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Dallcavulc, plcarıdakilere gap
tr iı riga ve tabasbusun hıncını 
aşaiıdakilere gösterdili ıiddet ve 
azametle çılcarmak ister. 
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-Tunı;~ .l..o 

l'unıı~ -y AJ~-
-Kantang'{ ' 

~!YAfOl'd Singapur mu, 
Filipinler mi 
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Bu münasebetle muhtelif meb'uslar 
buğday üzerinde mütaleada bulundular 
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20 milyonluk 
ordulardan 
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Başvekille Maliye, Ziraat ve Ticaret 
Vekilleri izahat verdiler 

..... 
A Sİt-ıGA?UR.--r- J,.POtt ,.._J 

" ~. ·- '"'?""" 
ee••Nt;ı\..ll l1 

Malllka ,.amnadaaında Japonlan n İfıral ettikleri arazi ile lnpiiz
lerin taİI ettikleri cep beyi gösterir harita 

Churchill 
uzun beyanatta 

bulundu 

Giniin gazın 
-···················· 
M. Churchnl He 

M. Roosevelt 

araeında yeni 
bulu,ma 

D aba iki sün evvel Kalıirede 
bulunduğuna telsraflann ha 

ber verdiği M. Cburchill'in niha· 

1et Amerika1a ırilm;f ol~uia. ·~ 
latıJcl•. Japonların da. bır~ ~li· 
zar h lafında harbe gımıes• uze
rine İnıı:iliz Bafvekilile Amerika 
Cümhurreisinin tekrar bulllfUP 
ıörüfme ihti1acım duymaları pek 
tabiidir. 

r 

T"acarel Vekili 
Mümtu Ökmen 

Ba,vekilimiz 
Dr. Refik S.1dam 

Ziraat Vekili 
Mublia Erkmen 

r ı ·r H b 1 ·" -l A::!;ikan a er efl) lng liz gazetelerine göre 

Luzon'da Hİtlerin 
Japon yapa bileceği 

tazyiki arttı hamleler 
--

Wake adasının 
işgal edilmiş 

olması muhtemel 

1 

2 -

3 

Rusgaga geni bir 
taarruz; 
lnKilterege ani bir 
t11urruz; 
Tirkigege karıı 
bir istila; 

Vaşington. 24 (A.A.) - CburchiQ 
Beyaz Sarayda Roosevelt'le beraber 
yekllnu 250 yi geçen gazetecileri ka... 
bul etmiş ve sorulan muhtelif ıual .. 
lere karşı tunları söylemi~ir: 

c- Mihveri mağl\ıp etmek için, 
harp iyi idare edilirse, fena edll~·E>k 

zamanın yarısı kadar zaman lA:zarn
dır. Almanyanın nefesi keslldığlne 

inanmak için ortada c.ebep yoktur. 
Nazilerin çok miktarda 8tokları var .. 
dır. İstifi. ettikleri meml€'ketleı:.1n 
malzemetıi ellerinde bulunuyor. Bu
nunla beraber bu malzeme ayni kıy .. 
meti muhafaza edemez. Alman:;anın 
en çok muhtaç oldugu şey petroldür. 
A1nıanyadak1 manevi duruın halkın 
da buJrünlerde bir müjde beklenebi
lir; fakat buna güvenmemek lizım .. 

(Deı:amı ıahifa .•~ ıütıoı ı dı) 

riİflneıİnde Amer.ka ve. lnıiltere- Meclisi, buğdayı koruma karıtlığı vergilinin kaldırılması hakkındakl 
ain karfuanda yalnız b~ ~n- kanun liyihasını müstaceliyet kararila müzakere etmlt ve bu arada bir' Kı 

Bundan evvelki Atlantik •Ö- Ankara, 24 (Telefonla) - BogOa saat 15 de toplanan Büyük Miiletl 

Ja yardı ..., iki devlebn Jec- çok hatipler llÖ• almışlardır. Eakİfeblr Mebusu Emin Sazak: 

ıayeai d .ile ·rı1 m ~"'Tiı~~~!"İ·~~~-~~· tl:;:;W:~~:-".:~~~=~~~~~~- ,..,..,....,.....,,..-'"* 
b. Felal • a ..... 1 urut ta nreblllr. Halbuki butda:r ve arpa flyaUan yükselmittlr. 

Vaşington, 24 (A.A.) - Manilla.. 
ya 104 kilometre mesafede dilşman 

40 vapurla yeni bir çıkarma yapmıt-
tır. Luzon'un gerek timalinde, ge. 

4 • Cebel ü ttank' a 
hüeüm için ispanya 
ga güriimek. rekse cenubunda Japonların tazyiki 

pek kuvvetlidir. Bu adaya karşı dü' 
aaıı ,lı!_kri n 7~ ~ümen ~• ha!lfl Londra. 24 (AA.) - Deyli 
tanklar kullanmaktadır. Manilla'ya i Ekspres gazet~sırun Stokholm 
eıiddeUi ve devamlı hava akınları ya / muhabiri, Hitler' in yeni bir dar· 
pılmaktadır. Burasının açık şehir be vurmıya çalıştığını söylüyor. 
ilin edilmesi muhtemeldir. Bahis mevzuu olan kolay bir mu-

Ruslar külli 
kuvvetlerini 

cepheye sürdü 

-ıHnllı•t üzerine harp tmadi. Uzak· HeyeLi lJmumiye muvafık görürıe bu verclden toplanacak parayı ucus 
• -r·- 1 ld fiyatla köylüden ahnmıt arpa ve buğdaya vermek doğrudur. 
.-rka da siray~t ey emlf 

0 ~- Vergi kalkmalıdır 1 
Bu ... retle binmsbe mahdut b .r 
aahaya veyahut mahdut bir_ g.- Dedi. Hükumetin teklifi lehinde bulunan Hikmet Bayur demlftir iti: 

1 ba faodı - Vergi behemehal kalkmalıdır. Çünkü ekmeğini dışandan temin 
•eye münbaall' o an rp, .. 
' 1 · ıçıne etmek mecburiyetinde bulunan bir çok köylüler ve şehirliler vardır ki 
dü'nyarun bef kıt'aa1111 a efı onlar sadece ekmek yemekle yaıamaktadırlar. Ekmek fiyat1nın indiril-
almlf bulundu.. mesi bunları memnun eder. 

Uzak,arkla Amerika ve lnv;I- Bu müsbet ve menfi mütalealaıdan aonra küraüye ırelen Başvekili. 
tere menfaatleri arasında bü ' mlz şunları söylemiştir: 
bir i,tiri.k ve mutabakat va~~ır. - Arkadaşlar ... llükUmet.çe teklif .edllmlt o1an liyihai kanuniyenin 
İki devletten birinin menfaalı 1h· kabulü muvafık olur. Esk!den bu senenın mahsulünil Ofüe satmı, olan
'" edlirse diır-erinio de bundan !ar hakkında kendılerinin tatmini için htıkümet düşünmektedir. Bu hu-
aaı B susta bazı kararlar almaktayız. Bunu Heyeti Celtleniıe arzederlm. 
mutazarrır olacağa tabiidir. 3

• Bu beyanattan sonra Emın Sar.ak. aleyhte verdiği takriri geri aı-
husıu, ki Japonya ıon iki Üç ıe· 
nedir takip etliği siyaset ile Aı· 
JIAnın bu uza.k kö,esinde mü•.t.•· 
kil olarak kalmak istediğini ııo•· 
termekte idi. Bugünkü Avrupa 
harbi olmasaydı Japonya, ço~ 
bii)l'ük •• tümullü olaq_ emeller • 
m ıaıbil< için daha uz ... müddet 
bekte..;,.; tercih ederdi. Çünkü 
alelicle bir samanda J.aponyanın 
yalnız baflllll ne Amerikeya, ne 
d lngiltere1e meydan okumayı 
~ alam-c•iı muhakkak idi. 

pze .,- l 'I ' b" 
Hele Amer :ı.a ve ngı terenm iT• 

Je.....,ıeri ihtimali ka,.....nda Ja· 
.W- için. kendilerini müda

:,:"l -ıum olan -•etlerine ..im-. her ;ki deYletJe_barbe ıri• 
• nıek • kin• ıabü olama:ııdı. "'s...:' Amerika ... lnııiltere-
. uzaı..arl<ta .- patl.,.an 

nm.. L.-. brpında batba,a ...,. 
, ... - .. taloildir 
rip p&pnılsri .. 

eu itiloadA aarchil'• Ame-

risa ~ ~ 
idem kon....,..ı. tlJ'aeı111 

~:....-da fevi<alide bir ~J 
Bu ik' demokraai devle· 

,.oı.ıar. ı . 
linin maddi ve ..,anev• k-.etfe-
. iptidai madde kay-

rı, servet ve 
ki budutsu~dur. Bu kuvvet· 

na an b 'lh b' 
ler birle,tirilecek •• ' - ır 
id b . kunıand• iôllında kul-are. ır 

)anılacak obırslı orla1'• çok bey· 
-.~~~~--'._.i.--ı.....,'"-Plur. 

in· 
tan 

tam 

Berç TUrkerln aözlerl 
Kürüsye gelen Bere; Türker: 
_ Buğdayı koruma ver~tsinln kaldınlmasına taraftanrn. 
Dedi vP sözlerine şôylt devam etti: 
_ Çünk~ kırk yıld• bir muhterem Maliye Vekili büyük bir feda

kirlıkla ver~ıyı kaldı.rıy?r.lar ve e'\cm('k .fıyatını indirmE>k f.:tivorlar Fa. 

kat Rerç 'f'iirkerin zıhnını tırmahyan hır nokta var: Ekmek d"rt k 
. . d' ·ı· D h . o urut arttığı halde 40 par~ ın. ırı ıyor. a a üç kurut indirmek için Maliye 

Vt-kilinden bazı verı:nlerın 't daha kaldırılması mı istenmeli; 0 uman bütçe 
.._ meydana ıre!meı mi. Halbukı Meclis denk bütçe istemek._,. •-

açı&· • \.C\llr • .,....:8-
b• Maliye Vtkill bül('e zanıanı yenı vPr~l mi getirP('Plc;; 

İki senedir buğday buhra~n var. tık zamanlar elimizde J)ek: çok but~ 
day stokları vardı. Bunu harıce sattık. cN~çin Ratlyor!lunuz't d 

, il dö 1 1 ~ d ·ı . • ıye sor-dum. clnglhı raıı v ı a acaa.ız• edı _er. Saklamışsak bu dövızler 
halkı doyurmuyor. Bunlarla hariçten bugday getirtelim Eğ d .. : 1 urftdtlmlşse İngilizlerden ödünç huğday alalım. Bu sure.tle 6 e:Y bovk~ er 
buhranı kalmaı. Ayrıca .zi~i istihsal ıçf~ alınan tedbirler muvak:aı:: 
Köylü tohumsuıluktan şıkayet ediyor. Zıraat Veki1imiz çlzmes· l 
tına ('ekmeli, atına binmeli ~e bütün maıyetı erki.nile köyleri ın ·~~-
dir. Bu iş bundan daha P_~·~-k .. bir tekilde halledilmez. gezm 1

• 

Abdurrahman Nacı, koylunun tohum ihtiyacı hakkında x.. b 
ayni beyanatta bulunmuıtur. &f&51 yu n 

Maliye Vekllhı•n izahatı 
Bundan sonra söı alan Mallye Vekili Fuad Ağ 1 ndl 

1 Takdim olunan liyihanın esbabı mucl'--· dra 1 B m e: 
- k <=ın e, erç Türle · 

sorduklarına yüzde do san cevap var. Verginin sebebi ta hl ·ıerıtn 
mut ve vergi bu yüzden ka'dırılmı~tır. Bu ver-~iden v r an zaı o
faı:la tah!iil~atla kapatılacaktır. Şayet başka ıseb 1 1 

ukubulacak açık, 
ihdaıı liıımı!t-lir~e tabii bu cihet de bütçede du·· ~P .~1r e b~şlta Yergtler 

l .k · 1 h h •unu ecektır Hava teh ı e!'lın n er "8 ava ~mil bulunac • · 
hava tehlik~ine maruz bulund.uklarını belirten 

8~ v~--~~ fa~rikalannın 
ğlrn1cnlerıne teşvik f'ıiicJ bır vazıyet alma!i1 tavsiyrsl~d umetın köy de
Dttmaroğlunun ızahından sonra sOz alan Ticaret Vekili e .?oluna~ Arık 
bütün Meclıse ferahlık veren ve şıc.I detle alkıDlan Mumtaz Ökmen, 
lunmuıtur: 

an fU beyanatta bu -

Tfc'"ret Vekilinin izahatı 
_ Arkıadn~lar, buğdayı. koruma •ergisi nam lt d 

alınan vo bıııdin ekmek gibı vatandaşın an \ 8 ın 8 fabrika1ardan 
, 1 , a gıuasını teşk·ı d bir 

maddenin ucuılsU ma~ını temın yolunda kaldırıl k .1 e en 
ilinize ıt"vkedllPn kanunun müz:ık<'!re~ı münao:ebm~I ~ak:sadıle hu:o:uru
mevzuu fazla şümullrnrhr~rPk tt-mas e1rni~ et~i etıld~kt azı arkadR•lann 
vap5 ız bırakma~ ıannPrit'rım Me<'lısı ilinızce ve h,.iküme arı :hususlnrı ce
j.!iırülmiy~ek hır hareket olur. Bu ıtibarla Ba~vE"kqimriet iç n de yerinde 
tif ıle baıı noktaları tPnvir etmek ~rJTet.ınde kaidım. n alrlı~bm direk-

===============-'-.D,,,•,,_""="'=' ınhif• !, oiitun 1 d•) 

Ekmek tevziatı 
-- ---

Karne usulünün ne zaman 
tbik edileceği belli değil 

rr- ' "- •d•J~> 

B u s e n e Wake adasının iııral edilmiş ol - zafferiyet elde etmektir. Bu mu· 
ma!ı muhtemeldir. Burada düşmanın zafferiyet Hitler"in milletine hir 

k • • lki muhribi batırılmıştır. Noel hediyeai olacak ve aynı za-
Ç O l Y } Kalifornya açıklarında iki petrol manda Rusyadan v• Libyadan 

·--
Bir Stok hol m haberi, 
Sehlusselberı'in ıeri 
alındıjını bildirıgor 

A k 24 (T 1 rn .... ,.. ıahif• 8, .Ulun I d•) gelen fena haberleri önlemiye ya 
n ara, e efonla) - rayacaktır. Hitler. yeni taarruz 

Muhıt:eli.f r.iraat mıntakalarından 1 ( için kıt'alarını şimdiden toplamış 
al.akadar resmi makamlara şım· Japon Haberı~rı· bl'lıınuvor. Alman hamleainin ya 
diye kadar gelen b_a';>erl • r, bu se. ı harp rl pılabil~ceği dört ba,lıca istika- Beri in, 24 (AA) - Ordu 
ne mahsul vazıyelının ümit veri ----------"' d B k d 1 • bl"" ı met var ır: aş uman an ıgının te ıgı: 

ci olduğu merkezindedır. Şüphe· w k d ı 1 - Rusyaya kar~ı yeniden Oü.man, şarkta, dün de hü• 
siz bu malumat kışlık z.er'iyat a e a asını yapılacak büyük bir ta __ arruz; \cumlarına devam_ etmi~ .. ve milli 
hakkındadır. Bunu tamamlıyacak (D h'f 

• ~vamı ıa ı ~ 3, ıutun 3 de) (Deı·anıı ıahıfe 3, sıit oı · d~) 
olan vazlık zer'iyat için de hazır· • ı tt k !ıklar~ başlanmıotır. Bu sene ha · ışga e 1 ............................................................................................... . 

