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5 IC U R U Ş 
GONlOK SiYASİ H A LK GA Z ETE S i 

' Çocuğunuzu Melctebe Gönderirlcen Bir de 

Çocuk An siklopedisi 
Alınız. ÇO"kD bu ""•'"'" "• ı 
on~ • mektep kitabı ke'itu .,. 
belki ondan daha ziyade llnmı!•r. 

c-fvafi Vedf Uradır TAN '"a .. eeeel"d• ve lcltaDc•larda tiulunur, 

Millet Meclisinde 1 G. 
AFRiKA CEPHESi 

Rom mel 
Kuvvetleri 
İlerliyor Hararetli Bir Celse 

~eçen Umumi Harp Ylllarında ihracat ve Men'i 
ihtikar Heyetlerinde Bulunan Oç Zat Hakkındaki 

Evrakın iptali Kararlaştırlldı 

lngilizler, Gazala ile 
T obruk Arasındaki 
Bölgeye Çekiliyor 

HATiPLERiN SO ZLERI 
"Büyük Meclisin Teşekkü lü Aleyhinde 
Çalışmış Olan Bir Müessese Mahkemesinin 

Başladığı Bir Dava, Büyük Millet 
Meclisinde Sona Erdirilemez 111 • 

Ankara, 26 (TAN) - L'm\.UIÜ 
harp senelerinde ihracat ve ml§ni 
ihtikar heyetlerinde bulunan es
ki Ticaret Nazırı Ahmet. Nesimi, 
merhum Mustafa Şeref ve muhar 
rir Hüseyin Cahit haklannda ~ti 
bir karar verilmesini istıyen nü
k\mıet tezkeresine karşı Adliye 
encümeni tarafından kaleme alı. 

Diinkil celsede sis alan hati~ nan mazbata, bugün Büyük ~fil-
lerden Muhiddin Baba let Meclisinde hararetli görüf • 

---------·----•melere mevzu olmUJtur. 

Bir iaşe 
Siyasetine 
ihtiyacımız 
Vardır 

Adliye encümeninin mazbata
sında hükUınetin bu meselede 
Meclisten ne istediğininin vazı -
han anlaşmadığını bildiriyor ve 
evrakın tekrar hük1imete iadeai
teklü olunuyordu. 

SaUlı Yargının izahatı 

' 

Nevzat Ayas bu meselenin 24 
seneden beri neden intaç edile • 
tnediğini sormu§, adliye encüme. 

Bingazi'nin Ciddi Bir 
Tehlikeye Maruz 
Kaldığı Anlaşdıyor 

Kahire, 26 (A.A.) - Orta şark 
İngiliz kuvvetleri umumi karar • 
gahının tebliği: 25 sonkimunda 
İngılliz kuvvetlerile düşman kuv. 
vetleri arasında Sirenaik'te geniş 
bir bölgede muharebeler devam 
etmiştir. Muharebelerin merkez 
sLltletı Antelat'tan şimali şarkiye 
intikal etmiştir. Alınan son ha· 

ı 
berlere göre, kuvvetlerimiz Mu. 
susun şimal ve şimali şarkideki 
umumi bölgede düşman kollarile 
temas halindedir. 

Hava kuvvetlerimiz Elageyla 
bölgesi üzerinde düşman kolları. 
na muvaffakiyetle taarruz etme -
le devam etmişlerdir. 

e" Sonu Sa. 2. Sü 6 

Avustralya ile 
lngilterenin 

Arası Açdıyor 

f"ilipln takım adalannın nıüdafa asına iştirak eden yerli askerlerden bir kıta talim görftrken 

PASifiK HA.RBi ( ASKERi VAZIYET) 

Makassar ı Avustralya icin 
Boğazmda 1 Beliren Tehlike. 
Birçok Japon 

Gemileri 
Tahrip Edildi 

Siyam Kuvvetleri de 
Birmanya'ya Karşı 
Taarruza Girişti 

F. HINDISTANINDA: 

Kıtanın En Emin Müdafaa Mevzii Yeni Gine 
Olduğuna Göre Japonların Burada 

Yerleşmelerine Mani Olmak Zarureti Vardır 
r Yazan: Emekli Deniz Su;]Jyı 

1 NECATI YAŞMUT 
=---------------------------Japonlar, Yeni Gine ve Salomon dominyon ile lnciltere araamda çıiraıl 

adalarndan ıonra Yeni c;:nenin tar- calı: filı:ir ayrılıftndan :\zami derec94 
kında Yeni Britanya ve Yeni Irlarıda de iıtifade temin etmelı: gayeıine ma
adalannı da istilba baıladılar, Mut- tuftur. Nitekim kuvvetlerın aareti ta
tefiklerin dünkü radyo nrçriyatı, bu tihdamlan hakkında baı goıtereceiinf 

C "M f ki adalarda jandarmadan batka bir kuv· tahmin ettiiimlz fikir ayrıbftmn ilk urtin, Ütte i erin Batavia. 26 (A.A.) - Pasifık vet bulunmadıiım. Japonlarm bu acb- alimeti Avustralyadan kuvvetli bir 

P "f k' k S . batı cenup ktıma11Cianlığı umumi lardalti tayyare meydanlarını bava ta- surette yükselmeye baılanuştır. aSI i te İ trateiİSI karargahının tebliği: arruzlariyle zaptettıklerini blldi:di. Avaıtralyanın ıeklz mılyona yalan 
Şüphesiz kJ anormal 6fı: deVlr ni namına söz alan Salahaddin 

1
zyoruz İktısadl hayatın muva:= Yargı mese.~eyl uzun. ~ıra an AtlllTe en~tlnie:!1i ~ı.t. mu. 

i b.;. """biraz daha bozuluyor !atarak ezcumle demiŞtır kı: harriri Salihaddin Y~ 
Hakkında Bl'ze de So""z 26 sonknnunda müt.tefık hava Bir kaç kere tıaret ettiğimiz ı: bi nüfusu oldutuna cdre, on bq tümen 

kuvvetlerinin Makas.sar boğam kaTvetle mildafaa edilenuyen .hava mey kadar b r lı:UVvet aeferber edebıl\r 

V ·ı l"d" o· açığında bir düşman kafilesıne ~nl~n taarruz eden için daı~ hazır ~Sonu; Sa:'; Sil: 1 nes .. &.... · .. B ,_ -L b" · i , ... 
~yle zamanlarda devletin bu dev- ~ u .. Ya&ln ır ~aır.n n tar~~ r----·---------
rin ilıtiyaçlaı1na uygun bir iaşe çeaı hatırlanmak suretıvit daha ı:yı ı 
alyaseU bulunması, halkın da bu mlaıılabilir. Umumi harp ııralarıııda 
siyaseti mı sahasına çıkarmak hu- ~kıt Oımanh . hüktlmetı ls~anbulda 
susunda devletle elele vermesi lA- bır ihracat ve bır de merıı ihtıkir he· 
znndD' Bu jpşe sıyaseti ne kadar yeti teıkil etmiı. miltareke)'i mütealtıp 
önce ~it edilir ve ne kadar sü- "tetkiki ıeyyiat,. dıye muhtelif aıı
ratle tatbik sabasına konursa, a- ıurlardan, ırklardan ve tı!ı'liı maksat· 
normal devrin doğuracağı mah- lar takip eden zevattan ~.-çilmek ıu
zurlar o kadar çabuk önlenir ve retiyle emniyeti umumiye ır.üdüriye
emniyetsızllk havası kolayca kal- tinde bir komlıyon topianmıı, meni 
clJnlm11 olur. lhtiklr ve ihracat heyetlerinin yol»uz 

e ri me 1 lr11 ıyor karşı yaptığı taarruza devam e. bır üı teıkll eder. Bu vazıye.tteki mey: ~ 
Perth, 26 (A.A.) _ Reuter; dilmiştir. Amerikan uçan kalele- danlann blr an evvel tahrip edlmesı 

muameleleri hakkında tahk'ke l'İriıil
miı ve bıı tahkik neticesinde toplanan 

M. Zekeriya SERTEL l2ir Sonu Sa. 2. sn ı 

Sekerin kilosuna birdenbire 
62 !kuruş ilive edildiği 1K1 1 

tündenberi, memleketin her ta- A M E R KAN 
Kumand:anı Harp 
Divanına Veriliyor 

rafında, fakat bilhassa İstanbul
da halle arasında bazı zaruri ih
tiyaç maddelerine karşı anormal 
bir hücum başlamış bulunuyor. 
8ir haftadanberi dükkanlar tık- Ankara, 26 <Radyo gazetesıJ -
lım, tıklım. ~erkes kendi ihtiya· Japonların ani bir baskınla bir • 
tına ve kesesinin müsaadesine çok muvaffakıyet elde etmeleri • 
&öre fazla mal alınıya çalışıyor. nin mesuliyeti Amerikanın pasi· 
8u hücum bir takım malların fik donanması başkomutanı Amı. 
Piyasadaki mevcudunun tüken - ral K~el ile Havai ad~larında 
!nesine, bazı malların fiyatları - Amerikan kara ku~etıeı:~ kuman 
llUı yükselmesine sebep oluyor. danı general Short ~n uzerınde 
Fakat bunların hepsinden daha toplanmaktadır. Verilen haber • 
fenası bu halin ortalıkta bir em- lere göre, her iki kumandana Ja 
niyetsizlik havası yaratmakta ol- ponlann günün birinde ani bir 
ınasıdır. baskın yapmaları ihtimali hatırla 
Halkı bu lüzumsuz telaş ve tıldığı halde bunlar hiçbir tedbir 

kayguya duşüren muhtelü sebep almamışlardır: Her iki kuman : 
ler gösterilebilir. Kibrit gibi ba· danın harp dıvanına verılmelerı 
ıı mallann fiyatlarına zamlar kararlaştırılmıştır. 
Yapılacağı hakkında çıkan riva -

lngilizler 

Ak denizde 
Bir Kaf ileyi 
Bombaladı 

Libyaya Asker Taşıyan 
20.000 Tonluk Bir 

G emi Batırıldı 

A UStr 1 B c ekil. M C rı· ' b .. "k b . d · t t b t lbımcb v a ya a~v ı . u ın, rı uyu ~ eruz a~ı ını a ır • Bugünkü durumda Avuıtralya iç!n 
radyoda Avustralıya rrtilletine de. mışlar ve bı~ krU\:azore tam ısa. ciddi bir tehlike belirmiştir. İki 1ım 
m~?tir ki: . . . . . bet kaydetmışlerdır. Bu arada evvel Japon baıvekilinin Avustralya-

Demokrasılerm Pasıfıktekı Hollanda bombardıman tayyare- yı tehdit ederek yaptıfı ııb rlifı tekl!-
stratejisi haktkında Avustralyaya leri iki kru\·azöre ve bir deniz fini müteakip Japon kuwetlerinin bu 
da söz söylemek hakkı verilmeli- taşıtına 4 tam isabet kaydeylemiş ıuretle harekete ıecmelerl, tclh ve 
dir. Hiçbir millet herhangi bir )erdir. Rir kafileve taarruz eden heyecan uyandırarak Avustralya efki-
adamın hata etmezliği uğrunda - n aınumiyeai üzerinde daha kat'! bir 
mukadderatını tehlikeye koymı. <::rınıı <:::ı 2 Su 3 tesir yapmıık v~ bövlec~ hk olm:usa 
yacağı gibi diğer bir milletin söz 
de çok bilirliği yüzünden kendi 

