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Hakiki aşkın nadir olduğa 
söglenebilir, fakat hakiki dost• 
lulc derecesindtJ nadir değildir. 

52 inci nüs/ıa$ı zenıin 
mündercatla çıktı 

Bürban Cahit - NWmıeddin Nazif - ve 
diğeı- değerli imzalar n bol resimler 

L. Meraklı bir roman başladı J 
MÜSTAKİL YEVMi GAZETB Telefon : 2 O 5 2 O 

Tela. Tasviriefkir, İstanbul 

La Rochefoucauld 
(Şerhi 1 Dd Mhifem.bde) 
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/Tass ajansının, bir Alman deniza/fısının 

bir Türk~emisini batıracağı haberi Üzerine 

Almanya Karadenizde 
~ denizaltısı olmadığını 

l 
Ankara, f.3 (A.A.) - An&dot• Ajanstnıll aalihi-

1 ,..Ui mahfillerde. öğTendiğine g-öre, Almanya hükU

meti, bır ftçiıaca TClrk npurunua da mürettebatı, 

1 So'f'}'9t ıtareUerin1 tatıJan Almau ajanları olacak 

catı halr.lunda, '-raas ajanlllnıa dfin gece ne rettiğl 

habere atlea Karadenizde bir tek Alman denizaltısı 

olmadığını Ankaradakl Büyük Elçiliti vaaıtaalle H<i· 

milli7ett bilinrnlrea Itır denizaltı tarafından batınla- kumetimise resmen bildirmıştJr. 

Bet kıt'aya yayılm.Jf olan bqünkü harpte cepbderin meYkilerini söaterir harita .................................................................................................................................................. 

Göze 
batan 

bir gazete 
i16111 

B üyük gazetelerim.izin butla· 
nnın bat tarafında "aç ıün

dür bir ilan çıkıyor. Bu ili.nda 
No yortun yaklaftıiı cihetle 
( Renyyon) yapmak iatiyenler 
için Taksim Bahçesinin mqhur 
gazinosundaki fevkalade hazırlık
lardan istifade edilmesi, halkımı· 
zın d:kkat nazanna ballandıra 
ballandıra arzedilmektedir. 

Bilmiyoruz, bu llinın hanci mü 
nascbetsi2liiini tcrh veya tethY. 
edelim. Bır kere pzetelerimiz 
bıııf .alardanberi halkı tasarrufa 
davet ediyor. Her türlü israftan 
kaçınmanın artık vatani bir vazi
fe veya hayati bir mesele oldu
ğuna dair ıütua sütun ve çefit çıe
tit yazılar yazıyoruz.. İçimizde 
hıtlka ründe bir kap yemekle ik
tifa: edilmesini bile tavaiye eden
ler bulunuyor. ltte bii tarartan 
böyle idare, tasarruf, ieraft~ ka
çuımak, hatta gıdaınızdan eaırge
mek iç!:n bir ıürü öğütler ıaarfe
derkeo öbür taraftan da yine sa
Eelelerhnizde aynı halka, «yakın· 
da Noel yortusu gelecektir. O ge
ce sabahlara kadar tıka basa ye
nilip, içilecek, fİfe ~ fllll'Pj
yalar g8,rfed:lecek, avuçlar do u
au pa~lar harceditecck. ,akın bu 
eğlence fırsallnı kaçırmayın• ta•· 
siyesinde bulunuyoruz. 

Alelade zamanlarda bile bix 
Türklerin (Noel) yortusu ııecesi 
eğlenmemiz gayet mana.sız, ga· 
yet münasebet~i~ bir bid'.at idi: 
lçim:Zde, bu bıd ati de bır nevı 
e(l..afrangalık, bir nevi Avrupalı
lnşmak, bir nevi medenilqmek 
icabı zannedenler vardı. Halbu
ki Noel yortuıu bütün minasile, 
tam manaıile Hıriatiya.nlann mu· 
lnddes bir yortusudur. Çünkü 
Noel demek, (Mesibi.n nladeti 
yortusu) demektir. Noel gecesi 
bütün Hıristiyanlık alf)mi vaktini 
kısmen ibadet, k11men de ziyafet 
ile geçirir. Çanlar çalar, kliscler
de dualar edilir, yelhanl b:r sürü 
ruhani ayinler yapılır. Biz Türk 
•e müalüm nlar için, batka iti
kat1ara da hünnet, dini Yecaipten 
ve hatta milli hasa.ilden olduğu 
için Hıriatiyanbnn bu itikatluına 
k.,,n,mnyız. Milaaı laa R?n~~ün 
bile bıristiyanlar aruand• ibtiliflı 
dlduğu ve hu ihtilafın ancak mii
tevassıt bir eün tayini ıW'etile tea
bit edildii'i meselelerini bahi. 
ıneyzuu edip de onun üzerinde 
münakapyı milli edebimize mü
nafi buluruz. 

Bahusus, ki vatAndatlanmız a 
nasında muhtelif mezheplere men 
ıup birçok hı.ristiyanlar nrdır. 
Onların itikatlarına ve yortulanna 
hürmet etmek bu mil1etini kendi
ni bildi bildi. asla terketmedİğ'İ 
ve daima riayet eylediği bir müs
tahsen adettir. 

Yalnız Noel yortusu aalikleri
nin itikadına hürrnet etmek bat· 
k , o yortu gecesi kendimizin eğ· 
lenmiye kalktfmnmız büsbütün 
ha,kadır. Hele içimizde bazı ga
fiUer1n bu eğlenceye, .çam ağaç
larını mumlarla ıüsli er~k adeta 

ri 

ürk - Bulgar demiryolu 
nlasması imza edildi 

Churchill 1 

Amerika da Başvekilin 1 

Nakliyatta sühulet temin 
etmek için vagon 

mübadelesi ~lJapılacak 

Vaşingtonda pek 
mühim kararlar 
veriliyormuş 

Rooseveltin beyanatı 
Londra, 23 (A.A.) - Vaşingtonda 

~qıdak.J beyanname okunmııttur: 

lngiltere Başvekili Reısicümburla 

müşterek harp gayretine mfitealllk 
meselelerı ııörüşmek üzere Blrletık 

A!llerika1a .relmıtUr. 

Churchıll'ın refakatınd• Lord 
Ankara, 2 3 (Tele fonla) - ı lanna ait anlaşma metnini alaka- ı Türltiyenin, gerek Bulgariltanm Bcnerbroolc ile buı mütehasaıılar 

Buliar Devlet Demiryolları ida- dar makamlara tevdi ennişlcrdir, hariç.ten vagon temin etmekte 1 bulunmaktadır. 
reaile müz.akNede bulunmak uze 1 Bu anlaşma, Bulgar - Türk hu- müşkülat çekecekleri gözönüne Churchill &eiılellmhnnuı m.laafi-
re Sofyaya gitmiş olan Devlet dudundaki mürur meselesini ta- alınarak yol işlemeye açıldığı ta· ridlr. • 
Demiryollan Umum Müdür Muıı mamile hallettiği gibi her nevi rihten itibaren her iki demiryol
vini 8. Fuat Zincirkıran'la Hare- nakliyatın sühuletle ve fasılasız lan idaresi birbirlerinden gelecr· 
ket Oıiire'91 Re111 Muav:ıni Ferit, olarak-' yaprlmoın tmk&nlarını da vugonlıırı l>eklen'ıc uretfre vt.. 
tchrimize dönmütler ve Bulgaris- temın edecektir. kit kaybetmemek 1Çin vagon mu-1 
tanla a.kdedilmif olan demiryol- Ahvali hazırl( dolayısile g .. rck (Devamı •ahifa 1, .titun 5 dş) 

_...,......__,,. ..... -~wuuıtıı '''''' ... •uııı••ttutuıııuıut1t1tt1 ııı ıı .. ıtthUIHUHhtııııııııtnn1.tı1t1ttıuntU1Mtfll•tMllHll1UHHtlttlH ...... HHll .. llltl• l 

kahve inhisan ıÇay ve 
altına mı alınacak?, ._.,.,..<r,.?,-

General Ruıutedt 

Gl. Runşted 
istifa etti 

, Bu maddelerin ithal oe teozilerinin yeni I 
esaslara göre gapılma$ı düşünülüyor 

Sö1lcndiğine göre çay ve luıhve 1 tından arpa nohut, bakJ · 
L • • • a Yeaaıre 
evzıatının Devlet ınhısarına alın- karıştınlmak suretile müstehliklere • 

,.,.,ıısı lçln yem baıı tedbırler Juvü- 1 sürülen b11 maddelerin inhisar altı
nülmektedlr. Buna gore bu madde- na alındıktan sonra saf olarak daha 
ler hariçten Tıcaret Ofısı tarafından kolay ve ucuz hır •cklld t 
ıthal " t . 1 ,, e emın ed.L-

e e:vzu yenı esas ara ırore o- I lebılcceğı şüpheııız gornlmekt d' 
lacııktır e ır. 

• Bu sayede kahYe ve çay satışların 1 
Muhtelif vasıtalarla perakende bir l dakı ıht.ikir harekeUerı de k~kü 

halde satılan ,,. bazı kımı.eler tara- den aihnmlş olacaktır. 0 
n - , 

tetkiki • 
erı 

Refik Saydam bilhassa 
nakliye işleri hakkında alınan 

tedbirleri gözden geçirdi 
Ankara, 2 3 (T eJefonla) - Bir ay istirahatten sonra 

fehrimıze dönen Başvekil Doktot Refjk Saydam, devlet da:
relerindeki İflerin seyir ve inkişafı h akkında ynkındnn malü
mat Hhibi olmak istemekte ve bunun için büti.ın .,. ekiiletlcti 
dolaşarak yapılmakta ve yapılmak i~tenmekte olan , 1 rlc al~ 
kadar olmaktadır. 

Bllfvekil b~an de Nafıa ve Münakalat vekaletlerine 
l'iderek muhtelif me&elelerle alakadar .olmuşlar, bilhassa nak
liye itlerimizin daha verimli ve memlekete daha faydalı bir 
şekle sokulması hakkında alınan tedbirleri gözden geçirmiş
lerdir. (8.8.) 

-..... ._. ............... __ ..... ...,.._... .......... ~.~--- ., L& " 

-c--:~~---:-~~i 1 ( Afrika muhareheD 

l İngilizler 
Sirt sahiline 
vardı ar 

Bardiya ve 
Sollumda mihver 

mukavemeti. 
devam ediyor 

Kahire, 23 (A.A.) - Ortaşnrlc 

İngihz; umumi karargahının tcblığl: 
Dün bütun gün Bll'\gazıyi oı ten 

mevtllerdckı düşman, takvi~' l:ıtn
larının gelmesi netıccsınde mutC'ma
dlyen artan Lir tazyik altında tu -
tulmuş, seyyar kollarımız Bıngnzi 
cenubundaki Sirt kör!ezlnin sah llne 

(DevarıH ıahifş 1, ritwı 1 dtJ) ................................................. Brauchitsch Alman 1 ............... ·-·-··-····-· ............................................................. .. 

ordusuna bir veda Bakrşlar 
Roosevelt ile Churcbill Atlantik mülaliabnda.. TÜRKiYE 

mesajı gönderdi -
23 (AA) - LenlnC"rad 

Vichy, ' ' 
d ,,, Alırıan ordusu kuman. 

cephesın e ... 
d n General Von Runıted, 

danların a 
b'r emri )'8\'mJ Detrederek 

orduya 1 'f ı • .... !erden dolayı Yazı es n -
sıhhı &eU<'P . • • 
. k'ld·::.i .. l blldımııttar. aeD çe ı ıı;~· 

voN BRAUCHITSCH'ifc 
VEDANA.MESl 

i 23 (AA.) - Alman ordu 
Berin, · kil 

B -ı.-umandanlığından çc ı en 1 
ları a.- b' 

l B Uçıç orduya ır \'eda 
Mareoa ra , . 

. ~ dermletlr. Bunda denılı-
mcsaıı gon 
yor ki: 

cKnlb hastalığından do1ayı yazi-
_... lmak ııususundnkı rıcn 

fewucn ayrı . 
(Devamı şo)ıi/tJ s. autu1ı 5 c 

Benden yana bu kadar 

NOEL, Kwb.n Bayranu, 
Yıl~ı 1an1ana düftü. 

~Y~ilu. vitrinlerinde büyük 
bır mktlap: Dün fellik fell'k 
arayıp da bularnadıiuıız maJ
~ fİrndi cözönüne ıerilmi, 
İçınde bulunduğunun günlerin 
~uikulideliğini belirten yalnız 
fıyat etiketleridir. Bunlara göz 
yurnaraamz. dünyanın sava, ve 
lcttlık cehennemi içinde kr:v
rulduğunu Beyoc lu vitrinlerin
den anf ayamaumız. 

Allah versin. Bolluktan da
ha büyük nimet mi olur? F _ 
kat soraıcaksınız: Bu matlar ge
çen hafta yoktu da fimdi ne
r~~en çık~? Yerden mi bitti, 
gokten mı mdi, yoksa bu be 
d~~el~~i ~oel Baba mı getirdi? 
Çunkü bırkaç gün içinde f stan
!>u!- dlfandan bu kad... mal 
yagmlf olmaaına İmkin yok. 
~~ftn daralttıiı ithalat hac 
nuru. anaızın ıen!,leten bir ik
~dı mucize olamıyacağını bi
liyonız. 

