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.. M .. i .. iii-·ş·;·f·'-Maaş ve ücretler-
lnönü Bayramdan evvel verilecek 

Devlet Konservıtuarını 
f&ra1 ıertiler 

Ankara, 20 ('r.1ia) - Bqfln 
Devlet Konaerva nncr. "" Jtonaer 
verilmlttlr. 8'-at de, 1allJ.arın
da Maarif Vekili ~d· Wfd•, Killi 
Şef İsmet İ*il ~ ~an alkıt 
ve tezahtlra! aıuı~a. ~ .. natuar 
aalonuna l'!ref ve~WJerdfr. 

Ba konaerde ~ Dl81-
har pl7uo ~ ça)ti;ml!'f, pi-
7anoda Bayan PetMde Min par
lak bir muvaffak+tıs, kaaUl•ı ve 
piyano,.a başlar ~ tOk 71k
aek btr eanatk&r ~cljatıııııı ~ • 
mittir. 

Malige Vekô.lelince alakalı 
Tnak.amlara talimat verildı 

Ankata, 20 (Telefonla) - Cümhuriyet 11 tediye edildiğine ve lllUflı memurlann Üllu• 
hükGmeti. memmlann aonkinun m .. flnı bay. "nuevwel ayWdannı allmf buJunduklamıa göre 
ramdan evvel öderniye karar vermİftir. Bu ka- yine bu ay içind'e klnunusani aybinun verilaıe.. 
rar üzerine Maliye Vekaleti bazırlıldara batla- si eaau müfkülltı doiurmaktadır. 
l1llf ve viliye~ defterclarlıklanlia llzım selen Maa,h memurlann ela ücretliler gıDi bar-
talimab göndermiftir. (B.B.) ram ve yılbapdan evvel aauıt almaJanm te-

Ocretlerin, her ayın 20 ainden aonra veril- min mabadile bugünlercte_ Heyeti Vekileden 
ıneai mümkün ö.t.-~ nazaran, bayramdan bir karar verilmeaa muhtemeldir. 
evvel teaviyeş;Qı~tıir ~üllta manaz kaim· Ma .. larm aym 26 ncı cuma günü verilec:e-
mamaktad11. Maatlar iflemeden evvel pefİnen ii tabmin edilmektedir. 

Battan 10Duna ~ .ın&ftffab-
l.J.-kdojuda ..... =,mi ..... llra9 eltlıı.i adalar Y•tle devam eden 1)0 koncıeıtonun a , D 

~======~=:::;~~=======-===-=;:-=~====,-==-==:~=== biDıuaa aı1egroeQ\ı Yertnın~ll'r- Afrika mtiharebesi • T 0 k khl harikulade bi~~· .pbftıftır. r Doktor Pr.etoryas•qj .... ~ i e 1 e Balkanları 
telıdit eden 
tehlike 

11, iman-Rus Harbt 
mu Korunma 

Kanununda 
rapı tan 

t8Clilll 

M eclİI, .......... ..... ... ......_....,.Milli K__.. 
... Kanaunda _. llıdiller 
ppll. 8a ................ .. .. "~ ....... ....... ; " ....,._.. -..u-g ................................. 
ri liir4ilkl..W auetılercle _.. _... .... .._ . .,.. _.. 
leli Miakil Grap ... map ....... 
._ Ba:r Faat Sirmmia f'I .._. 
.. tloiru .. ıerinde41ir: 

cffidieelerin turla ..... 
mı.lıijferil ....... .......... 
.... lsimww. .... ...... 
... • Bıklil murl.a• .. .... -. ............. ~ 

,latiP~ ......... .. 
t' lhı ... • 

Dr.O.•••• 
Dr. Goebbels 

.-.ae, itlfal' .... 
..._......_ atok rica~e ~ Mıııa iıtlu.wıl ,,.,. 
1İ9de ft - nihayet hunları İltilı· _ __ L ... J-Ll..f .. ft.erNN 
lik ... teniinde ;rekdipıİ!Dİ ... ~ 
....,.,.. ve ,_..Jeketm blll- /afl•k el6i• lıedige 
,..- U7IUD tellbirler ..__.. etmel• tlaflflt dil 
• MAJ;Umetten rica ecleris.» I B l n l!O (A.A.) - D.N.B.: 

St..._ __ • --·- b' . aret • er ı • Ul i Fuat ._1n •- ır lf Füh namına Alman m et ne 
.-ıa....- iatediii veçlıile bugün• bi :::n Nazır Doktor Goebbels, 
ki ıew.lade hal:S. cloğurdUİ'I tap t i akpmı biltün Alman rad
~ ve brqds muelcl•, haJdka.. cuma; es yayılao hitabesinde, doğu 
tea münferit ve pcilanif tedbir• yol~de harbeden ,\iman askerle
lele WlolUDama. cep k 1 k elbiae bedıye etmek için, 

Şimdiye kadar ıerek ihtikin nne ''~ılletınl cımıert bir ıane ae-__ ,_ ibtik" ..-ı Alman ... 
-.ııelmek, praa .... ,.,. a· davet etmiıtir. 
P9 mal ve gıda ekaildiklerini ta· mtya la 27 ilkkinunda baŞlıya -
....... emek için alman tedbirler Bu ne~inuP 1942 ye kadar de
ellleriyetle münferit olarak ve cak, !ı110~ Alman mllletıne, doğu 
'-- da aeç kalarak aluumttır. vam i 8:e 'çarpııan askerlere Noel 
Valai ba aaretle harekette ma· cephes n

1 
pmak ve munzam bır pay 

.-a.:ı.a: H L!..... L .. _ bediyes ya ..... ; 
~.,ok d,...- arum .......- e,mek fırsatını verece. ... r. .... -=--~ biikiimetin es• öd Doktor Goebbele, balıhazırda Af\. 
liJaıMti, vaktinden evvel memle- .1 h1alkının etinde ehemmı -
lleUıt fevkalade ahvale mahıus man al~rda kışlık eJblae bulundu
t.Airler alarak bir nevi harp ha· yetli mı hakkak nazarile bakıhhtı
,,.. ~ matuf idi. Fa· ğuna ~u ve bunların y_urd lçlndekı
•-t ..:_..1...:..... maate...W: heaap ve nı kayı ..t d cephedekılere lüzumlu 
- - lerden ..,.ya e 
~en fa.ıa mamaaı ve yal· ld ğunu iıaret etnıiıtlr. 
ma _.kla da kalmıyarak müte 0 Nu ır sözlerine ıunlan Ulve et-

• • yet daireaini arttır- az ' 
~ - ~et ve PJ· mlştlr~ bu davetimle Alman milleti
nD•he raimen bisim de ikbaat . E~edakirlık duyguaunıı telmih ekt-

• ltJenmisi karmlıkanpk et• nı~ bu dotru olmıyaca -:l = ... _ iltihaal ile istı"hlik ara- mıt oluyorsam )lerlerlmizin iki yıldır, 
--. • • -L-~ • • tır. ÇOnkl. aı t çektilderile mu-

.... mllvuene7i m......-ua IÇlll he g0n ve her ... ka 

... Mtli " fidcletli leclbirler a• b.r edJJirse, yurdun ılmdıye -
'-L· uı--- --L.....:-.:..:- yese t1l ttlJderiııbı yalnıa e-
- - ve ~., ... ~ dar tabanını 8 

• ti ve te • 
.,...... .... 'l ...... edilm .. me mpaı hemmiyeı;ais mahrukmırı ;yi olma-
eWa Hik6met hir mflddet, Fu- ~i 'nUklerdeıı baş a r . . . 
llt sk in dedili siW, münferit "' rgı 1 ıbr. ~le. aakerlerımızın 
.....1:1. .._. sorunda kaldı. :!aı:ı: ve bbrama~lı~e::!:.!:: 
M11• ........ tadil debil• dedir ki, Atman Be!.':ııuna hflkme-
.... ..... amtf ~ ~u tinin temin edUmiı 
'T .... i i ı, her Pn Wra ülla t cd~ebi~liT:·~------::-:-
+tJ"ııa ve ...... a, .... e br-1~ "h• 
" ..... olamıy~ ~ .... Vaşingtonda mu ım 
...... cara kadar ister isteme• .. e 1 e r 
.. ,. ........ ıetti- itte ihti- g ö r u f Dl '* .. .., ... ).la t.r.dcliitll ... l u 1. o r m u 1 

• (~ illifade ederek bap o 
)c ""4 caMOr pili, (Rady ..---ı> - Rooee· 

....._1wmns lae'ine . 0 ldilfl WP e~kte 
velt, Mihfto" JDailtere, Rt11ya 

.,. • .._ ,... ....._._ ve olan Amerika, .alarJmD ellermde 
MıilWe ~ .... ,.._. ve Çin mur~ aekerl ve ıkt18adt 
den IOlll'a ,..,._ 1M11ifni 8bk bulunan ~ merkezden idare 
........ " llattl ....... eki kaynakla~ lf anda bir btıf 
d lerio doiwacıaiı hütlin alç- edilmesi ~ınu~Ser cereyan et 
~ brfıbaJacak llNdaJiette tadanben ın • OT 
-'-"'"~ .:....._ 1 --• ..... -~!.... .ıx.. .. · ·ı-.. etnıiftir• ........, ~ eJ e..-,..... • ..... ı ...... ... .. 

......... ,. it , ..... ~ Wr .. An*... A.) - v ... - ...._ta vere mncat b- Vqington. 20 (A. huluaan A· 
...... tadil ve ..W. e;rlenıelde lan 18-64 ·~.ı: ,...ımalannı 
11 ..... Nllı'ıim Jine Meclil .. merikahlann ... or uc:ihince A
...._ ....._ Nlfit çok doina delPit eden 1ı:aaan; ~ luıv· 
.............. ~Pi'- ..... ord~ uıs eeo ki 

TAIVbtl UKAll vetleri olmal üael• ' 
(Dmım MM/• ı, ._ ı il) Ji. lt.t.k ~ 

1ı :Y.e •anatklrane ~da de- n - ı ı z 1 e r 
B 1 Vftl edell Jtıons~ ~tiellp1ır a 

"" '" 

1 Sovy~tler 
Volokolamsk 
şehrini geri 
aldılar 

U g a r ort .. !raaı. ~ ıau•affalQJI. e· . 150 
Un(e eaaalı bir lQOl ...... ıngazıye 

iktisadi ........................ (B.B.) kilometre 
TiFO 

işbirliği mesafede 
___ ... __ _ 

Polonra hudutları 
içinde kalacak AH ? iki tlklıet'~ı 

Biına talıalckulc 
ettir mele için 
nıiltelcabil gagretler 

aarfetligorlarm11 
~ ZO (A.A.) - Türk ,,. B.ı. 

sar ı...-...ıer1 '""'""* Tirld.. 
De llalprlataa •rasada 

... 
B• •retle 'ftlrld1e ııt dl.fa oı .. 

ralt 19'2 J'llıncla PJ.oUiı: funna ... 
Bulgaristan ela laınir fuarına iftl
rak edeceklerdir. 

(lHVGlllt saAtf• '· alft1UI ş de) 

··································~············· 

ı L -';::;," Ha~erleri 1 

Mindanao 
adasına Japon 

kıtaları 
ihraç edildi 

Malesgada dl1manı11 
mııkao.met ınerlcezleri 

temizleniyor 

Tokyo, 20 (A.A.) - imparatorluk 
umumi karargahının teblığı : 

J apoıt orduauna ve bahriyeltlle 
mensup birltkler 20 ilkk&nunda fecir 
vaktı Filipın[erde kiın Mindanao a
dasına bir çıkıı hareketi yapmıılar
dır. Düımanın mukavemeti kırılJDtf. 
tır. Vaziyet Japon ailihlı kuvvetle
rinin lehınde ltlratle inkip.f etmek
tecr r. 

llo -- Japon ........ 
Tokyo, 20 (A.A.) - İmparatorluk 

Blıpeldl Refik Şayclam 
Ankara, 20 (Telef~mlat - Bir 

aydanberi izinli olarak Meralnde 
bulunan Batvekil Doktor Refik 
Saydam, bugün saat 12 de Riya
ıetieümbur bunal trenlle tehrl
mıze dönmütttir. Ankara Garı, 
Başvekilimlzi karşılamak flzere 
gelen yüzlerce zevatla dolmuı bu 
hanuyordu. Husus\ tren gara gir. 
dikten sonra Başvekıl, yanların-

ln1;ı;. , ....... en· 
Amerilcan iRi 1 .1 

1 

Üç Japon 
kruvazörü 
harp harici 
bırakıldı 

Honı • Konı dii oasigel 
lcaranlıldlr. Kanada 

lcıt' allll'ındaıe luıber gole -umumi karargahının denıı ıu.beai 'Manilla, 20 (A'.A.) - Uulqark 
bildırl,or: Amerikan orduawıun t.ebliiı: 

J al)Oll denli tayyareleri 18 llldtl- Emın bır menHdan alınan haber • 
nunda Fllipinlerde Do adasına baıı- lere göl'e mÖhlJll Japon kuvveileri 
km suretlle bir taarruı yaparak iki Davao'da karaya tıkarilmıı ve bu
büyflk tayyareyi, bır hanpn ve bır rada 6ğleden evvel alddeth earpış -
benıın deposunu yakmıılardır. , malar otmuıtur. Davao ahaliaınin 

Britanyalılar Derne 
ve Mekili şehirlerini 
iıgal ettiler 

Millfler ı:eplıe.i 6W ~ole 
noldalarila 11•ıldı 

Kaime. 20 (A.A> - Orta
tark İngiliz kuvwıtleri umumi k.a 
rargabuun tebliii': 

te rast an 
Deme ve MekUi)'i igaJ etnüt
lerdir. Deme bava meydanında 
ele geçen 40 dütman jayyaresi 
tahrip edilmiftir • 

(D•1XlttK aalt.if• 1, rittı1& 1 ıü) 

--Sivastopola karıı 
umumi Alman 

aşladı ----
Danetz 6ölıeailule So .. 
1car,, ltiaunl11n ..,..,,,,. 

lalcqaf ·flllı~W••~r'.~~~L~,~ 

liii: 
Şark apbeeinin merkez blilo. 

sninde, anudane -..uharebel~ dit 
vana etmek.ieıitir. 

