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Türkiyenin bitaraflığın ünya 

harbi de değiştirmiye&ktir 
----------------------------------Türkiye Cümhurtyetl hükdme- karpsında Türklyenln, bltaraf

l, bltal'aflık siyasetinln JaponJ& lık styaaetml yenllemeat bir zanı. 
"' Amerika arasında b&§Iıyan har- rettir ve bir isabet olmU§tur. nu 
be de şamil oldullln.u tlln ettt. hakikati burada tekrarlamayı 

Yeıii harp karpsında bu suret- faydalı buluyonız. 
le vaziyet almanın, ilk batımda. Türkiyenin, yeni harpte blta

BU 8.&BAHKi 

aayamu a. 
rebelerinde 
durgunluk 

'l'BL&BAPL&.B 

ıncı apon 
zırhlısı da 
yaralandı 

_, hulaıld ve nazart btr ifade raflığını 1lAn etmest hiç Jdmıwıde Hoq Kona'an prilerin- Yaralanan Japon zırhliei 
~da mahiyeti yoktUr sanılır. yeni bir ~ ~ .. ~.P"'.e:!.: Ammlbn ~-:! dn .. '!' .. _h~~~J ·~ ... ~ JDllll den Çinliler J.aponlara batan Hanma'nm etidir 
aponya • Amerika harbi Pasltlt her memı~ en .. uu ... ---- - .....-.... apoa ..... _,.. taarruz ediyorlar Okyanusu gibi bbıden çok uzak karşılanmıftır. Bu da Tarttye at- ____________ llllllim _______ _ 

ilkeleri, Uzak Şark gibi Türkiye- yasetinln hiç dettfme1en dürfllt. Al a IAmer·kalılar 1 ...... ıı (A.A.) - B.B.C.: Jl'Wpla 
)e tamamen yabancı menfaatle- lüğüne yeni blr dem teşkil edl- many 1 ~)bir~~~ :::"~ .. ::::.n: 
ıt l b J hl m ~ uua•-...- ıtV""'. pııe J'Ulpta adumda JCcıaeo mmfl-

aJlkadar eder. Türldyen n, u yor. ve ltalya apon zır ısı rtllmelı.tedlr • .&U taraf da daha tldde~ na menaup blr .Japon mlı1ılllı& n-
Jerlerde bir Uşill, bu meseleler- Türtlyentn, timdJJe kadar mubarebelere lldtm* için huırlılc liplne ~ hueteUDI hlmQe eder-
de söylenecek bir amtt zaten yok- harbe glrmlf yahut bttaraf tal- •• l ıuta ID8ll1ll bulan1QWlar. AYallınlJa bn ml&ee&tıd lllbe&ler n.kl olal• 
ı.ır. denebilir. lJöyle bir .çarplf- Dllf, ıen•den ta.,. •tıhmt Amer·="aya ve 2 kruvazor ~-::....:::. - " bmra lllrabJm!fW. 
1bada bttaraf kalmamız, bir ta- veya ablacaJr memleketlerle mil- ~, Hong - Konl'da nef1"8dllen remıt lKoa&o ...,, .. , bMınlan Banana 

beti bugün. ı.aı- tt• b d 1 tebUle ıöre ba cephede tapou tull sırbhmıuı etldlr " a.m tonıuktal'. 
l'afla olmamız. imklnslzlıtının nase e kadar ne JUAOC, harp ilaa n e 1 atır 1 ar reıt Qlmlutur. tncwaıer mnkllertnı Satte aüratl 2t mildir. 351 lık .._ 
tabu blr neticesi değil mldlr? şimdiden sonra da &JIU :taıacak- muhatalaJ& dnam edl7odar. Bm&t 152 lllt on aıtı, 12'1 llk Rklz topla mi-

..... tır Avrupa harbinde en sıla it- maretaI Çan Kq l*'hı kumulda et- cebhezdir.J , • 
Vaziyeti böyle düşünmek, UA- • , tlll Qtn tunetıettnln geriden " ran- Guam m merkezı 

diseleri üstünkörü ele almak de- tlfak baflanmızla en samtml Almanya, İtalya ve Zırhbyi batiranlar dan .Japonlara taamm. ...,,,,11 " J ponl 1• d 
lllektir. dostluk anıqmunı - çetin Japonva araunda ukeri Amerikan harp dÜflllanın tuneıtten dll&lll aJDf a anne ID e 

