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52 inci nüshası zenıüı 
mündercatla çıktı 

Birhan Cabit '-- Nizameddin Nazif - ve 
diğer değerli imz.alar ve bol resimler 

L Meraklı bir roman başladı _J 

o 
El-Makili AynulGazel o 

Cuma 28 Birinciklnıı 194.1 
Esaret, insanı düıüre düşüre 

hayvan •niyesine indiriyor ve 
esi,.ler; kendi kendine düşüne
mez, bir iş yapamaz olrıgorltır. 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Tel~. Twıviriefkar, İstanbul 

Harold Pemperto11 
(Şerhi 1 iMii •hft..hde) 

I ( Japon 
harp Haberleri 

Hong-Kong 
\ 

işgal edildi 

Ekmeğin k rne ile 
Buğdayı koruma karşılığı vergi

sinin kaldırılması uzerine bugünler. 
de ekmeğin kiloda bir kuruş kudar 
ucurlaması beklenmektedir. Vekalet 
ten emir gelir gelmez ekmek derhal 
ucuzlıyacaktır. 

dağıtılması 
Al<.roma 

v 
Gad-el-Anmar Sid; Rezeg Luzon 

flaziget 
lehimize 

adasında 

sür'atle 
beliriyor 

Dll:rer taraftan ekmeğin ay başın
dan itibaren karneye tabi tutulması 
bir karar altına alınmamıştır. Ek -
meğln karne lle tenit işi her tef. 
den enel yeni bir teşkllit mesele
aidlr. Ticaret Vekaleti beniiz böyle 
bir t,eokllit kurmamıştır. Yalnız ku
rulacak tetldlita ait bir takım uaa.. 
lar haıırlamağa başlamıştır. 

Karneler şimdilik birer aylık 
olarak halka verilecek 

E N A 

,. 
LI 8 

Haseymo 

y 
Bat>-es-serır0 

YA 

o 
8.elGobi 

o 

Tokyo. !5 (A.A.t - Heng-Kongun 
düıtüğilnü bildirea İmparatorluk u
mumi braf'.gihınıa aaat 21.45 de 
nqredılea tebliğinde töyle denil
mektedir: 

Libyada aoa laarekit ..&alanm plterea Jaarita 

Hong-Kong'• müdafaa eden düş
man kuvvetleri taarruılanmıza da
yanamıyarak 2i ilkkinunda saat 1 T 
de teslim olmu$lardır. Bunun üıeri
ne Japon İmparatorluk kıt.alan ıaat 
17.30 <!a ateşi keıomek emrini almıt
lardır. 

Herhangi bir karıııklığa sebebiyet 
•ermemek için ekmek dağıblacak 

yerlerde memurlar bulundurulacak
tır. Aynca bütün fırınlar De•let 
kontrola albna alınacaktır. Allel~r 
l&rafından hazırlanmıt olan tepsi 
börelcleripln herhangi bir ıuilstimale 

Gı111;a11 ••sısı ························ 
Hong • Kong'un 

aukutu 

D in Upmki Japon NllDİ 
tebliii. Hona-Konı'... .... 

kut eUİjİDİ ve İnailiz müdafaa 
kuvvetlerinin teSI m olduiunu bil 
dinnektedir. Burası, lngilizlerin 
Çi.n waıerinde çok mühim bir 
ticaret merkezleri idi. Bu adayı 
Ye civanndaki bir miktar araziyi 
fngilizJer Çinlilerden 1841 aene
ainde almıtlarda. O tarihten itiba· 
barea İngilizlerin koca Çin ül· 
keaile yaptıklan ticaret hemen 
tam"lmôle bu mevkiden geçmekte 
idi. Ada 16 kilometre azuııluğun· 
da ve 12 kilometre geniJÜiinde 
olduğuna naz.aran küçük bir top· 
rak parçasıdır. Fakat büyük .-e 
çok rnuha.f azala bir limanı oldu· 
pndan !ngilider burasını aldık· 
dan sonra birçok İnf&At ile bem 
dünyanın en büyük ticaret liman· 
ı.mıaan biri haline lır.oymutlw, 
hem de Uzakprk lng"liz donan• 1 
munım bathca istinat noktası 
yapnutlardı. Ho .. -Konı için, ltir 
ası~ <tnbf'ri lngiliz ticaretinin bü· 
7ll tidll~firii 
ln .. iliz milletinin muazzam serve. 
tinin ba,'hca kaynaldanndan biri 
olan bir mevki idi denilirse mÜ· 

ba1ai• olmaz. 
Hong-Konı'u lngilwer, Çinli· 

lerden 1841 de aldaklanna ve 
mnevki bugünlerde düttüğüne gÖ· 
re ada ve ,ebir üzerinde İngiliz 
hakimiyeti tam bir aıır IÜrmÜf 
eluyor demelltir. 

lnaiilere Kralı Aloncı Georıes 

NOEL 
nutukları 

JOfJ, 1tt1!Velt 
ve Çörçil birer 

hitabede bulundular 

Londra, 25 (A.A.) - Noel miina
scbetUe İngiltere Kralı radyoda İn
glll:r. rnUletinc biı· soylevde buluna
rak ezcümle demI,tir kı: 

<Dünyanın her tarafında beni 
dinliyen tebaama en iyi Noel dılck

lcrrmı gonderlrlm. Yüreğim ıztırap 

çekenlerle, cefa görenlerle, sıkıntı 

içinde bulunanlarla, harp esırlerile 

beraberdir, Tanrı onlann yardımcısı 
un. Bu ayrılıklar, harbın gerek-

f Devamı •aitti:. r 11'tıın 8 de) 

M. Rooee..lt 

'.Qfrika muharebesi ) 

İngilizler 
Bin gaziyi 
_zaptettiler 

Şehrin tahrip 
edildiği bildiriJiyor 

Kahire, 25 {A.A.) - Orta• 
tark Jngiliz kuvvetleri umumi ka. 

Japon ordu blrltlderi U llkkinun 
günü şafak vakti Luzon adasının 
doğu aahilinde karaya çıkmışlardır. 
Durum suratle Japon kıtalan lehine 
belirmektedir. Lanı,raycn körle:ı:lnde 
de lotalarınuz cenup latikamet.lnde 
tlerllyorlar. Wake adasının işgalin
de 1400 Amerikan subay ve eri esir 
edılmi~lr. 

Başvekil Büyük 
İran Elçisini 
kabul etti 

rargahının tebliği: 
Kuvvetlerimiz dün Bingaziyi An kar•, 25 { A.A.) - Ba~vcktl 

( 1111i~iJ. Haberler·ı~ 1 
\. Am•rıkan J 

Manilla açık 
şehir ilin 

ediliyor 
Luzon ve Borneoya 
yenijapon birlikleri 

ihraç edildi 
ifgal etmişlerdir. Şehre .ilk olarak Doktor Refik Saydam bugün saat 
Kraliyet Dragonlan girmiştir. ıı,3o da İran Buyük Elçı l Sebah Vaşington 25 (A.A.) - Ma· 
Ş h • d"" f d h · Bobi'yJ Baavckilet.te kabul buyur -e rın uşman tara ın an ta np v nilla'nın ,imal ve cenubunda düş 
olunduğu bildirilmektedir. muştur. man baskısı devam ediyor ve Ja-

Havanın fenalığına "'~ şiddetli Vekiller Heyeti ponlar, şehre doğru ilerliyorlar. 
yağmurlardan ıonra arazin.in göa Japonlar Luzon adasında iki nok 
terdiği müşkülata rağmen, kuv- toplandı taya daha ihraç yapmıflardır. la-
vetli 11eyyar lcollarımız Bingazi tılinın başlıca tazyiltı Langayen 
ve Jedabya arasınddki bölgede Ankara, 25 (A.A.I - İcra Vekil- körb-:zindedir. Sayı bakımından 
geri çekilen düşmana taarruza leri Heyeti bugün saat 14 de Başve- çok az olan Amerikalı ve Filipin. 
devam etrni,lcr ve daha batıya idi Doktor Refik Saydamın başkan. liler düşmana inatla mukavemet 
geq~relt Mihver kuvvetlerine ağır lığında nıutad toplanbsını 7apmış. etmektedırler. Halen Filipin •ula 

>1.ıiııı ...... i:olMi~ 'nnda yuzdcn fazla au,man t\Sker 

1 
nakliye tafltl bulunmaktadır. Ma 
nilla açık şehir olarak ilin edil· 
mek iızeıı•dir. Askeri Vaziyet 

• -
V a ş i n o t o n ve K a h i r e d e 
yapılan son müzakereler 

Kanaatimizce bu görüşmeler Uzak 
Şarktaki harp hareketlerile alakadardır 

Yazan: General Ali Ihsan Sabis 
MSKI ORDU KU.VANDA'fotLARINDAN 

I• ngiHa Baıvekillnln Vaşlngtona 
ve Harıclye Vekıllnin Kahlreye 

veya Moskovaya &'ıttıkleri, Kahıre

de, veya Tahranda, Moıkovada veya 

Vaşingtonda harp fdarealne dair 
müzakereler yapılacağı ve yapıldıi'ı 

so1lenmektedir. 
(Dev- ıolnf• 1, eMt1a1 ı d.•) ................................................................................................ 

Sakr.şlar 

HADİ HAVIRLISll 

T tdum (tu.rruf) Haftaai .. 
nm pefinden Noel geldi. 

Km-ban Bayramı '" Y albap da 
~olda. Sanki bu tesadüf, yap-

Peytıllli S A F A ................................ 

Wake adasa kaybedilmiştir. 
Kaliforniya açıklannda bir 

bombardıman tayyaresi. düşma
nın bir denizaltısını batırmıştır. 
Bir yük gemisi de bu sularda bir 
Japon denizaltısı tarafından batı 
rılmıştır. Filipin sularında bir Ja
pon asker ta~ıtı ile hiT mayin ta 
rama gemisi batınlmıııtır. 

İngiliz haberleri 

Londra, 25 (A.A.) - İngılız 
kuvvetleri. Malezyanın batı eahi 

,. ıı nu .sahife 8, ritıııt ..6 de) 

Ada ticaret merkezi olduğu 
kadar, çok mühim de bir deni7 
issü idi. f ngiliz donanması, Uz.ak 
prktaki lngiliz b~:miyet ve aal· 
vetİnİ bu adaya ıstinat aayesinde 
bugüne kadar idame ey.lemitti. 
Bununla beraber adanın deniz 
üssü olarak büyük kıymet ve e· 
1ı~m•v ti J• iz olmasa, ancak 
Çi. sili ıücü. kuvveti ınahdut 
memleketlere ka~ıı i~i. Y olcsa ~ 
d r bir topralı: uzennde olan ve 
lngılis anavatanmdan çOk uz.a. 
bulunan bu mevki, kuvyet)j b"r 
deaiıı: devleti kal"Jmnda büyük 
bir deniı: üssü vazi~eıini RÖftmez· 
di. Nitekim İngilzi.er de bunu 
takdir ettikleri için, bilahare Sin
ppUr mevkiini de tab.k~ ederek 
oru.. donanmalan lÇJll ud üı 
Olarllk kabul etmİflerdi. Öyle tab 
min ediyonıs, ki son samanlarda, 
her il- artmakta olan Japon teh 
lilı:esi k.arfasında lncaizler Hons
Koncr'dalY batlac:a harp eefinele
rini Siacapura nakleylenütler ve 
HoDR..Kons'd• ancak icinci de
recede gemiler blrakmıtlardU'. Ja 
poalann dünkü tebl~lerinde yal· •z a..ilizlerin teslun olduğun .. 
dan bah:ı vardır. Adanın lima· 
..net.ki f nl{iliz deniz kuYVetleri
De dair malumat yoktur. O cihet
le oradaki harp gemlerinin kaç 
taae olduğunu ve ne a.kıbete ui· 
Ndıldanns henüz ,,ihnayoruz. 

