ bır ne!~s _al~ıı yerek bu ~dama çıkarıp bilatered. yerinden tramvaya binerken, ara. Yagmu~n ?u~ız:naıl 1 ncl agrce.. 
olduğumuzu tahmın ede~ılır~Jnlz.v' düd 120 [ıra para Yermittir. lbanm ıbirdenbire hareket etmesi Ü.. zada dun bıtmııtır. . 

!Vıuharcbenın ne vakit baec.e~ı 1 Kahve göndermek üze~e dükkan !zerine tekerlekledn altına dd§erek. Mab~eme, au~luyu tahfıfen 12 
9Wllıne gelince, Mısıer Churchıhn dan ayrılan bu adama bırkaç saat ... 

1 
tt ya alanml• ve bıraz sene müddetle agır hapse mahkum 

· f k. tması b kl" b kk l k d · ag r aure e r " ed"Ln" • ha huausta ortaya hır ı ır ~ .e iyen .• a a a ,!11• nıhayet va. sonra kald11ıldığı Beyoğlu Beledi. ı )9tır. ___ <>----
da elbette mümkün olamazdı. zıyetten fiiphelenmege Laılamış ve h t . d ··ım··ıtu··r 

· d na:ı:a- l · JLi hb b ye as aneeııı e 0 u · 8" ~ I' d".. b" d ı· • _ iyi idare fena ı areye 
1 

lmese eyı ıu r a a ına açmıttır. 11' ue ı ıger ır e ıyı 
ran muharebeyi yan yarıya k "~:r, Bu dostunun ikazile dolandınl- o---- öldürdü 
d kle iktif.ıt. ed:yor. Esa•. n a.. ~ ğ•nı anl•yan Orjin bu defa büyük Gömleklik kumaf satmaktan Bakrrköy Akı Haetaneainde ev. 

}·~~ona hem bu iyi ıdareyı tem n bir tel&p. kapılmıı ve doğru Bakır~ imtina etmit velki aün iki deli biroirlerile kav. 
1 -· d harb sonrasının k"' __ '--- .. ,.. tmek. hem e . d. d oy ;uwntaıına mwacaat ederek ba. Dün fiat mürakabe komieyonu- ga etmişler, bu esnada bunlardan 
~·-'-temel clurum.la.nnı. ''!11 'ıdenl'ından g-•nleri anlatm .... r. b" i ..ı·" · · k ı ı·dd tli bı·r ~··un L t ı o u.. ......- .,,... na müracaat eden iki kişi Bah,.ekL ır oıgerının arn na 1 e 
--.ıen geçınne~ ıçın 1ı m ·'· Zabıta, kendiıine iaıe memuru " v la 
...--belr dir fakat gene lngılız Baı .. .• b .. , tk.. d land pıdaki ccRehberı> mağa:ıaSUlda göm tekme vurmu~ ag.ır surette yara n-
6'* ı , . 1 k" aueu veren u cur e ar o ırL leklik kum.. oldug"u halde aatı•tan masına sebeıb olmu~tur . 

. i.. 1ı·ı-in aözler.ınden an yoruz ı, cıyı ehemmiyetle ara«tırmaktadrr. -.., ,,. b k · te.. 
,,_ .. k " imtina edildig"ini bildinni,.ler. Yaralı deJi dün u te menin ~ı idareyi teının etme ıçın umu.. y lm . 
mi bir ba,kumandan ıayin edılme.. Basma, pazen sene aerbeıt Yap lan ara~ırmalar neticesinde ti sirile hastanede ö iiftiır. 

k .. d ,..ld" oa.retlıanede külliyet).: miktarda • • 
•l müm un egı ır: satılıyor L d k• Y h d 1 

_ "Bütün dünyaya yayılan har- llctı..d V kal ti in d·vı gömleklik kuma, bulunmuştur. Fa. imanımız a ı a u ı erın 
bı idare edebilecek bir adam he. ,_ "ı k l!-e . e s~· srbon kveyr lgı· kat mağua aahibı bu kuma3ları iateai 

km u r arar ıu.er ne ume an er 1 kendi terzi'haneai için saldadığmı Roma.nyadan hicret eden 750 
nihEça amırır.ıt k "ki ·· •· Manar Paa.rları dünden itibaren v.e esaaon sırf gönılek sat...,larile is.. yahud"nin vapurlarının bozulmam 

ier yanı .mıyona 1

1 
uAç glun basma, pazen ve Amerikan bezini l .,.. • 

evvel gelen aıans telgraf arı ng o. rb t l k v b l tıga ettiğini iddia etmiııtr. Mağa~ yüzünden limanımızda kaldıklarını 
Sak90n baeınının eski harbde alın. ııBe es•-~ ara slatmalgda ,. aş abrı:ıış~~· zanın vazyeti Ticaret Odasından ve vaziyetlerınin Vekaletten sorul. 

l d k b . .. u sa...,.ar evve ce • ugu gl ı muı sonılm\11. fak t ·ı bd k G "d k •• 
mı tecrübe ~e ayanara ır mut- t il i oüfua kAV dl b" d va .. ~ verı 7n ceva ama duğunu yazmşt . cmı e erza tu. 
ter k ba kumandan tay n ~ lmes ~ er b: :hna.1t agı arına lr am g za sahi!bının iddıasında haksız kenmiş bu)undu!?undan. gelecek ce. 

lu··zum oördüöiiniı Amerikan sga a surettle yapılmaktadır. oldu. ğu. öğrenilmİ!Jllr. Suçlu ma<Yaza vaha kadar Kız.,.ılayın Lun'-rın ı"a ... 
ne 

1 
. . • d .. -b ' ü b 1 atJş yeni tevzi teııkilatı kurulun. ah b h b "' 1t1 r-

sazete er n n e u m nase e e , __ d d d L • s 1 1 akkında takibat yapılmak. lerini temin etmesi kararlqtırılmlf-
M ster Rooseveltin adını iler·ye cıya &.a ar evam e ece~tır. tadır. hr. 

aurmüş odu1dannı haber vermi.. Baa •• 
terdi anlatOıyor l<l Anglo.Sakson T·· m ıersııı . 
llem:ni idaTe eden iki ıef, bizim ld"~~~ı.nınn ku~uı~ı°un 5~ ~ı 
de evveke tahmin etmiı olduğu. rn on u .. '1.1 nas . etı e ~a ın a 
muz ıibi b5yle bir karara varılabil nkıl'ib M~~ınde bır aergı açıla.. 

i · ddeten \mklnıız olda. cakttr. Serııının hazırbklarına 'baş. 
m• lllJl .ma l..n.mttlr' 
auaucömıilıtlerdir :ıc::m:=-==="=-=:==:m:m--=-==-=-=-=-=== 
~. te~~.~~!!.~!~!}!~.: mıze cöre lncihere Bapekilinin 

-----ııpıııı~-~~~~---.. maıyetınde 80 kıtilik bir mütehaıı.. 
• 1 inci Kbu - l.eyeti ıle htg ltere deniz, hava. 

·1-----r--.:2~5•--r----t kara kurmay bapaolan da vardır, 
AnlM -· bu, müzakere aahaaının 9Qk geniı 
~ tutulduğunu aöeterir. Elde bulunan 

R.-i ... Kaam mahimata balr.ılıraa bu, çok aeniş 
1041 48 tutulan mımlkere aalıuı, bapıca üç 

1-"!!"""~ı-"----n~~ lamıa ayrdmııttır: 
Zilhicce lbAK 1 - Umumt strateji kurulması. 

S. D. 2 - Uzak tarla müdafaa ıi11te.. 

8 ~ 16 minin karanaft.lrtlmuı, 
12 il 3 - Alrikada Fransız üslerine 

L::....,ı-:;-!L..ı-::-::-::-T7.:=::t-;y;:' .... ::--t aid durumun cözden geçirilmesi. 
Bumuda 'beraber Ruayaya aid 

S ~. durum 1e aıyaıf mes1e1erin de ko. 
Hl a4 ııupılacaimdan §Üphe edilemez. 
1 39 

bkt'e»t- Zl,aklu;;il 
46 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

A1ınanlaruı. ISresı llınanına mtm., 
.... otan taı'lihun Te Giaa.llsıenav 
lamindelli Sll'bhlan .,U&iinlerde sene 
lıahMı meftlla olftu)>a n.ıam. 

Elhdle hatırlaoacaktır: Ba iki 
sırhh ~ Yd OUana.ta cok Üll.. 
ten lnınıeıte blr lııclU• filosuna 
raelam~ ve en )'akaa bir ii<I oJuı 
Fran-.nın Brest. J ınanma ıı~mruı • 
lanb, bundaa aonra ayJarc.-ı imrUhı: 
tanareıert tarafıodan ltomhr. :r•t. 
murana tutuldul&r, delS 4qik edil. 
mis okluklan, yan yarıya suya b-:ıt. 
mış bir halde ılorduklan söylendi, 
derken iic '"- ar sonra tekrar bom. 
balanclıldan lşltildl. 