~ Sonu Sa, 2. sn 5 

Şimali lrlanda'ya 
Amerikan Kuvvetleri 

Sevk edildi 
Washington, 26 (A.A.) - Har. 

biye Nazın Stimson, Birleşik A
merika kuvvetlerinin şimali İr. 
iandaya geldiklerini haber ver
miştir. Bu kuvvetler, general Rus 
sel Hartle'iıı kumandası altına 

Londra, 26 (A. A.) - Hava 
Nezareti bildiriyor: Bir keşif tay 
yaremiz Orta Akdenizde Afr~ka
ya asker taşıdığı muhakkak olan 
çok ehemmiyetli bir düşman kafi 
lesine rastlamıştır. Kafilede en 
az 20 bin tonilato tahmin edilen 
büyük bir yolcu gemisi, birçok v~ril~~tir. Am~rik~ birlikleri 
ticaret gemiJeri bir zırhlı, kru - n_ın lSf!lı, t~şe~lrnll~rı, ku~etle. 
vazörler ve torpido muhripleri r~ gemıy~ ~indiklerı mev-ki ve ~ 
bulunmakta idi. Tayyaremiz ln- nhler gızli . tutulmuştur .. Bu bır 
giliz bambardıman ve torpıl tay. likler, tıeknısyen .~uplarile ku~ -
yareleri gelinceye kadar kafile - may subayla~ mu~~na harbın 
nin izini takip etmiştir. başından ben İngıliz adalarına 

gelen illt Amerikan kuvvetlerini 
12.iT Sonu Sa. 2. Sil 4 teşkil etmektedir. 

cava 

SARK CEPHESi 

Almanlar 9 
Günde12000 
Ölü Yerdi 

Valday'an Batısında 
Sovyetler Cepheye 
30 Tümen Sürdüler 
Moskova, 26 (A.A.) - Gece 

neşredilen Sovyet tebliği: 
26 sonkanunda kıtalanmız ile. 

ri hareketlerine devam ederek 
birıkaç meskun mahalli i§gal et • 
mişlerdir. Bunların arasında de. 
miryoluna ıtamamiyle hi.kim olan 
ve Sovyet kıtaları tarafından çen 
ber içine alınmış bulunan Mali. 
tovo şehri de vardır. 

)'etler, bazı eşyaya devlet tara
fından el konacağı hakkında or
taya atılan şayialar, devletin el 
koyduğu veya koyması muhte -
tnel bazı malların birdenbire vur 
ıuncular tarafından ortadan kal 
dırıl.ması, ve nihayet günden gü 
ile daha sıkıntılı bir devreye 

Ticaret Of isi Projesi 
Holanda Hındıstanma dahil Bomeo ve Celebes adalarını ıösterır harita: 
ı - Japonlarm Uzak Şark harekAtının bidayetinde: i•cal ettıkleri Saravak 
İngiliz mUstemlekesl, 2 - Holanda Hindistanını istilAya başladıkları 
günlerde ilk ihraç yaptıkları yer: Ta rakan. 3 - Celebes adasında asker 
çıkarılan Minahassa yarımadası. 4 ve 5 - Birkaç gün evvel Japonlar ta
rafından işgal edilen Kendari ve Balık Papan. 6 - Büy{lk bir Japon 
gemi kafilesinin seyir halindeyken şiddetli hücumlara marm kaldrfı bofıu:. 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet 
hususi tebliği bildiriyor: Sovyet 
kuvvetleri, 16/25 sonkanun zar
fında merkez cephesinde 694 
mevkii geri almışlardır. Ayni 
müddet zarfında Almanlar bu 
cephede 12 bin ölü zayiat vennif 
!erdir. 

IZfr Sonu Sa. 2. Sü 7 

Afganistanda Ma.ışlara Zam 
girmekte olduğumuz hakkındaki ,. u • • •• • • u • 
tahminler ve bunlara benzer ' 
daha birçok sebepler halkın bu
günkü ruhi haletini az çok anla

Başvekalette ............ , 
1 

Japonlaran Siyasi 

tnıya hizmet edebilir. 
Bizce bu vazıyet kar§ısında 

gerek hükumete ve gerek halka 
düşen bir takım vazifeler var -
dır. Şüphesiz ki, anormal bir de
'1ir yaşıyoruz. İktısadi hayatın 
ınuvazenesi her gün biraz daha 
bozuluyor. Böyle zamanlarda dev 
letin bu devrin ihtiyaçlarına uy. 
aun bir iaşe siyaseti bulunması, 
halkın da bu siyaseti fiil saha • 
sına çıkarmak hususunda dev • 
letl~ele vermesi Ii.zımdır. Bu 
iaoe aseti ne -ı&:jöar önce tes. 
bit • ·• ve ~ ka~ar süra,tle tat
bilt saha~ına konuıursa, anor -
~1 vtın dobracağJ mahzurlar 

\' tar ·!>onu; $. ; sn: 2 

Faaliyeti Artıyor F k S d T k" 
iç ve Dış Ticaret Ofisleri ile Sümer Bank Y•~·!~tJı~,..j!~A~ildiril~~~~~ ar • ene e opye un 

Teşekkülleri Bu Ofise Bağlanacak f~ ... ,.~~l;':ı~~~·~~~~~; 41 Milyon Lirayı Buluyor 
A • k h . ed.ld··· .. f. f 1. hatta Japonya ile Afganistan ara H" .1 9 b" 09 1 Ankara, zs (TAN) _ Ticaret Vekaletınce • yapaca tll'. Ta mın ı •'1ne e~re, ı0 ıs, aa •· sında bir dostluk ve tarafsızlık Ankara, 26 {TAN) - uku - para 20 mı yon 71 ın 3 ın 

tr.,~i ofisi lı:urulması bakkanda hazırlanan pro- 1 yete geçtikten sonra bilhassa Sümerbank fab. paktı yapılması için goruşmelere metçe hazırianan ve bütçe en - iken bütçe encumeninin kanuna 
je Başvekalete eönderihniştir. Önümüzdeki rikalan tarafmd8:° hil~n ~öylere tatbik edil- • bile başlamışlardır. cümeni tarafından tad~~e uğrayan küç~. m~murlar lehıne tad~l et-
ıünlerde Vekiller Heyeti tarafından tetkik edi. mekte olan tek tıp elbıselık kumaı çıkarma 1 1 . fakiri ih e eytam, eramil ve tekautlerle me. mesı uzenne bu rakam 24 milyot 
lecek olan bu projenin ana hatlanna eöre, to~ işini sehirlere de t-eımll edecek ve [evkalıtde .

1
Geçen "erde tk Hind~: ı v :ıı:: mur ve müstahdemlere verile - 306 bin 072 liraya çıkmıştır. 

rak mıdlsulleri ofisi hariç i~ ve dış ticaret ahval devam ettiii müddetçe halkı fahiş fL c~ ere muraca:ı 1 !1 ~ . cek fevkalade Z81ll hakkındaki ka Kanun, -:nulhak ve hususi bilf 
ofisleriyle S ümerbank teşekkülleri hu ofise yatlarla elbiselik kumaş almak mecburiyetin- g.ıh~~en kud U: ~~ını 115 dlrı;,ış nun layihası tabedilmiş ve bugiın çenin daire ve müesseseler, be 
bailanacaktır Ofis, büt ün mamul sın~i m~~: den kurtaraca.~ elbl .ku?'8ş sanayiimizi!' bir tı. v~~ ~~ş~I ~u~u~uyo~ mebuslara dağıtılmıştır. Çarşa.m. l~ıye~~r v~ 3659 ~yıl§ kanunm 
deler (ci ile uğra-cak ve halletmek ıstedıgı proğram dahıhnde ınkışafına ve şehırlere nl u yFaymak t Af . tan ··ıte _ ba gu'"nkü meclis ruznamesınt> şumulu daırcsıne gıren mı..L 

:!' r- ı ak ah d'0 be ·ı k t• • •. uae ar a ganıs ın, mu • . d bük . 1 1 d . . l 
mesele ler hakkında b~ proır~~ hb~zıı: ıbr.arli~· m . susi ort vet dlJ çeşk•t. umaş ıpı vuc fikİer aleyhine hiçbir harekette alınmış olan bu layiha a u - sed ;.rdmembur arınkı a ıhçeük!~ımn~b 
koordinasyon heyeti ıle yakıuuan ır ış ır ıı ıetırm ye ıayre e ece ır · bulu acağı Londrada belir - metin fevkalade zam için bütçe. ıe.n an u ra am u ·•a 
•••••••e•••••••••• • ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' tilm=ir. sine senelik olarak ilAve edeceği ~ Sonu Sa, 
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l••ltıl' OvuNCAKLARijoı~ Bisküvi 
saz ı 0M~ Yapılnuyor 

No. 5 
Merd ven baımdaki pcrdeılz pen

ereden merdivene, temn;, bir ay J!il· 

ça !ay nı akıyordu. Zam:ın zamar. 
bu gümu~ ziya aym bir bulut arka

da kalmasından inkitaa uı:rıyordlı 
Genı sofanın tavanlanna uz:ıtıl n 

ocaman hatlıların üzennde mıni mi
' fındık sıçanlarının boncuk ıcibi 
ı.ılerl parıldayorda. Hatıllardan bitı-

ıiemlren bir ağaç kurdunun koca.
an d reğİn govdesinde açtığı m tu 
lDl bır yaradan ince bir toz döku

üyordu. 

* 

:Yazan: iRFAN BEHCET 
ken kalkamadı. Uyanmtş oldıığu hal
de dıiı;unuyordu. 

- Uyandın mı? 
Odaya giren Cemile o un yainı.zb

ğından isifade ederek k.;ınuşma.k ..sti
yor gibi ıdi. 

- Kalkacak mısm? 
Esnemek için açılan aizım eliyle 

örterek cevap verdi: 
- Gece ıyi uyuyamadım. Bu sabah 

cannn yataktan kalkmak ıstemiyor. 
- Niye uyuyamadın? 
- Bilmem. Galiba senin için ııınir-

lendım. 
- Babam da uyumadt mı? 