... w+1ır içinde uvcnın tutmavı ' , ._,..11-e lllve -an_.....,. .. ,_. TeiEJe il (AA.> - RA!lml .Japon ._ 
Japonya ile Amerikayı çarpış- -r-- - "a-· ,,. bir ittifak imza edileli tayyarelerielir KU .... ~ucwc uttne tr«ft .Japonlar oum Mlum• 

tıran anlaşmazlıklardan hiç birt, blldfk. Sulh hlUnde kalmamız, merlrınlnl ı.aı etm1fler " Amerllaa 

rerçekte. Türklyeye dokunmaz. hiç bir tarafın aleyhinde olmak • Filipin' de nllalnl ee1r etınlflerdlr. 
l'akat dünyanın öyle bir döne- şöyle dursun, her tarafın haldJd B. Hıtler natlnıntla cB'!· JaporJ.ar da bir Ame· 
lneclnde bulunuyoruz ki Büyük menfaatlerine h1zmet etti. o -- ltarda Ruqatla ltarelı rilıan tayyare ••müİ 6a- m harebeler Amerika, Almanya 
l>evıetıerden herhangi blrlnln man harbin dıpnda talan devlet- •• ,. baflıyacalı• dedi tırdıldanni bildiriyorlar u ve ltalyaya harp 
ateşe girmesi, testrlerl ve netice- lerle geçlnlf tarmms. o devletler 
len bakımından, sadece o saha- harbe girdikten aonra da uta --- 11 (A.A.) - B. Hltler, Raylhl- ............. 11 (A.A.) - BaıtQe w ake adau mücla~eri ilin etti 
ııın sınırlanna sıkışmış, tekba- detifmlyecektlr. AJIU suretle, talın bal8:nkl toDWıtumda bir nu- •uın B. BtDiw, .JapanJ&'Dm •.OOO Japon hGcumlanni 
-a bir ~a.aı-- o'--'- kalaır1utz birbirlerine karp fimdlye kadar tak .a,temlf "Almln~!!_~blldlrrlk&- bılulc Banma altıblmm ~ ..::. .. L:ı..u.:a.ı- Dün" •·-·- her tarafma 
~ ~ .uu- -- ·· ,.. taqa harp Dln "'"~ - adalan dY&nndı& ordu ban. tan•-- ......-...-""....... ,_. 
Avrupa harbinin tesirleri ilk bl~ kalmış ve bugiln düşman mlftlr. B. llltledn nuttunmı mtuıım rt tarafmdan tıatmldılmı haber ~- Am rikan f kuvvet 
tünden ta Amerikaya kadar ya- kesılmlş dmetlerln. kendt arala- bir tarafı da Alm&nJa, tt&IJa " aılftlr. ....._ 12 <A.A..> _ B.B.O.: oece e • .. ae e? • 
'1ldığı gibi Pastfik harbinin ne- nndald anlaşmazhJrlar blzlm o .J&p001a &rMlDda blr anl&llD& imza Ulanma. .JaponJUUD en kuneW nna Vlflnltıond& 11.,....... Amert- len ıronderilecek 

• edllmlt oım""'lhr. D6rt maddeden lba- drltnotıarmdan blrldlr. Buml 11,JSI 
ticeleri hemen Avrupada görün- devletlerden herblı1le yerleşmiş ret o1aıı bu mert anı....,ap töre, Al- t.cındar. 1111 8'fD4111Nle doaamnaJ& kan ~ıre Nemnu hbl..,.,. dlal- ......_ 12 (AA.> - Amerika lJUl 
dü. milnasebet.lerimlme bir detlflk- ID&D1L tıa11& n f&PODJ& tendllerl- iltihak etmif, ıne - ltlO .enelelt ara- ~e:· " tafallltıı maıo.mat Job& mecllal IO ve mthneaıdller mecllll Hl 