Demek bu mallar gizli de
P<4srdan cıktı. Fiyattan, Mu
r~~~ ~omisyonununan tayin 
ettJii kir )'Ü:ıdeıin4n kat kat 

Pegami S A F A 
········ ················ ········ 

arttınlmq oldufma tüphe bı
ralonıyacak kadar Yiİluelı. . "'"' 

Sinemadan çalıtınız. Taksi 
bulamazsınız. Ara sokağı dol
duran sekiz on arabanın sa.at 
bayraklan iniktir. Şoförlere aO· 

runuz: Sinemaya getirdikleri 
müfterileri bekledilderini söy
ler. ~alan! Bu taksilerin hepsi 
bususı arabadır; ya kirnlanmı' 
veya sahn alınmıf taksi araba
landır ki yalnız sahibini n ya· 
lı:ınfannı tatırlar. 

Bu dolandancılığın ba,ka bir 
çefİdi daha var: Küç\ik kam
yonlar içinde mükellef koltuk
larile ve strapontenlerile birer 
hususi otomobildir. Belediye
nin, Emniyetin gözü önünde 
vızır vızır iflİyorlar. Dalavere
lerini kitaba vydunnu,ıar. Her
hangi bir taksi foförüne soru
nuz, siıe bu dolandırıcılann i
srmlerini ıa)'lln. Hile o lu:dar 
söz önünde. 

Benden yana bu kadar. Oıt 
tarafı, vu'fe erbabına düfer. 
Dok'or Lütfi Kırdara saygılar 
'Ye sevgiler. 

( Japon 
1 harp Haberleri , 1 ( A1::!:f J:an Haberleri) 
Hon - Kong' da J a p o n 1 a r 
son istihkam da Hong-Kong'un 

zaptedildi yarısını aldılar 

Adada timdiye 
kadar 1.119 

esir alındı 

Luzon adasına da 
yeni Japon 
asl,erleri çıktı 

Mindanao Adasındaki 1-/ong Kon'ıdaki Kanada 
Daoao şehri elmize geçti kuvuetleri kumandanı öldü 

Tokyo, 23 (AA.) - Minda
nao adasına çıkmıt olan Japon 
kıf aları, deniz kuvvetler ile sıkı 
itbirliği halinde Davao,'.yu tama
men işgal etmişler ve Hong
Kong' da pazartesi akşanu Japon 
kıt" alar] bir gece hüıcumile son is
tihkamları da ele geçirmişlerdır. 
2 3 illckanun& kadar Hong-Kong 
civarında alır: an esirlerin 8ayııı 
1 1 19 dur. Bunlardan 1 16 i ft gi 

1 

~· 614 Ü Hintli ve 187 ıi Çmlı
dır. 

Bu sabah tafakla beraber Ja
I pon kıt' alan Luzon adasının bir 

(Dcwnıı 941.hi/e ı, nttwı .6 do) 

Vaşıngton. 2) (AA.) - Lu
zon adasında ~ıddetli muharebe
ler olmakta ve kıt'alanmız m'!v
zil•rini muhafaza etmektedır. Düş 
ınan tayyareleri, dün ıbüyük faa
ıyet göstermişlerdir. Vaziye, he-

nüz bir hüküm verecek şekle gır
memiştır. Davao·da durum k 
ranlıktır. Manili& şımalindeki Lln 
gayen körfezine düşman mütemct 
diyen takviye kıt'aları getirmek
tedir. Çarpışmalarda giJ,Jikçe da
na grniı; mikyasta ağır silnhlar 
kullanılıyor. Japonlar Tnnto-Tho 
mas ş .hrinc kııdar Jerlemıs!erdu 

t<nl fomi)a önlerincf .. hır diı -
(Devamı ıalı.ıf o 8, •ut n f de) 

F r a n s a, / t a l g a o e 
Japonganın Iraktaki 

menfaatlerini korumayı 
kabul •iti 

Ankara, 23 (A.A.) - Fransa. 
İtalya n Japonya htıkümeUerinla 
talepleri üzerine Türk bükümet.1, b9 
memleketlerin lraktalcl meııfaatlcrJ... 

nin korunmasını deruhte etmiştir. 

ş·ddetli 
muharebe er 
evamediyor 
Sivastopoldaki 

Alman tazyikı arttı 

Berlin, 23 (A.A.) - Alman ordu
lnn Başkumandanlığının tebligl: 
Şark cephesinin merkez ke iminde 

şiddetli muhnrebeler devam etmek -
tedir. Kıtalanmız;, muhtelıf nokta -
lnrda düşmanın kuvvetli hilcumla
nnı muv ffakıyetle pil~kürtm şlM 

ve bu !lirada, 19 Sovvet tankı ta r p 
etmişlerdir. Savaıı '" Stuka taJ arıı 
teşkilleri kur ınuhtı elt ın 

dım tmi,.,lcr, d, nı R , ut 
(Dt11ıtWM ıalıi/tJ 1, nıttcıı t dil 
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JJ .l!R ~ _ J MÜHiM BiR TETKiK e Afganistan 

Kendini ••btrsızl,kla aratacak eglence yer erı BekaA rlık vergı·sı· Ar..~~~~! 
bir mecmua Radyo gazetesi sabaha kadar ,undai harpte mutlak eurette bi-

ö 1 ... !ht._t U- Midiirliitinıiin, phm titis "bir itine k k 1 k t...ıbimı m•fua ..._.. h.,_ 
açı a aca bin kenannda blma,-a mu.-affak ile delil, •J'lll samaada Ulbı bir pzetec:i biJgiaile nqNttill o&.. .inletl arjea IMi om. Efp-

Radyo Mean .... , miifk61peeent ariin a•üa11m tahrik ederek ,,e Bu külfetin mali mevzuahmızın arıtsına girmesi tamiri müşkül m.tan, rerek siyaaetinin iubeti 

.._•tın cözü çekerek, cüJiimliiyor. Buraları için hua...ı bı·r hata olacak ve hı.çbı·r faydası go"ru-lmı·yecektır• ve h·kmete unun olınaaı, prek 
Bir -.. ki, bllmediiiniz, fabl _... ettitimis Wr llemia b dllhilcleki terakki n teceddüt 

.. ,...._. fanflanm, bir mermta ki, wlerint her a6n dinledi- lr tarife hazırlanıyor hamlelen1e cihan politikann111 

tiniz ft maktan tamdılmaa IUl'atlrlrbınn, lronferam~ husa- Yı!batmda eğJenee yerlerinde B iade.._.. Jaer _,. ortaya a- kadar R "11.U. atırlığuu "kiuede· ( tazyık etmekten sıyade eT!ilfte ko- dikkatini celbe"mekted r. 
~etlerini, 'bir mttmua ki, racbo:ra makl.a :rak•dan allkadar tatbik edilecek hulUlll tarife. B::- tılan ...-e eok kere elddt mllna- nkür. !aylıklar gotilermek esası daha mli- Efpn1.tanın co~.Y-afi hususiyeti 
eden bOOln bils:leri ÖllÜlllbe lldmddedir. elhet liizanlla ft fa~ ~~y~-~~~~~~~üğiT_:-:~fın- kqalardan ziyade mi:ıaht yazılanı Evlenemiyen JmJardan da ·nTgı ı esslrdır. E&&aen dünyanın her tara- denize mahr.c:i olmayıp Asyanın 

- IMDP-- ...u1& e- k. L--1-- o..:-~- ~nlü kal.nasın• ~ w iMie wauıea ......... vaacaft olan medeıJ)et lle6 O · r~ mnau teşkil eden ıneııelelerden biri- alınacak mıdır! Bu takdırde aıle r._ fında da tatbıkat bu. mecrayı ta ıp allr9Uln .,.TIUe •-··-

-~ • . bu !!--=-~ -t.--•- -L• L-. •• -..ıı b" dilmek üzere aimi ,_..cümene si de cBekirlık Versiab dir. Şa aı- etmektedır. ISııde de dıpr bır çok dechr. Malirmclw iti den":z:de . a• ==i .. :, iakirrn;,~e ... -~ .... ı .-poua 
11 

sevkedilecek olan bu tarife. aa- raJarda bu mcva tekrar eanlanmıt kolaylıklarla baaber aile reıalerınin billcri bulunan memleketler hü• 
d .. ce fıyatlarda bir miktar cleii- ve ııon haberlere bakılırsa \ir Meba- Hurşit Çalıkoğf U kat.anı; verı.rılertnde mııayyı:n bir tün cihenta diler üllıce1eri1e doi-

Mec:nw ~ imkin •e prtlar altmda ne kadar iri çm. fikliii ibtna etmektedir. ı;\llnll%u& teklifi tmrlae lılilleı Mee- --------... ·----- tenzilat ıcra ı '"yahut ta buhran ruclan doiruYa ve 8lln mös.se• -ıı ınlıı ... i uc 0 latd• iyi "fılıtmftır. Vecl.t Nedim Tar'ün Mat- fktısat Müdürlüg~ünde, mevzu- ııı --" dfl ak ı bet L-tte L • ..ıund--1-1--.ıan h•r --t· 
bi) Haine lntJkal etmlfdr. Bwıdıuı bir- bertaraf eılihnai ı... ıuımlıırının C!V en.en ı n ıs ue uuı uaıarına L - ... 

buat Umum Müdürü iken vücude getirdiji eserleri yakından en- ubahia tarifeden gayri hallua hiç kac cün n-,e1 cTIMid "'EfklD at. islen ağır n \lt.erınden alınması aibi bır 101 takıp le Ye bahusus ~lmaat sabumda 
lıer, onvn bu mevzudaki uvk, aan'at ve kabiliyetinin de yabene111 bir suretle masa veya buna b·n- tunlarında .....ıoıiD ıılfuı pohtı- llinı olmıy~nrl bır, ~illfeth k~re:ı:~ olunabılır. D • .:er taraftan, maksad kolayca ink.f bulmaktadır! r. 
•iilerdir '" oaun iPnclir ID, ıiirlııiis dotaa ba yeni ~ ie- zer ayrı bir ic:ret ödenıi7e mec- kaaı bakım~ milnabeuı yapıJ- mıy~abk k":.1 

1
1 
.. ar· u~ası ~u ~•- 8 hazıneye •arıdat temlnı ise yanlış Bi basıa geç n on .ene j,ç"nde 

...... .ftzönine •etİnftL dalaa ..;_.a:de..._ qimaer hiaJa 1Male- bur tutulamııvacağı INU.... teba. tır •i e ar ı .. Yetgı.5ı, 91e.,.p .... ca- bır mnzu intıhap edilmlttır. Bu kardet Ef ..... miHeti, ırerek irfan 
•- • -., T"._. --. ·~- mıtbr. Be -,as.ı i1e aynl menuun tı ınllfltüllere -.e haksızlıklara rai- . 

1 
h tt" bi .. -

mektedirler. Tam hükmümüzü vermek için, biraz daha beldiyece- rüz ettirilmektedir. blr kere da mali bakımdan ıetJukı J ınmanlar lc;ın en verım ı a a r ıettk iktnat aahal-ında dev a• 
men ne. hasılat bakımından, 1141 de 

1
• 1 •-ı ·r -k t•'-tia, ve ıörü...dl iri, Vedlıt Nedim, mevzu lıcuırlltı içine dü9111tımek- Yılba~ı geceai, almacak hus...t faJdaııı eimıyacaktır. nOtus p9lıtikası takımından tatmın- çok bakımla~:an uzu~ u ü~ .. 1 :di- chmlari almlf bulunuyor. a:~sat 

te, llir ıuetecmm d.,c:l.ğu heyecaıu akMtt:nn.lde "laer .alla• müsaade jle eiience yerlerinin 
1 

_ MAilYB SlYASETI -.. kar .,ır Detıce veremıye~t.ır. lı, büyıik m ya:ta te av e va
11
z - itlerinde Efganistan en modem 

ancla fİmdİden &serine celhetmi, oldatu alakayı daiıtmamakt.a- •haha kadar açık: k,lmaa lenlİn len eYnllu nakdıyenın hanırı e erde memleketler kadar yeni t-.kilat 
dır; o zaman, fimdiden veralğim'z pefin hükmün isabetini görerek edilecektir. NÜl'VS POL/TlKASJ: 111-NllTICB: toplandı~ı tesbı t edll~rek makul bir meydana ptirmiftir. Ba c:üm.le-

nısbette d0 vl•t ihtiyarlan için t.P.k- d r ... • tama mı"U•ı bankacı•-•-memnun olacaiız. Ye vakti ıeld in uman ae•e seve okumak için -" • ç. • en Ll"ı&ftd na 
1necmuaVI hi.ze ..ı .... •ırac:U olan··---·--·- •olunu aahır..Wıkla Oduncular hakkında Maliye •aaeti, mllnbasıran ~ı r Beürlık ~i fikri ltenı ıaye, rar dn\et hazinesino avdeı.ınin te- s'latemi az zaman içinde çok tekiı-
1-1.ıı.:........~L -r ..--~ 1 

temini gayeem .i&Uhdaf etma. len hem de ttbılk bakıadH ukattır. mın edllmcaıdlr. Bu suretle ıktısadi mil etmiştir. 
~ ademi takip kararı memleketleri• versi politikası tkb- Fılhaldka bir taraftan memleketin hayatım ıı urun mtivueneshlik Yeni Efpniatan nainakale yol-