------------- , bjun z tasarruf hamlesine kar• 

Tuarruf ve flrtuat Kununa, 
Tvtum Haftumda d..,.. ilin· 
1..-.na bu sözleri yudanaycb • 
bir iman hallummn ianıh . ' 
dikinden fazla olmazda. pm-

J.ponlann bu mevkii nihavel 
.ide etm=. olmır.Jan, kt!ndiler"nin 
(Maleı:ya) den"zindeki •az"yel. 

1': · · ·· nhws bir hayli sağlam· 
Toky Çünkü Hona·Kong, 

GI, Odic'in 
ifşaatı 

Gl. Weggand eylül 
ayında Gl. Odic'i 
Vaşingtona 
göndermiş 

••her v~rl d &: ;; lcl'lldıkça ne ka. 
in Jak nd ç•' da da bulunsa Londra, 25 (A.A.) - Son zaman-

a unc-&. .. ri deniz b:r. !arda Vıchy hukumetinın Afrlka ş . 
L---...!Slı..m.tııı.t.t..a;..__. _ _ ..;;;.;.:;._;:, • • malinde, Tunuıı ve Fasda hııva ku 

ıye ve 
P k i : vetlerl kumandanı olan Geneı al R 

a.ca a · n · j ü daima bert Odıc, rıtanova a ansı m mes-
• halde siline şu beyanatı yapmıştır: 

dan cFransa dalma miittcflk! BUyük 
Al\unun BrUaoyuya sadıktır. Eğır Vichy bil 

>nu· kılmeti Hitlerle ieJ:ıirliği slyaseUnc 
_ lAııır.. devam ederse Fransı:r. rnılleUnln onu 

Wrlib9-tutm .yaca~ı muhakkaktır.> 

J General Odic ve diğer Franıtı:r. su. 
ları Şimal Afrikasının kime kar
Q~ CI- ıaJıi/e 3, ll&fNfl S tlt) 

fi israfla mukabil laamızudUI'. 
Beyoğlu, Eminönü, Sultanha
maım •e Mabmulpafa cadde
lerinde ahali, eDerinde çefİt çe 
fİt :para ailihlarile mağazaln.ra, 
hayır, yalnız mağazalara değil, 
tuam.fa ve ikt11ada da hücum 
ediyorlar! 

Bu hal, bir bakıma. geçmi· 
fİn de ıeleceğe taarruzudur: 
Dünden kalan köklü an'aneler 
yannm kıtlık tehdidini batın
yor; tasasız ve bahtiyar gün· 
lerden kalma alı~kın!ıkların ke 
yif verici zehirler gibi İrad mi
zi kuptan da.yanılmaz ca-zibe· 
ıine Wfl koyamıyoruz. S nki 
mağazaları dolduran insanların 
ellerinde fU yazılan ta,ıyan 
bayraklar var: cBir günün bey 
liği beyliktir!•, cvur patlasın, 
çal oynasın b, ciç bad , gi.:zel 
aev, Yar iae aldü fUunın !», na· 
na mı aamarladı1ar bu yalan 
diinyayi !», cister müalüman 
el, istenen savur • keyfine 
bak, bu 'YW'Up harman .. vur!• 

Bu senel co,kunlulr onum
da benim, sütunwndan b'lsıma 
uahp da beylik tutum öğütle
ri verm=ye bllanam, keyifli 
bayramlar ve :rort•r reçirmi
ye hazırlananlar arasmda pek 
ıoğuk düteeek, biliyonun. Ba· 
funı içeri çekip bu acayip te
zatlar dünyaımda, buna ıeli.n· 
ceye kadar daha neleri baz
mettiren felsefi bir tevekkülle 
,!(badi hayırlısı !ıt demiye mec
burum. Fakat 18 milyon için
de benim gibi dütünen bir a• 
dam daha olsa, kanaatimin in
zivasında yanız kalmaktan 
kurtulurum ve onunla dertle. 
Jirim. Yar mı, yok mu buna 
bilmiyorwn; fakat tunu biliyo
rum: Yılbatı geçip de, o gece
nin yakut prapları mideleri 
zaçyağı gibi hatlarken aylık 
bütç.ıenin yansından fazla sının 
uçtuğunu eörenlerin pİfmanlılr 
iniltileri arasında bana halı: ve
receklerin aayua en u mil7o•· 
elan ... 1ı düpniyeeek ... 

Ekmek bugünlerde ucuzluyor 
.abep olmamaaı için fırınlarda p~i
rilmesi yasak edılmesl düşünulüyor. 
Fınn bulunmıyan mahallelere, 

kontrol altındaki fırınlarda plşlrtl-
1ecek fazla ekmek aevkedilecelttir. 

Ekm , sabah n akşam olmak 1-
zere gunde iki defa dafıtılacak ve 
bunun için de hukilmet tarafında• 
ekmek teni yerleri kurulacaktır. 

(De"amı Nlıt/• ı, rih&ft S d•) 

ııaıgan· ,,,cmııııaımmm 
donanması Şiddetli 
denize açıldı çarpışmalar 

Orta Akdenizde 
mühim deniz ve 
hava faaliyeti 

bekleniyor 
(Radyo gazetesi) - İta!· 

yadan Şimali Afnkaya yapı. 
lan her türlü nakliyatta ltalyan 
gemi kafileleri şimdiye kndnr 
hafif İtalyan denız kuv.._. •t erı 
tarafından himaye edilmekte 
idi. Bu ıebeple fn~ilizler bu 
kafileleri teşkil eden gemileri 
ve hatta hımaye kuvvetlerini 
yakalıyaralc ani J:ay"ata maruz 
bırakmakta idiler. 

(D oom.1 ıı i f e 8 , mtun 6 de) 

\, "" 

devam ediyor ----
Almanlar daha çok 

havada f aaliget 
gösteriyorlar 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman ordu
ları Baeıkumandanlığının ~blıgl: 

Dün dotu cephesinde muharebe 
faali) eti ke ıf olmuştur. ı..;cphenln 

merkez kc-simınde Sovyet taarruzla
rına knrşı yapılan mudafaal r e 
sında kolordularımızdan birine ,,.!_ 
sup lcuv~eUcr, Sovyctlerln 21 zı 

arabasını tahr:p etmişlerdir. Sa~ ~ 
Stuka ve avcı tayyarelerimiz ceph • 
nln mcrkC%. ve cenup kesimler n Je 

!Devamı •alııfe 8, .ıutun t de) 

Moda vapurunun 
geçirdiği macera 

Gemi bir arıza yüzünden saatlerce 
Marmarada bocaladı 

Kadıköy • Köprü arasında sc· 
fer yapmakta olan Moda vapu· 
ru, dün oldukça heyer.:,anlı bir 
macera geçirmiştir. 

Alakadarlardan aldı/kımız ma. 
lıimnta göre vak'a şöyl~ cereyan 
etmiştır: 

(Deva1111 •ahife 8, sutua -' ek) 



ktepten lr•çen 
llayllztarla mllcedele 

., .. w 112 .. ., ... • • ...-.. ,....,_ - dene ~ 

ki, ..... - , .......... - ··- '• mektep ... •llfil• ..._, ... ••• ... wllllw fGiabr, ha:rl•..,_ 
....... ···- .-ç, ,. ........... ,-.. talm'. ,... 
il'id»al _..., rıiai IMr kmera hrlatanık -... ... •wkl-la .a.t.. 
- ........ •. • . •• ı· 1 

.. ıli • •• • "'· .. ...... . • o,.... . ,... 7 • .,. 
......... 'r. 

R.a.ld, 1ııa ...... ,.._. M.rif VetilF.ii --'eriın M, ... 
wiyeli IMlli w-endan çıocaldarmda. afaiı -- eben,..U. li
......... .-..,et9- K.dili nia ,.n- J dan.._.. tli

._ ... ~cı.n.. t .. iatle _.. • ..., ... r..-.... w,-. .. 
~ ı ıRecak ....... Jiaer llifı"lls w f}lte tı 1 iiMıl p-

pu mekteplere tatbik edildiii de pzönine al ca., bir çllnnu-
Wandviwwwm idrik etmek w değildir '" bnutimiac:e iM. ha 

...W.lmdı .. elyac- ... J;iıJlı - ........... cim
.. (•çına) fuileaine memuplur. 
Bilm.=,..w kav ca .W. ol-ıs üeıe taleheleriD d...,Mla ta· 
.&hıa6leri t.ldanda reni lııir bnr oduau4 •• elen ._ .. 

J•-ı11•1.7y,a Plecek olan firarihır ,..kalwc:Mm.,L 
~ ,11 da buna be.-r tec:riibrler ymıpalllllf •• kahveler he-

' 

1 

flL 0 W Ü hiz ,W. ha .......... ,ola ıira ....... 
........ ,..... .... taw.. ,· ... J'll. __ ....... ........_ 

..,..,,. ft illa.. ıider, bu itin çaresi, talebeyi mektepten b
•taa:ıacak imkinlan haDlamak, onlara denlerini, bocalarma, 
~ ...dimwktir, .ft illi..~ lııottar demifdlı. 

Bir tecribe, hin mıeiUttan ,ektir. Fakat ıörülü)'OI' ,ki ffia 
0 

lıecrlhe de amM it ..... kudretinde .. pnlar için in-
............. __ J tw, "' 

o,.. .. ıalıı:ek y.a, öllir ,. ....... ,.. .... ,... -
...... ?'?,. ae ?ı ,. • eeı..- .. __..,. ~ 
.... ,.w ili, .......... ,. ..... ...aü,et " MTileri - .. 
üaa .......... ı•ıcmL 

C'ilı•J (! 4BAN 

Telrlkaıt4,w.8--..a.-•Y---ıKANDEMli\ ...............•.....................• 

Yardıma 
muhtaç talebe 
Bllllhırtlaıa hzıl"""" 

20 lhgtı icatlar 
,., dımtla hıılıın•lacalc 
fJnlvel'liteli fakir talebelen ~a -

pılacalt 7archm haktuıda alla.lu 
-ı...ıar f91ıtmalanu devaa -. 
ıaektedirler. Bu arada Huk\lk w 
Tip fakllltelert Manlılılan, faHI -
telerlnde okuyan ve in& yardUDdan 
fattfade etmek iatiyen fakir talebe
lerin lıeyaıanamelerlai Relııörliiie 

ıt~Ddermiflercllr. 

D. ter fakllte talebelerinin bqu
namelerl de alındıktan sonra. 7apı
acak tahkikata eore bwılar uuın
Ja a fakir olanlara Qda 20 liralık 
bir yardımda bulunulacaktır. 
Ötroclıiimlaa söre bu Jardımdaa 

istifade edeıalyen daha u fakir ta
lebelere de ayda 10 lira nrilecektir, 

'Onlvenite idaral huaaai 7Ufdlar
da yapyan talebelerin durumlarını 
da ıncclemekı.ıdir. tin1weraite Rek
oril bu buauS yurdlan gez.erek ta
lebelerin Yaziyetlerile alikadar ol -
maktadır. Bu yarddak.i talebelere de 
yardım 7apılması dit&niilmekt.edir. 