Geç vaklt, gece yarısından son.""tl u d - yu u .• 
rı kocanın yatak odalarının kapısı İkfsı de sustular. Cem1le bu ıeçen 
tldı Fahire, gômleğ ntn ru:erine ki'>- muddcti israf ed imiş bir vakit cıbi te 

a run hırkasını almış olcluiu hald• liklci ederek: 
ktI. Bıraz sofada dolaştı Uyuyama - Fihirc, dedi Hazır babam yok 
gmdan ve kocasını uy ndırm \.tan iken biraz konuşalım. 
kinerelı: gelecek uykuyu beklemek 1- Cemlle, halinden onun mavafakati-

merdıvenl bir iki ba m k indi. ai anlayınca yatağın kenarına oturdu. 
ışığınm vakit vakit ttr.lınlattıtl _ Söyle yavrum 

ere oturdu. Perdesiz pençercden ıra- B k · - en g tme 1ıuyorunı. 
rlaşıruf sanılan gümüş gibi temiz bır _ Nereye? 
uzme beyaz bir kuş gibi dızb.e kon- _ Teyzeme gitmek istiyorum. 
u Ba beyazbta parmağiyle dokunu- _ Niçin? 
or. sanki onu okıuyor gibiydi. Be- _ Burası beni sıkıyor Boiulr=a-
zbt birdenb re kayboldu. Genç k:ı- ğım. Bu muhitte artık yaş::.yamryaca-

ıimdi onun gelmesini hel•canla iım. 
kliyordu. Tekrar geldıti zaman o - Seni böyle kat'i kararlar almay:ı. 

--o-

Fabrikalar İşlerini 
Tatil Ettiler 

Bisküvi fabrikalar! ellerinde ı.m 
bulunduğu halde bisküvi imal ede
memektedirler. Buna sebep, bisküvi 
imalinin yasak edilmesidir. Halbuki 
evvelce un tevziatı sırasında bisküvi
nin lrllç!lk eocuklarla doğum yerle
rindeki hastalara en lüzumlu bir gı
da olduğu kabul edilerek bisküvi i
mali için mı verilmekteydi. Bu un
lardan fabrikalarda bir miktar kal
mıştır. Hatta Toprak Ofisi, eskisi gibi 
fabrikalara bisküvilik unlarını gelip 
almalarını bildirdiği halde, blsküvl 
imalinin ;yasak edilmesi yüzünden 
fabrikalar işlerini tatil etmişlerdir. 

Piyasada bisküvi yoktur. Altıkalılar 
dün Ankaraya müracaaUa bu duru
mu bildlnnişlerdlr. 

Kakao geliyor 
Piyıupıda azalmış olan kakao stoku 

bir iki güne kadar yeniden artacak
tır. Verilmiş siparişlerden yetmiş beş 
ton kakao bugünlerde şehrimize ge
lecektir. 

---------0---------
Karne Tahrif Eden 

Yakalandı 4 Kişi 
dar memnun oldu ki, ikı lı:<.ıt o'aralr sevkeden sebep bundan ibaret mi? 

a nurdan vücude yıizünu dolnındur- _ Başka ne olabilir ki,.. Şubat ayı ekmek karnelerinin da-
ak istedi. Kendi kendine diışılııü- ıtma işinin bugün tamamlanacağı u-

ordu :. - Mesela ufak bir aşk macerası.. mulmaktaydı. Halbuki karne dağıtı-
- Ben gece yarm dofmuşum. Yine - Seni temin eder.im Böyle bir ma- lırken memurlar birçok evlerde knr-

u ay benım dunyaya gelışirne ııihlt cera yok. Fakat benım içın buradcı neleri verecek ve imza alacak kimse 
ma§I sizin yosun1aıımııı hayatınızın aras:n- bulamamışlardır. Bu ebeple dağrtmn 
Kocasının böyle hayalleri St"vmem:ş da hiç bir istikbal bekkneye hakkım ı i iki gün daha devam edecekfr. 

TAN 

Alıs , Çok Arttı Veris 
' 

Yalan Şayialara .Kapılan Bir Kısım 
Halk İhtiyacından Fazla Mal Ahyor 
Kasımpaşada Bir Hamamm 

Şeker Müsadere Edildi 
Külhanına 

ve Suçlular 
Saklanan 

Tevkif 
800 Kilo 

Olundu 
Bazı inhisar maddelerinin fiyatlarına hükumet

çe zam yapılacagı ve bazı gıda maddelerinin de 
pahalılaşacağı hakkındaki şayialar üzerine bir kı
sun halk bakkallardan uzun müddet ihtiyaçlarına 
kafi gelecek kadar öteberi atmaktadır. Bu yüzden 
şeker. pirinç, sabun, zeytinyağ, sade yağ, kibrit, 
tuz, makarna gıbi maddeler son on beş gün içinde 
külliyetli miktarda satılmıştır. İlk defa şekere zam 
yapılması halkta bir müddettenberi etrafa yayılan 
şayıalann doğru okluğu şeklinde yanlış bir kanaat 
belirtmiştir. 

Halkın birçok maddeleri tedarikte gösterdigi 
tehalükü fırsat bilen satıcılar da "alınız, yarın 
bunu da bulamıyacaksınız!,, propagandasiyle halkı 
bir kat daha telaşlandırmışlardır. Her aile ne pa 
hasına olursa olsun hiç olmazsa bir ikı aylık ih
tıyacını temin etmiye çalışmıştır. Bakkallara ya
pılan müracaatlar son üç gün o kadar artmıştır kı, 
halkın büyük bir kısmı aradıkları şeyleri alama
dan dönmüşlerdir. 

İki gündenberi yağcılarda yağ kalmamış gibi
dir. Dün piyasaya bir miktar kibrit çıkarılmış ve 
akşama kadar tamamiyle satılmıştır. 

Fiyat mürakabe memurlan dün bütün giin semt 
semt dolaşarak vurgunculuk. ~ası aramışlardır. 
Fakat halk, fiyattan şikayet değil, satın alınacak 

mal bulamadıklarından dolayı şikayetlerde l'ıu
lunmuşlardır. Bazı kimselerin şeker sakladıkları, 
kibrit topladıkları anlaşılmış yapılan araştırma
larda bu ihbarlardan bazıları tahakkuk etme
miştir. 
Yalnız Kasımpaşada yapılan bir arama müsbet 

netice vennistir. Kasımpaşada bisildetçi Kemal 
ve kavın biraderı Ismail bir müddet evvel bak -
kallardan üçer beşer kilo şeker almıya ve birik
tirmiye başlamışlardır. Bu suretle az zamanda 800 
kilo şeker toplamışlar ve bunlan KaSlmpaşa ha
mamının külhanına saklamışlardtr. Yapılan ara
ma sonunda şekerler meydana çıkarılmış Kemal 
ve 1smail de yakalanarak adliyeye verilmiştir. 
İkinci asliye ceza mahkemesi her ikisini de tevkii 

etmiştir. 
Bakkallar şeker satmak istemiyor 

Bakkallar cemiyeti, Fıyat Mürakabeye mtlracaatla, 
şeker satışında kendılerine bıraktlan kfır miktarının 
arttırılmasını istem işlerdir. Cemiyet, kese klığrtlarmm 
kilosu yuz yirmi kuruşa çıktığını, şekerlerın depodan 
dOkkanlara nakli için yapılan masrafln iki misli arttı
ğını ileri sünnüşlerdir. Bul<kallar cemiyeti, eğer bu is
tekleri kabul edll mC'zsc. kendilerinin seker satmıya 
mecbur edilmemelerini ve şeker satışını yalmz şekerci
lerin yapmasına m Usaade edilmesini istemişlerdir. 

lmasma rağmen yıne o dlişunccd~ olmadıimı biliyorum. On ıe;lı:iz ,.a,rma Ekmek karneleri üzerinde tahrif t 
kamıyordu: geldim. Ben de evlenmelt, bır aile t~- yapan bazı kimseler de g6rülmüştür. 
- Evet. Ay o durgun yüzıyle be- kil etmek ist~yonım. B:lbam ben mle Karagümrükte oturan Ali, Hüseyin, H T h d•d• 
m gelişime şahit olmattu. Yalnız meşgul olmuyor ve olama'- . Onun bir Mehmet ve Alı adında dört kişi ço- ava g a z•ı n ·, n a 1 1 • 

una mı? Hayatımda bir çok hadıse- takım projeleri var. Fak-ıt bu projetcr cuk karnelerini buyüklere mahsus 

Şekerli Madde 
Fiyatları e. de t bit oldu ... Tuh f şeyi Sanki onun hususi hayatına ıut hayallerden karne imiş gibi tahrif ederek, fırın-

~ ömrumün ehemmiyetli vakalarınt ibaret. Ben biraz hakikate doğru yuru lardan fazla ekmek almıya kalkış- s·ı m d·ı ı ·• k G e r·ı B 1 rakı 1d1 unmeye .zorluyor... mek istiyonıın. Teyzemın yanında 0 _ mışlardır. Yakalanarak müddeiumu- __ 
. . lursam, ıimit afuklanmı biraz daha llğe verilen dort suçlu hakkında tıı- J • d 8 1 Ş k 

1 eteı n n örtcmed gı gomletın- kıbata başlanm-+ır. ' ~m e u unan e ere 
dı1J&rda kalan beyaz d ın ustün ren şlettırebilirlm. "'l' '3' 

kı mehtabı tekrar okşıdL Bu be- _ Benim sana ne faydam dokuna- Göre Arttırılacak 
Irk yavaı yavaı datıııyor, başka bntr? Hayat Pahalılıg .... ı p embe Gu··nu·· Kat'i aı·r Karar Verı·ıecek yazlıklara katılıyor, duvıınn kena- B erş Şekerden yapılan maddeleri satan-

d 
- u tasavvurumu bab::ıma kdbul E d k • T k•kl tarla kahve ve çayctlar Belediyeye 

it nur serpintilerı koşuşuyor, ağır etirecek tarzda anlatırsın n e Si et 1 eri Kömurden tasarruf içın havagazi- vagazl kullanmak zorunda bulunan ır şek llcr alıyor, bu 
41
ck'.llerden yol B ı dl 

1 
· n n tahdidi hakkmdaki kararın bu- ve amme menfaatleriyle yakından il- başvurarak, yeni §eker fiyatına göre 

" - en n er mi Cemile? F. t M- k b K t 1 te biti i lst 1· .. 1erdlr Be-r. evler belirıyordu . İin bütru dam- ıya ura a e om yonu dan günden ltibııren t tbıkma geçilecekti. glll olan belli müesseselere devamlı sa ış arınnı 5 
n em" · 

n ra11 nd muntazam bır bma gö- c Arkasf var) toplanarak bazı mur c •ti, n incrle- Halbuki dUn birçok sınai ve ticari surette gaz vermek milmkün olup ol- lediye, akıde şekeri gibi yalntt. şe-
yordu. y·ne o beyazlık cinde mun- mistir. Komisyon ehirde hayat pn- mUesseselerle Üniversite, doktorlar mıyacagı gözönunde tutulacaktır. Bu kerden yapılan mamüllerin yüzde yüz 

m bın nm cepheıınde siyah bır il 
1 

haWığı vazıvetl h kkında Ankaraya ve ha::ıtııneler Beledıyeye başvurarak olmadığı takdirde ,ehre gaz verilecek fazln fiyatla satılması ve diğer şe-
:ıı okunuyordu: Okul Onu okşayan • .. W_.W .~ "'T.e malilmat vennek lı re yn ama en- hnvagazl tahdidatmm işlerini aksata- s atler tayin edilirken bunlann ça- kerli maddelerin de içine katılan şe-

