
Borçlar kanunu ile kara 
ticareti kanunundaki hüküm

leri birleıtiren bir kanun 
layihası huırlanıyor 

------------------------------------
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Yeni harp 
sahasında 

ve 

Politika alanında 

Japonya konuşup danış.malan 
sürüncemede bırakarak glzllden 

Japonlar 
2 lngiliz 

dritnotunu 
batırdılar 

gizliye hazırlanmış. Amerikayı Batirılan gemiler Prince 
birdenbire baskına uğrattı. De- of W alea ve Repulse' dur 
mokrasilerin değişmeyen usulleri • -

de milletlerarası hukuka, Devlet B" •.ı.t• l .. 
alışverişinde eski ahlAk adabına ır ın ıma e gore. 
hA.lA inıınma.k, herzaman hazır· ( King George 5). 
~ksız bulunup sonra da şaşırmak.. zirhlıaı da batti 
ilk teşebbüs kudretini karşı tara--

PERŞEMBE 11 KAmuıuevvel 1941 

Genç hukukçu1arın iyi 
yetişmelerini temin maksa· 

dile deniz ticareti kanu· 
nunda tashihler yapılıyor 

Sahibi: Necmeddin Sadalt - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

King George Harp 10 sene 
zırhhsı sürecekmiş 
batmadı 

Diğer iki geminin müret· 
tebatmdan 600 - 700 

kiti kurtularak 
Singapur'a geldi 

Japon bahriye sözcüsü· 
nün Japonlara tavsiyesi 

Tokyo 11 (A.A.) - Bahriye 
sözcüsü muharebenin on sene 
sürmesine hazır olmalarmı 

Japonlara tavsiye etmiştir. VlchT 11 (A.A.) - O. F. t: hıglllı:
lerln KJng ~e 5 zırhlısının batı$ 
ha!kkındald habeil dotru çıkm~tır. ~,_..., __ _. _______ ~ 

ta bırakıp müdafaada kalmak Toıkio 10 (A.A.) - İmparator-
~ .. luk umumt karargahının deniz fU• , 

olduguna gore Ja~nlar ilk ham· bee bildiriyor: Uzak Şark lng:ild 
Sina'apur ıt (A.A.) - Batan 

Repulae ve Prince of Web zırblıla· 
nndan 600 - 700 kiti lmrtanlmıt, 
bunlar Singapur!a varabilmİflerdir. 

Almanlar 
kış için 

yerleşiyorlar 

lede haylı şeyler kazandılar. filoau, 9/10 Jlkkanun gece.i Singa• 
Amerika Reisicümhurunun da p~rdan çıkarak Malezya yarımada• 
nutkunda gizlemediği gibi, bir Sl Şı.rk sahili boyunca seıytıotmeğe 
kaç günlük harp Pasifik'te Ame- başlamıştır. Çarşamba günü saat 

. . . . 10,30 da filo, Japon deniz tayya~ 
rika ile Ingiltereye karada ve de- relıerinin hücumuna uğramıfbr. 
nizde haylı ziyan verdi. Repulse kruvazörü, bombaların 

Japonların hedefleri yavaş ya- isabetil..: derhal batmışhr. 

vaş anlaşılıyor. 

Asıl gayeleri Çin harbini çabuk 
bitirmek için Birmanya.dan ge
çen tek yardım yolunu kesmek, 
bu suretle Hind.içini gibi Tayland 
adını alan Siyamı da işgal etmek 
ve nihayet Hollanda Hindistanı 
denilen çok zengin Sumatra, 
java, Borneo adalanın ete geçir
mektir. İşin hül~sı, Japon dı\
vası Asya hakimiyetidir. Bu hA.
kimiyeti almak için, İngiltere ile 
Amerikanın oralardan uzaklaş

maları lazımdır. 
Japonya, karada, deni~de ve 

havada bu iki kuvvetli devletle 
uzun uzadıya çarpışmayı göze 

Prince of Walea zırhhsma da 
bomba isabet etmif ve gemi :i.k.ele 
tarafma yatmııttr. Zufılı. buna rağ
men kaçmağa çalııınıpa da aaat 

(Devamı aahife 2 sütun 1 de) 

Malaya'ya 
yeniden 

asker çıkarlldı 
Birmanya hududuna 

mühim Hindli 
kuvvetler geldi 

almadan önce Amerik:"a ile İngil- Singapur 1 O (AA.) - 1 O İlk
tereyi ne denizdenı ne havadan kanun öğle tebliği: Bugün erkıenden 
harp sahasına gelemiyecek kadar düşmar.. Malezya şimalinde karada 

ve havada faaliyetlerine devam et-
.Uzak tutmak istiyor. miş, fakat fazla terakki kaydedeme-

Asyada ve Pasifikte mesafeler miştir. Japocılar, M.alaya'nın prk 
çok uzundur. Bundan dolayı sahiline Kuantan'ın tam şimaüne 
Uzak Şarkta menfaatlerini koru- Singapur ilıe Tayland hududu 'ara· 
mak isteyen Amerika Pasifik Ok- smda yarı yola asker çıkarmağa te• 

şebbüs etmişlerdir. Bu kesimde Ja
yanusunda kendine bir sıra deniz poolarla çarpışmalar olmaktadır. 
ve hava üsleri yapmıştır. Düşün- Rangoon ı o (A.A.) - İyi ta
meli ki Amerikanın garp kıyıla- limli modern silahlarla ve hususi 
rında San - Fransisko'dan Çin motörlü taşıtlarla mücehhez Hind 
salıillcrine, yahut daha cenupta piyade takviyeleri gelmiştir. Bu kı-

talardan büyük bir kısmı, vaktiyle 
Malaya yarımadasına kadar 75oo H:ndistanın şimal doğu hududunda 
milden fazla yol vardır. Harp esasen ateş hattına girmişlerdi. 
gemileri ve tayyareler Amerika Tokyo bombardıman 
limanlarından kalkıp bu yolu 
geçerek Asyada harbedemezler. edilmedi 
İngiltere için de böyledir. Mcsa- Tokyo 1 O ( A.A.) - Birleşik 

Amerika tayyarelerinin Tokyoyu 
feyi kısaltmak için Amerika ve Kiushu ve Formoz adalarmı bom· 
İngiltere, Pasifikteki adalarda, baladıklarına dair olan Amerika 
yahut Asya kıyılarn:ıda gayet radyosu haberlerini Domei ajansı 
mükemmel hava ve deniz üsleri yalanlamaktadır. Harbin bidayetin
kuımuşlardır. Pasifik ortasında, denberi Japon arazisi üzerinde bir 
Amerikadan iki bin mil mesafede tek Amerikan veya İngiliz t<eyyaresi 

~örülmediği Japon resmi kaynağın
Honolulu adalan, Asya kıyıları- dcın bildiriliyor. 
na daha yakın Guam adası, n1· Işıkların eöndürülmesi ve tayya
hayet Çin Hindistanı Şarkında Teye kar~. müdafaı. için lazım gıelen 
Filipin adalan, Çinin cenup kı- bütün tertibat alınmıştır. 
}'ısında Hong Kong, İngilizlerin Tokyo l O (A.A.) - Deniz umu· 

mi karargalı.ının tebliği: 38 Japon 
Uzak Şarkta en büyük deniz ka- tayyaresi kaybedilmiştir. Hiç bir Ja· 
pısı ve kalesi meşhur Singapur pon gemisi kaybedilm<emiıtir. 
limanı bu başlıca üslerdir. BU· Sanfranıisko l O (A.A.) - Bu 
nun içindir ki Japonya, ilk günü sabah saat 2.25 de Sanfransiskoda 
buralara hücum etmiş, bu üsleri hava tehlikesi işareti verilmittir. 
ele geçimıeye çalışml§tır. Mahallt radyo istasyonu aıumuıtur. 

Son gelen haberler bu yerlerin 
Alarm yanm saat devam etmiftir. 

bazılarında Japonılann karaya 
ayak bastığını ve çarpışmalar ol- .. :1.k k a •I e .-a 
duğunu bildiriyor. Muharebelerin Modanızın geçm em eai 
neticesi şimdiden kestirilemezse 
de bu üslerin, Japonyanın eline 
geçmesi Amerika ve İngiltereyi 

. . 
ıçın ••• 

Uzak Şarkta en değ'erli hareket Batta muharrirler olmak üzere, 
basamaklarından mahrum bıra- ey bütün münevverler! 

kı ise .1 .. .. bir üs Yeni nesil. okullarda yeni terim
r, Japonyaya 0 çusuz - feri öğreniyor. Halbuki siz. «1abık 

tünlük temin eder. Bu bakımdan, aatılah.lan istimal» buyul'llyonunuz. 
Pasifik harbinin başlangıcı, bü- Kendi çı.karmızadır: 
yük Demokrasilerin göğUs gere- Modanızın pek yakında geçme-
cekleri ağır ve uzun güclükler sinden ürküyorsanız, her yıl okuyu· 
belirt' • cular arasına katılan genç1erin aDiı-

ıyor · . yacakJan sözleri kullanmak. dil dev· 
Harp bu şekilde başlarken PO· rönini kollamak zorundaaımz. 

lltika alanında da merakla bek- Böyle yapamıyanm gÜn geçtikçe 
lenen gelişmeler olmaktadır. İlk okuyucusu azal~cak; bu çeşid mü

nevverler antikaya dönecektir. 
Necmeddin Sadak Ancak yeni nesle uyabilen. ile-

<Devamı sa.hife Z sütun G da) rinin ııdamı olacak! 

Londra 11 (A.A.) - Prince of 
Wela Zll'hlısmda bulunan Uzak Şark· 
taki lngiliz donanması kumandam 
amiral Tomas Filpİ$' den ıimdiye 
kadar habeı- yoktur. 

Londra 11 (A.A.) - Reuter ajansı-

~~ =
;;:ı~- nm denizcilik muhablri bildiriyor: 

Prlnce or veıs ve Repulse harp ge-
milerinin batması yalnız donanma. 

Sovyetler mühim bir 
demiryolu merkezini 

ele geçirdiklerini 
b ildiriyorlar 

faponlarm batırdıklan Ud İngiliz dritnitu: Yuka.n.cla Prince of lçln değil, Uzak Şmctald askert durum 

Wales, aşağıda Repulse 

Japonlar 
Filipin'e 
çıktılar 

Manilla boıaltılıyor, 
Guam adasına da Japon 

kıtalari çıkti 

Tokyo t O (A.A.) - Japon im
paratorluk " karargahının tebJiğj: Ha
va kuvvetlerimizle iı birliği yapan 
kıtalanmız Guam adasına çıkmış
lardır. 

Japon kuvvetleri l O iıkkanun sa
bahı Filipinde karaya çıkmıştır. Ha
reket süratle ilerliyor. Japonlar pek 
az kaytp vermişlerdir. 