Japonya işe girişince, lngiltere llk yapmıyacaktır. :. ~ :::ıa: '::~:J =l ~*--:' mJ::: =:ı~ da Lmon aduı mild&tllert adaııuı tl- ~!'::fı:r~'::.:iae::ı: 
harbe kanşb. Bunun arkasından Herkes tarafından anJqııması· e&mlflerdlr. Bu it devlet blrl>lrlerlle llhlan a tane Sl,8 hk, 18 tuı• 11.J ilk. mal ~ ~ t tarall&!:11ncı: ı!:: Wıulüna1oa ıı <A.A.) - DllnJUUD 
Alınan 1 1 itti m ÇQk gerekli buldutumuz ehem- aıılqm&llan .Ameraa ve İngiltere Ue 8 tane 12,7 lllt top ve tanare daft ~ t1 ç mutaTem~ her tarafına Amerika kuvvel aefert-
fakına ya - talya - aponya ; mtyetll bir nokta da Ttlrldyenln ayn blr sulh ve mlltareke y&pamıya- toplandır. Japon donanmasında bu Pe:ı: güntı. Japon e:ıerl yelerl gönderllmealne aallhl:yet veren 

şahit olduk. Yann Sovye bu samimi bitaraflık styasetinde, çaklardır. tipte daha 3 zırhlı vardır.] adan,ın aakerl ve bahri t.eel•tını da- nnun, lyan mecllS tarafından atın 
Jluayanın da bu yeni savqta pr bizden ....... _ "' ........... 1:llt bAdl B. ti!"'· >A~ haıtN.n1 anlaWıll, l' .... 11 (A.AJ _ W.ate adalı- lınıt ve milnfedd blr halde bom.bar- kari! 86 reyle kabul edllmı.ttr. 
alacağını göreceiU. Strtal hım .....,_ • .._..._... - Ru liiailDe temu fGnlt, Mit>ln ,._ m mGd'ifaa eden Alllerlbn clcmal- dmıan etmıflentlr. D6pnan1n eau ~ 12 (A.A.) - Aımaa,.n.. 
de IetJ ri öteki 1 ._ .. ır.. emle- senin veya menfaatin rol o~ zın m11V&ffalal9Ue devam etUAUıl, maamm blr Japon krutulr •• delllo- tazyik noktası Luzıonun en ltma.l mın- illnı haıp notaaını tebUt için ll&rlcl· 

v e ' s ~ m madığıdır Demek 4..H-.nız 1d bu •fei'de Alman b}'lbaJım 180 bin yerini batırdılı re.nen blldlrllmekte takaaı lan Asan llm ıdır ye Ne-ıaıetıııe gelen Alınan maalab&t-
ketıeri allkalandıran, eski devir- . · ~.., ölil oldU*'1nu. barellt.ın ti.t ı•llnce dlr - 0 an ·• güzart B. Tomson 20 dakika betdet.11-
lerde olduğu gibi gayeleri ve hu- Türkiyenln blta~ siyaseti, duraltladıtını aöJlemlf cFakat Şarkta • Bu tebllg haklcında miltalla J{lrll- m11 ve lltincl derecede blr memur ta-
d . ' ancak Türkiye dostluğu ile bat- hareW, l.lkbabUU te'krar başlıya- BerUn 11 <A.AJ - .Japon aıeneı ten Amerikan Haı1>lye Namı B. Stlm· rafından kabul edllmifUr 
utıan blrblrınden farklı, ayn lar hürri et temaml et ve istik· cattır ki bu haıı> durdurulamıyacak- kurmayınm blr teb1111nl nqreden Al- son demlftlr ki: Bundan sonra Itaıyan aefırt prenı1 

ayrı harpler karşısında detWz. ' . Y ' Y ıır. dmılftlr. man radyon n bin tıohbık I.iex.lngton - Aparl, adanın esu bam.ından Kolona hariciyeye gelmlf ve ayni ma-
Rar lıklı hed fi t f Iı\llınlzın hududunda sona erer. B. Hltler, haıi)ln bütiın mesull,yetl- lmı.lndekl Amerltaıı tanare gemlalnln datlarıa ayrılan küçük biti limandır. ameleye tabi tutulmu.ıtur. 