0üfftl4n yemden ag zayiatil 
uiranutbr. 

Barentz deıQinde bir ;ileM 

O kutlar bu ders yılrnda ~~:e;::~~ 
da gece bir çarp1fllla olmbfh• 

e r k e n m ., t a t ·ı ı e d ı· ı e c e k ? ~~ı!~::k~~r:ju~;i:~~~ ~ 
1 file haaara ugratılmıftll'. Alman 

muhripleri, aalimen üslerine ~ön. 

-----------------------• müşlerdir. 
Ankara, 20 (Telefonla) - Bu ita sGre, okullar talimatnamelerine 

ders yılında bötün okullaran erken uyarak normal tatil zamanlarına ka 
tatil edileceği aöyıenmektedir. Maa- dar deNlerlne devam edeceklerdir. 
rif Vekiletuıden aldığımız malüma- (B. B.) 

SivutQpola ır...,. umumi taaml* 
Möskova, 20 (A.A.) - Tan ajab. 

sı blldlrl:ror: 
(DMICI• Mlrff• 1, nitvw 4 deJ 
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EDEN 

Churchill 
Kahireye 
sitmiş 

Peyami Sa/anın Yazısına 

Eminönü Halkevi 
Reisinin cevabı 
oaı~· ...,_, .,. • .,.1-,,.,,,.., ,,.... tw. litı tlii• nwı 
~ lııtı """"1&"""' Htllk•"'111• ,..,,.•&dit c Y ttd Nt't > 
~ McıM ,...,.,_. utiltdaf ecı.. ""' ,.... teRM 
•CıMifd. B.u..vt B.w Doktor Ya'*' AkclGa, .,.,tdaki 111wf4"&1 
-~.,..,.p~ . 

Filtplnlercle Delmonte hava 6ssd- büyük btr kıamı Japondur· Bir habere göre de Eden 

Çok cteterH pseteııizi• ıa birin- ntl Balkm dersial detti, Qlık ı.. 
clklnun 19'1 tarihli sa11smda çıkan tanbul Halkevlerl mecmuasıdır. Ka. 
cEminönO Halkevtnden beklediii- p&fının iç aahifealnde iıslmlert 7asıll 
mis> baflılıılı mı. bana idaresi me- İstanbul Balkevleri Dil ve Edebiyat 
auU1etini taşıdığım dergi ve Halk. Şubeleri m6meuillerlnin itt'ri'k V9 

evl hakkında birkaç ıaoktayı aydın- yardbile ~ılır. İdan edenlere 
latma fırsatını vermiı bulunuyor. ve yazıcılara ne halkın ltese n, 
Her teJden 6nce bu vesileyi •erınlf ne de baıb bir kaynaktan bir ko. 
olan yazınıo kıymetli muharririne ruı bile verilmes. Klitt ve ba iki 
tqekkOrleriml tmıanm. para.andan bıatka ma•rafı yok ur. 

(D""°""ı Nlaif• ı, n&~ ı "-> (D•1HMM eaMte ı, *"" • •> aslc•I m/UalcereZ.r ü;in 
=============-=======-===== Mosk.011tıda 6ulıınag•rlllllf ~==~=~!!!!!~!!!l!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!==:t ,; 

'
.. t b l B r Vıcby 20 (A.A.) - Church1ll'ln • 

1 

• 

L - cYeal Ttlrb phus Em.ini- (V--...ı ealdf• 8, ritu11 la) 

S Q n U Q 0 SU ıtahtrey~ cıttili ea.,tua do•qm.ı.ta Resi111ll Yeni Kiltiipluınel E6iiai!JI': 1 
dır. Mumall8)'hta. orada .._ ~ 

dün toplan ı ~~1§. Rus~:Sharbi 
_.....___ yetlerinin qttrlk edeceti bir konfe-

Ôlen izanın mühtaç ailelerine 7apılan raua rıyaaeı ~:tır. Birçok resim ve haritalan baYidir 
1 ardı m azalt ı I mı yaca k Amsterdam, 20 (A.A.> - ır.oıom- Yean a Sllerm•n 8dkt 

bip raciJoaunun veNlli bir habere 
g6re, t~ Hariciye Hasın bası 

Geçen ~rtesi Baronua PPreitlliinde Baro l,jr toplanb daha. aılterl nıllıakerelere lftirlk etmek 
tsia toplanbda bitirileaıiyen aa ,_pmıftır. tl te M08kovaya gitm.1ftir. Pabt 
~cliiW b .. ..._lcJer içia Az. aeçjqlı p r.l(J nn topf& 'l ...... -Mn~ WI\ "l\lftıwtte-
6 · ıidı vekili Alml. ~ Ço.,... __,. f,i _,._ " ~ • 

dl 

Yakında tıkaeakttr 
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1 ~m.ta'ait Pa~ ı Kurbanlık Mecliscleki son müzakereler 

~a;t:a::;a~ n;li:e:::ı~a-::ı~::,h Baz~::::~~:mt Hariciye ve Ticaret Vekillerim ·zin 
beğ;;;;.e;;;;-.-B-~;;-;;~;~u.~;:i~ ~~;~§m~~~:~§... Meclisde mühim beyanatlan 
Z amaJUJllD müııteml dalkavu- Erbab yıızarlarırnwia bile miub sebebile IOll gOolerde tehrim1ze Jı:IU-

fu: muhayyllesının dibı kurumıya baş- liyetli miktarda koyun gclmiye bq.. 
lh~ padifGAttıa belJci cK1'fltı lamıftır. Fakat bunun böyle olma- lamıştu. Şehrin civarındaki atıl ve 

tutUfa sına kızmak btt)'uk bır haksızlıktır. otlııklarda şehrin ihtiyacınd~n çok 
d P 1 fazla koyun birikmiştir. Bu sebeple 
cmı~ as fik --------------eıh:ın yangını ö-

h b d Server B E D I
• bayramdan l!IOllra ri :fiyatlarının 

ar .n en l!Onra nünde kalıknhayı 
b mevcıat narhtan qoğıya ineccti 

u mısra eslı:ı mi- basmalı: için fnsa 
•-- •·• -------------- tnJnn1n edilmektedir. nıısını .... ybcı.w; nın mızahçı di!ğil, 

Çunkü o koskoca Okyanus, kenarın- dell olm sı gerektJr. Mizah mahar _ 
Diğer tııraftaı:ı bazı kimselerin 

semt semt dolaşarak şimdiden kur -
dnn alev alan bır )at.ak çarşafı glbı ı ırlcrımız, her ne kad r hınız ısır- ban derilerine talip olduklan ve fi. 
tut.uştu. Su ile ateŞıı bu kadar yan gan ve ınııafsn mızııcta ınıı:ı.n anın yatlar teklif ettikleri anfa~lmışbr. 
;rana, hatta ic içe oJduğu bır savaş da, Roma ya ark n riib3 b çalan Te A~kgözl<!rin bu teklifleri derilerini 
go ulmcmııtır. 1 k >ıkahııyı b ıın' ' e ~ Hava Kurumuna vermeyi itiyat e -

ron kııd .... r "le wl m, f f .,,,,~j I dinmiş olan halkımız arasında fe:na 
Buradıı yalnız ta- ne de çı mdırlar. • !3 ~ 

_--\!]-- biatın değıl, :FranSlZ İd rt' edı:;o lar Su- LJ(; l bir tesir uynndırm!Jbr. 
f\~ dıllnın de ikı tez.ııd ya, sabuna dokunma .;[~7,_ Dahiliye Vekill 
~ ı, kutbunu biri ştırcn d n l z y aın ı: ve tr..'fJ 
J ~~ hır kader şakası var: btı mizah dn\a ınd n ,ehrlmlzde 
ı_ ..... - "' ·~ <P Ç ınk!i pn ifil (p nmın ak le çıkmak ~ Dahlltye Vekili Faik Öztrnk, dtin 
~_.... cı! que) ayni zaman o kadar koluy hır ecv mı? sabah Ankaradan ıehrimhe gclmif _ 

da b:trrşa n:sbet ifa- Artık m zahçı ar lç n guldtirmek Ur. Vekili Hnydarpa.şa garında Örfi 
de den bfT kelimedır. cPaslfık sa- değıl, sadec bu <llinyn facia•ı onfin- idare Komutanı Korgeneral S:ıblt 
v şı> terkiblnı bu manada tercüme de oknyuculan a latmnmak bir gn- Noyan, Vali ve Bdediyc Reisi Dok

etmek ister eniz cb:ınl} sava~> dc
mege mecbursunuz. Japonlnr d:ı 

Uzakdoğada banoı ve ıstilaan sağ

lamlamak ifln aavattıklannı iddia 

ye olm!lftuı. On kurırs" bir mizah tor Lütfi Kırdar, Vali ve Belediye 
mecmuası alıp her ııatınndan bir Reis muavinleri, Emniyet ltludürü 
kahkaha bekliyen milnekkitlt:.re ııora kn~lıımrş]ardır. 
rım: Espri o kadar bol ve ucuz. bir 
şey olsaydı kendilerinde de biru 
bulllllmaJ. mıydı? 

ettiklerine cöre bu dil tezadı onlıırın 
lehine bir mıına alıyor. Fakat ben Bukedar yokluk 

içinde ••• 

100 kasap ihtikar 
suçilc mahkemede 

kendimi bfldım bılelı her :nesil, ken-

dinden sonrakini barıen kavuştur

mak için haıbcttJğıni ıı~lC!!'. Her 

nesil bunun için ııııvaştı~ına göre hiç 

bh nesle bant nasip oJmıpcak. de
mektir. 

Allah saklasın 1 

U zakdoğtı coğrafyasını da öğren 
mege bns)adık. Fakat bu ders 

ler pek çetın: Adını bellcmeğe mec
bur olduğumuz adalar sayısız. Hem 

de ba adaların adı, ecinni isımleti 

gıbl çetrefil ve ııca

yıp. Bnkıyorum, bi
ııl m gazetede ~ al
t.I baş, Buyuk Ok
ynnua h!ıntasının. üs 

~.it,. ,,. .. Jr tunc eğilmiş, cKı -
~ 1- ç n-pan - tın-Kang-

Pın gibi tuhaf 

M eselA her mizah mccmunsı gı. 

bi aruda bır neşesini kaybe -
den Akbaba, gon sayısında, nıç1n ~e
kiz snyfaya indiğinı filyle izah edi-

hcsabınn devam cdebflirız: 
cİyi nükte, ~·ok. Fcnıı nükte. yok. 

Yeril nükte, yok. Avrupa nüktesi, 
yok, Ucuz nükte, yok. Pahnlı nukte, 
yok.> 

Burufan ~ir müddet evvel bıw pt;. 
rakendect knsaplann ycılsu%luk ynp. 
mak ıurctfie fazla kar tıınıin ettik.. 
)erinin farkına vanlması ftıerine 
Fiyat 'Mürakabe Teşkilatı tarafın -
dan Gedikpaşada bir kasabın dük.
kunmdıılf ddterler flserfnde tetki
kat yapılmış ve 8 ay zarfında 10000 
Jıra gibi gayri lft(!Şl'U bir ruanç tC.. 
mın ettiği görülerdı mahkemeye vc
l'llmişti. 

Bu sabada araştımuı.larıruı. büyük 
bir hızla devnm eden teşkiHit yeni
den 100 kadar kasabın deftQrlerlnde 
ynııtığı tetkikat üzerine bunları ad
liyeye vernılştir. Bu kazapların dd
tcrleri mııhkeme tarafından bir ehli 
vukufa tetkik ettırilecektlr. 

Tasarruf haftası 
eona erdi 

Hariciye Vekili Şükrü Sara.çoilu 

Meclis müzakertlerlrnı aft tafri/4-
tın Uk kısmını dünkü nüshamızda 
nqreımiftik. K omış~ geri h
la.11 kısmmı dıı lıııvQ• okıtyvcıılıırı -
mco bildiriyoruz: 

Ticaret Vekilinin beyanatı 
Ticaret Vekili, hallan ..,e orcla -

m0%UD hububat llıtiyacmı tenin et
ınek tizere hökUmetin ııtoklan koru
malı: ma.ksadile bir taraftan istihsali 
arttırmıya karar verdiğlni, diğer 

taraftan da istihlaki tahdit etmek 
karıırını alırken mevcut olduğuna ka 
naat cet.lrılen gizlj :maddeleri mey
dnıın pkarmayı bnulaıtırdığlnı 

80ylemie ve ezcümle demiştir ki: 

c-Bu kanun )Ieclisi llfcc kabul e
dildiği takdirde hllkümet lüzum ve 
zaruret gorduğil hallerde ibUyııç 

mııddelerirıi değer fiyatlarını vere. 
rek bunlara el koymak ve aramak 
salühiyetinl haiz olacaktır. Eir vo
t ı:daır.ın kendi fbtiyncını tamamile 
k~dısne bıraktıktan sonra ellnde 
kalan fazlasını liizum hasıl oldu"u 
takdirde değer pnhnsilc elınden alıp 
İllT'me h zmcüne hasretmek devletin 
tabfatilc hem hakkı, hem d" vazife. 
s- ir H k et Büyük fec ısten bir 

s ler çıkarıyor •e yastığın fi•tunde 

taht.ıılcunau toplar eib ı:ıarn.a\ı.ları

run ucunu barltanm inJı anıklı a

ear n yığını şeklınd€kı adalan üs

tOııde ~drı1yorlar. Postek1nln kıJ

larım sn~ maktan daha zor olan bu 

iş n dogurabılcceti neUcclerden. 