Manilla ho§altılıyor 

B. Hitler 
Berlin'e 
döndü 

Rayhiıtağ'ı toplanmaya 
davet etti, bir nutuk 

söyliyecek 

Bük.reş 10 (A.A.) - Rador alansının 
Berlin mulıa.blrliı.1n bir telgrafına gö
re, B. Hitler Berllne dönmüş ve 
Rayhştag bugün için 1çtl.ma.a. devet 
edilmiştir. Führer bu münasebetle 
Almanyanın yeni ihtllAf karşımndaki 
hattı hareketini bildirecektir. Umumi 
surette zannedildlğine göre bu hattı 
hareket sarih ve üç~!l pakta uygun 
olacaktır. 

Berlin 11 (A.A.> - Rayştag meclisi 
bugün Orta. Avrupa saatile 14 te top
lnnacaktır. Müzakere radyolarla neş
redllecektir. 

Fransız - İtalyan 
müzakeresi 

Manilla 1 Ô (A.A.) - Japonlar, 
donanma ve hava kuvvellıerinin yar· 
dımı ile Filipin adalarından en bü· 
yüğü olan Luzon adasına asker çı• 
karmışlardır. Bundan evvel gecele· 
yin adadaki hava meydanları bom
balanmış.tır. Manilla halkından 400 Torino ıo (AA.) - (Stefani) İtalya. 
bin kişi boşaltılmaktadır. 200 bin Hariciye Nazın Kont Ciano, Torlno'-

da Fransız .Başvekil mua.vini ve Ha.-
kişi civar dağlara iltica etmiştir. riciye Nazın ııin.1.ral Darlan'la· görüş· 

Yine Filipin Adalarından Minda· müştür. Görüşme İtalyan ve Fra.nstz 
nao ve Bibang' a da asker çıkarıl- mütareke · komisyonunun · toplandığı 
mıştır. Bir beşinci' kol şebekesi mey• Madama safilYlllda olmuŞtur Kont 
dana çıkarılmıŞbr. ·Son 24 saat zar• Clano buraya sa.at onu kırk beş geçe 
fında 25 'bin Japon tevkif edilmiştir. gelmişt.1.r. Btnız sonra timlral Darlan 

V:ısington 10 {A.A.} - Harbiye N - ile refakatindekller gelmişlerdir. 
zareti Luzon adasının garp sahiline Torino 11 (A.A.} - Amiral Darlan 
Japonle.r tarafından yapılan taarru- ile kont Ciano arasındaki görüşmede 
zun Amerikan kara ve deniz kuvvet- amiral ve yanında.kiler Fransız ünlfor
lerl ta.rafından geri püskürtüldüğünü masını giymişlerdi ve nLşanlannı tak-
bildirmektedir. m~Iardı. 
•nı••••1t11111ıınınuı11ttt•••"u••••nınnı11tıııuıı111111111111uıuıııı1111tıııınıuıııırıımuıııuJHlllttlt11111ııuıııuııııı1ııuııtıt1ın11• 

- Allahaşkına giyme şu şapkayı!... 
- Çirkin mi~ .. 
- Değil amma mülga pastala~ hatırlatıyol'J-

lçln de büyük kayıptır. Bu gemllet 
her hangi Japon donanmMlle boy öl
çüşebllirlerdl. İki geminin nuü battı
tına dair henüz fazla mal.Omat yok
tur. Mürettebatlanndan bir kısmının 
kurtanldıltı ta.hmln edlliyor. Şlmdl tn
glllz donanmasında hizmette ve in~ 
halinde 19 harp gemlsJ. vardır. Bun
ların arasında kırkar bin tonluk Llon 
ve Temeralre 1943 te, dlterlert 1944 te 
bitecektir. 

Japonlar 
Filipin'de 
ne·rliyorlar 

Malaya yarımadasında 
Kota Bahru'yu ele 

geçirdiler 

\'ichy 11 (A.A,) - o. F. t. : Japon
l~r Filipin adalarından Luzon'un şi
maline asker çıkanru.şlanlır. Burada. 
iki mıntakada cenUba. doğru ilerliyor
lar. Malaya yanmada.sında. Kota. Bah
ruyu işgal etmişlerdir. 

Tokyo 11 (A.A.} - Domel ajansı bil
diriyor: 

Fillpin adalarında. Amerikan kuv
vetleri 38 bin kadar tahmin ediliyor. 
Bıinlardan on sekiz blni general Mac 
Arthur'ün kumandası altındadır. Ja
pon tayyareleri ağır darbelet 1nd1~ 
ve şimalde Amerikan mukavemeti kl
nlmı.ştır. 

Japon paraşütçüleri 
l\lanilla 11 CA.A.) - Manilla.'nın 

320 kilometre şlmalinde Vika.nd'da. 
düşman paraşütçüleri yaknlanmıştır. 

Londra'dan gelen 
haberler 

Vlcby 11 (A.A.) - o. F. İ.: Rus cep
hesinde mevzii muharebeler oluyor. 
Almanlar kışı geçirmek. lçin yerleşi
yorlar. Bu esnada bazı ehemmlyetsı. 
mevziler bırakılıyor. Fakat mühim 
mevzller muhafaza edilmektedir. Bun
lar müdafaa edilecek ve icabında Uerl 
hareketi yapılacaktır. 

Sovyetler Elets'i 
zaptettiler 

Londra 11 (A.A.l - B. B C.: Sovyet 
ordusu Moskovanın 360 kilometre ce
nubunda mühlm bir denıiryolu mer
kezi olan Elets'i ele geçirml.ştlr. Bura
sı, ayın Uk günlerinde Almanlar tara
fından zaptedilmiştl. Sovyetler bura
da 2 Alman piyade fırkıısının mıha 
edildiğini, Almanlo.nn ı2 bin ölü ve 
yaralı bırak.ttklarını bildiriyorlar. 

Kallnin'de şlddetll çarpışmalar olu
yor. Almanlar .şimal varuşlannın bir 
kısmından atılmışlardır. Cenupta Hnr
koftan 40 kilometre rnes:ı.fede muha
rebe devam ediyor. 

Sovyet tebliği 
Londra 11 {A.A.> - B. B. C.: Gece 

yarısı Moskovnda neşredilen Sovyet 
tebliği: İlkkanunun onuncu günü bü
tün cephede çarp~alnr devnın et
miştir. Moskova bölgesinin müteaddit 
kesimlerinde ve cenupta Ruslar birçok 
kesif nüfuslu merkezleri z:ıptetmi.şler
dlr. 

Libya'da son 
vaziyet 

İngiliz kuvvetleri garbe 
doğru ilerliyor 

Londra. 11 {A.A.) - B. B. C.: Uzak Lond.ra 11 (A.A.) - B. B. C.: Brl· 
Şarktaki askeri hareketler ha.kk.ında tanya. kuvvetleri Orta. Şarkta mühim 
alınan haberler şunlardır: Japonlr mu!a!fakıyet elde etmişlerdir. Alman 
dün Fllipln adalarından Luzon•un ve Italyanlann müsta.hkem mevk.lf 
garp sahlline asker çıkarın.at istenıiş- olan ve blt' tayyare meydanı bulunan 
!erse de ağır zayiatla. tanl~Ier- Eladem ele geçirilmiş, Tobruk muha.
dir. Ma.amolih adanın şimal sahllln- saradan kurtanlmı.ştıc. General Rom
de bir yere asker çıkan:ıuşlardır. va.- mel acele garbe çekiliyor ve ardcı 
şington'da neşredilen resmt 00\>liğde kuvvetler ta.kl:p hareketini yava.şlat
Japonlann kuvvetli donanma. hlı:iı&ye- ma~a çalış.ıyorlar. Inglliz kıtalan şlm
slnde büyük kuvvetıert çı.k:ardıklan, dl 80 kilometre garpte A.kroma.'ya 
mühim hava. hücumları ya.ptıklan bil- doğru Uerllyorla.r. Bardla - Tobruk 
dirilmektedir. Bu hücumlar blJlıas.w. arasında. temizleme hareketi devaın 
ManlllA.'nın şlmallndekl Kavit deniz ediyor. Gambot'ta. büyük levazım ha.
üssüne karşıdır. sara. ~. 27 ta.n! ve blr tamir 

Siyam hududu boyunc& Ja.ponla.r atelyesl ele geçlrllm.lştlr. 
mühim bir llerleme yapamamışlardır. 

Maıa.ya'da Japo~ tank kullanarak Mu••thı·ş rakamlar harekette bulunuyorlar. Bu tanklar-
dan yedisi tahrlp ed1lnı4tir. Felemenk 
taya.yrelert yardım için Felemenk Hln
d.istanından gelm1glerdJr. 

Hong Kong'a. karşı yapılan hücum
da Japonlar lleri hatlara gtrm1{Ierdlr. 
Hücum. şimdilik durdunılm.Uftur. Fa.
katı tazyik devam ediyor. ÇJnll.ler bu 
tazyiki azaltmak için Honk Kong'ım. 
19 kilometre şimall ga.rbtsındekl Ka.n
ton'a. hücum etmeğ'e ba.şlamışlal'dır. 

Nevyork limani açıkla
rına mayn döküldü 

Londra 11 (AA) - (B.B.C.) 
Nevyork limanına yakın sulara 
mayn dökülmüştür. Amerika. Pa
sifik sahillerini müdafaa için Kana
da ilıe birlikte tedbir almıştır. lki 
tarafın askeri vasıtaları nerede lüzum 
varsa orada kulianı)aca~taır. 

B. Rooaevelt 6,5 milyar 
İngiliz liralık tahsisat 

istedi 

Loodra l t (A.A.) - (B.B.C.) 
B. Roosevelt .-ilah yapmak için aarf
edilme.lı: üzerıe altı buçuk milyar ln
~iliz liralık tahsisat istem.iştir. Ba 
büyük tahsisat sarfed..ilecek paranııt. 
birinci kısmını teşkil etmektedir. 