şı aynı e er e ra ın- Bu milli ve hayatı dAvlmıs dışın- nı B. Rooseveltın tafıdıtuıı soylemif Hawal adalan açıtuıda batınldılmı Eter .Japonlar, kunetıerlnl dallık 
da dünyayı ikiye ayırmış tek har- da bizi ç{mığimiz ve her devlet- ve B. aooseveıt tarafından gerek blldinnlftlr. erazldeu geçlreceklertnl Omkl ediJor- R h . d 
bi seyrediyoruz. Bunun içindir ki I ' ' tayin ttlttmt l kendlslne, gereue B. MussoUnlye Toklo 11 (AA.) - .Japon ordulan larsa, bunun ı>* ziyade geclltecettnı US Cep esın e 
Avrupa Afrika yahut AI;ya Ame. e ayn ayn e 7. yo - gönderilen meaaJı hatırlattıktan son- umumi tararglhının blr tebllllne Yakında anlıyacaklardır. 
tik · ' . . lardan ayırmak imkAnsı7.dır. ra demiltlr kl: göre, dıln 2 naltllye gemi.al babnlf, VJcby 12 CA.A.> on· Lmon ada.- SO" V .,ı'uef 

a harbi kalmam~tır. Hepsının Dünya harbi karşısında illn cBu ilk tahriki hukuku dilvel kal- diğer 1k1 deniz tqıtı da hasara utra- mnda Amerllta ku;;etıerİ. ManWl ı.- .ı • {J ~ r 
bitişik noktalan, ilişik meselele- etmeye lüzum gördüğümüz btta- delerlnl bozan blr çok hareketler tn- DU§tır. Fa.tat bu vapurlarda bulunan ııtametlnde rlcat eylemekte ve yolla.-
11 vardır. Bundan önce Avrupa klp etmlftAr. İngWE Qslerlnln t.şgall, Japon tıtaıannm daha evvel karaya n tahrip etmelctıedlr. Japonlann Fi-
Am 'k baktı,;ı, kad imdt rafiığın şümulü ve mlnı\sı budur. kira ve ödün9 kanunu, mihver geml- çıkanlmıf oldutu tebUl'de tasrih edil- llpln adalarına tanklar çıkardıklan 

en aya ~· ar, ş .. Atılmış lmzalanmıza, verilmiş leiinin zaptı, 91.ıtanlarda çevrilen mektedir. blldlrllmektedlr. 

Cenupta Rua taarruzu 
durdurulmuı sayılabilir 

Amerika ve Asya Avrupaya goz sözlerimize inandığımız dostluk- entrikalar bu ctlmledendtr.. Aynı teb1.lle göre, ıs Japon a&kert 

Çevirmiş bulunuyor. lara her ~an bağlıyız. Bitaraf- sö=~~c=~r%~~utç':~ tayyaresi, twertne dönmemlfUr. Wake adası mukave- va~~ar!!n~~~! no::~==~ 
Böyle bir vaziyet karşısında lığımız, kendtmlz içindir. Ne kim- tanberl aynı usullerle .Japonyaya kar- met ediyor Rus ııerlleyişl devam ediyor. Neşredl-

Pasirik harbi adı verilen fakat senin lehine ne de kimsenin '1 hıut>t idare etUllnl bellrttltten son- BoliyYa Japonyaya Londra 12 (A.A.) _ Wa.ke adası mil- len blr SoVJet hususi teblltınc gore ·· ' ı ' ra dem1fUr lcl: c.19P0Dyanın tam ha- L-- ilin etti lafllert dfifmanm havadan Tt deniz- Tikvl'nin geri alınması esnasında Al-
gerçekte tam bir dunya harbinin aleyhine olabilir. reketı büyük blr memnuniyet uyan- ....-p . den JaPtılı htlcumlan plııklftmlfttlr. manlardan 42 sahra, &a havan topu, 
bqlangıcı olan yeni kargaşalık Necmeddin Sadak c:lımuf AlmanJUUD Te dl~enl mem- La Pu 11 (AA.) - Bo'"7a Diipruu>ın Yenl htlcumn" lh~ te- 196 tqıt. 28 tank, ıo zırhlı ootmobi1 