Tanrım, bu arkadatılan korusun! 

Nukte yerine, onun tam zıddı, öf
ke var: Kağıf.tıya o!ke, matbaacıya 
öfke, klışeclye öfi·e, bayie öfke, mü
vez.7.ı.c fkc ve m lu imk"n uı bır 
hale sokan daha n cc nice 'kım<ıelere, 
nice nice kayıtlara ve ~arUara öf
ke 1 

Bir hafta en-el taliye Vekili ııaHih y t ıste.,.k n toprak tlrunlerı. 

Mlzahçılarımızı 
beğenmlyenlere 

B azı ınecmuaJarda mızah(ılara 
bOeum edıliyor. Yapılıın ten

ldtler doğnı, fakat... halam:dır! 
Doğrudur, çünkQ son zamanlarda 

Akbaba yulnız kliğ'ıt yokluğunu 

itiraf edebilı •or. Ben kendi hesnbı

ma buton ) kluklnrı açığn vurayım: 

Kağıt yok, neşe yok, mn yok, okur 
yok, yazar yok, ve bu kadar yokluk
tan da anlıyan yok. Olmayınca da, 
elbette, mizah yok. fkı yoktan bır 
var çıkaran Nabı bıle, bu kadar yok 
onunde ancak bu tek hccelı kelimeye 
yine tek heceli ığre.nç bir kafiyeden 
baeka bir ıcy butamazdı ! 
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Tatrlkaııcs-aa Ya.ıan:KANDEMIR 
Ruslar yalnız ıaaa yıhnd;···9·~h~·;~·d~ .. ·;~·· 

milyon rublelik mal aDtmıflardı 

Yoksa l~ler böyle olmazdı. Elbet-ı rafında kend sine doğru yolu göstc.. 
te b1:_ gtin ~elecek. onları da aramız- ren. llınttcn gelen lngılb.lerle, be
da gorecefis, O uman, bu sözleri- rlden gelen Ruslar ara ında bitaraf 
ml. hatırlayınız.} 1~te Paşam, şımdi bir s.iyaııct t kıp ctnıe ını tavsıye 
.Wn karemızda atamın bu •ıclyet eden böyleli ı 1 el ld 
L- • • ızcrun yo a yü. 
a.udar kıymetlı a<ıZ!eri~ baılırlıyo- riitmesinı ı , ıl rı birer bi 
~> . ~~ 

. tı, lı:estı, öldu rd ı 'e h pıshanıı kaç-
Enver Pap maluundu. 8,öyllye- kını senen1erle baş başa verdı 

tek hiçbir ıcy bulamamış gibı dar- Derd1 ııade para ıdJ. Çok para rıe 
cun ve dalgındı. Sade: tara~tan ~Uyarsa, 0 :vana eğiliyor-

- Kaç ıcne evveldi?. , du. lngillzler de Hlnddeıı az feY ge-
Diyerek etnıfına bakındı. tlrmiyorlar, az para kazandırmıyor-
- Altmış yıl... dediler. Altmıe lardı. Fakat burunları kaf dağında 

yıldır esiri%! fd" R ı. uslar gibı tatlı dJl dokrnesinl, 
Bir ihtJyar, yerındcn hafıfçe doğ- güler :yüz göstermesini, oqayıp sev 

nılarak: meslni becereıntyorJadı. 
- Hayır .• dedi, ferah ferah :yüz Bi.zıınkllcr, bele Emirler pöhpöhe 

Fuat A1'r lının bn· nutku ile açı an nin 1 t } alını arttırmnk ve m :;tah. 
Yer J lalliir v Tasarruf Hııftası sılier m1ze lıu k olçfide •ardım et-
dun akşam nihayete emuştir. 

Bir damat kayın 
pederini 12 yerinden 

bıçakladı 

mek tedb'rlerinl de beraber almış. 

tır. Üçuncu bir tedbir olarak müta
lea cttiğım'z, stoku meydana çıkar
ın k k i'il' ti Mecli ı iillnın de ve
recc-ğ" mezuniyete bağlıdır. HOku
met bu tedbırleri nlırken ve hunu 
Büyuk Millet Meclisinden rica cder-

EvvelJ.; glin, Şehremininde bir aile ken bir taraftan müstahsilin ıstıh-
sallnf taşvlk bakımından, diğ'cr ta. 

facıaııı olmuş, byınpcdcrı ile geçi- raftan da milstahsfli korumak ve 
nemiycn bl.% danuı.d, onu tam on ıkJ onun kalkınmasına hlmıct etmek 
)'Cnnden bıçaklamıetır. mıık dile ve hububatın kf1~una 

Şehreminiııde Uzun Yusuf mahal- memlrkctin her tarafında dört, beş 
lesinde Hüsameddin camı ııokağında kuruş bir fiyat zammı yapmıştlr . 
ı numaralı evde oturan Hacı Meh- Yurdun ihtiyalçanna kolaylıkla 
met. ayni aoltakta 18 sayılı evde o- cevap verilecek 
tannı damadı bağırsakcı Kadri ile Hiç eüpbe yoktur ki köylülerimiz 
UZUD amımdanberl dalma attz ka"- ve mOstahsnimlz Mcclısi illi bu sa
rası etmekte bazan it yumnık ve lihi,;etı bıze verdiği takdirde bu 
tekmeye dalıi çıkmalrtadır. saliıhıyetı istimal etmeden ..,atan Ye 

Kızının rahatını temin etmek fçln milletin lllt menfaatini gifallnOnde 
damadılllll a ufak bU kusurunu af. bultındurıırolc memleketin ihtiyacı -
fetmeylp kötl teraıt içinde ybüne na kolaylıkla eevap ..,enceklerdlr.> 

Y11ra Hacı Jılehmet, nihayet d6n Mütalealara cevap 
Kadri ile k17uı1a bir mücadeleye Ticaret Vekili bundan sonra Ucri 

sürülen mütalealara cevnp verertk 
şunlan söylemiştir: 

tut11f1ıaaı. talwnnıtn~ ttıkenen da -

mad Uıe iizerinde taJ1dığı bilyuk sal

dırmayı çelı:ertt bympedenne Hl

dırmıftJr. Neticede •ltcuda deHk de

şik olan bympeder kanlar f(lndc ye 

re Krllmlt. damad da bıcatını te -

mizleyip tekrar beline yerleştırdlk

ten aonra eYdeıı çıkıp g1tmiıür. Der

bııl celbedden imdadı aıhht otomoblli 

ağır ,Jaralı kayınpedert Goreba has

tahanesine gôttirtnüt ve tedavisine 

başlanmı~tır. Eli tncaklı damad ise 

az bir müddet ııonra polıa tarafından 
yakalanmışbr. 

c:Mazhar Müfit arkadaşımızın buğ 
dayın temin edilmesine rağmen ek. 
mek tenıabnın birçok yerlerde 'ka
nşıklılrı mucip oldu!u hakkındaki 

ıfııd lerl b zan hakikaten viiki ol • 
maktadır. Fakat arkadntlnr demin 
de arzettlğım gibJ hfikUmct bir çok 
miı~kiiliit ve bazı mahzurlarına rağ. 
men bir taraftan stoklarımızı mu. 
hafnza etnı~k. bir taraftan da bu 
tevz.ıatı wm bır intızıım altına al
mak maksadlle bu ekmek işinde kar
ne usulünü tutmıya karar vermiştir 
ve iki baçuk aydanberl çalışarak bu 
nun hazırlığını ikmal etmiştir. Va. 

Ş. Saraçoğlu diyorki : ................................................................................ 
Hükumet, zaman zaman 

bile, suçluları 
ceza landır mıştır 

ha ta edilse 
şiddetle 

tıındaşlıınn böyle bir tedbirı seve 
sen kabul edeceldcrlne ttiphemiz 
:yoktur. 

Rasih Kaplan arkadaşımızın ev
vdcc mevzu olan ve hcı mtiıtahs1lln 
yüz kiloya kadar p:ızarlardn mal 
gntm:ısına imkan veren karnı !arın 
devam ettirilmesini istediler. Nlha-

istedilerse verdik, kanun istedner, 
verdik, salahiyet istedıler, verdik, 
p:ıra istediler, verdik, fakat bcklc
diğımi% neticeyi almadık ve bekle. 
mekte devıım ediyoruz, dedller. Scız

lerile, Mazhar Müfit Kansu cÇo
ruh> nun yokanda bahis nıevzuu 0-

lan tenkttlerine temas ederek hükı'.'l-

yet arkadaşlar kararlar iht yaca rı etın b:ıbis mevzuu tenkitlerin işe

göre almır. Şayet hiikümet, berhan- reti dahilinde, çizdiği hat dahlUnde 
gi bir şehrin, herhangı bir kas:ıb:l- çalıştığını, wınan zaman hata edılsc 
nın veya lıerhangi bir koyi.n iaşe blfc bir suçlu görGldüğünde merha
i~ini doğrudan doğruyı:ı kendi üze- meUfzce cezalandırıldığ-ını sorulan 
rine alırsa elbette böyle bir yerde her noktanın hesabını açıkça •enne
ıcrbest pazar mevzuubahs olamazdı. ğe tuı:ı:ır olduğunu, biküınet denilen 
Fakat fst1hsııli ancak lhtfyaçlarmn mlessese, latfzaha çeJdTdflrçe bu nevi 
kafi gelebilen veya istihsali Uıtiya- isUubı memnuniyetle kabul ettiğini 
eına kili gclmiyen yerlerde ,zaruret beyan etmiıı ve eğer taraflarından 

ve icaplara göre tabii bu gibi ted- böyle bir şey vak! olursa ııoracakları 
birler müJihaza edilcbillr. ıunllere daha ziyade memleket men-

Memur ve tatbikat meselesi fanti lçln cevap nrmiye hazır oldu-
Yine Mazhar Mii!it arkadnşımız iumtızıı hınunınmda tekrar ediyo

memur ve tatbikat me-nn üzerin- rum, demiotfr. 
de durdular. KendileıiH tımdıyc Bundan sonra yine Mazhar Müfit 
kadar l-İflli Korunma kanununun Kansu cÇoruh> •e taJdben Bqvekil 
istihdaf ettiği ınaksatlann tam is- Vekili •e Hariciye Vekili Şiikrll 
tenilcıı ,ekı1de tabakhık ettitıni 8araeoğlu tekrar Jdtnıüye gelerek 
iddia ve ifade ile cevap verecek de- ıöylmIJı:leri .a:derle aralarında g5-
ğ11ım. Fakat. mevcut elemanlann ve ıilı ib'lıarile esaslı n ihtı1ifh bir 
mevcut memurlann maksadı fstfh.qal nokta olmadığını söyl~ler ve u
lçl n ellerinden geldiği kadar iyi ni- mumJyet ıtı'barUe temennllerindekl 
yetle ve iyi fikirle çalıştıklarına bil. mutabakatı müı.ahede ederek &azle
hassa itimat buyurmalarmı rica e- rine nihayet -.ermişlerdir. 

denm.> Bundan sonra kannn liyihası he.-
Şükrü Saraçoğlunun beyanatl yeti umumiyesi reye konarak. kabul 
Maddeler okunduktan ııanra; Bıış- edilmiştir. 

vekil \'ekili ve Hariciye Vekili Şük. Yine Meclısln bugünkü toplantı -
rü Sarnçoğlu kQrsllye gelerek ~u be- ıında 7 binncikanun 1939 tarihinde 
yanntln bulunmuştur: ve muteakıp giınlerınde vukubulan 

Ark:ıd::ışlıır; uzun gfinlcr bir çok yer sarsıntısında felakete uğrıyan
arkıı.daşlarımızın yardımlle üze.,.ındo lnrın kurtarılmasında fevkaliıde biz 
çalıştığımız mndde!cr huzurunuza meUerf görOlen bazı mahkümlann 
geldi ve birıır birer okunarak kabul cezaJannın affı hakkındaki kanun 
olundu. Yalnız daha evvel kanunun layihasının birinci müzakeresi ya -
heyctr umnınıyqi hakkında k nu pılmııtır. 

oıırken soz alan muhterem llfebus Meclis pnzartesi günii toplanacak-
taıhar Mfifit arkadaşım, bizden ne tlr. 