İngiliz kabinesi de bir 
milyarlık tahsisat istedi 
Londra 11 (A.A.) - Hükumet 

harp masrafı için 1 milyar İngiliz 
liralık tahsisat istemiştir. 
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( .. __ D_i_i:ı_1._G_e_c_e_k_i_v_e_B_a __ s_a_b_a_ı_ı_ı_~i_D_a_b_e_r_ı_e_r ____ ) 
Harp tebliğleri Milli Şef'in 

ziyafeti Alman tebliği 

~~.:h .. E :E Mutad ziyafetlere qm Japon taarruzu 
fakıyetıe pii*ürtülmöşttir. Düşman 15 iDden sonra 
ba mftnuebetle Jmlden tanıı S11at L- -1 ak •• tle d de 

Ucretli 
memurlar 

Barem kanunu daha 
faydalı olabilecek 

tekilde tadil edileceli 
==tll~D~~ıı:ene= ~ an&C sura evam e ıyor 
cepbestnln cenup testmlnde d1ifman IO Telefuala R . . A.bra to (Telefonla) - Ba· 
ukerl topluluklannı ve bart>e ha&ır A--.1 ( ) - em- ran kanununun tatbilcatmdtm alınan 
m.rhlı arablllannı Ye SoTJM hava mey- cümhur ..et lnönü·niin her sene L 
danJannı mile.wtr surette bombardı- mebuslara venneı.te olduktan mu- ihyada lngı·tizler aarbe dogv ru yeni neticelere gölle Da kanunu dafıa ib-
man ctml Ierdir. tad ~ b.. .,.. on beoinden 6 tiyaca uygun bir bale ptirmek mak.-
Düşman Moskova e\rafındaki ae.Ra- eonra befl..aeaiı talmün ed:ilmdt- bi •ı • h k • b ) J adile lrurulaıı komieyon faaliyetine 

da yaptıtı taamısıar net1ce8lnde ııa.- tedir. Geçen aenelerde olduğu gibi r 1 en &re etıne 8Ş ıyor ar devam etmektedir. Bilhıuea t>u ka-
va kuvvetlerimiz tarafından ehemml- mehaalar betm kısım bu ziyalotlere ıumw• tadil ~mek istenerı kıaan--
7etll zayiata uttatıınıl§tır. İlinen gö- çafnlacalclanhr. lan ücretli memurların vaz.İyetlerile 
Ju ştmruinde de dUşmruıa zayiat ver- Uaık ş.rldaı l zım 1ıelmektedir. Alınan haberler- alakadardır. Ücretli memurlara hiç 
dlrll~tir. MiJJ k Japon taarrau büyük bir aüratlıe den İngiliz zıriılJannm, yanlannda olmazsa, devlete lialğı jknaadi ve 

Afrika şlmall.nde şlddeW muharebe- • İ orunına dev~" ~iyor. Ja~nlar. bu .hava~- tayyare 1ıemiai bulunmadan yola mali müeseeselerde çalıpn ücretli 
lere devam edilmektedir. Alma"l Stu- kananunun tadili delci butihı Amımkan ilalerme hu- çıktıkları anlaşılmaktadır. Amerika mıı::murlar kac!Ar bir tekaütlük hak-
kıılan ne İtalyan tayyareleri. dili- Ankara ro (Telefonla) - Milli Ko- cum ediyorlar. Bu üsler Hawai, donanması yalnız bapna Japon do- kı tanınması ve 9enelik izin vaziyet-
:~~J7~6t~ =:~ !::: nmma Kanununu tadil edecek grup Walce, Midway, Cuam n Filipin nanmasına üstündür. Uzak Şarktaki ı~rinin ke11dilerine daha faydalı ola
Ellerini muvaffakıyetle bombQlamıt- enctbnen1 bugftıı de~ Ye la- adalanndadır. Hava hücumlarından İngiliz gemileri de lciııtılınca bu üs• bilecek bir şekilde tayin edilmesi 
lardır. Alman a..:ı tayyareleri Tob- .ıı,etllle deıNı!l e1mlftlr. Encftmen, sonra buralara asker çıkarılmasına tünlük bil.bütün artar. 81.na rağmen istenmektedir. 
nık yakınında 5 düşman tayyaresi ,.mı (bagOD} Mtia.h tıelcrar toplana- başlanmııtır. Dün gden haberler yer yer zayıf bulumnalan, birlik
diişürm&şıerdlr. ealltıf. Cuam adumın İHal edildiğini, Fi- tc: hareket etmek için hazırlık yapıl-

lipin adalanna asker çıkanldığıru, mamUtndan ileri gelmektedir. Dün 

J.aoon ıar 3 lngı·ıı·z Amerı·ka . Almanya diğer adalara da ihraç yapılmasının Londradan gelen bir telgrafta cJa-
bddendiğini bildirmektedir. Japon- pon ~UV?etlerinin tek kuman.da al• 

d t t b f d 1 lar bu sut1etle, Amerika kendini tında bulunması:. gibi bir üstünlü-

fi no unu 3 lf 1 ar Berlı·nde-'~ mubabı"rlenn" toplamadan. Uzak Şarktaki Amcri- iü olduğu kaydediliyordu. Bu mü-
&ı kan üelerini ele geçirerek bu hükQ- talaa, İngiltermin bir kumanda bir· 

(Baparafı l .lnel •blfed~) u ak ş rkl 1 12 ·ıkk... d 1 J.of,50 de dah"\ ba,ka tam isabet· memleketlerine metin z a a a lltuını kesmek liği :istediğini göetennek.tedir. En 1 anun a açı ıyor 
terle batmıştır dönmeleri bildirildi lietiyorlar. güzel iki İngiliz gemiainin kaybından 

Tokyo I O (A.A.) _ Japon Japonlar ayni zamanda Malaya sonra bu birllğin temini muhtemel· bmir 10 (Telefonla) _Egede tütün 
umumi lı:arargahmın genel kurmayı . yanmadaaana karp da harekete de- dir. 
bugün Japon harp gıemilerinin Lamıdra_ IO (AA.) - Bedin rad: vam ediyorlar. Dün yemden bu ya- Sark cephesinde: piyasaal ayın on ik1sinde açılacaJttır. 
L d yo.una •o- Alman bum il-eti mnaduwı ban noktalarına u'-er Şark ce-1..eainde vazjv.ette degıv·. Mi18'ah.!lll :korumak için mt»ıım ka-
ı-foagkonk limanı methalin e Saint• • •-. -ı ~ *'"' .,. 
Monace ismindeki Jneiliz karakol reisi. bugün basın topl~sı~da l>u· çıkannı,lardır. Bu mıntakalarda Bri- tiklik ıyoktur. ~ovyet kuvvetleri yer rarlar alııımışfu'. Yerli tırilnler. ~ti 
gemisini bahrdıklarını bildi ekte- lunan Amerikah mubabırlerı mem· tanya ve Japon kuvvetleri arasında yer taarruz edıyorlar. Almanlar bu Ziraat ba.nkasmm 1ştlra1dle 12 milyon 
clir. rm leketlerine dönmeğe dawt etmiştir. muharebeler devam ediyor. Lon- taarruzları tardettiklerini bilidiri~ liralık mal alacaktır. 

Ege tütün 
• 

pıyasası 

•Lt ile VBLi 
Japonlar niçin 

<larbeleri indiriyor? 

AJi - Amerikalılar CfU ka
dar cWıedici b1.taıyac11 bugün 
denizlere aeli.metleclik I • diye 
11dgraflan aaia aola 1>aeıyorlar. 
Elbet dü§1tlanlan da duyup ted
birlerini aılacaklar. • • Sen bu ite 
ne dersin) 
_ 'eli - Ne diyıcceğim) Şa,a

:nm. · • Eier Japonlar da. bu.kı
nı tertiplemedcn evwl: cCemi
lerimiz yola çıktı. Amerikarı üs
lerini haıfaç pamuğuna çevinne
ğe gidiyoruzb diye sağa eola 
radyolarla yaysalardı ancak bu 
kadar ppnhm. 

- honci bir aual: Şuraya bu· 
raya nMıI oluyor da kol~ca u
kıer çıkarabiliyorlar) 

- Tabii! Biz beyazlar o ada
lann isimleri ~nünde l\aritaya 
bakarken bile taıırıyonız ..• On
lara ite bu iaimler pek munis 
geliyor: U - Pey • Fu • Hone • 
Kong - Çong . . . Dili dönüp ad
resi f>nlahilmek Teya bulama
mak: meselesi 1 

:Ali.eli 

Yeni harp 
sahasında 

ve 

politika alanında 

J 

Bu tedbirin, Birleıik Amerikada· dradw. selen hir telgrafta cMalez· yorlar. M08kova raclyoau Sovyet 
lci Alman muhabirlerinin tevkif ve ya müdafilerinin vaziyeti oldukça kuvvetlerinin Tikvin·i geri aldıkları• Meclisin dünkü toplantİaİ (llaştaralı ı lnel •hHede) 

Loadra 1 O (A.A. Resmidir: hapeedilmif oldukları hakkında ae- güç görünmektedir> deniliyor. nı hildirmiftir. Tikvin, Le.ıingrad • 
İngiliz tebliği 

P.ince of Wales zırhlısı ile Roepulae len haberler neticesinde ahnnn• ol- Uzak C...rLtan -ı h berleri Vologda hattı üzerinde mühim bir Ankara 10 (Telefonla) - Meclisin önde Amerika - Almanya ve Ja.-
h k - ·· b ·---.. .,.. a •- en a n k"d" b ,,._....,. •-•--k...._..,_ ......... •-ıt ı:.rp ruv~zoru a.tmııtır. duğunu Alman radyow ilave etmek• en mühimlerinden biri de Japonla- mev 1 ır. ugw.uı.ıı ...,.,-.u ..... uıua uaau.a. 1 anı- ponya • Sovyet Rusya münase-

(Kıng George 5) tedir. nn, ilci büyük lngiliz harp gemisini Libyada: ::.a=~~iia:1n= ~e =~ı~c~ betten var. Japonya Arnerlkaya 
battı mı? J k b• • b• batınnağa muvaffak olduklarına Libyada lngiliz kuV"l'etleri Ela• rasına ve Türld,e ııe AlmanJa a.ra- sataşınca İngiltere hemen h arbe 

Tokyo 10 (A.A.) _ Tokyodan apon a ınesınİn ır ddirdir. iki İngiliz harp gemisi Ma- dern"i işgal etmişlerdir. Eladem sındakl mübadele tedlyclerlnln tan- girişti. Şimdi, buna karşılık, 
D.N B. ajansına bildiriliyor~ toplanbaı laya yarımadasının tark eahilinde Tohruk"un cenubu garbisindedir. zlml hakkındatt anlaşmalarla. bunla-

] •- 1 · · .ı.. - 1 B 1 ilizl · b ra ba~lı protokollann .. _ .... , .. ,_e alt Amerikanın da Almanyaya harp Bahriye dairesinin resmen bildir- Tokyo 10 (A.A.} - Kabine bugün apon -yyare ennın uııcum arına urasının zapb nı enn gar a 6 _.IAUI 

Cliğine göre, MaJezya sahili dvarxı· öğleden sonra BaşveklUn riyaseti al· uğramıy ve şiddetli müdaf- ateşine doğru yem bir ileri hareketine bat- laylhalan mllza'kere etmlıUt. Meclis ilAn etmesi ve bu suretle İngllte-
da Japon bomba tayyareler• tara- tında tevtaılde bir Jçt.tma akdederek rağmen atılttn bomba ve torpillerle ladıklarını gösteriyor. Alınan habıer- cuma günil toplnnacaktır. re ile Amerika arasında tam iş 
fından İngiliz filosuna yapılan taar- mtlblm. diplomatik meeele~r haltkın· hasara uirayualt batm11tır. lere göre Sollum mıntakuanda rnah- - - - ve mukadderat birliği olması 
ıruz neticesind .. cKing Ceorge V:. daH~~ ~e:11.ş~1r.dan ril Bugünkü c:lıeniz muharebelerinde aur kalan Mihver kuvvetleriıün va- İzmirde feci bir tren bekleniyor. Japonyanın harp aç· 
aaHıharp gemisinin batm•• olması e -~ m llve en tara- tayyare mühim rol oynuyor. Bunun ziyeti iyi değildir. ltalyan tebliği k 