O wldiler biz ini remllet'~n bah. 
ııederken: 

- BeDd ele ba semller orada ele. 
tulerdir, rerler"ıne benRrleri ken • 
:m"'tur, diye l&Ufa etmiş oldntumu. 
mı da ha.Urlıyonu, bununla beraber 
1De.e1e Jlib&1d kapanıp eliti, taka& 
bir lld rtba enet rirdiik ki tekrar 
atılm.._, ve semllerin bu defa ele 
nizde delil. kar11 bavuada. olJokw:. 
sene bombalancllldan ciyleıunelde 
dir. ÖJ'le •iriiııünr iti, aruıra baıı: 
111 cene geçecektir. K~cll heabı 
nına 1ıie ba eemlluln TUl:yetW: 
«ller Hesıtı> tn yoleohatancl"8 sonra 
bu b&rbln en ma;ı..klı bir meııeleal 

acldedt:ronnı •• banon blyle oldula. 
na l.nanıyenıs, fakat e:v okoyuca 
sen: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

llne derb.M fa&llfete seoileoektir. 
Her eve aylık kanıelcr dağıtılacak 
Ye her aile bu kanıelel'den kopa. 
racaJllan kupen mukabilinde aemı. 
lerindekJ fırınlardan ekmek ala. 
caklardır. Karoeler ay bamda.o 
sonra Beledlre teşkilatı tarafından 
evlere cJatrtdacaJdır. 

Dfter taraltan Belediye fırmlar. 
da dkmelı: imalini aıJa bir feklkle 
kontrol t.aıe denm etmııktedlr. 
Dtin muhtelif lmnlarda :rapılau te,...... _ ......... ~ trl -
-- olkarıJm.Mlıtl s6riUade. bu 
flrmlar bwkında )'llclınm OUU1 

Yann öıbü5gün ayni vatani ve 
inaant düşüncelerle tasamıfla,.ın<laki 
malı bir hav1r müeıı•~•eslrıe 
vermek iatiyecekler çıkar. Arkası~ 
dan hemen bir münakap. ve dedı .. 
kodu ve nihayet mahkeme celsesİ··· 
Buna karfl adtiyemizin, h11kukçU. 
larımızın bir esaslı formül bulma• 
Iarmı ve icah ederse kanununıu " 
zun buna aid maddelerini df'ğiştir· 
melerini lbeklemek. hakkımızdır. 

Bilrh:ın C:ıJıld •• 

verilmiştir. 
Akiör.Buriiileiiiöin 

\. ................................ _.._ .... ./ bır mektubu 
Şehrin ağaçlandırıl
masına 100 bin lira 

harcanacak 

CUmaıtee1 ~ 8Q71D11mda, Nusreı 
8&fıa OoŞld\ltD 6.A,kt()r Büfha.ne~ 
lll!Jl'ed~ .•• ~ıklı bir tiyatro -
imdi iuti(ıar ~ Bu 1azı 11mer~ 
BarhaııeWndeo bir melı:tub aldık. 
Blbbuıel&in Tepe.1: cP'ramız a/tlllt!IJ.e .. 

Vali ve Belediye Relııi Dr. LGt. m..aı Lore'ui, kmulUCi tar.hı 11108, güZel 
fi Kxdar dün Belediye Reis Mua. an'at.lar tdeb Te edebi7at aahnelİ• 
vini Lutfi Akıoyla birlikte Şehzade antaıJ.1 n .me ak.tör• W ınızalı bU 
bqında aiaçlanmaaına baılanan melaRj)uoda, f«>kidle aaJa müDAaeW .. 
sahada tetkikler yapmıttır. Vali tar olma.Yan bazı noJU..aıar üzerlnd8 

d d duruıiten, aı*Ada.şımızı.ıı. şahıı.ma lt&J'81 

müteakiben Beyazıd mey anın a Ueri geri bazı garib cilmleler ı.arfettiJl 
da tetkiklerde bulunmuıtur. clhet.ıoe, meııı.ul>un neş-dlıden evvel 

Beled iyenin hazırladığı yeni tc1- müddeiumumilikçe te1kiS.!ne ınzuın 
cir planile bu aene Yüksek Mühen- gördült. İst&nbul CDmburiy~ Müddei. 
dis Mektebi önündeki saha, T<>7.. umtmliliii meldubd&.n bu ltıslmlan çı.. 
koparan, Şelhzadebqı, T opkapı. uarmışt.ır. Büı1ıaııer.tınln cevabının ce: 
Z . · ı·ı_ Sel. · F k r1 Juuan 1tısmnı a..vnı:n neşredlyorutl• 
ıncır ı·&uyu, ımıye, ren tepe. d)On Polt.a c~e çıkan tıyatro 

Çengelköy ve Floryadaki aahalar temıidi ..etae yaadı.ğını.z 7uıya iki 
ağaçlandırılacaktll', kelime De oevab VuiYOrum. 

Şehrin te,cirl iıine 100 bin lira 'öadı Amaua E§i>~r traJedlsinde 
ıarfolunacaktır. ben.im ~ U*eUUmüillıÜ ve oynayışı.. 

Kaybolan otomobil Sarıyerde 
bulundu 

Y eşiköyde, Umraniye mahalle.. 
ılnde Orbangazi .akağı.oda 8 nu.. 
maralı evde oturan Nazım adında 
bir zata aid binek otomobilinin üç 
gece evvel meçhul h1n11zlar tara. 
fından evinin önünden çalınd1ğını 
evvelki gün yazmıştık. Bu otomobil 
evvelki gün lastiklerile mak1ne ak.. 
samıooan kolayca sökülebilen bazı 
parçaları ahnmıı bir hafde Sarıyer 
orma.nında bulunmuştur. 

Bu cür' etka:rane hınızlık etrafnn 
da maha1'i iandanna n adliyesi 
icab ed-en tetkikleri yapmaktadır. 

PE&SEMBJ; !3/lZ/1941 
'1.30: Saat ayan, 7.33: Hafif milr.ıiit. 

<PU, '1.46: Ajans haberlerı, 8: Hafıf 
mOrı.ik <Pl), 8.15: Evın aaa.tl, 8 .30: Mü. 
sik (Pl.>, 12.30: SaaL ayarı, ll.33: Şal" 
ta ft Wı1ııWer, 12.45: Ajane haberler , 
13: Şankı ve tiirküler, 13.30: KanŞJk. 
müıı~ <Pl.>, 18: Saat ayarı, 18.03 : 
Mutvt.elit mUııamlardan geçlt>li pıkl.lar, 
18.30: Oeçid Pl"Ob'amı, 19: <Derdllef,jlne 
saatıi>, ıe.ı5: Hafif aolıo!ar cPu, ııuo: 
Baaıt a.yan Te &Jaııs habel"leri, 19 45: 
Yurddan asler, 20.15: Radyo pzeteai, 
20.ü: Saz eı.erleri, 21: 7.lraat takvım1, 
11.10: lıluhöelif eartı ve tilTWler, 
21.30: ($iir eaatD, 2145: Radyo .-n. 
fcıni orktılllrul, 22.30: Sut a~arı.aJana 
haberlm; borsa, 22.45: ca?JMnd au. 

mı ~ ıÇ!n evvelA Uıııtadı &za
mıın e6erlerlıııl ımlıını.anız lAzımdJI"· 
Sonra trajedi ve :klasik bir eaerin cıe 
tarzda oYDandıiını b ımenis iç.n de i»U 
tarz p~erin ~ görmeniz 
lkt&za eder. 

Benim ıtrajedi temsillerim bwıdan 
25 srne mukadıd'dm b'zza~ ihıtadl !r. -
mm takdirine mazhu olmuş v-e bugiJO 
ınemleket!tekl JDek,t.ıc!ıblerde hm m W.r.tı 
in.şadım resmen kabul ec1llmiftlr. Tra
Jed aikıtörliiğüme gelince Fransada 
Pransız1&I' tara.Cından kendi ılsanJDl 
olmad*1 halde taıc.d1r edilmiıJtir. El!Jn.. 
de her türlü vesalk vardır. 

Diğer YMd*Jarmız ise cevabdaıt 
mUStatnklr. 