Şehrin münakale 
işlerinde kolaylıklar 
Tramgag idaresi ııcuz karneler çıkarıyor 

Aktarma biletlerde de yolculara 
hazı kolaglıklar yapılacak 

Bir motörcü 
parçalanarak öld Ü 

Haber aldıiunız,a &öre Tramva7 
İdareai 26 yapraklı karneler çıkarıl
ması için tetkikler yapmaktadır. Bu 
suretle tramvaylarda para bozmak 
gOçlükJerinin önüne seçllmiı olacak 

Diln akıam Yaikapuuıda feci ıtır. Biri~ci mevki için 200, ikinci 
bir kua Det.Kesinde bir mot.ör'ü e- mevki içın 125 kurup !atılacak olan 
:.Herek derhal ölmüştilr. bu biletler halka yüzde 4 gibi bir 

Hadise şöyle olmuştur: 

Yağkapanından Marmaraya açıl

mnk uzere 120 tonluk motörunü ha
rekete getiren ınakinıııt İbrahim oila 
Mehmet, makine işledığı bir sırada 
volanın arasına sıkışmış -.e ıkl üç 
saniye ıçinde ezılerek parçalanmlf
ve olmfışt.ür. Adlıye doktoru ve 
müddcıumumi vak'a mahal!'ne gele
rek tahkikatı yapmıŞardır. * BiR }ŞÇ} KIZ PARMAKLA
RIN/ MAKiNEYE KAPTIHDJ -
Feshane fabrikasında çalı,Jn Gül
süm isminde bir kız, evvelkf gfln. 
dikkatsizliği yüzlindm üç panrıafl
nı nınkineye kaptırmıştır. Yaralı, 

Balat hastahanesine kaldırılmıştır. 

kazanç temin edecektir. Bu karne
lerin 20 yüne kadar &atll}a eıkanl
ması muhtemeldir. 

Mevcut nlzamameye göre aktar

ma biletlerinin kullanıı tarzı, ak -

tnrma yapılacak istasyon, haUann 
bitle ve fltisak noktalandır. 

Mesela Şişliden Bebeğe kadar gi

decek olan bir yolcu Şişli _ Tünel 

tramvayına binip karaköyden aktar 
ına yapamazdı. Bnndan böyle mu. 
kar nizamname kile alınmıyacak
tJr. 

Bu hal ise yolcuları bilbuııa kıt 

günlerinde muayyen tramvay araba

larını beklemekten kurtaracaktır. 

çeşit çeşit mevzulardan bahsederler, 
•akün naaıl e~titiııi hiuetmealer
di. 

dum duymazlığı azala~tt yerde ar
tıyor; Asudenin, artık tam bir genç 
kız hassasfyetlle çarpmıya başlıyan 

kalbi, beslediği daygulara mukabele 
garmedikçe, kızcnfızı J'&vaş yavae Ferhad, Handana tesadüf etmeden 

111 oldu, hatta geçti bile Paşam. alı'1Jlıelardı. İngılizlcırtn sert, taba, 
Esaret yalnız topla tüfekle gelmez, soğuk ınııamelelerinl beğenmiyorlar, 
tticcar kervanlan1e de gelır. Birçok hem çok veren, hem yaltaklanan 
yerler gibi bize de öyle geldi ıete. Rusa donüyorlardı. Size bir misaı 
RuaJar yalnız Buharaya 1828 yılın- arı.edeyim Paşam: İngilizler Emire 
da 10 mllyon rublelik Ucaret malı ya:r.dıklan mektuplarda (Cenabı ili 
cetirip sattılar. Bızimkiler bu mal- Emirı Bahara) dıye başlarlarken. 
lara, onlaı da verdil:.ıimiz para pula Roslar bakınız :neler yazıyorlardı: 
alışblu. On sene "o:nrn bu Oç buçuk (Hikmet ve şeriatın bnyük himısı 
mllyon rubleyo çıktı. Paranın itle- Cenabı ili, kilşuru kDşa, Emir! tı-

Edebi roman: 72 ................................ 
melankoliye doğru götfirüyorda. epey zaman enel, Asudenin kmdi-

Yazan: Sermed TALAY tki genç, eskisi gibı, yine sık sık sine karşı oıan zaafını hissetmiye 
buluşuyorlardı. Hiçbir zaman, arka- baılamışb. Fakat, bu çocukhık ar
daclıktan llteyc ,,_...,.,iyen münn•nbet kadatile, kendin! bUdJ bileli devam 

medlit'i kotuhik mfi var Paşam? He- h k zam, a anı muazzam, ilim ve kn 
le cahil ar arasına bol bol sa-. ali .... m n menbaı, nizam ve şöhretin 
11lan pnra, her ıatcdiğin1 yapar. merkezi, dünyada emnO selametin 
!ete Ruslar da ılk zamanlarda ·lna muhaf "l.h ızı .. a azretı Emir Nasrullah 
bel bağladılar. Bır giln geldı ki, bu Han hazretleri Allah ııi%ı taht ve 
Eavallı mflleUn, ba~nda (Emir) dl- tacınızda ebediyen mabafaza etsin.) 
ye taşıdığı adam, her şeyin!, dinini, tık 
·- zamnnlarda iki taraf arn•ında usıanını, şerefini, namusunu unuta- .____ ..., 

uuaılıyan Emir, bu tatlı dillere dn 
rak bu ülkede Rus sermayesinin ko- k ı ~ 
ruyucusu ve milm~ili balldL Et- -~~t1.ı arak nJhayet Ruslara meylet -

- (Dıva.mı """) 

- Yool Ne mfinasehetl Bir rii - N h .. .,..,,... ....... ed · - e yapayım, oraaı oeuma gı- leri, artık, ~ukça duyguların ten- en samımi münasebeti, kalbinde 
vanın yanaını een görmüşsün, ya - diyor. o kadar ko-klu- e J • tem' b' . . t!sınden ibaret dertleşme safhasın- Y r eşmıı ız ır 
nsını ben. Köpek ııenı kovalamıı, - Mükemmel vallnht, hıç dıyecc_k I dan çıkmış, hi,.lerl bliY. üten, üzüntü sevgi halindeydi ki, onu oradan sö-
knçıp kurtulmu•, o ,.imenli"- uzan- k s "d ta 1 " ' ku- t k i ı · d 

y " •"" Y~ . en .. e ısmar ama ruyıı go-

1 

mevzuu bile olmıya değmez hadise- P a ma , yer ne, e nsıyete aya-
mııeın. Ben de aenı nnya arıya, o- rüyorsun .. Uykuda canın sıkıldı mıy- !erden hlisran duyan genç kalbleri. nan bir gönül bağı koymak, delikan. 
rnya kadar gelmiı, ayvayı sana ver- dı, ver elıni çimenlik! 1 in, icli hislerıni bir.bırlne dökme !~ya pek aykırı ıörünüyordu. O, 
-nişim. Zaten o çımenlıll-i tanıyorom. ı Asudeye hl b1 b' k d .,. Gulüşürlerdi. Fakat .nsuden:n gU. fnslı lın .. Jamıştı. • ç r zaman ır ar a a.-
Senı her zaman orada bulabılirim. ...., tan daha b k zl b k lüşil, nedense, Ferhadınkl kadar ıç- Ferh:ıd, .Asudeyi, ekseriya, mlsa- aıı a go e a mamıştı. 

- Sahi, tanıyor musun? Nerede? 
- Nerede olacak, senin rüyanda. 

Ben •enin, hiçbir rüyanda, su kena
ı'lndaki o adam boya rlmenlilcten 
bafka )'erde dolaıtığını ~örmcdım 
idi 

ten ve istekli olmuyordu. Genç kız, fir sa or.unda bulurdu. Genç kız, 0 • Nazarında, bu genç kız, cinsJyetle 
sonunu bır türlü, lst~diği ~ekllde nu görür f!örmcz, gözlerinin parlak- aliikası olmıyan bir vücuttu. Dert! 
baflıyamadığı bir hu yayı mütema- r lığı yı zlınu aydınlatır; kalbinde, ortağıydı, iyi bir arkadaştı, sevil -
diyen zıhninde dolaştırır gibi dal- tatlı b r rdecan duyardı. Ö~leden meğe gerçekten değer bir lnıandı. 
G'Jndı. ı sonra bulueurlar, ortalık kararınca-f Pakat o kadar. 

Seneler geçtikçe, Ferhadın vur- ya kadar, kah kitap okurlar, kih (DIM1M ww) 

I -~ A • 

SiYASi VAZIYET 
~. ' .. ·~~. 
Mindanao ve 
Yeni Gine 

i ncilterenin UzakfA"k dona• 
maaınm üssü bulunan Hons• 

Kons'ım merkezi Viktorya kale
ainde dündenber; Japon bayrniJ 
dalgalanmaktadır. İngiliz kuvvet
leri ıerideki dailara çekilmiş ol• 
duklarmdan henüz teıiim olma• 
mıtlana da bilkuvve arlık bu İn
giliz müstemlekesinin akıbeti ta• 
ayyün etmİf bulunuyor. Hong • 
Kong'un askeri ve iktısadi kıy• 
metinden sarfı nazar, siyasi ve 

Hong-Kong tam yüz sene Çini 
baskı altında bulundunnut ve : üs 
milyon nüfusu olup idare merke• 
zi Kanton olan Cenubi Çin ülke
sini İngılterenin bir nüfuz mmta• 
kası haline getirmişti. Çin devle
tinin en ufak bir muhalefet ve 
hareketi, Hong-Kong' daki İngiliz 
donanmasının ve askeri kuvvet• 
lrrinin müdahalesini celbediyor
du. Burasmın ziyıu, siyasi ve pres 
tij noktasından yalnız şimdiki 
ha.rple değil Asyanın istikbalinde 
dahi daima tesirini gösterecektir. 

Filipin adalarının yan nüfusu 
hıristiyan ve yansı müslüma.ndır. 
Hıriıtiyanlar Luzon adasında ya
fam8ktadırlar. Şarki Aaya.mn 
halkı huistiyan olan yegane mem 
lekeli bu adadır. Müslümanlar 
Filipin adalarından Luzon'dan 
aonra en büyüğü olan Mindanao• 
da y•maktadırlar. Mesabasl 
95.583 lu1ometre murabbaı .e 
nüfusu yanm milyona yakındır. 
Dünyada sahilleri en ziyade gi
rint:Ji ve çıkmtılı olan adala.rdaıa 
biridir. 

lspanyoJlar Fi1ipin adalanna 
ketif ve zaptettilderi zaman MiD
danao adası. ahafuine Faslı ve 
Endülüslü müslümanlar gibi aynı 
dinde bulunduklarına bakarak Me 
raketli minasım ifade eden Mo
raı aıLn. ftl'lllİf)erdir. lıpanyol
lar, asırlarca bu müslümanlar ile 
harp ettilıh:ri halde bata çıkama• 
ddılanndan bunlann dahili itleri
ne ka"fl11alrtan ~lerdir. 

FiJipin adalan Amenl<aya ~ 
tikten sonra Amenlca misyoner
leri Mindanao adası ahalisini Hı
ristİyan yapmıya kalkttmalann
dan galeyana gelen adalılar tam 
yirmi stne AmeriklıJarın askeri 
kuvvetlen1c çarpıf11tt~ardır. Şim
di Japon kuvvetleri Mindanao a• 
dasmm cenubundaki Davao kör
fezine büyük ~keri kuvvetler ih
raç etrniflerdir. Bunısı adanın en 
müsait liman ve körfezidir. Ame
rikalılar bütün askeri !kuvvetleri
ni Luzon adasında toplamrıı ol· 
dUklarından M"mdanao odasının 
Japon kuvvetleri tarafmdan İfga
li güç olmıyacak görünüyor. Ja
ponlar bu büyük adayı istilaya 
çalışmakla kalmayıp Avustralya
dan sonra kürrei arzın en büyük 
adası Yeni Ginenin garp kısmına, 
yiıni Hollanda Hindistanma ait 
kısmına da asker çıkannl!lar ve 
burasını da istilaya batla1D1fl&r· 
dır. 

Yeni Ginenin prk kmm vat.
tile yan yanya olarak İngiltere 
ile Almanyaya ait idi. Geçen U
mumi Harbin sonunda Almaft)'&
nın hisıesi, A.uatralyamn mmt

duı n qgalj altına verilm.ir. 
Amer~a ile fngı1tere, kendileri
ni toplayıp Cenubi Puifiğe yeni 
donanmalar gônderinciye kadar 
Japonlar, anl"fllan Büyük Okya
nustaki Anglo-Sakıon devletl~ 
le bunlann müttefiklerine ait bil
yük ve mühim adaların hepsini 
ele ~çhmeyi tumim ehnİt buht
ouyorlar. 

Muharrem Feyzi TOGA Y 

Hcpimlzfn verdiği deriler, b~ft 
için birer kıymet değildir. Fakat. 
onun toplu yekunu Kızılay, Çocuk 
Esirgemıı Kuruma ve mllll havacı
lıfımııa bfiyQlt bir yekunun mfilılm 

yardımını temin edecektfr. 

'tllllllUttlfHHllHlllllllflUIHlllllUlllllllUttlllll!: 

r\ Vecizelerin şerhi ' ............. -. .... - .......... 
Vazifenisi ceım et o• 

ltudretle yapar.anız ne mi 
kazanrrnnıı:1 V cuif•yi ;yap
mlf olmLyı lıa2anırıın~, 
Yapılan 1.. İf, lı"sançtır. 

SENECA 
Vazifeyi vazife olduğu için ve 

Seneca'nın dediği gibi cesaret ve 
liyakatle yapmak, eflphe yok kl, 
en bfiyilk kazanı;tır. Vazifeyi 
yapmak, bir fol başarmak ve ne
Ucelendlrmektir. Vazife olan bir 
işi yapmak ve başarmaksa ya
rarh, fyl bir !ıizmeti ifa etmek
tir. Onun içın vazifeierinl yap. 
tıklan hnlde kareılık görmedlk
lerfni slSylyenler çok yanılırlar. 