Cihad BABAN V 8 r 1 1 d 1 ı.ıadi, alyaaJ, lçtimat pyeleri arasın- nulus politikası ıavlyewıııderı mftsbet kı~me n bertaraf edllebilecefci ııibi lan eıllet~den de eski Efcranİ.I• 

1941 ın 2 muazzam harikan 
Belediye mul1lhpleriaden Sü

•••••• reyya ile birkaç odun taciri yanlat ,,I ra~r ve malumat V"'rerek Fiyat 
Murakabe Komisyonanun odllD 
narkını fazla tesbit etmesine te· 
bep olmak suçundan Müddeiamu 
miüfe verilmifJercli. 

da uillua politikuma da milı.im "bir bır netice veremi) ec:eğı gıbl, diğer •çrımai sınıflar arasında adalet te- tana nazaran çok inkİfaf bulmut· 
yer verir. İıtte bu bakımdan memlıı- taraltan da mükellerı ağlı bir yük mınl de bır derece.1e kadar kabl! tar. Eıki Efgan hükmneti, 
ket nüfusunun artt1nlması, ailele· ,_ l kd" d b k" \ k ver altına solcncalc buna mukabil hazı- olabılır. A11.~ ta r c e nr 1 - memleketin istilrlll ve ta-

LA.DAM OKAMELY A E Lllıutl ı=ser: ı·ı Heyecanlar Şaheseri: 

Türqe: Jlüın9allleri ~ 
GUT.A GARBO - : 

KORKUSUZ REİS 

Bat )(il mealli: 
ROBERT TAYLOR ! VICTOR IUCK LAGLEN 

Bugün 

MİLLi ve ALEMDAR·da 
A Z a~ Bugün matinelerden itibann rı J u R ı ı 

Her iki ainemada b.inf ... n 

Geclikpa~ latanbuJda ilk defa 2 hlm birden 1 Şehzadebatı 

HALLO JANiN 
Büyük artsit Marika Rök tarafından 

Müzik... Dana... Revü... Afk ve ihtiras filmi 

Aynca: GANGSTERLER ŞEBEKESi 
Cörülmemıf derecede heyecanlı büyük avantur filmi 

BUJUN SIHEMACILARI 
~l SES FiLMiN '-1 

BOVOK M0JDESI: ______ r 
Ceç"'n aene ıökor karan 

ARABACININ KIZI 
ANA IZTIRABI 

KORA SERRY 
illa ••• sibi "bü;rik filmleri PIİftlaif .... 

Film Ses 
Bu eeae hü,.Uk 7enililder ~ 

Bu eenc tımdi.Je u.lar Pra-dlla 
BALIKÇININ KArusl 

llR OMUR BOYLE CEÇTI 
.. JK4DDES YALAR 

JllÇEVO 
KADiR .vtNCll 

m..ı.nı•e• .... aedı•iH>'e munffak olduiu .Uperfjha)e
rinden l>amlanıun iaimleriai bildirmektedir, 

•BELAM14 
CUY cJt MAUPAS.5ANr'*' e.eıi 

ILLY FORST-11.SE WEftNER • OLGA TCHECHOWA 

=KISMET 
HEINRICH CEORC - 1LsE WERNE.R 

~MARİA ILLONA> 
PAULA WESSELY 

-CDAIMA SEN)-
Sa aene eevn1eD en bUyük müaikal film 

•BAHAR GONCASI• 
WILLY FRITSCH 

KOMEDYACILAR (Muvakkat ıeml) 
HILOE KRAHL - KATE DORSCH 

KRALLA DANS - Marika lökk 
KIRMIZI ORKiDE- ANGELIKA 
OKYANUS ALEVLER iÇiNDE 

--:=~:ŞARK ve S := .... ........ 
Sinemalaımda ~~k olu bu filmleri düa hatkalan takip 

ecek '" S E S F 1 L M ul8fbiı zafer 7oluncla dn adam------•larile ~·-~---· 

rla fOialmuı ve salabet ka:ıanma5ı, neve büyük bf~ rnrnfaat lemin edfl- gısı namıle yeni bir kcşmeke, unsu- mamiyetini muhııf...la, ara-
aile lı:ıilfetlerinin lmkin. nısbetinıle mi~ecektlr. Binael"'ale:ı·h makaad atle runun rrıalıyı mevzuatımız ara!lına ziainin mümanaatme ,avenmelc 
azaltılması clbi Pıelei bır dereceye 1tlkleı+a1 hafinetmek ııantlle nftfuı ırtrme!I, tamlrı m6qJı:til bir ha+a ola- te idi. Hakikaten pç._. ,,. 

Müddeiumumilikçe yapılan t•h 
lcikııt sonunda maznunlann bir 
suç.lan eörülememİf, bak.lanada 

k~dar v~rı: gjya: deb~=rı ~ı artnuasnn temin et•lk ... beklrları caktır. HURŞIT ÇALIKOOLU yolsuz dailan ve )'iikaek pçitleri 
mıye ça ışı ir. u •• - ... - ........................... -··-······· ...... _ ......... -................ aa•esincle Efıan milleti kendisine 
memleketlerin maltye mevzuatına • J 

ademi takip karan Yerilmittir. 

hakim oıan e9&aı. beııarıan ta:ıvık Paça kazanından ıRumanya tıcaret adetçe kat kat faik ecnebi kuv-
etmekıen ziyade ...Were lrolayhklar h l b• vetJrrin iatilisından kurtvlmuttu. 
göe~rerek evlllili caalp bir bale aşlandı an aıması ır .... külce" dü.uncesile Ef-

ıetanbulun bir ..... uk 
zirai taellyeU 

pldi d h ld pniatanda modem ordulann ko-
koymak pren~ı. r. Sirkecide. 179 nurnarah i .. •m ay a a azatı 1 la•ca istifade edeYeceli yolla .. 

Meseli İngtlız ve Am~rfkan frad heci y ordanın yanında çıraklık J ril emekt 

1941 yılı içinde istanbul Vi
liyeti dahilinde batıanlan zirai it
ierin hullAa tuıchu: 

vergllerinde (income Tax) aenelik yapan 16 yatmda Ali, dün bıı Ankara, 23 (Telefonla) .. - Ru- 7apıhnaama cnu ve m • 
l eoate•na ayı atınde bq- idi. Fakat 1aa askeri fayd11ya mu-aafi kazanç tesbit edildikten sonra kazan dohasa kaynar paçayı kal· manya ı e .. 

matrahtaD beki.rlar içla aagar1, ev- h~an nnıukere' r devam etmekte- kahil memleket mata.ahlnU Ye.., 
danrk~ •-x.. kıtynu~. kapakla. dd .--a tı • •- 1 •-

Şile, 0.üdar, Kartal, Silim, 
Çatalıca, Bakırköy ve. Yalova lı:a
zalarında 1 7 mevkide birer nü
mune meyvahğı meydana getıril
miş, 22 meyvalığın da hazırfıl'.-

liler icl• &aımıt bir miktar tenzil ve J-P • • .• ıamı •e dır. Bunda• btr nd • .,.._ ala • ~ ef)'Utm ao ayca ne mem..,-
bılahare vergi nlsbeti tatbik edil- rıarak kazanın ıçıae du • · lan eıkl ucaret •e tediye anlatma- ketin dahilinde nakletmiye, ne de 
mektedlr. Bundan baı;ka hu tenz ıat h~şlanmıştır. ~li k~ldı~ld.~gı Bey 1 aının müddeti de dolmuştur. Bu yabanca memleketlere ilaraç etml 

k h k . ~ aiktu OKiu hastan~ınde olmu~tur. ...,;yft kATş1'ında Rumanya ile ti- ye imkin bulamıyordu. 
mı tarı er çocu ııcın V k' M""dd · ·1 k rl •-•-.J 
daha arttırılmaktndır. a aya u. eıumamı ' - cart uaı,etimıına aekteye uğrıya - Fııkat yeni Efııan hü .. UDJıcu, 

lan tamamlanm~. Köylüye 1 O 
bin kilo m1111 ve 1 O bin kilo da 
tohumluk butdıty dağıtılmış, aftı 
mıntakada .elektörlerle 800 bin 
kilodan fa:ıla tohum temizlenmiş, 
yol v• parklara dıkilmdt üzere 
70 bin fidan hazırlanmış, muhtaç 
:ıürraa parasız olarak pulluk, to
hum savurma ml'lkinesi, an kova-

ll-BlZOE BEKARUK 
VERG/si: 

koymuş, cesedı muayene "d n cagını nazarı ıtibara alan hülı.ümet, memleketin müd"faaamda ber
Adliye doktoru de!ninc rubaat Ru.anya hıikuıneti~ mutabık kala- teyden evvel kahraman Efımı 
•f!rm1'tıY. nk elld tlca~ •e tedıye anlaşma- ordusunun ten111r: edihneıi ve en 

Bizde cBckarlık Verglııl alınmasa 

tekllllerl karşısında ıki lhtımall 

• eenallk bir ~ nı bır ay daha untmayı muvafık Jeni ıilahfar ile teçhiz olunması-
mua ilim Vefat etti bulmuı ve hazıl"ladığı kanun liıyi • Dı en emin rarantİ ..,dt"mdıtn 

ayırdetmek /aydalıdır: Tıcarct Lues nde Frarı ı:ıca mu-
has nı Büyük Millet ~ecl ı;ine gön b':r taraftan ordusunu, bilhassa 

nı dağıtılmı,tır. 
ı pi,. o ve in ı, r 
kolonyaları 

beyannameye tabi 
tutuluyor 

F.czahaneJerde ve bilumum ba 
yılerde satılan ti~li. saf, ıyotlu ya 
lulac:ak c:ill ,.apılacak ispirtolarla 
lnh-r kolon,.alan mevcudu ıçİn 
her ec:zac1. bayi ve •tlcının en 
,U.. lnhiıaar adar•ine b ynnna
me •ermeeJ mecburbreti konul· ...... 

a. .,........., lM.sün ~ 
- Mdaı ffrihnit elacaktn. ........ ..... 

•••lelllrter 

l - Eğer maksad evlenmclerı art 111l1mlıgı y&pmnkta olnn ve 45 e -
tırmak sureule mcmlck tin nuJus tlı:::nb<>rı memlekete kıymeUı talebe
po11t1kas na bı:ı t l etmek be bu ler yet •Urmı$ olan Bay C mıl, dı.ln 
ted ırln bu eckıld nıuessır olma ına "ııbab l'u uk dadaki evlndc vl'fat 

ı te,.kll en k l de otu nn Tem z ı nzı c ~a P u unan 
ihtimal v rılemes. ı.ıra nufua11ra11Z1.m l et.miştır. 
\3t !id şiar ev enmck için kanunun me hum, Yuk t·k Tıcaret Mı-kteb.n
tnyın etUg1• asgari yaıı dahı :ı kle- dekı profe rırl ı-ten bır kı<.mının da 
r.-ııye luzum gorm 1 r Çuııku knd nı hoca•ıydı Allah rahmet eyle ın. 
1: raı fnnlıy •ın mustehlık olmaktan Kurtulu• V.:ı!puru 
zıvıııle mustahs J rzvudur Evleneını g e 1 d i 
Y"" ~a evlaıMct ıstemıyt'n .. hırlı 
nufun ~lfte9. Banların 4ia halı 

ve vrktı yerınde olanlnr bekarlık 

vt!nrls·•ln hatırı ıc;1n ı vı,.n ı ' 

Dıger sebeplerle e9lftıt!lfttJea fakir 
vatnndaı,ılar ise aynaı J"nı t.ır klH
fete tahammül etmekten başka bır 

yol takıp etfemezler. Şu nokta da u
nu&.ul•amahthr Ilı w\:blana 111edıe 

Türk Kınlay Cemiyeti tarafın. 
dıın Yunani~la!ıdaki muhtaç kım 
selere gönderilmekte olan ııda 
maddelerini naltl .. den Kurtuluş 
vapuru, dün sabah limanımııa 
dönmü•tür . Gemi birkar. gtin için
de yemden yuklenerek Pıreye gi
deeekhr 

:ren eY!f!l"lme1erl muhakkak çocuk 
yetit*'rDMleri tlelaell tlejl hr. Bo Po llleı 
mesele, daha f(imullft bir zıhn yet 
tebeddOlune ibtiyac pt.eren mıllt Hırsızlık 

B fhr ............. ~ ._ bır da•achr. Vil&yeı bina br+mada tenı 
rmhİll\ -.kana. ..,,., •IJCJ 2 - Btk:Arlık ••rsıshtdeJ11 .. t. Tatlsinin 18 aumanh dükkinmın 
Meluneı iiM. llahmatpa .. da At ud, bazıne UıtJ7aç.lanaın artlıtı Wr pa:rar pnu kepengi 11Çdchktan 
tar Aralsai tlfef fntam. l.ta:W umanda de ... ı.w ınd te•ın •t-k- ıon:ra dükkin cameklm da bn 

dcrm ştır. 
Hab r ~rıldıtine g{)re, Rumıınya 

1 e y p ı,.n tıcnret m zake!"C!lerl l -
k ne kinun 1942 başına kadar lmıa 
f'dtlm ş olacaktır. (R 8 .) 

Devlet Demiryolları İdaresi, bazı 
tren 11cferler nın tahdıd i hakkındaki 

kararın tatblkına Haydarpata -
Ad•na «elerlınnden ba,lamıetır. 