..., nn Jatın sauau neşre<! ecetı za.nno- · · L-- ·ı · · d b d 1 ·ı· "'-' . v azaıı ması, bu bakımdan, İngilterede muhtemeldir. 1 kt d ıçın ıua.<p gemı erının yanın a tay· ura a ngı ız tazyuunın arttı1ıını 
Batırılan gemiler unma a ır. yare gemilerin.in de bulunman la· bildirmektedir. tmalr 10 (Telefonla) - Ballcapı- hoşnutluk uyandırmıştır. Fakat, 

Prlnce of waııes zırhlısı İngiltere· Uruguay Japon ~~~=!r:~:::ılf n:u.~ '!::curi~:: Japonyanın. ansızın tecavüzü kar· 
ntn en yeni drltnotıarından biri tdL alacaklarına elkoydu c k d d v • • k ı • k Iundu. 55 yaşında Halli adında blrl şısında tabıt olarak sillha san-
1938 seMSlnde inşasına b::ışlanılan bu Montevideo 10 (A.A.) _Uru- ·eza anunun a egışı 1 olduıtu tesblt edilen bu adamın bir lan Amerikanın aynı kolaylık ve 
gemi altı ay evvel donanmaya iltihak h'''-A-eti" J ı ki tren taza.sına utradılı tahmin edil berabe llkl Al h 11" etm.iŞtl. Prlnce of Walles'tn evsafı guvay wuuu apon a aca anna - r e manyaya arp - -
§Udur: Hacmi 35 bln ton, sürat! 30 mıı. el lcoymllfhJr. mektedtr. Tahtltat JapılJ7or. edip etm.iyeceğinf soranıar Wr. 

başlıca sllAhlan 10 tane 35,G Jık, 18 M '--ika h be • AdJA • •J t k•J At • • d b• k So t R U ,_..,,, tane 13.3 lük top ve hava daf1 topla- eJUJ ar gırmeyor 1 SiCi eş 1 a 1 IÇln e ır anun Galatasaray cinayeti vye usyaya ge nce, 15"'·~ 
n. mftrettebatı ı,500 klşl. tngııız do- Mmiko 10 (A.A.) - Devlıet lngilterede gerek Amerikada Rus-
nanmasmda bu tıpte daha 4 gemt var· reiai. Mebikamn harbe ainneırece- proİeSİ VÜCUde getiriliyor muhakemeaİ Iann Japonya ile harbe girişmesi 
dır. i:ini bildillDİf cicap ederse Mc&R- '.I On .sene beraber yaşayıp aonra 1.1- sabırsızlıkla bekleniyor. Sovyet-

Repulse'ye gelince, 191& da ln.p.smtL ka kuvvetleri yardım etmek bere nldıtı Mftemım adındaki t:adın.ı ı ı1 b ld bf dı d başlanılan bu gemi evvelA. zırhlı ola· 1ıöndenıecektir.:. d.cmittir. Galatasaray clvannda bir barda t.a- e n u yo a r an veya 8 a· 
eaktı. Sonradan zırhlı kruvazör ola- Ankara 10 (Telefonla) - Adli- hassa hukuk ilminin tedrisi bakı· banca ue öldüren Sal.im lle bu clna.- ğı olmamakla beraber, ken<lisine 
:rat inşası muvafık göıillmtıştftr. Umu- ye Vdcileti bazı kanunların tadil, mından gıın_s hukukçularımızın iyi yeti kolaylaştırmak suretlle suç ortal:- yardım eden d~vlete sataşan bir 
mı harbin sonlanna doğru hizmete Amerikada mevkuf tashih '9111 tevhidi üzerindeki çahpna· yetipnekri için zaruret hıuıl ol- Iı~dan maznun Ahmed Besim öz- düşmanın kendinin de can düş-
rtrmllJ, 1919 ile 1922 seneleri arasında İtalyan ve Almanlar lannı bitirmek ilzeredir. Ba cümle- muttur. guntin muhakemeleri dtin lkincl ağır 
tamir görmüşttir. 1932 de Jenlden Vqlqton 10 (A.A.) - Mftddelumu· den olarak Borçlar kanunu bü~üm· Vekalet Türle Ceza kanununun cesa mahkemesinde bttirUm.lftlr. Mu- mam olması mantık icabı sayı· 
esaslı tamir tdllmtş, bu tamir 3 11ene ml Bldole federal anat biirosunun lıeri ile Kara Tıcareti kapunundalci .. .. . . . hakeme neticesinde Salimin suçu byor. 
silrmüştür. Evsafı §Udur: Bacmt 32,000 b"k"ml . biri . b. k bazı hükumlermı de yenı battan sabit görülmüş sabıka.lan ve tahrik 
ton, silratı 31 mll, b3.1lıca sllAhlan s 2IOI Alman. İtalyan " lapon mevkuf u ~ • en e,ören ır anmı gözden gıeçirmit ve kanunun tadili- de göz önünde' tutularak on ild sene Sovyetıerin Japonya ile, geçen 
tane 38,1 llk, 18 tane 10,2 ilk top, daft bulmıdurdatmıu blldlnnlştlr. proıea hazırl~dır. Bu kanu~- ne lüzum gönnü§tür. Buna müvazi dokus ay on gün alır hapee konul- yıl Moskovada imzalanmış bir 
toplan. Mürettebatı 1240 k4f. İnglllı Çin Al ha lar arasında buibınne benzer h~ olarak huırlanmuma ih~ç basıl masına, 233 llJ'a atır ı-ra eeza.s ve d stluk 1 al Bu .. 
donanmasında eşi olarak Renown ge. manyaya rp kümlorin mevcudi,.eti, tatbik.atta. olunan adli sicil tetkili.b için de bir ök!n Miikerrenıln anasına 800 Ura 0 an a.şm an var. an 
mıst vardır ilin etti balkı ve mahkemeleri müfk,ül vazi- k . . d n· ·1-.L ölüm tamıtnatı 6demeslne tarar ve- l~maya göre iki komşu devlet 

anun proıeaı mey ana ge n~- •·"-·'tlr 
İngiliz donaruna.mun hakt>in iptida- O-C • IDag ıo A.Jı.> - Qln Al- yetlere »0kmakta '" mahkemeler tedir Bir mücrimin _,..;•teki bal- •.uu....,. • birbirlerine tecavüz etmiyecekler-
d 15 uharebe - 1...1 --'· Bon - ft-•-- h .. -. n•- • ..,.__d da • ~·L • • ~ • • e'""Y'"·-... nu•-r nıazınm. Ahmed Bftdmln cl-mn a m &""........,.. ..... uı. • manya ı• Ye ... ....., .. ı• --.. uau et- IÇuua m •~rar temınme m1t11ı lerim öğrenmek Ceza kanunun\S\ ..,._.. dir. Ancak Sovyet Rusya, bu an-

ra buna 5 zırhlı daha utlhat etmı.ştlr. mlftlr. olmaktadır. Yeni llyiha bu mahzur- b"k 1 1 · nayete 1ftlrak1 sabit g6rQ!mem1f bu 
Bunlardan Royal "-... '-·...A.h. tp••..ı-. ••••••••••••-•••--••••••••••••• 1 '- _. f _ ..ı k . tat ı ahnı ko ay attıracak, cemıye- ctbetten beraati ne ancak 0 -· ı.. Iaşmanm, harbin başında Alman-

......... ıMMYUJ wun an oenara C"Oece tir. • · 1. · Lal d .. ~-Jaruıda torplllenerek, Bood. AlmD.Ja 1aQıbı dGrt muharebe semlalni bul- tın uayJ§ ve ae ametı no11;t ann an la arbot oldutu teııbit edlldlltnden ya lle tmzaıamış olduğu ve neti-
Blamartı: sırtılıstyle m~e bat- ••tted•r. IJlmd1 İ:ngUlslertn eU.nde ıs Deniz Tacareti kanununda da ba- mücrimler hakkında kap eden ted· bu suçtan dolayı bapshıe 1ıarar vem- cest sonradan meydana çıkan 
nn~. Şimdi batanlarla ~ mamrebe _...ıaa bul1111U10r demeldlr. zı tashihler yapılmaktadır. Buna bil- birleri almağa imkln .erecektir. mJttlr. 

ET 
Aşk 

mahut saldırmazhk muahedesi ile 
hiç farkı olmadığım ve günün 

.... A D '11!'1 .., 1 - Ne gibi) flUll hava aüzeldi ... Mağazam ita- bulunacajun ..• 

... ~ ıı1!5ıım .., - Siz bu küçük hanımı takip panacağı arada o civarda dolapJ"or- - Ne aurelıle) birinde Japon.yanın da tecavüd-
• ederker. halinize bakıyordum. Ade- dum ... Bir fCYlerin fuk.ma yardan. iki erkek yanyana yii1'Ü7erek. cad· ne ufnyac:aluw büdill için kelt

ta ona i.tıkmıfAJUZ hissine kapdchm. Sizi yanyana 1ıörüıaoe_ merakım sa• deye çıkmııtı. Onlan bu halde sö- dildnl aldatmıJOI", fakat Japon-ve macera romanı 
- Peki, siz) lebe çaldL Petinize dilftüm ... Bir nen iki doet olcluklanna kanaat se- yaya harp IJAn etmeden &lce 