ğı o mektebin de p~nÇCrcs nden _ • !,-.~,! '..A &..' deksini incelemiş ve geçen seneye cagmı bildl.nniş!er ve bunun için ev- lışma saatleri de nauın dikkate ah- ker nisbelınde fiyatının nrttırılm slnı 

27 .. l .. 942 

r·- DiKKAT -, 

Hususi Müesseseler ı 
de Çahşanları da 

Dijşünmeli ı 
Fevkallide ahval dolayıılyle, 

memurlara yapılması taaavvur e
dilen zammın buhran, muvazene, ı 
kazanç vesaire gibi vergilerden 
maaf tutulma11 da teklif edllmtı 1 
bulunuyor Bu zammın devlet me 1 
murlanna az da olaa birer refah 1 
temin edeceği şüphesizdir. Fakat 
malfetlnl maaıla temin edenler 
sadeee devlet memurlan değlller• 
dlr. Şahıslarla hususi şirketler 1 
tarafından idare edilen mOeae- ı 
seferde de çalışan binlerce me• 
mur ve milstahdem vardır. Ka
nunda bunlarin terfih! için bir 
ıey derplı edllmemlştlr. Bu mıı

esseıeleri işleten şahıslar ve te
ıekküller memur ve milstahdem
lerlnln maaılanna isterlerse zam 
yaparlar, isterlerse zam yapmaz
l;ır. Vicdani ve insani dilıUnce

lerle hareket eden patronlann 
zam yaptıklarını kabul etsek blle 
bu zam buhran muva:ıene. ka
zanç vesaire vergilerine tlbl ola
cakhr. Yani huıuıi müesseselerde 
çalıtan memur ve mOstahdemler, 
devlet memurlaıoının mazhar of· 
duklan Atıfete nail olarnfyacak• 

• !ardır. 
:·: Bu sebeple hazırlanan n Mil-

let Mecllalnde müzakere edilmek . 
·:.: ıizere bulunan kanunda huauat 

müeaseselerde ~alıpn maaı aa-
::.· hlplerl de dUtUnUlmell, devletin 

Atıfetlnden onlar da ı.tlfade etti
! rllmelldlrler. . 
Mahklim ve· Tevkif 
Edilen Vurguncular 

DükkAnmda çocuk llstili olduğd 
halde satmak lstemlyen ve fazla fi
yat istlyen Harbiyede kavaf Mıgırdıç, 
fazla fıyatla kundura çivisi satan Mer 
canda Tığcılarda çivici KAm!l, fazla 
fiyatla kömür satan Unkapanmda kö
mürcü Osman ve fazla fiyatla fasul
ye satan Şehremininde bakkal Sadık 
asliye ikinci ceza mahkemesince yır-
mi be er Ura para cezasına ve dük-" 
kanlarını yedi gün açmamıya mah-
kt'.lm edılmi lerdlr. 
Kabataş lisesi mektebi bakakl1 Re

cep, T ra tçılnrda tarakçı Ömer fazla 
fiyatlıı atı yaptıklarından ve Mer
canda Çukur handa halıcı Şakir fa
tura yermedi inden adliyeye verilmii 
ve tel.'ki! edilml lerdir. 

YO du. Şundi artık ba'llar mazı ol· gore bu sene bu aylard ki va ::ıma velce tasarlanan formülün degiştirıl- nacaktır. kararla trrmıştır. 
u tu. Kend kendine diışündti: RUGUNKU PROr.R~M şartl::ırı azcrinde görüşmeler yapıl- mesini istemişlerdir. Bu isler Perşembeye kadar tamam- Kahve ve çaya atılan şekerler de 5 ht ı• M•• k b 
- Unutulacak kadar da azalt deiiill 'I 30 Prhrram 1 19 oo Frnl mışhr. Bunu gözönünde tutan Vali ve Be- !anacak ve yeni tahdit listesi Beledi- hesaplanınıc: ve bunların fiyatlarının G e 1r ura a e 

7.U M (Pi.) 19.30 HAbtrl"' R 1 !iğ. d f Ö d l " rt ene... Falı:at bu dort rakamı ne 7 45 H h~rı~r 
19 45 

Kon ma lediye Reisi, Belediye makine şube 1 ye es ınce son e a g z en geç - ancak yüzde yirmi nisbetinde arttırt- M y k 1 d 
e geçmi" senelerden ~baretti a.oo Mu lk (PL) iP 55 Fasıl 1,rakyada Kar Erimeg~ e mildürunc muesseselerle hastanelerin rllecck ve Perşembe günü kati bir albılcce ı netıceslne varılınn,tır. emuru a a an 1 

" 1 15 Ena •ota 20 15 R d 1 ..., B dcnbıre ıalı:ildı. Od ıııo kaprsı a- l!O M ı. ıFt 
2045 

M• ~~ ı8Pıe) 1 \e havagnzi ile sıkı sıkıya ilgileri o- karar veri ecektir. Bu karar Fiyat Murakabe Komis- Bcyoğlunda "Şlk Bayan., firm lı 
ak, onun kapmm çerçevesinde 

10
• g !~ :•0.il, • .,, 21 oo z •• ı Başladı l:ın yerlerın iyice incelenmesinı ve Uç yonuna bildiıılmistir. Komisyonda tuh fıye nrn zasmn giderek kendi-

erek: 
11 41 

Ha~rhıl' ~! !g ~:;:~" ma Ed rne, 26 (TAN) - Havanın lo- gün içinde bu tetkiklerin sonıı erdı- Altın Fiyatları verılecek karara gore y ni satış !i- sine fıy t mur kabe memuru sn 
_ Ne yap...,. da" u 011 M ı.: 21 o T 11 iti doalaması Uezrine her taraftaki kar- nlmesinl i temlttir. Altın sa~ları yeniden artmli\ır. :ratıarı kati olarak tesb t edil ektir veren ve p ra ı&lmak istiyen Kem 

ı,. vr&1ln ora 13 llO M ık PL 1 .... 30 Haberler ı im b l dr H ... L Diyeceğini zannetti, f 
18 00 

Proııram 22 
45 

Da • mO •fi ar er ıye a n . ukumct. neh r- Bu tetkikler tamamlanlncıya kadar Dun bır altm 3425 kuruşa kad r yuk- Dı er tar ftan tahan nelvnsı \ esaır ısmindc ıı genç ya'K ~mmısfü. u 
ce 11yuyamadıtı için ertesi gi'in er- ıs 03 Orkestra 22.55 Kapını . lerin taşma ı ihtimalini gozönunde havagazinin tahdıt cdılmC'si işı gerı elmlştir. Bir gram killçe 470 kuruş- şekerli maddelerin de ~tışl rmda bu lu ahte memurluk yapmak suçund n 

-------------------------------------tu--ta_r_a_k_i~c~a:p_ed:::e:n~tedb::.::~ir~l:er~i-a:l:d:r·~---b:t~r:a:kd.'m __ ıs_ı_ır_._G_L_in_ü_n __ h_er~s-aa_t_in_d_e __ h_a_-__ ıu_r_. ____________________________ esa __ s __ g_B_zö_n_ü_n_d_e __ ıu_t_u_ıa_c_a_k_tı_r_. ________ 2 __ a_y_ı_s __ gün ___ h_a_p_se __ m_a_hlrll. ___ m __ ed __ n_m_ı_ı~ 

1 G'C' G'.L'-M HABE.RLER 1 

B. Millet Meclisinde 
Hararetli Bir Celse 

k1fr Baştarafl 1 hıcide 

syalar ilk defa Hayret Pışa, müt~
bcn Nizım paşa riyas t nde b lah<ı-

e de Nemrud Mustafa r amiy~ taru
divanı harbe tevclı olunmuş.ur. 

vanı harp müstantikleı ı bazı ıstıı;
lar yapmışlarsa da hl bir k rar 
ılmeden milli hiıkiimet teessus f!t· 

ve mevcut evrak neyanında bl 
yalar d sırası ıle Is•anbul adlı

ne. tat klil mahkeme ıne hlix6-
te, Sil ayı devlete ve Mecl ıe rel

Ahmet Nesımi, Mas afa Şeref v~ 
eyın Cahit Yalçınla o :ıaman :ti

ı mallı bankası mudurluı:ıinu yapan 
dare meclısım teşkil eden ze7ata 

ker ithalt 1.§lerıyle uğ a rt'al:ınndan 
eker Jhtıklrı yaptıkları suçu ıı1nat 

lmektedir. Halbuki orta.da muru a 
man ve af kanunları vardır. Ayn

bu IJjte suçlu görulup •erbeat ı.,u

anan ft mahkemeye celbed.ilea bazı 
evat beraat etmıılerdır. Bızım evrilkı 

kUmetc iadeden mak adımız daha 
r b bir liek.lde bugiın ın~bus bulo

arkada !arımız halı:kınaa ne iste
dirıdir ki Meclis buruı göre bh 
rar vcrsm. Mazbatanın aynen ka?u· 
rril rica ederim . ., 

Diğer ha.tiplerin sazleri 
Bu izahattan sonra Fm·n Sazalr 
rs6ye gelmit ve heceyat.'ı bır lısar.~ 
şunl rı soylemiştir: 

Arkada'1arl.. Ncmpud Mustafa~ 
"meyyıat,, dediği, ntannu Jı::m se-

rse. istiklali klm arzu ecıcnıe butun 
camıa o millet bunu-ı içindcydı. 

Öyle zaman gelır de 150 tikler biraz 
lırsa ilk mılli mücadelede çalış ı=ı 

kagıt nasıl yı tılacalı:" Bunun usıı ... :
nü bilenlerin boyle bir tclrlıf yapma
lannı ric ediyorum . ., 

Em n Saz n onr · z 1 n Re-
fık İnce, isnat edilen uçun ne oldu
ğunun bir türlü anlaşılmadığını, işln 
24 ened nberl Urüncemedc kalmış 
oldugunu bclırterek ezcümle demi tir 
ki• 

t ed le !erden b r kıs-
mı H k k VUl,iınU , bir 
ısını n u Arlıkl rtn bin ara-

mızda bulunan ve m mleketin en yük 
sek mevkiler nl i gal eden nrkad -
larunızdır. Bu On burada toplanan 
' tanperver knd lar, Nemrut M\ı 
t f nm elıne dil milş olsalardı, beye
U mecmuası için böyle evrak gelme-
ı tehll muha kaktı Bız onl rın 

hasun tanıdıklan insanlar her be
riz. Bu mesele niçin böyle devam e
dip ı e ctedlr Mecli in bu hu us
ta b r karar vermes1 laznndır 

KU.r üye ielen Mazhar Müfı
0

~ ay
nen şunları l:lyleml tir: 

"- Ar d 1 r' Eğer Ferit Pnşa ve 
Nemrut Mu taf zamanından kalmış 
ithamı rı ve k rarlan tatbik etmek 
l:znn el rse v y halimize!.. ÇUnkO 
o takd rde muht rem Başvekili de 
R uf Beyi d , beni de idam etmek 
icap eder. O zaman yazılmış olan ka
rar bur ya gelirse bizim idamım17.a 
mt k r r verecek iniz? Binaenaleyh 
bu evrakın kıymetı yoktur. İptali 
hakkmda arkadaşlarnnızın fikrine iş
tirak ed~ .. 