Bu kararla lııtanbuldMI Ankara 
yoll t Adıın:ı.~·a rıtmflkte olan yolcu 
kıi ı.ar· arından (lçü kaldınJmıt, haf
tacla dlırt Mfer bırakılmıttır; bunlar 
Hardarpapdan ulı, pe'lf111be. co
nııırtf'sı ve paaar sinleri kalkmak
tadırlar. 

Ba ,enı tnnler. l'ftlOI ... nmar
tHl, panrtaı. Mıh sinleri Aclau
ya nrmalrtachriar. Adaaadan An -
kara ;mille RaJllarpqa1• cıdecek 

olu katarlar •• Adanadaa aah, 
pertnaM. a .. rtıee6 '" ,..rtesl 
~~nı n~ 1~~ hk~~~m~

tadır. Ha,......-.Mu 1t .. 1a1a lf
lı~n trC!nler Hkıal «fbı bıralulmlf, 

Tn1'98 ......_ ... • Wr detifWil cacldeaiDde llnJ'•~ Ywf Be tn ıbaret 111 b61I• ~lr 111ütaleaaın lıkte açılal'llk jçPri ,mim"..- 3\0 
ıle teq&latan Marika " E~ da 7er nele olamıyacatıaı kab .. ,t,. lıra krywıerinde kostümlük kurna Blmamıstır. 
ya b.., •bama mıiıtde ahtıkk tnek miıkul del('ıldlr Cunku b6Jle. çal•nmıştır. l uar sabahı dükU· TUrk KUltUr Blrll(tlnln 
~ RÇ\19 .... 2S eı lıra para bir kanunun nqrl !Wınd• TtrklJt nm açılc olduionlJ gö:en bır kom UlftUIRf heyeti 
........... clüklrAalemnn n n!lfusunda hısııu.ı mat6m •• lıOJ• ıpu vazıyetı zabıtaya bıldırmıt ve cTürk Kültür Birliğinin umu-
pahlrauı cezaaına çarpı)mı !ar- lül•rımbtle tatbıbtı pek m:ıhdut o- tahkikata ba~nmnma da hırtnZ mi beyet toplanbaı bu ay.,. ; 1 
dn. la<'altır Tatbik ed•lııe dahı vergl henüz yaka lanmamıftır . ıne musadif çar.-mha günü saat 

Mahmutpapda AD.dolu Pa- m kt.n koylaain _.,,. ••tı 11 etını .... .-........................ - ........... '" 14 le Btrlik bina!ında yapeJacak-
ıan sahibi Melkom fC*>D. Kara-, ı-ca~ edettltth Ş..!nrlı " fusa ae- f T 1 Z AR tır. Rı.ızn11me: N.zamnamede ya-
köJde Ameriku kundura aıağa- ' n~ "Flunlardan gerek ma " ve re- pılacak bazı d~likl-r.> 

..hib Nik d U:al> .. tekse öcret mulıabıttn<M dc·ıttt ve cEa•er Pqa R•y.iu tehi~ 
za9I ' . ı .. • 

0 
a aya 1 uae '"'etR batlı ale••elernı Udrola- f&m11ızı• çoklntmıdsn bul"thı kona- Konferftna 

nnde ~ar euçundan tevlr.if o · rını dolduran vatandaşlar utım maıh Karılerım ı.den ozör dılerııı. ~ HalkeYiswle•ı 
luamut ar. 1r1ütkflJ ı-çı111 pttlan altındadıılar 25112/ 1941 pertembe WÜftÜ 

Bozkurt Çıkıyor Bunları yft'lı biT HIM,. .altına k- Havada kuvu.th olmak, cepheler ıaat ( 17.30) da Evimiz •lonun-
Bir mücldeateaberi V ekıU•r mak vazlvetlennj böabütia lana• rıbl ..,-üttt d• ~ albnda teı. da, l.uınb.21 Onıvenift&i Riyazi

H~yeti karan1e mo•akkaten ka- cakbr. mak demekt.ır Tura vatanının em- J"e Profe9Örü Bey Duval tanfın
patılmıt olaa lurkçü Bozkurt der Hıç lhtımal nrmemekle beraber, nıyeıı bııden bol kanat vt uçueM .... dan (İngiliz yükselt tahsil tarihi) 
gıai haber aldıiımıaa söre 26 :lk. ~rkirlılı vergisı korkuı;ıle evlenmek tıyor. lturtıuıaı11 Hava .Karumuııa mevzuuncla bu lconfenms ftrile
kanun cuma günü tekrar çıkınıya 1oı1aaa totan bir lmnse dahi • nltn- vermekle! bu llltete eevap •erebıhr-ı cek ve miltetıkıben d• körlerin 
batlryacalttır. Genç arkad&flnuza ı .-ıe derhal ,.p.ıacak b6r ı, almadı- sınlı. taba.ili hakkında bir film göatcri-
bapnlar dileriL tına pre - hie ohna•a menınef!J• lecektir. 

Ed•hf roman : 7 j Yazan:Sermed TALAY ................................ 
eent bD DJ'11, banal ,Hil .. •-'· J yada ~btr hia 7okmut. Uaıın sa
mı danamnı,., btbbıı tamamen man, blr b~ JM11hıde, bar s6ı.e 

açmı1a, teselli edtlmek defli" btle, peıınde ko1111uıum. 

bıç kimMJW ~ S'lmııı ona dO- - Fubad, sen o silam1a peeıncle 
kem bir aebu terahlanmı1a tarar koıarken, ben aeuıi adı91 adım taklp 

nırmıfti. edıyordum. Sen bunua farkında • 
Ge~ lnı, *8nt t.lttrince, Fer- tıldin Mıbıfl. Hiç ıea çıkarmadım, 

had, i(tn relen bır hamle lle onun hıç müdahale eunecilıa. K09ap ita.. 

ellerhle aanldl. ,up, aonunda :vorulacatııu, dinlen-
- Affet beni Aaudı, dedi. Haklı- rnek irin beni• yanu• gelecetbat 

sın, '" hıe )'Gztlnden Nftf Unnal et. bıllyordum. Hıçbir harelı:ethl ırtıeüaa.. 
titim lhBdı anJı19rmn. Şımdı ldrlk den kapnı19rda Bandan detailen o 

kadınla nasıl taınıtıtını, nereı.rcle 
ırlrlltll6nG, aonra wıl aukuta na-

yale utradrtını bep bıliyoruın. Bat. 
ti, bu netıeeyt, sen htç tahmin et
medftin lıalde ben Bnceden ba\Kır 
almı~m. 

Ferhadın hayreti aıı.rıcle artıyor

du. Hareketlerinin &&l'&Mat edıldı

tını1 ta lruçiüt blr eınandeR Mle aea
meml.ttı. Naau elayorda, Aaecle, ·•
tün aıu Baadan 111aee.raaını lıenaber 

yapını.ar gıbl, ı.tn le yirinl 
tderriatuaa kadar as~- ..... 
nuyonlu. 

Gtee kız, bsaha clnallt .ttycmtu: 
- Nerede!n 1'abtt a1dıtnnı tabf1 

meralı: edenin. B:uat Randan Ha
nımdan. Seınf, onun •~kından dıvane 
olurken, n, geıdiğt yD"rildiilil yerde, 
rastgeJdltine seni anlatıyor, aenınle 
ala1 ediyordu. 

- IUf mi ~roraa, .AaMT 
-Yalaa._.._. ..... ~ 

remı1orum. Bunu kend1shıden lşıt

nıemrt, olsam, nereden haberim o
lurdu? 

- RatlJSm, de•Ht et. 
- Soytlyeaık fazla s3zftrn 7ot, za-

ten. Yalnız, şu l:.adn söylıyeylm lci, 
Handan. senden aldtiı mektupları 

da sata sola pt.ermiı. •erdifin nn 
dtvalen r§tmemı1e karar verc:lltmf 
oaceden, lleme ılln etmlf. 

- Peki amma, bllyle laareket edi._ 
ce, bendeıı ziyade bndlai tethir & 
11111 oluyor. Bunu clGflnmealt mi! 

- Sen, Handan H•aımı, bfJyle 
ftylerden ceki•ır bir kadın aı aanı
yoraun? Onun ınaeeraat bir detll. 
bın cleti1. Ben, bu rfbi dechkodulal'
la al&kaaı olmamal icap eden blr 
genç kıs bile, Handaa llanınuD •JI· 
11& lfaldaruwa •1111 aana a,.W 
liri& 

(D.....,...,) 

kardct T'ürkiyeden rica ettiti de
jt'rli muallim zabitler Ae ~m 
bir hale getirirken, diler tanıftan 
yotl•nn infaama ehenunifet ver· 
mittir. 

Bb ·ıtl11~11! U ba"an 
bata kated~n modem otomobil 
to•e ve aı falt yonan meyda~11 ge 
fri'm"at'r. F.fv,rn:ıstanm payitahh 
Kabil ile Şimali Hindim""' mtt
kezi P\tner ansmdaki 400 k"lo
metrelik aaf alt yol, Aıy11nm d .. 
hirmdeki ofomobil '°'1 .. nntn en 
mültemmellerin~en 1&ythnalcachr. 
Dünyanm en yük.ek dat _. . ._. 
saytl•n H;nduıfa•. ~ Efea• 
Tib'kimm ile Mil Efpn Wni W· 
layan f01elel'İn geçit ~ o ....... 
tw. Simdi Efııııniııtan he~ .... 
v .... a'lfftı temin •• .., aaa ..,a. 
1arwn tayiııl ...-e1eıııle tne#'*lclir• 
Bir pro~ .. ,.e - yn1 Kabitı
den .,..a.,. p·...- ı...Wea 
Bomhe,. rnlnhlai olacakbr. Di
~ Mır pro;.,e _.,. de K..1-
t.rd ... ıı..-.,_.1c tııir .ol Bal9-
d"'9mrt ma•wf Katta'-. se..
rf'tr F~ deltr•• llllntehi oa.,. 
calıtlr. 

Muhwe111 P9"d TOGAY ................................................ 
hn!Jet .. hıma!' lı;incle idl'lk ft. 

tltfwıiı )[ rtıan BaJ'ftraıat, M ..._ 
n1,ed, 111illt birtlk w milft yartlnnla 
bir daha taım1.,e fteÜe atlM\nt•k. 
rwilll tfanmmn Jfti lrir tecellial o
lacaktır. Vatandat! Ha•a ltannau
mı 11nut-I 

'f"ll-ftl ....... llttllMHIHlllllllllllllllllL 

• vec·ze1arin ,erhi h 
L"*"'"*"-· • . . .-wmai 

ff, lıiltf oıh" 11anr el-
Jaıa alJy/.,..W lr, fQltot 
lrakilıl Jottlalt cl•eceancle 
nadir d~fitdir. 

La Roeh•foucauld 

Hakiki aşk, sevginin idealWJr. 
Sevmek için aevmek. blçbir .. Y 
beklemeden, ummadaa. battl ur 
ıılık bil iıtemedea ıe-nnek. 

Bu ~t ae•ııik , ıüphe yoıt t..l, 
nadirdir. Fakat o ir olmakla be
raber saırt raev t deiıldir. 

La Rodıefoacau d ise bu haki
ki aşkta!) ilaha n dir olan birteY 
den Nlaaediyor, o d:: hakiki dost
luk! 

Hakilt1 cbıtluk, birçok bakım
lardan hakiki a :lı; gıb ci!r. O ela 
candan bır sevglnha hayat ile 
mlnda tezahnrüdilr. O da hiçbir 
oey ea1rı;:rrn1yera, hiçbir ledaka'"
hktan yılmıyan, temi&. 
ruyucu 
bitil il 
tun J 
ve d 
daha il 
tir. , 

Frıt: 
1r ~ ...... 
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ALMAN TDLlöt 
Bulıu, 23 (A.A.) - Alma• teb.-

lii•~ 
Dün gece, ingilıs baH koYTdle-

... - ı.ayyare Alrine men.up u aa,,~ ~ ..... ~ 
:rnan körfrsınöe be&• Mahalle~ 
husıul ıkametııa~ _mahallelenı;: ~ 
~ut mıktard• infılak n yancı 
tıalın atıaıotardır. Bahriye ıopçusıı. 
bır du.-aa ı-.ba ıayyaresiduftir-
müttü r. , ·1 

Daha ~ne! huıım? blr tebt·~de bı 
dırıld cı ~i bıt Alın.an den zaltıııı 
.AtJanukte bır ka.fılcyc refakat eMn 
b r 1ngılİ7. tayyare gemis•ne hücuı:" 
etm ştır. Dcnızaltı, tayyare gemW
n n uskuruna torpn isabet ettırdlğin 
den, gcmiyı 012nevrn kabfliyctlndcn 
ma!ırum bırakmıştır. Tayyare gemı 
ıı . baş tatafına bır, ortasına dı bi
rer torpil lsabctile. provadan ıııya 
dalınağa başlıyarak bat.mıştır. 