Limanda pamuk yUklU 
bir molör yandt 

Umanqnızda, ÖD aabala cıbn lltP 
~nsıa bir 91dr ile hamuleainin 
lmmen 7anmuuıa aebel»i7et 'Yenaif.. 
tır. 

Bartmb. Halil Ylnaftıet lle A..._ 
de alt ,,. lap&u H~ Y..-r Jda
reaindeki 23 &onluk (Ayaır) motörU 
dUn .at 11 de Sirkeci N&umnda 
)'61r1ediff pamajıı .Ku~.,. p. 
ttimıek ben laanlııet etmlttır. 

Tam ııı. ........ ..- .... nda• 
eıbn kıvıleımlar ora7a pek yakın 

bulunan pamuk balyalarını tututtu 

Harp ve •ly1ı•et 
• 
ır 

I • A • 

SIVASI VAZIVET arar 
B ... ..., ... ,.ti,. .. 

I stanbul kazalarındaki 
hububat mevcuduna 

lıükii.metçe el konugor 

.., .. _ _,_ ...... 
• . ._....,,w1ç,a.em 
mil,oau Kaleli& " 250 .a,.,_ 
.......... um. Ortodcıılıı •• cli-
tıari-i ,.. ... , ....... ... 
.......... ..,. ..... kltlelıl 
Mbç kiçiik ............. ....... ....... ,.._ ..... ...... .. ._,.it elmdıtedirl.. 
~ Umumi H-pfe oH .. 

siM .,_; BiJill H.-pte dalai Ja• 
~..-~~anmillea 
.... boiufmllktadırl.. Cimheiaiıa 

İstanbul Viliyetl '9e kazalarını alüadar eden bir 

Kocıl'diııaaJQa karan tUrimia.deki alikaü.rlara \ildı. 

rilmiıUr. 

Bu karan s6N. Çatalca, Silivri, YaloYa bala-
nna ...... o. mill.eftıart ... 1.üccar tlıncle balanaa, 
Şıle, Kartal n 1ııtanbu1 dahilindeki 11 bada 7aJnıa 

mfiteftnlt ,.. t8ptaneı elillde lnılunan lıatda7, arpa. 

J'1llaf. çaYdar, ıaahlGt n mımra el konulmalrtaclır . 

Bu kararname hükümlerile alikadar olan knnae

ler hucünduı itibaren 5 lklncıki.nun 1942 puarteal 

etini akpmına kadar mewcutlarını blldırir bınr be

~n.....,; Vili7ete ftneeklerclır. 

•tıataıı.merl• ftnıceklerl ..,.1111a111elercle 11'7 müft_. .. ,..._... hile A....-
•J1lı Koordbıasyoa B.,.U karamn• 4 ilnetl ınacl - panm ıarbmcla ,,. Afrika- p. 
deeı ,,. 119 aa,,ıı bPanll lıirlnei aaddeal Jatlklmleri malinde, denialercle •• luaM• 
earidfr ene, Kartal ,,. pblr lçl ı kualan .. ht11ech larda iki tanfm laırfabldl Y. 
llulımanlarm clOO> kilodan fazla -..vcutlan M7aıa- c:umlan d..aa elınldadir. 

Hatta batle bir aiind• ...,.. 
~ tlbldlr. d"t- hlriatiyan memleketl-.ı ,,. 

Milli Korunma ıtanaucla - defa 79pılu ~ ba ciimleden tapan~~ ,,. p_.. 
dilit mue1bbıce Vail ve Ka1111akaıalara era .. aal6- tekize Y9Jltm.k ihtimallerl .. 
lııyeti Tenlmlı oldotundan beyanname middeti hita- sözleri meydana çdmufhr. l9p1111 
•unda yapılacak anmalarda tıe,annamelerde 1anlıt yanan harp ....... ,,., ~
malimat nrenler hakkında çok f1ddetli eezalar tat- ya aürüldenmeti haldnndıtki icldi. 

aluı iki muharip tanf binbirine 
blk edilecek Ur. atfebnelrtedi. • 

, ................. __....._. .................................................................................................................... . 
İspanyanın ......_ sireceii 

Istanbulun 
lastik ihtiyacı 
Na boyda ne kadar 

llatll• ihtiyaç oldulu 
teablt edllı1or 

Ticaret Veklletl, latanbala ot.o 
mobrl w bınyon llaUfi ı•byaa••• 
tesbJt edflmeei lcln alllı.:adarlara ~ 

mir """"lştir. 
Emniyet .Altmeı Ş.be 116ctlrllttl 

bagttnltTde alllaclarlara tıablıpt 

yaparak ne boyda ve ne kadar 1'8-
tıte drtiyaçlan oldutuna tesbit ecle.
cektir. 

, ' 
Vali fukaraya ıiu· 
lst.,,,_1 Hlftilgnine ait 

meseleler üerinde J 
al•Juıdlırlarla göriqec.k 

Vah ,,. Beledlye Reisi DoktGr 
Lltft K.mlar t3la .... Ada-
raya sıtmıft1ı'. 

Vali biranda tat • .., Bel•-

Halayda 11111 
madeni ~ılııdı 
Bir mOt•h••••• 

mahallinde 
tetllllder ,apeyor 

.. tahminleri jeDİ Ü ter d~ 
dir. O.ha hart.in hida7eliude t... 
paQOllann ötedeaberi kendi1erL 
ne ait bul~ idd"a etfk· 
feri Cebeliittanlc mGataldıma mey 
kiine hücum ed-.kleri ,a7i ol
"""tu. Genenl Franko'nan ha· 
zı imalan ft H.-icİJe Namt S.. 
ner'in sözleri bu pyialan teyit e
der elti elmutta. Fakat aak.t 

.ua .. M WWlrildıj'lae sin. Ha- yaz7et lapaeya._ böyle bir ai
taJ'lft A .. lh lı6ylade altm ...-.J yeti oba .. ,. laar8ete ıeçm:ıli 
olchJt9 ulatıhDlfbr- ae mlni ol....,.._ 

a. iti ...a .... - tkbaat Çiinki Afribma fÜna&i"ddd 
v.ua.u llata79 f..tcnll llir ...._ l...,.a miiatemlekeei Faatald 

tızerlnde aJlkadarlarla gor°'ecell mebend• ~- B• aite - Fr ... mlana WiJlk ~ t .. 
tır. V&lbu• söriltaeeli wı•r ıı... Akıllı ~ala,...... .... raflDclaa ·--'-- W-7ord• 

dt ~fae aıt mabtehf •eseleJer 

arasında Jatanbul !:lekt_... İda - L--•· ---~ .._,___ _......., 
ıua C9 '"7111 .u-n - _..,_ Maaba.. ı.,..,.. Tanca be,..L 

,...... ktmtr "tl7WI ...,. tw altm lftıelerl .._. .. ~ mlel r•lalr- eneli t..•rol 

h , .. _.. a ta 18 ....,.. mr a. icinde aım... • ..._ ,..., ellMlc• •• ... c ....... • n o n nen motk, ftalfeılnaa taJfa1arı ta. Kepek fiyatları 
tespit edildi 

mneleaı de nrdn. ter ,..... .. ,,. irMtler .....-. .......... tanfmcfan ifsal elnlİf 

\...:!~=====~~~!!"~ llatehawa ............... ,,. .....,.ün da .. --- c .. 
ııaa plerek ondüt bom aadn • 11•ı•ıık bola.- cenap aalüL Ruelar Alg•nlaları mallGp •llnlflerdl ralmcla• •rhat nlııtıma ıı.tfamq 

we karaaa • ukıhuk mntile mo-

Aal prıbi ıae, k Efpa aakenne 
1-tıls •bltıert • matat 
~ •lferek tellUb kar 
........ eski cf6tmaahldar, -
.. cutlaJrlqmalar lseer iatema 111111-

Ba•kaat hOlrtııMll tarafhldaa K&t
pra sönderilaufÜ. Bu. akıllı olcl•
iu kadar, kalaraman da olan ~itll 
Tfirk tam om bir aene lla melllAekeb 
tek batma ctıaeıc. idare eW. 

hnafta. RH1an• Ttrtmeaıstan Ba Yakup beyı• mtmıcaati ise-
Yal General Kamarot, Uerl atılan rine, ltanclan 7f!baıt •me .-el, Uk 
Sfpn ı.ıana artaaından fncılialerin defa olarak Türlriyeden KitrH• 
celecetfnl. bir bakıma 16re de eok- bir aakeri ~ g dinee R-1ar kn
... phnelrte oldaklannı eezınee, a- dı ıne müracaat ederek: 
.._kıllı bir lrunet tophyarak dö-
Wlplek karanın wnlt we en sonun
.. Katlra nehri bntinde Efganh arı 
..... '*'• kaçırdı, ;rendi. Sayıca, al.. 
llhea. ber clhetçe ustün bır vazıyet
.. 1nalaua Rullar, t.urada 1ıtt bın
._ ... EfpnllJI telôt. ettıkten 

lııatti topraklarını "' bayraklamn 
4a aldıktan sonra, elbette yan cetıp 
IDOla 'Yenrla, JUUt aut döo&p cerl 
.-.aıadt. Plnat b• tmıattn' ley p 
,.rlyeeftler ,,. Efpnhıtanm bır 

..._ını eitla yerek H ndıat.ana ur -
bcaklardı. İtte o gttnlerde İnsilia.. 
Jer ............. edlyOl'lanh. 

•ular lııir ~ .. ha 
eanh, heyecanlı w ulmll hare-

cistanbuldan ~en :ıabıtleri sera 
Claderla& Bia .. - ...... ..w. 
lerımizdan mürekkep, hem .. 1•b
r yyen ealı acak bır aakerf heyet 
sundereJim.> clemıf)erdl 

Turlr sab tJerl boyuna talım we 
terbıye ile m~~gulduler. 1,ıerln• 
znkJe, qllla ırorüyorlardı. Böylece, 
ıc.. bır U1lta1I ~de 111Glwamel IWr 
k°"'8t ı.tkiJ etaltJercli. 

Aneak Peskentll Yakup bey n• ka
dar akıllı, u:uıtı ıırören, ideal adamı 
ı.e Cl'Y&P ~etlerMi .... ar da o 
niahett.e kof •• bcıtt.a&. 

(DeN'!M Mr) ... .._,..I -clJJer, 1a•i- ...... -... ............ ••••••••••••••••• .. ••• 
111ertı1 ~ '1atlanaa pı.. 0 L 0 M 
'11Hrdı. Afpn Emı'l'i Abdonalllltn 
1ltia blle. (._ aNJ J'lrthll, ona ar'* ~'lr py charfanmaa. Allah 
IMlialmla olaua) dba* .. J'apaDA-... ....... ,,. ........... ~ 

TıpTalehYudtt~an 
Ba...Uı J'enisd •de Metanet Şakir 
efendinıa otlu Emekli YarbaJ 
ftfat ....... 

lan...... '"......... ..... ... D0&208 :au.T Gtbn>OOAJI 
...... .., 1111 ....... ...... .... c .... 17/UINl ............. 
.. ....._ 1"7 ' Pi ' 1 W- d 11 • llualrl ... 'uwh:d• ..._ 
...... dmJuü .................... Pn-=::.. t .. t - ..... =:- - lüklıl9 ..,........ 
..... , ı' , ......... \l'Mt ........................... ,.... _ ... ,.... ...... ......... ,.... ..... ,_ ........ ,..... 
..., _ .. ,...._ TanılM, .. 
............. n f. _., ....... ..,.... ......... . 
.. brlw ......... t "' .. ,.a 
lua • ..,... ... 