:;:. <B'B'.\ •• ·~ -· Luzon adasına yeri K ı 11 b 1k1 a r a m Ü i de ! 
N O E L kuvvetler çıkardık 

MESAJLA~i 
--- -~ 

Papa yakın bir sulhü 
imkan dahilinde 

görüyor 

Rlbbentr. p ve 
Oöbbel• de birer 
_mesai ne•rettller 

Papa ı 2 nci Pie 

Vatikan, 24 (AA.) - Papa 
1 ~ nci Pie, Noel moaajında, bar· 
bı, bava bombardımanların~ ıi
vil ahalinin uiradıtı oefaletlerj, 

esirlerin çektikleri ıshraplan ve 

1 
harbin •etirdiii bütün fenalıkları 

(D- ~/• 1, nhıw 1 M) 

Tokyo, 24 (A.A.) - Filipin
dek.i Amerikan hava kuvvetlerı 
bakiyelerine kartı yapılan hücum 
larda 2 1 tayyare daha tahrip e
dilmi,.ıir. 

2 1-22 ilkkanun ııeceıi. tiddeıli 
fırhnaya rağmen Japon donan· 
mas.ana mensup kuvveti.er \Vake 
ada.sına hücum ederek dün saat 
1O,30 da adayı tamamen İfgal ı" 
m.i~lerc:ijr . Japon donanmuı iki 
muhrip kaybetmitrir. 

(D•v<ınıı ı<ılıi/o ı, rihul J .ı.ı 

( Afrika muharebeLJ 

lngilizler 
ilerliyorlar 

Benina oe Barce taggar• 
limanı işgal adildi 

Kahir~. 24 (A.A.) - Orta
~rk Jngiliz tebliğinde bildirildi
ğine göre .Bingaz.inin fimalinde 
Hintli ve lngiliz kıt' aları Barce· 

(Dtt•amı. aahif• 3, rit- 1 iM) 

Bugün 

KADIN 

Sivasta geni bir 
cemiyet kuruldu 

Müracaat edenlere imtihanla 
veriyorlar diploma 

\ 

Kılıbıklık Diploması 
' 