Kabul olunan takrir 
mtz tetkiki seyyiat ılc huzurunu- Daha sonra Muhıtt n Baha soz al-
geleceiiz. Tetkiki senıat mevzuu mış ve şöyle demiştır: 

adar.. Bu. Meclim Alide n:ısıl okunu- "- Meseleyi şu şekilde halletmek 
or ve Nemrud Mustafanın tetk'ki lizımdtr: Buyük Millet Meclisinin te

ııeniat dediiı ntanperverane hareket şekkül etmemesi içJn çalışan, onun 
er Ckı toYle mi, boyle m yapalım, te ekkillilne ç lışanlan idama mah

ye nasıl mülihaza dermeyen edili- küm ed n b r mues ese m hkemesi-
or? Bu, ne bavıalama, ne altlnna aı- nln b şladtğı bfr dava, Millet Mecli

tıyor. Bu adamlar, "Bu memlekette l smde hıt m erdirılemez. Bu bWm 
bin tiıı olmelıd r ltı, millı bar~- tarih ızle, haysiyeUmızle 0 kadar 

et olmasın .. Herkes Damat Per.t pa- yakmdan alfıkadar bir şeydır ki bu
pnm ve Halile menhusunıın .cmnne ve nun uzerine hususi mütalAa y{lrllt -
ecnebi boyunduruğuna ılrsın,, kaıa- miye mahal yoktur Bu işe bakmak 
nndaydı. Adliye encümeni ıöyle mi, Büyük Millet Mecllsi ıçin teneuül-

7le mi, olacak diyor. Bf'n, "Bu dcıs- dür.., 
Mechstn h11Z11~na gelmeye lbı1r Bund'.ln sonra reis: Emin Sazak ve 
ldlr, dıye cncumcnln bunu yırtıp Osman Şevki taraflndan verilen ve 
sm1 isterd m. Ve "Boyle yapıl- evrakın iptalfni istiyen takriri reye 
demelıycl. Bu it .bu künuy-.ı kaymuı ve ıttifakla k bul edılen t k

..... Ulya relmemeltydi. Banan iein r.IT 'bu suretle sakıt Osmanh hükö
lıendenız evrakın iade cd lmcııi taraf- metlnfn haksız fsnatlarıtdan birini 
an deg lım., Usul nasıldır bılmem? Bu daha tarihe gömmQ~tür,. 

' PASifiK HARBi 
l:1fI' Baştarafi 1 melde 

Birleşik Amerika deniz kuvvet • 
leri hakkındaki yeni raporlar, bu 
kafileye 5 torpil isabet ettığini, 
ayrıca topçu ateşinin de aynı ka. 
fileye hasar verdiğiıu gostennek 
tedir. 

Bir muhrip batu-ıldı 
Batayıa, 26 fA.A.) -- Bır Hol. 

landa denızaltısınm Makessar bo. 
ğazında bir japon muhrıbini ba
tırdığı ve bir Japon kruvazörtimi 
torpillediği resmen bildirilmek • 
tedir. 

1 hraç yapılan yerler 
Tokyo, 26 (A.A.) - imparatorluk 

umumi karargAbtnm bildlrdığine gö
re, mütehassıs deniz piyade kuvvet
leri 24 SonkAnunda Celebes ada m
da Kendari'ye çıkmıya muvaffak ol
muştur. Ayni gün Felemenk Borneo
sunun dotu kryısmda Ballk Papan'a 
asker çıkarılmıştır. Japon kuvvetleri 
kıyı çevresindeki dQşman kuvvetleri
ne karst şiddetli çarpışmalar yap
maktadır. 

MALEZY A'DA: 

Singapur, 26 (A. A.) - Görilnftşe 
gore İngiliz mukavemeti artmf3tır. 
Muharebeler Singapur'a 90 kilomet
relik mesafede bulunan bir hatta is
tikrar bulmuştur. Her iki taraf da 
hava faaliyetine bQyQk bir hız ver
mektedir. 
Japonların Batu Pahat'ı işgal ettı1c

leri resmen bfldlrllmektedir. ... 
Tokyo, 26 (A.A.) - Japon kıta

ları bu sabah Pluang'ı işgal etmiıs
lerdir. 

Siyam kuv1'f?tleri harpte 
Bangkok, 26 (A. A.) - Yaz bin 

kişiden milrekkep Siyam lruvveUerl. 
Blrmanya - Siyam hududunda top
lanmtşlar ve Japon kuvvetleriyle iş
birliği ;yapank Blrmlnyaya doRru i
leri harekete ieçmek emrini nlmış

lardır. 

Çin takviyeleri harpte 
Rangon, 26 (A.A.) - Cin takvıye 

kuvvetleri Blrmanyaya akın etmek
tedir. Şimdiye kadar clddt kara mu
harebeleri yalnız Mulmein'de yapıl
mış ise de, biltün Birmanya hudutlan 
uzunluğunda yakmda muharebenin 
patlak vermesi muhtemeldir. 

Karfllıklı hava akım 
Londra1 26 (A.A.) - İngiliz tayya

releri Bangkok'a taarruz ebnlslerdlr. 
Büyük elektrik santralının tamamen 
tahrip edıldıği anılmaktııdrr. 

Tokyo, 26 (A. A.) - Japon hava 
kuvvetleri dftn Rangmta hücum et
mişlerdir. 10 düşman tayyaresi tah
rip edilmiatir. 

1 ngilizler 
l:lfj Ba tarafi ı incide 

Kafıleye kar ı yapılan taarruz bğ
leden sonra başlamış ve geceye kn
d r devam etmi§tlr Karanlık yüzün
den taarruz neticesi tamamiyle tesblt 
edilememişse de bombardunan ve pi
ke tayyarelerimiz 1200 metre irtifa
dan saldırmıfilnr ve pek kısa bır yuk
seklikten tam endahllarını yapmış
lardrr. Bilyfik yolcu gemlsıne isabet 
olmuş ve gemi vahim surette hasara 
uğramışttr. Zırhlıya iki tam isabet ol
muştur. Kruvazörlcrden birine de 
bombalar düşmü tür. Gemilerde çı
kan yangınlar gece kolayca görüle
bilmiştir. 

Ertesi sabah keşif tayyarelerimiz 
kafileyi Trablus sularında bulmuşlar 
fakat büyük yolcu gemisinin izine te
sadüf edemem~lerdlr Kafile bu defa 
büyük guçlilklerle yoİ alabilmektey
di. 

/ta/,yan tebliğine göre 
Roma, 26 (A,A.) - Tebllg: Düş

manın. şiddetli ve ısrarlı mukaveme
tıne rağmen milhlm bir kafile daha 
Libyaya gelmiştir. Bu kafileye refa
kat eden b~ok gemilerden biri, bir 
isabet neticesinde batmıştn'. Bu va
pur asker taşnnaktaydı. Kafileyi hi
maye eden muhriplere nakledilen bu 
askerler de gidecekleri yere varm"
lardır. Kafileye refakat eden diğer 
vapurlara ve gemilere hiçbir şey ol
mamtştır. Denizaltılamnızdan biri 
üssüne dönmemiştir. 

* Londra, 26 (A. A.) - Amirallik 
dairesi tebliği: Ağır yüklü iki büyük 
düşman petrol gemJsl, Akdeniz do
nanmasına mensup denizaltı gemileri 
tarafından muva!Iakıyetll btr hilcu
ma uğramuıtır. Bu petrol gemileri 
batmış tel!kki edilebilir. 

Avustralya ile 
lngilterenin 

Arası Açdıyor 
t:.iff' Baştarafı l melde 

sesinı işittirmek hakkından vaz 
geçemez.,, 

Parlamento toplandı 
Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) 

Pasıfılı:telti son hadiseler ,üzünden A· 
vustralya ile lngilterenin arası açılm.ş 
gibi görıinıiyor. Avustr3lva parlmen
tosunun yaptığı fevkalde toplantı 2-1 
saat sürmüştür, 

Yeni bir müracaat yapıldı 
Melburn, 26 (A.A.) - Avustraıya 

hükumeti, Avustralyaya yardan edil· 
mes: için üçüncü defa or.ırak İngilte
re ve Birleşik Amerika nezdinde miı.'.1-
tacel bir teşebbüste bulunmuştur. Ja
ponlar Yeni Ginenin şimal nde ve ti· 
mali ıarbisinde bulunan adalara yen:
den asker çıkarmışlardır. Yenı Gı:ıl! 
ile Avustralyayı ayıran Toress b ,_ 
iazı kenarındaki Morsebı limanırın 
lşralinden korkulm ktadır Av tüfek
leriyle mücehhez siviller düşmanın ka
raya çıkmaya teşebbus etmesi muhte
mel olan Avustralya sahıllcrini bekle· 
mekted.ir. 

Umumi seferberlik 
Melbourıı. 26 (A.A.)' - Harbıye 

nazırı 60 yaşından aşaJıdaki bütün 
erkeklerin yaşlarına gör:: gerek foal 
orduda ve gerekse yardımcı hizmetler
de çalışmak üzere ıüratle ıilih altına 
alındıklarmı bildirmiştir Bunların 
toplanması işi dört haftad~ bltecckt•r. 
Kadınlar bilhare toplanacaklardır . 

Maaşlara Zam 
klfj2 Baştarafl 1 incıde 

Mr. Littelton İrak ve teklifine göre 35, encümenin ka 

lrana Gidiyor bulüne göre de bir senede 41 mıl 
Kahire 26 ( A A ) _ Resmi bir yon lirayı bulmaktadır. Bu para. 

tegllğ, İ~giliz oe~let. Nazm Littelton dan .~nc~menin kabul ettiğ1 nis. 
Irak ve Iranı ziyaret için Kahlreden j bet uze~ınden. bu mali yılda yal. 
aynldıjuıı bildirmiştir. Nazır, bu zi- nız 8 mılyon lırası memurlara ve 
yaretfnl, va?Jfesi icabı oldutu kadar rilecektir. 
bu memleketlerdeki İngiliz Elçileriy
le de görüşmek için yaptyor. 

Son şekle nazaran eytam, era
mil ve tekaiıtler de dahil oldu -

!!!!"!~!!'!""!"'!",...~"""""'""!!!'.....,!"""-"""""'™!!!!!''!!!!! ğu halde bütün memur ve müs • 

DIGER B ABERLER: tahdemlere ıoo liraya kadar ma.. 
aş alanlara yüzde 25, yüz liradan 
1 70 liraya kadar olanlara yiızde 
20 ve ondan yukarı maaş alanla
ra yüzde 15 zam yapılacak, bu 
zamlardan vergi kesilmiyeceği 
gibi haciz de edilemiyecektir. 

Tokyo, 28 ( A. A.) - Tebliğ: 23 
SonkAnunda Yeni Ginede Kavleng 
sehrine Japon müfrezeleri çıkar*ntı
hr. 