:eq eaatör P'ranfta atacfemlsi Fdebiya.t 
Loreaei Bü&hanel.tin Tepsi 

lstanbul boraası __ .. _ 
24/12/9il açılış • tapanı.o f!aotlan 

cıuc:•.•• 

~ •• u ~tl~ 

..ondra ı aıerua rı.20 
~ew-Yortr 100 Dolar 132.20 
;enen• 100 İaviçre Pr. 
1.ır.drid 100 Peoe&a 
Yokoh.ın• 100 Tııı 

tokholm 100 ı.v.. Kr. 
Bir alıtın Ura 
24 a'Yiı.tllk bir gram 
kıül\le ....,, 

lı.84 

30.77 
28.50 

405 

-.Jua• •e Tah..,a& 
~-~~~~-----~-----
An.adol u Deııuryolu ı ve 2 49.25 
Türit k&nür madenleri ıs.-
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz berleri 
Alman 
tebliii 

Sovyetlerin 
hücumları 

devam ediyor 
~rl n, 24 (AA.) - Ordu bat-

ı Bir genç köylü 6 ayhk karısını 
feci bir surette öldürdü 

20 milyon 
asker 50 b·n 

tayyare 
Lonclra, 24 (AA.) - Deylı 

İmıil", 24 <Hl.16UiSS> - MilA.sın Görme eSlı:i nieanlıan&a gözü old$ zanmna Meyi gazetcıei yazıyor 
lı:ıöytlnde eş1 ~iş feeı bir <Jna.. dUşmüş w 88beJı bnmnı erlrenıden u_ l ·. . . 
yet, iışlcnmıstır. Vak'a şudur: ~ tarla.ya ırö!ıllrm1lşt.ttr. D. . V~. ngtondd, 20 mılyon . kııilık 

20 y&şıntta bulunan XAmil bir baf,. mil. burada 'bııca~ı çekıııiş ve lcarJSı.. hır muttefık ordusu ve 50 bın tay. 
tıasıınm ~161 16 yaşında suı.t.:an a.. nın .bana klymao yalvarmal.a.ruıa tu.. yareden mi.rrokkeb b r hava kuvve 
dmda lk kızı kaQl?'ILraık evleıımiş, JK esna.yara.k: zava.llı ltedını meme. ti tqıkıl edılm~k ıaten ld ğ .OyienL 
multteşıeın bır dü#iln yapmış 6 ay ıaı._ ler"ıtıden b&.Şl.Jyarak d iter emsını vtıcu. yor. Fakat bu muhım kuvvetleri ye. 
dar mM'lXi nşamıştardır. Pakat bir dundan ay.ıımıştır. Kat.Ll koca te.ki! tİ§tirmck ve · y ce te h z etmek 18. 
geoe X6mi1 bl'IQllJO bir c:bımesiııden edilııı.ştir. zımdır. Butiın dunyada malzeme 

anda.niığının tebliği : 

,_,Düşman, a rkıa, dun de hücum- Kag"'ıd ı·ma'inda Papa •akın 
le lrıa devam etmiş ve külli kuvvet • J 

'ltlr nı . hatbe sürmuştür. Münferid ve kuılanılan ·ıptı•dal bir 8Ulh 

toplaıımaaı. bu malzemenin fahri. 
.k.alara nakledilmesi, harh malzeme 
si haline getir lmeei ve cepheye 
aevkeclıirnesi lRzımd ır. 

eii,eV2ıi birkaç gedık açma teşebbü. 
ın· nıukab ı taarruzlarla püskürtüt I k imkanını 
t 'Tur. Başka noktalarda, düşman madd~ler mem e et .. • 
d~ ulukLan b zım hücumlarımızla gormıvor 

•go tırnıştır. d h ı· d t • .~ do~vas tayyareleri, Karadenizin a İ ın en emın Vatıkan, 24 (A.A.) - Pape 
ra~g; f mal ııah ıli nde Tuapee Uma. d•I• lı2 nci PJe, Noel mesajında, harbı 
•.ıc il ~Cnzİn depolarını ve gar te.. e ı ıyor hava bom'bardtmanlannl, aivil aha 
hU rını tutu tumıuşl.ır ve şark aa- 1 linin uğradığı acfa)etleri. esirlerin 
d n. r cenub kes m nde duşman Jzmit (Huıuai) - Evvelce ha.. çektıkleri ıztlrabları ve harbin ıc.. 
)':tryofu naklivaı na, muvaffaka. riçten ııretirılmokte olan ve kağıd tirdiği bütun fenalıkları takbih et-
~ lıu.cumlar yapmtşlarclır. imalinde kullan lan köknar ve be- mcktedir. 

Harb malzemc!li me!lelesi en mü. 
him meseledir. Müttefklerin beş 
senelik bir plan hazırlamaları la. 
zımdı .... K.rymc.ti iptidai maddele. 
rin muhtem~l z:yaını karşılamak ü. 
zere müttefiklerin bunlarln yerini 
tutacak mamuller hazırlamak İçin 
hır plan tanz ·m etmeleri İcab eder. 

Meb'uslarımızın 
i eri sürdukleri ~ ~n hava kuvvetlerine men. yaz çam odunları harbın s~a~ını Papa. ııddetlı bir elenı ~uymak. 

'1t:f>clku.1I Y~tl~. teşkıller. kara n:ıuha.. genişletme11i üzerine artık g~tırtıle.. tB:• zira ?.e~letler araeı~.d~kı halle_ 
11..a crınıe mudahal,. ederek duşma.. memcktedir. Bu durum uzerıne dımez goruş farkan yuzunden ya.. dilekler 
clı tc.lcfat ve malı:eme kayıblaırı ver Sümerbank ayni maddelerin yurdu. kın bir eulhiı ımkan dahilınde gör. (D•-

l'rnı'1c d · iı · al · d ·· ed . .._ tarafı 1 inci sayfada) 
La r ır. . muzda da ouı~nnıuı ı tim ını u. mcmıekt ır. - . . .. . kanun Jayıhası görüşüürken ilk aö. 

So doga gol;.i buzun~.an .. geçen şünerek tetkıkat yaptırmış ve Papa, ahlak pre~ıplerı uzerıne zü alan Emin Sazak (Eski~hir), 
~~et koilan gece ve gunduz bom Bolu ormanlanndan beyaz çam 0 - kuntlacak yen~ ntzamın teme- bu veJ8inin kaldırılmasındaki hik-

~ıf!ardır. . dunu getirmiye batlamıttır. Bu a. lini teşkil etmesi 11\zımgelen pren. metı anlıyamadığını :nıhayet 15 ku. 
~kil k. ı,ıhnaide, savaş tayyaresi ğaçtan Boluda ve köknardan ~a 8 jpler bahsinde ıerar etmektedir. Bu rup yenecek ekmeğin 16 kuru~ 
~lcrı, düşman • . bataryalarını Rize, Artvin ve civ~rtnda ka.fı m ~- prensipler, .. ~nlardır: . .. . . da yerıd:>ıleceğıni kaydederek ver
"e M~arla harb har~cı brrakmı.ılar tarda mevcud oldugu tesbıt . ~ıl- 1 - B~tun .milletlerin hurrıye~ı gının ipkaaile bundan elde edile. 
"-kl" a llnansk . demıryolu~a late mittir. flit olarak B~ludan .getırılen ve selameti ha~ıç bı~ak.~lamaz. Ku. cek gclırin ucuz fıatla alınmış buğ. 

A{ tını 'ahrıb etmışle~d!r. odunlardan elde edı.len net.ıce me~ çük mi1let::le~· .ıKtlsadı zu~reler. ıçın day ve arpaya ilaveeini ıetedl. Bu 
L\lc l'lla.n bava kuvvetJerının ge~ nuniyet verici mahıyettedır •• Sellu. de toplane!bılır. Fakat eıya~! nızam yolda da bir takrir verdi. 
:ını. l1_tnlan Moslrnva'ya tere h edıL l<>z eanayii müessesesi kaag~ın içinde hürriyet haklarına hurmet e.. Hıkmet Bayur (Manı•), baıl1-

t r. ham maddesini teşkil eden d ger dilmesi 18.zımdır. ca gıdaaı ekmek olan atandaolar. 
~ LcnıacrH oe.,ıaC91ode r· mlu unsurları da memleket da- 2 - Milli azlıklara zulmetmek dan belıslle verginin kaldınlınaaı 