[ -·- - ....... ...... - ...... 
~~~· 

,,_ __ --1;:-.."" ..... " ,,,, ....... _.... 
' v ..... -.. ... \ -_ ........ 

l .. 
blplonta ılıhlblnlft Mllı 

u .. _ ... ,_...., .... _ 
---- -- -... ,_.,,,. -·- -ç..,. ..... 

..._ --
-· il~· •• ...... ..... 

VE ERKEK _ KabWtıa.. ... nı- diploma 

E HA S 1 
Sıvaa, (Huauıi) - Birkaç •1 kurumun ortaya ko1duiu 18 mad D J e"."el .kurula~ İzmit Kılıbıklar Ce delik deTıli bilm•ai ve kabul et-

i nuyetıne nazıre olmak üzer~ ş~h· mesi farthr• 

P E Y A M 1- -- j rimizin kılıbık lan da toplanarak Oenler fU 18 maddeden iba-
8 A F A bir cKılıbıklar Cemiyeti• te,kil 

2 nc1 ..lığ* da ebnif! P rdir. 
ı Bu <Aıni7- aza olmak ;çın; 

, 
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.li.flNÜN~· Patiska. bsıa ve ıııııııııı M E s E L E L E R lllllll ı ll Arabistan 

..... ,.. A • ' 

SiYASi VAZIYET ... 

tur kaç olay ve bir mukay••• ,azeı saıısıarı K dı k k d h v~=~k= 
19

~_Ec:::. :::!. çünkü n..m d...mıı.n, d..._ T e v z i a t O f i s i a D Ve er e e ası :::'.~;: -::-?~'°!; :!:: 
kifile beraber detaiıdere ıömif m Üf ve bir da.ha çıkam&mlfbr. k l k d jlur.yetinin . laelumaae. sıyueti 

2- Ameribda lattkea itni ıücünü bırakmıt Betw.i..... uru un caya a ar K admlann erkeklere denk olduk.. llakı ınlnue'betlerl• tıelnıik lııaln•uı Şark dnıhtlerini harbin ~aric"n· 
ain etmekle mqauJ. Hiottea, Çindm, Sİlltten bediyeler yajıyor.. 1aruu iddjaya batJadıldan ta- Peyamı" S A f A 4H r!yast n u-t b.lnnun4an lııcl- de IMnlmnftw. Bmda':11•n miilt1'!' 

3- 1 :_:ıı......._ ..... L-'b"m• -..ı-L•--!11- J&=+-·-. mu- b ı -'--•-- ... _ r.-...ı!ye dnJet --..,,.. .. ~--- -....- " s b t rlhtenbert iki cinsin kah Uyetlerinl ıl cintuitib bir ihenr;:ni •orsa- __... "'"'P .,_. .. 
yaffak dlmu, ... eu'ete)er bundan .,. .... .,Ol. Adanti!'i b '.r UÇUf• e r e s ölçGıtüren (mukayese eden) bir çok Dtn. Tl,.atrocla ban .ı, ••• ..w.. ...... laallaiı. Yemen lmamlıit 
ta ~ kaJar-.. fİIDdade tab.betia '-luisind,t! Nim alıyor. eser, istatistik, anbt •etredUcll. En natlanta eldup kadar, ilimde " fi tHalıı '*• rejilir tatbik eder: ive Irak knJhiMbr. G~en Umu-

4 - Yaplfık S:Y-a. JMmtinıl•, teJair tehir dolıqbnlıyor, b l r Q k l l dl az ylrmi bq, otuz 711 sürm bu yayı- teknıkte a en Mi,ü ltulutlar ka- Danıta da beıtekir -.e erkuıra. Jta. mi Harpte ba memleketlerin bar 
tetltir ~iliyor. nın aonann ııe kadar beltniı kalllll, 4lınlardaa eok :fula erkekler &ara- dın sanatklr için, yapııı batkalın be sürüklendikleri ye daha 90nra 

5 - Herbain sözü llinema yıldme111 kıyaletincle' H~:ye- Sümerbank Yerli Mıallar PazaAr· olursa olsun, dava bayatJanu~tır 'te fındaa eldt edilmiş ve ed.lıyor. Hey- tarafından -.e önceden kunalmQf bir da birçok aaruntMr ceçirm.İf be-
__ ..__ 'Wr ~ otomobili b r bew:a, -llıenli kotra '----•.. lan Müdürlüiü, buma, pazen, maas buna Ybat ıçla tedanltı laerk• ... rın .. _ndisime dii.- rGliial iıcra- lunduldan Jaabrı.rdad1r. 
-·- --- .. .1- .1- ~ mi indldara :yeni deliller bt1lma- ... -
,.. 5101 Ye tra-.ıliaatmte b".r tezloecun iiftrine"mnarak piposu- m-:rikan bez.i, patiska gıoi qya- dıkça bu mtnU.,.yı tazelemekte lçna mlmkün bir delil vermeltt.cf,r: ilan ba.U bi?'fey blaa&. Balbuld Mmr ıre Jrak ıibi bitanıfhtnw 
nun dumanını martılar .ıemine ıalan mes'ut innn. Viktor Hügo- nın aatıpnı Tevziat Ofi•i kundu:ı- laycl• yoktur. :Fakat bu lıüküm, yıl- cHerhaar;ı bır meşher Mlaalar \Q. l'ftlanda, tllrde, ~imie, ralmarlı'lt- ....a.a1... ed.. Arap Su.diye 
_., W'Jkr"ni okuduj-u wa, r..,......, kahramana Ja. Valjaa'm caya kadar ee:be.t bırakmıttır. nıı., kadın palkolojisine ait incele- gatine, laatti Mrhaact bır ılnıla •e- ta, beateklrlıkta, eonra feJwfede ~ devleti üç milyon kilom.etre mu-o 
ba.J'- ·-yor. Bu gibi eavanın aat .. ı evvelce de ya sanatın tarıhıne aıt Itır ... rta b" tun ıl ı- dallarında bu 1 ... n~i- rabbaı arazisi ve on milyon nüfu-. .... - u .,. meler! tok ileri r:ötürmOı memleket- u '" 

19:J9 
'

• l 1 acrbe.t vapılırken bilwre inti· !ıhrl11t ne ıös atarak> bu hakıkatin feıı, d,..rudaa dotruya .. utırirıa, ..,. buh ..... A-.. lııü~-:ı. ya• • üliinaen son~a ' lt'r için doğru olabillr. Türk inluli- v• ·ı- 7--. 
& zamı temin maksadile ı.:.. usulü anlaıılabilecegi ni tıÖJltiyor. Jtaka• /ıl-ofun ._. llimın kendlaJne dü-r. -acla11 Arabiatanm "-•lıca ai-

•ay bınıa bdına nrditi prıi~ lıaklara - ~ ..- ·- ...,. 
1 - Fll'b!arla uker imha edi"ıyor. k11n ailamak De kdi- tatbik edilmişti. Satıflar düne ka- ratırıcn, Türldyede, kadının beden :lsti7enlen lhntegaua cenp nrır: Iad ında .... hhu objeleri erkek- ,_; tetel .. ülüdür. 

me, bundan memnun olan milyonlarca İnun var. dar nüfu• t'":tkcrclcrine yapıtlın· ve :ruh yapısı, erkeklerden farkı ve Meşhur adamlar anaikloped ılerınd._ tn faıla tasu-.ur kabiliyeti olda- Arazisi 1,579,900. la1ometr• 
2 r~·'·'-r L-•--·ı"lık' an a-lıkta" her ..im 'Ye•~ azar J r.· 1 l 1 k lktı•at Ve ,... ı•lmler.la -ı:cıe ıekızt ltadıntlır. y bba ··L.- 5 100 ()()0 

- Y""' ..... Nl U«ıun» • • ~ ... ..-·· an ılf ere yapı ır en " • kendine )ıb bbUiyetleri 1istünde '""' " ,,.. tunda ruhiyatçılar bırle~:rler. a- mura ı ve nunmu ' • 
!!I- --"- _ıı. --ı.. ba --·arav Hint. de Çan" de 5:... de k~ı · d 1 b. · ·· · Ellı bın ıhtlra ber:ıtından yalnız fS k" · ld - ·· d- n ~ay-..r, A81Draa J'._, ........ ,a • • -• ö.ıehn en g~ en ır emır uz.erı· orıjinal hiçbir incelemcğe nstlamı- ratıcı muhayyilenın müıahhas -.e 1'1 o usuna sore yanma -·1 
Ligine.. ne bu usul kaldınlmıftır. Bu gün. yoru1. (altı!) tanw kadınlar t.ara.fuuiaa rer(ek unııurlan (ve bundan ötürü ıerek toprak cerek sekene itiba• 

3 - Tah9bet, fen. medeniyet, insamn ömrünü uzatacak ye- den itibaren her vatandaf nüfua alınmıştır. dedikodu dehhına kadar giden, te- rle yansından fazlası Asyanın 
d ek 'Parçalan aramaktan •aız~eçmif, nk b:ni kütle balinde mah· tezker·ıile beraber satı,, "1bclc- llattl Lefr~re, '.Buelock Ellls, nu 6lflitmeye bl\tlı MStDn ntatJS- fer r uat.a dikkat kabıliyetl) fula ıre- ik!nc:i defa verilen bu ea yeai de• 
vedecek ter1cİpler arefhnnaUıa DJeKUl... Lindbers kitapları ka· r.ne müracaat ederek dörder met Lombro90, Mariorı, Manteguu, tiklerin ve ayrıca key!ıyete alt bii- llşnıl~tir. Broderideki maharetlerini letine ait bulunuyor. 

poJ• !L- ! j} • t. }JeVTn•DI ... Cİbİ kadının Cifti! tabta-
pMm'lt ı -. ;rapeyor - reyi geçmemek şarU e pat~~• ve ,,._ ten ıncelemel eri n kadınlar aleyhinde herkes kabul eder. Fakat kadınlarda Hac mevsiminin 7akınlaJtmal 

4 A k 3 ı..~-d ki b:w_ t b i1 s· 1 •-- ,_ T · tınc ve ruhuna alt ctüdler yapmıı - rtı m etr.:, uvyuo• a · ıu~• 'DCU e11 e yam 1 ııu"· saireyi alabilec"Atir. evzıat ıua- olduğuna ıuphe edilemez. Fakat aanat muhayyileahıb' ha ıenctnliti- ÜRl'İne _.. __ Suadi.re devletin"n .__ ... __ ,_ d a. ) L- 1 d L- ._.__ --ı..· diJ" B milelllflerin aerlerinden be1kJ hic- _...., •.ı ...-ııııır,...... ei ,. .. •. ucre er, OIUnUf u.ca&&&r t'"'r"ır e 1 ıyor. ya girmek tarıile yapılacaktır. u bundan kadınuı kendi cına1ne lıu '*• ae bedel , )ut -.eya as obn ~. ta- durumu ,.n..1i ilemde ziyade.ile 
N--~ :..ı.L. • b ~ b H b" r1 türkeeye terclime edılmemltur. •.; -5 - ~e o art~nn a.-gun.aa eyecan arayan ve a- karar muvakkat bir zaman için· erkeklerde bulunmıyan kablliyetleri- hayyül unsurlarını u cok ırıQkem- dikkati celbebnektedir. Çünkü 

d L--k b" • • kib d ? Ş"md" k nu dava bizde yalnız anket Ve ma. '"1• aiprMlft an u.a • 1r te'Y IÇJllıyen ı ar• am • ı_ ı en. dir. Tevziat Ofiai faaliyete baf· nt lnkira giden bır htıkriıe de nn- mtl bır 11isteme ~öre ııralıyarak bu menim -ek iktisadi .,erell • 1 • ucl 1 kale konusu ol~ıya devnm ettiği ıçin •-di bacaklan üzerinde kadit efm"f vüc ünü Uıfıyamı,oı", martı ar lar ba,.larnaı: •Utlar Ofiee bıra- lamaı; ancak bu ayn kabllıyetın htın rlyazt, hem de hadıt h.lumdaa •"vesi ciaettea ___._ h de.ietİD 
Jb •· • '- • d lind ~·•·- 150 tazelli;ini kaybetndı •:yılanuu. _, .--ileminde. A ab'o. f'lnllİ oauya D lf a ama. e • ~, kılacaktır. farik YUtflannı lnılap ~ıkarmak Oldukça aıükemmel bir yapı ortaya claltili TUiyeti .-eJı la...ici mii-

.-.m ..._ içia auıtlscıe nöbet be1dİ7or. - ---------- JI. Şelcip Tone'ua birkaç g{ln ba- arureti cloiar, ki kaclıa ..nroıojMıi- koynaalt bbiliyetldir. lleseli itledılt. nasehab iberinde aııühim rol oy• 
• • • Yardım Sevenler ce okudu&-umuz bir maltaıesı. kadı. ne nrııt veren de budur. ıerı tırod•rllerın -.eya diktiır.ıerı .ıbı- nam.1ıtadır. • . 

Hetkesin laeyni. içinde lnllvndujm ı.a. ... eoa ..-deJeri.. Cemiyetinin nın rfizel aanatlere a it kabiliyetleri Kadının bütün &iJıel ... atlar, aelerı• örnelderini n ıaedellerfnl Fabıt bu - barbin çok g .. 
ni tahlil etmekle n herkes 1918 den sonraki caz~ Çarliston Ostünde ılmdıye kadar 7apıla• ırıı- Ilı•~ tebtkte r:eri plinda .... at. biM çcllt defa erkek ..-.Iar, •rlrılk ~p Uzalqsktaki lalam iHe-
delilJılerine rahmet oluıtacak tertipler dütünmelde megul. sefa· faaliyeti eabedelerin toplu-.. aydınlık bir b- fık .tup ta yalnız dansta '*• tlyat- ct.iltatAJrler yaparlar. rinin Arabiatanla olan mUYasala 
1 ~ ---L- .. _ı_a_ • ,-Lt" hl r tıkabaaa viiıkledigwi y .... ·--erl-r "--..n.....:-:D lisasıdır. Muhtnasını btiUhı kök T• K 1 d L • L b'l"-ti•h n d ki • t' • e.._ -u--. 111aıcao~nı=ı. ıa raıın ru a a ,_ _.a ... _. ,. '-CD"-ı""'uu roda birine! sıraya ul~ablhn .. ind•- adın ar a ua ınta aa ı ı,_ 1o ann a m ıam ye emnıye-
ibt'bilalw bof8ntnca, freni bozulan dünya, bo,1u1da .,ılaınaeak, sal- diinkii toplanmına 16 kazadan temel yapıeile kucaldıyan bu maka- ki •ırrı ar .. tıraa ilim .cianılarının ekılklif1, tabiin •e ri7UI Öfbc:9- te tesir ey1ediiinclea t.. wneld 
lanacak Ye küt di:ye kal .... bir ·79'9 ,,...ı._ ..... da İf İflıeD ıelea 35 ki,; iftirik etmlftir. Bu ledn de anlıyorm kL tJyatro .,. p&nclen yalaıs 1"r noktan._ :ka('tı- lleki sab .. tm•hklaıtle hala .. ilebill:r. H11e meYIİmi anaık birinci Vehlı• 
aesmit bahmacak... toplantıda erlerimizin kıtlak bedi- dau miat.na. cDsel .aaaUarda b- tını .. l701'8& Dikbı ..U.ı• : KaillMlüi ı.celllt ,,. ..ı, .......,... iti deTleti • snr:da sörilea 

Ci1rail BABAN ye meaele.j ıörütülmüt ve bunun dm, 7a.ratıcJlık hı,erartkiade 1alnıı Danataa ,,. tJratrMaa lıatka llitua .ı..rca "7ul Wr •ı «ı• ~ .,..,.imlere heanmektedir. Y .. 
için Kızılay iJe ifbirliii :yapmıya ertele aaaip olan ~ llU'a.J& Itır 19.ı ••dar ,,. ili• •allan ll•P- •mtlh•· fınaı Wlabi1-, '-fka Di pe1s a HMI a 1 1tftir. 

Meclis müzakereleri karar Yerilm~tir. Aym zamanda ttlt)I ~maalflır. alıtde •ltta'ek lıılr l!Miliyn ;.wrler. Mr .. ta•w•r imıeelftMk ı.t.r4bn. Bitüa ~ lot'um amw 
askerlere çamafJT, ,• mlek, eldi- Yakanda adlanm ..-Pnlilia A-.- Bu ... erta,.a ._aeak wn• tahlıl PEYAMi SAFA mi 1tlfuz • ytbc1e dff içi Mis 

(JJiriM ..ı.ı.J.U. ..._) ldar balk• .._. w s* bakımrn-

ven, mendil sibi llediyelerin tim- rupelı mleOlfleria de iitnMıtt-i- 1 ...arlanaı Mr arap -.ı11aa :,.apı- >rOT. - ~armba WriaM -- 8 11 iu son iıatatistilılttde• 
dıden h zulanmuı ~n tertibat ze sin ba, :Jalnn cüse1 aaaUarda ıanı we •imarl lllthhl ı._. ikad- da•ielıe• brplıtı •ra1ı A• lb .-...ıı::ror. Fakat barp dola,.i
a}mm•ttn. def;D, iliıaclt •• ıetıalU• • WyWir. Ntldtr. Baaa illfa. ,...ı, -1•ar1, bllaa•11b& •Bwb .._. Wr8- 1e A&i'9dalD ... •• ,ollmı .... 

Kanmnaa ytbek &udikmma ar- dan nrhanrı bir 1'uhrana manız bu 
.. da faıie " .. ta.Uta ,.a,acak 1 lundufu m6taleunn ula var1d •• 
~anha ~ok arltadqlar a.ara1m- 1 ytrlnde cörmerı&. 1atubulda nadi-
4an teyit IMlıldL Aac:ak IMı ••MM- ren fırmlara tebacllın olduğunu g~ 
lıetle •-lekett.e •Uilaah• arUan1- rüyoruı. Jstanbutan umumi nüfusu
aa11 ~ çahtıhu11 yohaaılaki tıe- aa göre bughe kadar Toprak Mah
meaai ,.erinde olmakla n euen sulleri Otısinın Jstanbula tahıııs et
.BııyiUc Meclis ve Partı .Hükılınetle tlği mıktar, normal zamanlara naza 
lıeraba ıı&un muddet ba it uz.erinde ran bir naatı alırsak şimdı daha 
pt11rnı, olmakla ~raber ııc;hum ıe.- genıetir. Üç ay enel hiikümet ve3ı
&iatı baklanda 111ubterem Be~ Tür- ka rnenuunu ele alınca Yılf&yctlcr
ter -.c Abdurn.hman Naci arka.dal- den buı malümat alınmasını ve tet.. 
lanmıs taralındau ıwylennı., olan ltlkat rapılmuını ve bu ı, le ılg ll 
tözlena ... mntaleaların etkin u- bazı vesikalana toplanmasını ıgtcd 
mıımıyqe 4aba ıri&&ll aalaulaaaı işte bunlan n dışarıdaki inıkisı ne.. 

Dünkü topl.nbda 7 ,.ı,.11ta Oalana istatistik 6l(tf'Mlerile p. I ptln, kal~•· M 41enaıs •yi- , nr n .... nı tam ttlıq.ıi .. •i etilriei kad• ifWı deiilcf' ... 
Taksim caz.inoswıda bir balo ter. ı:\imfizlhı ~niine aer4.ı1Uen ıarUı oa.1 Dk, ı.ep.iMe t&blD uaurlarile ..... iv: vw.aıa. = K....e1 slJll. Sal.it p1iri )fecdin ~ 
tibine de karar verilmittir. larmda• ulafllıhtı cı~ .-bel -.. nn Mitbhl ya.-n Slat•• araaı•- P. il. ~ ~ ....... petrol ına 

li&ımdır. ucea dır k1 bazı vatanda lır fırın-

ft-J:..tılaa tıolw=Lılr ı lara hücum ederek ht a(-larmdan 
--.• - fasla 10-15 pn uk ekmek a ld 1ar 