Vazifenin asıl karşılığı yapı

lan 1ı,ln tA kendis!dlr. Yapılan 

işler birike birike insanı başa -
nimıe işlerden mflteşekkı1 bilyDk 
bir eser karşısında bulundurur. 
f nııanın bu eser kareısında du -
yccağı ııevinç, manev1 ınükifat

lann en bfiyOftldllr. 
Vazifenin getireceği maddi 

menfaatler, bunun yanında çok 
ehemmiyetııh kalır. 



., s 21 Bismcikl•Ull 

M.Ut Korunma 
Kanununda 

yepılan 

tadJlll 
(BtışfMkcıledn tüıı•) 

makta ifler düselmeu demiftir. 

Kanunların müfit •• müessir 1 • . t 
olmua her ,eyden eYYe syı ta • 
bik edilmelerine .. bilb.-sa tat• 
bile ed 1 . -.k anlayıfb bare-

en erm 'S'- B- ··o 
ket etmelerine bağlıdır. •tü 
abkBmı çok iyi dütinülerek tan
zim edamit çok iyi kananlar, bak 
kile tatbik olunamazsa. faydalı ol 

ak .. ı dursun. bilikis zarar 
m fOY e bin • be 
bile .,.erebilirler. Keza nıs 
noksan olan kanunlar ile d~, ona 
tatbik edenlerin dirayet n ıstika
meti saves·nde çok iyi neticder 

elde edilebilir. •. .. fevkala-
B"naenaleyh bugunkü • 

de ahvalin doğurduğu ...e do.~
rac ğı güçlükleri ka11ılama~ ıç.n 
bilhassa mevcut kftnun v~ nrLam· 
l . zruni derecede dılı:kat ve 
ana ikt• 

•t• "le tııtbika çah\lmamız ı· 
ı ma ı . . b~'-
za eder. Kanunl~n~ ıyı tat -IK e-
dilmesi, yalnız h~mC:~ ~unha· 
& r olan bir vazife değildır. Bu 
hususta h. lk da aynı derecede 
hak ve va .. ife s:ahib"dir. Nitekim 
Başvekil Reflk Sayd~m, ih~la 
mücadeleden r.e vakrt bahsettry· 
ae hep halla hükümete yardım 
et;ruye dnvet eylernİftİT. • 

f çinde bulunduğumuz vnryet 
cidden büyük, esaslı ve kat'i. ted· 
birler alınmasım artık zarun kıl
nufbr. Bunda bükUmet de, Mec
lis de Meclisin azası da, halk da • filri müttefiktir. Gönqlerde ve r-
lerde bu kadar beraberlik olda
p.. __.. .... ha,.at meeel.& o
&an ia,e iflerimisin hund• SOll1"8, 

91DU111İ selametin icaplarına sör• 
çok dikkat ve bMiretle çnri)me· 
.mi istemek ..e beklemek bakla· 
mazct.. 

TASVİRİ EFKAR 

Peyami Satanın 
yazısına 

Enıiıinü Halkevi 
Reisinin cevabı 

( Bırıncl aalıif eden devam) . 
:Resmi ve huıusi ıılıonclcrilc Partı 
t.q'k lfltına ve Uelkcvlcrıne gonde • 
rılen nu hular eyrıldıkt.nn sonra 
serbest t ve kolt•k JJO!l Jçin eli
m zıle ancak kırk, ellı k dr..r r .. ccmua 
kalır. Bu ılıb:ırla masra!ını koro -
m 1 li ıya )uzam yok-
tur. 

' enı Tu k'un nhlfclerı, yıne lı:a
png nı iç nde buy\lk harilcrle ba
sıld •ı gibi eller Turk mfınewerıne 
aç ı.. 'r .> z..ı lıı ü kum ze, sı~ asi ana 
pr ı ipi re nykırı olmıynn ) azılar 
§ukranln karşılnnır ve dcı ye gı -
rcr. Esas gııyemızi gl:lzonür de bulun 
duran her yazıcının kanaatlarına 
•ormet etmek borcınnasc!m'. 

2. - 10'1 Mi UJımı&da tllla n 
tenkWi davc .... «18 p.ia ftrk 
Sdelıbatı> ..._.... tası, OııtMar 
Ban.whld• taJqan Mr arb:ıleprn• 
tarafmdn 7aıh1111m. ••rrlr, 
.......,. a8ll edelıl7aO- •
•w•M• 11'1 tarihi rollerini inklr ...u,.. a. cDenenbt ~atımı& 
• lıir lliitırtt ..af..&• .....-ı 
9ll)'fflJOr. dit!,._. 41,. YUlfla
•rıhlı ~. cBeee .. irledmiD cletil, 
halardam Mr bcuua arısl. aek· 
.... .. ....... ,.... Qnlmı1aJl 

-..~. B.ul .. .._ .. llir 
.. 6rnek wri70l'o 

ta halde mltefelrldr we ...._,. 
,.,.- 8afallın UllDOl&dll sUai cNe 
• pwba, M ele aldafenJN Ye .... 
*1ıı1 Baltnlerimkin ppmak &le
.tncle oldllldan allU ecle'lJat 'ba-. 
btlae ....... Mr hlema ........ 
Wılatlr. ..,..ı Safa emin o1dıllir 
'1 c•il1h ftdDe flsfH '- ıa,.., 

.. hakiki Tlltr ""' -- ..... 
mabdcledlr. DerPle ft Ballwincle 
........ ldıtlkt.a caı...- ~ 

• aoee ,,.ıeler. milll ıııaetıerı ... ._ .......... ..,.. .. ...,....._ 
,_ "" Jra1-' wfrıdecllrlw. 

Bal n b)'ıı,.t bundan ihan& 
as-. cl8 ~ Tirit edeWpb> P
al9111Ul alraAhlı 7anhf tefslrlerda. .... ...... ..,.._ ......... 
lee Mr at etı.ı_.. ~- ,.r 

........ ...ud bir ...... ··--.u ....... tatemma ••• ·-
91M1ml c'ft.Nb ma 7Ulll ~ 
.. 8Dlla ~ !ltemlttl& .Ü
...... cıbıt we-:;teaJdd ...__ .._ 
.... blrinla ~ illa .. 
...... iftlllu"W .... > ....... 
mlııeJibd illm .._ lalr ,_, 1ıllıll 
lıa tua"81'UıDclaD ~ dl 
.. TIJ'k ........ ,..... ....... 
... ülalerl ........ • ....... 
llialala büını cY_. TM> ID 11-
'-k .......... 1nrattm. 

.. - 'OaJa a1lbanir ..... .,.. 
ldr p.,_. •-ıa c'S•IDGaA Balk 
......... Wdedlll ıınl79 t.ellmtllb 
~ ...... tliw\. 1lltlla IQnti&-

'Mcldini tefkfl edi7R. .. 
~ wak &Jdınıarımm. ,.... 
...... - bl llbetleriae. .-s1e1-
,.., ~ ... inancına d•ıı NH-
-..t tg ........... .... 
..... 11--:.. ........ ........ 