General 
Cunningham 

lelcetıerln takdirtnl tazanmlftır. Al- Japonyaya harp jlln etmiftir. şebbüail bekleniyor. ve çok mlkdarda harp ma!zemcsl ele 
manya, İtalyan ye .Japon mtlttetl.kle- -·· • 1111111 = "'""'- geçlrllmlftlr. Paristeki 

suikasdler 
rlnln yanında ftlifeSnl tamamlle Vichy 12 (A.A.) - O!ı'd n · Rua 
7apaca.ktır.- cepbealnde wtu bulan mevzii muh&-

Bundan 80Dl'a a&s alan mareşal rebeler, vazi7eUe bir değl§lkllk J&P-
Oörlng lk1 dünJa a.rumdakt bu mu- rnamı.§tır. Cenupta mareşal Tlmoçen-
harebede Almuılann hl9 bir feda- ko'nun taarruıu durdurulmuş addedl· 

lnailiz Orta Şark 
kumandanlığından 

affedildi 

Bir Alman man.raıına 
mitralyözle alet edileli 

klrlıttan çek11ımeden zaten kadar leb!llr. 

~.:'!:~ .!ı;:t;r- .Rus tebliği 
l.eadra 11 (AA.) - Paril eolr•kl&• .. I •- •-a 'I 

Loadra 11 (A.A.) - Re.nidir: nndan blrlnln ~·. alı atpmı, ... ... ., e ... 
c.eral Caınningham Orta Şark ln· blr Alman manpanm ~ 
ailiz orduau kumanclanhinaclan .._ bacama U1n411ı ~- m Bir cameWn 6niinde ... 
fedilmiftir. Hlllber abadıima söre AhDln utert 6ldtlrllmflltGr. Diler 
fazla 7'0rsunluktan rwtaz bula- Alıu,n uterleıt mabllele etmlllel'. 
aan Cumainsham haatahiı dola,._ fab.t hilcam edenler bcm&la mllftf- F...ıa ..._ ...... !. .. 
le dd-..1:1-: ... : v . '* olmQllardır. c-M••• ..._ ....., ..._ 
m~ a ~ur .• ~· se- 8on batta a.rfmcl&, blQilk buhar- .. L.. 

lleral Ritchie tap edilmiftir. larcla IHbıen ft ,.ııuı Puta bh'9- ltcl- •illa- PP-•L .. 

iaşe işleri 

Mtiatef&rlll ri)'aaetindeki 
komiayon mesaiaini 

bitirdi 

lıanıelerlnln &ıtlncle otaarn Alman•- B 'n ..... , 
ba7lan da mltralJ&s •"9lerlle mcttı- F..w .-laa- fa 'ımd• Wriaiın 
rtllm.Qflerdlr. Bombalarta da aulblt- sH ... __.._ • 1 
ler J&PJlmlftır cmn -• ~ bmlııı•nr.,o-ıa-

• ..... Vilrfıa ........ .,.. Adsa • 
Japon • Siyam ittifaki nıfta M. Miler ... bftllhw--. lto-
TM1'o 11 (A.A.> - Haberler mec11al ,_ '4 Mı 

blldlrtror: .Japonya De 81Jam aramı- P......,_ k ı, aii11a köeeleı. 
da müdafaa ve taam. bakımttıduı lüimllllea .-. ,..,...,.... Wr .t. 
blr lUlfat ..ıııd1 hUIUanda Bangkok'ta wiıd.,iat S- ..W.. t.ı••• •• 

Aabra 11 (Telefonla) - Uma- .Japon bflJtlt el9111 Ue 81yam Bafre- " -m fok • eqor. OlwJ'•-
Qıi jqe itleri U.rinde tedkikat yap- lt1lln1n yaptJtJan :no"ttal nuar teati- ,..... ..... lair ~ ...... ,... .. 
inak ve bu arada zirai iatihulatm sinde blr antqm1. haal olmU--. riyor. 