'1'efrfka No. 108 lfatleden: (VI. iti) = ~:" .. 1.:t~;anla alakadar tabii. ;::!'ei1::;ni.~.Ji~ tiri~>: Amerilamm AJmanpya harp 999 
- Ta. Beyoihmdan 'tied. -... - V•cliıiiaiı: izahattan ~ - Patron afatile... aıe. cBeılki ban ..u keşfederim, - l,te efendim ... - dedi. •Her- masnu, &JDl amencla Rm1a • 
- Al1ab ADaia... tetellBr ederim. ...- Yal... belki hakiki 1:ıir roman görürüm ... > keain bir karakteri, bir~ söriit lngiltere • Amm1ka ·uvmda t&-
- Evet, f&llDlllJID••• Ayua eöy• Öteki: - Bilirsiniz ki. bir müeeeeaenin diye dütünüyordum... Kadın lalkl- tarzı vardır. Gönül ahca, il.ot pat- melli ft atıreklt fte1il bir lttlfak 

lediğim aibi ... Hattl ne yapbklan- - DemıeZ; küçük laanamın nerede ..ruhi... ,,_ri daima pek laofuma Pi•··· ronlu vardır. Bay'9 olmı7aalu da trmp>•nmeem _ ım.ttan Wl-
mzı anlatabilirim bile .•. K&çük ha· o&mdaiunu hi1mi7ordunud - Siz) ... demek ki... Sizin) ... Hül&aa. tMavvur edle- YUdır. Buılan wıi.Y..W ı,ale flld fart q 
-.un çallfhiı dük.Unm lriade - Hayır... - E'Vlet, ben kiiçük hanımın ça .. rim tahakkuk etti. l.te anladJimı. idare eder. l.mlan da fıcleta bm- e - .,or. 
puau kormuf vaziyetteydiniz ... O- - Ş.plecek 197 ... Halbuki ita- btttit müeaıeaenin sahibiyim ... Re· Şayed bata ediyo-16tfen m taa· çıbyarak idare eder. Bea t. ..-n- Demokrul oepbeslndekl ba 
JINn çıktJını bekliyordunuz... dWai pek iJi taıudıiamı ga.teııen cai b,,,m yerine mağazaya ben •· hi1ı ediniz... cu eiırteme riayet edenlerdenim. Di- harp ft po11tllm hamrhklanna 

Fahaddin: bir haliniz nrdı._ fw.eldenberi alı- bip oldum. - Buyıuun. ie1' Cihetten, bıchb itçilerden. bil· karplJlc etekl eepbetle de ı-
c- Bu adam doiru eöylüyor. bap olduğunuza kani olmuştum. -Tebrikit, beyim... - Siz. bizim kaaadar küçük ha- haaea kadın u..dulardan lıoılan- old~ Ol8C.. .ftft.. 

Hakikaten takip eıtmifb diye dü· - bıtimal ... Fakat bütün bunlar _Ha Ne d" d ) diy r- rumm arltadqıydmız... cArkada- m.am ••• Zira tehlikeli münuebetler hazırbk1ar UfiU ft ----&&-v-Y-
fiindü. niçin sizi bö7le alakadar ediyor) du L! ··b· · tıyor u~ ... ··d· .. ~ · pydınn diyonnn ... o.M, nezaketli tesis edebilirler. Onun iGia. MTCili bestnftr. Bu bazırhklamı da, 1'lr 

A 
'-.!....d b' d m .... 1T pa ron, ça..,.ır 111 JfÇl • • • • !_..ı _..ı..ı....."'1-%.:-: ,._ Alm 

Muhatah1111 tepeden tırnağa ka- ... «. bnaca:t. un en ıre tavrma e- kızlann bal ve bareketindm meeul· davranmıt olayım di,.e ••• > O Iİzin metresmızı .aze _.e .a~ ponya -~ACU an.,anın 
dar, §Öyle bir. aüzdü. Onun nasıl jiftirc:t. dür ... Onların ne yaptıklannı, ne et• metresinizdi:. demeyim ~ .•• Son- sanıyorum. itte yapacaian hizmıet İngiltereyi ne 801'etle lllkıya laka• 
oluı:- .d~v?u derece teklifsiz hareket - Beyim. dikkat edin... tilr.lerini behemehal öğrenmekiater ... ra aranız açıldı ... Ona ::rakl,J§ tarzı· budur. . ~etrafında o1ması altla yakm 
edeb1ldıgıne şaştı. _ Neye)... Bilhassa... nızdan bWlun boy le oldugu mey- . -;--: Ne suretle liana :iade edecek· görünür. 'MeselA Ntaln _ OoedDg 

K.arı~ı~da~i. okrtal boydlu, . ha!li - Şayed böyle ağızlar ırapar, dadi ~dıwydFı. kKetnditsile t..LbaüaJn~~k ilte· sıru~ O derece aıılayı-lZ nuaınız) konuşmundan aonra m:airel 
temız gıyınmış. a an tor enır tip· beni kendiniulen uzaklaştırırsanız - Kasadar bir kızın... nlZ. ·· a a eşeı:ııo enıuz suya . ,,.. İ 
iL-- b" · d" z · 1 · f H h ld M l"h h d .... M ff k 1 d - Fakat efendim Darlanın Torino'1& +aı- Dadı-• .,., ırıy ı. engm cşmı§ esna tan fırsat kaybedersiniz ... Size bedava - er a e e ı a anımın ı;.~.u. · · uva a 0 aına ınız. ·• . .. " · . -T-
okluğunu anlamakta, Fahri güçlük izahat veriyorum... Bundan dolayı namuskarlığından biran şüphe et- - Ne neticeye Yarmak iıtiyorau- . - itin~~ g\icinden. çakanlmıf, cıye Nazırile bulnşmM&, ~ 
çekmedi. ban... teıekltür bile ternclisiniz. Beni mezsiniz) nuz) bır geııç JJÇ1 hz. nwlki eert halin· 1di hAdtseler ortasında meım:e> 

c- Mağazacılardan biıi ola- gücendirir.eniz hata edeniniz ... Bel- - Hayır, lekel~nmi~ bir kız de· - Demtn evin numarasını aöylc- ~~n dı.. vazgeç~ ... Artık 0 eeki ki· yetslz a:Jllamaz. 
cak ... :t diye düıünd~ ki 'ben size diier hizmetlerde de bu· ğildirl... Fakat. .. Her ıeyi esasından dim ... Size ufacık bir hizmette bu- :ır ·ye azametinden eaer kalmaz •.• 

Yükaek aeele: lanabiliıim. 1 ö1ırenmek ihtiyat icapıdır ... Bu ak· lundum ... Şimdi de ikinci hizmette CA.ıbN ,.-) JieclDedıUp 8adıalE 



11 Kanunuevvel 1941 AKŞAM 

AKŞAMDAN A~ŞAMA ( ş:1:a·a &.&BBRLERi] 
Okumak heoesıle gece ~ 1 _ 2,5 da yollara dökülen '9...i;.. _________________________ ,, 

köylü okuttular Maarif vekili j lngiliz fuf bOICUl8fl dün geldiler 
Pek saym bir t.nqım (1) bana 

IQDlan anlatb n suetede Wfrtme.. 
.... iatıedlı ••• 

Dün ilniverıitede 
tetkiklerde bulundu 

&,.anla birlikte AnkaraTa Pl'-
Jord Sincan kCSyijncle minimJnl Ma&rlt Vek111 B. Hasan 111 YGcel 

um. dGn ab&h Anka.radan f'lbrlm1se seı-Wr okulluya ruladık. AabradaJd m.lftir. B. B&lan Ali noeı Baı'dar-
lllektebe. Tamının sUnU. yatms ola· paaa p.nııda WAyet, Daleıdl1'e ,,. ~ 
rak, ırtder aelinnit. .._ ____ :&,, anı e!tclnı t:ara.fından bı'llllllmlt-

Kafile başkanı "Türkiye seyahatimiz 
bize dost memlekette bulunmanın 

bütün hususiyetlerini tanımak 
fırsatını verdi,, diyor 

Sahife 3 

BU AKŞAM Memleketimizde bugüne 
•lllııiiiii liiiiiiiiliifiiliiiii kadar kendi dilimize çev 

rilen filmlerin 
EN GÜZELi ... 

EN MÜKEMMELi ...• 

VATERLO KöPRUSU 
İlAhl blr gönfil macerası._ HAtıramu. .. Netls meft\lunu Ula 

unutrunıyacaRma btr faheser, 
Bat Rollerde: 

VlVIAN LElGH • ROBERT TA YLOR 
DİKKAT: Bu fllm.hı otiJlnal nft.shası 

M E L E K Sinemasında Kompartunammızda .,_uauati, ır:r. 

diledi. içeri aldık. Koo.utarak ,ol vetıı ~ecıeıı ııonra tstanbuı önt- ~=======:.:goo:· :e~rllm=ek:ted=lr~·-========' arbdatbiı ettik. Banu. - MJl'ek T8191tee1M 8'derek tedldklerde bu- oe.ıaıuaıaı:v ft J'enert>ahçe De 1t1 m.a.o lek:etınlzde b~ daha fWa lıj!lpıak ..ıııı 
de oba- köylerimizde dolan oku- lunm\Jftur. ~ D&Zal'8.tl yapacak olan tDenm futbolculan dlln fırsatını veren tsta.nbul ~en 

t.a-Jt.S örnekleri arumda ..,... Onıveı.tte profe$ıl)rlerinden bazılan- aat H de Ant:a.ra.dan f9hrlm1.r.e gel- ben ve arlcadqla.nm fadu.1)1e mem-
lba .... -K• • nm Ant&nt.dat1 profesar nıt.ıracmı mlflerdlr. Mlsatıı sporculıı.r Baydnr- nunuz.11 
ınııllda beraber, yine pek botuıma taqılamak bere Anb.mya alınm&- paşada Beden temiye61 İstanbul böl- İngUlz sporcuları dtm vali ve beledi-
dık. Jarı d~OlınektıedJ.r sem müdllrü B Feridun Dlrlmbekln, ye relsi do.ktor L~tfl Kırdnn ınalta-

Kendi kendimbe f()yle düıbdUkı ~r taraftan ttnı~ersıte proteı,,ör Fener vo Gala~y tıüplerintn mu- mında ziyaret e~ler ve bunu mli
•- As mektep, m mektep I• dJ. ~t 118 M!stanln1'mm 1Xl.M41Uının rahhaslatt ve blrçıok: meraklı taratın- teak.lp Ta'ksimdetd ıpor met"tezlne 

J'enlerin kutaklan çmlum. Ua, eveti btt m,ıttar arttırıımaaı b1ı.!wmnda dn dan b.rlıla.nm.lf ve kendllerlne birer gitmışlerdlr. Futbolcular bu sabah 
Fakat sayıyı ualtmaia kallotınak, tedldkler ~. buket hediye edilml.ştlr. Fenemahçe JSt:ıdında blr antrenman 
hu tqkm hevesi hangi kaba nldı· Katıle Hl futbolcu bir mcnecer, b1r yap:ıcnklardır. 
racağız? Hamlet davası b8.şlmn olmak ~ 17 k!şiden mü- Maçlar hakkında tebliğ 

Rnala)'lfın tuhaflığma bakın ki, rekkeptlr. Kaflleyo mister. Lory ri- G 
1 

tn ~ rbıılıçe idare he-
clönüşte, Mekec:e istasyonun.da ild yaset etmektedir. yetl~d:r_ny - ene 
başka yavruyla k&11dattık. Biri on Vukuf ehli çarıamba Sporcular Hnyd~dan vapurla 1 _ !ngıÜz takımı ilk maçını 13 llk-
dördünde, öteki azıcık daha kaba· -=ı-u raporunu verecek Köprüye geçm.lş ve ısttrahat etmek kA.nun cumartesi günü 09.lnta.snray ile 
ea. K'°a ibıere kendilerine taıhs18 edilen To- ve ikinci maçuıı a llkk~nun paın: 