-.,.,. ... aı.nlt ... ... 

~~~~----·~~--~~---~~~~~==z~ TASVİKl:D'KA:a ~c:::~~~~~!!!!!!'!~~~~~~""'!'!'!"''"'!!!'ll'!!!!!!!!!!!"!!!~~~---Saldfe:I 
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Afrika 
muharebesi 

(J iıld saJ&iftdn d.Nm) 

~leden sonra makineli ileri 
keşif kollarımız Ciovanni • Beta
nın batısında 40 kilometre mesa
fede bir noktaya ulaf111ıf bulunu
yordu. Bu anada zırhlı birlikleri
mız Mekili bahsında düşman kıs 
mı külliaini aür"atle aıkıttırmakta 
idi.. 

ltalyan tebliği 
Roma, 20 (A.A.) - ltalyan 

orduları umumi karargahının 5 66 
numaralı tebliği: 

Düşmanın zırlı ve motörlü bir. 
likleri Siremıik'de şark cebelinde 
ki tertibnlımıza karşı kütle halin
de harekete geçmişlerdir. Büyük 
bir kahramanlık ve manevra ka
biliyetile Demenin garbında ye
ni mevzilere çarpışarak çekilmiş 
olan İtalyan ve Alman kıt'alan 
düşmanın hedefine varmasına 
mani olmuşlardır. 

Derne hava meydanı diifma· 
nın elindedir. 
İngı1izler Bingaziye yaklatıyor 

(Radyo gazetesi) - Gelen 
haberlere göre Libya harekatı 
lngiliz1er lehinde getıİf ölçüde bir 
gelişme ile devam etmektedir. 
Huduttan 250 kilom .. tre batıya 
doğru ilerelmiş olan Britanya kuv 
vetleri Deme ile bu şehrin 70 ki
lometre cenup batısında bir çok 
yollann kavuşak noktasında bu
lunan Mekili knsnbacın i$al et
mişlerdir. Londrıı radyosunun bir 
haberine göre İngiliz motörlü ve 
zırhlı kuvvetleri Bingaziye 150 
Bingazinin alınmuı da bir gün 
kilometre kadar yaklaşmışlardır. 
meaele& halini almı .. tır. 
~ .... cephesi yanldı 

Londra, 20 (A.A.) - Mihver 
lrun-etlerinin Şarki Sirenaikte 
tam bir ric"at halinde bulunduk
larına dair Cen-ral Suchinleck 
tarafından neşredile_n tebliğde 
,Oyle denilmektedir: 

cBeş gün devam eden şiddetli 
muharebelerden sonra diişman 
cephesi butün noktalarda yarıl
mıştır. Ueri hareketimİZJ durdur
mak için bu muharebeye el al· 
tında bulunan bütün Alman ve 
ltalyan kuvvetleri iştirak ettiril. 
miştir.> 

Düşmanın yakından sıltıştınl
dığına ve lııgiliz kuvvetl .. rine kar 
fi koymak için Rommel"in geri 
dönmek fırsatmı bulamıyacağına 
şüphe yoktur. 

Polon,,.ı.ı.n. p;preti 
Londra. 20 (AA.) - Libya 

muharebesinde dıkk~ti en çolC. çe 
ken nokta. Polonyalıların Alman 
tarla karşıla,mak hususunda gös
terdiklıori fevk ve hey.-candır. 
p0lonyalılann müsavi kuvvct1e 
bulunduldan yerlerde Almanlar 
taarruza geçmemektedirler. Po· 
Jqnyalılal'la ilk bqal.....UanncAa 
Almanlar hin eeir Te...u,lerdB. 

f Rgiliz - Araerikaı 
haberleri 

(J '1toi -'"/•"'- dncta) 
Bnbrlyc Nezareti tcblığinde Uzak

ııarkta bir diişman denızaltı gemısile 
dlter bir dOıman deniz tnııtının ba
t.ınldıfı bildirilmektedir. 

İngiliz tebliği 
Slngapor, 20 (A.A.) - İngiliz 

Uzakoerk umumi kararphının teb.. 
llği: 

K1talanmızttı yeniden t01>1andı~ 
Peralıt'da hiçbir fııallyet olıumııtır. 

Grlk cephesinde dün lnsn bir çar
pışma olmuı ve İmparatorluk kuv
vetleri 60 Japon oldunnüşlerdır. 

Raııgona lfind takviye kıtnlnn 

gelmiştir. 

Oç Japoa kruvazörü muharebe 
harici edildi 

Bntnvya, 20 (A.A.) - Resmt: 
Mirl açıklarında yapılan :harLkct

ler esnasında Felemenk llındistanı 

kuvvetlerine mensup tayyareler öç 
Japon kruvaz!irfınil muhnıebe harici 
etmişlerdir. 

V eziyetin hulasası 
Londra, 20 (A.A.) - Büyük Ok

yanusta nskeri vaziyetin hulli.snsı: 

İngiliz. kıtaları tutunamadıkları i
çin Pcnangdan çekilmektedirler. 

Japonlar Malezya ormanlannda 
160 kllomeln! kadar ilerlemişler ve 
Penang'nı ka?Jlsındald sahili fegal 
etmişlerdir. 

Malezyanın fimal1 garbisinde İn
gilizler Krlan :nehrinin cenubunda 
yeni müdafaa hatlarını şgal etmek
tedirler. Kelantan bi:llgesinde eiddct-
11 muharebeler olmnktadır. 

Japonların kıtnlannı takviye et
tikleri müddetee devam etmı. oıan 
sfikunet bu auretlc sona ermiştır. 

Japonlar şimdi pek zayıf surette tcç 
hlz edilmlı olan kıt.alarmı ileri sür
mektedirler. Ba aüerlerln teehizatı 
birer miğferle birer küçük makineli 
töfdten ibarettir. 

Vq.ingtonon tebllğ!nde 24 -.at.ten 
beri Japonlann karada ve havada 
fiddetle taarruz etb"Jderl kaydedil • 
mektedir. Japonlar Wake adasını 
bombardıman etmişlerdir. Amt'rikan 
bahriye silllhcnda:ı.:lan şiddetle mu -
kanmet etmektedirler. 

Hong-Kong'dn vııziyct karanlıktır. 
Buradaki Kanada askcl'lerJnden 

haber alınamamaktadır. 
Çunking'de Çin önc01erin1n Kan

ton ve Kowloon bölgelerinde, Kow
loon hududuna 15 kllometrelik bir 
m~afeye kadar gelmiş olan Japon
lara taarruz ettıklcri bildlrllmckte
dir. Felemenk Hlndistanının bom -
bardıman tayyareleri Bomco'nun 
ımnlinde karaya çıba Japonlara 

taarruz etm ktedirler. 
Japonlar bir Sovyet gemisine 

hücum ettiler 
Batavya, 20 (A.A.) - Bir 

Sovyet tx:aıet gemisi F clemenk 
Hindistanı sularında j apon tay. 
yarelerinin taarruzuna uğramıştn. 
Mürettebattan sekizi ölmüs, gemı 
kaptaaı Te iç kadın dahil olmak 
üzere 32 ai brtanlmlfbr. 

Ba semi hot oLink V1ldivoe-
8 8 f V 8 k 11 tok"taa Suraba,. Pi• Perekop 

d filepiclir. 
Ank•r• • ..... ..,, • .._. 

(JNtW Al'I«•• ..._, Mepiko. 20 (A.A.) - Ree-•a .._.. S.- •lftftl 8- .._ Wfclirilctiiine 8'he Büyülr 
şıkll AM ...... ..W. .__ Obaam ..talİllİll muhafaza• için 
................. .-ı-. Delıtıor ,.pa. cleYaiıe t..liptinde Mek 
Refik ..,.. P ...... .,. 8alt- lib tanareleri Amenbn ltUY
laa~ •--- .. ,.t"L •etlerile prlill pp!C&)clardır 

• 'lııllldillrial Js:aıtıl.,..Jar ... ·~· iM. .. 

1 Alman-Rus 
harbi 
(1 İ1lci ..:Ai/edn cı..a .. ) 

Şu dakikada Sivastopol önlerinde 
şiddetli bir muharebe olmaktadır. 
Almıınlar ıehre karşı 11mumi bir ta
nrruıı.a baılamışlardır. General Pet
rov birlikleri anudane mukavemet 
etmektedir. 

So,-yet denfzaltllan Şimal buz de
nizinde ceman 25000 tonluk üç düş.. 
man nakliye vapunınu batlrmışlar -
dır. Merkez cephesinde 11 elen 17 llk 
kanuna kadar Almanlar 8 tayyare, 
319 tank, 48 nı1traly6&16 otomobıl, 

484 top, 2.~1 mayin topu, 659 mit.ral. 
yoz, 1093 otomatik silah, 3729 oto
mobil, 440 motosiklet kayb tmişler
dir. 22 b;n ııubay ve er muharebe ha 
ricı bırakılmıştır. 

13 üncü Alman piyade tümenin
d \ ' bir kifİ kurtulmamıf 

~fo .... kova, !!O (A.A.) - Sovyct tcb. 
11 •iııln Zl'ylinde şöyle dcnilmck'edir: 

Cephenin cenubu garbi kesiminde 
faaliyette bnlunan Sovyet bırlıkleri 

13 üncü Alman piyade tiımenlni ta
mamne ezmişler \"C imha etmışler • 
dir. Blı liklerımiz mahirane mnncv -
ralar \"{! ani taarruzlarla tümen ko
mantlanlıtını müdafaaya geçme~ 

ıcbar ederek Almanları ko~atmı:lar 
dır. Düşmanın garba doğru bir yar. 
ma hareketi yapmak hunsnndakl 
teşl.'bbilsleri aldın kalmıştır. Netice
de taarruz tamaınile imha edilmiş 
ve bir tek kişi kurtulamamıştır. Tü
mene komanda eden General ölmilt
tür Bir miktar esir alınmışttr. 

Doneçte Rua taarruzu inkipf 
ediyor 

Vichy, 20 (A.A.) - Bttaraf ae
keri müphitler Ukrayna eephes1n
de Donct.z havzasında cereyan eden 
muharebelerin kırk sekı.a aaattrnberi 
birdenbire daha büyfi'k bır 1nlotaf 
kaydettiğini beyan etmektedirler. 

Bn kcslmde Almanların Moskcmı
. J'l muhasara edetı 51 tümenin şınıdı 
serbest. kalan büyfik bır kısmı lle 
takviye edllnıit olmalarına rağmen 
M.ıreşal Von Rundstcdt hazırlamış 

olduğu mukavemet haUannı snğlam 
lnştıramanuştır. 

Oııkol ile Donm arasındaki bölge
nin tahlıyesı tiddeUl mücadeleler -
den sonra evvelki gün tamamlanmı1-
tır. Alman kıtalan Sovyet pıyadesl 
11e süngü aünguve çarpıı.nıak mec
burıy Unde kaldıktan sonra sağ sa
hile doğru çckılmektedır. Bonunlıı 

beraber Donctz, Mareşal Tımoçcnko 
kıtalan içın aşılma güç bır manııı 
teşkil etmektedır 'Muşahttler şımdı 

Sovyct mukabıl ta rruzunun Alman-
ların :ıı rl ncat maneYralar le aynı 

r.amana t.esadat ettigının unutulma
ması lizım geldığıne ı~aret etmek -
tedır r. 

Finlandi,..da İ8fe güçlüğü 
Bel mki, 20 (A.A.) - Hava şart

larının fevkalade ;ııddeUenm sı Fın. 
landıyada ınşe vaziyeti üzcrıne acıklı 
l>ir tesir yapmııtır Helıınki'de ek • 
ınek kıthft ırörlll•f!ıt.f!r. Ruslar ,.. 
a1lannda Anclo - Sakaon 7&1"dnnın
dan latlfade etmek fcin bu denhın. 
de iti 1tıaaıı 'ricuda pt&rmebediJ'
ı.. ...,.. ...... 

Moalı:ova. 20 (A.A.) - Bu 
geceki Sovyet tehliii: 

20 ilWnUDCla -~ 
bütün cephelerde devam etmif 
tiı. So...,..a lut'alan Vololcalamekı 
ve Ladop sölüDiila ceıaubwıda 
'bulunan Roibakal"i seri almıtlar
dır raı .... ....__ Kf)'uetldmltar ..... ..,, *leri 

~:'=.:..va:;~: ·ı;ı~·;b;i ... &;;; 
~·::..,..,.::::; dUn toplandı 
Ba~ JluklJıe Yetll, diift JaNli tlleGrtlbatt •• ,_. bulu - ,......, ,_.,.._ ._) 
veıım-. lılr ... r adu .. -- m ... tanand Jalalm11&ar. blm 1 elan eonra Baronun ,.r . 
.tnıl lılr lıllft .... etnfbu Ha .. Ka =--- ı ez · d• ....... iciD aidat • 11eleli .a. _.... w mlM •· C .,._ lf münakata edilmit. hu arada hir-
.. ..- 1111lNÜ9P .....- •7ft ........ • (A.A.) - ıı.s-Kons- çOlt a'ftlbdu eöa ~miflenlir. 
....._ ... lıa&lr -.rat • .lapoa lmalan tanl1adall lwaJi Buoaua ea u SO brutluk -.. 
a,a .u.rtnl lftu J[endilenl lıar- ... ıu•ıds BerUa llllllld•I. Ja • tının azlığı ve çoialtılrııaaı etra
pra lal •· t 1tı btlu ,_ Mlllllilaa klıaeUa•1n balıM&. fanda kal'fllalda tiltiı1er ortaya a
ııh,..a.n. ~.,.: aın ~ .-.. .. J~p b1fl Clllber• tı1m1fbr. Baro. •efat eden a_._ __ 
.tıkla ..... -· .. ..,1ı 1 ia bir wu. olan ba ..... 
tetekkl'* ~ ~dıaa.... laıtns •'ıt 'ıhı i.U. fnkala. datlann yobal kalacak olan ai· 
ırn mis ıtler ,_ • ·29 aa C1- Heaua1)'9t!ni bel rtmebed lelerine SOO linlhk yardım ,..p . 
arak Jrend1l9dıııl :ı= ......,..:.. Yuİ7el trt.. maktadır. Bazalan aidat çoialtıl-
bU ile gardan•=-:; •• , ,11_ •--al mazaa bu panı tu..,_ dil ...ı-_ ................. - I .. __, on, 20 (A.A.) - Japon ka.- tılmmı iatsnitlerdiT. 
91rp çeteler • ~ ltalihuırda llount - Davı... Bunun üzerine aÖZ alan batip-

f 8 8 il J e 11 elen llount - S:vvan'a kadar uana ler bu itin dunu ifi olduğunu pa 
(A.A ) _ lloekoYa bölcecte İnsilia mukav,aet merk• zarhlda 7\iıi7elmtec:elini belirt-

Loaclra, IO re Sı;, oeteJeri kendi- lertni temislemekle meşguldtır. mif)erdir. 
11M1Jo9uııa '!...at .... --rilea Vldorta tehrilldekı Vlcton..Pealr Eeki1adee7 aftkat Behram. 
lll'bıl e:ı- Y-' Puar ~ .,.. S..te11 • Point" .. baa netalar. ~ tatam Jaaıdanda li&t 
lılr .e ~tnıqlardır. Ahnuılar - lar ıen cekilen lngilıa kunetım, 7ella .a.ler .,a.mit. ıenç aYw
lıllqUD• ut ...... an '1ti 78ft. JaPoa lıataryaJamua a&ltlanna ~ - katlar da tetekldir etmekle hera-
... 111 idil .... llir ~p •••aektıııdw 'Vldıorta ber ıentlikte ·~ eoklu-
.......... tehrıncle bircok Mtıek pqınlar el. iunu belirtmitlerdir • 

tmai111811 ... blt1ftia ID,..etll 7U'• lllllitu. Böylelild~ paç arklidatlana 
...ıarma _. .,...,.+-. Areda p_-ta a.. .... W.ı. mı ilatiyu ukad•tlarm ma daba 
_... clersl " )dlralrab ..,.._ 8anskok, 20 (A.A.) - Pe- çok aid.t vermeleri prektiii anü 