lfllı Pek ~ 24 <AA > - Buraya ge. ~nden tedarik etmektedir. Bun. bahis mevzuu olamaz. . luzumunda ısrar etti. Bundan sonra 
l!'ad c :ı:-rcı.a hlrapor~:- 1 r şap reçine, lcaalin vesa"r mad-ı 3 - )ptidai maddeleri ve ıer- Başvekilın kıs.t izahatı dınlendi. ;:-n n~ ~lllk.cı ~~·a~a~ taraf~ :elerdi~. Bu .uretle harbe ıağme? vetleri, fakir mill<;tler bunlardan Bu izihat üzerine Emin Sazak tak. 
~ ~11 dxi'QtJt h.Ucuuılar net.loeslnde k&ğlcl fabrikasının imalat . kapası. mahrum olacak ~kılde gasıbedccek ririni geri aldı. 
~ ..:.U lfldlkı humı.wnda ısrar etm~- tesi aksamamakta ve fa~rıka faa- milletlerin bencil h,.sabları bahis Mütcakilben Berç T~rk.et (A'?'on.), 
ie:kı,ı ettŞelu-' A!mJmarın sağ oenabı.nl liyetine devam etmektedir. mauuu olıımaz. kürsuye ~lerck e7.Cumle dedı kı: 
"1lıut\Jyo~ sol C"I'ahında Ko P1n<> 4 _ Sirhl nmıı yan,ı durdurul Buğdayı konıma vergieınin kal 

br Ç&rp-- ~:ı0:n:::~. yah41 Lı·byada ·ınnı·lı'z'erin m.alıd.ır .. S"lah :~alinin ve ~ilah tc.. dınlmasına taraftarı~ .. B~nunla be-
Be:r .... ~ u 6ldil \, 1 ı darlktnın tahdıdt lazımdır. raber 4 kuruş zam gormuş olan ek. 

Ull ~ •mera .., k --•> . . d" ·1 . l d nıertez ' ~> - Şart cepti Anin. •• • h ı·ı mek fıatının ın ırı mcsı yo un a 
~ ~ ntn .. 24 :l'lkUnun gtınıl ı~erı are "' Eat ıi n ir.giliz başka tedbirler daha alınıp alınma. 
~Slnda ~~= muharebe~ 1 

• • • • dığmı öğrenmek lazımdır. Daha 
~\'la 6lm0ştftr. ++a fs.. .... ..ıı 1 IAcl •YfMal tayya e ge nl51!1)0 sonra 6 m.ilyonlult celir temin eden 

S 
hU'I S.n:e'yı ve Bina-azinin batıelL Unicorn oldugu bu Vel'K'lnın kaldırılması elbetteltı 

l·yı• d Pı•tyOD daki S..ına'nın mUbım tayyare U.. I l l bütçede açıklık doğuracaktır. Bu na ilngra - m ..... ı ı..l elmitlerdır. an aş 1 al telifi olunacakhr. 
Da cenabcla zırhlı bır tümene tebTıti da&l it Ziraat Velı.illne 4JİfÜ70h 

dem•ıryolu meıwub kollar, ricat ha)İDdekt düt- = =~:-) 11-;'1::::: möoade: :Derç Türker, bu.A'day ek!m1 dunDDU 
..,_. lııücum etm~rciir .. Go~nüte lede. delıllal'L1 aemilerl, düşnaılın ÜBeS'ilJdle de bükUm.eıten iaa.hat ~
gö11e bu k.oDar, rıcat balındeltı AL 2J.500 ~ 4 '1caret gemiainı bata'. rek üt.w e:ıi: Aaıl 11 Zr1&a.~ Vekiline 
maıJ-ı. Binaazi keeimhwie kalan m.wJaıW.r. BulllardAO biri tri1'YUtt bir cfütü1or . .Bu y+ıı1mıı c.:mıeal.nı aJAtı.. 

Sotyada bir protokol 
imzalandl 

•· - Jcvyvetlerı arasına aokulmut ~e semiafıdlr. na çoebneli, a&a b.ıımeli Ye bütün er. 
ı.uayan Blır .AJmen dellı..Itıaı taratmdan ba.. kini.le GjylUlai dolaşmalıdır. cOOlUş. 
bulunuyorlardı. . t.ınıan İıJ8'1liıl ha.rb aem.lsiııln uıwcorn melen. Ba!f'8 ııurıu pra.t.ik bir 1SUTet.te 

litiaam edilen had> m~zemNtle t.anare aemJal oldulu tem t edilmi(t"ır. bu it bitme&. Tohum mıu tll'Uyonıum.ı& 
.A-.__ - eflnan esir miktarını teeibıt etmek 811 ~. ıneneub olduku 51!lıfıaı e11 mo. alın. Alet mı Jat.yorsunuz. alın deme.. 
~· 34 <Jbl8Wll> - De.set ~- imUnI beniiz yoktur. dem aeeat oh.1'>. inşaatı bu haıtJ es. Udir. Beodenls bu milt.elealan samimi 
til;"'Ull.&rl Umum Milıdürltıiü ~ 1 "lir hava kuvetleri bilhaasa nıı.tmııda btlrileb:!m!f ve İnailtere do_ SIJl"ed.e eöyl'il:,yorum. Allah millete ft 
ara-~ ~ ~ ~--ı.. l'_.J°!_1. 'd Agelia'ya aiden yol naıımM' lıidtelerinde. deniz t&y'Jare ae. devletıe """*1 vennesın. HlepSıt• ha. 
~ ~ pM;yoG gaga,_ ~.,ıa an 1· dk" d"" an ôb"e t&Vllif edilmiştir yırlı ~ temenni edercıı. 
~ '-1en.mea.ne• daır sotpda P- &zeriode ricat ha ı.n e 1 uım ı:nı-ı • Maliye Vekillzıin wırdl.tl ialıattan 
~ dan .ıöriillD*" aeık ısfrde kıoD•ll1• kartl hücumlarını ar.ti~- -' d"I 80lll'8 z ya Gevhcr Et 11 mevcud1yetl 
~ iti ~ BivJ..nçad ~UIW _.ktadırlar. Bu k.u~vetler, kullı- TokyOl·8 neşre 1 en sebd>ı ortadan kalkan bu verg Yı kAl_ 

~~ Pi" olarak UlJGI. ~eıdlr· miktarda otomobıl ve bu a~a.. tebligw er dırmaıım pek doğru o1d\ıtUTW bundan 
lbıır.aı.nan prot..okolUD it.ı ~- yeti -.ıı. k-......rnnlar tahrib etm t- M.eclıliin ve wınn "I'Qrkiyenin mtıte. 

liılı ~ aonra yılbfıına ieclle_ da ~ -..-., - fBaı ıarafı ı lııri •ytadal ha.ssı& olduQlmU wı !yt"rdt Malfye ve. 

Alman Harcciya 
Nazırının beyanat. 

A lmanya ik RuS>a IU'Ulnda 111un. 
ferld bir sulh akledılm~I lııtl. 

mali, daha dofrusa bir sulh yolu "u. 
rinde J ıırwıuldüiiı rivayel.i •iındıye ka. 
dar Ud defa orta) a a ıldı. 

ilk Mm söJll]'cn b1ua& SoV7ei bu_ 
kiimeUnln resım sizciisü idi, Gah1ıa 
uç ay bclar oluyw, Alman;ram b.r sulh 
JOla arachiuı•, Jakat Rusyanm son sa. 
feri elde edınc:ıqe kadar cU'Pısacatını 
aıılatmıştı. Alma.ııya ba riva.rctl be • 
men )'alaııladı ve buourı uzerlııe me. 
sele bir :müddet için unutııldu. 

kinci defa ol:ırak bu bahis uzerioe 
dönen bir İsviçre P&eksidlr, ba gude 
her hangi bir tqebbus üzerinde ilş:ı.at. 
ta bulunmw·or, Sa.kat umumı durumu 
tahlil ede.rtS Alnı:wtya tara.fında.n Lıı • 
E"nildlği takdirde So\"Yet hiikiimeUnin 

SoY7et rejinıi Nhis men.uu edilme • 
mek. şa.rWe, b&a fedakirlıklara da 
t:ailanvaılt allı J&PDUJ'& haalr olM'atı 

kanaatini mudalaa ediyor, faka& netice 
olank ela Alman7nın ltö7le bir &aleb. 
de belunanuy~ını Deriye ltiriiyunta. 

Bu. bir pacteehıJn niba)'et phsi dil.. 
şilncesinden ibaretti, far.la 7ankı uyan. 
clırmadan ~ •itti, .Smdl hah!lin il.. 
cilııcü defa Olarak bina& Almanya ha,, 
rlci7e nazın von Blbbcntrop tararın_ 
elan açıldılmı cöriayorıız, fakat musbet 
delil, :menli fL'.k lld~ açıldatını COfUJ'O 
ruz, sira Yon Rlbbentrop: 

- cGeçcnlerde çıkaı·ılan ısrarlı p. 
ylaların hllifına olarak Rusya ile sulh 
yapmak nb'e&iade defUlıı. böyle bir ff':Y 
kat'iyen bahis IDf'VSDU obmaa. Öni_ 

müzdeki bahard.A taarruza ~l~a( 
iu, Rus ~Jes:lnl kat'ı şekilde hall 
deeeii.1, diyor. 