Hep o dileği ileri ıürdiller: Va· b.tııyan otellne r1tml.şlerd1r. günü Feneroahçe ııe aynıyncalctlr. 
ronlann kalabalılmda itilip kakıla• Hamlet plyesintn temsilinden çıkan Vapurda. spor muıınrr.1rlm1zlo gör!1- 2 - Mnçlat Fenerba.hçıe stadında 
cak yerde bizim rahat bölümün bir hakaret davalarına dün de as.Uye bl- ten mlster Lory fUlllnn s0ylem1şUr: yapılacak ve her 1k:1 gün tam a:ı.at 
löıeceğin~ ıığmarak, kitaplarmı rincl ceza mahkemesinde devam edil- cAnbtada bütQn ta.bm1nler1mlz1n Ü&- 14,SO da ~lıyncaktır. 
k bil ek ml§tlr. tQne çıkan büyiilt bir alft.ka ve saxıll- 3 - Maç günleH Denl.zyollnn ıda.-

0 uya m • Celse açılınca mıı.hk.~ce ebllvu- mı blr hü.snillcabul gôrdük. Tilrkiye rest Köprüden Kad.Jk~üne 12 Uo 14 
Elbette kon"'tuk da: kuf olarak .eeçllen İstanbul Univenrt- a.haUmlz bl.m dost bir memleket- anı.~da ve Kndıköyünden Köpr11ye 
- Nerede okuyoramıuz? •• tes1 huk~ fakfilte.si idare hukuka ::bulunmanın btıtün humsl.yetıertnı 18.30 ne 17,30 ara.'11\da llAve ve.purlai' 
- Adapaza,rmda. .• Her ailn böy ord.lna.ryus profesörü Sıddık Bam1 0- tan tmak fırsatını verdi Gtızel mom- tahs!s edecektir. le gidip Keliyoruz ... Geceleyin 2,5 nar, Edebiyat Fakültesi. Tilrk edebi- 1==..:..:::..:,:_ ___ . _______________ _ 

da trene bineriz. (Yazımda dizgi yatı tarlhl profesörlerlnden Ahmed A 1 
1mılış1 yok: Geceleyin 2,5 da trene B&md.1 Tanpınar ve Alman edel>lyatı ihtikar a 
biniyorlar. Bunun· için de kaçta doçenti Burhan Bat umar salona alm-

KÜÇÜK HABERLER 

qyandddarıru • tren • l'eÇikmelerinde mış1ardır. Ehlivukuf heyetinin hüvi- mu•• cadele * İstanl:ıul Beled1ye81 Beyazıt mey-
'- 1 • yetıeri tesbl~ edJierek usulen kendile- danının bazı k:ı.smılanna halkın otu-

11.e hallere ugr~dık arını varın auı rine yemin ettırtldlktcn sonra, ehllvu- ral>llimesl için sıralar toynıaıta kanır 
lasarlaym ! ) Arifiyeden 1 aktarma k:uf heyetine karşı bir 1tlra.dan olup vermt,t1r. 
eder. 4,5 da Adapazarma varırız. olnıadıtl davacı ve maznunlara so- * Ed!meka.pıda oturan Fatma 
Okulun açılıf saatine kadar iata.yon• nılmuş, Peyami Safa. heyete şlmdlllk 4 kiti maJıkUm oldu, adında otuz ~annda blr kadın flV

cla bdderil'. Derı bitince alqam yine itirazı olmadı~ı ancak raporl&nru bir kiti tevkif edildi de yemek piflr1rk:en mangalın tızıerıne 
Yola çıkar, evimize döneriz. verdikten sonra. ltıraz hakkıı\ın malı- düşerek Yanmıt. yaralı kadın Hase~ 

- Kardeş misiniz? ... Bu yoku· tuz kalmasını lstedlğ1n1 blld!~lr. hasta.nesine kaldınlmı§Sa da blraı 
bık ıize ka~ paraya mal oluyor? Cellleddln E'zlnenln veklll Esad Fazla tıaUa kalay satmak ı;wetlle sonra ölmü~tür. Adllye dokt.onı B. 

_ Hayır, ben bir timendifercinin Mahmud Kara.kurt da rapor okunduk- ihtlk:A.r yapmaktan maznun Cemaled- En~r Karan tarafından yapılan mu-
ç0c - (Ani dan b' İKİnİn tan sonra. itiraz hakkının mahfuz kal- d1n ve Ahmed adlnnnda 1ld k1,,ı. asllye ayene neticesinde ceııed.ln gömWme-z· ~·lmua ~ ar luk ... m.amnı talep etmiş. d.J~r alAkadarJar ikinci ceza ıruılılremeslnde muhakeme slne ruhsat verllmlştlr . 
• ~ ~Ye 0

• Y ı. ~.ur Y~ blr diyecekleri olmndıtuu a0ylem4ler- ed.llmlşler, bunlardan oem.ıı.ıedd.lntn * Şlşlide Hasad aokatında oturan 
rnu ıoylerdL) Bedava gıdıp pleb~· d.lr. Bundan aonra mt1ddelumum1 yedi gi)n hapsine, 50 uta. panı. cezası Sabahat adında blr kadın dtın gece 
~crum. Arlcadqımsa ayda bet li· muavtnı söz alaraJc dava mevzuu olan ödemesine ve on be~ gün müddetle ıçtnde kok kömilrll yaktatJ mangalı 
ra ı>aao ı>aruı veriyor. ve tenkit mahiyetinde yaZıldığı iddia dnkkA.n.ının Jcapa.tılmıı.sına. karar v.e- odasına koyup yatmış, sabaha. kadar 

Bir bakıma sevindirici bir Körü· edilen makalelerdeki cümlelerin ren- ~. Ahm.edln suçu sa'blt g~rtil· kömürden zeh!.rlenın1ştl.r. Sabahıı.t 
llıÜf: kit yazılannda yazılabll1p yazılama- medlğlnden beraat etm~lr. ıtade veremJyecek bir halde hastaııe-

Köylerimizden, ifçi bölgeleriıım· yaca.ğınm da ehllvukuf tarafından Blra. 1ht1k!nnd.an m.aznU11 ıntlski- ye kaldınlmıştır. 
den,. Uleler olsun, çocuklar olsun, raporda tasrih edllmeslnld is~~~: ratçı Necmedd1n otuz llra pan. ceza- -----
'-- • anlık d k b" h Buna karşı Esad Mahmu Kara ... '"~. _ edl ...n~ 
~~ enece ır _ eves " _ Muhsln Ertufrulnn mnkaleslnde- sı odemete ve dtlkkA.nının Y 11 ...... Bir çuval undan 113 
~le okumağa, yülaelme~ ki cUmlelerln de kulla.nılıp kull&nıla- kapatılmasına, y1ne bira llıtı.kAnnda.n 
doğru ablıyorlar. mayaca~ raporda zl.kredllmesinl ına.mun Yusuf y1rm1 bet Ura _para ce- ekmek çıkınıyor 

b .. zasına Te dllkkhıının yedi gım kapa-
Bu ıo.ta kıyamette er aun on istiyoruz demiştir. tı1 hkilın edllml§lerdlr htanbul Belediyesi blr çuval un.dan 
~ saatini yıprahcı yolcaluldarda Ehlivukufun makaleleri tedk1k ede- masına m.a · 113 ekmek çıkıp çıkmayacatuu t.ıblt 
harcayarak, köyler, ıebir1er qırı rek raporunu vermesi için muhakeme Tabhıhelvaınnm kllo5':~t::1°Mku- etmek maksadlle b1r tecrübe ~-
Jerlere okula Kitmdd .•• Da ne al· ayın on ~lncl çarpmb& gününe bı- ruşa. satmaktan maznun ma.m':. tı. Bu tecrübeden alman neticelere 
ln.Ianacak istektir bö le rakılnıı~ır. ta.fa, makama lhtlkAnndan nazaran bir çuval undan çıkanlan 

• ' •• _ bakkal Annenobt tevkif ~!erdir. 113 ekmek kallte ve evsaf bakımından 
Öte yandan d97 bızlenn bakımı· 50 değil, 1 kadın bayılmıt Manav Vasflnln ilzüm lhtlltArın- lyi deflldir. Bu itibarla Beledlye bir 

~an. ~ce ~ ~~.bal: . D!in blr gazet.e Balatta bir kadın dan ~ llra para ceu.s ödemesine ve çuval undan 113 ekmek 91kanlamıya-
Bır demıryolu üzermde bö1le bır h d f--• ....... -"""-den düWnının yedi gün kapatıJ.ına.sına ca~ hakkında katı bir netl~ var-

1_1.__ "di d" .. .. 1 d nla amamın a ~a şıcaııuııı. ,..u. .... 11 ,___ rll""''•tl 
Oauuu El P •• onUfU o ur a. o • 50 kadının bayıldıtını yazmıştır. Be- a..M .. r ve >ıU.\1 r. mıı.ıtır. 
l"a - hele kov çocuklarına - be- tediye sıhhat ~lert mildllrlüğilnün . Diğer taraftan ekmetln bir gün»-
danya yakın bir ücret biçemez mi- yaptığı tahkikata nazaran mevzuu tıEDİR TiYATROSU Teımlllerl tutulduktan sonra bakkallar: n.sıta-
Jiz? Otodrezin çeıidindm bir araba ba.hs hamamda hastalıklı ve zayıf Tepebaşı Dram kısmında sile sattınlnıam hakkında Belediye 
Qkarbnaiı bile ııöze alamaz mıyız? btlnyell blr tek kadın bayılmıştır. Bu Gece saat 20,30 da rtyasetı tarafından yapılan tedklkler 
Mektep, bir acak oda hazırlayıp, tadına da !Azım gelen sıhht tedavi ( H U D B t Ş A t L B ) ilerlemektedir. Bu anıda ekmeklerin 
rece yarısı seril ıefil iatuyonlarda yapılmı~ ve kendisi evine gOnderllmlf- İstlklAl caddesl Komedi tı.munda fehrln muht.ellf mıntatalarında a.çı.JA-
Leldetmenin önüne reçemez mi? tlr Gece saat 20,30 da. cak satı~ yerlerinde .attınlmuı da 
Hatta daha çok yerde okul, daha ( 8 A A D B T Y U V A 8 1 ) düşünUimektedir. 
11&, daha çok obl. yab okulu ıiya- EDF.BlYATIN •.• SİNEMANIN 
leti rüdemez miyiz? Milletçe boia- BiR SAHF.sER1 
anruzdan kesip çocuklanmm daha GUY de MAUPASSANTm 
'7f tutlarla okutmak öqecilliğirıi eseri 

cösteremez miyü? BEL A ••. 
HaJkm hevesi rür bir pınar... • 1"11 
Pman botuna alatmayıp l'ereii 

bdar kablan bulmak boJ11amuza 
Lorç. .. 