'llltl 1 ılı , • tın•n• TM
• ıht f Su A'8rdl*ı t·n, ..... __ ........... .,. .. 
.... o-- ............... . 
~ ............. , 
............... Pı: ..... 

...,, -,..· net"' lasD'z'ı lll 

Tr••• .._ 
~ ...,_ • = 

... 1e11,. ...... lılr ..... lld ... ...... ....... ...... ..... ... 

... ,..... ................ 1 ................... ~ ..... _ .. ...., __ .... .._.. "- ... ......._. ........... ,.. ....... .... 

......... bJchnWılı .... ...... 
• • •••sı1ı. ldJ'9 llt ...._ 
... ıtır" ......... , ..... c.. 
...... bldmllnt. ..... ..... 
ehlp •••ıtı .....,....,. ....... ..... 

Uir we hamulesl tamamen yanmaktan 
kurtanhruıtır. 

lladdi huar Mlytik el.Ula ..._ 
her lnaanca lücblr ~ olma-.. 
br. 

Yanaa motör aıeortursdır. Yaa
pna aebelliyet Yerenler aleyhinde 
pol111 ,,. adlı7ece takibata battan -
mı ıtır. 

Bı 
aksaı 

llllrakabe Komisyonu dthı lepek 
ftyatlann1 teebf t etmJwtar. Verilen 
lrarara 16re butday unu11da11 istih
sal edılmekte olan kaba bpekJerm 
Ofıa tarafından &atıf fıyab '7 hraş 
31 santımdlr. 

Toptancılar bu k~lılen ' lroru$ 
56 aantım, perak~ndec:iler de 8,6 ku
ruı üzerinden satacaklardır. 

ineması 

lbrahim Özgür ve Ateı Böcekleri 
Şebrtıabln • mepur C.. 
Su'atirlannm İf&ırüile KONSER 

BAHAR KONCASI 
Gamilla - Hom ve Willy Frisb 

aıbı cok a11MJ ikı insa 1')n •• sQael filmlm 

DfKliT: BaJkm •..utl Tan l'Olar, llinemaaaaa ~ ?ıilcö. 
rilcliji c.kdtr.. ..ı.ıu, utt alr.ı Prosramda 

IBRAHIM ÖZGÜR taraftntlan .a.caktr. 
K-~ ..,. ille~ kapa&Mb2, "lerleria WftNeD 
aıınaı-ı .,,.,. ...... 

.-. .... 
GW1r• • Mlylk -.klerL. GlnlUerde en derin 

..ımn ....... - tath ......... , ... taa 

DOROTHY LAMOUR • 
PRESTON FUSTER'ln 

Yuatbll reakler pMterl 

TAYFUN 
fllminl 

Ba Pazar akpamı 
A 

L AL E'de 
aJk..ıa-ata huırtaaıaıa. 

DIKUT: ll•aanb 19rler s. lınata tıaılaıl•ıftır. 

Mühim bir ihtikir 
cürmü meıhudu 

Jl'tyat .O...bbe tefldlltı waemm
ları din atihım bir ılıdklr dna9-
llMflıudu yapınıflardrr. Pinca11eılar

da Sadılı Çlsnıecı m6eae9f'Sı müşte
rDere malı ohnadıtını Ml7leınıt ve 
bunu müteakip memurlar tarafın -
dan yapılan arattırmalarda mata . 

ıen herlnde cat....ıan .. ,,a....,. ı.- aahip ......... Franaa 
tı1' ....... aoara Xınklml ,,. la· mail6p ohıp, ,Aı- ord~ ~ 
k_.,.. •rak1arıMa metl-•'• pen,. hududunda 7erl~ 
yapeeak ,,. tetldldert ~ im sonra. ı..,..,..... .Alma.,. ,,. 
JQO __ • __ v_ftllde ___ MWll __ •_•_k_u_r. __ ltrılya i1e ~ ı&IJeceli ..._ 

Aclflyedeı 
mia edilmİflİ. 

30 ihtikar duruıması 
zuında 11 balya Japon malı ııatls- Aahye htıncl Ceu mahkemeel, 

Smaer'"m a.liD " R~p 
Japbil ~ •• J,a miaH• 
betle ,apdaa teuhirler d.bi .. 
tahmiDl.-i teyit edet C1°bi oJmuts 
ta. Fakat lapanya. Afrikacla Fraa 
aaclaa bir endifeai blmadljı Ul
d• barM ........... 

lua. 494 top puan, 89 çu•al pazen ve 
patlılka bulunaıu.ıur. S~lu lnlcftn 
AdlıyeyP venlecektır 

Kömür fiy lan 
tesbit edildi 

dlln bir sunde 30 ibtıkir bidıaeuııın 
durufD'IU nı yapaı"' bunlardan blr 
kısmını karara baglamış, bır k smı-

1 aaa da •uclıalanaı ..,,kil etnıledr. • .... ~,,Soqımt ...... ,. .. 
" harbe ıira&ten sonra lspanPt 
So.791 cepheeine dokaen bin mn 
calha bir ,,öaUMfıl Gl'CIUl8 pact_.. 1 MahkOm ed lanler 

Mabkum edıltn muhtekırlu ıun-
Flyat M 11rakabe Komtaıea•, ... 

oğleden eonra toplanarair yerli ... 
gal komürlenne izaml aaıat ftıUI 
teabıt ttRUftır, 

En lyı cım kuru Ru elı ko.Or
lerının toptan ldlosa 6 kunt SO pe
ra perakende olarak ta 1 k•ruttan 
satılacaktır. Bu kömurlert auaran 
daba dQfOlı naaf\a .ıaa A-.dolu 
kOrrlrlerme flJat t.ealtıt eclılmemıt 

•• ba ftfaUann dbuncla olarak re
kabeta tarkedılmıttır. 

Fl1at konulen 
lthallt malları 

Mankabe Komayonu dflnlı:G 
toplantıauada buı ithalat _.ııa· 
rman Mbf fiyatlanm teebit elmlf· 
tıı Son ~fa ıthal edilen 405 ton 
Ç1vının luloauna 100 lı:uTUf, S ton 
kalqm lı:iloeaaa 4.U Prat fisrat 
te9l:Ht eCmİfhl • 

ll•llJ•t llJ•tlan 
Şimdiye kadar bırliklerce t•· 

bit edilmelı:te olan ithallt malla· 
n m•~t ftyatlann n Veklletçe 
tayın ed.ılea murakaplon laıahn· 
dan tet.lı:ılı:ınc bıııtl nmıftır Bun· 
dan ._,a teebit eclilf!lt aıalıyeı 
fiyt1tlan bu mOracaatlann tetlu-

1 

lunden g~çirılece.lı:tn Bırli.lı:lerın 
umumi loplantılan önumuzdeltı 
aenebaflndan ıtıoaren batlıyacalt 
hT • 

a.r .... t glretl•r 

!ardır: rMk aaretile d.nml tem.,tlial 
Alıurayda Juflıacı Almet Kibar filiyat aahaamcla ela w..t elmİt' 

yufka üzerınde ıhtıkir yapmakta"' tir. 
Çarşıda kundura malzemecıaı Sabri ı.a.,MlaW atk-4 --=-- ltai-
kunclwra eh alni fula ftyatla at - ... _, ... ,.. 
makta• 26 er lıra pen •• lliıw Janlana Binim a.umda ft AL 
hafta dükkanlarının lrapat.almaınna, ........... T .......... p lludad ... 

da ,.- miclafM Mtlan a-iı ... 
K6prünün Adalar u.ı.. blfedm tlderW ı&l• ............ Liltpct. 
Botoe da 6 kur.atluk aanclo'Yitı 1 h- M ...... ...... •• L =-:..a.ı te-
ruea satmaktan 3'1 Un para ,,. bir- 'P'-

tr hafta dilliaınıa kapatıl .... ~ ........ .n.n. lllma1an icia A.,.. 
aaaıu carpdmatJarclır. "'il- brr•••• Wir9s lmw_.. eellMaac ... i icap .,., * f'•V•lll' •DIUllLllR - Be bnetier:& lrpııya _.._ 
Çok at'ktarda ai7ah ..... ......... - .-ıi - ...... ,olclar. ~ 
ta halde ..... " ,.tlij •lwt eden ki ............. ,ola ... 111-
mlrakabe -•l'larlDa ckahudı!, •,,. -bdir. T.....a " .... 
dıyenk •tıuktan ımtına eden Çak .__... ... •• ••. 
malııcala._ ••••wU:sıe Uarada 
ma•Uatara toptıae. ~ Yerli lbl ...... ~ ..... 
Mallar l'mnlMlan ....usa Be aJdıtı - • NJ\ıın ... ali A....-
.,_~ ..... fula fl)'ada .. ... ...... • 1 ..... .... 
ta• Çabınıwla otuaa o-o. ,,. ... ' m a.. •il, Vı • tı • .. 
,ı .. laeriaôe Dıti1ıb ,.,_ a..a.. tal IS•· RaD1n.tl" A rı6 
P .... aaftııar VatM de a.ftll ola '-- ........ a,.H. ..... " 
nııııslar*r. it .. ın'ııle ....... 8 I• 

;bi vıii... .. ..... .. 
• DIUNCIFI M>YllVŞLAll- ~ O •r..:"A 1 

, 1 A,. 
BGJ*rıede ._.. Yqu ,,. ~ ~ • 
ha._.,a adulcla 11-ıe ,....._ iki ..,. .. lıleeli .... .a,HJ9"1i _. 
k6fÜ ........ , ..... ...... ... hlıii ....... .... , • : 
•aırta. -.r 2ıı1te ....... ...._.. •t ıwPeJllTOGAT 
cııu 'il Ja ... rnMla Bın... ..... 
ıııefttc bir dU.eiaia 11ertae atıl • 
mıeJar. btriıd tMtJana t1ma1 ?ıa -
pamnt, clitert ela ıvnnıtıkt .ılen
ıhk ,.ru1 olu IO ..... caJıp 

~-.!~~erin .... _, 
1 - aıtl/Nl tarlh1ade tlcrl~ kaçmııtardır. 

&ı •• , ..... ..... .,......._,,_...,,..... 
ıııaler anamda 79pıl.-k ~ 
cint ahalıual.rı llua•,.... 
Alb•t.i klıabhcle .ıaeutar. 

2 - Tarta 11 Mn 12 ,. bür 
yapıJualı " atu•kı?ar ... , U 
d~ batlıyacall1.ır. 

Ga .. 1p çocaklar, Mnetatn lıatırır 
('altPlllUJ ~ennt ~lalanmıtlarchr . 
Adliye,. "'U.. YlfU)a Sallhtcldln 
tevldf oluamae .,. a•hak...ı.rbdn 
~rttlmeai içın Birinci Atueeu mah 
kemetıine ............. 

,....,,.. .. ....,.,, ..... ........ . ,. ...... .... 
,, :1•JHZl'I•• .,.,.,,.,, 

HueW p ....... 
••\il ı' ... - ......... ,. ....... '!l&~!l!lmll!!!l"ll[mllmll!l!lll!!!"!"'l _______ ml!" __ ~-~!"!!"!'!"'!"~~""'!!!!!!""~!!'!!!!!!!'!!!~~!!!!!!!1!!""!!&!!!P"l9ll'!'"!!!!-""!"!""'"'~'!'!!!!'!!!!!!!!"!"!!!!"''!"""-----'!!!-- Ba ....,. ,.... .. harrtr Mr 

san bir ..... ..a.... .. .. 
yurdnda lftlp ftnno ,,. ..,._ 
claki iıdıtert slnlDW. _.. '8 
9&1lm 78Dl•ı ı.aıa.,.,, . ._ ..... 
tin ne mlthlt bir fellket oldutu-

................. .,,.. .... 