ldaam t&Wrll• cSalibi,e&alalen>, ••s• tahliyesine dair alman nab ... ~tWılda •Da ermifm • 
,anı Jıila,.. fil'"' aWlıi ._.,. __ 80n npodwa Pire lncilizlerın ric Son olarak aöa alaa Reil •• 
lan da .,_ ~JOJ· Ba. Jine .. ..._ at hareketi muvaffllk ~r kili ~ Sorgun. aeçimin aonu· 

p.,..U Safaıım lf_....0. lnailiz im' aluı aerbeat olan va- cunu okumu,tm. =-rbea• UJk t)'ntnn*!ft'b ola pudara biaclirilirken bürik b · Ha.;m Refet 112. Rifat Ah· 
Balkfl'leri1U8 ,.ınıs ,etiflunlerle .. kıamı Hintlilerden ınirelckep :. met 96, ve Galip T Of 9 3 reyle 
il. t!fnıek tatldadında bulunan - lan bütün yerli kıt" alar teçhizatla. azalığa seçilmiflerdir. 78 

...... ....-n w ~ 1ile P--.•ta kalamtl-nhr Yedek azalardan aonra en çok 
:• ,.':ıımlarındall fqdılaa••1ın W Binaa.aya a•--.... da Ja. r" alanlardan Veli Şefik Cirer 
.. ~ .. doiaJ9r• .. ..-.-, PGD ordaauna iltihak e'tmİftir. ile Ahmet Sabri lllaaıı ela • .,.. 

Derba ..,panmıa ....,_.... rica Bir .tı.m. harp Plnili ...._,.. lno taYm ectilmi.ıerclir. 
--. Teqo, 20 (A.A.) - Domei a&Te Japon bombardıman tana-... ... .!,:1':1: ai•awnıa Cenubi Çinde bir Japon releri. bir laaiJia .._., lemidai ı,. 

~· .. .... .................. ~ 

Alman - İsveç 
Ticaret aılasması 

(Radyo gazetesi} - StokhohadH 
alman bir habere göre dün Almanya 
ile lsveç arasınrla bir ticaret anla1-
ması imzalanmışbr. Bu anlaşma ile 
Almanya. lsveçc 5 milyon 700 b n 
ton kömür ve kok kömilrfi verecek, 
karşılık ularak ta bazı madcnt eşya 
ne makine alacaktır. 

İngiliz takımı Adana 
muhtelitini 6-3 yendi 

Adana, 20 (A.A.) - lnv.ıliz 
futbol takımı ile Adana muhfdi 
ti arasında yapılan maç, fevkal ı
de aarrumi olmuş ve 6 . 3 mİsa· 
firlerin galebeııile neticelenmiştir. 

Misafü futbolcular saat J 7 de 
Mıt11ra müteveccihen aynlmı.şlar 
ve garda törenle uğurlanmışlar· 
dır. 

Zirai iş mükellefiyeti 
Anknra, 20 (Telefonla) - Mil11 

Korunma kanununun Bllyuk Mtlle 
MecJısınce kabulü uzer1ne bu kanu
nun ıeaplarından olarak zırai iş mü
k.ellcfıyetinin tatbikı üzerinde ali. 
kalı :makamlarca hazırlıklara baş -
lanmıştır. Zlraf ıstihsafin arttın! -
ması ltln timdıye kadar bu çok ted
bırler alınmış ve dalma da alınmak
tadır. Butün bu tedbırler çok lyı ne
lıceler vermiştir. Bu ıUbarla ıırai 

ış mükellefıyetintn - kısa tahinle -
(mecburi ekım) tn tatbıkı üzerınde 

yapılan çalıtmalar daha ziyade ıs

t.ikbale hazı~lıkh bulunmak gayele
rini istihdaf etmektedir ( B. B.) ................... ._ .................... -... 

Türk • Bulgar 
iktisadi itblrliAI 

(J iıacı •alifedn devıımJ 
Tlrklye -n Bulgu htik6metkn 

An'tanı ve Sofyadak1 mOmessl lerl 
vasıtnsıle bundan böyle kcııdı cndils
trllerını bu sergılerde tcmsıl ettır • 
mek kararlannı resmen bddınmşler
d1r. 

insanlığın hakiki 
şaheserim görünüz 

Yiızbınlerce halk bu müstea
na hAşenyet hankasının ö

nünde ikı saat bıçk.ıra 

•• hıçkıra ağladı 

O ime yen 

AşK 
Diinyanın yenı KEREM ıle 
ASUSJ. uSARA Y » Smema· 

sında 3 hafta: .. ........................... ····· ········ 
i MAR~t ARl'da f . . ..... i9Kl&Ci"8Ai7"A ..... 

lat. AllİJıl 8iri.ci T'ıunt ..... 
n...Anıleaa 

lat. Delterdar!Jiı Muhakemat 
Müdürlüğü taraluadaa Şevki Al· 
taylı aleyhine malakememizin 
940/346 No. h doquile açıfan 
77 J Ura 80 luınat alacak dava
- can anııhalum ıande: 

na.en teblil edilen ~e 
nılmea miidcleWeJla Şnki Al
tllybmn mul.akeme aününde 
mahekemeye pbııııediiir dc:a mah 
kemece KIY•P karan tebliiine ka
rar verilerek muhakeme 21 / 1 / 
942 çar,.mba g6n6 aat '" de 
talik edihnit olıılwia .e ba l.p
taki ll78P lıanımm teltlii ma· 
kamına biın olmak üzere ...-b
lteme divanbaneaine -ıJdaia illıı 
olunur. c9 .. 0-3 .. 6> 

, KM. 0.L' il . .,!' ---•: .... 
POLA NEGRI 

Harikul&de ~ 
lirkgelı;la ........ c1-.. 

f MAZURKA ! 
.. ct. Milin 1.tnhula çı1sın L 
D a8z7aflaa döktürilyor. 

A Aynca ı 1 
R KOCAM 

Caniler Peıincİe 

1 Soa sinleri ı 
-~·J'lltU 1 -

J •u~tıfa Fazıl Pısıdan •.. Fet~i Okyara 

1Ç)~D:QJW~l 
~ Styası fırtla reislerinin hayab 

Yazan: Ziya Şakir ·-··· .................... -................... .. 
Vallnln aleyhlndekl galeyan artıyol du. 
Halkın harekete u çmesl yakındı 

Mtıli&ım Şaban Efendı, Hacı Meh mu lluh oldukları 1 ide, evvell tel-
met Beyin eczahane"ın n en sık mU- ırrafhaneyı ış •al ediyorı r .. sonra a. 
da•ımlennden Ye Mehmet Beyın d h kümct dnırc Uc \'al n•n ıka d 
en muav nlerındcndir. Bu ıtlbarla, l'tt J..'i kon-ı ~n yollarını ke.,ıyorlar .• 
bu eczahanede vali aleyhınde yapılan b yicce, (En:urum iht lalı) n en 
tenkıUerı ve bu tenkıUerın, halk u- nrn • fk nc.-ı bir (halk ihtı1ali) v-&. 

z rınde busufo ııetırdığl te lrlen, kon cUrtyorlar. 

muntazam (şıfaht rapor) lar mahı. Val , ıh ilall duyunca, aklı bafln
yetındc kumandan p~:ı;ıı bildin- dan g diyor. Derhal jandarma d vrl 
yor •. ve s<Wermın sonunda dn: yeler nın çıkarılarak ih'ılak i• 

- V Un n aleyhJndckı cereyan, d •ıtılmns nı cmrcriyor. Ve vazı e
g-attıkçe nmyor. Bu gıdışle, halk ga. I tı, bır tel rafla lstanbula bıldl :ıek 
ley n edecek .. burada mutlaka bır 1 tıyor. Jandarmalar lht lalcı rl• 
hadise ~uhura gelecek. kıır ıla ıyorlar . fakat arada an ııf .. 

Diyor ... Tabıldır ki kumandan, va ma olduğu içın bırbirlerine en kil
u;ı; tlen m mnun. Artık o da, bu a- çuk Lir t c vuzde bulunmuyorlar •.• 
leyanı dort g6zle bekliyor .. ve cıhe
tı askcrıyeyc her ı~te muşktilat çıka
ran valının, bır an evvel oradan kaL 
dınlmasına fntızar ediyor. 

Şaban Efcrıdı, kumandanı bu hls
sıyatını derhal anlıyor. Rıza Paşa

nın arzusunu hır an evvel hu u e ge. 
Unnck !çın, J!Plı:&sına güveniyor. D r 
bal. fillen l-r ekete geçıyor. Evvela, 

Telgrafluıne, lhtlilcıle.rin ışgalı al
t ndıı. bul uğu iç n, telgraf me
murları, VııJlnın telgrafını çek ı. 

yarlar.. buna mukabıl, Şaban Efen
dınln ozC'n bC>zcne yazarak ihtılil

cılerin cl baeı1ar na ven! ği fiku etı 
tclt"rnflarını (Yıldız Sarayı telgraf. 
hanesi) ne çeltmiye başlıyorlar. 

Bu telgraflar, Yıldız Sarayını ur 
tekke teYhl J ını dolqıyor. Sanki, sıyor, ~. altı bin ihtllilcinin, maki. 
komandan tarafından gizlice conde- ne başında cevap beklemeleri SuL 
nlmıı gibı, onlara selimlar getirt. tan Hamldl fena halde teliaa dfltL 
'-'Or... Vah aleyhındekı cercyanlan 
" ruyor. Padişah, izahat almak lçbt. 
klSrOk!Dyor. Şeyhler vasıtaslle mü. Valinin derhal telırrafhaneye gelme.. 
rıUeri ltörüklilyor ... Artık, bir kay. sini emN!diyor. Fakat Valinin e..t. 
naşnı.a başlıyor. Haklı olarak Vail. ihtilalciler tarafından muhasara e. 
den •1kay-+nı" bulunan e~raf. •ne,.. .. , 

v- ~~ • .., ._. dilmiş olduiu içln buna imkln ve. 
esnaf ve büt.ün halk tabakası, arta rilmiyor... Sultan Hamit, bundaa 
hır ihUliU unsı.ru haline gelıyor. daha fazla 6rkllyor. Kastamonu (mM 

Miilizim Şaban Efendi, ı,i bu de- tü) sünün makine ibaıına gelmesini 
receye gctirdıkten acınra, icap eden- fatiyor. M6ft1l, telgrafhaneye lalru 
terle görüfüyor. Ve, hiç kimaenin geç cetıriliyor. Sultan Hamit lle mL 
burnunu kanatınıyacak şekilde • 7i- habereye girişiyor Evveli. et!t gel. 

ni, ııadece bir (nümayiş) halinde - mesinln sebebini padişaha lsah ede
lhtılil hazırlıklanna gırlşJyor ve ni. rek, (1bb1ilci Jditleleri her tarafı " 
hayet. gccenın birinde, (ihtilal) baş bahusus telgrafhaneyi 0 ~recede S.. 
S?Österiyor. tila etmişler ki, evimden çıkıp tel .. 

(1905 • 1321) senesi kış mevsimi- grafhaneye girinceye kadar pek çok 
nin soğuk ve karlı blr gecesinde pat. müşkiılat rektim.) diyor. Ve Ronra 
lıyan bu ihtllfil, birdenbire ehemmi-
yet ke bediyor. Yatsı mımazından da, Vali F.n"s Paşa aleyhinde beya. 

onra eamilerdt"n, tekkelerden, kah- nııta baı;lı}·aıak, ihtilalin bütün meL 
vclerd n, cvlt!rden çıknn halk, sopa. ulıyetlnl, onun sırtına yükletiyor. 
!ar, Slluhlnr, balta ve kazmalarla (DtııCMKı 11ar) 

Günlerdenberi bütün lstanbu lun gözleri tek bir perdeye hai
l ndı... Kahkahalan tek bir ialonda toplandı... Kalbleri de 1 

tek bir Qet'eyle çarpıyor... Bu fUefi kazanan : 
Bir mucize ıösteren 

Lile sinemasıdır 
Herkes.in hayranlılı:Ja seyrettiği, dehanın en parlak zaferi olan 

TAMAMEN RENKLi 

GOL 
COCEI.ER 

i VER 
ÜLKESiNDE 

ŞMu ıiai .a de...,.._,.. k.....-. T.WO..ı 43595 
8ada mat 11 de teuilldı ...._ 

ABD U L V EH A B'ın _ .... 
MES'UT 60 LER ... ,........ 
TAKSIM ve SOMER 

bi1~1i~~,i!f4f j) 
iPEK • . • • • • •• , • cV•rlo KöprU.b (Tlirqe) 
LALE ......... • cC11•.n. s.,. • ıtti• 

cVaterlo KapriWb (lndiwe) 
SAllA y • • • • • • • • • cAl1 Baba ~ P.ı , ...... 

(Edeli Kaator) 
ALKAZAR • , • • • • cŞim.I Ebpnlb (26 ._ telnniJi .... 

elen) cCua> 
El.HAMRA • • ... .. ~ .......... fl'llllla) 
SES • • • • • • • • • • • • &...- A,.._. 
SUMER • • • .. .. • • cBı •· .R..mi Cıd• a.ıllh'-ma 
~ • • • • • • • • • • ~ -c::.&p. 
TAKSIM • • • • • • • • 4lieanll .,.._••• C™te) . 
YILDIZ •••••• -.• cKalb •nJana cSüte YılchD 
OPERA • • • • • • • • • cL. dame au Cam U.u (Türkçe)' 

.cehennem Konalan> 
Şii< • • • • • • • • • • • • cLorel - Hardy Hqclatlar 

(T&ı:kçe) cYenlb Cellldl> 
latan6al clW.iıale ---....................... ". 

MA.ltMARA • • • • • cÖlm;,.- ~-
AZAK .••• , • • • • • cZaloila Rllatead cOlim ~"1CilaD 

ALEl4IWl ..... ·ı ~ (Ni ...... , 
MiLLi . . • • • • • • • • cKocam C lr: ~-
ÇEMIERUTAŞ • • cşm.o c-ı.. ....... v .... 
OH._ HALE • • • cZaı. dn11a 



Melek ve 6pek'te 

Vaterlo 
köprüsü 

ISarag'da 

Ali baba kızlar 
pansiyonunda 

fıdncl Cihan Harbinin başlangı- Bu ıstıraplı ve kederli günlerimiz. 
eında çekilmiş pek acıklı bir mace- de biraz gUlmiye ve neş'clenmiye ıh
ramn fılmi olan Vaterlo Köprüsü, tiyacımız vardır. Btı hasreti Saray 
Londrada geçer. Bir alarm munase- Sineması, • nadiren sinemalarımızda 
betile yüzbaşı Royer lle tanışan genç kend ısıni gö~tcren • sevimli ve kibar 
bir kız, çalıştığı (Bale) nıektebinın artıst «Eddi Kantor> un çevirdiği 
müdiresınin muhalefetine rağmen, cAli Baba Kızlar Pansıyonunda> fil. 
~başı ile sevişır. Çok temiz ve ı;c. minde bize tattırmaktadır. 

Wimli bir aşk macerası niküha kadar Bir kız mektebiııdc vazife alan 
eottir\ilmü~ken aksi bir tesadüfle k 1 k lbl' f - y b nog·ıu~ _ . ço yı a ı pro csor c a a , 
fanda kalır. Yuzbaşı cepheye gıdcr. K T i · ı e irciler· kahka 
Gen kız bu a kı yüzünden kog· ul- ayserı 1 ş vesı e s Y 1 

.. • 

f TiYATROLAR ii 
ŞEHİR. TİYATROSU 

1'9J)~ba.rı Dram kwmı: 
Bugün gündüz 15,80 da, gece 20.80 da 

MOTHtş AtLE 
••• 

İslıiklil caddesi Komedi .lmım• 
Bugün gündüz 15,30 da, gece 20.30 da 

SAADET YUVASI 

Basın •ilesinin balosu 
Basın Birliği İstanbul Mıntakası

nın basm ailesini toplamak üzere 
hazırladığı yıllık balo, 10 ikincika
nun 1942 cumartesi akşamı Taksim.
de Belediye gazinosunda verilecek -
tir. 

Bütün güçlüklere rağmen balonun 