Riiltumet, müat.ehllkın ihtiyacını ve .onra bunlan dılim haline getirip 
te.DUD :rolunda hububata el ıır...nnak kurutmak ııcın tınnlara gönderdllu. 
~ın Jcra Vekıllen Heyetince alınmıı lG--li giin devam eden bu buhranlı 
kararaamelerle •tıatehtilua " baJ- vaziyeti bı:r. anbarlanmııı &Çil) geni, 
nnatın muhtaç oltlutu gıclayı en fekı14le tevr.ıat yapraak sureUle rı
genıı bir ıeldlde lı:endlltrıne bırak- de...U ımdık. Bu SDretle herbsnı 
u~ ır bı b lhaııea tohaaıılıık hUSUllUn· karumı d~I. bazılarının da gkle
dı da malıadan cUleci tı .kadar hu - rlnı doyurıaak •uretile bıı hidı:tWJI 
bubab kendl11M ıtırakablleceli hu- ortadan kaldırdık. Bu .mannatımla 
nsaa• da binli vw Hin ettik. İııtıh- dkan umumfyeye 1'DDu arsetmü 
aalinden telauınhık tedarik ed•ml79- ıııUprum kj ı.taabul ,eıuiDde •. 
ftk kaılal' feaa Mı' -.uiyete ditmfit herhane-ı bır ~hırde de hallan iMi
olan aın.blana 4a tıM-tw l~ yacına ltifı ıniktarda ekmek vertl
iiyacıaı lıartıl...ak ıçıa btltfnllet, me.ktedir. Ve t.snu abt buclne ka
%.&raa& Vekdi arkMqnnaa .. aate!ıf dar Tllli tıııuNJftlr. Bll9daa 10T1ra 
alseleNe B~.U Cehle)e arutm1t da abbı •aaheretıaia •• aikime. 
eWatu sif)t ~ ll94aT 14 mıl- tin aldı,i'ı ~bırlwle llıçbır •mıa 
,_ kıle .ııa.ıata ıtrram e•nn• diri .ı..~ır. B• ...._a ten 1ıc 
ıa•ıa .. •-'s&1 • r...-.... ifillia ~ bWtlı .... .wvı ... aı. 
laai_..,. •• ......_ ••ktumıia -. 9'w1ua.ronıa 
1-'1 ılıiw _. .ı.ralı • alchlaı Ziraat V elıil"mİlıı eö*d 
~ •iatabaill s.lı...CU aalarul ._ 1ln1I aatnkıp Ziraat. VeJdlinıia 
.. ıaek 11ıa Toprak )lalaaullen O~l- sis aWı. Muhwınel ._ kuraklıta 
sinin alt1'111t 4a1aJ ol .. milat.atı.ılın lıal'f.I w mst.alıA~ tclll sula 
ı...ıkllli sılti ..-br8' ~nı ...ealıalat9 ~ ..... 11· 
•e h 1uıraethı btUınllt.ı teplk bt halkın cıılasını tnlln edecek 
lci• aılJW• wr ..... r elank Wi.kkl -ddeltrin lkilm-1 Scin b'1kümetıa 
ediWıibl °'91 __. ~-..... Ar- ç<* .. ,..._ uelrlw .Wıj'laı bfl. 
kad.... 11-ı 'l"lıtrıer, Jld - • "n .. •tnait ... ~ayı koruma ••r&iıi
Mrl ff•aa effa ll•td•Y ll•lıra~ıa- aıa lıalıbnlma11 hakkındaki llyıba
an llıallMU.ıler. • 0 tda7 ... ... •t• ilk •ll:ıakeresJ 7apılm11tar. 
._.raıu dhJa ıili• lılr eaıi •ildııllr. ._._ aqra lleclla, rwmamerh'I 
• ı t tta'«tlır .... mı .. .aektıti- de bulunan malldelerin mllıakereslne 
•ı• .ı. u fok 181irı el••1 tabı1- ıroeera Llletıursam.a Karabeyli ko
~r. Yalnm Wr .-.,., Wr '-ldbd yü.._ ...,._, .. ottu HOsmen Hay 
ile afıkfa li1'ftlek ... 11.,.raak \a lasıa lllm en.sına farptınlmuı, 
• kadar ta1tndir. Allkara .,. l>e•ı.t a--..ıVJ me-

«•ıll ı•w ,.... ...manana ...... uıHıklan Ukdır-
Aıbf p•, _.. sh •illl Ko

run- Kan ..... mba'llırreal ..._ 
natıeMtile .. Mıallf aıbQeı1ana '" 
" ..... ...,..... ifaıfe ..., 
clbl moawww• tek •• e1-aaı1eıl.li 
tedblrtnw ........ 'kft .... .... 
JUy.a. elautıta ntrMa ...... ka 

.. a'lacAklan maatlara aıt -.. rum· 
r6k1enle '9alana .ua, elJaflı rnad
delmn ıthallne ftir kanuıı llyt}ıala. 
naı mlUkeTa •• kabul et.mııtır. 

lledk. cuma cini aat 14 de top
laacak ..,. ba7"•• tatili bulunda 
karar ~tir (B. B) 

TAYFUN Renlllerln ~·r•H•I• 
... bir ••h•Hrdlr. 

TAYFUN... Dnty Laııır'ıı 

TAYFUN,.. 
TAYFUN •.• 

Mledltl l>lr eem1ettk. 

BDtUn dUn.1anın bek
ledill bir harikadır. 

!;~~:. l ft l E ' BİR 
Gösterece§i bayramlık filmdir. 

11" 11 J • Geceler için numaralı 
ft • ••rlerlnlzl IUtfen '"ndıcie':1 

Sarıyerde boş ····-············ ........ ----··-···· ·····-------·--·····-··--···-·--·-···-·- denleri telllin eclecelı*ir. Be.lan 

bi:.~~?:'~~!ı~!:~~!~ /htigar bir icadın j Tımarhanede l~J~~_Q~~J=.,i.;~5.= 
nında devriye gez.en jandarm•· 1_ J J . h k • . Likin SaadİY• ~ · - eti :yana 
lar orada liatikleri, cami.arı ve Tramvay dan Bir deli arıc.uaşını kı a emımız bu devletlerin ~ .. asında iltilü çı• 
ba~ makin~ aksamı ~külmüt bir -ıd- Ju• b } ") l Jd kacaiını Ye bu yüzden kendi 

ld .. o ur e~ ne mı e o u pe"--1 -den1-..5 ha-·•mm da otomobil görmütletdir. du·· şu·· p o·· u .. uv ... - en .... -
Balnrkiy timarhanaınde ilci eell :--1.::1· - --:ı:.. h sap et• Yapılaa arqtırmalua rağmen n-wn•lm"ıl-1 Futhol F-dera.vo- m~.,..= ata ugnya.._,nı e • 

araaııada bır kavga (tkmış •e (tk•n ve~ ~ '" ~~ • bu - ttard hi-
fOförün me~oana ç km.ayıp baz.a nu 19"'2 Beynelmılel Futbol Ha- tiğinden muracaa an " 

Dün aabah sa•t 9.50 de B~· lk:ı•f'& da birinın &16mü 'ile :aetlce- "" b · t • t" 
tüpbdcr doğurmuflur. ._em Komitesine Türkiyeden iki irini tervıç e memlf ı. 

1 •iktaftaa geç• n 1109 -yılı vat- lenmlı, :r. 'Vaka '6yle olmu,tur: " Am -"· ... lı] ür 
Sarıyer Müddeium'ı.rmi iği arat :nan Mustafanın idaresind .. kİ TedaVi edUmekte ol•n ftı •eh. kitı daha jlive etmiıtir. Beyne!- En 10nra erı.JU1 ar m a-

tırmalara ehemmiyetle devam et- d m"ılel h-,·cm lıs" 1 •• ;ne dahil olan c:uıt etmiflerdir. Zaten bunlar tramvaya, Bqikt .. ta Kiğlthanc baılan 'boş kald ığı bır uman an 1~ -. ...,.. --~ak· trol ku-
ınektedir. cadde9inde 1 7 numaralı evcle o· tUade ederek bırıbırlerilt \n~aya hak~lerirniz Şazi Tezcan ile Babreyn ad.lmnnu 1 pe 

Ç"fte lf ~za turan 70 yaşında Hanife binmek tutuşmutlardır. Bu münak&falardaıı futbol Ajanı Nuri Bosuttur. p1ılanru iflelereol k-~~;"~ ~ 
DDn nbab, Sirkeciden kallı.aa ilk h l ve knv ... adan sonra ber ikt delı bırt. Ş. T JOD lıoD petr .....,.,.. a rr r. 

nl Ze .___ .,_ y 1 istem.ıf ve daha ıa an ığa gırme· • MalUın oldaiu üzere zi ez- E-el~• n-L-- --Linin bütüa 
Banf}'Ö tre • ytın......-no ıuc en • h · k btrlerlnın 11rtlaklanna sarıl•ıılar - 193 7 d 1...- 1 ·ı 1 b" """ - ,Dmal'"'ı - :r-J'"" :mahalle araalnc!a bir otomoltilln ar- den, kalkan tramvay ı tıyar a· can. e U'l:"J'ne mı c ır ma. selin iDcİ .aa7dmdan alman rii-
küttüğiJ dört atı ~•tına alarak par- dmııı dü,üp ağır surette yaralan· dı~ dl! a.. d el ın çı Miare etmek üzere davet edil- aumdan iberet idi. Şimdi hu bü-

masına sabelıiyel vcrın· tir. Der· u '*Mw esnamn a asg'l• e er- mit fakat baZI eebepler dolayı· ku""-_ıar Aıvan- _ z-•"m ada .. çalamlfbr. Altında at eldui;a laalde d b' ri kib ı k bütO • mu , ... "'.. "'" .. 
hal cclbedılen imdadı a1hhi oto· en 1 

"' 
1 ın n arnına 11 ıi l · o maçı ;daTe edememifti. Fut lanndan biri W•-r. 

nk'a mahalline 7etifıMk ~111 aür- mobilile ha•taneye kaldınlan ka· Olddelıle bır tekme ı .. urmııı, bu , bol Mhaımd idare ettiği ınaCI' d iri __ ;-·-,,.;_, • '8111 
atle ~len Niyaıi bnılnde 1nr ll&bts dın, lik teda•iaİ anında ölmw.ı- atılan tekıwen!n şıddetile tecariıe !arda bıtaraı8 olan kıymetli ha· Bara a petrv1 meacmft'I 
attan d6tere'k ayıtı \ırılmı, n der- uğ 17 an deli ~ık blle dem.cf• olda- L l . . . t b ,L d r •enı· ... ~1eceti bir anda .._,, P~ 
laal İm•a•ı Sı11hl ow..bUıle Mata- tür. 1 1ı;em ernnızı e raa e e ' ' çdnn" olması n tndıhü ... _. 

Suçlu '"ftltman ya\a\anarak tu J'U• .J.ıiılıp ka m.ıe~r. Bıru .oa- hada da m•vaffak.i7etler ıemeD• --. ..... __ temim -)emesine mlı-
\aneye kat•ınhınttır. Mu·"dde:.-·-tl:ı.-- tahkikata bat r.a ftlta 7edoe plea pnb7anlar. . d . yu- ut11· -~ 
K 1 O 1 ·-.. ·- -- yere Pftrlau• delr,1 ........,, nı e erız. ni olınQftm. Banm\ için Anp ~ 

iZi arın m •am•r•• lanmtfhl. pi rl L-&.. _.;a.ıı,. L.:a "-.. c...ı.- 1tM11üı ş.Hst !!!!!!!!!~-------- uıcıınu.ıar. ctıter 4elırt •kıl'•- Erllek mekte • udiye dnleti ~ .... ...._. •-
Be:roi:I- Yerli ~ .ş.1.- ıwıılardır. Karnından 7edJ.tı tek... I ı•l;ri t ..... edwwwm-.W. K'1f ., ...... , •i: 

K.llllay Caaiyetl IMilHy bu 

pbeal lanfıHan - ,... .W•ta ırı· 
b1 bu yılbatı ıroc..t ifhl anrın il1r 
JretTamla laalırlan•ıt e!aa Kı, MO-

aiDcl•: ııı• şlddt'tindeıı ı..sta..,. bWıntaa WOleyllol maç an Anp !acdi,. ~ ~ 
Afaiula ._,._ ritbesi 7aah deli ölnıDıttr. Erkel .....,..... ......... )'aJtl- kwullllllf Wr aiJ..t teee""1 ol-

yedek eubayın .celc ,..heye IDÜ· aak\a elan -.eleybel ainb-lıalarıq el ........ ~ meclewt tftiaal 
racaah ilan olunur: Hukuk ilmini yayma jb •Y•• Balkm _.onuda 11e. •• 1etı • ..- ..,........-. • .. _.., ~· ·-- ---da qrlJettktir. 

y d. PiJ'ade. T pa. Hilmi oilu k U r U m U b İ r ... ..u.u,a,. >.1 .... ..aı. ...._ itl«d• dm sbad• Mnft ~ &-
Süleyman H;lmj Kutınan 1458~ er&eri ,..,..._, ,. .. m&hentl.a.deta iıılifMle ... 

müsabaka açıyor Tabi• ı.-.ı Ba:rd7e Llersi•• nwktedW. 0ra ...... mod.,...: 
Hukuk ilmini y ~a KurutnU. Ot •te n-ıı. 1-11 .. 1~11. d•. tenelrl için ..... ...... 

Bayra• stıJerinde mnai.U. en İJ'i filmlerini r&terea 

SÜMER ve TAKSIM 
Onıveftl&eli cençJen hultukt ate• Vefa Lı..i EJ"kft Jlaalli• Mat.. .Uinder ~artar. TOCAT 
zular etıafında tetkike tqvik bine ı._f (f-16), Jıık Li .. l, Maharnm p.,,n, ___ _ 

Slaemalarmda 
29 Birincilı:lnu11 paza~ matin:lcrden jtibcrea prk RJııw:ili· 
iiıün hirikaaı - Türkiye dublaj filmlerinin en mükemmeh

Şarkm rea Itrah ve kıymetli an"atkin 

mabadile. ena. hukuk at111ü mu Saaata 11-t, lJ-8, .. ,..,...., --i-:riz·A·. 
hakemeleri 'Ye dnletler hueuei \lata Mıla .. _. ı~ e-:11 •• 
hukuku me-nulan üıerinde ~ır 1~1 pli• sıalalPmir. cZn'Vler hfa ...,acla• ıef..._ 
mü.abaka açmıya karar yeJIDlf• ,....mn eo\1aJ9ndan basiln bna. 
nüfbr. Paw Jiaıi .ra.ııl__. ... madı. Kariteriamlea ask llRerlL 

AB D OL V E H A B'ın en eon çevlrdlll 
M E S' U T G 0 r+L E R 

Türkçe .-lzlü v• araPÇa ,.r1uh muazzam film 

• fflmd• Abdelnlaab "• rkı , .. ı .. KnHçefftial •aza• 
ESME HAN 

ile benbeı leyli ile Mecnundan aüzel parçalar okuyacaiı 
gibi ~rıca Abdülvehab dahi bu filme m.UU. bestdenen 6 

tarlu söyliyecektir. 

-ŞlmdJJ• kadar ıardütü ı üs Tlrkçe fitmle..ia phenrl 

* 1kblat Fakiilteri ~ 111. r.tbol A~nı 
lkt..ı Fakültai Talebe ~eti 
kurulmuı ve faaliyete •ecmwiT 

Kim ve dınt baynıa, Ullltak.i 
yardı• ~yecanınıa toplu bir sıye. 
ye te•cıhiM ,.anyan aıia bır n.~ıle

dlr. Vatanjae1 ][urban bayra•ını 

Ban Kunamuaa ya,.cai'ın ••llt bır 
1ardıala iN PY~• •uıta eta.&. ela. 

Şeref Stada: 
Saat 9 Top\ap1 - UnbpanL 

Saat 11 Beykos - Süleymaniye. 
S.at 1 3 T akıim • Galataaaray. 
Saat 14.4S Vefa. lat.spor. 

F.nenelaçe tıtadu 
Saat 1 3 F enerbahçe • Altm

tei. Saat l .f • .f S Betiktat - Bey
oğlu . 

_ Bu kadar aı? Htl'al b• uda" Ba kadar atır bır ikıbettea sonra, 
auf Bqka laicbır .-:r •6fa••l7er Ferhadnı, yalnıs pltmanhk •a.JIU· 
mwnmT ıına hnltln yoktu. Faltat, lnma Aau.. 

_ Hayır, Asude. Bıçbır teJ .tt. ~eye Jtiral edemı:rerda, edemeadl. 

tflnmfiyorum. Hepı1 ba ltaıbr. Hıalennı pl...esi•la Wr batka 
_ Yurej'tnde, bir parça wırda M· ııebebı .,.rdı. Daha tlotruaa, M, aıl 

Jııy•i fılin '°" ma! buy6k .ebepti. Asude tlt konatnu7a 
bae1adıtı lndan ıt.Jbaren. ırenç ltızın •••••••••••••••••••••........... - Htcbır 'ey 7ok. Se•ı1 sannetU. 

- O ı..ald• ltenl.m ra••"1ml• i ıı•ette bal1UUU&dıa. bi h t uııyetlnde, b6ytik lılr del"i~iltlik • .., , fina ıeyın, ıelıp ıeçıcı r e•es en görmO§tfi. Aırndenın her )lali, MD•-
ge!memeın ıçıa bır .abep \aaa-.•ur - Be.ım •uıyet.imde '1~ :rok, baret oldufunu, utradııı;ım mııame.. lerdenberl ıçinde ılzleditf ltisl•I, 

1 
leden aonra çabudak anladım. B ına· ecSemıyorua. Aaude. Oemın de soyledıjim cibı, artık daha la:ıla uptedemt:recetlnl, 
en1>le)'h, declıgım fibt, nedart*ıen __ 1_ 

_ dlll toyıun, Ferhad Randan botu botuna kofup dumıutum. Bunu ıaptcl:nir• Uiwm sönneclitial ..... 
batka h~blr fey duymuyorum 

hanımın, yalnız paraya taptı.tını sa- şımdı anladım. mesele kalmadı. Han. tıyordı&. 
na 11o)"lı7en hıc te mı elmadı! Eğer dan hanımın . ne kıratta bir mahluk Ferhad, yalan söylüyordu. Girit- Ferhadı• bu kanaatini kunoetlen-

gen ıenrm bh ıdam oı•ıy ın an. oldugunu. Hn eöy1emedett evvel za. d ·ren tc:Yı Handanı tamamlle anut-

L.v~eteril '~.J 
O.ti•""• ,_Jrorıfl•Jıiı.. 

J'Gphfl riya .. fe6u ..... 
"'9c.111 .,.,-.1ı11.... .. •. 
t~fl fi"41.t • esamflf/• 
~, ....... 

Ba .,._ •atlra•uklarnı ,,. ._ 
111 ruhla ._.lana rü1 lttr M
Wiai i1aM ediJOJ'. Keadilertn
d• daha 7'k..t inaanlara llal
kankluk eden, 011lann kaf'f'Sın
da tll'IG tiıl'Ul plllabanh1dar 7•· 
pan luanlar, kenallertnftlı llü1t 
Wr ....tWe lııaluanlana oalara 
kal"fl a)'ll1 •aai1eti almalarlDI ia
terler •• ltu11 7apmıH•lara t'-.. 
batlarlar. 1-• u ....... 

Dalbntı:lu~ 
~....1'..:.-..ı....1ıı.o..ıu.ı ...... .._~~~ 

tadar it~ 
..... •tıll· 

Çlakil ae 
nan klYhür 
oldutu mty 
da ka"'rn Y 
dltmL8 d H ug· ı Işın bu 'itada r kotu bitmesi, 01ıa l 

dao hanımla eıoktan anlaşmıt olur. ten anlamıitım. Fıkal t imdi daha hakikat.en büyuk blr nedamee. ıtı • tuğunu e:östcren ve artık, nedamet· 
d1111 Here"llJJ b1r bafka U?nıtın lt•k \yı 6ğrenmış oldum Bende 'kalan ruk em.~tı. Fakat, asıl kuvvetle duy- ten batka hiçbır his duymadıtı t.end
bu an. 4'.ılllln eibı ahlakaı• bır kad n. ~ egane ıntıba . budalalığımdan duy. du(:u şey, taze bir bıçak yarası ~~J, natını •eren eon cttabından sonra, ~ 

cıı c1arll 
Jor · <-ı arıca 

en • gab ıllgurt, blr çocuğa tenez-ı dugum mahcubıyett.cn ibaret. ruhuna maddeten yakan, muka e- Asui! nin çehre hatlarına yayıldıit- ~. ÜT 
eder raı? Sen. onuulı tanış r • ılı kalmı,, tatmın edıltınemış atkı-ı nı &ordilill aiUtWıet miııaaı ela '4ü• 