G rılfn azuı ........................ 
Göze 

batan 
bir gazete 

nanı 
( Bat1"4kCIUdn IUVMll) 

Lan Bayramı cibi dini bayramla· 
nmıza ittirik.ini istemek cibi mi
nuızlıktan b.,ka b;.. ,ey detil· 
c1ir. Türkiyede cltiil. biitiin .,__ 
,.üziinde hiçbir lıuUtiym t ... v. 
vur edilebilir m', ki bir Ramuan 
Bayramında .. iJümenlwla be
nıb.r bayrum ae.'it etsin. ~ 
bari.tiyanl• da bizim l.ayrammn· 
u iftirik etmiyor cfıye onlan tala
tiye edecek bU tek müslüman ~
kacatı t ... VYUr ohmabiJir mi? • 

GöriiHiJOI' ki, bu Noel ıecesJ 
-t"lenmek meselesi. İlter ta .. rnıf 
mecburiyeti nokt.i n.uanndan, 
iater hedtesin itikadı nokt.i DUA· 
nndaa mütalea edilain, ilet- iki 
cihetten de gayet minulz, müna· 
aebets:z. mevıimlİz bir iftir. Biz 
Belediyenin yerinde olaak, o p
ce Türlderin Taksim ıuinoıuna 
gitmesini bile yaaak ederdik. Muh 
terem Belediyemizin böyle feda
lı:irldclar yapmıyacağmı biliyoruz. 
Çünkü Taksim gez;.osa Beledi
yemttin göz.bf'heğidir. fakat~ 
lekta,tamm:ı oban, Türk kan1en
ni Noel yortmwua ittirake davet 
etmek bati ve gafletinden vaz
geçmelidirler. 

TASvı"" ......... A .. f··~·i · k··~·········· 

muharebesi 
(] mcı •ahi/ edna dııxımJ 

.. rmıılardır. Ş mdı tıaber verıld~
ne gore, dfişman kıtaları, Mıkıl1 ~ 
tısından çekılmelıte •e lıullıyetlı m 
seme terketmektedir. Takıp krtala
rımı:ı bır çok Alınan •• HalJanı esir 
etmişlerdır. 

Son dereee fena hua prılarından 
dolayı t.a)'Yarelerimıı.ua battket.lerl 
cıddi auntte aekteJ• atramııtır. 
Bununla beraber, Gedabla'nın beti 

ceııubundalu duıman tatJt.lanna nıu 
uftakıyetlc bücum edllmııUr. 

21/22 ılkkinun reeeaı NTJ•r kol
lanmııdan bın, cfOırnaıun Gedabla· 
.. kl ılen t.ayyare alınrna bir aln• 
1apmıt, •• as 37 tana"f1 rtrde 
tahrip ıunııUr. 

AUIAN rl!BL/öJ 
Berlin, 2:j (A.A.) - Alman teb

ııtı : 
Şımllt A frtlı:ada, fttnraıi dotu .. 

ııundakı aahadı d6nlrfl ~in baılıyan 
aıubarcbder, elln de:Tam •bllelt.e .. 

dır. 
Alma• aant ta:narelm, batı 

Blngaııde tngtlıı asker Yt kamyon 
topluluklarını dafıtmı,lardır. 

.Malta adası askeri testa.ım .rece 
•e r;OndOı bombalınmııtır. Alman 
ucılan, bu ııırada, ıkl İnıilıı ta7-
1a.:'esl düıu:mü~erdlr. 

/TALYA.N TEBLlô/ 
Roma, .. s (A.A.) - İtalyan ordu .. 

farı uınumt kırarvlhının 669 numa
nlı teblıti : 

Bıngaıı cepbeı1lnde •aıiyet d"ilş
memış, keıtf Iaalıyetlen olmu,tur. 
Dütman ıopçuııu, Bardla Ye Sollum 
mevıi1enne kar~ı hareketini teksif 
etmlotır. Gayri mtıaalt hava ,artta .. 
rı ha•a bareketlerını tahdit etmi~
ti;, Tobruk ve Deme, Alrnan tay .. 
yare ~Uleri tarafından tesırU 
bombardımanlara tutulmU$tur. 

-······F·;·;·~··;·~·d·;········ 

neoretmiı-

dftsrnan 
c.lı Henr1 

u.1.emck
lıhlilte Au-

SON . HABERLE Aunsted 
latife etti 

1 

1 TAYFUN Tabl•bn llökreJen .. . . .. 
Alman-Rus 

harbi 
( Birifcel .. Uf llfhn UwıM) 

kanlı z.ayiat verdirmlolerdir. Bu 
tanarder, birçok tank Te her tilrlii 
araba tahrıp etm1~1n Ye birçok ba
ıarya71 harıı dıınıda lıırakmılla:r

clır. 

1 Meclis 
dün 

Parti Grupu 
toplandı 

(J ,,.., -'tif•*- ._, 
mı Y'Dnr kabaJ .w ...... umaa
danbiJ ledial denhdt .,1e11ı. Sisi 
ıdatt ettiiia dön sene sarfnada •r
clu aaferdea sa.fen kOfba. Dinyanıa 
en knneUi ordusu olan Alman or
dusu kaı.'i ınubarebelu kazandı. 

Fakat buıllardaa dalla cıethı Te • 
nemU muharebeler önömillde bulu -
nlJ)'or. Bitlerin nmaadam altında 
btmlan da lıazanaeafınua ft'ftınım. 

••• bir l•.F•nldır. 

TAYFUN Renklerin yarll!thjı 
••• bir ,aheserdlr. 

TAYFUN... Dıro~y Laıur'un 
Hariciye Vekili siyasi durum hakkında 

iki saat süren izahatta bulundu TAYFUN ... 
TAYFUN ..• 

süs\e iği blı· cennettir. 
ButUn dünyanın bek· 
ledlAI bir harıkadır. 

:-:.:. l A L E ' nin Siva15topol sulannda, Alman ha·va 
kuvveUerl tam ıHbctli bombalarla 
bir Sovyet harp gemisini hasara uğ
ratm1Jlardır. Sa·nş tayyareltri, Ba
lıkçılar yanmadasının doğusunda 
oıU büyüklükte bir yük ıemıa:ni 

batınnışlarclır • 
Kola korfezınde bir tıcaret ~ud, 

bombalarla hasara uğratılmıştır. 
RUS TEBJ.iOJ 

.JıloslcoYa.. 23 (A.A.) - 23 ilika
nun sabah teblıki: 

22123 ilkkiınun r,cce<ıl, kıtalarımız, 

bütün cephelerde düşmanla çarpış.-

mışlardır. 
S/VASTOPO!,DA 

Ankara, 23 (AA) - Meclis 
grupu umumi heyeti bugiin aa.a t 
15 te Reis Vekili TrabzoD mebu
su HasRn Sakanın Reiıı~iğjnde top 
lcndı. Celsenin açılmasını müte
akıp geçen umumi h "yet toplan
tı!lına aıt zabıt hulasası okunarak 
tasvip edildikten sonr~ küraıüye 
gelen Hariciye Vekili Şükrü Sa
raçoğlu, s<>n bcyanatmdanberi ge 
çen altı hafta zarfında memle~e
tin harici siyaseti)~ ilgili ol:ırak 
t.ereyan eden belli başlı dünya 

hadisatı hakkında iki saat süren 

İzahatta bulundu ve bu izahat, 

hiçbir istizah ve suale mevzu ol
ml\dan asvip edildi. 

Her eey Almanya içıa. Alman er
dusu llui.> 

lllSIRA '/IA.RŞI TAARRUZ 
LOlld~ 23 (A.A.) - Hıtlerm. 

kat, mahlyetU ymf askm tıareklt 
yapılacağına ait aöıluıni tcfsır e • 
den Dan7 Teleçapb guetnı, Al
man Devlet Reiaın!.n Mısır üzerme 
hüyii)r: bfr darbe 't'llrmıya karar ver
mış olmasının mnmkiln bahınduğmıa 
muhtemel gormektedır. 
HITLER HASKUMANDANLJ~I 

NF:nEN ALMT.~r 

röcte.reeeti •x filmdir. - na.-

'' Bina Satışı ,, 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 
1 - istanbulda Yeıııpoatah&M eaddesinde kl.iıı olnp hilen Halk 

Sandıtı Türk Anonim ŞirJı.euııiD tabu icannda tıoıunan banhmız.a 

aıt bina pqin pıra ve Jı:ap&Jı sarf uaulile arttırmaya çıkanlmış .r. 
2 - Bina tam klrgir tanuıda i111a edilmi~ olup 4 katlıdır. Ayrıca 

tahteuemın bodrumu Tardır. 
3 - Dınada eJektnk. su .,. blonfer tesısatı me-reuttur. 
4 - Miiı.ayedeye Jet,iril edebilmek için 3750 lira mıktuında miHt 

banlıahınmızdan al•nacak temınat mektubunun ,.eya bu mıktar mcbli
tın Ankarada Siimt-rbank Umumi Mudürlfiğü, htınbulda Sumertıanlc 
tı,ıbesl Tanesine yatınlarak almaca k makbw:un teklif mektup.arına 

rapten l:ankayıı verilmesi Jwmdır. Moskovn, 23 (A.A .l - Ru• raıe
tclerınln harp muhabirlerı, Sivasto
pol unünde çok ~iddetlı muharebeler 
cereyan etmış olduğunu ve Sovyetle
rln sayı bakımından ustun bir düş
manın tnıyıkı altında burada bir 
tepeyi tahlıye mecburiyetinde kal .. 

Ruznamede mevcut Mani.sa 
mcbu!u Refık incenin tren luu.a
luıııda ölenlerin ailcle.rine v 
yaralananlara tazminat verilmes 
ve bu kazalann ıebepleri hak· 
lundaki sual takririn~ Münakali 
Vekili. Bursa mebusu Nevzat A 
Y•fln ceza hukuku etrafındaki ııu
al takririne Adliye ve Maarif ve
killeri ve Elizıi mebusu Sabit 
Sağrroğlunun 1940 dühallü ye
dek subaylar hakkındaki sua 
ıakririnft Milli Mıidafaa Veki'ı 
tarafından cevaplar verilmiş Y<' 

bu mevzulatdaıı bazılan üzerinde 
.öz aöyliyen hatiplerin müralea
lan dinlendikten sonra -aat 18,20 
de top!anbya son verildi . 

··· 'i'& liiiz-·:·aıeiikaı .. ···r· · ...................................... , 
hahrleri M A L 

Londnı, 23 tA.A.) - Londra dıp. 
lomatl1ı: mahfıllerlnde. Hltlenn ordu 
Raşkomutanlıfmr ~ ılen deruhte et
mek kararından, ~ il<i noktanın a.. 
çıkça meydana çıtmış oldotu mtıbaı 
vardır: 

Bırhıdı-1: HitTer, 1941 sefennln 
kendi İ~l'dl~ ve evvelden haber ver
diği tan.efil bftmemesi sebeplerlnı 

ızah edcbtlmelt ı~in bütün me .. ulıyet 
leri yOkJenebHeeek birini ortaya koJ 
makla siyasi bir teııYiye 11uretı bul
muştur, Bitler bu insanı, elyas1 a.. 
damlar &Tasından değil, •akerler 
ıçınden tndhap etmişt1r. 

() - Teklifienn en geç 19/1/9(2 tanhlne mDsadif pazarteıı) g6nll 
saat 18 e kadar Aııkarada Siiınerbu:k Umumt lfüdilrlüğune •erı!mesl 
lazımdır. 

6 - Bınayı gonnek Yeya dahn fazla mahlmat almak isteyenlert.a 
latanbalda Sümerba.nk ışubulne müracaat etmesi lazımdır. 

dıklarını haber nrmektedır. 
Almanlar uır11fmdan kunetle tab (Biriael ıahifeden de1!am) 

kim edilen Maloyaro~lavtrtz kesimin- man denizalt1:11, bir sarnıçlı gemi
de ve Alman kuv-.etlerlnin mukabil ye torpil atmıpa da iaabet etıi
taarruza geçtikleri Volkof - Tilmn rememiştir. 
cepheınnde de tldd('Ui muharebeler İngiliz haberleri 
cereyan etmektedir. Londra, 23 (A.A.) - Şimali 

TIKVINDE • Malezyada bir değişiklik yoktur. 
Moekova, 23 (A.A .) - İz"nstia ga Karşılıklı hava hücumları olmak

umıhıtn muhabtri, Tikvlnden batıya tadır. İki Japon tayyaresi düşü
doğru Lenıngrad İl!tikametinde iler- rülmüttür. Kutıung' - hücum eden 
llyen Soryet kıtalannın eimdl Tik- Japon tayyareleri mııddi hasara 
vlnın 80 kilometre garbında Volkof ve birkaç kişinin ölmesine ve ya
nehrtne ulaştıklarını, Almanları neh ralanmasına sebep olmuşlardır. 
rin ötesine ıürdüilerinl ve nf'hri bır Hong-Konı adasının doğu ya
kaç noktadan aıtıklannı aöylemekte- nsı tecrıt edilmiş olıln lngiliz ku• 
dlr. Almanlar bataklıfa saplanmıı vetlerinin mukavt-mct etmelerine 
Ye ormana kapanmışlardır. Ruslar, rağm'!n Japonların eline gec;rnıf
kahn bir kar tabakası içinde kar fır tir. Japon baskısını azaltmak Ü• 
tınaları ortuında ve 11ıfırdan aşağı zere ilerliyen Çin kuvvetleri 
20 derece soğukta Almanlan takip Hong-Kong' a 44 kilometre me
ve imha etmektedirler. MüstevUler, s.ıfeye gelmişlerdiT. 22 kilornetle 
zaptedlldii:,'1 pazar günkü Sovyel ak- mesafed: de çete mı.:harebcleri 
~'tm tcbllifndP. haber vl'rilen Bud- bıışladığı haberi verilme.ktedır. 
doşun garbına dofru sürülmüşlcrdır. Kanadıı Milli Müdafaa Nazırı 
Almanlar, yolları ba'larak ve sıpeT- ) f 

Hong-Kong"da Kanadalı te e atı· tere gizlenerek mukııYemcte çalışı .. 
nın ağır olduğunu haber vcrmckyorlarsa da tutunamıyorlar. 
te<lir. Ölenler arasında Kanada 
kuvvetleri kumandanı Tuğgen:· Çhurchlll 

Amerika da l
ral Lawson da bulunmakıadıt. 