Bizim kulağunız.a gelenlerin hanrl 
de miinfcrid bir !Nlh akdi mcse~si e 
ralıada ;rıen1 bir şayia ~&ı,.. bümi 
yoın, falmt Alm:ın:ra hıuiCQ'c na 
nın «C'lr"\'elce çıkarılmış olduı:un11• so 
ledftf iki "81'lad•o lairincl911llo tize 
rinde takriben uç, diferintn llYttln 
den cJe en aşata lılr <lY •eÇIDlfli, nase 
bunlanlaa bbincl.ı daha o anman Al 
man,yanı.n yalanlamasına ~lit 
voo Rlbbentropun bir ay evvel çık 
oJaıı bir l'UeCe 3 ıw~ıııa tüneli av 
etm.17ettti tabii old~ gore sözle 
rinln bir bafb llCbebl daha olmak iea 
eder. Hıısusllc bu beyanatın J&pı 
J'ekd.lterinden mihiıu u~ hadis 
nıkaa ~ blr ııamaıu t.esacluf e 
misUr. 

Bu hidlselenlen birincisi VaşlD 
da Ana"lo.Sabon iıükumeüeri an 
KWilmlş olaa koofcnınıı&ır. Jk 
Alman deYlet nısmin ba~lnunandanl 
ru cUne alması. tkUodi a de Al 
ordasunun )aş mun.Asebe ne ba ~ 
simde claha kolaylıkla midafaa 
celt bir hatta çea.lmş otnwıtdar. 

n. Uc lıAcliaıeye ek olarak Mihver 
~ca uswvlaruıd&n bhi olan Ja 
,.. ile a.a,. araamda ublı munaae 
beUerin devam etmekte oldutuuu el 
hıa&ırlamak lcU eder. 

Voe Bibbentropun bennata. bal 
muuu icab ettiren ııebeb ne ol 
olsun Almanya be8a1Hııa ilin ettiği b 

rann IJa&'iinlenle si1lenmm cü1.c carıt 
maktan ~ kalllllJ'acakla. 

** 
1---------------------------..ı Sayın Halkımızın Bayram günlerini 

neş'e va eğlence ile geçirmesini 
temin atmak ıs~ayen 

·MELEK-
Önümüzdeki PAZAR aü 

niı Akşamından itibaren 
Bütün Bayram Haftası -_- ...... :· sı ... l!MA.SIHDA , · ... 

Sinemacılık dünyasının eşi ve benzeri aela görülmemi~ bır mü. 
ke.mmeliyette olan harikalar harikası... Şahcaerier şahe erı baş.o 
tan nihayete kadar en(ea bir müzık ••. Kah~ tufanı hır mev. 

zu ••• Zevkine doyulmı)acak dereceden ihtışamlı ve z n in 
sahnelerle: 

LA KONG 
Baş Roller~ 

MiKEY RONNEY 
Judy Garlan - Paul Whiteman ve 

meşhur P AUL WHITEMAN 
caz orkestrası 

DiKKAT: Pazar gecesi ve ve müteaki> seceler ıçın numaralı kol
tuklar §lmdıden aatılmaktadır. 

u:::.:::: .. VATERLO KOPROSO '";!: 
°"1.ir. E:öpr-Qııüıı Cl.p61 l;IUbM ~ lercirr. 1 T yyar kol ihraç hareketleri yapmıılardır. Düt- kiline ve mahauliı d.c.ha ucuza aa.tm11 
ı.-....:._.-----.- O.ha batık• ngı ız ıe d k"ı --'- .k nlmı da oıanıann tat.b:kı cm ıt<ıd\lırıe.r ama. •••••cm••••••••••••••••••••• .. ~. lan M.an.ın iniı meydanların •. manın roUAavemetı ı § ve a ' c:atından dOla:vı da Başvet:ile teşetkOr .,. Ja ı M ·ua'ya c:i~ -~na.relerine hücum etmlt- d:ı ~at ıo.30 dıı. tamamen iıııal elıtıi. pon.ar anı ~J'diT. iebllii e ~:~~r.fılosu, bu harekat. cana. Abdurr~b= =~af( 18 v s), 

d "' ·ı ı· 1 ._.. teb' t · anda. iki muhrib kaybltmıştır. l.st.1hsaJ a.n.ıt.ırmak ve bu hu51Uıta lA. ogru 1 er ıyor ar s-tiD. ~> uıuha~~r cıev~ Tokyo, 24 (AA.) - Stefan.~: zım gelen aooıaylıklan gl:lsiermelı< en 
• ,şlm8J1 na•·~ukab!l ıearruzıı.r E"S.. Bugün öğleden sonra Rangon u. bil-ilk v.o i! o duğunu anlAtarak şu 

f"allanlJ 1 iMi ..,_.., ec!iYO'"·Jt\.IVV'6'..u b aıarı :tngı z erın ..... ·ınde ibir hava savafl olmuştu~. mütaleada bl.liuru!u . Ş:mdderı mlE h. 
nasınöB ~ !:mh8. ... l b s e an etm k 1 ı.ını.d k g lecek tıe 

~ kuvveQerl ıe,.anıs1&T1 anlldaoe ' a.sını ve eeıt z taııkı.nı Yrml ıkı ng Uz avcı tayyares ır ne erde ıst lln ytızd on, on beş n:s. 
~'YElnıet etm~T Son :U sa&t :n= ~ Japon teşk l ne taarruz etınışler ve bat!Ddeki haddi m'.11LYYe!l ve kend ler. 
l.lrflllda df>ıırı&n .Man~ fehTi ve l.i... • yaş ıe,.yyareıerı, ~! B:- bunlardan yırmı birı düıurulmü~ n 'f.aanJı edici b:r !iatla cebri .sa•~a 
~ı ~ birç-Ok a.tmlar ~ AJmall • :ı:ıptu ut:ıar nı ~al- tür. Ja.ponlar sabahleyin Rangoon Uıb tutuıa~. bum.ın dışında k:ı an 
~e b(bı(lk oir ha•a :taaU1eü göe.. ~~lıı81liZ rı.v tayyare6l, • üzerinde ayrıca on. düf111an tayya. mUctar &eI'.bMt sat.ı acak.tır. 
~. BaııJk& bölıelel"M Jm)'da de- -iade oert7all edıeıl h&Ya ~ ı düıürdultleri gıhı lıır çoklarını İst.h9ali aı,..ıtmnAk kudretinde olan 
~ ._._ a üııııel ~~...,1 n., ÜT Akden rea ._1_ d" ç.:.t'otç ye rtohumlı.idan:ı eklm gaman a. 
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SABAH, öGLE v~ AKŞAM 

B AY R A M va V 1 L BAŞ 1 H E D 1 Y ES 1 O LA R A K 

ViŞNE 
iLE ÇİLEK 
ı-ler yemekten &onra gii11de 3 defa muntazaman di~lerinizi lır,alayınız. PORT AKAL 

Hamlet davasına 
dün devam edildi Buğdayı koruma karşılığı 

vergisi don kaldırıldı 

MANDAL INA 

Hamlet davasına Asliye 1 ocl ceza 
~e. geçen celselerde oldu.. 
tu gibi gene ı nci .Aiırcezıaııı.ı aecls 
&alonunda ve büyük bl: samiln kUl:.leal 

önilnde dlin de d~vam edi~lşttr. (Beşt&r.ı.Cı J inci aa1faia) / Jşa.rec etlıitl :Ol 
19

•
1 

• doe to 
Dün de muhakemenin m'hr&Jtı.nı cı._ için hükumet düşünmektedir. Bu hu hımı.Ililt ıtewı ~._.. iA. senesı~. -

Ya mevzuu o.ıan yazııar etTafında ver!. "i1~e d aet' &enen:re na._ 
,_ h'~-..ı..J ,.........,. • ~ .. ..r U +-A. susta !bazı kararlar almaktayız. Bun zara.n gıeç kalınmadı, belltt d&h& evvel 
n::n e nvı.a.uı • ...,_,ru ""9.ı: e~. ye. . ı·ı · d ~ · reı11dr 
niden it!razlıar dermt.'Yan ed:Jm~ ve !arı heyeti cc ı enıze arze ecegım. · 
münıı.lcaşa!ar olmı.ıştur. Maliye Vkiılnin lzalu.;1 Butda.r buhranı 
Cel~ln açılmasını ml.Pea.<t!b ilk o. Maliye Vekili Fuad Ağralı fU beAJ'k:adaşıınl B~ Türker iki seneden. 