.. &m&D. kırrı 0 dutwıu bırkaç ktllY• Aıude. eii&lerlnde inı bır lu•ılenD.. mı matemıydı. U•tel k. sururw 4ia L 1Frı:ı'-e~ı· ._..71 &lal etMJ••, 1bft•l iN ... la, Adeta &elitlJ blr edi ile acıNu: aJ.klu alma aha11Uf. cltH•aıe&i· CD•" ™ ,. 'jl '1 
,,80Ulr• _. 

.. --••P•bnaz. TeJeloa ı ••~aus~~ .. --1.1 
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1 İ n'hi .sar la ı- U. Müdürlügünden: ı. - - al V • A - Al ... md.. .. <hnab.I"'*' ve .. , I 
cıu illa .,n •Jft feb" ılUl1111tl111'•11J ~rir '*1illerl 15/lJ/Nl ._ 

rtıaı.. a... ••" 1 

l&a1199 ............... 111 ··- ....... •n Mır..._. 111• talıllf aıı-.-11111 elfttudaa ._... ...._... ..... 
liflerlil lılıbul aUM 11/12/Nl tarihine kadar temdit .. lhalftlr. 

f 1 Hıtlerln 

hhrleri v:r.:~·~~ 
ALMAN TDLlt;t , • ..._. -1.tl ... ,.._> 

•r ut, 24 (A.A.) - B178 Bri- (l lııwi ..ııl/ ... "-) 2 - İnsik~e ..... ........ 
2. - Tallplerta Kabatqla Lnuıa lltlcüriye\iae ldncaalla ..._ 

71 ıetJA .._. teklıfluiml lıMi... ta~ kaclar pndenaelai illa 
el.-r. Cllla) *-'Y11 ~ 7a,ılan mlicUel ..... .-.ıa. t 1 ,_.. ........... ı.-•• Li1IP- ,.,.ıacak bıt &aanu; 

•ta lftlılerı, eli...- ıa.IH tGD- ~ :ud.U l!Cli' ... ..._ wMd• 3 - Türkiyeye ka"' yapala-

Tetrlkaı 1a7 

IWı 4 ticaret pıaillıa •tırıalflar - le ılüf111an tqıtı batınlmıetır. cak bir .iatill hareketi; 
ıl r. BalaıUa ~lrt WJlk bir nakli- /NGILIZ Btj,BEBLBBI 4 - Ccbelüttanp hlcum et- laıallc verıisi ıiellef leriliı 

lhtilllcller. ecuhanede hazarladıkı.;r ı 
Dltlmatomu AbdCllhaınld• gO.dermıtl•r• 

:rc &Wıa sidir. ı..lra. 14 (A.A.) - Bone- mek üzere bpanyaya yürümek. 
~ r Al ... ...-ıtm matı..ı.a K911C'uİPMetli fHp'fmaln ttnam Timesin diplomatık. muhanan ,AMııer, WID 9illll b"9&lle •·ı Ve_...... dakıllJ) __..,.._ ıazırı f ikkatiıe: ----

htır1u lacilis laa111 pmialaia edıyor. ngılız balırıye alllMndu - -y&e di J jı&mak Wedi. Fabt illdlilciler, PcL .. ballı olu abeYYerleri. 
Unieorn tanare remisl oldutu -- lan Wr ıauhkiau ,.t ahnıtlardJr.,fO yor: 1 1t b l stanbul Defterdarlığından: ~ ......... ~-Balk ........... Kefili .. QU.,,. 

bit e4 •"llfr. Bu ~•aı, nıeMup el- Adaya Ul'Jı aartldilen Japon tazyı- Mümk.~ 0 
an te ~-~ J':.° Kuan- ..,.U.rialll ikblci tabıt tediye middeti birı.dllla• 1Nl tan, bir lla~U ,.raıa.aanlar .&duta Mk kl71Dftlerl baJs olu bu 

dup aın itam moden takne91 .ıup. lana, karadaki Çi• taarnlR•- 1.e- dur: Paaifikte aDMDa yfaf an-ak. 1 .. 
. 

1 
.... ı.. •• 

1 
b . Adadaki vana- po,. hücumuaun muva a ıy-:t erı a11dır Takaitlerla ileride ~10 samla Ye icra~ tahsil ..... 11a1 kal- n .. ,._ .,...,..... Telefat elwp olma • ..., utlar. aektebta Mt aman ane. 

in..-U M harp esnn ·M& blbnlebıl aır ...... -. amıı 1
• • ı d d .. ·· d- maııad 6sere .,.. ..a.ıı.tlerill •--' --.ı--· aı. •• -- kadar ' ~ .... Mili -.;ı ... Jı1e ı- -- .. ~ llJ'tınıedar. Yaıa.t.., ... """i ı.. 1 -ıı clahlama TUi-ti -siktir. U.tler·i uzun aza. IY8 UfUD ur· ..... --- - -· _.. -·-

.... •e ng .. tere dona•maaı ttaıele- ı- J lauıkine be ba batlı .Waklan ...ıbe taMU ıubelerıne ödemeleri rica oluaur. 01169) harr .. ) rane llaabıballU'M bulunu,orlarcb. 
nnıle. elen a ıa--- - :-' ... ,e •·•· BorMO acıklanada, Fel.....Jı H•• dU. apon ! ~r . r T y ,,_ • .., •--.. - ff L· tın eld edıl~ Dı-, taı1nıat .. ti1or. Doktor Nuım, ( utuac:il U.. 
ıa r edı m tt r. dıaı.un tayyarel•rt bir Japon lrn•- muva a .. ıye ~. . .. BRONŞ 1 LERE UTRll 81111 EIREM ,,. t D f Ylzorile tanare cemııı olduiu :ıuın- Hitler'ın arzu edeceı;ıne hıç fUP· ! Sultaa Hamıt. feaa halde lrkl- Ata) namı altında zmlre selclill 

n K' « , ng- liz ta11arelerı, ı;ar B 1 be b b ••••••••,.>•• •or Birdeabın cnap •ereml .. r.. . saman, Selinlkteld .. rkeaı vmalllla b. Al neci len bır gemı7e i abetler kaJcltt- he yokLur. un1111 l\ ra •r u· • ı 
ı manyada -.e batıdaki lş~al al- tlaı p f"'-t L: •• Bu eırada V.U .EIHS Pa- andt a. fflt, H~• L6UI S.,. ltir mele-._ d b mışlerdır. Yıne Felemenk denısaltı- radakı tar a .. 111; eıune aore T-0 

Lı• a u unan arazide bazı mahal- d J 1 lh lw damlanndan bırı ıle telı;rafbaaeye ptinaııtl. Ve • .....ı onun )'ani .. 
lrtt nf lak Ye 7an..,n bombalan al· ları u~ dütnıan nakliye remJalle bir bamba~ka ır. a~u ar au .. • rek ube 

• · -trnl -mısinl battrmt• ardır. !inde buluna• m.ıtlet!er_ e h __ ucu.m ı: zlıce 'bır ıelı;rat sc>nderiyor. Bunu, m11e 1 
.. ıtri.. • <ı ) Jl t.18 

RI ardır lh!\llral --k aıdır Dil._ r- ,.,- .. k s 1 H : .a_ -ı.. de ı. •-•· e•lemıt•= .,- ..- Hındiııtandakı Bengale Ye Kalku- ettiler. Almanlar ıse tetı uzerın· u tan a•- ... n rmea .... 1or. " .... 
man lu bonıba t.ayyal'ftl kaybetllıış- ul le • ı •· Jh d ... ublUllJJIO oedeli C•800 ı lira olan 3--a 9 11: m/m kahıılıaında 1000 llı lalciler. bunu ...... abalı. baber Kaatamonnclaa sel• 1116lbna .,... tır ta ,ehır?enıicle fevblide ahva) illa de b unan ıt a ar .. r. n •n ...., • ... .. 

edilmıştlr. beki nilen Ye kuvvetli bir "e'1tıl· kilo (takriben 250 metre murablıaı) l>ezlı laııt1k le•ha (6/1/19•2> salı alıyorlar. O adama mükemmel bir ban Erendi, lzm re ayak ba i aa. 
de tahkim edilmit olan mevzilere ~unu Hat (1 t) on bın:le Hayclarpa ıada Gar bma11 dahllhıdekı Komla- dayak attıktan sonra, ptınp köpril man, benil& bunlardan haberdar de. 

Ekmek tevzl·a tı M ü t t 
8 

f i k 1 er karı• hücum edecckll"rdır. Şimali 7on ıararılldan -cııı e1cant.e an1ııe aatın aımaeattrr. ba,ı•clalti 4irete bat1tyor1ar -.e .. r. tlld•. 1tendi11nı tznure nak c t ar. 
Afrika topraklan, Hitler için d•· Ba ışe ctrmelr. i9teyenlerln (360) Uralık m1"Bktat temi••t ... ka- hal, Mehmet Beyın eaahanealnde te laıll olan llutabane müdüri d1I 

Ankara. 24 (Telefoala)- Ek 
meğın karne uulile aabfuıa ka
rar Yerilmeaı hzerine ber tarafta 
yapılan hazırlıklar ıkmal edilıni.I· 
tir. En eonuncu olarak lataabul 
Viliyetinck nüfus t•abiti iti biti
rilmit Ye neticeai Ankaraya bıl
clirilmifbr. Her viliyette evlerin 
-.ı• bu e-.lerde oturan niifuı milı:.
tannın teabıti. daiılan fitlerle 
muntazam bir tekil<le yapılnılf'" 
ta. Villı)eetlerda. selen btidiD 
fitleT, .... Miilltqarlı.,._ top
hın-.wr. Bam ımteler. ekme
iın ~me mulile tenime önü
müzdeki aybafmdaa itibarea bat 
lanacatnn :yazraıtlar ite de iN 
haber doina deiildir. T nziata 
ae zwn b9tlanacaiı l.enüz kati 
aur•tte teebit edilmif deil1dir. E
ier -... u.alinün tatbikma INr 
.. e...& lüzum h .. t oluna te•
Wl. 1fiai 1-.e Müate .... 1111n tef
tiı •• marakaheei altmda Bele· 
diyelerle mahalle mümeeıillikle
n olauyan ,,.rlerde ele mah•llin 
,,;,ı. menileri idare ecleeektir. 
Şayet karne .uiünun derhal tat
bikın• lüzUm kalmazıaa e-..n 
pek yalı:1nda faaliyete ıeçecelc o
lan Tevziat Ofİ8i. e9Ulan hazır-
1anllllf olan projelere laıtinaden 
bu iti idar,. edebılecektir. Her ilcı 
halde ele bplc1 " Ye nüfue teı
biti eanaaında old ğu gibi., evle
re ntifaa adedine söre birer kar
ne dağıtılacak. e bu usul ile h r-. 
bu suretle stokt.nrnız mlnaa.z 
aarfiyatla azalmıyaeaktır. (B.B.) 

Afrika 
muharebesi 

JQtı UIJ ~ıateri 
tl ... -""--~ 

a ....... nkti ,.... Japon 
b•atan Laaoa •dumda bh ma· 
laalle t1lm11tlar •• tliier bam

edale itbirllii ·ap-

k o n f e r 8 n • 1 ha müsait bir zemin olacaktır. aunwn ta:rın •tıilt •eaaikle bırUkte ekııltme cfi•I aaat:hle kadu Ko- hazırlanan fU (ültimatom) 11 &elcraf Udnd bır 7ardı.Ue. baııt.abaae a. 
Fakat Şimali Ahikada yapılacak ana,.,.. •lnıcaadarı lizımdır la Sultu Hamide paderlyerlar: •anada teaba blr sokakta küe6k * 

(1 iRei M4i/•cnt «•-) bir sefer , kat"i bir mahiyeti ltaız Ba • al& prtnameler K..a.,oadaa parua •rat ütttıhaakta- (Vah. bir aaata kadar. uladile. " bularak ora,a 7erleşmı1t1. 
ıbr. Almanlann Raayadakı uyıat.ı --lam y"'caktır. m. (11182) t ek .. babı& ... Jwuıuuz olarak alı. (DewatM .,., - . . .................................. __ .. .. 
fbndiki ha1de .Alman &.aarruz ku•- Oeyli T~eu•.t'• aelteri mu- f.. nan ..,.rsilerl• ılc•ı hakkında ..ar 
"tını ekaıltmıyecektir. Buna raır - harriri ,unlan JaZIJOr: ıstanbul Hava Mıntaka venlecek. . . Bunlar yapılmadıjl tat. 
.-n Almanya &.,rhı bır darbe yemiş cHiıler, kat'I bir netice elde Depo Amirlimnden : dırtte, Vali:rı t "Ykif .tecetıs. ı... 
tir. Almanların Aıcdenı&de llır lılare- etmek iatiJ.,,._ )'iizüaü Jllgilre· 6 • hulu npar. w.diri•• ı .. , ..... 
kete ~melert ihtimalinden ve 9•2 reye çewirecektlr. Böyle olmayıp 1. - Aeatı•• clna •e mi.ktan yuılı 1 blem Jiyecek .... .., ... 1eo•dereeet1L) 
de l•cıltereyı ıatıli te•ebbiielerlnd.. da fac:iah biT ,...rtma harek. ti .... •e e .. afıH söre puarbJda aaua alınacattu. Nebcnıa dli'a' 9fll:retlne • (MI. 

~ bahıetı.ım; bırıeyler olac91teı ppnaak •tene. Tihlr.iyenin üze· ı. _ tıtaklller kat, temmata .ıa n '111 llra:rı llakırklSJ )lalmld6ri._ haıaal) elac&Pclaa lı.orkan lalaa 
unnedı1orum; fakat bunlann ne rine atılacalı:.trr. Bununla breaber tüne 7alırarak ınakbuslariyle 1'1/12/1941 cumartesi &iinil aut 11 de Hamit, MI (6ltaatom) kaJtlaıada 
..,..n " urede 1apılaeatım W - Y-urkiyeden geçmek auretile Kaf· Y .. ılköJ Hna llıetUı:a De'° .laırliti Satıuı.. Jüaia7 ...... ı.a-. Naka•eaet edemı:ror. Hemen Valtnın 
mlyorunı. Alman1ada ••hin lllr cO- kuy•ra lı:a,.. bir hücuma seç· .aıan. uhnı ,,. kamudq Rısa P .... ın 
,.kHikt.ea al7&de Mnct- pMc:ek mek ~k muhtemel bulunmakta· 3 Toa •wpr • ( Ubel meaım~) olarak • Yab-
Mr urtte,e .... ..._ dır. Şu önümüzdeki birkaç ay i· 1 To• Iırmw ~ Hte ta71ıu•I lrde eıli70r. 

Aınerikaeıa u .....-ıe aıarp • çmde dikkatimizi Küçük Asya. 2 Toa :Y•l aen:1mek Alı tnYI Olpç 111 aotlanMaa ta-
~ ~ı .Hl•ql•r. Sınp.. Türkıye ve Sariye üzerinde bu- IOO JCc. Be1as .-,pir ltardıfı• tu maJ6 .. t eıa ~rQ.r 
'91. •IU.fikler. Uuqarlrta taar- lundu~ N.iret icMle ola- IOO Jts. Zeytia in, llllblm Şabu Ef ... i. Wr ila-
naa ~ -.ui7ete relıneeJe ka- cakhr. IOO Ks 1Jelıri7B tılll eıkaraeat ... aabadıaı ,.,u. 
11ar •Clılafaa NDeeekUr . .116ttıefik- ......... - .... 11 11111·-· .. ·-.. - IOO Is. Jılakaraa racak ._ ııh .... "el~ Wr 
.. B07tk OkJanaa ee ... Mnda tam Alman - Rus 1 Ton Nohut tahaıyettl. hıumal ld iNi ılltDlhle 
lıir banket blrlla; buırlı10rlar. ı Tea Sade Jlll. bqb l..ıt1er de qrmr. Belki .. ıh. 
MCittefikJer Jlbtk ~ uk.ı ka · b a f b ı• f11Mll ttllH. oradaki 1119Y&it hldiaelerle, 
-ndah• Maaı b~ llOyilk lıaJkıa •amı1eı •e pleyaru 7arat-
mıltk••rte llarttlaf8C .. la"9ır ..._ (Biırftwl eütf ... IÜN•) nnıttr. rakat b11 ama111t harekette. 

yım. Harp böt6n dlhıyaya ya- lcuVYetlerntl harbe aürmüttür. mllll&ı111 Şaban Efenrinia ile tek 
~· r ._ d6n1a bafkumandanlı- Münferit ve me•zıi birkaç gedik mGhlm llıfr hıueai •ardır. 
tnn, pol~ bıle olıa. bic ın... ---- "--••L-L~ K •- ı K • __ ,2 __ lberlae alamaz.> açma te,ebbüaü, ınukabjl taarruz JYM1Tıumnı uuu-.ın • ~tma ma omıayonunuaa: Gençlltlnde, Kayaerlnln meclreee-

larla püakürtülmiiftür. Baıka nok 1. - Kilosuna tahmın olunan 190 kunlf bedel ile 4S.OOO lerindft birinde, lıir ilci ıene comes-
1 BAŞKUMANDANLllC ~larda. düşman topluluklan bj- kilo udeyafı kapeh zarf uıul le ebiltmeye lı:onulmu'"1r. mesJDı etaekten ba,b hicbır .. ını. 

Vqlnrton, 24 (A.A.) - .lleuter: zim hücumlarımızla dağıtılmattır 2. - Ekıiltmeai 2 lkincilr.inun/ 942 cuma g\Jnü aaat 15 te de tahsll Jktl ~nrıem!f olan aıtl-
Dlplomatik m9harnr VJUam Sımma Ladoga gölü buzundan r.çen lzmitte T ersanekapıaındaki Komiayon binaamda yapılacaktır. lizım Şaban Efendi, as 1 1lıtılllcıll1t 
~yor: ISovyet kollan. cec:e ve iÜndiız 3. - Şarınamr.ıi bedeli mukal-:Jinde Komiayondao alınabilir. ruhunu <fzmir) de rösterm,tır. Ve 

Cburehm - RooeeYelt •tlaalı:ertlen bombalanmı,Iardır lJaak flll'•l- M.wıkkat teminatı 5525 liradır. radaltı faalıyeti, cıddeu kıyaıetlı 
bit.ön d&Dyada muazzam bır harp de. aavaf tayyaresi te1tlı:illf!n. du.. net eeler vennlştlr. 
etraujısı tuis edecek olan bir ""'k- ma ba a hQl)U"14~~ ...... 1111"'114 .. ·,;-"' Ekıiltmeye itti rak edecek taliplerin 2490 aapla kJR.U.-;ı.. • hU ~- ı t = d 1 ır anctan Rlaa Pata nll olclult-ati- arp ancı a mı• ar ve ıuı.: . r- '1 veç e t caret veaı .. a nnı ve yu11:an a yazı ı teminat-

.. lTlll tan bir mftddet aonra hastalanarak 
eütır. Ayn ayn 5 1>ap1n11atldaa mantık demiryohmda ıqe nakli· larile bırlikte tanzim edecekleri teklif mektuplanru muayyen sün İat.anbala ıelmle- pllba. (kanııerl 
earinde 5 cephe kuruı ..... hv,..ue I yatmı tahrip etmişlerdir. Alman ve aaatten tam bir aaat evveline kadar Komaayoaıa vermeleri. netieeıalnch •efat etmııti-. Bnn 1_ 
..Uı.m•ldır Bu cepiıe.ler, atlebı tb-J b.va lurnetlerinin gece hücum· « 1 1025> zenne, "Kastamonuda faaliyetten 
tıaa.ı Atlantık. Paaiffl. a..,._ 1'• lan Moakov.,a tevcib edilmit· • • • malırunı blaa mtlllzhll labarl Efe 
knlfark •• Çtn olacalrbr. tir. ' Şmnand- .6neak dı - klmbıllr naaıl bır ,,...ta O. -

20 ~... Leninsnıd lat.nbul limanında büyük aemilenn bailaamaamc:la kuUaaa- fSellnlk) t.e. abitlm:I• ldftlrbp 
Londra. 24 (A.A.) _ Daily Stokholm. 24 (A.A.) - Bu- lan ana tamandıralar tipinde veya buelardaa biraz kiiçiik eliat Ye olmak tlzere gisll bir (cemiyet) te-