.... ,.... ,.,.. 1 ' - ,..... ............ irfan,....., .. 

....... ,ıtı ... t' ... 

.__ .. ...__ ....... Ve 
M"'Hflb h .......... Ull ... 

...... ... 1111 19 ... ı•ılN P. &J.61 ,._.. t 11 
-lflılı'I '"-) ,.. .. ....... -ıuuııuıse•H•US•ıs•us••H••H Yazaı:••r ...... TALAY 

lmlı ....... ,.... .. • ...... W .. ...,...,... Pw- A"* _... aftıl ırbdqhflw 
~ .... .W 1 - ._ ...... 111- W. .ı- ._ tdratıa altmda rubu .,,._ ıdu .,._ lel ~ ıJamal eta1 
_,_.... ........ ...., ....... , Aaacle, aldıtı Jellti• Hep -..er ııı.ıuacataa. 

.... pTırt nlıl& Mr tw'"'m, ..... lla1nm. "1dıt1 B• ... teer11ııt bau .,_rdl kı, 
Mf• .,...._.._ .... IU ... 41- ADI t*fttıl ......, ......., lk1li ,_,.ua lwa19 ea fala mabtac ol-
,.. • d .... lllJmı ...._ ... hı Pi k • ..... ._QOI' tblla .-,, ._.,..._, aabyu. llakikt 
...... »=J lra 1 J' tı ..... ,..._ Mr ...._ ...... ..,,....it- Bea 
... .. •ttPnr ....... ı rı MMa ..... ,._ 1-la ela. ._. awll .. de ba1ab 1 yordum 
... -. ................. ,,....... ..... Mr ......... .,., lwle. ................... ... 
... lılt lld& ..... ...,._ .._.., ......... - ~ ee- '8f .,..._, 1"aciD 1narada, aenıftle *••· ................. .., ... ~= ...... ....,. .......... b bhal 

-1ı1ıı•··· .. .., ....... - .,,... ....... ,... ..... Jtw, ..... 1 'J ......... lth ...... 
........ '1' .......... .,.. .. , hJc~ 

..... ,...... ..... ............ ~ .. .-.w 
bir 

iP.Ye ntmen cl117dala Uuett kal. 
bınde. bır tacıellı lbUJaeı ~rattıtm. 

dan. belkı, Aaadedft '6rdltü ya. 
kınlık rubunda bir rikkat 11yaııdır. 

dıtından, belki -de, l'tfte kısaa hııl•
rlne. lrendl de farkında olN&dan, 
aynt lualerlt ıauabeı.,.. cletna ı&a
tilndt \ır &ema)'ill lleUraı" bqladı. 
tından, Aaadeye k..,ı mltfık ,,. 
yumupk davrumak l11U1aeıaı laia
aedlyorda. 

fllki ha~t.ısa awcht etdttnu .. ha
k lratn iaanınak lrlıa bir .., 79pa 
hm . 

- Ne Japahın, Aınıdef 
- Hanı een bana buu .Ur •· 

kunlaa . 

- EYet, 7IM "'' m1 ek117ahm? 
- Onu rica edecektim. 8ıirlerlıı 

en rGHllnl ııeçmeabıl bıllyoraıaa. 
GQsel de okUJOraun. Badn, ruhuna-

da, ıilr dinlemek 1bti1aeı ur. 

Ferhad, yerlııdft kalktı. GeltH, 

Aallclenln otarduta ~oltatn yuı
na, yeN lıaldq kanla. 

Aaadeain bltta ecli...S ..O ol -
nıqt.u Handanıa, arbk, Ferhadın 
laa1aıında laicblr ı.irt. ltifttir ınüda
halni kalmadıtıu, iJlee kanaat ,. 
tlrmlfaJ • 

- llftlııaade adenen b671e otura
,Bu buat .,. 1na •wfııcle, etki sin- caj'lm, d dl. K ltuk&a, PCll alır ırtbl 
len lh7a edecek Wr aahne 79nbna-
J'l dlf6DdL T..,._bılııe daha faala oturup fiir olsumak bir tulaaf olacak. 
eanlıbk ._.. Wr n1a nnra ...... B..-. ..ıa 4lia nill &"nele e?---. 
ele: Ulıaa alına. dalla lı1 ehram •a.t 

- P•W. ............ M ~ p11,_. 
dir; ...... 111. ,._ .ti Pe llad8ua, 

VEFAT 
DarilflafDh ma-iıalertHa Wı4 
tsbah merhum Eaat P ... Jiieal n 
HlcH Şfmendlfel'I Na11n •erllum 
Mütlr ltbıa Pata tm 91 ~ fs
mafl Tüp aeYceat 

•• ulaıulr ~-~ ~'il'-· 
aıamlaa .. •tattan !t*ıı, ........ 
~: 



• 'lllu Alman-
,., 1 ' ' ....._, 

• _,o 1 J .... .. h bı· (l .... ..M/ ... ~ 
v • .. . "-.... ....... --~---- .. ~ • c 'R llllıılll .....a I' ., -- aı~e lırl 

... r. Ba ~ a.ıl de .... M7tlk 
.._ ft al ılea•.-i (Birillll -"I.._ ....._, 
" clMtle .. ~ ..:- • • . ıilpua uk toplalaklaım .... fefek'd+hr - ı .... "r...., 

-. V 11 
• er n-. lid lıılflk Mr .....,. Ma' h ._., 65 idi ,_ a ·ı• ,,_ JJ 

IOitıılı ......... ._,.,........_. ....... "im llJllfa---. •ı•= sal «ı' lps=- OIMll J o r ldlı•ıtıre .._.. .. Wr eephqi 
... F.- lımPiılleriıl lJukprk. llıeUanna taama ••'ıhu•. nWa b61lıe lirwlik. Hep Mribirialae tutuyor ve istüa kunetlerle t.
la ea .... •ıı mi,91 ftrd'.k- .. ......_ n llmn_. 1 ·.,.ı. aulia "MrlWıl 1 ı ..... -. l,a. an• ed• dlpn•na -in...,-
1.t ...W. ,.._. Sapı ............ WrP a- -'* k>taları barM • nhla •we.-... " ,_ v..-,..,rlu.. Dü...- .,_'ula 
..... iL a-clMD. Y-9 ••• .... ~ uanaJarile a)'Di rubluu kl harp aoH •llnJw h _._____ --L • 
tllıW ..,, 2 'ı, .t.b•ı ..,_ .._ _... u.n afraalltlr. içıa baJLlkl w 41namla bir .ıh elcle m:; !9~ ~ ~_0;:.: 
ta 1 aııh .,. ...... ...... ~s f'EBLIOI edeceli& ..... IWıUI• =) .... azimle -~~-~ .. 
.... • • '• ı•ı Jba •• ··:· Mı D sa. 26 (A.A.) - ao.,.e ~ dar •unm.br. B~ pdar ki, 
.. ..... ..... ... •ı ' ,; • tllWill: Tolıı,ocla. .... 'Wr ...__ 

-· • nllia " tadld ldr .. Japıor• H K ' lim lduiu hil •z sa Siıılmap•• • ,ı;. • il PD+*- .-eG Dtalarım• ı.1- l'aılıa& .... ._..... •• onc· ongun tes o · -
.... 84Helrr0awf 111'• lla 1 1' •ı .. dftplenla CUPlf ..... bil:yü)dQI baU•ad•lri tmumus da clidmıltadir. il·- p -
lcr6 Z..- .... ' • .... Jaıa. kuta 11 '!eıflr. • a.u- 19.30 ela d._........ 
.. .:, ............ A.. j. ~ «Ka"n!en ~-c:-~ ~: lııldıı benlijiıaisi feda edebılmel c.ı.. .... efen sere ~ 
....._ .. Wr • •• Bı'-i .,_. ............. ..._ -.-..enn ı ıcm buar olmalıJ& Boa ..ıer ... Bo°'•o'da Kufins'e uker çıkar
lkıı l ı, 8a .. UF 11 •• li'IWi ıu.. •: nh tiddetle prpııtık- .... kadar pn&en b~ wlen IDIYa ha,Iamlfbr. Saladanlaeri ha 
..... • · •• .._ .. wwww•• taa ...,. 8lll •r.ıs..ı-tne deYam tlllilecetine lra&i79 ..a. elaıak ruile muhabere keeilmiftir. 
tahk.:ml icia iğ Y,&k d ..... .._. • ......... ..-.rı inal ~ kalmıa.> Çuag-King Çin ajann, Ha.s-
tlnlelia .... CQNt whl- • 's'a6-. Raa11nlt'iıa ..._. Kong"un 80 kı1ometre fiıma)inde-
lildwM.•I ? m 14 Dirin .... M Ahlan ta:nareal 'YaeJqton, 26 (A.A.) - Rooufflt ki Namling tehrinin Çin kuvnt-

A • ---=- tôrlp eıılilmfedr. Bfa 11 taJyare h d d 1 1 B• .. •rtt• 2 • • .- nılyo ile 7a)'llu nut.lnma BeJun- leri tara n an zapte i diiini bi • 
.. 

L-..1-- Dilıetdk. ıa.. -'.L cfi:__-L.._..1:_ 

,. ,,.._.._, 
K...-,w.. .... .....,.... .................. .,,. . 

.. ,... ..... ...n..- - ...... -.... .,,, ·-------..,.. ............... ..... ........................... 
koatrol6 de MIQlappf ela-ahıT. 
Bu arada ._.. faydah elw mıll'
baaslle ..._ oldaltt .... -.Ml
a. m6-aDerlaia IWaae .. dtltl n 

nl&ınıekt.eclir. ....... ,,, ....... 
1enacle Glaatı ... hclk w-. .. ................... 
c' 1 .... 7 ., ...... 