larak, raı>or Uzerlnde f.k!r v~ itiraz.. 1 . r dewıııı eden buğday buhranından 
ıarıru bl.Jd'1nneık :çın geçen hafta mah. beyanatta bu unmuotur. balıso!ıt:lıer. Butda.y veya iaee buhranı 

Ve SİPAHİ 

TURUNÇ 
BEVENDIK 

ERİNİ, 
KANY 

NANE 
MUZ 

ALTIN 

KLA 1 1 
kemroen meh!l L>t.yen Cihad Baban Bu vmıri buğdıcy ma~-ulu .u.cuz ola... cfilnya lc;ln btr <l'tll.rl vakidir. Bu mu_ 
eöz almıştır. CıhAd Baban, me.hkeme. rak saı:J5ımıkta iken ınüt.t;ı.lısili hlınc.ye halakaııttır. Bunwı nl"..mleketimltıde de 
ye :;azılı btr suret.;ni de takd!m e't'~ etmek ilzere Jcoo.ulmı:.ş id; bugün ise az ÇOk ıteslri olma4ı tabUd.lr, yaJnırı b1r 
itiramammtnde -rerıl~n raporun edebi oml:r bemiC6 olmuşt.ur, c;-glntn de. n~. bir hakikati de aç~ söYlemdt 
ve ht!t'Ukl baknndan bir t.3hiillni yap. vam ~ 1~~ bır sd>eb kalmanuştır. ~ dUjıurmaJt lbımdı.r. Al'kadaşlar. ge_ 
mı.ş ve ll>J.hassa vukuf ~hlinln bnh's Bu .ttıbaJ"la. hüktlluet bımun kaldınl. ~n gün mllll korunma kanunu mad.. 
mevzuu yazılan kül hal!nde ve mün. masını t.ekli! ediyor. Bunun neticesi 0 - dt.'lcrin!n milzaıkeresi mUnasebetUe 
fer <ien tetklki .Azını gelirken. bunu laraık etmek f.ıaıtıannda bi~ tenzil muh1ıell1 a.r.kada.slarımız tarafından re: 
ya.pma~ını ve S.."la h!l.ti;:ırean uzakla_ lAzım geliyorsa 0 . ~nzlli dahi y~pa., h1J'1mla~ tarafından ifade edldlti gibi 
şara.k , llrelııme!er ilzerLnde durduğunu caitıtır. ID!.'ll1dk değı.d:r ki ekmek: fı.a.tı. buğday mcvzuunıu cldd! ve ehemm~yet_ 
söyleurştir. Kelımeıerio mjlcerred ola. na ne kadar zam olursa hUkıime~ bımu !' t«lb!rlere mevm teşkil ~ek mahi. 
ra.k değil, faka.t kalıplar !cinde, yani vergi ilgası ile liüı.r~ılayacak. Öyle bir vet'b<:! olmasına ra{nnen bugüne kadııır 

SAMSUN 
ÇEŞİT 

yazının heyeti me.:ınuası arasında bir şey &QyJmNyonım. hslkın ekme'lı: ve gıda b.ıkl.mında.n h<>r 
mana ifade edeblıeccğ ne .işaretle, ay. s mılyon Jira hangi 1b!r buhra.na maruz bulund\ığu 
nca raporun tenakuz1ıır:a do1.u oldu_ Dlğ bir nokta bunun bUtçed hA. mllia1:aısmı asla varld ~ yerinde gö. 
ğw.u ve bazı cnet.!erden de nokron_ mı eder ,.1 ..,.Jıki.'4ı .Mal'"e VckAl:.,_. - reme?ıZ. 
)arı bulundutunu ill~e etm:.ştlr. Bu ecea .... ~ ~ . .......uın fstanbalda 
bailtımda.n rapordaki tena.kuzlann teıı_ ne suretJe lkapat.acağıdır. Bu ıSe muc.b 1'strumulda nadiren fn-ınlaJ"da teha_ 
fi ve ndbanlarm lkmaıJ bahsinde b~l. sebeıbler~ ws.ti.tı Ue erzedilm.ş.. cüm olduğ\mu görtlyoruz. ts>..anbulun 
baaSa ısrar -eden C had Baban neşrL <th". Verginin muhassa.lı altı milyon lı. umumt nüfwıuna aöre bucUııe kadar 
pt mOOüril bulunduğu Tasvlrİ Eflclr radır. Altı~l.ıilt ve hattA Y«it ~ylık TQPl'ak Malısullıer:l Ofisinin İrt.anbula 
pzet.e&Dde Peyami Safa tarafından b1r itıszn1 ~ tahsil edilm!ş~. tahs$ 4'tt1il nı.Uı!t&r, normıı.J. u.manlara 

1 yazılan yazıların cUrtlm kasd'. olmal'u;ı_ ~ kalan iki milyon 6eklz yUz b1b nazaran bir vaaa.t.l aluaak elmdi daha 
"8dece tenikid m.a.ksa:He yazıldlğl. UradJr. Bım.un l>Utce:te ola.n tesiri bu. gen(lt.lr. 

:°'bildlnn1o v~ dem!ft.tr ki: gtın.kU elde edilen hasıla.t fazlasile ve İti Qc et:r evvel hüktlmet vesUr& mev. 
c- Müddeiumumi nasıl h\ikuku lm.. tamamit<e "'8patlla~U:· Mazt>.ıta~ zuunu eıe &lınıo& vlllyetıerden bazı 
~ temsil ed.iYot"A. muharrir de et. da da bullu araetaıişlzdil'. <Bravo ses. ma.ıtmı.ıwt ve ~a.t ve bu l!ıle tlgili 
tt.rı uıntmYenın öYl.ece nıümesiıidlr. len>. lııl&ı v.d:.alann t.<lptanmasmı Mt.edi. 
m.urıu ıröM(lğll işlerin dllzeıtllmPsl ~ lıir •ersi kOlllu.Jaoak fŞıe bunlann dııtuıdalti ln~f.sı netice. 
için, ıtenkld ya,pm.a.k hem hakkı. run ~!«:*sene tçln yecı.l bir ftra1 ıwy_ 11!.dlr ki, baa va.t.a.rwı.etar fırınlara hQ. 
ele vasi~. Kari d-., lllUharrird«ı llll&lt iıt..emedıl'iıJW ~ maaba.ta.muıcı. ı own edeıtte ihtılya.çlarından fazla on 
bı.mu bdtler.• . . blldl:ramf.otır <BN.vo aealeri>. 1 on t>e, ~tük obnek aldılar _, 60tlr& 
~. Celilet.t.ın Eziaıerıın ve. Hasan FelJmi At6ç CGUm~eıı Ne. bunlıan d!lim hal!nde yaptırıp tmut_ 

• 
G 

tll1 Pl9ad Mahmud Karakurd ~ ala. den Pncfjden. tuhhlldıe g!.rlyoraunuz? mıak J;whı !fırınlar& ı':lnderdller. On on. 
•· beş l<lrı devam Mtıtı bu buhranı bl.z 

• Yükı9eOc m.ahkemcn•zca t&Y\n o Maliye v~ Fuad AÇah ~vamla a.tmarla.rımızı açıo geniş ~e tınn. 
c- nzı • batlta ~e baoka veratıer ihdMı . 

ıunan ehHhlbre tarafından ~ m e. lA2lllJl eel(Jora tabıt bfttçede d.llşünıWe. lara tee'lmat. nı>mat 81.lretJlıe het'lteeln 
dil«ı nıpmm muhttrcm ldd!a mata_ Cdat.b- m. hWdlırie' bı.mdan ~1 k&rmnı detll, bazılarının gÖEÜllU dıe 
ııflil08 geçen celsede itiraza uğramıya_ 7en.ı tM':/Vft'Cl vu:edecek cletudir. 'Bra.. dQyumıe&ı euretfle buhranı ortadan 
ra.k. '1t..t!:_bUI olunması huzurunumakı va. ta1dudılc.. Bu maı:uza.t.ıınta. eflcA.rı umu_ 