•rbnlmuı huauaunda icap eden tecl- Helıinki fahri L-.. O kolu kav......, clwaa iKilel' o 
birleri almak üzere late Müstepn İ IHa9 f....ta a..,ka lair ~ pİfİlip o ca-
8. Şefik Soyerin riyuetinde kurul- konao oıumuz nwlgj.ncla tetbir ............ mit Bun-
llluı olan korniayon meaaiılini bidr- Anbra 11 (Telefonla) - Fm- ca .Wlir Wr ~ lialemecJd• ma? --.tir. Bu mevzular üııerinde mübim landiya ,ek~r aanayii aendikuı ikin- Kör deiaetini W..U.C • .._ ahr 
kararlar elde edil mit ve Bat V eka· el midüril 8. O.kari Hel.inki fahri tliaadM aynı......,ak, ,..ı llir .., 
letin tuvibine arzolunmak üzere bir baıkoD'SOloaluiumuza tayin edilnüt- icat 8'liP oa1aP .. -...... .. 
.. roje hazırlanmııtır. tir. Adeta QIPI 

' Yerden aöio kiip dizdilor, 
Altmdalrin bir ittiler, 

Si,-- .... ··~a.-

Londra 12 (Radyo saat 7.15 de> -
Dfln ıece ransı MoakMada ne4redllen 
reaml Ru.s tıeblltl: Kı&aabmıa il bl• 
rtncitlnun günü bütün cephe boJan· 
ca dtltuıanla çarpıprutJar Ye nuufuala 
bam ,mert sert abruflardır. 

V atinaton R• aefirinin 
beyanab 

IAHra 12 (A.AJ - B.B.C.: Quete
clleN beJ&natta bulanan v..,ıngton 
Ru aeflrt B. Lltvinof demlft,lr k1: 

- Mflfretet blr m••d utrunda 
OU'PlllJOr Yit müttemk blr P19 lçlD 
bn d6ttııoruz. Hltler en mtlhbn diıf
manımımır. 

B. IJtvlnof, RUI - .Japon milnuııt>ala 
battında be7an&Uan bulunmalttaa 
içtinap etmifUr. B. HaD, kendlalnl ıl
ıam eden. B. IJtvlnofa Amerltanm 
RUIJ&J& daimi JUdlllıa devam ed&
cettnt 16ylemlftlr. ----
Babnlan İngiliz zırblıla-

nndan kurtarılanlar 
Vlehy 12 (A.A.) - Ofi: MaleQanm 

farkında batırıknlf olan Prlnce of 
Wellea ve Repu1ae Inglllz zırhhlann
dan 137 zabit ile 2000 er turtankmftll'. 

-- Bu .... hki teJerafl
Mnım 2 DCi aahiftıde 



Sahife 2 12 Kanunuevvel 1941 

1 Diin. Geceki ve Bu. Sabahki Haberler 
' 

BU 8 ABA .-. Harp tebliğleri . 11=11 8 1r p Va ;ıg, 1 Y 8 t 1 • ..,. ·ı 1 1 ( · .B. Churchill'in 
'l'ELGBAFLAB Alman tebliği ' ,,, dünkü nutku 

---------------..------~~~ 

Kısa mülakatı~ 

Hamamböcekleri, 
önüne geçilmiyecek 

bir dert değildir 

1 

1 

Libyada lngi- :-.=).:s.E Filipin ve Malaya da~ 
liz taarruzu E!=J:~T:n:S:: harp devam ediyor 
Son İngiliz tebliiine 
göre, muvaffakıyetle 

devam ediyor 

·ınevzllere ve gıer1 ne muvasala yolla.
tına mu~ın taamızıar yapa
rak Ol'dunun haf.'eketlne yardım et
mişlerdir. 

Şbn:all Afrlkada. dün mühim haı:e
kAt oJmıımışt:ır • .Alman mtıha.rebe tay
yareleri t.oplu btr halde bulunan tank-

Libya' ela Britanya kuvvetleri
garbe doğru ilerliyor 

giliz Batvekili, aalieri 
harekat liaklrin'da 
beyanatta bulanClu 

Pirenin itte, bitin de yiğit~e 
bulunduğunu kabul edecek bıf 
devirde miyiz~ Elbette harıt· 
Eren.köy gibi asli vatanlarında~ 
bikt aivrisinelder atlldı. EvleJI' 
m:i:r:dıe tahta kurusun'-' ve Pj!~ i 

nin ı.atandaşlık hakkını Wo"" 
edemeyiz. 