Felemenk Hindistanı tayyare
( 1 inci sahi/ eden devam) leri 1 O bin tonluk bir 9arnıç ~emi 
GÖRÜŞMELER lsıni yakmtl'llaıdıı. Japon'ar Yenı 

Lend ... , 83 (A.A.) itngfll% mat! Cmeye bir fıava akınında ulun-
buatı bu ııabah buyuk barflı batlık- J mıı .. lardır. 
!arla Churchill'in Vaolngtona nr - İng'liz kumandanının sözleri 
dığını yamıaktndırlar. J Singapur, 23 (A.A .) - Or· 

Times gazetesi diyor ki: taprk lnRiliz kuvvetleri Başku-
Müzl\kere edllereğ'i sôylenilen baş- mandanı Sir Robert Popha m: 

lıca meseleler tıunlardır: Elde mev
cut butün Yasıtalarla müşterek bır 
ta11rruz hareketinin hazırlanmı11, 

mutteflklerin enclü~trl kudretrnın 

müştereken inki~f ettirilme'lı. 

Dail1 Expnıu ~le 1azı7or: 
CJıan:hlll, JaponJann Pearl 

Harboar'a taarnıs ettlklennl ~ 
nir 6jrenmes Rooıınelt ile cöriiı~ 

11 lOıumla addetmiştlr. 
GREVLERB HAR$1 

Vatinıton, 23 (A.A.) - Sendika 
mQmea11illeri, ınubaıamat de•am •'
tıil müdde~e lıl~b1r er"• naü&aade 
edilmiyttt>i'ı nadınl taşıyan umumi 
brr arılap•:rı tmu hıaaıısunda mu
tabık bulundnlılamıı 11öylenıitlt>rdır. 

ROOSEVELTIN BEYANATI 
Vaşirı~on, 23 (A.AJ - Kanada 
Blrltkık Amtrflı:a llarp tı<tihııalitı 

•e . l 
0 tert>k komitesının, ıamt hart> 

m ş .. k b. 
ııtı..ulitı lçın muıttte ır rayret 

;apılmaıınıı ve bu i"tıhaal yolundakı 
b!itiin en,ellerln ba1eaın1 ı!ltı7en __ bir 
bev•nnamtyi ıttffak!a kabul ettıgını 
R~!!enlt ıöylemıştır. Rooı1enlt, ıu 
1t4lerf ıJhe etmıetlr: 

Hltler cebirle n kölelikle, A YTu
bttyftk bir kısmının istihsal 

panın 

kaynaklannı nhak v' tanınme bır 

Ye tı:adar muvaffak olmu,tur derece 
.. a 1ı:ıtal51 istihsal lı:aynakları

Amerı• 
nın Uhalı •e tanıımı, demokrasi usu. 

il b hOsntl ri:r:a Ilı mOmktln oldn-1 e t 
1 
• • 

t Cl iıbat etme ıyıı 
un GÖRÜŞMELER 
VMın(ton, 23 (A.A.I Rets 

!tın kltibi Early, sabahleyin Roose•e 
aıcteeilere yaptığı beyanatta Rerıı 

g ıun Churchill'le dun 11at 
R~eve 
lılre tadar gôruımelerine devam et-

- vlemlştır. Gorüşmeler Reyu 
tıgını so_ . l 

.,_ Ei?er kuvv .. tlerimiz daha 
mühim mikhtrda ve bilhassa :ıs· 
keri teçhizatımız daha tam olsıı 
ıdi. Malezyadan Jngiliz.lerin çekil
meli zarureti baaıl olmazdı.> 

Dem.it ve .- aözleri ;Jive et-
miatir: 

c- Teçhizat talebi hiçbir z.a. 
man yerin~ ıeririlmemıftİr.> 

Sir Robert Popham. bu .öz
lerden aonra, Ruayaya ;e Libya
Ya çok fazla miktarda tlilY)'are ve 
daha ba~b harp malzemeaı gön
dermek icp eltiğinia aöylemı,tir. 

,. " Sikorskinin 
beyanatı --------

Almanlar şark 
cephesinde Napolyondan 
daha vahim vaziyettedir 

Londra, 23 (A.A.) - B.B.C.: 
Polonya Bqftlclll General Si

korakı, Tahranda Ta11 ajansı 
ınuhablnne ıu beyanatta bulun .. 
muılur: 

Ruayadaki MD :muha~bcler 
hakkında gaıetelerln verdı~ı ha
berler balı.ıkatc tamamile muva. 
fıktır. Rua ordusu Alırumlan 
durdurmakla kalmamıı, rerlye 

saklıyanlar 
·--

Şiddetle 
cezalandırılacak 

Ant aramalarda 
yapılacak 

İkincisi: Hltler. Alman mllletinde 
ve Alman ordusunda lı:endiırine karıı 
itimadı iade içın evveldcnberi tesıal
ne muvaffak olduğu latlyen yanıl
maıhlı şöhretini istismara huırlan .. 
maktadır. 

Ankara, 23 (Telefonla) - Türk - Bulaar 
Milli Korunma Kanununun ka ~ 
bulü üzerine Jaşe Miiste.-r1ığı, demİryolu anlaşması 
Vilayetlere mühim bir tamim (Bmnei 111hf/rci~n dtvnm) ı 
göndererek kanunu~ emrettiğı 1 badelesi yapmrya lum'T vermi~1 r 
hükümler daiu:sinde derhal 1 dır. Bu maksatla Ce~ir Mu•tııf - ı 
hare~ete geçilmesini bildirmiş- pa~d, müşterek hır i•t tc.sıs e-
tir. lhtiyaç:an fazla malı, vi- dilecek, Türkiyeyc veYa Bul~a-
liyetlere vernıiyeıek sakladık- ri~ana her ilci memleket tarafın. 
lan anla_,ılanlar. cezai hüküm- dan ıthal edilecek vagon m kta-

7 - Sümerbank ihaleyl yapıp yapmamakta •erbcsttir. (10966) 

TOrkçe •Özll • Ara~ tarlr.ıh 

Bütün afk ve ihtiraslara 7eniden hayat vererek bütün 
Bir •tk deıtam, bir musiki ibidesi 

ka1bleri, baasaa naimele.rile mestedec:ektir. 

29 Kinunueyyel pazartesi matinelerden itibaren 

SÜMER ve TAKSIM 
Slnemalarrada 

Ayn1 giin lanirde T A Y Y A R E Sinemasında 

leri oiddetlendirilm~ olan Mil- Ti derhal karsı Um•' el ·niryol'ıırı ı· 
li Korunma Kanununa göre idaresine tezlim edilec-ktir. ~ 1 s anbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
tecziye edileceklerdir. riç ve Arda nehır ,..,.j üzerınde Mikda.rı Degeri Tcrııinatt 

Bundan başka h·r tarafta a- yapılmakta olan köprulerin bir Ktlo Gr. L ra Kr. 
• ) 1 d ıin evvel bıtmesi icın tek .ısv .. n- - ----

Lırcı Kr. E111a Ciıui 
li nı araştırma ar yapı masına a 202 000 
n haşlanacaktır. (B.B.) ler g•celi gündüzlü c;.ctlış;rn kta- lSJ 000 

236 S• 18 00 Amonyom Ola.alat 
l1adeni makine yağı '-. J dırlar. Şayet bir feyez.an v~yahut GOS 000 

diğer biT mani çıkmad·· ıakdirde 

78 119 
279 49 

6 00 
21 00 Asitborik (dokme ve orijinal pa.-

Japon harp baberlerl• bu köprülerin ın"ası işi ıkincik&- l311 000 
nunun sonuna kadıır bitmi ve 14eı3 000 
yol i lemeye aç lmış bulunacak· 38 000 

17G3 29 
1954 28 

132 25 
146 46 

kctte) 
Asit asctık. anldr (25 damacıına) 
Asit nsetık glaaıyal (35 damacana} 
Tıbbi et.er silU:irık ( 1 damacana) 
.A.a.it aiilfırik Mil ma)'i (2 dama-

75 6 00 ( ı ınci aah:f eden dtv<ım) 
, __ d tn~ (B B.) - .., _;ıg9 ;000 
;:icç~la:d:.' a -.,, ni en •re,... lngllizler Akdenlzda 

78 
6G 27 ' 00 

Malezyada kıt'alarımız lpoh·a 6 ticaret gemisi 
15 mil mesafedcdiTler. Buranın bntlrdılar 
zaptı, JaponJ,..rı. P'RVet modern Londra, 23 (A.A.) - 1ncllu Am1-
bir yoldan doğrudan doğruv rallik Daıresı bıld ir.yor: 
Singapur ı.izerıne yunimelr. im.ki- fngıhı dl!nb:altı g"mılerl Akdt>nıa.. 
nını verecektir. de yenıdcn altı düpr.ıan ta~ıma yahat 

Hintliler ıa~e gemisi batınnı.,1ardır. 
Bangkok, 23 (AA.} - Ta- - İ 

nınmış muharrirlerden Swami Sat r· D K K A Ti •111111 
yanada'nın rcieli.ğinde bir Hint ~ 
heyeti Tayland Ba1vekili tarafın- : ........ 

1 
....... 

1 
......... : d 

t~ •. !:b::.•me::~~~~~t !aı·ı"'•e~J.kll~ 1 NA M RI~ a : 
ka~ı iyi nıyeıler beslediğini he~ •• .. ·;;~.;:;~··:~~~··~, 
yete biJdirmi"ir. Nasyonalist H rika : 
Debnathdaam rei9Hiinde başlr.a (:BtsyiUt VALS) ın rakibi 
bir Hmt h~yeti Banıkok'laki Ja- Büytik blr Jmparaoorluk 
pon makamları tarafından kabul Çökerllea._ 
edilmiı ve heyete Japonyanın lılDletleri bey cana cft1rea 
Hınt mm~tfoe hüniyeti için açtı- lılr qk: 
Q;ı mücadelede tam bir muvaffa-
lciyet dılediği beyan edilmi~tir. VI YANA 
T ay!and' da oturan Hintliler ya-

:'.:'kt~;J;~~ bi• nllıing tertip ede- AŞIKLARI 

Bulg,.riatanın 

nufusu 

8 mllJOft •••bin 
Sof7&, 23 ( A.A.) - D.N.B. : 
İstatistik Ofıslnin teııbit 

rakamlara göre, Bulgar 
8.4.2•.000 dlr. 

ettiği 

ııailfuıu 

Tayy1tre gemisi 
batmamı' 

(Radyo raıetui > - Londra nul-
}'O!IU bır İn~llL1. tayyare gern1sinin 
Atlantikte battığını 7alanlımakta 
Ye taarruıun bır muavın kruvazöre 
yapıldığını ve bu «emınin de bat • 
madığını blldlrmektedir. 

Yaratanlar: 
ROBERT YOUNG -

HELEN GİLBERT 
!ıfııaıum !ilmı 

Bua11n batladı. 

,.. 

A7nc&: Nefü JI 1 J[ l 
llıtineler 2 den ftıbaren 

•Gece -9 da:• 

Dır haftadanberi büyük 
~ muvaffakıyetle 

ALKAZAR 
s1nt>maıında 

ıö•terilmekte otan 

Si ~nL EKSPRESi 

362 000 

196 000 
49 000 

19 000 

2( 000 
86 f»OO 

29 000 
2( 000 
Jl 000 

4(3 18 

35 51 
19 65 

a 7• 

D 80 
ıe 24 

89 00 
J1 08 
e oo 

13 60 
cana) 

Sodyom potaayom tartarit (ağac 
kutu ve fıçı) 

Sodyom sülfat <• ağaç fıçı 1 nrlJ) 
HCımızı klorma (kloridrlk) idi 

mny1 1 damacana 
Hasır sepet içinde (adet 2) demb 

bidon 
Boş cam damacana (4 adet) 

• Gayri mwiir eaal k!mymyeden 
anldr fltoUlı: teneke ve kutuda 

, • Asit asetik ıeJaayal damacanada 
Asitborlk torba içinde 
Sair karalardaıı alı:tlf kömlrtl a

faç fıçı 

10/ 12/ 941 ~nla SontelgTaf p ıeteslle Oin edildiği tızere yukanda 
aGfredatı yazılı etY• 21/12/9'1 c6 nft aaat l~.30 da Sirltecfde Rqadiye 
eaddesindekl Satıt MüdOrlüğiinde a~ık arttırma Te teminat ak~ 7aııb 
olmayanlar u pttin para Ue aablacaktJr. 1at.eldiler ..,-ayı 17,19112/ 941 
eünleri ıaat 13 den Hi 7a kaOar K uıcuncakta Nakbt caddealndeld 
Eua fabrikasında ıörOlebllir. ArU ırma1a :ltürik .-eklerin hlTİyet. 