Havacılık mutanas
sısı diyor ki 

eoGAzlçl 
YENİCE 

SERKLDORVAN 
BAFRAMADEN 

GELİNCİK 

AL RI 1 
TAVSiYE EDER 

t. h~enılzi tamamlle değiştir. \'Q ~>. Ma:lt>a.taruaııh. ~unlarm mlyeye eurıu arzeıtmek. isttyo.rum ki ıs. 
sqe wı~ h~ etnfh suMte i:IAlı edi.lmdştJr, tanbu1 oetıme de veya herhangi blr 
~wıft ~ 111ab.mının esas hak. faJcaıt bu mCnaseöetlc söz eöyli;Ven ar_ oehre de halkm ihtiyacına lifi m1ttar. 
kmdakl mütaleasmda Ce~ettin ~ .. ~ bel1cl. b~lm atzımdan 08 da ekııMlt ıverllmekıtediT ve bunun ak.si 
ne ve Mlihsin ~ruı tara~ s--.a... 8'.vtı\ şey'ler ~~ arzu etınişlerdlr. bugüne tadar va.ki otmamu,tır ve bun_ 
gılaıı yazılan neşren baka.ret mah:ye. Bmıun fçln ben de burada td".a'ar et. dan l!IOlml da sizin mü1.a.her~nlz tt 

tııade görerek, her ikl.sin.n ceza unu.. rniş oldum. hll'sQmetlrı. aldıtı t~db.rlerle hlcb!T ({1ln 
numm 482 ncı maddesUe tecziyc~erlni Tıcaret VekiUnin lh?1aııata böyle blr ha.1 olmayar..a.ıot.ır. Bu humıııu 
ve fa.k.aıt ilık ~l ~ne yazması do-: Bı.nclıe.n ~ T1c k:l . (la.~ ımeobu:r bidıtım:Ian oolayı 
J.a.yıstle Mıihsin 119.k.kında 485 rıcı taz Ölkmen a · ~ Ve ll Milin. söz almJŞ buhmll!.Yorum. 
maddenın taıtbjJdni. yani cezasııı.uı 15• na.1ıt.a bul~c gelerek şu beye_ Ziraat Vckllhıln sözleri 

..a.,. ~ ... "'tn• h&tı .. ıat.ı.nıştır. Eh.. 'iTA-•-• • ••" ·- Z' "...11..I l katını taı.,.,, ..,.,.. 11o 
1 
ise :Eztne tarafın. '""""'wıım ~ tasdlldnize a.rzm. Btmda.n sanra .ıvz e ... n ıraat "'"'""'l 

llvuttur .ııa.po~ lı~ıc.are~ bu'Lunma. dııki !8'Y'da ve vatandn.ıp. yapacağı yar_ şımlan eöylemlştir: 
d&n. yazılan zı!m tahrik ed:cı olınakla dı.tn. b!?'90ık ~r ta.ra!uldıan t.e. Em.hı Sazak arkadaşım yazlık zeriya_ 
dJ.tı \'! ~r tcnk.1dden lbsret. ol<f:otu Yld ed1lcll, ~ edldi, Ancak bu m.U. ta ıtemas etıtller. Hakikaten yazlı:k zen. 
benı.bel'Üdıame göre, idd!a makamının naseb<rJ.e memı~ ist.Uwı.11n e.rtıtı ya.ta oomı.a.ı za.ma.nlarda dahi he'han. 
uyded a iPa.k etnıırue ilk iddiasın rıılmıası iç1n çalJ.şn.ıı.t yolundaki temen. gt b'1- kuraklığı önlemek irln lt\zım, 
:n r:;ma.za.:r etmış oldu~u ve ken: ni !erinde olmakla ~ esasen bUyuk mühim vıe Uzeriru:le durduğumuz bir 
dlerlaln yanında <ahzi mıevkh ett t.n1 Mec4i5 ve Pa.rC4 nUkümetle beraber u.. ~wıudur. Kendileri de blllr k'l itr.ba. 
~an ederek, sözllnQ eeyle blt!mıiş~: zun müddet bu Lş üzer.nde ça1ışm1ş harın kunıl.c glltnck ıht1malille karşı 

(Baş&.arafı ı inci sayfada) 
ele geçirdiler ve mllt.enıediyan müh.m 1 
llQkJtala.n işgal ve takv;.ycde devam e. 
diyorlar. T<ıacyQyu bombardıman ede. j 
bil.mele iekı oo. müSald nokta olan ou.. 
am edasındaki hava üssll Japonların 
e.Lndedir. J8'P001ar blr yandan Pilip :n j 
adalarm.a. tama.men lıAklın olmalkı için, 
ınUteaddld ltı:na.n~ara agiter çıkannak 
teşebbUslkıde oulunuyorlar, d~ter ta_ 
r&rtan deniz w hava kuvvetilerirıın hi. 
ına.ye&nde olarak 80 gemi lle Luoon 
adasına y~ bin l(.şl çıkıaranuk: bunıyı 

t.a.k.viye ediyorlar. Bu suretle mühim 
üsrere eahlb olan Japonların Çın snhil. 
terinde Haşnan, Caın, Saygon gıl>. üs_ 
!erdeki ha.vn ku-netlerlle Pasifiğın bil. 

Em lak satın almak 
isti yenlere 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Emlik satın almak iıteyenlerin bankamıza müraca

atla pazarlıkla satılacak emlak listelerini tetkik etme-
leri ilan olunur. «10151» 

is tan bul Orınan Müdürlüğünden: 
1 - ESklşehir Orman fl.danlıtı için aegart 35 m-etre Yfiksek!Jte saatte 40 

ton 6U cıkarabileceit mawt Ue işler saaUe 10 .kilovat tabtli ele'ittr~ 
Jenerat.örll ile b irlllttc tam dizel tl;ıi bir mat.ör kapalı zarf uısul1le sa
tın alınacaktı:. 

c Btma binaen, şimdi muhterem olmakla beraber tohum tevzıa.tı hak_ muıır gfbi. dam ve buna mümasil r;erl_ 
mOdılelumı.sniıden bu izhar ve ifade e.. kında auılltierem Berç Türker ve Ab ya.ta geçen eene ve bu sene W\J!rler 
dilen amımuzı, vaalyeti hukuk:Yemizin dm'rahnıan Naci artadqlarımız tara· alımnı.ştno. 

tihı bu kısmında makaslama bir şef.dl. 
de tamamen hfUdnı bir va.zlye~ geç. 
melote bı.rhm.d~ları, art.ık bumlarda 
.Amer k:an h3va ve deniz kuvvetler nan 
ha~t ıvapma.Jarının pek g(lç oıacatı 

görülmektedir. 

* huzur\.mulld:a daha esaslı b!r şekilde flllda:o Qlemn1f olan sözlerin ve ~ Bu sene i&!hsalAtı aı«ınna'k bakı.. 
taV'Zfh. ve ~·t edilebilmesi için :ı,-enı taloeaJa.nn eMrı umumtyeye htmzru. mından bu mevzuu htitCıme! ele almış. S:nga.pura gelince bura~1 yalnız Hind 
bir .d'dla hallnde tekrar!anmawıı bek. D'lladA daha v.,f.Zllh antaW.ması ıhımdır. tır. Aıbdaşlarıma şunu ıı~ e<!eyim denizlınin bir kilıdlJ. değildir. Burası 
liyor ve taleb ed.1Yoruın.ıı .Adra""otar bülttlmet ordunun ve ki, Z!Ta.at VekAletıi nmhrterem Başveıld. straıU!Jl bakınıda.n olduğu kadar me. 

Mücldelumumt Orhan K'ftnı fse ce. btbıllt Gelı1rlerdeki milstehl!k haJron l!mimen de alc!:ıtı emir üzerine pata_ vadd:ı lp'Jdaiye ve ticaret. balkımlar~ 
va.ben, kendlıt.nm raporu veren ehlhru.. avtdyacını temzn yolunda hububata el tes, mwr, dııı.n ırlbi nıroaııar EM"iyatı da aoın derece zengın ve ehemm'l'.etli 
kutun şahisları.na kal"Şl vatı it.inzları llcqy~n tere Vaidııerı Heyetince a için btNıtkı kuvvet ve mesaisini W'.:sif b lr yerdir. Bura.nın mMaf~ı ıçln 
reck!e:ıtAiini, bund11.n r&PoJ'a iştirak lıınıın~ Daı.rarnamelerl:ı nrllstahsUkı ve OOerolı: ÇQ]V;mak yolu'ld.adır, miltıtefiıkler son gayretlerini göstermek 
manası ç'1tamıyaoıııtını ve raporun mU9tıı.hsiı1n ~vana.tının mı.ııht.a{: 0ı_ Hpy.et; umtmılye üzeT1nde ba,ıta söz ve buroya imkAn dahll=nde fazla hava 
kabulü haackmı 1Wt.iek mahkemeye bL dutu gıclıcyı en geruş ı;ekilde kend!sJie alan olma<bğmd.an maddelere geç·im1ş ikuvvetl göndermek meoburlyeUnde bu. 
rakLıtını eöylmı!ştır. tnranct.ığı g!.bi bllıhasea. O:lhumluk hu ve kabuı edllm1şt.ir, hmUYorlar. Mırt.er Çörçil geçeıı gilnkil 

Bundan 80llra. Muluıtn F.rt~lun 9mlında da hiçbir tahd!d vazetnüye: beyana.tında yeni beliren ıtehllkclere 
vetıll Na:zma Nuri söıı istemiş ve Yilksek Tdt her miWahsmn kendi malından ispirtoya z a m -pıldı kıa.rşı l'.J:IRilibelif ilslerdekl hava kuV'\·et_ 
mabkemeın1n ehlJvukut rapoıu 1Je asla diledikl tadar hubUba.tı kendisine bı . • ' - lerüıln lkA!i derecede o!madı~ını ve ih_ 
mubyyed olmadıtını, takdir ve t.ara. ral'aıbllfıceiı hUBU.c;unda kabul ve il~ ~ugünden ıtıbaren 100 derecelik t!yaıt 1ruvvetlerd~ mühim bir kısmuıın 
rın ~ akl oldulıunu blldlrınt~. et.!Jk:. Bunun.la an.et.enek iati:Yarum ld ispırtonun kilosuna 1 O kurut zam hemen Ellnga.pura gönderileceğini s~. 