Mail ıazetr.ai 1azıyor: raya .,.len pek çok miktarda ra- •nıkavemette pmadıra alınac.knr. ~kkftl ettitını .. Te bv (cemiyet) tn 
Vatingtonda. 20 mllyo• kiti- porlar. I..eailacrad cepheandeki Elleriade me.cut bulunup da tatmak iati,Jenlerin 6 ikiacikl- lamır<t. d• w ( .. rk•> acut ı.. 

lik bir müttefik ordueu ft SO bin Sc:hlae-;lbeıs tebr.inin Rua lı:a· awa 942 .... pnü ak,uuna bdu teklifte bulunmalan ve da)aa tediflni itlttL Ve derMl bir kolQı8I 
t-areden mürekkep b" L- yakçı kıt alan taralındaa yapılan fazla mal6mat almak iatiyenlerin de her -''a ... 1 .... tlen--' balarak l:endlsini (İsmir P\dai Aa-_,, 1r -Va .!.Jd .I! L!<_ lar • _:_...1_ ... J"1 

U..eti tefkil eclibaek Wtenilcli- ~ e111 ~um r.Koımmuc _. K-.,.,.da bulunan KomiaJ'OD& mü~ l't••'eıi. el l37S. kenJ9Bi) •e aaldettirdl. 
ii söyleniyor. n alıDchp ha.-.ıda •rar etmek • • • Şaban Efn•lnıa tn.tn ukliUt 

Ne.york. 24 (A.A.) - Ne.- tedi'. Bu ,ebir. ~lmualama aaj 50 toa Kara F .. tya alınaeak 1'11 •lhhw &.il olu.~..,..,._ 
~-P811 pııW ........... cea t-.kil .-,. .... _.. 1- BeMr Yu-- tahmin edilen bedeli 27 k.,... ol• .._, - l..ar A...,. ..... ......_. 
Lildirdilhte s3re. Aaıen"'kan or- ~~daKo~d" ~-~ordu. Kol S0.000 kilo kuru fasulye 26 bi:riDc&lnaa 941 cuma ainü aaat 14.lO • 1" 11 WL h atllt ,.l'dmdle h-
cl L-ll ı pıno f11D ı ....... uH ~rplfmll L_ _.. _._ ._._ &l~ ..,.._... .. 

ı MIR ae ı ı • .-idi ._ a- d-- _ Lted . ,. _ t Me 4- pazarlakla .... acakts. - ..--• ·-
• L!- .& --"L-- fe ,.._ suaıe& n. ~Defa • iL --' .... ..._~.. -1..~ 6a&Lft. ..-.& 

-.. - ~ • rl.kYYW· ree.kof kuvvetlerinia ~enı aeu 2.- laa temiDab cl012• .. cSO. kurut... esi...,.._ .. __. ~ _.._. .. -· 
.... ıl• .. ıihuwi müttefıltla •· . ec:I ı __ · ad 6d fiL.....:ı K...-,ondu her sGn alınabilir. ,...._ O tiril• Yill7ft aakamnt.. Ut&. 

L '• -...iııı gmn e.Jl ıı..cnmsr • a ır:Tue • • •D P ... ) lw d=' ... ta. Saku 
,__ ,., .-.-nanın '-t· temasa eelu:ıkl.ri ve Moakcwa 3.- &.talilena lııelli ... " .. u. K·am ....... IMatunan a...wa rt""-i.,. cı-..& Pa-
.._ wus •• ~I ermıb..lir. ı t.e · ad dak· ı KemilJoncla hazar ._hmmalen. el 137'·· .. , "'-·-~ •• •-•-, ....__._ ttONrsiANs • e maar ar~ ı .yo m\I: • • • - - -- • ~ -

~ral ..... U fA.A. t - ....._ 
"""" ~ ... ......... •• d 
... ... •• ..,... •11t ..._. .. ınt 

,,....._ tir atle tlüaeleceli ltlr aata.. ...._ ...,_ IMıı' ... 
tahmia .edil•ektedw. 2860 metre 2 lımaı t hk pl.....mll ~ilk tel halat rtnl70rft. 

...... .,..... .... to~a.._. • 
wt ...,,tır. !Ju 111ııuetuı tle•l•lın ..................... .,. .... 
ralr ,_ _,._,, nlacalılar.tır. 

llecUa. ......... ,_ "ı ... .... 
•e <.: ......... ft7~ ........ . 
ealdls. 

Noel m•••Jlan ,, ...... ,,. ... ...... ) 
taklailt etmektedir. Papa. fiddeth 
biY elem duymakta, zira. deTlet· 
ler are--dak9 Mlledihnez IÖl'Üf 
farktan yiiziind• 7akJa hir .... 
hu iımiln dabiliade akememek
teclir. Papa. ablak pr..ap&eri 1-
•riae brulacak ,.- am... 

"' J ı-. M fA.A.) - ..__ ı .... •iai tetkil etme.i ilzam ae
.,.. ilt •:a Aıl8 ........ Wlen ı. preaeipler beMiade .,., et-

63708 .-.. 4 •/• binanda plyanidi selik MI ı..-. ••""*' ........ *"'"I• tlııllJ'I 
1379 kilo 1 m/m kutnanda piyq teli Mrtk W. faa11J1t hfla• .. ı U~ 

S6S Met 2 ..... talik Nda... ftl1 mmem Sellatkte buhmaa (ftti-
JIS kilo 3-5: 4 m/m kutrunda telpaf Wi ._t Teratıd oemıycO. <ıa. 8er-
26J adet 3 bu ..... llk yaka k*"8i ..ı . .Rl..,ta L6dl - Selh• imal 
26) adet 2 ,burptalık 1aka karyeei 8eyfw ctb& ı;enı; " ntanpener u-

1S80 adet 6 kö,e cıvata maa eomua 4SX13 llııltlerta ldamftll., .._... .. tııir 
il-~ kilo 6 kite anta maa ........ 2oox2ı ....... ~ 
566 adet mbrh. ~ kilit 86X 32X 17 • 1•..,._ wbllal. flhıle:r· 

.. o adet uskurlu blqük kilit 230XI ,,X60 llaı Maarif) laıaındeki haaual Uca-
18 kilo briçe~ 220 m/m ret ıt ... ._.., .. i,_... • _. 
64 kilo karfiçe çiviti 170 m/m lllM, <Ra.e,in L6tfi Be,) ~lfb. 

Kılıbıklar• 
müjde 1 

" ... ..ıt.il ... ._, 
titü itleri. bul.,.k itleri. IMs ,,.U. 
ma itleri. ~ocuk itleıi. - .... 
itlen, ev döteme itleri. 781911 i,. 
len. le ... eli •efil. hot ....... 
aöz dinleme,_...,_ eime. ,..C 
piflrme itleri. aofra itleri. ~ 
.,..um. dapk ,..... 

18 deni ~ b-:W,.. kıl l • 

lar.Ce~..._,......._ 
.... Yerip tliplo.._ ......... 
lar. $imdi kocalan "1lıbık olaa 
ba,..ı.r: kazak erkekleria Ü• 
1erile ,.n pçimmlik halindedir. 
E.rkekle-ı arumda - İfİll pek n .. 
riye aitmesi ihtimali "WUdu. Zira 
k.uak erkekler bu ife çok k .. 
lardır. 

Dün Kılıbıklar C.mi71tilMI• 
İYi derece ile diplom' alaa bir 
kıhbıkla cörüttüm, halind n .... 
nun olup olmadıiuu eordum. 

- Talih bu Yaftaa 10Dra ,a. 
zümüze biraz olaın güldü Ye '-· 
:rahn bu mektebınden ald it1D 
diplomaya bizim bvan çok mem 
nun oldu. Tabii bayan le"Ylftİnce 
biz de biraz rahat nefes akide. 
Allah lzmit k.ıldnkl•nndaa raa 
olıun. Zıra onlar önayak olarak 
ilk Kabbıklar CemiJretini 1aaıc1 ... 
lar. 

KıhblklaT Ce.u,etl Reiııi el•: 
c- T emeunimiz. l•anbull• 

arkad"tlanllUZID ela api aurette 
toplanıp bir cemiyet kunnaııader •• 
Şayet çoia lı:almaz, l.tanhulda 
da bu Cemiyet açalnsa. Ol'MIDI 

merkez kab.1 edip, laiz de fa.ı 
tube olarak. dii·r yerlercle ele 
bu iti yapıp cemiFetler ... .,.. 
cal ... caiız.• 

Kılıbıklar c..i7etiain lataaW 
lu cloetlannclaa iMediklerinj ~ 
dım. Artık -.ki1lııt yapap cemi
Jet kUnlp kw •IDÜ ........_ 
clüsüror. 

"-- •• il ••• 
C. 41/U36 
Milll "- Ka ,, ... 

haleı.tte. ..... c.ı1 .. , ... .. .,_._. .............. ... -.......... ..,,. ., ..... 
ra ticaredle m....ı Daalt e11a 
Kirkor Cerk.elu lııM"-liıı ı .. 
tanW A.w,. .._. C.. ~ 
bm•irıı'ı ~ eclea maha.. 
kemeei aetlc~cle euçhm• fiili 
eaıllit oW.1-.. Milh Koruma 
K••••= JZ ,,.. 59 aDCU ...._ 
deleri mucibince 25 lira paN ee
Dal lclemeaine " ....._ ... ,.. 
lettiiincle kreti rıaçı.,.. .. ... 
mak here ltnar lııall ı r ı • T-. 
riri Efkar awı 'r •• • •ır ı• 
--- 11/11/941 ....... 
rmr •erildi el 1411• 

•e.air• .. _,.. 1Mnalana .... tca mekteclir. Bu prensipler, ıunlar
tc ırw QnlUııilettlll MHlllll et- dar: 
tedtr: 1. - Bltla ..Sı.tlerla hfirn-

1 - Dattarlrtlı " '8ha-. 81•- yeti ye aellm-eti hariç bırakıla
_.,.,. " Jl'llıpınlmlı t.ehcl1ı .aulMla mu. Küçük milletler, iktıaadi 
bu!anaa lastlf& " A.meribn •er- zümreler içinde toplanabilir~ Fa
k..ı.rw.0. __ ,1 -~~·'* ....,.._ kat aiyul nizam i~inde hürriyet 

14 kilo karfiçe çİYllİ 120 •/• 
80 kilo .... çi.i 100 m/m 

145 kilo demir çubuk 800X22 m/m 
23-920 metre maUp ç1ralı çam kadron 4000X fOOX 100 •/• 
Yukarıda cim Ye miklan yazılı qya ve malzeme 26 a.niltcilrl

aua 1941 cuma pnü aaat 14 te ve her IMr k..a.- a~ _,.. ot.ak 

ffi~l:+ifi!fit,~ 
111 waı IJı _.... L-L1---- 1..- et dil ' ı• 

~- uurm e maa azım-
ı - ,__... Afltlııa ....... chr. 

AU.a&iim eıtaaaMa tıal._ mahal- 2. - lli11I nhklara zulmet-
ler s1ba Aı.aa lllCilla- aana U- mek bahis menau olamaz. 
labil-* ..... _.., • .,. Mmm • 3. - iptidai madd~leri n aeT. 
Jeti. .-etleri. fakir nülletler bunlardan 

1 - u-ı ldr tıra&ejl lranl - mahrum olacak fekilcte psbede
.... ,.. •Otebbil ,,..ıta •e UJ - cek milietleria. l.encil heaaplan 
aaklann, 1ıeı-. bsanmattaa ibaret balaia mevzu" olamaz. Yeni DİZii· 
el• •lttent pyenıa tabttuka m te--- içia M -ta kat"I 
~ ID fa,.lalı eekılc&e kallaaııawı.. eh-miJeti •aizdir. BÖyle hare· 
eett 7ert.,:r: slnderilecek ııanıtte el ket edilmeue, itin ve ~aaçlık 
attı1lda ımdarqll'llUI. dunulatı yeai t.•rplere yol aça-

İlk nokta hatlcında Vqlact.onda calı:tır. 
W cue,an •ardır: Banlarclu iUD- 4. - Silala11ma >'8Tlfll thr· 
u &Ore Jl'ilipınlerbl mfidafaMı .-il dundmahchr. SIU. imalinin •e 
maldmdır. tkıneisbıe eore Sını;apu- aillh tedarikinia tahdidi l&am. 
nın müdafaaaı ta&r aamarall hedel da. 
addedilmelidir. W 1 tnp 

lklaeı nokta:ra a'lltne. ._ .,._ Anltan. (Radyo pzeteıi) -
• ba aahaa ,... lMitaflar Alman Haric:i)'e Nazın Von Rih
.. ettedır. A1mae W7'fli .._ beattop elyaedlli bir Mlakte ~ 

ViüJ'nia lana laa..-.U ._ le ....... ı 

...,.. .. nl .,...,..... .,_ ....... • ..... 1 ·-

üzere pazarlıkla almxelmr. 
latek.lilerin belli gün •e aaatt• K .... ..,. .......... Komİl

J'on& müracaatlara. c 1 1 3 7 7 > 

tek ...... ..sam Rooeewlt°tir ı Mmuile)'h Ahneyanın zafe· 
~merika CümhunelSI dünyay ~ kadar kuvvetle tutunacafını 
bknn olmak hır- kapılarak bılcLrnut. •emlekeria arwı~z 
Al~ diıfınaaca bir eaya· durumundan clola11 ana yurda ve 
aet takip etmlf ve Japonya)'I boi bi ...._ hBYa almtlanna maruz 
mak isc·mittır. Japonya ~ dar· olu ~ )'Urda n derin ntaırte· 
be ile Amerıka)'I 7ere aermiftır. tini kazanan bölıele'r hakkında 
Amerika arbk bir daJaa bela doi büyük aeaalarla tefekkür etmit 
rukamıyacaktır. tir. Muınaile:yh fWlM il&.. et· 

Almanyanm Ru.,.a ile aulb ya. miatir: 
pacaiı pyialan çılaınca bir ya- .-... Harp lflleri. keaclr bJal
bındu. AlmH7a Boltnik!ik tu lan pabutna bütün bir miJ1etırı 
hye edilinceye kadar RUl)'a ile hayatuaa mubafaza etmekle y .. 
brl>e de•am edecektir. yanlara parlak bir milal -Lter 

CöbL-L ·-- mi,l•rdir.> :ra a;:-.:.:.~:~~n-Dr~: Dr. C&bbela Alman,. laaricin-
Mla. Noel m-...J.etile Alman de ~ Alma• ÜılQicilaıe 
milletine radyo ile ,.,._ Wr )M. ~ ••v' 2 H • 

... 217' ...... 

T.W. 
iPEK •••••••• Çıl1111 Sürik:G cWdace ~ •••• <M28' 
LAl..E ••••••• Cüfverill Seyahati • • • • • • • • • • • • • • ~ 
MELEK , ••••• Rebeb cL. Olmer • J. ForataiaH • • 40868 
SARAT ••••. KamBYal Kraliç•~ıL. • • • • • • • • • • • • • 416S6 
Al.KAZAR ••• Şımal Eupreei (~) •••••••• 4ZS6Z 
ELHAMRA •• Ceaç At1klv cTürkca• C.... • • • . • 41141 
SES •••.••. Kadın A,,.... • • • • • • • • • • • • • • • • 49169 
SUMER ••••• Bahar Reamı ~ı cDi n aDmlNae• 428S 1 
ŞARK •••••• Bel Amı cWilly Fonb •••••••••• 40380 
TAKSIM ••••• Kanlı Me,lıane cTurkçe> ••••••••• 43191 
YILDIZ •••••• 8iT Balo Gecesi. Mm Kat ••••••• 42847 
ŞIK •••••••• Haydut Afla, Ha1at Güzeldir • • • • 43726 
OPERA •••••. Kadınlar Aıumcla. Miller Moto • • • 60821 

ld•nb•l eila.tW. ............................... 
M..4RMAltA •• V~ana A,-)lan •••••• /. ....... 21860 
AZAK • . .••• Halle Ce.i. Cıaptetln Şehekeei ..• 2JS4Z 
Al na>IJl • tl.a q..ne aa Camel~ IWıt 2J61J 
lıdU.I • • • • • kocam C..._ P.,mde • • • • • • • • • 22962 
c:...._ ...... Tali Ad-. Mamm a 

llMlllil ... aıriırl..Y' ... lll'G._• 
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Bayanlar ve Baylar .,ı 
Mlleuesemızde daıma KADIN n ERKEK kol, ceb saatleri, maaa. 
duvar aaaUeri, altın ve platin nıı an yuzükleri, kıymetli taılarla allaUl 
ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni cŞevaliye> Jilsflklerlnia 98Dsla 

çeııdlennl bulundurdutumm u bildirmekle eeref du1ans. 

Yılbaşı ve Bayramlık Hediyelerinizi 

SiNGE SAAT 
Mağazalarından tedarik ediniz. 

l S T ı\ N 8 U L, E M i N Ô N 0 No. 8 

1 l.sc. L v. Amir,iğinden verı,en Harici Askerr Kıtaah ilanları 1 
. 

Aş g da yazılı mevadın pazarlıkla ek itme eri h zalarında yazılı gun, saat ve mahallerdeki Askeri 
utuıaJma Komısyonlarında yapılaca kur. Talıpl rin bellı vak Ucrde aıt oldugu komisyonlarda bulcnmalan. 

Balyeli sap saman. 
Ba yeli d!iien aamaa. 
Odu11. 
Bafday öiutm..a. 
Korun eti. 
Bade yağı. 

l<a'f'1mna hdll. 
Bal1e kana oL 
Kaplıca. 

Burçak. 
Dan. 
Kaarriee pTal 
Bakır Mral U.... 
Pırinf. 

Dan. 
lıtır eti. 
.. p ... 
Pi ..... 
ide J'ell. 
Ballf'lr. 

Mıktan T ı arı Tım nah 
Kilo IA o. J. rG lho.ls güK, •aat ııs mahalli. 

600.000 
rıoo.ooo 

650,000 
600,001 

16,000 
10,000 
66,000 

&oo,000 
40,00t 
40,000 
40,000 

100,000 
91 

80,000 
!00,00I 

25,410 

18,000 

3,200 
4,000 
4,800 

27,000 
8,625 

48,000 

-- --- ---2437 50 &ll/942 11 Eakl~hlr. 
24 7 50 6/l/942 10,30 Eskişehir. 

2133 27112/941 11 Konya. 
1271 611/942 16 Gelibohı. 

1620 6/1/942 10 Eakişchlr. 

2700 27 /12/941 11 Bolayir. 
891 26112/941 12 Boia1ir. 

3759 6/1/942 10 Eakııehlr. 

480 26/121941 11,30 Çanalıkal• 

600 26/12/941 11 Çanakkale. 
720 26/12/941 10,SO Çanakkale 

4050 611/94! 15 Erzurum. 
1294 7/1/942 16 Erzurum. 
'1200 211/94! 14,30 Enurum. 

6/1/942 16 Kırklareli. 

60,000 25,000 1876 611/942 16 Gellbola. 
6,000 8,260 694 16/1/94! 18 GeHbola. 

80,000 24,600) ihale bedelin-
45,000 79,200) den Cfol5 temi-

120,000 30 000) nat alınacaktır 611/9'! 16 İ:ımlr LT. J.. 
Oaam kGSJ*f, incir 
Yemek tuu. 25 tıoa. 

laaNaa, arpa, yulaf, yüzer ton. ) 
) 25/12/941 l5 Yeşllkö1. 

••• (1679-11415) 

Atafıda JU1lı ınnad111 ekııfltaelerf hlı.alannda yazılı ,ekillerde ve mahallerdeki Askeri Satınalma Ko.. 
al117onlannda yapılacalctır. Kapalı urfla eksıltmeler için ihale saatle rınden bır saat evvel kanuni vesika
larla teklif mektuplarınıa alt olduğu Komisyona verılmeşı. Pazarlılc ve açık eksiltmeler için ihale ııı.atle-
riade alt olduğu Konusyonla rda bulunulmasa. 

Miktan Tutan Teminatı 

Ciwd. ICiJ• Lira Lıra. }lıo.lc gun, saat, ıekil "" mahalli. 
~~~~~~~~~~- -~~ ~~~~~~~ ....... ~ 