.... ,.,.._ ~ .. 7ftlQe 
____ , .. .., ........... 18 

ttro ~ lnalunm'Qftar. Z.deldler 
bu ekmekleri clarbk olacatı en~ 
.. .ı ..... , .. ~adir • 

Eter anun mnakb& sıkıntılar 
atdlo,_ •e Jaert.&nci lııir darlık ~ 
Umall akl9 .Wi,...., lııaaa: laerhaL 
de memleketteki lqe darama detti. 
bası watanda,lann ba gibi barek• 
leri 81betııs,.\ .~ • 

... - - ~· _.. e- SOVR'l' lLirRI BARBK111'1 .. mö1lemllt& Ba- _ur......_ ~ 
:... ....... --;-,;::-1..;:: Moakon, 11 (A.A.) - Pravda .. :.::: =:-:::ı~~ Yeni ... .Am..lı•• llrnuöril G ı. od i c' in 
._ ı .:; nlr 0-• Wlııa ea.. zeteaı Soqtıt laulannın Tula Wlse- lııueketi s6rmek laen ıoplanmıtta. Nevyork, 25 (A.A.) - 6000 1 f t 
..._ 1 t";lll W•unda alııi temlsJemete .... m ettittnı ya- -....veltin 7anında Chlll"Chill ba- toalU J1e11i hir .. lif buvaöriiD f 8 8 I 
Wr 

1 
, • ... 1ıirbç sün ııyor. A)'Dl gazete :renlden bir çok 1-.makta idL Roolnelt. actlmle hızmete girmeaile Birletik Ame- (1 itla nAif«lft clffGtft} 

.... ı l1 * ..... eeeldir. köy alındıtını bildiri~. Fakat bu ,..lan möylemiftir: rika donanmuana bugün ;,ükaek ıı olana olaun mGdafaaaında ~ 
TASViRi EFKAR bansta urib malumat ftrmi,or. 1941 ......ı, hedefi her•&. deierde bir denis iııirüii lr.ahl.ıf ral We1..-•ı takip etmiflerclır. B.r 

•m::ıım:=s:ıım=:iiİlli:::::===:===:==:= Bir ,.,.. taı.n cb _.. ...., ._ L_ı .... _ a.. • ~-'-' 111 •- General Odic, Genenl _.._ 1* .... halt..._ _..__ ..,._,.__.__ -lerl 7tkmalt olan matrar lılal9w uuaunuJOr. auı •••e. a791 ....... , __ 
~ ... -.- ...... .....,._ ·- - ...,.. •-.. , -- __.._ t L 1 • " • ı· L w ... --.. •--tından b,,_._ --.. ı,. _. .. .- MI ......, .. Aı-nla thNedW ~in ciriıtilderl bir taarnas bar- e5ne erm en aur at ı ve en 5UV• .,,.-uu ~· • -.. ... mau :U:..w ... ttu ___ ;::u,orlar. Mm mllletimiH 781demlttir. 1942 ... vetle ailihlanllllf olanlanndan bi tlııi lf1& ed~ bır YUıfe ile ; ı ı ııl a: 
.... Ne: ıa 
oıacaa. mm, Y..,.. ~ 

11ar1 :ıaadat1an uhı11Dde ı..ıanauı 
•flatalaail, ml&nua& ft &acirlerle; 
111e, Kartal .. eelal~ Jel bDhn 
Wartla ...................... 
tlnlld ft tlldrlerlll, n, •»•n, 

_____ & __________ - .... nuanausda Ju71111& tatıJaD ridir. Vqınırtona '611derllmıet1r. Mu-. 
'Nleri konı1abll .... ~ d6-Ja c:::m==ı--=-=--:s11--=-11:s::1=-• lleyh bu mnna alt olarak ıulllan 

ASKERi VAZİVET lııubiaı taun ...... ,.n1ıa etmek Moda v uru 86Jlem•ıtir: ap nun cVeafn_.A_• &'ideli - baftad&a -

V ..,.. pnçierden oldup cibl ibti - ..,, ·-- ~ 
qıngtOD Ve ~larclao da ceuret •e ulm lıeldl- geçirdiği macera blr zaman aoara General Weypndla 

Kahl d 1 B ltfbarla 1942 ..wa ilk lıtifaıa meebar oldatmıu öıcrendıa. re 8 yapı aD ,_. a ... (J .... ~ ...._, Vlc"- bffhıdekl Alman aıkısın• 

k 1 ... tml ıecmlttı*l ctaaWanam l n "I 

tspo, anl*'9 ~ ......... -
'9nıci 1ılr fllUI •tılmü ....., 

80ll mtiu ere er • af dilemek ........... lcba Vapar Hayd.np ... dan Köprü.. aiba18t Berlinia Afnka tlmtliwıl 
(W 11'Ct•.. ...., Allahtan 7a'*• latemek isen dua ,.. doira .. t 1.f te hareket et· harp pyeleri afurunda lraUan~ 

WIHm'I llalauaa "Ja bahmma -

-· aeıtead lnıl*1· arpe. ,.,, 
tpYdar, -'* w _...._ Mr 
\l,Jamwne ne - ~ lll/tG ... , 

l:ıdıw:I Cilwa Barbiala prek ı.. iDi olarak illa ediıorwn. Bu :ı.a~ mif. fakat meadirekten .ıakank aına aln iolaa baıhea m11tkOltla •
............ ft .... ...,....... .. en kanetli ai]lbımı•, Noel pi- S.raybumuna doiru biraz ileri- tadan kallmıunu temin ett.lt at aa
alaala flldl w 1411

1 
• ~ - bitin it.eli slnlerdaa ,.. nmm- lediktea aonra aakiaelemd• aal ~ ..... -ra General De 

~ bacla im ikl dltman taraf .. ....._ daha fula if..te ettlll m.n, olarak im &nza wkua plm,iftir. Ga1111e'tba Y......_.daki •tlme.ıılb-
.... -., Uıılar Vlllıet • ~ 11111. Ba --L-)e L.:.. m•t..J...ı~ :-z.... L--. ae ••..-at *relı tama111etı emn-1:1: __. •-- JIMlda- 4ltfh• .. a. .... , .. w > lıu araaındakl brdeellk '" •akar -.uwp uu -- --raı -

No ·-- ...,,. ,.m 1ıma11u ...... aı .. •••· lenehr. Iia prenaiplerial talkın ketten kalan vapuT, akmblun fid- ne hlanıet etmep buır bulandut--
llM .. ..,_. lllrakaM Bilroııa Bacttnktl e1ban harbi secn eeferki• ... on1an tatbik eden clGpwılan ckhle aür'ade Marmaraya doiru, aıu blldırdim.> 
fdllilM MW'n 'rıf ...._ illa t ._; ._ lld taraf ıs.-• brta 1ıeeerl ansi,. olan lmanımw açalmıya batlamlllfbl. Bu eanada Londranın iyi haber alan mahfL 
";:,. sırlanıP. ,.... .ert laareb&ler ien- alllb olarak bllwhm. qte ba dl- yolculan bir tellftw almıf, vazi- lerlnde General Odıc'ln Cohst aa. 

1 
_ m 

9 
'Zıt AHIMlll .. - pi; ı•· Afdbıla 11 ...... llllCe iledir ld ~racla ... denisdekl yetin nezaketini anlayan ıUvari de !rft'f laeyednın Va, n~nda kurul

• ı• '•:le 11'1 ___., S:e • • 6. Malanıııuada laismet. s6reaa. blaim imdat düdükleri çala.rak seminin muı muhtemel şeflıtıne ~ırllmel 
1 ll.,.cl 1cararm7:"4 inci mad- Çba llltlıll .,. .,_ •t~ icta calıtan •• bl&ım lcin uhmet ee· direiine ıki a.iyah k6re çekmiftir. tlzenı sıkredUmektedır. = '" 119 a 

1 
~ ~ dak1 her nm bam madde boD~tmıa ._ uaktaki ofullanaıısı "brdet- VaziJetten haberdar olan Deniz. J 

••'ili? ._
1 1 
~ eulıilr. illn ~k Borneo aduındakı p~t. lerlml&l dltlnerek ba Noel arltea1n: yo1tan idareai tarafnufaa tl rt..ı talyan donanması 

1 _ eıı.. X.:: w eelU lci .._ rot baainelert de Japoalana tebdıdl c1e ba kıtanın bır ucundan öbür a - Haydarpapda bulunan Suvat denize açıldı 
ııalan dahilinde bal nanla (lQQ) altındadır. wma kadar Noel mamlanmw tutuı vapuruna talimat verilmit ve Mo-

a nn Rlıııdıata.aH lqDis ._baları tuayoras. danın imdadına pderilmiftlr. 
ldl..ıu ~:1r~ aevcu&lara beıuuaa- 118 ~ eana ltu iflerl Claarclall'auı•ı Fakat~ hoealamakta olaa 

,, ........ , ...... , 
uı,,. muharebelennın aon 

llldıia duruma gore Rommel 
ord.u..ruu. .aubt.9 olcluiu • 
ha Faza! malzemenin naldıaı 

_,. dlltlnlrke. JlUQaJ• ~nmı• n J Koooaevetttea aonra 9k alan Moda YBpuruna yakl.,mıtdan 
,......., l'i.., Jfil"dah Kotıdı. Kafkasya tarafına asker, malı.eme Churchill deml tır ki: e~ .iuuJu-.~ 1Mc 

ansın • ı, ar- araTeer.rrruŞVeı\ar~kele gelerek 
t n No: 1 'I. \er. Bug6n Rusların yaptıkları ılerl kMaş]arı ~ ula artdqlan. imdat kürelerini indinai,tb. bımaye etmek ıçan ltalJan d• 

nanmasınan dr!nıze açıldığa öt 
nilmektedır. lngiltere AkJc· 
nızdeki lakenderiye ve Cebe
lüttnT k üslerinde bulundurdu. 
iu barp gemileri de lta,yan de 
niz lunve~r1 dereceaindedar. 
Fabt ton ıünlerde Lıbyadak 
diğer limanlardan bafka Bın
ıazinin de Mihverin elınden 
~lrmlf olmam ltalyan donan 
muuun yazifeaini aiırlathrmlf 
hr. Bu haftalar zarfında Orta 
Altd•· ., .._.. .._,,. 

16/12 Hl tarilılndea ltiba1'811 b - hareketleri ve mu\abil taarrusları 1 Bu :yıl dönümünü ve bu yortu- Fakat Moduın aüvariai akın· 
,et toptan ...._. Ubf fbaUıınt 7 beslemek 1bımdır. )'U memleketimden uzak. ailem· taya doiru ae:yretmeyi muvahk 
brat M ant nı .._ P rakende lsa- Bwı1ardan ba1b Şlman Afrflra- dea uzak aıeçiriyorum. Fakat doi görmeditinden doğru Kına1ıada. 
.ı 1Atll f yatının 8 kunt 50 antla ~ki harp bareltet1erlnl de s6dftlM ram, kendimi yurdumdan uzak ya giderek demirlemit. Suvat va. 
.-~ eıılDdilt ._ hl!ltına lla. lftinnek leap mu. General Rom - hiee-:cliyorum diyemem. Gerek puru da her ihru..te kldfl onu 
~ eıılal• Uk1rında Mmt Koran. me1"fn arhb hnet1ertnl " dit- uaam tarafından kan rabıtua ae- Kın•h,.a kadar takip etti4ten aon 
- ·--- aen talibat 1a,.ı.. Mi1"er htmmtı takip etmek •UI· bet,ile. gerek burada ıenelerce ra K5pr6ye danmlttilr. 
_,. IJtB elmnar. retl ftrdlr. Bunlar 'ltlr ~ .,. ct.am eden faal ıyet bayatı eı. 

8 1 Dsıt luDa Birinci H Jah Mr ...........,... _...... a.nda tel• ettitım dostluklar Moda vapuTUDda bulunan 701. 
:. •},;... abis muharebeleri n eekilme llareketJe.. ~bile yahut ayru dili konufa1'. -=-la,. bft kıa..- Pendik •11'1" 

itli _._ .....-...- ._...-,_._.Be wt- - mih ö ·· d d" .. L - bn· L•mmı da ~ev -uru .U rlt Mııa ....... Ti • ır- --• ....... -...- rap nun e IZÇOKen, ""• 5 uı ·-r 

~ mahalle.inin B= ta:=':.. belld l'lliatin tarafla .-it ölçüde aYDİ idealleri tabp alarak S.tanbula r.timuftir. Mo
oı.- ...... da IJ .,.... .... ... ....... eelWil• edea .._ .mıtleda ...... • ..................... an. 
eakm ikea ba&e. •em taft- lfetk'll n::.m bu ._.. lnıUls dnaMDclalti üatün arkadathk haUında tahl:ilrat y•pılmaktadır. 
Ilı ..... l - _.... ....,_ ...,_..; duypau eebebile. h._ .. _.. 

lıfr W ....... M, • •at .,.._ta....,._ ......,; ........ llha~lann bir tan .. i 'U18)'a t.ep.a 
llidflrlüiü ..,.,_._ .S.hinme AfrlbJa yqiftm ...-ıt mubtnıel aebebıle hura~ S.W. Ametf. 
..ıaa 164 a- 76 bıı ..... tabelli Mtlı"" ~la lecell Ukbe- kan~ ~rkemcle 't'e ~kaad• 
..... s1rı ._...,.... slll _..bD ıaam. kendimi 71ab.aa üeedemem. 