Yeni Britanya adasında 
1500 ve daha yµkan rakımlı 

Melbourne, 26 (A.A.) - Yeni Bri- yerlerde vazife gören birıncı de. 
tanya adasındaki Rabaul'da yapılan 
muhaTebeler hakkmda hlçb·r malO.- rcceden altıncı dereceye kadar o. 
mat yoktur. Bu çevTCYe ç1karılan Ja- lan memurlara, fevıkalada zam -
pon kuvvetlertnln ıo bin kifi olduğu !dan başka maktuan 30 ve daha 
zanncdilmektedk. aşağı dereceli memurlara da 15 

AFRiKA .CEPHESi 
l:liT' Baştarati 1 incide 

Bingazi tehlikede 
Kahıre, 26 (A. A.) - Romel, 

tank ve tayyare olarak elinde bu 
lunan esaslı takviye kuvvetleri. 
le şiddetli darbeler indirmekte 
ve seyyar kollannı bütün batı 
Sırenik'i geri almağa calışmak 
gıbi aşikar bir maksatla şimale 
ve dogu şimale hücum ettirmek. 
te ve bizi Bingazi ile Derne'den 
Gazala ve Tobrukun susuz çol 
bolgelerine cekilmeğe mecbur et
mektedir. Bingazi tehdit altında. 
dır. Binga.zi ile Barce arasmrla. 
ki iki giızel yol tehdide maruzdur 
Bugi.inkü tebliğde zikredilen du
rum gözönüne getirilmek suretıle 
Bingaziden ricat ettiğimiz yakm 
da haber verilecek olursa buna 
şasmamak lazımdır. 

Bugün Kahirede heyecan alAmeti, 
hele maneviyat bozuklulu hiç yok
tur. Savnşlar, geniş bir çevre ıçlnde 
cereyan edıyor. Telsız faz.la kullanıl
mamakta ve muharebe bölge inden 
seyrek haberler gelmektedır. M.h\er 
kollan ve in411Izler baz n kUçük t('Ş
kıller halinde hareketler yapmakta
dırlar. Ve ek eriya knrş1 k r rya ıel
medıkçe dostla düşmanı ayırmak çok 
müşkül olmaktadır. Görüş unkAnı 
hAIA azdır. Bütün bu sebepler hadi
selerden vazıh bır intiba almayı da
ha güçleştirmektedir. Fakat muhare
benin her saat daha şlddetlendıği ve 
daha y yıldığı muhakkaktır. Her iki 
taraf inatla çarp1Ş1Yor. Rommel'in 
tehdidi burada tamamen tdrdk edıl
mektedlr. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 26 (A.A.) - Tebliğ: Şimali 

Afrlkada Alman - İtalyan teşkilleri 
mağU\p olan düşmanı takibe devam 
ebnişltt ve yapılan yeni muharebeler 
netıceslnde ona insan ve malzemece 
ağtr zayiat verdirmlşlerdir. Yalnız 
diın 96 tank, 38 top ve her c nste bır 
çok malzeme tahrip edllmıştir. 

Akdenlzde Alman bombarllıman 
tayyareleri Tobruk'un şimalinde bir 
İngiliz deniz teşkiline rastgelerek bir 
hafif kruvazöre bir isabet kaydetmiş
lerdir. 

ŞARK CEPHESi 
l:lJj"" Baştarafi 1 incide 

Alman resmi tebUği 
Berlln, 26 (A.A.) - Alman ordU"' 

lan ba kumandanbğmm tebllli: 
Şarkta muharebeler devam etmek-" 

tedir. DUn gece muharebe tayyareleri 
Pembroke civarında bir ticaret ıemi
sinı a tr hasara ugratunışlardır. Bd 
gemının babnış olması muhtemeldir. 
Gece faaliyette bulunan tayyarelet 
adanm cenubu ~rbl sahıllnde bir U• 
mana taarruz etmişlerdir. 

Leni.ngrat çevreıimle 
Stokholm, 26 (A.A.) - 22 Sonk ... 

nunda Volild - Luki şlmendi1er hat
tına varan Sovyet kuvveUeri ıarp v• 
şımale doğru lerlıyerek Vellki - Lu
ki'ye takriben 50 kilometrelik bit 
me fede bulunan Meyshaneva şehri .. 
ne yaklaşm ktadırlar. Toropetz'de.0 
gelen kıtalar da bu .şehre dolru ilet"" 
lemektedırler. Sovyet haberlerine ıö
re, Valday dağlarının iarbında ~re"' 
yan eden bu harekAtın umuml heyeti 
Mareşal Voro ilof kumandasında 30 
kadar tümen tarafından yapılmakta" 
dtr. Rjev ke ımınde Ruslar eehrln et• 
rafında te ı edilmiş olan mQdafal 
hattını garpta bulunan en zayıf nok" 
tasınd n y rmıya muvaffa'k olmUŞ'" 
tardır Rusl r zayiata ehemmiyet v~ 
meden Rje\ 'den Vı zma'ya giden de" 
mlryolunu ellerine geçırnuye utrar 
makt dırlar. Sıfır altı 50 derece olaıl 
şiddetlı so u a rağmen şark cephe "' 
sinde buyuk bir hava f allyett kar 
dedılmrktedir. 

Amerikan kaynaldanna gö" 
Va ıngton, 26 (A.A.) - Vaşl 

nun diplom tik mahfillerinde bey 
edıldı ıne göre, Alınan h va kuvve 
teri Rusya sefet"lnde Uk hat tayya 
relerinin yüzde altmış üçünü kaybeY 
mişlerdi.r. Rus hava faikiyeti f1m 
AşlkAr bir hal almıştır. Alınan ordU' 
sunun 1 milyon 700 bin ölü ve 2 mil" 
yon ağır yarab verdiği tahmin edil 
mektedir. 

l11CJiDz Donanmasınd 
Bir Zırhla Kahldı 
Londra, 26 CA. A.) -

Churchill'in Amerikadan Lon 
draya dönerken Atlas den· 
35 bin t.onluk yeni İngiliz 

Devlet Demiryolları.nda hlı Dük Of York ile geçmiş old 
ğu ifşa edilmektedir. Bu zırh 

Ankara. 26 <T>,-N) - Mtinhal bııtc- nuı denize açıldığı ilk defa ola 
nan Devlet Demıryollan iıletme a- rak bildirilmelktedir 
mum mUdllrUitll teftlı beyetı reisliıP- Dük. Of y k Kin. Geo 
ne, birlnci iıletme mtldUrtl Galip mJin fınd laor •5 g. rge 
edilmiştir sını an o n gemıden b 

· dir. Harbin ilinından 15 gün so 
lira mahrukat zammı verilecek - ra Clyde tezglhlanndan den· 
tir. indirilmiştir. Bu gemilenn sil 

Kanunun son maddesi, bu kanu lan 350 lik 10 t.op, 135 lik l 
nun 1 şubat 942 den itibaren mu top, ve bunlardan daha hafif ıtı 
teber olmasını Amirdir, teaddit toplardan mürekkcpt 
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-'dNI tlellhtl""elr ft!ll lturu9'&•• 

l=l•Ifi!J~I 
Cenubi Pasifikte 

kuvvet Muvazenesi 
Yazan: lf. ANTEN 

J apoa ordusu ile işbirliği yapan 
100,000 kitlllk Tayland ordu· 

-.m1ID Blnn&DJ'Q'a pmek emrini al
dıiı. cliier cihetten .tn.ihz kuvvetle
inbı 200,000 Çln ukerinfn 7ardmu 

n. BimıaDyada mukabil bir taarruza 
baıar1anıhklan haber verilmektedir. 
8u haberler, .Birmanyanm iki taraf 
loin de bqat! olan ehemmiyetini te

rilz ett.lrmektedir. 

Hohında ve Amerika deniz ve ha

( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) TAKViMDEN 
8111 YAP•AK 

Herşeyden Evvel Çıkan Kurt vav;_:n ULUNAY 

Yalan Sayiaları Bogv malı G-:;::~e:;.~ 
f kart incllrmeleri ldetmi1o Ba ıene ela 

ha bana ait bir haber okısmadun. F•
Bangi ağııı kara uydurmrql - Koskoca yalanı lfUenlerln Irat Ereııtı:ö7 taraflarına ineo kat'ı 
t .. ,.. •• L-Lf.-ff- h"" lan Jt.1 "L-# •x.1-,,. J&vruJarımn havacllıbü 4ilJI cörcltlm. u uncu ve uun;M1ı&U&ra ucum - natınur. Dn'et:'O,,.,., Bir amancSanberi ba civan uar 

bir ku.tu kibrit al - Kibrit bayüne göre bvaraD ile çocaktan ibaret bir hınız 
eeteal phlanıruı. Ba AtleD Ltlpe:ı 

Kim ıö7lemi1ae - tkı 16&ilm, hil· mlnpdlrleri en uta tunulan l&ttr 
ıöytemit, hım- r 1'am71 l tiln bunlar biôn taca1r bir maharet ve eoiuk tı:an1ıbJc1ı 

si ala kara .,.&ar- memleketimizde çı- anıertne selen evleri, tövtlcri tı:annar-
mutu uJdtl?'IDUI: 1 S A 1 D K E S L ER kı7or. . bitmesi. tii• dan sectrmifler ve ba menfur emtia· 

- Kibrit pahaya __ kenmaı. ~eten rmm setırdiii varidatı tecrübeli htr 
plı:acalr, tuıa bir mis- ıelmemesi ıhtimall us çeteleri ctbi aralannda pay edet'ea 
il sammedecdiler, tuvalet taplrtosana Yok. Git evine, yaslan ko!tuftana, lı:cı)'· lıiuelerine clüten para ile tiyatroJan 
ortadarı katcbracalı:lar, tüUinler, •tııa· fine bak. El ile ıelen düğün banam. ılnemalara ptmııter. TabH ba anat 
ralar taıadit edilecek, IC'lrldoryan 38 Hem de temin ederim un;, 'ti be71e ta tahaWeriai ikmal içbı, eeçtlklen 
1aanqa. satılac:alı:, ude n zeytin 7Q bir tehlike :FOk. fllmleriD "Oaııpter,,lere ait olmamı& 
utJp 18satı: edilecek, demiı. - Sen nasihat verecetht~ beni cila- da aynca dikkat etmlılerdir. 

le, bir paket kibrit al da llpran da· Hını• çocaldar, Ulı: vurpna Bren· 
B1I 1ı011ı:oca ,..tanı, bu pervasızca Vt dalında blmaıın. kti)'flnde bir wde ımamıelar. Ba hır· 

bayaıısca u:J'durmayı ltite'ller de haydı Ben, ,.UrUdiim ırittim, dostum dl· ıı:shk -.eferi onlara dokm balı. alb 
ttitllııcti ve baklı:al .dil~klııla~a .hti- tüncii dUkklnmm önilndekı mahıere takım elblae. bir ıömlek, bir 4e ce
cum ettiler, '181. kıb~ıt, tm, ıspırt,,, katıldı. Kibrit almak iein ıille t01ı:at ket kuanchrmıı. 
ttitfin kap lı:apamn elinde kaldı. Bıd- 1'eme7e ve tekme 111111nalı atmaya bat-
eine: ladı. Artık ba 11111ftffakı7etteD IOlll'& a. 