Ba kutsal pınardan tek damlama 
Iİyaıu haram! 

(Vl - Nn) 

( 1 ) Bu d&nlf> ıözünil bütün 
Şark Tllrkleri kullanır. Franaızca 
eonnaı..ance klll'Jllıiıdır. Hatta 
Azcrbqcana giden Tilrldye Ttl.rk.1e
ıt_ en nvel bu blimeyi benimser
ler. Gerçi, bu anlamda biı: d>ildilu 
de deriz. Fakat fazla mal ııöz çıkar• 
lllaz. Yukarild örnekte Ctanıf>, 
~> den daha uygun dllıüyor. 

Reji ve oynayanı 

Willy Forst 

Burhaneddin Tepsi 
temıilleri 

Şehir tlJ'atros\1 Jmmed1 lntmmda. 
ıe Blrinddnun aıı caııtt üpmı 

'"°' lira. Vodvil 3 perde. Yasan: Ben.iye Tepsi 
Te ilıtadı bam AbdOBıak 1Um.1d'Jn 

l&heeerl 
BIBBB 

2 nci perdesi - Glfe ~ 

Sehz.adebaıı TURAN Sinemaainda 
Mllyonlare& liraya. mal olan senenin en şaheser ve muht.eşem tlllın. 

VİCTO'R HUGONUN meşhur ve lilmez pJıesert 
CHARLES LAUGHT.AN'ın harlkulA.de bir t.arDda yarattı~ 

NOTR DAMIN KANBURU 
.61nea! 

Türkçe e&lt1 tat1h1 bilyük Fll1m 

PARiS KABARELERi 
Bi116k Vaeyete • Dam FilJlll 

11 den ıöbaren ttnamıı matineler. 

IJci bi\yük yı)dızm blı ta.he.eri -----· 
f ft'kalldc ne,' eli ve hlut bllyük film 

GENÇ AŞIKLAR 
CLAUDETI'E COLBERT CLARK CABLE (TÜRKÇE SÖZLO) 

ELHAMRA SiNEMASINDA 

~------- Bu ak.tam 9 da 

Bay Amcaya göre ... 

Bu Akşam 

SARAY 
SiNEMASINDA 

Kahkaha ...e Şarkı Kralı 
EDDI KANTOR'un 
1941 de QeVirdiği en son filınJ 

Ali BABA 
KIZLAR 

PANSiYONU DA 
TÜRKÇE SÔZLÜ 

Ve ingilizce Orijinal şarkıh komedisini gönncye gelecek seyirci 
terin kahkahadan bayıJmamaJi için tedablr ittihaz ve müsekkin 

tedarik etmeleri rica olunur. 
Yerlerlnfzl evvelden aldınnı:z. Tel: 41656 

YARIN GJmE 

.E1:Ell 
Sİ:\'El\IASl~DA 

Fevkalade GALA Müsamer i 

GtızeJ sest lle bütün dünyayı 
teshir eden 

ZARAH LEANDER 
Seven bir kadının tzt.lraplannı. 

seven bir kadının heyecanlı 
hayatını gösteren 

KAOIN SEViNCE 
(Der Wec w Frt.le) 

Büyük a.tk ve 1htlru filminde yaratacaktır. XADIN SEVİNCE 
Bu .enenin UNUTULMAZ stiPER FILMİDİR. 

Yann gıeee içln J"(!rlerlntsı evvelden tutunuz. Telf. 49369. 

NUll PastıOr ölüme meydan okudu~. Edlson dünyayı nura kavuşturdu 
ıs. dlht mtuıendla <JOBN IJBA W) da Okyanu.alan kudretine esir edtrek 

medeniyet tar1hlntn l&ımlyen bir m~!lcs1 oldu . 

Bu akşam L A L E ' de 
ıöreoeibılz 

DENiZ KART ALI 
Şaheseri 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr •• MARGARET 
LOCWOOD • GEORGES BANCROFT'un 
lcudretlerlle ya.şattıtı oaniı bir ta.rlh._ İlme ,eref tacı giydiren ~~ bir 
hlrlkadır. LQtreıı numaralı ,erlel'lnlı:i evvelden kapatınız. Tel: 43595 

---- &........--~- =--

BU AKŞAM 

ŞARK 
sinemasında 

EN ŞEN ve ~ GtlZEL 
Komedfierin Kahramanı ..• 

Hans Ruhmann 
n Dllber." Zarlf 

Herta F eiler 

BiRLEŞEN KALPLER 
(.Ba.uptsaohe 1111ckl1olı> 

Blıfblrlnl U'l1'0r- Ka7bedl)'Or- ,,. 1"1111fu1orlar- J[aJl)lerl ald&t&rak 
ellen• qk... Bat dlıullrld lılr ..._.._ e-- :QlencelL. Bir tDm 

Yerlerln1z1 evvelden alc!ıl'ınıs. TEL: 40380 

_ Yeni nizamla kurulacak AT-ı -· Yıeni Avıupadaı ~.A ~ı .. ~DJS ~ 
"1pa balı.kında bazı tahminler var uuyaçak. .. 
~Amca. •. 1 

_ ~ııiııg ~ull.11lDllyacakmıı ... l B. A. - Koca kıta pek tqıha 
olacak de.ene? ... 
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1 Günlük Borsa 1 ] 
Ut Birincikinun 1941 

L. K. 
,% 7,5 933 Türk borcu ı. n. m. 23.40 

• • 1933 ikramiyeli 20.30 

• • 1933 İkramiyeli Erganı 21.10 

• 'l 1934 sıvas-Erzuruın I 19.80 

• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.80 
• '1 1941 Demiryolu lstlkrazl 19.80 
• 2 ı 932 Hazine bonoları 56.50 

• • 1935 Hazine bonola,rt 16.50 
• > 1938 hazine bonol:ı.n 27.-

A. Demiryolu tahvili I - II 49.25 
~ş, diş, nezl ' A. Demiryolları tahvili llI 4-8.85 

A. Demiryolu mümessil senet 45.50 

134.-
Nevralji, Kırıkllk ve BUtUn Ağnlannızı Derhal Keser 

T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 12.30 
T. İş bankası (hamile alt ) 

icabında giinde 3 kaşe ~hnabilir. Her yerde pullu kutulan lsrarla isteyiniz. 
12.80 

T. İş bankası mümessil hla. 145.-
A. Demiryolları şirket! (% 60) 28.-
A. Demiryolları ~irketl ( % 100) 46.-
Esklhisar çimento 10.30 
Kredi Fonsiye 1903 109.50 

• • 1911 105.-
• • Amorti 59.-
• , Kupan 1.25 

Türk altını 27.50 
Külçe altın bir gramı 3.90 
Osmanlı bankası (banknot> 2.85 
Londra üzerine 1 sterlin 5.22 
Nevyork üzerine 100 dolar 129.20 
Maı!rid üzeTine 100 ~ıı 11.89 
Stokholm üzerine 100 kuron 30.8375 

Kanatlı gençliğe yardım ederek 
geçireceğimiz Bayram, bayram• 
lann en huzur vereni olacaktır. 

Doktor. 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

[Cerrahpaşa hatanesı bakterlyo
loğ'uJ Kan, idrar, balgam, me
vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile gebeliğin illı: cünltrin
de kati teşhisi) yapılU'. BeyoJlu, 
Taksime giderken Meşelik sokafı 

Ferah aparturuın. Tel: fOSlt. 

Bugünkü program 

12.30 Program, 12.SS Türküler, 12.45 
Ajans lha.berlerl, 13.00 Fasıl heyeti, 
13.30 Kan§ık program (Pl.), 18.03 Tek 
ve beraber tarkılar, 19.00 Komışma, 
11U5 Keman solotan CPI.>, 19.30 Ajans 
haberleri, 1U5 Yurttan .ımler, 2Q..l.5 
Radyo ga21B'te&l, 20~45 Muhtellt f8,lta
lar, 21.00 Ziraat Takvlml, 21.10 Şukı 
ve türküler, :U.30 KonUflll&, 21.45 Sen
foni orkestrası, 22.30 ~ans ve borsa 
haberleri, 22.45 Dans müziği (Pl.} 

Yann sabahki program 

7.30 Program, 7.33 Hatif program/ 
(PU, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Sen
fonik parçalar (Pl.), 8.15 Evin saati, 
8.30 Müzik (Pl.). 

KAYIP SAAT 
Beyoğlu Firuzağa Türkgücü 

sokağı ile Bopzkesen caddesi 
arasında altın köstekli bir altın 
Rus saati kaybedllıniştir. Kapa
ltında glrift A. M. barfieri vardır. 
Bulanm 41468 telefon ngmarası
na haber vererek gettrdJti tak
dJrde ziyadesile memnun edile
cektir. 

13 İlk Kanun: GALATASARA"'f 
14 » • : FENERBAHÇE 

Bilet satış yerleri: 
1) Fenerbahçe ve Galatasaray klüplerinde 
2) İpek Sinemasında 
3) Köprü Kadıköy İskelesindeki klüp~ 
4) Kadıköy Belediye karşısında 
5) Kadıköy Altıyolda, Merkez. Eczanesi. 

Maliye Vekaletinden: 
Depoda mahfuz şartnameleri mucibince Be.şiktaşta Maliye kırtasiye 

deposuna gelip gidecek malzemenin yakın iskele ile depo arasındaki nak
liyesı açık eksiltmeye ve balyelerden çık:ın tahta, kağıt, takoz ve hurda 
sandık tahtalarının satışı arttırmaya çıkarılmış olduğundan isteklilerin 
nakliye için 120, fersude anbalaj kağı tlan için 105 ve tahtalar lçin 120 lira
lık teminat paralarile birlikte ihale-günü olan 12/ 12/ 941 tarihine müsadlf 
cuma günü saat 14 de depoda hazır bulunmaları. (10425) 

.Ankara Belediye Reisliğinden 
ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 300,000 adet parke taşı nakli

~ esi BelEdiyeye alt olmak üzere on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
eıLS:ltrr.eye konulmuştur. ' 

2 - Muhammen bedeli 18,000 liradır. 
3 - Teminatı 1350 liradır. 
4 - İhalesi 23/ 121941 salı günü saat ll de yrıpılacağından §artnanıc 

ve keşif cetvelini görmek isteyenlerin her gün encümen kalemine müracaat 
etnıelerl ve istklilerin de ihale günü olan 23/ 12/ 941 salı günü saat ona kadai 
2490 numaralı kanunun ikinci maddesi sarahatı veçhlle tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını Belediye dairesinde müteşekkill enciımene veımeleri. 