Namnl Nurlden sonra, Peyami Safa. mıntansu hOOub&t :nwvzuunda tohum_ yapılmııtır. lem~r. ~lılcan hava kuvvetleri ge. 
om avukatı Re$ld Ka:vnar mahkeme_ 11* .çlıı ne tahclldi! ve ne dfl kanooı nel kı.ırmıa(y reisi Howrcl Bret te b!L 
'fe Şehir '11i~ t&ra.f.ından lle.şttdi_ blr ~e Ula m.arua kalımdı. İste. c haslB bu leıblrlill üzerinde görllşnek 
ten mecmu.adan b:r nüsha ibraz ede. dili bdıl.r ~sine tohumlu'.{ ayırdı. T 1 y AT ROL AB) U:ııere tıa.nrare ile cRangondan• Kahi. 
reır:. ıtbnılb laimll bir yazıda cmodern Heıiıazıe, bir &n2ıa veya U~, YüzUnden reye gelmi.ıııtJr. 
Juma.Icı• demek suretile Peyami Safa. ist:Jlsallnden filhumluıt tedarik edemi.. lST ANBUL BELEDİYESi Blnsapurun t.arşıl~ıtı ıbehlise kil. 
ra haıtıa.ret; ed.lmış olduiunu ve bu ya_ yecek kadar fena blr vaz.yet,a dllşm~ 

1 
ŞEHİR TiYATROSU çtıt detıl\:!i.r. Ja.ponlar Maleeyadıa aşa. 

IPnın da a~ tın2a.&1 bulunmamalkla ~ IJl.llllt.alıııda tohumtı.t.c iht!ya ğıya dotru üerlemekıte ~wı.ın ediyor 
berabt-x Muhsin ~rtutnıı tarafından cını ~ için hü.kümet Ziraat Tepebaıı dram kısmında ve buralara hava kuvvetleri teksif edli. 
7a.zı.ldJillll eöylem'ştir. AVUlcat, sözle Vetm a.ıbda(mnın da muh':.elif celse Bu akfam sa.at 20,30 da YoT'ar. tnguız d'enız ku'V'Vef.cıtn bulun_ 
r1ne devamla: • lerde ~ ceJlleyo a.rzetınJş oldu~ C EZA dl$ı cel"Ç'e'Ve haricine çık.a.ra.k bir ha. 

c- Farzı muhal, saYed mahkQmılye_ i!.bi Gimdlye kadar 14 ml!yan ltllo to_ r81tet Y8«PllUUnna lnırd.n yoktur. Yulta. 
timiz clhet.tne gldUecekse mukabil bir htmı'lutu ~ ol.an ıyerlerde zürraın n<lıa. &QyJediklmtZ gibi gerek Çin ve 
hat.&rete utnıdıllımız gözönünde tutu_ emrinde ta.h&:a ~ ve tahmini olAra.k istiklal caddesi komedi lcıemında Hlndı Cini 6a.hlllndeti, gerebe batı 
lara.1c. 485 net miıdden n tatb:tını rica ifade edebillrim. kl rakam aklımda de_ OY U N 1Ç1 N DE Oy U N Okya.nUBt.aki hava üsleri Japonların e 
ederlm.• tıı. bunun Uıcte ikisinden tazlas1 da llnde<lr. tAmerbhlann Okyanust.aJtl 
DemiŞ ve Peyami sara aleyhi~ ak_ ç:.f'"..çye teslim edlld!. Bu işin bu sene ~~..._ ............. üslerde Ja,ponlan vurabilecek etuvvet 

tör Ta.lAt ıtara!ında:ı cıçı]&n davanın geç ilcaldıtı hatiraıdınki arkadaşımızın Kurban deriler ini Dava Kurumuna ve keeat.etite bir hava kuvveti vtleuda 
da, ayni yazıdan do§'ma.sı ve &Ylli mev. 1~d:as:ı bu mevm.ıa mesleki ve sa•llhl. venndi unut.m•Tınu. getirmeleri lco?aq blr iş detildir. Bu 
zuu ihata etmesi dola.yısile ana dava ~e hepim1z!n hürmet ettit m z ~~~~ va.z.yet karşısında yapılac&k iş vakit 
!le tevhidini fitemiştir. ~ Kökn a~~ın geçen gUn geQinneden SlngaplJ?'da ve Malezyacıe. 

Neticede kMia makamı, eski idd esı.. -----.. y(ll!3l'4t blr ha.va kuvveti tlol>lamak 
0

_ 

~~k~; ammı::m §€~~~~ 
mem=-ıT ı..ıı.1111 olaen'ııtır. ımıaı Taneei 

2 - Fenni idari şartnamelerl ve mukavele llnıetl :td.anbul Ozman MU.. 
dilrıYetlııde glirWcb::tr . 

3 - MuvaAdkat, temlna.t 800 liradır. 

4 - :bıa.ıe 12.1.942 Pamrtes= gi}ntl sat 14 de :lst:mbuı VllAyet Korıetı.nda 
Olman M!WUriyeti S'\Lınalma Kotmıisyonımda yapjacaktır. 

6 - Teıkı:t mekırubla.'"lnı:: ihale ıüoü aaat 12 ye kadar mezkftr komisyona 
teydli lA.zım.dır. cll367.e 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 

Direktörlüğünden 
Thbrika 1çln blrlncl ve lldncl amır tesviyeci, tornacı. :fLrezeei, eJ.eı'ktrUcç1 

lQstik tnm1rcls1, sauıtç.ı ve maldne ressamı alına.cktu-. Verilecek gün.de.. 
11k ücret .ı.stıE*lılerln danıtlli3ınıda. g&t.ıereoekJeri muva!faklyet w kBb1 • 
llyetJııı.e göre c500. kurıuşa kadar 1'ÜıtSeiieblleooktlr. 

İste!k11.lerln lmt.!.handa muvaffak olmaiJon, gelme, gltme yoı murana.. 
rile bllfiımum ?Aruıi m"lBraflannın kendilerine aı'.ıd olduğunun blldlrll • 
mı!6l gerekldlr. İsteklilerin aşağıda yazılı vesJikl hAmllen ~ ııe 
tabr.l.ka genel direktörlüğüne müracaat etmeleri. c9568> 

ı. - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 . - ASltemt vesikası. 

3. - Emniyet müdürlüğlinden Ww!UCI! hüsnü.ham klğıdı. 
ol. - Oktll şa.ha.detname6l 
5. - Vıana. boMer:v.la. ·, 

lstan bul Limanı 
Satına ima 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyon undan: 

Merltezimizle Büylllcdere mer.kezl ve Tuzla. Ka.v&k tatıaf!uzhaneleri an.. 
barlarına te&llm edılmek. şarWe cl5'1• ton Çamlı Tüven.ı.n Maden ltCıımürlle 
c30t t.on yerli s5m!kok köınUrü açık eksiltme ile &&tın alınacaktır. 

1 - Tahmin bedeli Çamlı Tüvenan maden kömUrU beher tonu 17 lir• 
9• kuruş ve sömikok a.ömtlrünün beher tonu c:?B lıradau ~ 

1lzere her nrn;inln un·um tutarıı3656• lira c58> kuruştur, 
2 - Şartna.me merkezlmıı: levazımından· parasız almır. 
ı - EUiltıM 6/K.sanl/19~ Salı tıünll saat H,30 da Galatada Kata 
M~ 60katmd• mer.t<U ~ez na.tınaıma komtıııFonundA 
ya.pılaoakLır. 

f - Me2ıkıir lr.öm Qt'e aid temıiDMI ~ paruıa 411'f'9 illa 41• 
t.uruttıar. 

1 - Elt&Utme,.e ı ı~m Hl emeli ~ Odalı waiblmı .,.__ 
· meı.t earıtv. cllUI. ... "'-'-"-