)erini cilmrüi• teacll ettinnio olmaJan •e manen elan sünün •at 12 
aine kadar teminat al:çelerinl 7atır mıo ol malan ıarttır. Faıla iuba• 
almak isteyenlerin ırümrüğe mfiraca aUan ilin olunur. (10865) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğündt-nl 
1 - ICararnumuı kıı ft er!ı:elı: talebeleri lçfıı apf'ıda mikt&n )'&• 

rnlı a7akkabının Tiearet Odasından alman muhannnen fıyatlar lserl~ 

den açık eksiltme usulile ihal..S 7apılae&lrtır. 

2 - İhale 2/1119'2 cuma giinö aaat clb de .Reblrllk biııumdalıi 
mlltqckkil Komisyon tarafından yapalaeaktır. 

3 - Ma•akkat teminat 'le 7,6 dur. 
4 - Şartnamesini okumak n daha !ula iu'hat alıaalc lsteJ91erlu 

Enıtitü Daire Müdürl6ğllne nıiracaaı.ları. (9255) (109(7) 
Cinsi Mikt.an Mı.A.atrnMın Fi. TMtan 

Erkek iskarpini 372 çift 10,50 3901 
Kız l!karplni a3 cin 51,50 318.H 

.uu.H 

lbil~l!~fiJfJ;-1 
Telefon 

iPEK ••...... Çılgın Sürücii cWallace Berry> • • • • 44289 
LALE ....... Cülverin Seyahati . • . . • • • • • • • • • • 43595 

d Reiıı Ro<>HvelUn ca ıoma Saray a 
odasında yapılmıştır. . 1 

atmıttır. En mühim aidiw ce-
?upta Yon Kleiı.t kuvvetlerinin 1 
ımhaı.ı, Muakova cephwnde stra-
tejik mevdlerln ele pçlrilm..ı.. ~~~~~~~~~~~~~ 
dlr. 

DICK FORAN'ın en rüıel fll
mı , 16 ııeri 26 kısım tekmıh 

birden. Yer bulamayıp rerı do. 
ııen müşterılerimlı ve tekrar 
gôrmek, ıstiyenler içın pazar 

MELEK .•.•.. Vaterlo Köprüsü cİngilizcea •••• , • 40866 
SARAY .••.. K:ırn~val Kraliçesi . . • . • • • • • • • • • • 41656 
ALKAZAR •.. Şimal Ekapresi (26 kısım) •••••••• 47562 
ELHAMRA .• Genç A~k!ar cTürkçe> Caıua •••••• 41341 
SES .•..••••. Kadın Avcıaı ••.•••••••••••.• 493G9 
SUMER •.... Bahar R"smi Geçidi cDiannaDurbine> 4285 1 
ŞARK •...•. - B~I Ami - .•••••••••••••• 4031 
TAKSIM ••••• Kanlı Meyhane cTürkçe> • ••••••. . ~ ... 

E 1 Reıs Rooıneltın, Noel ge. 
ar y, Ch 

ılıcak dint merasıme ur-
cesı yap . ed ....ıt.· • 
<"hill 1l• blrlıkte 1ttırlk ec .. .,ını 
ılive etml,tir. 

Reu Roosevelt "' Churchfll, bu 
_ ,,-ıeden ııonra tekrar buluıacak .. gun ug • . 

1 d fakat bulu~nıa ua\l henüz ar ır, 

ıesbiı edilmemışur. 
Teknik müşavirlerin toplantılan 

Beyaz Sarayın yanındaki dairede 

yapılmaktadır. 
Beyaı .Sarayda Churchill'e huıust 

bir çalışma odası ayrılmıştır. 
Ç/NDE DE MÜZAKERELER 

OLUYOR 
Cung-Klrıg, 23 (A.A.) - Hilen 

Çin lıükOmetinin merkezinde mütte
lik dnletler araaında milhım bir 
aabrl koaferau aktedilaektedir, 

Şimd1 lıloakoYa, Leningrad Ye 

Kafkasyanın istikbali ternın edil .. 
miotlr. Stalin bana Almanlann 
Napoleon'un vaziyet.ine düttük ~ 
lerini aöylemioUr. Bana kalırsa 
Napoleon'dan daha •ahim •azi
yettedirler. Ellerinde ihtiyat ku• 
vetlerı yoktur. 
Maamatıh ilkbaharda yeni ye

ni hücumlanna haıırlanmahvız. 
O zaman Polonya ordusu da Sov .. 
yet ordusunun yanında yer ala
caktır. 

SIKORSKI ICA.HIRED~ 
Kahire, 23 (A.A.) - Polonya 

kBa~vekı1i General Sıkonky, )fos 
\,.ondan Kahire,_ ceJmiıUr, 
- _, 

akşamınıı kadar devam 

İTİZAR - cSıyaat Fırka Reıaleri .. 
nin Hayatı> tefrlkamııı yazımızın 
çoklutundan baron ko1amadık. .K.a
r11erımlzden özür dilerız. WI••• edilecektir. 

Taprak Mahsulleri 
İstanbul 

Ofisi 
Şubesinden: 

6vbemlda 111ahtellf aemalerinde &o-120 lira kadro tahsısatlı me
muriyetlere blllmt1han memur alınacaktır. Bu munhallerden 60-100 
lira tahaısatlı olanlara Jlse ·~ 100-120 lıralıklara da yüksek mektep 
mezunları bareme ıöre alabllecekle ri ücretle tayin edileceklerdir. Aşa .. 
ğıdald kabul prtlarını haiz talıplerin 25/ 12/941 perşenbe gfinQ saat 
14 de yapılacak iMtlhana iştırik etmek üzere 24/12/llO ak~amına ka.. 
dar lüzumlu vesaikle bırlikte ıııbemıı.e müracaatları ilin olunup. (11144) 

K o.bul ıartla.n: 

1 - En az lı!e nya bun• muadil bır mektep m~unu bulunmak. 
2 - Askerlikle llcıll olırWmak. 
a - Yqı 18 den aıaiı, 4~ dan 7Ukarı olmamalı:. 

YILDIZ ..•.. . B.r Balo C _dvi Ku~ , •• , •• . 
ŞIK ..• ..••. . H<ıydut Ayt..•, Hayat Cüz.eldir • • • • ..3 726 
OPERA ...•.. Kadınlar Arasında, Miater Mata , • • 60821 

f stn'fJl:al cihetinde ................................ 
MARMARA •. Viyana Ar-Jclan ••••••..•••••• . 
AZAK ...•.•. H llo Cen ·, Gangsterler Şebekesi . , • 
ALEMDA:1 . f ~uurk.n (Pola Negri) cTürkçc> ••• 

Mttıl . . . . . . l l" capı C .. !er Peşind~ •..••• , • , 
Çemberlitaf ... Tali Adası, M ... sum izler .•.• .•• , • 
Osldicler Hile •. Madam Bov • , Y craltı Cenneti .... 

.. 860 
23542 
23683 

22962 
22313 
600(>2 



PE--- Salaife : 4 

Lalede Doroti lamur 
4 

TASvtRI EFKAıt 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA ve BÜTÜN 
AGRILARI DERHAL KESER, GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR 

1 

2 
t-1-+-~-1--1-4-4--P!~-~ , 

4 
1--t--t-~t-=-+-+::~-+--ı---t--t 

s 
t--t-=~t--t-+--t-~=-t--t--1 

6 

1tm=t=bt'klj 
a 

8a gi1n ha1ali' 
berkesin co:ı:iln

de, aesi her kalbi~ 
derüıliğlnde, ııoh

Teti her dudağın 
lınrımında do1a
ıan r,üzel (Do
rotlli Lamour) btı 

tUn dunyanın hü! 
11üne ibadet ettiğ 
btr sanat ilahe:s 
olmw,tur. 

ı r•-rs-·tJ"'O""Rr; .... ı 

Her ya~taki, her 
dnateki balkın bü 
:rOk alakasını gö
re.a Paramunt. ıır 
lı:eU bıı yıldıza en 
büy{ik ııi5hretini 

kazandıran (Tay
fun) filmini mil-
7onlar sarf ede -
ırek yarattırmıı -
tar. 

Her memleket
te bir nqe n he-
~ecaa kasırgaıı 

Tayfunda Ooroti Lamur '\"e Robert Preston 

koparan bu film-de melekler kadar 
cilzel Dorothı Lamour'a dünyanın 
en gfiıel vilcuth: erkeği sıfatını a
lan (Rober Preston) arkadathk et
mektedir. 

dOnyayı altüst eden fırtınalar ..• 
Gökleri zehirli dillerile yakan biıyük 
yangınlarla çerçevelenen en ~el 
bir aşk romanıdır. 

Ye~il ormanları, engin denıderl, 
•inbir çiçekli dağlarilo tabiatin ha
kfki cenneti olan bir adada bu iki 
.. s ı 7ıldızın çevirdiği (Tayfun), 

Bu harikulade güzel film, en gü
zel ikı artistle ve en nefia bir mü
zlkle (Lile) sinemasında okuyuc• -
larımızı takdir n hayı eller içinde 

S 1 Z i N DE T A K D I R 
ETTIGINIZ ÜZERE 

A.snmız modasının zarafet Te inceliğine inzimam 
eden üstad terzılerın mahareti, kadına da gençliğe 
matuf şayanı hayret bıı beden tenasübü aneder. 

Fakat yü:ı:. ve onun hututu geYC2.edirler. Eğer bıı 

noktaya lfızım gelen J htımam &'Österılmeıse, seneler 
bu hatlatı başkalarına pek çabuk farkettirirler. 
Bu, sl:r.ın bir sırrınız.dır kı, ufak bır dlkkut.sızlik 
veya ihmal neticeaf ra kıbelerınızın dikkat nazarın
dan uuık kalamaz. İş tc senelenn (bilhassa na:r.ik 
ve hassas ciltlere mu sallat olan o tahripkar sene
lerin) cildinize çıznıe kte olduğu on binlerce ( bi
dayette gayri mabsüs ) ince çizgilere lhmalk.ir kal
mayınız. 

Zamanla cıldınlzi solduracak olan ve slıt pek çok defa nkitais 
harap eden bu Arızaları akşam Te sabah KREM PERTEV'le 
7apaeağınız ufak bır masaj la refedlniı. KREM PERTEV'ln 
bu muclzes'ne 7ih bınlerce hemcınslnb. gibı su. de hayret ve 
m~mnunlyetle tablt olacabı nı.ı. Göreceksıniz .lı:ı simanıa, ebedi 
~nçl ğini herkese mağrurane söyliyecektir. 

KREM PERTEV'ın terkibindeki faal anasır en derin çlz
rileri bıl~ ıulede gecikmıyecektır. Bugünden ıt.ıbaren alı de bir 
tüp KREM PERTEV'i tuvalet masanızda bulundurunuz. O, 
a7nl zamanda sert rüıı:arla rın Ye kuvveUi gilnqın en ıyi mu. 
bafııı:ıdır, 

1.- r ahmjn olunan mecmuu bedelı c 1 1. 1 60:. lira olan 40 
bin kilo nohudun 1 O ikincikiı.nun 942 cumarteı1 günü sa.at 11,30 
p.a kapalı zarfla el:siltmesi yapılacaktır. 

2.- ilk tcmınatı c83h lira olup prtnamcsi her gün komiı
'onda pantıız olar k alınabilir. 

3.- İsteklilerin 2490 yılı kanunun tarifoh dahilinde tan-
l:ltn edecekleri knpalı tAklif mektuplannı havi kapalı zarflarını en 
seç belli gün ve saatten hır saat evvelıne kadar Kasım.paşada bu
lwıaıı Komisyon Batkanlı2ına makbuz mukabilinde vermeleri. 

« 11-3 74, 
• • • 

Şamandıra ldınac:ak 
1.tanbut limanındn büyük gemilerin bağlanmasında kullanı

lan ana pmandıralar tıpmde v eya bunlardan biraz ltüçü.k eb0 at ve 
mukavemette pmandıra alınacakbr. 

Ellerinde mevcut bulunup da utmak iltiyenlerin 6 ikinci.ki· 
.._ 942 ealı günü akfiimına kadar teklifte bulunrn<ılan ve daha 
fazla malumat almak ıstiyenlerin de her gün mesai .-,atlerintic 
~papda bulunan Komiayona müracaat etmeleri. c 1 1 3 7 S. 

••• • 

50 ton Kura Fasolya alınacak 
1.- Beher lciloıunun tahmm edilen bedeli 2 7 kurut olan 

S0.000 kilo kuru fasulye 26 bırinıcikinun 9-41 cwna günü saat 1-4, 30 
CI. pazarlıkla alınacaktır. 

2.- ilk temınatı c 1O12• lira c50• ku~ olup .. rtoameıi 
Kamiıyondan her KÜn alınabilir. 