(9037) ( 10678) 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamız ve müesseseleri kadrolarında memur, şube şefi, re

vizör, kontrolör~ müfettiş ve teknik müfettiş olarak çalışacak 

elemanlara ihtiyaç vardır. Bu sahalarda tecrübe kazanmış ol

mak matluptur. 

Bu vasıflan haiz ola.nlar arasında seçileceklere 3659 ve 3968 

sayılı kanunlara göre ücret verilecektir. İsteklilerin tahsil ve 
hizmetlerini gösterir vesikalarla 22.12.1941 günü akşamına. 

kadar Ankarada Umumi Müdürlüğümüze müracaatlan rica 
olunur. 

'l'tlrkiye Otimhuriyetl 

ZiRAAT.BANKA S I 
Kurult11 tat1ht: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Ttlr1t llnLsı iube n 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında. en 
az 50 11rası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~dakl 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 'ldet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 )) 2.000 l) 120 » 40 D 4.800 » 
4 it 250 ., 1.000 » 160 )) 20 3.200 • 

40 » 100 it 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşaltı 

düşmiyenıere ikramiye çlktığı takdirde % 20 fazlaslle verllecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyhil, 11 birinciki.nun, 11 mart ve 

11 haziran tal'ihlerinde çekilecektir. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen kıymet Pey akçesi 
Lira K. Lira. K. 

700 00 52 50 

647 88 48 60 

1350 00 101 25 

Flruzağa mahalleslnln Kadiriler yokuşun- S 
da eski 63 yeni 73 sayılı 140 metro mura.b
baında arsa. 
Çukur mahallesinin Bodn.k ve Kara.kurum 
sokağında eski 48 yeni 1 ve 58 sayılı alLınd~ 
dükkAnı olan ev. 

BUGÜN: insan atır elektrik faturası kabusun
dan kendini koruyablhr . 

Bu da cereyanı yutarcasına harcayan bazı lam
baların yerine TUNGSRAM lambaları kulla ... 
makta olur. 

TU NGSRA M lambaları ya im z bol bir ışık vermek· 
le kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler. 

f UNG5RA ..--- BUR LA 
BiRADERLER. 

ISTANBUL • ANt<ARA • ltMIR 

Her aktam: kudretli san'atkir 

MOZEYYEN SENAR 
dan mevsimin en çok sevilen 
ŞARKI ve TÜRK0LER1Nl 

dinlemeğe geliniz. 
1 - KRA...'UANDER TÜRK ORDUSU (Hüseyni tİirkü) 

2 - SAIAHADDiNt EYYUBt filminin enle' şarkwn 

( ttstad S A D E D D t N K A Y NA G I N ) 

--
l 
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646 40 48 '15 

Kasım~ Camii kebir mahalleslnln seı 
kapı ve Bahriye caddesinde eski 44 ve .. 
60 1/1 yeni 54 sayılı üstünde odası olan 
dükkan. 
Kasımpaşada Yahya Kethüda mahallesinln 
Ph·iru;çi sokağında. eski ve yenl 5 numaralı 
evin 1/2 hissesi. 

Pazar günleri 15 ten 17 Müzeyyen Scnar'm 

L ye kadar J 
iştirakile İÇKİSİZ AİLE MATİNESl -

101 70 7 65 Gümuşsuyu mahallesl.iıin Eolahank soka
ğında eski ve yeni 23 sayılı 288 m~tro mu
ta'bbaınd:ık1 arsanın 1/6 hissesi. 

Yukarda yazılı gayri.menkuhin mlilkiyetleri peşin para ll-e satılmak 
üzere 15 gün müddetle açık. arttırmaya çıkarılmıştır. 

Jhıı.lelerı ı 7 / 12/ /941 çarşamba günü saat. 15 dedir. İsteklilerin Vakıf Ak:ır 
ve Mahlüller kalemine muracaatla.rı. (10599) 

DEVLET ZiRAAT İŞLETMELERİ 
KURUMU UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Hatay' da Reyhaniye çiftliğimizde yapılacağı eYvt"lce ilan edilmiş 
olan dört yüz bin kilo muhtelif cins çeltiğe ait müzayedenin görü· 

len lüzum üzerine İptal edildiği ilan olunur. 

Deniz fabrikaları ·umum müdürlüğünden: il il Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Irr.tihanla ve gösterecekleri liyakate göre takdir l'<iilecek saatlikle tor-
nacı, tesvi~cı, bakır borucu, demir borucu, akümülatör tamircisi, motörcil, Umum idaresi ilanlari 
elektrikçi ve tütbincl alınacaktır. ===::;::===-=-=-==-=-====================:::. 

Gidip gelme yol masrafları kendilerine ait olmak üzere icap eden vesa-
iklerile Gölcük deniz fa!brikalan umum müdürlüğüne müracaat olunması. 

(10852) 

Deri ve Barsak arttırma · ilanı 
Türk Hava kurumu İstanbul vilayet şubesinden: 

Kurban bayramında te.,kilil.tımız tarafından toplanacaık deri ve bar
saklar pazarlık: suretile ayrı ayn arttırmaya konmuştur. 

17/12/941 çarşamba günü saat onda arttırması yapılacak ve fiyat mu
vafık görülftrse lhah~ edilecektir. 

Taliplerin arttırma için mezkur gün ve saatte Caıtaıoıtlunda.ld şube mer
kezine ve şartnameyi görmek için de şube merkezine ve İstanbul vilA.yetl da-
blllndekl hava. kurumu şubelerine müracaat etmeleri. dQ662• 

Türk Hava Kurumu ıubeainden 
Naztlll şubemlzle bağlı na.hlye şııbeler1nln bu sene Kurban bayra.m.ı.n.ct& 

toplayacab kul'ba.n dert ve bal"saklal't bugünden itibaren 25/12/941 tarllı1-
ne kadar açık arttı.ıma.:v& koom~tUl'. 

1stekllleı1n p.rtn.amelertnı gôrmelc üze~ Nazllli şubesllıe İstanbul şube-
81ne ve pey stımı&k için de Nazllll şubesine müracaatları UAn ohm1ll'. 

d091311 

Muhammen bedellerlle miktar ve vasıfları lşağıda yazılı lkl grup malze
me her grup ayn ayn ihale edilmek üzere (15/12/941) po.zartesi günü hiza.• 
larmda yazılı saatlarda Haydarpa.şada gar binası dahilindeki komisyon ta
rafından a(:ık eksiltme usuıue satın alınacaktır. 
, Bu işe girmek isteyenlerin her grubun hizasında yaz:lı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gi.ınü saatine kado.t 
komisyona mürncaatlan 18.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - 12 adet Manyetolu masa. tıelefonu muhammen bedeli (504) lira mu· 

va.kkat teminatı (37) lira (80) kuruş olup ekslltmesl saat 00,45) onu kırk 
beştedir. 

2 - 30 adet Manyetolu Portatif telefon, muhammen bedeli (2550) lira. 
muvakkat teminatı (191) ura (25) kuruş olup eksiltmesi saat (11) on biNOO
dlr. (10494J 

Ankarada Harp Akademisi K. dan: 
Harp akadern.lsi matbaası için 84 llra ücretle bir tashihçi ve 84 lira üc

retle bir yazıcı t.13tası alınacaktır. Tashlhçl t~in ·usan bilen tercih edUlr. İ&
teklllerin 25/12/941 &qamma. kadar Ankarada 2 No. kışlada Harp akadenılsl 
K. na müracaatıan. · 

Harp akademlslne 60 : 70 lira ücretle blr elektrikçi ustıısı alınacaktır. 
Nafia VekAıetinden üçüncü derece ehllyetnames1 ohnası ~tır. İstekltler!Jl 
30/12/941 o.kşiunma. kadar An'k&rada. l.kl No. ıu kıŞlada Harp akademisi K. na 
müracaatları. (1567 - 10784> 

Satılk Aparhman TüRK TiCARET BANKASI Am Ş. ESKiŞEHiR ŞUBESiNDEN: 
Beyoğlunda Sıraselvller Cadde
sinde 42 numaralı Ka.llkı.ratya 
Apartımanı 15 BlrinclkAnunda 
Beyo~iu Sulh mahkemesi Baş
kil.tlDlHHnde satılacaktır. 

ZA Yi - Sinop askerlik şub~n 
aldığım. askerllk tezkeremi ka.ybetl'J.m. 
Yenisin! alacağımdan mtsintn hük
mü yoktur. 

313 doğumlu Haydar oğullarından 
Mehmed Hayreddin 

Dr. Handan Saracoğlu 
Dol-um ve Kadın Hastalıkları 

Mütehassısı 

Cağa.loğlu, Hllaliahmer ca.ddesı 
Pınar ap:ırtımanı Tel: 20189 

Peşin para ve açık arttırma ile 26 Birinciklnun 1941 tarihinde satılacak emla.t 

Banu Tapu Senedi Muhammen 
K. Noı Old Sahife ~arihi MEYKt·t NE V' l · Hiatılı HUDUDU '\ Kıymeti 

Noı Mikdari T. L. 

2 16/2 S/.120929 Eakifdıirı Arifiye ın&ha.llesi lktis&t Kar8U Hane l'ıamamı Saf ve solu yol, arka.ı emvali 3.000.-
ıokaiı No. 14 metruke. cephesi yol 

8003t7 

- ~uk.anda mevkii vo hudutları yazılı gayıima:ıkul pCfİn para ve açık artbrm.a ite bu buıust.a tanzim edilmiş bulunan şarbıamesine tevfik.an sahlacak..tır. 
2 - Sabı Şube binasında 26 Birinc.ild\nun 1941 tarihine mü.sa.elif Cuma günü aaat onda toplanacak. olan &nka satıt komİ91Y'Onu huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Arttırmağa ittir&k: edeeekleı iç~ de mühiir ku.lla.na.nlann mühürl"rini Noteıı<den tasdik ottirmeleri prttır. 

Te>minat 
Akç~i 
T.L 
600.-

4 - Arttınnağa iştirak edecelc.ler Teminat Akçelerin! (Naklt, Devlet Tahvili, Banka teminat mektubu olabilir) Muayyen gün ve saatinden ıevvel satış komisyonuna tevdi 
etmeleri veı hüviyet cüzdanla~ yan.laranda bulundurmaları lazımdır. Müzayede "nasında ıverilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliblerin depozitolannı nisbet 
dairesinde tezyit eylemeleri lazundır. 

S - Fazla malt\mat almak vıe Şartnamesini görmek İsteyenler Ş,ubemlzle. Bankamızın Ankara ve İst~bul Şubeleri mi.idürlüklerıine müra~at e4obilirler. 
6 - İtbu ilAnda yazıh gayrimenku1iln miizayedeııfne ittirlk edenler §Clrtnameyi okumUf ·'Vle münderecatıru kabul etmiı sayılırlar. 
1. - Konrllyonun ver~ ihale karan Umum Mlidtlrlüifin taavibile muteber ·~lacakm. -