Danca~ 19/8/1941 ..... "' ,.,_.._. ildbmaH w ..... _, •I (~ct1a hi tak k d t11l 
...ıe laulr Wuuunachimclan doe- aakqa edilmektedir. ı.-. lleni L~-;:....,;.e~r d:x.: 
,... a• raled• MWınl..... ...... .. r• ırt 11111 lasllll . . • . ... ~ • .,..er .... 
• Uru ftlihnit ._ Mı k•Te el• Deftet .......,_ ._,. 1ııedıe .. nıa IJ'I -.yete iuiniana ederek .. 
...- takip 20/ l/1942 tLat ,........,. ...,.ın. tukta da ._ calmma ~ ot•LE•k •• No-

jG sa tin .ı-. 0 1chiund.m dlpto..adana w 'ı ıadaalana be et -.elerinial ...,....._k. ~allı· 
---- ... nlntlrd .............. Ka. na .... olduium m•tini .... 

t • , ..... ~ Jeli binM "J& T'1ıraada, ~ =ve=ll)'=' ::•==· :::::m--==-=--==--=-
ne kaim o mak &zere 20 ala ..,_ Vapıtollda ır.nferanalar lhti- ll.n. 
.... , ... illa ohmu. ~ N=• F' G•..ı Wtmll- Rll•I 

( 1941. 182) ha de Blndlataadan hareketi aüte-----1-.. -.. -.-.'-ll......;;...;,;;;;:,:. 1ae1 s6rillmlıtt. NlhaJ8t lqtlla ,,,....,. ~-- .._, ...... ~ v.....-. sttlntt ol- 1ayiat •erdinnitler, eeir1. ....... 
etap aalqıı& Rnranm ..,....._ lar, bü,ük lllİllter* ...... ...& 

... .,... .... 'Betik· ................ :ı.art.e ...... ...., " t ....... ele ~ 

... K&Jiçi m.halhai Ahbu.. •et• latifacle ederek facf1terenla ler vqa tahrip etmitlercl"ar. 

.p .-..,. ~ S aayıda 19'1 tein harp lcla,_, " ı.u ıa.... 86fiik ln811n la.ban Mkul• 
_... ik8 halen ... etw&· tdt .... rhk1ar batkında Ras1a ve rincl?D mOrellep olduiu eanılan 
• meçhul. 1 ıknt mlttefllderile adn '6rtl- kü~k düfman pplan hllen 

........ Hum. &t akemat ... •ihlın kararlar Yerilmeslni la- Binaazl timal 4c>itl hilseainde 
Jttlclfirllll tarahndaeı -'eybmize t.-.l tabiidir. Difer taraftan ln- bufunmaktadar. Bunllnn temiz. 
aÇllasa 21 lira S6 k""'f ecri mitil cilterenıa Uukfark, Orta Ye Yakm- lenmeei itine ..... eclilmekte-
clavumm tetkiki amımidaı 1&rk •e Şimali AfrJkadakl harp •a- eli 

Danca: 19/8/ 1941 tarihli dyetlerlne dair allbdarlar araamda 'Hudut ~da lardia ,... 
eeleecle hazır bul........ttiındaa .._..reler .._ .. ururtcllr. Ba kininde mUDferit yeni hir dfitaMa 
c1_,.... muameleden kaldınl- lllla!ııtnlere bıcflis Ortqark or - mevzii daha apa'4iilmiftir. 
••-• karar yerilmit ,,., hu kere ftlan bmaadenlle, •lndiııtan Bat- ..._L..- a-Llllal 

claTMllU takip ile 20/1 "1942 _. "-adanı GeMral WaveU'ln, Ak- ....-. --.. 

G 10 
. • -:ı- ....... Jd -.ı. ftJon baaManıaıa da lıtl- R---. JS (A.A.) - ltalyan 

• ... t IÇLD ..... 
0 u- rülerl ıGpheaisdlr. Kahfnde f nld- ordul• am...t lııl'mıaM•• S 71 

~--- __., süncle mah_!.eme· Ha Barlelfe Na11mam Waresfade ...... ..ı. tebliiia un= Jı! .. = ,.p"9ı• • .....- • Wllık-eler Dü .. rn .. w- plen yeni 
_......_ 11° .. _ L _ .... 1J8Mw*81d ..._. ....... mıhla kun•ırllı• la ._7eeile 

mn Orunur. BhMllatu ....,_.., ltnpp 8incUi lia)saiade Cebel tepai-
( 1941- '!.!?. JUÜtD ....ıainha, aua,.,. tinde ne ınarla ........,,.. t•ll•• et

rn..k ubr .,. _,__ 111.-bala, miftir. Ba te ..... • MihveT iM 
fl'ıi~:.... __ ..,. De ıncma toprakla" anam- lcineli .,.... .... ....... ..._ 

da lnahman dller' dnı.tl• 'tUiyet. lcüniilmfcl•. A ..... -W. Mr-
lerlıaln, lt..ıt Afrilmdakl ederin UlderiniD _... .-.ı. ~iı 

,..... ..... 
1 
....... _,... ~.,. ba lca,.lak tMnazlu IDU't'affakiyet· 

a., ..,_., turna tela alıueô Jftlf le _.., .. •Jıt ... SIAlt ..... . 
• .........._ - ..,._ lneelw..t lat ... ...-ı ........... w 

..... elwlılllr. colt .. abr 11& Soll- w 
Banll& .............. ..... 
..... 1 ... 1111 .. -.111 ... .... 

hava faaliyeti beklenmektedir 

istanbul Levazım Amirliğiıdtn verilen 
ha,.icı asker; ~ıtaatı ı!anları 

Bıı ı'u _.... ...._ ıı. U MI lara olan 480 tane bl7'k •e MM 
.._ kltlk kamıt 2/11942 cama «tlnl .-t U de Anllanda M. )1 V. 
S.taaaı.aa &~~ paaarlılda ..._ ahQC&Wr. l.ateklllena 63Jl 
11nllk lıat'l ._...U.U. "9111 •Üjtt.e pmlqou pl..a.rL 1809 ..... 
..... oı....ıı a.re •1" Qn talıplen de ıUJe edılebılir. C 1861-UIM) 

••• 
2000 ton multellf mnad naklettirilecektir. JC.p.h ...flıa 

...._.. 2/t/942 cuma tünü ... t 16 da Erzurumcla Aakert S.
bnalına Komieyoaunda yaptı.c.ktu. TUa.uün bedeli 44.000 lıra. 
ilk temınata •300 lirHn. Talipleria bnunl YeSiblar.le teklif 
aaebıplaaaa ihale •alindea 1ııir ..a ene& Komia7ona ver
releri. (IS97-1094l) 

••• 
........... .,. kurut -- ............ 10.000 .... 

labliliye ipi 6/ 1 /9•t2 ..aı günü ...a 11 de Ankaredll M. M. Ve 
Weti Satınalma KomlQ'onunda ...,..._ ~bilbneye koramut
tur. leteklderiQ 2259 lftlık kat'I --..tlarile bellı vakıtte Ko,.... 
JOD& sel.nelen. (1681-11417) ••• 

30 ton bru aoiaa abnacakbr. Ebiltmeei 10/1 /942 ala tü· 
nl eaat 16 da lzmitte Aakert S...,.lıma Komisyonunda :J•pıla. 
cakbr. Tahmua ~d.ıı 2900 lira. ilk tepıinab 180 &ad.. ~
lileria bnüue lat-yon etelindeki Aalı:m Satmaı,.a K~una 
ıc'meleti. ( 168S-11461) ••• 

600.000 kilo alıwcn ft)'a .... edana almac:aktu. K...ı. 
ar8a ekeiltmeei 28/)/942 çartamba günü 14 te ~ ..... 
Alked S.-.hna K_.,onuncla ,.,.caktn. T.._. .... b 
9000 ... iUL teminata 675 liradaı. Talip)enn bnd ı h+ıde 
teklif 1Mkw11lsnm ilaale •f••• im aat enel Ke•.-. ver· 
...&eri. (1611-114'J) ••• 

c..---.-.a
ARABACI 1 it ZI 

AltA IZTI ABI 
KORA SER 

hh. .• alıi ~ filmleri ıetirtnut .._ 

Ses Film MOes 

CUY u MAUPASSANTID -.i 
lLLY FORST. iLSE YUN~· OLGA TCHECHOY 

HE.lNRlcH CEORG - lLSE WERNER 

~MARİA ILLONA~ 
PAULA WESSELY 

-CDAIM 
Bu MM ..,mla • .._. müeibl fila 

•BAHAR GONCASI 
WILLY FRITSCH 

KOllEDYACO.AR aldl 
HILDE KRAHL - KATE DORSCH 

KRALLA DANS· lllrib laklı 
KIRMIZI ORKiDE • 1 8 EL l l 
OKY~US ALEVLER iÇiNDE 

.... ::=.ŞARK ve SES=-
Sinemalannda seteeek olan ba fibnleri daha '-fkalan 
decek " S E S F 1 L M alaftıiı zafer yolunda dn aclml 

•• .. •••••larile ilerlıyecekbr.-------

ŞARK 
m= ==• 

BEL AMI 
Bltb -alan d:a'Ju M 

latuhal Ha.... Muhalemat 
Mldlıllil ............ ,. be 
~ =aattaa lu1a melıııı=e••• 
bulunan 369 kurutun tahaili ... 
vumda: tarafınıza aönderilsıa 
...... ft Js.ı... aauha&erine ................ --- .... 
ır.a.attaa .......... , ı • meçlm-
li.Jeti ant...ıdeimda duı .. na_ 

.. _________ ~ 20/t/t94J p.& .. 
at tO ela ..ülemede bul......., 

•Joii- Del • ........ •• tebtıt -•amma kaim ohnü 
H• ..... iiiwl•ı ı ·- K U. lıl. Kanunuaua 141 

Hazme tarafmdaa Sah at iıtci ..del · .-cıhiace 20 ala 
met~M.ak SSNa..ta ............. ~ 
unulam a..t ~ .p&. ..._ (1941-516} 
cak .......... .. .... emıdsde 
da""-••• tledeıilea clPatiye 
kuaetıU. meçi.al laul•chiun
dan bill teWii iade eclilmit .W.. 
tu cihetle ...... NWipt m. 
rna •e müddeti .... u IS ... 
ol .... na mabla•meae .._ ..
rilmit olmakla 7evml .-akımı 
olan 1O/1 /942 tarihinde _, 10 
da mahkeme~e bizut ıelııııaMI 

1 
111• .... 
etlea * . ...... ~ ..... 

tlll'.Y ........... ' E 111•._ ........... , ... 
n• •••> 

nY• bir •ekil aöndeın a5 ---=:::::wıı----===::111-
ebi takdirde da,,_. ~ tlta&a- -.ı.
da .Uılacaimci- • ...,_ ...- nbt _ ... 
••mana bira oı..ü lrıe lln • 
••. (41-19'7) 