a kuvvetleri Cenubu Garbi Pasifik· 
ite Japon kafilelerine taarruz ederek 
birçok nakli)'e ıemflertnl batırmıt
Jardır. :Bu mOııuebetle Japonlar, 
lbarbbı bqlaııaıcmdanberi ilk defa o
larak bir seferde bu kadar alır ka -

İsviçre daj topçu kttaatından bir grup karlar altında vazife başında - Yalan. Tellt etme7ln. bamın ulı * * lerin4e acılan Dıtbu afa1danna kbo 
utan ,.ok.- Diyecek oldamdu, benı cuma ıünil bir tdrbit ba,uniJI kartı tı:o:rabl1lr1 Evlerden qmln el· 

)1plar ftl'IDillerdlr. Harbin ilk slln- Yedi yüz elli sene evvel, 
lertJı4e Japonlar tarafmdan batırılan yani 1291 senesi ağust.osunun 
.Prtnee of Welles tipindeki 11,000 tıon- b. :-.:ı- U i, Se U ter 
la Dac of Kew-Yol'k mbhsınm Ce- _3~,,_~ wybiz Vh':. n • 
ıı\lbl Pul1lk harekitma lttfrak ettiil v1UW1:1.uu.ı.~, ~e ucumuna 
bOdlrllmektedlr Btıtan bu habwler: karfl pek eski zamanlardanbe
~ ve ~erfkadan deniz ve ha~ ri mevcut olan bir ahdi yeni -

\>a ~· Jr.uvveUerinJ.n Cenuba led.iler. Bu aht bugün Helves.. 
-Oarbl Pulflte ~· baıladıklannı tiya konfederasyonunun esa-
*6sterdlll llbL baskm taarruzunun sıdır. Bel!lti de Avnipanın ye-
1ıaaıı ettfJI mllaalt vazl7etten flit.ifade niden tesis ve inpsma da bir 
ederek ilk hamlede birçok muvaffa- temel olacaktır. 
~etıw kazanan Japonyanm kuvvet-
'lefmı anavatandan eok uzakta bulu- Jf. Jf. Jf. 

an pnif nhalara )'a>-masmdakl 
hlikeyl tebarilz ettirmekte ve Uzak 

)ark harbinde, müttefiklerin lehine 
Olan )'eni bir sathanm batlamak 1l• 

e bulunclutu hilsfnl vermektedir. 

A vrupmm merkezinde bulanan 
ufak devletlerden bltarafhiım 

mabafua edebilen anealr Iavisredlr. 
Pabt, bu bttarfahim Userinde ajır 
tehlikeler uCU111Yor. tnlçn cilmha· 
ri7eti her taraftan Alman7a Ue 71-
hat AlmaD7IDm kontrol ettili msm
leketlerle .anhmtll". 

19'9 B,.16lünde bllttln kantonlarda 
amam! seferberlik ilirı edildi. Mec
mua altı milyonluk bir memlektiD 
bir milyonu sillb altına alındı. Fa
kat, nllfasandan altıda b'riılnin sillb 
a1tma almmuı bu küçücük memlc
btill Jkt•dl hanbm Earsacak aı&• 
JQette ldl. :Piler taraftan ııda ha· 
au1inda ithallta llsam ıöıtermorl 
~ mı-. lsrlıreDiD ahıtiiı 
~~ ~indiri-

,.... ·~ -·· 1940 ta tatbDr ..._ .. M eoma ela bir çok 18· 
...... •dMtr lcln artılr vesika a
IUI• ltllamlu eörtlldll Mesell sa
latada ze,ıinyatı kullaıımak bugün 
~ JiüllllllltK JCMiırp 
far ..... ''c lln ... nlanm ka
llQ'Or1ar. Vu!bn tabi olm171,., 
llll4dehl' clu ba~n çolı: diiı
ktlnclllrler. ,.Dakme kaymak" demlen 
tq mwcat 4etlclir. Yalnız lralı:ao, 
cilı:oJata henfD pı,.aada bulunabill-
10r. Son Ajatol Qmdanberl dıem
lebtid ~ ,.tlttlrcllll pda mad
c1eltrbl4eD olan dt ve peJDir tah5t 
eabnfttiı'. 
"Bıt cok 1lkanan A'ft'QPlh,, olmak 

bere taıımlD lnlsrell baftada an
cü bir defa Camarteü tiinleri •
at altıdan Puar dnll ıut altıya b
ar acü ... ecllublll7«. 

Cmaarteei llrlamı t..ıcre telrlrl•i 
bombottlll'. Bllttlll laa1k sıcak hama=ı 
ıtclJOI'. 
ı..... .......... .... bnalidekl 
o~ blmek l1lnt11le tı:otarca 
l..ıledilıbllir. P'alrat burıa yapacak 
bk tN lmcnU lıabr.lamu. Hefld 
cırmanlanm mabafua ıom her :ib'-
11 ,-ıorctaıı vusepne,. 11.asun· 
ıar. 

*** lavlsrec!e otelcilik ISlmfitttir. Pa-
lulann bilyük Jasnu o de1'9et 

borÇlanmıılarchr ki artık doiruı!ln 
dojruya bankatarm malı ohuuılardlr. 
Sutçlllk, vasiyetin alchiı tekilden 
GOk mllteenirdlr. Btlttla clla)'&da 
töhnt lruanan bllyük IMt fabrib· 
lan kapannuıtır. Yabm Salnr, 
Whltlıettar, :Brown - Bcweri, ~H
kon Corporatan pbi fabY ikalar tı:aı
mqtrr ld onlar ıt. Almanya hesa» 
118 cahtmütadır. 
~lardanberi b..tçrelileı sefaletin 

• • • 
lsvıçrenın 

Bugünkü 
Umumi 
Vaziyeti 
A vrupada harpten kartul • 

muş ve bitaraf kalmıf bet dev
let vardır: İsviçre, İsvec;, İs • 
pany-, Portekiz ve Türkiye. 
Harbin bu memleketlerdeki 
tesirleri, hayat Dserinde yap -
tığı tlejişiklilrler bisim için 
dildı:ate deler bir tetkik mev
sau olmalıdır. Onlar bizden 
enel ve bizdekbıden daha 
mtilıim pçltiklerle kar,rtaı · 
mışlardır. Bu memleketlerde 
hayatın bqttnldl ıeyri bisim 
~in lftzel bir mtlkaJflH zemliıi 
tefldl etler. Bu maJFlada buglln 
den wtaaı. ma De bu dört 
Awapa memleketbuleld haya
ta anlatmıya çalıpeal& 

ne oldutan• bllmiYorl&rdı. Basfln 
Avrupanm baı'ka memleketlerine niı 
betle bir cennet olan İsviçre, halli 
m8tklll meteleler kartmnda bhmt
tır Artık bombot olan Geaeve me1'
da,:..,daki bb6k otelleriıı demir ke
penkleri fnclirilmiı ve kapdan ka· 
pammıtır. 

Bir çok ııi:vad badlaelere sahne o
lan btbillı: mtınteHlerdeıı ''Beau R' -
Hl•" ve "Otel Metropol .. kapalıdır. 
Kalan mllıterller afacm bir tabldot 
ile ilı:ifa ecllYQrlar. Sokaklarda her
~- ancak bilildetle ıuııbiliyorlar 

ltvlsrenhı belli batlı tuJ'lnatm4an 
olan umum! bahçpler artık tı:a,.bol
llUll elemektir. Akvam cemı,.ettnin 
etrafmdald m\1htetem çiçek bahçeleri 
pıtata tarlalan balinclec!ir. 

Isvlçre Almanya iGin mali bir 
merkez vulfesini ıl$rllyor Bu. li
Yicredeld ıervethı Alman7878 nakli 
demek cletildir. Altmm mtıhlm bir 

• tersledi: diiklı:lnma sirdim Nilı:Jrinm a. bieeler, mua uatlerl, paltolarJa; 7"" 
vı~reyl emrıne ram olmaya mecbur _ 0 '--- dedi Kime .,.ı- lı:l d 1 du 8 ...ı barbar ,erlertnclen amtdanaıı canDarclan 
edıyor eç 11a1uu, ıeç, nii tıklım tı ım o ay . a,,.. ...__lı:a bhvelerd ki rad.r.»lar 1ı:lra oto-

• dan '--·'-• tan17onan ba martavallan een? bh baiınJ'or- .... e • 
Bu frank lraçakçıltiın ...._ kere bir ta:rla çıkmaya ıon&tiıı.Bir mat - Teıİt etmeyin yah>.ı, kibrit çok, mobll1erlnln tabtmetreleo:i bile iRi ._ 

bir de mark lraı;akçılıtı yapılıyor .... _L...__da bir • -Lo.. mı. 0 mal bir ti ir ,.1 fakat ldmle temU 1r11k1anmalardaa kartalamuml-Fakat Almaıı parumm ltiriimil eok llll&&ID sa,.ıa _.... beplnlse ye •• wJ'Ol'ı .. ·-ı- b ti mah iki liiD icıiDde ortac1aD lrallaYor, caa- clinlemlJOl'da Boradan Üllllta ect.hr lir. 
ıuç olchılu •ıru a lı:111m caret lak katıyorus 17iti mı biru da biı da dlkiı:1ncı1ar da vardı. Dük· Vüaattan hlmedm gazete, eocü• 
dut bir dairede kalmııur. cav • arasm . lamı htlviyetl baklanda hiç bir tafsl• 

tırv!çreye iptidai madde utan Al- alalım, 9Ydo bulunBQD. kirıcılara içinde Jtia kuta babman. il nnl Ben.im asd etelemek ie-
manyachr Ne milı:dar demir eelilı: n - Gflsel ıöylii)'omm, ihtiyatlı ol- diikklaca obm,.ıara. :raııt. b&Jlin .:. ve 1:_ budar· 
kömür ıÖndereceiinl anc:ak 0 tQtn mü fena deiil. Deiil ama c!U.ıtın bir tammadı1ı:larma da icmde on kata ba• t l1m no • 
ediyor kere. bir kibdt ptıh•l•nsa bile -yalan tanaıı ~er verWyorda. Yfla kuta• Ba eocatı:tar nenin aesidlrler1 8oaa · * * * n ... - bel lmnıta çıkar. Tus 781\ah hak paket alan dii1ı:1ı:lncı 15 c1akika basılabaııe71 cıbıı bll 7olu b67le el· 