Prasa. l!\O 000 10,400 ) 
Lihana. 58,000 6,800 ) 1216 

8645 
:rns 

2818 

16/1/942 16 K. Z. İzmir Lv. Amirliği. 
Naki yat. '8,600 9/1/942 16 K. Z Erzurum. 
Odun. 
Sabun. 
ZııyUn yatı. 

Beysi kaı.an. adet. 

200 000 
21>000 
10,000 

200 

ı T~Y ATRO L A R I 
ŞEHtR TİYATROSU 

7'epebaft Dr<ı• '"-""•: 
Bu sera uat 20,30 da 

CEZA 

latnrlll caddesi Komedi bnM 
ltu j.?el'I.' ut 20 ao da 

OYUN iÇiNDE OYUN 

Karar huliaaaacbr: 
c. 41/1592 
Mılli Koruma Kanununa mu

lalefetten auçlu Bakırköy Cevız 
lik mahall sı Hallaç Hu eo:yın so 
kak 7 numarada mukım ve aynı 
?erde kasap ıkla me11gul Mustafa 
oğlu Alı 1 ık hakk nda lstanbu 
Aıliye Ceza Mahkcmeııınd~ ce 
Jeyan eden mnhkemeıı netıceııın 
el 9 u(.' n n f ıl llbıt o d • ı 
elan M i Koru K n n n n '\ 

Ye 59 un ıRdd 
25 İra para aası 

~edi gtin 1 udde 
kapatılma a 
tı-ınden uc etı 
üzer'" kara h asa nın T aı1vtr 
Efkar gazet aıJld neş edı mesıne 
~ / l l /94 l tar hın de karar veni 

tlL cll399> 

18,750 

19,000 2850 

••• 

15/ 1/ 42 15 A. Ek. Eskışehır. 