T..,_ 
~ .•.••••. çq... Süriidl cW.U...~ ..... 44219 
LALE ••••••• GllYerirl ~abıati • • • • • • • ....... 4'59S 
MELEK ....... Vede ~ c'4'••• ..... - ~ 
SARAY ••••• Karna.al Kralic;.ei ••.••• , ••••••• 416S6 
Al.KAZAR .... Şimal F.bpreei (Jt -...) . . • . . • • • 41S6Z 
!UIAMRA •. Cenç Atıklar c Taıq.ı. C-.. • • • • • 41 MI 
SiS ...•••••• Kaclan A~ • • • • • • • • • • • • • • • • 49 69-' 
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YILBAŞI 
için en mükemmel 

ve en makbul 
•••hediye••• 

Türk Tarih Kurumu için muhtelif cins 
hu rufa ve hurufat kasası alınacak 

Türk Tarih Kurumu 
Başkanhsından 

KaPUmumas tarafıa4aa tunalm akta olan matbaa içıa puarlıkla 
-ht.elıl cina hurufat de hurufat kaauı •• dıter levazım aatın alına
cak ır. Muvakkat teminat 1500 liradır. ihale 5/İkıncıkinun/1942 pa

sunfl uat 16 de lstabbulda Maarlr matbaasında bususl Ko
-~a huzurunda 7apılacaktır. Fenni f&r1rlameler latanbul Arkeoloji 
Mlzelerl Umum Mudurluğünden al ınabıllr. Talıplenn ihale gunu mu4 
.,,_ uatte Maarif matbaaında b ulunmalan uı, olunur. (11467) .. , 

-AYANLAR ve BAYLAR~ 
ki ırırtı 
tvlmuıtrmıııde d•ıma KADIN •• ERKEK kol, ceb saatleri, meaa. 
VaTııı. :~ i :-tıen. al&ın ,,. pllUa nlten yiizülden, kıymeUı taılarla 
••· oij' : K •e PLAKLAR •• yenl cŞevalıye> yüaük.lerlnin &eD-
~... ·g d lerınl buJundurduğu muzu bildırmekle .. ref duyana. 

ve Bayramlık Hediyelerinizi 

INGER 
Saat Mağazalarından 

Tedarik ediniz. 
fSTANBUL, EMİNÖNU No. 8. 

O.-: 

Z. SAAJMAN 
Baıtntaamıaa. Cameıbqı Hanı. 

7 e..kli 1 laarita n 72 clevletin baodıralarile 320 aahıfe en 
....... ~ualar n mükemmel bir muhbra defteriyle 

HAYAT TAKViMi 
.. Hayat takviminİI\ taklitleri vardır. Aldanmamak için 
(HAYAT TAKvlMt) adına ve (MAARiF ktTAPHA
-..1) • -• dikkat edilmeai. 

D e v le t D e m i r y o il a r ı l 1 a"n 1 a r 1, . 

llaba•men bedeli 30000 hra olan 40 ton Sinyal telt 9 ıubat ı 42 
~ sOnG aat 11.30 da kapalı sarf uuUl ile Ankarada idare bı
JaUanla aatın alıaacaktır. 

B• ... cırm•k ı..ti,enlerla 2250 llralıt muftkbt temanat ile kanu
._ taJia eWti ,,.iblan •• tekliflerild Ap1 sta ıaat 1' 30 a Udar 
........,_ Relal tiae ftnlleleri l&aım dır. 

..... ,......, ıot brup Ankara ,,. Baıdarpefa ...,..erinde ... 
.............. (11868) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Afirılarınızı Derhal Keser 
lcobmda gürıda 3 kaşe alınabilir. Her gertle Pulla kutuları ısrarl4 istegini% • 

. ..ı.. . . -

BAYRAM ve YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 

Vişne - Çilek • Portakal 

Mandalina-Turunç-Muz 

Beyendik • Nane - Altın 

K LE 1 ' 

VE 

Sipahi - Samsun - Çeşit 

Boğaziçi - Yenice - Gelincik 

Serkldoryan - Baframaden 

G A 
TAVSiYE EDER 

Devam ı llir Hatıra 1emin Etı ek lstıyorsanız 

BAYRAM ve YILBAŞI • • 
ıçın 

KIT AP be~ edinız. Kitap, kültürlü bir İManın 'Yerebılec eiı hediyelerin 
Yaba1& ai intihap edilmif olmaaa lazımdır. 

batutda 

Siae SÜHl bir'"'9 lritap ltahrlatıyOrua; 

eelir. 

Y- klieikleri: E\ononılt Tarih IJ A "d'"4 8i 1 
SopA°'*9 &O Kr. Fel efe Tarıhı Weber 200 • 

AntlgoH 
Elektra 

• li • Hukızt Fe :s fesi dersten 
• 40 • fdaı n n Kaıal Mürakatıe.a 

G Dei Veeo~lo 200 • 

• 40 • İslam Ansıkloped111 r-Vl 
R Bo11JIM<fj 170 Kr. 

Kral Oidıpu 
Oidıpua Kololloe'ta 
Phlloktete. 
Trakb!a J[adınlan 

her ctiı JOO ı 
, iO • Ke,t- El-Zunun 
• 40 • KOrevi Astronomi w M s~ 
, Si • Muasır Fran11a Pıfkolojlıl Dıo.UAatı•ere 

UIİllce 
Delıllle Metbi1e 

A4amed 
Kadınlar llektebi • 
Kırmm Ye Sı1ala (eDt 1) Se.wdW 
Vidldeki Z.mbü Baı.a. 

AJm.. ldUideri: ....... ................................ 
Aclemoit• 
Altınordıı De•letine iı' 

Metinler 

Anormal Çocuklar 
Art!• KıJuun 1-0 
BOyiik Ekonomtatler 
Celilettin Uare&emf&tı 
Ceng1ahan 
Cenubu Garbi Anadolwda 

TiJrk M1mamı 

ll.~ 

l. Haklot ,.,,.,,... 
A . Blfıef 

p G-aAü.g 
N Aeı"' 
H Lamt 

.. . 
60 • 
60 • 

100 • 
lli • 

• • 
ın • 

!it • 

81 • 
160 • 
250 • 
61 • 
80 • 

360 • 

Çocuk Pa hologte'11nde 
Terbıye Hatalan 

Çocuklarda Blyolojık Bllgıler 

Dr 1"-rW<i1•1t•ı 80 • 
Dr. J. Broek 160 • 

Muhanımed'ln Ha1at. 
Napoleoıa 

PaaUlrun Hayatı 
8oe7ahım •e Sos7aJ MGca

defelerın UmumJ Tarihi 
Tı1atro Tarıhı 

DenrutıghtMn 

E ~d"'to 
T>r.R. V Rcwı.t 

~Mttl u.._ 
B. rıı,.eel ................... ············· 

YaYnllanm:S içia birkaç eeer: 
Anne111ıa 7enı masalları Jlııud L~ 

Aıı Maya 1 Bı.n.ıd• 

Apr So1ırunculaı-1 JI ı(f r 
Ba1blçe Şa~ırı Blf"İlt 
Bir 1u• .. ın prba 1ti Sa,,.. 
Burlı /ff~t HcıliM 
Destaa r 1ı Naşu 

Givur imam Burltan Co.U. 
Kaptan Magonun 

&'fizeıtlerl 

Kız 1 Çatlı~an 
K ç k Erkekler 
Ne rlnın Oç elblaeli 
Tanh Utandı 
v~ı Hus111 
Yaman 

L Cet/ta.. 
N ılıat Sa.N 
Lowiao A leoU 
tltıltt F'alu-i 
Alı Zultt.u 
Re tıt Nuri 
Vtufı Malt.(r 

Bu Kitaplar Maarif Vekılliği yayınevlerinde ve diğer kitapçılarda buJunur. 
( ll296) 

1000 • 
20() • 
120 • 
ı o • 
220 • 
J.40 • 
400 .. 
!!O • 

!O • 
125 • 

20 • 
35 .. 
70 • 
25 • 
30 • 
30 • 

80 • 
45 , 

110 .. 
5 • 

115 , 
20 , 
4') , 

Sahibi : Z T EBÜZZ/Y A 

Netrlya\ Mudflrü : C. BABAN 

Baaıld 11 ,.r: alatked BBÜZZIYA. 

a k 
isteyenlere: 

Emlak ve Eytam Halkasından: 
Emlü utm almak iltiyenlerm •nbmna müracaatla puar
ldda •tılacak em1ik lieteleriai t.lkilr etmeleri ilin o._.,, 

cl015h 

'st. Deniz Lv. Satmalma Komisyonu ilanları 

Şamandıra llhnacak 
l.tanbul limanında büyük ııemHerin bailanmumda kullan .. 

lan ana tamandıralar tipinde nya bunlardan biraz küçük eb' at •e 
mukavemetle pmandıra alınacaktn. 

Ellerinde mevcut bulunup da satmak iltiyenlerin 6 ikincikl· 
nun 942 .ah günü ak.pmına kadar teklifte bulunma\ n ve daha 
fazla m•l'hn•t almak iKİJ'..&eria ele ha riJ1 __.. ... tJ.n-ie 
Kuunpapda bulunan Komasyona mürlleaat etmeleri. c 11375• 

••• 
1 - Beher kiloaunun tahmin edılen bedeli cS l :t kuruf olan 

cS0.000> kilo pirincin 7 Jkinciki.nun 1912 çarf&lll'ba ıünü ... t IS 
te kapalı zarfla ekailtmea.i yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı c 1912> lira c50:t kurut olup prtnameai 
her uün Komisyondan c 128> ku ruf bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve aaatten bir aaat evvelıne ka• 
dar hazırlayacaklar1 kapalı teklif m•ktuplarını makbuz mukabilin. 
de Katımpaf&da bulunan Korruıyon BatJcanlığına vermeleri. 

el 11S6• 

Devlet Denizyolları ltletme 
Umum Müdürlüğü llinları 

IZMIR SÜR'AT POSTASI 
1 - 25 12/941 den ıtlbaren ıt'an ahlre kadar İstanbuldan 

peroembe gwılera kalkmakta ol•• Jaınrr 1Junci ılrat poataaı 1apıl
mıyacaJttır. 

2 - 28/12/9(1 tarihınden itibaren, 1ktnel •rat poetaaınıa 
7apılmadığı muddetçe, lzmır bl rınci aürat poataaı İatanbuldaa 
aaat 16 yerine 13 de ka kaeak .,. gldit ve clönüıt• GetıboJu Ye Ça. 
nakkaleye uğrayacaktır ( 114491 

Sümer Bank Umumi 
1V1üdürlütiiaden 

1 - Bankamı& tarafından kurulmakta olUi r.tmı.aıana d....W 
pencere ve kapı ımalitında kul anılmak üzen •lf~ ........_ ., .... 
100 ton koşebeot •• 75 ıoa Te dem ırine UuJ1q .. ~ 

K.ötebea4 10/30/ I 10 t.. 
.. 

Te demirt , . 
• • , . 
, . 

16/36/' 

"''''"' '61'6/ I 

I0/50/ I 

H/30/' 
35/35/ ',I 
C0/40/ 5 
45/'6/ 5,I 
i0/64/ 6 

• • 
IO • 
11 • 
10 • -100 
== 
il • 
15 • 
11 • 
10 • 
10 • ,. 

2 - Koteben• Ye demirlerinin ıunert 2 metreden ·~,..!'l~ 
tır. Metrede bı den •• delıtı ve pu ııa olmak prtile L bi ok balcım
hm da kabul edilecektir. rç dil 

S - Koaebend •• te demiri D e•let D 
btrlndo tesl m dılecek ve ngo9 tar tı11 te eli 

( - Bırer tondan qatı olmamak ıart 
bul ed lecektlr. 