,.uaıı ao kanata c:ı1ı:ar. Bır evde blı moııra ,.ıneı ıeliYor, bir paket daha a· leriıd lı:ollanm lallaya •llQa aal1'I 
Helv•tb'a konfederu:ronu .iya- •1'Cla en cok dört kuta kibrit, bileme- hyordu. Ba7L bana ctandii: :rlirll7eblba1tler1 Çalcbldan mallll'I 

at kanaat babmmdan hie blı diıı ild okka tas ımfedilir, AJ'da 30 - Ba dülı:lı:lııcmm, dedi, yfls kuta •tm atac:ü adamlar blllabilailı:t.s~ 
zaman bu derece aylan f1tııirlere dut- lmnıtluk bir farlı: bile yapmu. Bu kbritte aelcis lı:mut 1ı:ln var KatlaD· balabna. onlarm bll IOl'Hn bQat)an~ 
memiflerdir Yirmi bir 061'1ln etra- tellt. ba Ahmet otu karata deier dılt nhmete bak.Yok 4eae m8tterillni 11111 Jdmunfn dildratiDl ceJanedii1 _.. 
fında bir .;mıet tam bir Ahenk f. mlP lı:a)'beder, var de,tnce ,et:ıtıremfJor. laphJOI'. 
çiııde yqarlreıı haduclmıc1aki icleolo- - Seıı de dsel IB)'llbamm IUMt Ne yapan savalh? .. ıtabt 1ı11DJann amian 1-1-Jan J'OI 
ji harbi onan da ıiyaai birlilini boa• bu zamanda bu c161Unülecek te:F mU Ba dllklrirıdaa .-üende kllırit a- 1111171D91P Yoba. ls•lermc1e 1* ~ 
muıtur. Ya ide balamanalı:f.. Yatau 7emek lanlanıı en çota :raJmdi çocülan icf1 ..,.. buJaa ,.mi ı.ı.c.tı: imim. alDe 

Bu Belle İaviçrecle ie defa "Rey..,!- yenir mi? (l>e,,.mı • üncü aariadal rabalan ela mı ,olımatP Ba)'le c1eill-
am,, anliine milracaate mecbur o- 1e banlanll c1a tıOC11k1H kadar ....... 
lanmaıtur. Ana 7111 mucibince bb ~ oldülanm amatmamak. 
llyihamn 1ı:anmı leklinde kabıalit l· 11 a. ·y • d Bir coeü ancak 1-bl"""n, ane-
çlıı • bin iınıa ile nılll~t• arzoım- Bu perıembe akıamı SAIUll sınemaS1n a andan ,,.,.ımı on1arm maJlmatlan ... 
ma11 lı:lfidir. lan bir 11M111badaa para alabllir. Bltt 

Her fiç defumda da tmçrelller bil 8e9hnli IBn Premlyer na harlc:lncle olarak CoCllia cebinıle 
ldlmetiD nolı:tal nazarına aylan bit' bulanaa a ebemllQetais bir mebllia11 
karar vermitlerdir. TYRONE POWER'I 1ıa,... bile 1montroı altmda ba1'lal 

1940 Birinci teırininde cfimhune- ft daralmalı, 
isi M. Pilet Golaz, meclilin fikrlol CeplerJDat ol.claian ~ 
ıormadan Froaniıt partisı ile metil• LINDA DARNIL dn1 -= eedıtine:. ...... 
leket ıiyaseti haklı:mcla mflzakereJe ~=.:.,_ Bö 

1 
ol"'-&.. ..._,....,. 

Iİrittl. Buna kartı haUmı muhalefeti llllf WillllaK..-. ,., e -· -
o kadar kuvvetli oldu la Pilet Oo- ve \IUileri oalan merak emek ........ 
ıu ile taraftarıan plinhınm tıerke BasD Rathbone bu. ka~. "Oıa mU s.ı. 
mecbur oldular clı mıPN ~ ~. h ne alıa *. * * cbl'll etmemediktlrl 

A iman talrl altmü bahınan hl• ile berqber lltll'altıiı Ellri terb17ede cocüJ•r balıac!aa 81 
llll tamet erlı:lm yabancılara kar- iane büyük lel"f/Üleff. :!:.erl.rdl. Evin aiul atWendlll 

il mahaııım bir vui7et alıyorlar. ~ N tıp _ Olc16rllrlml 

B~tiin ecnebiler İtal~ ve.,Atmanlar 1 ~ Ntınrdı. Rlc lntia. -.1lctaıııt 
mtistesna olmak tutiYfe ııda fik- z +· 61cltirflr mu •• bir teltdittCD ...... 
danından .ctolaJin altı.,. zarfmda oronun c.are 1 o•mü•• beraber cocak babam oail 
memleketi terke davet oJanmutlat'- y baklkatea i1clireceilDl umr41. 
dı. . B1lcfiD sörii:ronas Jı:i cocaha lıt. u:: F':.°!1e,ı~~~=:~ı::.~: ı Eilendirici, Göz Kamaıtırıcı Şayanı Hayret aanmau 4oira im.iti 
maktadır ı 1 1 LA S l taviı:re: hadtıtıuau cesarane bek- Filminin Ik raesi Milnasebetile GA uaree 

lemelrtedir. Eter Alman)'a bir ufıtlı: ~--------------------••" 
harekette balunacalr olana. ne ~ar. 'fı••••••••••••llll•• -----~ ne 7ok berhava edilecektir. Bu ~- .41 -

çllk millet •fWah ••kerıtıt tarafından Sinemasında 
itıal edllmit c!elltc!lr. P•bt mitler 
ve Unlforma tqnlla1'U Alman kıta
lannm hıtilhnta 1ı:artt lrtmnaktan 1-
clzdir. 

Ja11111 Amerikan ı&ıderi1mll. kala-ı 

nr da Saiııt Qotbar tllnelinin derin- l llfll•••••••• ..... 
Ukleı'lııe ı&nmmUt ve mithlt bir 

1 

l'eel iltlmiine btiln •ınyanıa 
esef ettiil 1>8ytilr, sevimli ve 

sanpn yıl4n 

CAROLI LOMIARD 
clinamit 1Jimııım hlmay•ıtne terke- Bütün lstanbul halknnn 
48mfttlr. a. ande mu,aıtan. va- belendill.-. AJcıfladılı 
ran ba ıervet bir anda mabveditf!-

m~~ ratmen Almaııya keııcll leh~- l E B E K A 
ne olan mali fwlyet)erde tmçrec!en 
iıtlfde- etmeeinl bilndttir. ş.beserler plıeserl 

re.= ~~=~~ftbu::a::: MELEK ve iPEK 
nlar ıblice Isvlere7e .,.ı;1rtU10r ve 

~ a:\~:-:ıran!ıO:.~~ S t N BM ALA R 1 N DA ' 
de utm aJmaya mecbur edill7or. Seanslar her ild ahıemada 

Ba aaretle Leman pHtlnde, Lo-
zanda Bvl1'an arumıta mlthlt bir 1.38 - 4 - 1.38 n 9 dn 

faalbret htıkilm aUrtıyor.Mqru )'&hat ı '--••••••••1111' 
g8Jl'f meşru uıullerte Alm&ll78 ls-

m ölümQııden bel 87 evvel bltirdlli 
ve tekmil filmlerinin en lil&eJi olup 
bütQıı deh171 aan'atklranesini ıös-

termtye muvaffak oldulu 

AŞ K 
MUHAREBESi 

fihnlnde tekrar 79pyactkt1r. 
Bu Aqam l9ln :yvlertnfzl 

evvelden •ldınnta. ••t' 
2 KAHKAHA KRALI ••• 
TEHO LINGEN ve HANS MAUSER 

OLUM 



ASKERİ 
VAZIYET 

lr IClf• Siyasetine 
lhtlyacamz Ym * 

-- Bqtarafı 1 iDClde 

• ') j, ,-. ' ~· ,'j' 1 ... ', .: .J ' ~ •• :\. • " ~ 
<.. ). ... ';. .... ~,, ...- _), .... ,. 

·;.:.' .. ~ ... . - ~... ,, .. .._ .. ~ ..... ~ .... .... 
) .... . . ... - ........ . 

lstanbul 
t 

Belediyesinden 
.. rt11a111 .. 

111urabb•nı11 proje v....., 
Tahmin a. ine Tnf. evrak a. --

150,00 7812,50 l,H Pa'Qlaltı ınahaUealnJn 
8ebit Muhtar 80kaimda 
eski me\armc anum-
dlın maır. 1 penel nu-
maralı ..,. 111 metre 
murabtJm .-.h ana. 

uo.oo ftll,00 '"' PaapJ&ı IUbaDeshdn 
Seblt llahtar •atmda 
elld mearldt anum-
dan mOtns 7 lllll'MI na-
marab ... m metre 
mmabbu ahalı -. 

ıso,oe aoe,oe l,OI PMp1tl nuıbıD.....,ln 

8ildt llubtar IOblmda 
eül mearldı:. enaam-
dan motr. 1 panel na-
merall 17' metre mu-.,.,. ........... 
... .-arl* ·---dan lbMtea 1 ,...ı na-
maralı w t'lt metre 
wwwatılıa lllbah .... 

180,00 'DI0,00 .... PmtpJla t11ı.ı..n.-...cn 

Şlblt lıluhtlır ......... 
elld _.. ........-
da mOfra 10 pene1 
mamanı. ... .,.. ... 
........ llbalı ana. 

Yd ...... ..,......-.,._ a ..... D.DIDT -· tllltllıt ._ 
lllıllrDndltlr. Y• lıııl'HllilD ---- 1.SMI ~ --- .,... __ 
eaktlr. :ruıa taWt - ......... mlncuıt ecUJeNl'r. (~ 

DEMiR ve TAHTA FABRIKALARI 
Türk Anonim Şirketinden = 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü irônları 
1 - Ketif. ~ ve plAıu mucibince idarem1ziD Po,.._,eıle 

)'apbneatı kapan fnpatı IJi 9.1.MJ tarihJnde kapalı arı ....._. lbült 
olunmadıtuıdan bu kere paıarhlda eksiltmeye kcmmuftur. 

2 - Kelif bedeli 1?231.U Ura, ~ ?,1 muvakkat temhwta 

liNdlr. fstan 
1 - Pazarl* 10.D.M2 Sah ıtın O .ut 9.SO da ~Ma Kahdl ... 

Lnaam blnumda merkez mOba)'aa kcımJQonunda )'a~. 
f - Şartname latanbulda leYUJ m pıbes,i v~ ft &mir. ~ 

Ura bqmOclOrlüklerinden il kurup almabWr. 
5 - tsteklilertn pazarlık için ta,ın olunan ıDn ft ...... ,. T,1 

wmne param ve aranılan kunml ve.Jalkle birlikte makar 
mOraeaatlan. 

CiNGENE AŞl<I 
Konservatuar Miiclül liğiillcle" 

!kJnef devre için ta1elle kQ1t ft bbalflne bqJ•ntnffbr. JO Dil .... 
nunc:lan 1 Şubat M2 taribpıe kadar tltlda De ıntJnıcut 

TORKIYE iŞ IA 
Delk Tmmd llelaplan 19'2 lknmbe ....... 

KtPıJnlm 1 1ab1ıt. t ...,., 1~1 hıı -· .............. ,...... 
1942 ....... ,.leri 

ı ..... llra1* • ..,._ Ure . . ... . .. . .._ . 
1 • "' • --uoo.- • 
• • - • -uoca,.. • ..... ·--· 

........... ~_..,... 

• ••• -.. . -.. . 
Yeni Müıterl Bulmak 