14 1/942 
]4/ l/942 
12/1/942 

14 Pa 
ıo Pa. 
15 Pa. 

Enurum. 
nanıtırma. 

Enurum. 
(1683-11419) 

1950 ton odun alınacaktır Kap alı zarfla ekslltmesi 5/11942 pazar. 
teıı ~nu •aat 16 de Mu lada A~k ri Satınalmı Komısyonund 

tar.aktır Tahmın ~eıte:ı 29.250 lira, ılk temınatı 2194 lıradır. T 
rln kanuni ve kalırıle teklif mektuplarını ihale saatJnden b r 
evvel Komhtyona vermelerı. (1611-11035) 

••• 
900 ton muhtr.lif r.D'a nalclettirilecdctir. Kapalı zarfla ek ilt-

me'i Z 1 <>42 gunu "8 t 1 te erzıfonda Askeri a ın m 
m syonunda y pılacaktır Tahmın bedeli 10.800 Jira, ille t 
81 O lıradır T lıplerin kanuni ve kalari e teklif mektup! 
le aaahnden bu ıaat evvel Komisyona vermeleri. ( 1625-1 

••• 
60,000 kilo lceıııılmlt 11ıtır etı kapalı zarfla eksiltmeye konm 

fhal~i 16 1/94:1. !'Uma ıı;tınü "aat 15 de Mılasta Askeri Satınalm 
mlRyonunda vapılacaktır T hmırı t:e< elı 20,000 lira, ilk teminatı 

Uratfır Tıılııılr.rın kanuni v(' ıkal11 rılc teklıf mektuplarını ıh le 
tınrlen bıı (1647-11270 ı 

4 AA A A...A...A. En ııon modaya muvafık A...&..A. A .A.. AA 

Ç~~n:n~o~ ola~o?n?ul~~ ~.~:y~u~!: !6ZN~. ~ 
AHMET FEYZl'nın ~ASRI MOBIT YA t 

M 

lstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden 

ı. - 20 ton karptt oaurlıkia utın alınacaktır. 

2. - lstelt ıleı ıcatı temınatı o lan 1200 ı rayı Bakırkoy MalmG. 
dürlüğünt yatırarak nıakbuzly e 6/ 1 /942 pazarteaı 1runü saat ıı de 
"ı'eş lkoy Hua Mıntaluı DePo Am rutı SatınaJnıa Koınısyonunda buııan-

maları ( 11433 ı 

Haş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Der.hal Keser 
lcobında gıinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ısrarla istegini%. 

. • ... .._ •; .... _ .. - . . ·.!14~~ ..... "'.;~- ' ........ 
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iNHiSARLAR iDARESi 
BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESİ OLARAK 

VİŞNE 
ÇİLEK 

PORTAKAL 
MANDAL.INA 

TURUNÇ 
BE YENDİK 

NANE 
MUZ 

ALTIN 

L İKÖRL E R i N i , 
KA NY AKL ARI NI 

Ve SiPAHİ 
SAMSUN 

ÇEŞİT 
BOGAZİÇI 

YE ·cE 
SERKLDORVAN 

BAFRAMADEN 
GELİNCİK 

• S GARAL AR IN I 
T AVS i Y E E D E R 

. ·~ . . .,. . . . 

' 
, - K U Ş T Ü Y U N O E N 

YASTIK, YORGAN. YATAK kullanmak hem lrlM!liM n beıa dt 

hhattnıze 

Caydal dır. 
Bir kuştüyü yastık 2 liradır 

Ya tık. yorganları da pek ucuzdur Adres: lstanbul Çakmakçılar, 
Sandalyacılar ııoltalr. Ömer Balı otlu Ku$ Tuyu fabrıusı. Tel : 23027 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKlll 

Dahiliye MüteneSSUI 
D1"1nyolu 104 

Muayene ıaaUeri: Paaar haric 
her rcün 2,6. TeJ: 23898 -

'Iürkiye Cümhur iyet Me!ke~ Bankası 20 - 12 • 941 vaziy eti 
===::::z:. 

İstanbul Hava Mıntıka 

A K T 1 F l.Jra Lira .;..;;;,_ ____ _ P ASiF Ur 
1 

Lir • • 
1r ... : 

:&ıtıa. Safi tnoeraa '12.606.371 • tOUZl.264.67 
•n1mo& .. ... ... ... ... 13.220.163 60 
Wfakhk ... ... .. • ................ ___ .,_1s_.04_ı.a_2_ 

DcAilüld /""""""# : 
Türk Liraaı ...................... ___ 14_2_._ıi_&_.so_, 

H~c.lıi M.UW.WI- : 
Altın: Safi klloıtram 9,441 0~3 • 
Altına tahvılı kabil Mrbeat dovlal• 
J>Jier dovıaler ve borçl• kJırını t... 

luyelerı .................... . 

HaritN Ta1'""1~ri 
Denhte edılen evnla rıakdıye ka!'fl-

lıl't ... .• ... ... • . ... . .... 
Kanunun 6. 8 inci maddelerıne te•. 

fıkan Ha ıne t.arafından •iltı ~ 
dıyat ......... . 

Su, ı eikdoM: 
Ticari netler . .. ... 

Eıl&a,,. v• t4Aımlöt ctı.zdo1n : 

I De uhte edıltn evralı:ı nakd179 
A 

1 
a n kar « e a111 ve tabv ü 

( rı k )mi! e) 

B - Serbest esham ve ~hvillt: ... 
AvoulGı 

Altın ve d vıa üzerine avau ••. 
Tahvilat uzenne avanR ....... .. 
Hazin ye lrııııı vid j avana .... . 
Buıneye 3850 No. u "anıma R6re 

açılan altın ltartıhklı uam ... 
Bt...a.~: 

MMltc.l:i/ ••• ••• • • • ••• ••• • •••• 

. 

ıa.nuı7 ,90 
-.-

il 17' 893 1M ,,, 

1'8.'148.663.--

21.164.266.-

304.322.943,39 

ti 226 961 93 

8.996 .ı&fi4.7 1 

489664 
T.808 690.-

-·-
16'1.500 000.-

TEKÜN 

s.,.,...,.,. : .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
/ltt••"' mkçut : 

Adı ve fevk&lide ........... . 
118.0A.'69.39 H usuıl .. ••• ••• ••• ••• .. . • •• 

11 
T&d4rildılri BaalntoUar : 

142.lU.80 Deruhte edılen evrakı nakdiye ... 
Kanunun 6 - 8 tncı madı'lelenne W.

!ıkan Hulne tara.tından viki 
tedıyat _ .................. .. . 

Deruhte e~hlen evrakı nakdıye bald-

75 057 '61 84 ~ yesı Kartılı&'ı .. ;,.;,.·a;;.~"ai~;n 
00

ol~~k
00

UL 
veten tedavuıe vazedılen • . . ... 

Reeskont mukabilı ılheten tedavale 

Har.ı:~~ ~~ıl~n ~İt;~· ~·~rı~lıkj; ~~ 

. . 

181.984 29'1 .-

"4.322.943.H 

H.!23.418.64 

175.311 186.14 

4600000.-
14.016 868 64 

f80.78,~.64 

vans mukahtll 3902 No lı kanun 
muclbınce Uiveten tedavüle va.-
~ılen ...................... .. 

MEVDUAr: 
Turk Lıraıı.. ... ••. ... ... .. •••••• 
Altın: Safı ltilolfl'•• @7'1150 .... 

l"J 850 Na la kanuna gore hazıne1e 
açılan avanı mukabilı tevdı ola
nan altınlar: 
Sllfı Kic. ~5.6'.L930 .•• • •• 

I J"7'ı tooAILiUlatıl : 
Altına tahvili kabıl dovlzler .. 
Dlter dovı&ler ve alaca.k.lı klırıng ba. 

kiyeleri .................... . 

lluc.ü1 ....................... -· 

li.000.000-

T.822.019.li 
6.000.000.- lJ,821.019.11 

-
168. 748.661.-

21. 764.261.-

136.984.291-

11 .ooo.oeo.-

250.000.000.-. 

J14 500.000.- 118.484.!tT .-

92.638.793.38 
1 2.18 782,03 ll.87l.1'76.41 

78.12U67.90 fl.124.167 .90 

-.-
23740169" 13.T40.l99 91 

111.140 972 sa 

YlfKON ll0.18,.tOU4 

... 
Depo Amirliğinden : 

1 - Yetl11r6J Ha.a Mıntıka D ıpo A.mlrtiji binalan •e •ittıtmı _ 
lltı tamır ettırılccektlr. 

2 - lııte.klıler kat'i temınatı olan 660 lirayı Bakırköy lılalnıldflr
IGtflne yatırarak makbuılarlle 6/1/ 1942 satı rfinü aaat ll de Y .. lköy 
BaH .Mıntıka Depo Amtrlltı Satın alma Komıııyonunda bulunmaları. 

3 - Hususi, fennı şartnameler ınJ Vf keşıfnameaıni almak. bınaları 
airmek ııtıyer.ler Komisyonumuza mliracaatlan. ( 11340) 

Halkalı Askeri Satınalma 
Komisyonundan ı 

ı - Aşağıda cins ve mlkdan yazılı yiyecek maddeler hisalannda 
7uılı giln ve saatte pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Bu maddel!r ıbale tasdık inin müteah!ııchne teblifinden 1t1ba
Ten 16 gün ıçınde ~Hm P.d ecektır. l5 gun çi de teslim Pd miyecekler 
içın mukavele akdi mecbundır 15 gtın cln te lım edılecekler için mü. 
teahhidin ımıa ederek kııbul ett1ğı ıartname mukavele mabıyetındedır. 

g - İstekliler bellı run •e 111.t te kat'i temlnatıarıle birJıkte Büyük 
Halkalıda Askerı Satınalınıc Komısyorıuna muracaatları. (11410) 

CiMi 
Mikdan 

Kilo 

Pırınç 

K Fasulye 
Nohut 
Barbunya 

!aaulyea1 
Yeşıl mercimek 
ÇekırdeltU 

•arı uaibn 
İncir 
Sa e yafl 
Z atı 

20000 
30000 
16000 

16000 
20000 

6000 
6000 
'1600 
7500 
7500 

12000 

F'iyıın 

KW" St. 

42 00 
25 00 
17 60 

22 00 
2' 00 

41 00 
2S 00 

175 00 
105 00 

61 00 
4'1 .,, 

Tuton 
Lira KKT. 

840\) 00 
'760() 00 
264!5 00 

3300 00 
4800 00 

2460 00 
1600 00 

13125 00 
8'160 00 
"575 00 
6 62 00 

8.1.942 
> > 
J) > 

> J) 

> > 

9.1.IMJ 
J) J) 

> > 
J) J) 

> > 
• J) 

11 
11,30 
14 

14,30 
16,30 

/ı.r l]IB}k l 6 

Adcdı Miktan 

1 
1 
1 
2 
! 
! 
ı; 

20 
60 

100 
40t 

1.000 
4.000 
5000 

60000 

Ltr<ı L ra 

100.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30000 
25.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.500 
1.000 

600 
100 

60 
15 

100.000 
60.000 
60.000 
80.000 
60.000 
50 000 

100.000 
200 000 
250.000 
250 000 
400 000 
500.000 
400.000 
260 000 
250 000 

Y skb 3.000.000 _ ____ ,J 

7.30 Pıogranı 
7.33 Muzlk 
7.45 Hııberler 
800 .Muzık 
8 15 Evin aaatı 
8.45 Mü:a it 

12 30 Program 
12.33 Muz.ık 
J2 45 Haberler 
13.00 M ızık 
14.00 Mu:ılk 

18.0~ Muz it. 
18 O Muz'k 
19 00 Konu ma 
Hl 16 M zık 
lif O Haberler 
1 45 M lk 

21 ıo M ızık 
21 30 K nuşma 
21 45 Muzik 
22 30 Haberler 
22 45 Muzik 

Pro.rram 23.00 Kapanış. 

B O RSA 
14111/141 MUAMELESi 

Londra 
Nevyork 
Madrid 
Stokbo. 

1 Sterlin 5.20 
100 Dolar 132.20 
100 P..eta lı!.84 

100 fsv.Kr. 30.77 

VE TAHVİLAT 

lılUAMELB 
Bvvelki Bııgı.ıfl 

İkramiyeli ~6 938 ıo.20 -.-
ı, Bankaıı :nama 12.30 -.-
İkramiyeli Erıaıü 21.70 -.-
f'o7 'ı4ı ~3 Türk 

borcu tranş 1 23.30 -.-
'lo '1 ı,t 938 Türk 

borcu tranş a 23.30 -.-

Sivas-Erzurum 1 
Sıvas-Enurum 2-7 
Anadılu Demıryo. 

la 1 - 2 

21.10 -.-
19.80 -.-

-.- 49.25 
Merkn Bankaaı 136 50 -.-
Şark detınnenled 4.85 -.-
Türk kömür ma-

denleri -.- 18.-

htıhad D~tlnnencllftı: 28.60 -.
Aslan Esklhıaar Miit-

t.fıhıt Çimento 10.36 -.--
lzmır Eıınaf ve Ahali 

Ranka!lı 6.- -.-

~==-===-a='=''" fıya '7] 
Dı.ı11b'i Bı.ıguftk« 

R~dıyı 28 40 28.50 
Kalın Betiblrllk 133.00 132.50 
Külçe altıa cramı 4.07 4.05 

··············································•• 
Tasvir i Efklr 

Nfiaham (S) Karutt• 

~ '>one Şeraitı 1 ~ ~ril 
Senelik ............ 1400 Kr. 2'700 Kr. 
Altı a7hk ........... 760 > 1460 • 
Vç aylık ............ 400 > aoo • 
Bir aylık ............ 118 > ;,olrtıu. 

DiKKAT: 
Dercolunrnı,.n evrak iade olunmas. 

Birlneiklnan ı Pertembe 1 
i~~!!;. 25 j.i~~-:"' .. 

#.illıl"......- \J...ıa\ı

GQn • 3> 