3.- fıtekliJerin belli gün ve Hatte Kuımp&f&da bulunan 
~omilyonda hazır bulunmalan. c 1 1376> 

• • • 
2860 metre 2 burgatalık galvanizli çelik tel ha1at 

63708 metre 4 m im kutrunda galvanizli çelik tel halat 
1379 kilo 1 m / m kutrunda piyan teli 

565 adet 2 burgatalık radansa 

31 5 kilo 3-5: 4 m/rn kutrunda t~lgraf teli 
263 adet 3 burgatalık yaka kıırycsi 
263 adet 2 burgatalık yaka karye.j 

1 580 adet 6 köşe cıvata maa somun '45 X 13 
81-5 kilo 6 köşe cıvata maa ı9omun 200X 22 
566 adet uskurlu siyah kil.it 86X 32X 17 

40 adet uskurlu büyük kilit 230Xl IS X60 
18 kilo karfiçe çavun 22-0 m/m 
64 kilo karfiçe çivisi 1 70 m/m 
14 kılo karfiçe çivisi 120 m / m 
80 kilo kara çivi 100 m/m 

145 kilo demir çubuk soox22 m/m 

"\U .... IMHtUtilUatllttUU ....... UUtlUHUHIHllltHtttltlllUr 

Atatürk koşuları 
Ayın 27 sinde 
yapılıyor 

Bu cumartesi, ayın yirmi 7e
d iıine tesadüf ettığinden o gün 
yurdun her tarafında büy~ Ata
türk kotıulan yapılacakhr. 

Bu kotulann en büyüğü An
karada olacakbr. Ankarada ya
pılacak olan koşuya Ankara. İs
tanbul, Bursa, Zonguldak, İzmir 
olmak. üzere tam dok.uz bölge gi
recektir. 

Km mektepleri TOleybol 
maçJ.ı 

Kız mektepleri arasında tertip 
edilen voleybol müsabakalanna 
dün Eminönü Halkevi salonunda 
devam edilecekti. Evvelce yalnız 
bir maça iştirak eden latildal, ve 
Ticaret Liıeıi takımlan ıon za
mıuılarda takım çıkaramadıkla
nndan dün lnönü Ye İıtanbul li-
ıeıile yapacaklan maçlara gel
mediler ve hakem tarafından 
hükmen mağlup addedildiler. Ti 
caret iJe lstanbul, inönü ile de 
İstiklal takımları karşılaıracalt
lard1. 

Önümüzdeki salı gunu ve ge
.lecek sala yapılacak olan kız mek 
tepleri - voleybol müsabakaları 
bayram ve ıenebaşı tatili müna
sebetile tehir edilecektir. 

Haydarpa.- takımı Buraaya 
gidiyor 

Hab"r aldığrmıza göre İstan
bul mdttepler \lampiyonu olan 
Haydarpaşa takımı Kurban bay
ramı ve sömestr tatili münaaehe
tile Bursaya giderek Buna mek
tep taJamlarile muhtelif müsaba
kalar yapacaktır. 
Edirnede kular arasında ,,ürüyüf 

müsabakaa 
Edirne, (Huauai) -

T erbiyeıi bölge9nin 1tızlanmız a
rasında tertip ettiği 3,000 met
relik yürUyU~ rnüsabakııııı, Şehit
ler abidesind·n başlamak ve A
tatürk ht-ykclindc hitam bubnak 
üzere yapılmıştır. 

i\ıtirak edenler arasında Neza
hat Sandraç bu mesafeyi 2 3 da· 
kilca ve 5 4 saniyede bitirerek bi
rinciliği kazanmıştır. Az bir fork
la Sevim Savaşçın ikinci ve Ra
yegan üçüncü olmu.,lardır. Mlisa
baka baştan nihayete kadar heye 1 
canlı geçmiş ve alalc.a ile takip 
edılmiştir. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebafı Dnım kının: 
Bu gece saat 20,30 da 

CEZA 
lıtiklil caddesi Komedi lasta 

Bugiln gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Bu gece saat 20.SO da 
OYUN iÇiNDE OYUN 

BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 

VİŞNE 
ÇİLEK 

PORTAKAL 
MANDALİNA 

TURUNÇ 
BEVENDİK 

NANE 
MUZ 

ALTIN 

1 ô ER 1 , 
AK 

Ve SİPAHİ 
SAMSUN 

si 

Koyun ett. 
Kuru fasulye. 
Mangal kömirl. 
Kuru tiıiim. 

Kapr peJ11İft. 

Beyu peyıılr. 

ÇE İT 
BOGAZIÇI 

YENİCE 
SERKLDORYAN 

BAERAMADEN 
GELİNC K 

TAV S 1 Y·E EDER 

12,000 
12,000 

27/12/941 10 Bakııköy. 

25/12/941 14 Bakırköy, 

27 /12/941 ıı Bakırkoy. 
27 /12/g41 ıo Bakırkoy. 

• • • (1675) (11386) 

· sfanbul Belediyesi İlanları 

1200 ton kok n rekompoce kömilrü denis yolile İzmit nbtımına 
naldettirllecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 25/12/941 perşenbe günü saat 
16 da 1apılacaktır. Taliplerin 1ımitte İstasyon otelındeki Askeri S • n 
alma JCoaiaronuna m.6racaatlel'i. (1641-11225> "' .. 

Tahwılft B. ilk Tem. Hepsine tahmin edilen fiyatı 35 ,400 lira olan 480 tane bilyuk Ye .CGOO 
1Z4,19 Balat atelye sinde inıa n tamir ettirilmekte olan tane küçük kartuş 2/1/942 cuma günü sut 11 de Ankarada M. M. V. 

arabalarda kullanılmak üzere alınacak muhteW Satınalma Komisy•ınunda pazarlıkla aatın alınacaktır. İsteklllerin 6311 

1140,00 

cina ve eb'a dda 32050 adet cinta. liralık kat'i teminatlarlle belli vakitte komisyona g-elmeleri. 1000 adetten 
83,25 ı.lstanbul Til ayeti pansiyon!• Ukokullan İÇİ• J•P- af&iı olmaaak üsere ayn ayrı taliplere de ıhale edılebılir. (1651 -11274) 

tınlacalı: 120 çllt iskarpin. ••• 
Tahmin bedelleri ile tik teminat mılı:darlan yukanda yazılı ieler 2000 çift er fotfni alınacaktır. Paıarlıkla eksiltmesi 12/1 /!>42 günü 

ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuı>tur. Şartnameleri Zabıt Ye Muame- saat 16 de Merzifonda Askeri Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 
!at Müdürlüğa kaleminde gorülebill r. İhale 8/1/942 pervembe günil saat 

1 
Tahmin bed.~I~ 19,000 ~ıra, kat'i te mlnatı 2850 liradır. Nilmu~esi Ko-

14 de Daimi Encilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz misyonda gorulilr. Talıplerln belli vakitte Komisyona gel melen. 
veya mektuplan ve 941 yılına ait Tıcaret Odası Tesikalarile ıhale gü- 1 (1677- 11388) 
nü muayyen aaatte Daimi Encilmen de bulunmaları. ( 1139:i) 1 

Yüksek Mühendis Mektebi . . inhisarlar .u.· Mü~ürJüğ~*~e~(~· 
. - ' ~ .,. 

Soldan Sağa : 
ı. Mi.lpteliisınt dlnne eden zehir

li t>nfiye. Deniz kenarı toprağı. 'le 
Amasya ahalisinden. 3 Kanun v.ız

eden. 4. Tatlı değil, Bir erkek ismi. 
5. Süt şekeri, Sıfat edatı. G. n 1ar
donun fistündelci kumaıı, Izt rnbıa 
başlangıcı. 7. Tersi zfipte demekUr. 
Tenbih edatı. 8. Yıımuııak şeker, A,.. 

limet. 9. İyice. 10. Ekmek, Ze~ııri& 
arkadatı. 

y ukandan tlf0.4'11•: 
1. Çoban dildüğü 0Win11 !. Asma 

kQtütü, Şekenls psos. 1. Ağatl.8.11. 
bUyilk çlTi çakan. 4. İsyan edoo. 
Deri torba. 5. Gtizıel nescetmez. 6. 

7.30 Program 18.25 Konuşmıı 
7.33 Muzik 18.45 Çocuk klübil 
7.46 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Müzik 19.(5 Serbest saat 
8.15 Evin saati 19.55 M ür.lk 
8.45 Müzik 20.15 Radyo Ga.. 

1!.30 Program 20.45 Mlidk 

12.3S Müzik 21.0i> Ziraat talc. 

Haberler 
21.'10 Mllzik 

21.SO Konu~l'll& 
Müzik 21.46 Milz.ik 
MOzilı: 22.30 Haberler 
Program 22.46 Müzik 

18.03 Muzlk 23.00 Kapanı~ 

'BORSA1 

t3/U/19H MUAMI LESi 

Londrn 1 Sterlir 5.24 
NeV}ork 100 Dolıır 132.20 
Madrid 100 Pezı a 12.9:175 
Stokho. 100 İn.Kr. 30.75 

VE TAHVİLAT 

MUAMELE 
Bvvell..-i Buguıı 

İkramiyeli 

İkramlye!i 

ıro5 g38 20.20 -.-
o/• 6, gaıs 

Ergani 
h Bankası nama 
Anadolu Demiryol11 
Şark değirmenleri 

İkramiyeli Ergani 
%7~ 933 Türk 

borcu tranş 1 
% 7~ 933 Türk 

-.- tı.70 
12.SO -.-
44.50 -.-
4.85 -.-

21.75 -.-

-.- 23.BO 

borcu tranş a -.- 28.30 
Sivas-Erzurum 1 21.10 -.-
Sivas-Erzurum 2-7 -.- 19.80 
%7, 1941 Dem:ryolu 1 19.70 -.
Merkez Bankası 136 50 -.-
1tUhad Değlrmenclltk 28.60 -.
Aslan Esklhisar Müt-

tehit çimento 10 35 -.-
kirecı müessis 10.05 -.-
İzmir J<~snaf n Ahali 

IlankMı 5.--.-

~3a haricl;ıtin fiy_atI] 

Reşadiye 

DüMl-..-ü Bı.ıgilııka 
28.35 28.40 

133,00 133.00 
4.04 4.07 

Kalın Beşibirlik 
Külçe altın gramı 

··················••tı••········· .......... T~·av i ri Efkir 
Nüsha•ı (5) Kuru~h·r-

r."i:: ı Tur/:İJI• Jlarif 
~ne Ş•r:ııtı ~ içfn 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 

Satınalma Komisyonundan: l. - Son anıa,ma mucibınce Alınıınyadan da alınabileceği ve her Altı aylık ........... '160 > 1460 > 
cins için ayrı ayn fob ve sıf fiyatlarını gosterir tcklıfler1 15/12/941 ta- Üç aylık ............ • ı~ u ....... 

rihinc karlar verllmt'.si lüzumu evvelce ilan olunan 153 kalem mal.,emc- Bir avlık •• • 
Mekteblmlze pazarlık usulile 20000 kilo et alınacaktır. Beher kilo· 

aunun muhammen bcdelı 72,60 kuruş ve ilk tçmlnatı 1153 lıradır. Ele 1 
sUtme 2/1/942 saat 10 da yapılacaktır. Fazla malumat için .Mudilrıye-
te müracaat. (11009) 1 

Devlet Demiry.olları ilanları: .. ; 

----:-:--"':' 1uk, birçok bakım-
den bir kısmı için t~klif alınamamış olduğundan bunlar bnkkıı duki tek- Bırıncı~ k gıbidlr. o dr 
linerin kabul mürlıieti 31/12/941 tarihıne kadar temdit ed lmlııtlr. 156) H· •evginin haynt Cıle 

2. - Taliplerin Kabataııtu Levazım Mildirıyetlne müraeııatla liste- Zllblccıhfirüdür. o da h'çbir 
yl tetkik ederek teklıfler'ni btld ıilen tarihe ka lnr gôndcnnclert ilan s mlycn, h·çbir ferl.ıkiu·-

!3-920 metre mikap çıralı çam kadron 400QX l OO X 100 m /m 
Yuknrıda cins ve miktarı yazılı.eşya ve malzeme 26 birinciki\- t 

... 1941 cuma günü saat 14 te ve her bir kıdemi ayn ayn olmak ı -.c J)3Zatlıkla blınacaktır. 

olunur. (11:122) ~ınıyıuı, temiz....rr., 1' ~~ 1 

Muhnmmen bedeli 30.000 lira olan 40 ton Sinyal teli 9/şubnt/JC.~2 Türk Hava Kurumu Develi Şubesinden: --:~ ı~ :; ~: ~~ 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anlı:arada idare bı- Bu sene Kuıban Bayrıımında Develi şubemizce toplanacak kurbnn ?! .-: l ı'awıltll 12 51 ) !6 
nasında satın alınacaktır. 

1 
derılq) 2Glll. ki\nun/!141 tarihine rastlıyan cuma giınü açık ıı.11.tırma.- ~ 

Bu işe girmek lstiyenlcrin 2260 lltalık munkkaı teminat ile lı:anu- yn kopu ı k ve peşin para lle satılacağından isteklilerin pey sürmek ~ n:C.= =====-==-
nun tayin ettiği vesıkalan ve teklıflcı-.ui ayni gün 11aat 14.30 a kadar ı; .. ı r-• ll' ını gormek üz re D \'eh şube lne müracaatları ilan olunur. • 

Komisyon Relslığine vermeleri liızımdır.. (11341) Frı~'be~ı· YO l"r 
lıteklilerin bt-lli gün ve saatte Kasımpapda bulunan Komi.-

,._. muracaatlan. c 11377> 1 
Şartnameler 100 kuruşa Ankara e Haydarpaıa Teznelerınde a. Sahi 1 : z. T. E:!?l zz/}' A 1ı ı..~ ~ a ~ 11 

tılmaktadır. (llSGS) I Ne$-r.)at Muduru: C. BABA."'1 B01uııldığı yeı: Matboal EBÜZZIYA·- , 