ananevi muvaffakıyetinl temin için 
çalışılmaktadır. Şehrimizde en geniş 
yer Taksim gazinosu olduğu halde 
Birlikte aza olanların 350 yi bul -
ınası bu yıl dışarıdan davet edilen
lerin adedini çok eksiltmektedir. 

Diş, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

" • • :_ ' • : o I - • • f '" - ' ~ ';., • • • • -~ ~ : .- ' ..................... ·-· .............. - ' 

ç ' ş . hadan yere sermekte, genç ve guzel 
•uğu mektebinden bir arkadaşile eh 

1 

kızların binbir muziplikleri karşısın. , DOKTOR 1 
"' hayata atılır. Sefalet, ıstıra~ .. "e da pek sevımli, hatta hazin bir rol Sedad Kumbaracllar 
pnç subayın yanlış akseden olum .1 t kt d' Gti ı ·· ti r 

temsı e me e ır. ' ze vucu a ' ÜROLOG - OPERATÖR haberi onu yıpratır. Manen öldürür. . 1. h 1 t h fi ki k h 
d N d sevım ı çe re er, u a ı ar ve a - • idrar uolu .ı" te~nslü kas•-l·'· • 

(Türkiye kömür satış ve tevzi l 
L müesseseajj J 

Artılı: o bir sokak kadını ır. e en- k h f . h 1 ld k 
8 

gil 

1 
., ·~ .... .,._ 

k 1 

' 

a a tu anı sızı er ıa e pe z - lcın mütlllıaaırun 
- yüabaşıya kavuşur, fa at bu ası il k l b n k kf 
aileye lekesiz bir duvakla gelmek n a an u ı me çe ece ır. Ademi iktidar ve belgevşekliğl, 

1 
gece işeyen çocukların tedavlsL 

a.tiyeR kız, kendlsınln rnukadder~ti- Bu acıklı ve güzel filmi mutlaka Sirkeci, Ankara Cad. Semih 
aı ilk tanışıp sevittlği Vaterlo Kop- görmelisıniz. Türkçesı İpekte, ingi- Lütfi apartımanı. (Tan Mat-

dsünde tayin eder. lizcesi Melck'tc oynamaktadır. •••••b•a•as•ı-ka•rlİş•ıslİı)iıiı.•••li 

TRAKYA UMUMi AJANLIGINDAN: 

SPOR •.......... 
Dünkü mektep 
maçları 

Erkek mektepleri arasında Maa -
rlf lllidürlüğü tarafından tertıp e. 
tllen futbol müsabakalarına dtin de 
Penerltahçe stadında devam edılmiş
lir. İlk maç 'fıcaret Lisesıle İstiklal 
takımları arasında cereyan etmış ve 
eeticede Ticaret 1-0 galıp gelmiş. 
lir. İkinci müsab::ıka Darüşşafaka 

le IC.abataş takımları arasında ol
•ut ve her ıkı takım da 1-1 bera
tıere kalmışlardır. 

fl.U - 41? DAHlLI GÜLLE ATMA 
ISTANBVL BİRİNCILiGi 

Bqoğlu Halkevi salonunda 1apı

lan n İstanbul Atletizm Ajanlığı 

tarafından muhtelif kategoriler ü -
•rine tertip edilen dahili gülle atma 
iatanb•l binncillğinde aşağıda ya
•h ta.ık neticeler alınmı~tır. 

Ba11aırı.lar: 

ı laoi Nermin B. H. E. 8.15 
1 nlıi Zehra B. H. E. 6.8T 
1 üaci Behlül B. H. E. 6.00 
BrWln- (Kategori 1) 
t inci Mehmet Yü. Milb. 11.81 
1 llloi Hilaamettin Yü. Müh. 11.54 
1 üaci Süha Tıbbiye 10.91 

Kaugo-rl ili) 
l t.ci Orhan Yü. M!ib. 13.62 
1 nei Dotan Yü. Müh. 12.55 
.a - ~ A\\. Y. 1S.H 

(Kategori ıv J 
1 baei Cevdet Atı. Yıl. 13.01 
1 aei Ali Riza Atl. Yıl. 12.73 
1 Chtcü Mehmet AU. Yıl. 12.57 

1 Or. Kemal Nuri lmre 
Cilt ıı11 zuhrevi ha.stalıkla.r 

mütehauıaı 

Beyoğlu, Tünelbaşı Suriye 
pasajı No. 8, Telefon 40153 

Bayramda mUhlm 
fudbol maçları 

Kurban Bayramında Fenerbahçe, 
Galatasaray. Beşıktaş, lstanbulspor 
takımları, aralarında maçlar yapmı
ya karar vermişlerdir. Takımlar, 

BaYl"amın üç günü de blrbirlerile 
karşılaşacaklardır. Karşılaşmalaı 
bayramın ikinci gllnünden itibaren 
başlıyaeaktır. 

SAÖ VE SOL EL ILB 

Baya:ııla.r: 

ı inci Nermin B. H. E. 14.26 
2 nci Zehra B. H. E. 12.42 
3 üncü Behlül B.11. E. 10.67 

Erkekl11r ( K augorl 1) 

1 inci Mehmet Yü. Müb. 20.73 
2 ncl Hüsamettin > > !0.64 
3 üncü Süha Tıbbiyet 19.66 

(K.a.ugori ili> 
ı incl Orhaıı Yil. Müh. !3.22 
Z nci İstepaıı Ati. Y. Z2.68 
a tmca Dolan ıra. Ktlh. ıı.eo 

(Kategori. iV) 
1 inci Cevdet Ati. Yıl. 2!.18 
! ncl Mehmet Atı. Yıl. 21.77 
S üncü Stavro B. G. K. 21.59 

Depoıu; 

Sultanhamam, Camcıbaıı Hani. 

Biitiin Türkçe Gazetelerin Çıkmadıfı Günlerd~ 
BAYRAMDA ÇIKACAK 

KIZILAY GAZETESİ ne 
Verilecek ilanlar · için : 

JrfOnhasıran İLANCILIK Şirketine müracaat edilmelidir. Ankara 
caddesi - Kahraman Zade han. TELEFON ; .2 O O 9' - 2 o o 9 ı; 

tlin sahifesinde aantimi 50 lıuruftur. 

Taprak Mahsulleri 
lstanbul 

Ofisi 
Ş~esinden: 

Şubemizin muhtelif servislerinde 60-120 lira kadro tahsisatlı me
lmriJetlere billmtihan memur alın aca'ktır. Bu münhallerden 50-100 
lira tahaisatlı olanlara lıse ve 100-120 llralık.lara da yüksek mektep 
_.alan bareme göre alabUecekleri ücretle tayin edileceklerdir. Aşa. 
lldak! kabul ıartlannı haız taliplenn 26/12/941 perşenbe günü saat 
I' de 7apılacak imtihana lştırik etmek üzere 24/12/941 akşamına ka
llH llswnlu vesaikle birlıkte ıubemise müracaatları ilin olunur. (,11144) 

Kehl ıartlan: 
l - En az lise veya buna maadil bir mektep "tllezunu bulunmak. 
1 - Askerlikle ilgili olmamak. 
1 - Yaıı ~8 den aıatı, 40 dan ;yukan olmamak. 

ZAYİ - Üniversite Hukuk 
Fakültesinden almış olduğum bü 
tün nakliye vasıtalarına ait paso
mu zayi ettim. Yen isini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Nia-ar HergüllfaD. 
No. 8623. 

Trakyadaki mülki, askeri müesseseler 
belediyeler, fabrikalar ve müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Mütebitssua 
Dtvanyola 104 

ihtiyacınız olan her cins maden kömürünün miktannın acele, 

lstanbal Karamastafap111a 
bildirilmesi rica olunur. 

Caddt!si lktısat Han 5 numaraya 

Muayene saatleri: Pazar hariç 
her giin 2,6. Tel: 23898 

Göz hekimi 

Dr. Murad R. Aydın 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve 
kömürlerinin stok mahalli lstanbul 
Zonguldak havzası olduğundan sevkiyatın müra-

i caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

maden 
olmayıp 

Beyoğlu - Parnıakkapı, 1-ram s. 2. He, öğleden.... Telgraf adresi: AKCEN - lstanbul Tel. 43858 

!!!!~T~a2~-.:__~_~_!!_ı_~··~·ot~ot~· .. ~·~~~~~~~~~~~~ 
İstanbul Levazım Amirliğinden:tverilen 

h a r i c ; a s k e r i k 1 t a .a t 1 - it· a n 1 a r 1 : '" . 1 
Muhtelif nakliyat yapbrılacaktır. Kapalı zarı'ta eksiltmesi 22/12/ 

941 pazartesi günü saat 16 de Karada Askeri Satına.ima Komisyonunda 
1apılaeaktır. Tahnıin bedeli 20,000 lira, ılk teminatı 1500 lıradır. Ta
U.lerın kmltı'lll ....rkalarile teklif mektU)ll&nn• l"-1• •-t.inden ıın .. 
eaat evvel Komisyona vermeleri. (1571-10788) 

SAA TLI MAARiF 
Duvar takvimleri çıktı. 

Bu eşsiz ve emsalsiz takvımlerin taklitleri vardıt. Aldanma
mak için takvimlerın gerek kartonunda. gerek blokların üs
tünde (Saatli Maarif Takvimi) adına dikkat edilmesi. 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Yıldıran motorunda ücretle çalıştırılmak üze1e bır motorcu maki

niste ihtıyaç vardır. 

İsteklilerın aşağıda yazılı vesi kalarlle birlikte Kasım paşada b .u. 
nan İstanbul Deniz Komutanlığı makine mütehassıslığına muracaaı,arı. 

1. - Nüfus ci!zdnnının iki kıt'a sureti, 
2. - Askerlik terhıs vesikasının sureti, 
3. - Çahştığı yerlere aıd bonservıslcrın sureti, 
4. - Makinıstlik cMotorcu> şa hadetnamesının sureti, 
6. - Altı adet vesika fotoğ'ra fı. (11171) 

ı - Şartname, keşıf, planı mucibince idaremizin Paşabahçe Müs

kirat Fabrikasının Beykozdaki su ıııkelesinin pazar yerıne nakil işi pa

zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 26/12/941 cuma giinü saat 11,45 de Kabataşta Mer

kez Levazım Şubesi Mübayaat Komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Muhammen bedelı 1100,36 lira olup muvakkat teminatı 82,50 

llradır. 

4 - Şartname ve proje 6 kuruş mukabilinde Levazım Şubesl vez

nesinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,6 gü

venme paralarile birlikte mezkür Komisyona müı·acaatları. (11236) 

• ,JI • • 
.·.. , ... .. ~. • ..J • r:-· .• . . - . 

ise. Deni~ .. =· Lv .. :: satmalma·: .. _ Komişybnu ilanları 

1 - Beher kiiosunun tahmin bedeli c51 > kuruş olan 
cS0.000> kilo pirincin 7 lkincikiınun 1942 çarşamba günü saat 1 S 
le kapalı zarfla eksiltmes1 yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı c 191 h lira «50> kurut olup 11artnamesi 
her gün Komisyondan c 128» kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin belli gün ve saatten bir aaat evveline ka· 
dar hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını makbuz mukabilin
de Kasımpafada bulunan Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

••• 
300 adet Fanila 
500 çift Çorap 

5 O adet Gemici feneri 

el 1156> 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem etYa 24 Birinciki· 
nun 1941 çarşamba günü saat 1 4 te pazarlıkla alınacaktır. 

lıteklilerin belli gün ve saatte Kaaımpafada bulunan Ko· 
misyonda hazır bulunmaları. el f 302• 

~ 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 ikramiye Planı 
KEŞİDELER : 2 ıubat, 4 mayıs, 3 ağustos, 2 ikinciteşrin 

tarıhlerinde yapılır. 

19U IKRAM/YELERJ 10 adet 250 lirahk-2500,-Lira 
1 adet 2000 liralık-2000,-Llra 40 > 100 > -4000,- > 
3 > 1000 > -3000,- > 60 > 60 > -2500,- > 
2 > 750 > -1500,- > 200 > 25 > -6000,- > 
3 > 600 > -1600,- > 200 > 10 > -2000,- > 

Sahibı : Z. T. EBÜZZIYA 

Neırtyat Müdiiı-u: C. BABAN. Basıldığı yer: MatbcMD EBÜZZlYA 
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f'ADVO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.30 Program 18.03 Orkestra 

8.33 Müzik 18.40 Saz eserleri 

8.45 Haberler 19.06 Şarkılar 

9.00 Müzik 19.30 Haberler 

9.15 Evin saati 19.45 Serbest saat 
9.30 Müzik. 19.55 Müzik 

* 
20.15 Konuşma 
~.30 Türküler 

12.30 Program 
21.00 Ziraat S. 

ı:ıt.s&Şarkılar 
21.10 TürKüler 

12.45 Haberler 
21.35 Atyarışlan 

13.00 Türküler 
21.45 Müzik 

13.30 Orkestra. 
22.30 Haberler 

* 22.45 Spor servisi 

18.00 Program 22.55 Kapanış. 

rBORSA 1 

~O/ıt/1941 MUAMELESi 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 129.69 
Madrid 100 Pezeta ]2.89 

Stokho. 100 İsv.Kr. 30.75 

ESHAM VE TAHViLAT 
MUAMELE 

Evvelki Bugün 

İkramiyeli o/o5 938 20.20 -.-
İkramiyeli o/o 5, 933 

Ergani 
İş Bankası nama 

21.86 -.-
12.ao -.-

Anadolu Demlryolu 44.50 -.-
Şaı·k değirmenleri 4.85 -.-
İkramiyeli Ergani 21.75 -.-
%7 'ıiı 938 Türk 

borcu tranş 1 23.40 -.-
Sivas-Erzurum 1 .--- 21.10 

Sivas-Erzurum 2-7 -.- 19.80 
%7, 1941 Demiryolu 1 19.70 -.-

Merkez Bankası 135.- -
İttihad Değirmencilik 28.60 -.
Aslan Esklhisar Müt-

tehit çimento 10.35 -.-
kirecı müessis 10.05 -.--

(Uıorsa harici altm fiyatı 
Dii:rılcü Bugünk• 

Reşadiye 28.10 28.26 
Kalın Beşibirlik 131.60 132.00 
Külçe altın gramı 8.98 4.01 ................................................ 

Tasviri EfkAr 
Nüıhaeı (S) Karaıtur 

IA b Ş •t• r f'tirkiwe Hafif 
. one eraı ı . İfİ" ~ 

Senelik •.••••••.••. 1'00 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 760 > 1400 > 
Oç aylık •.•••••••••• 400 :t 800 • 
Bir aylık ...•.•. ·· ·•· 150 :t yoktur. 

Blrincikananı Pazar 

tS6? H· 
Zilhicce 

2 

Gün: :»:ı. 
21 

Vakitler 

Gllnet (Yarlakl) 

Ôil• 
lki..a 
Akta• 
Yata 
lmaal& (Yarlaldl 

U57 
Rumi 

lcl klnua 
8 

Ka,ımH 

o. 
23 
12 
J2 

" 22 
!5 