. . lah ve mot.örfll vasıtalan dağı~ vazifesiui üzeriD:e elmı§i:ır. 
Kahire 12 ~A..A..) - Orta. Şark I:ngi- lal'dır. Şimall Atı.ta. sa.bUi aç~ Dftn Uzak Şa.Mtan askeri hıuıeket Evvelkl 8fin. be.tan iki tngm. u J)aşarmaın ~ m.ulıı&emıeldi: 

li2 kuvvetıerı ~l kararg(Wmın Alman ve İtalya.n ta:n&relerl bir İn- hattında as haber gelmiştir. Bu ha.- notunun ınürettebatmdan befte dt>r· ıLJbıya muharebesinde bi:riDci .aflıa. 11 
llk.kAnun tıeb~~rl.nuz bütün giin glliz kruvazörüne Te mahdbiıM taar- J:ıeriere göre Sinpptır'un .250 ldlomet- dünün k.mte.ı:lldığı ve bunla?m · · tiT. Oöşman batıya doğru iJa.. 

:U~~tı!u~dem'in şimal batı ve rım ederek bu gemileri ağıt hasara re şimal!nde İngilizleri& Japonlar ara.- pur'a. gehnekte oldllkla.n haber ven- · · · eng~ olan :mevzilerdaı 
bat.ısı d ğru ltaynuı. ha.reketl ya.pa.n · u~tmı.şla.rdır. smda çarpışnınla.r deva.m etmektedir. liyor. Bu iki geminin, blll:ı:a.ssıa. ta.7YtU'e atıl.DU§tır. Tobnık k.esm bir surette 

na. 
0 

d Yüzbaşı Mfieınchebeıg altmışıncı ha- İ.ngUizler burada mevztıerinbı kuvvet- taarruzlarına. Jı:uşı teJ:ılıl.ba.tı b L hn Esaısl.ı L -'\iz .. ..L...:.-düşmana muvatrakıyetıe taarrum e- 'a muzaffeı1yettnl b..za.ıııın§br. 11 otiuiunu aö~Iar. Diğer ta.raf- Prfnce ot weıs dıttnomıuın bomba :Be Jı;uttarı ~tır. . .mg:ı .......... ,,. ... 

vam etmlşlerdlr. tan Fillpin adalarından Luzon'a çı- batınlma&na ina.nılamıyoıdu. Son. bvvetlen •e '3"CD1 kıtalar pek ,.... 
Bil"Çok çarpışmala.r olmuşsa da, mu- L A 1 kanlan 1apon ktıvvet.leri de Amer!- resml haberler bu geminin bomba. ııe kmdaclır. 

.,.asaıa zorluklan ve bölgenin gen~ os nge es d"'x.ıı .....__il taşıyan tayy~ler.ln dal- Ati.antik muhareberı.inde, aontC§· 
bir 83.bada kapalı kalması ha.sebile bu kalı kuvvetlerle muharebeye tutuş- g~ b:ıi'nde hücum ederek attıkla.rı ıin evvelki dÖrt aya nisbetle büyijk 
ça~~şmalara ait raporlar ve imhat • • • ~~~el~ ~l~=~~ müteaddld toit>lllerle batt$nı blldlr- a.t'ünlüğünü muha.fa:za etmiş.tir.> 
henuz gelmemlştlr. uzerınde z! olan Manllla'Ya 2'50 kllometre me- mketedtr. Bu suretle bu. en yeni drit- Müteakiben B. Oıurc.h.ill, Rus-

Eladem'in hemen ya.kınında.ti m~- sa.leye geldik.lert bUd:iriliYor. Amerika oot~ batmasını kaplıya.n esrar per- Alman harbinden bahsederek: dıe-
dafaa .hatları gerisinde gizlenen d~- Yabanci tayyarelerin tebliğine göre Amerlıkalılar vaziyete desı açllmıştır. miştir ki: 
man la.talan Te ta.,ltlanna Jnglliz bil.kim bnlunuyorlar. Dön Amerika ~.azeleıt dıe Fillp1n _ Hitlerin taanuzu her tarafta 
zırhlı birlikleri ta.rafından taarruz uçtuğu haber veriliyor Japon tayyareleri dün de büyük fa- adalan eivamıdaki Japon gemilerine durdurulduktan başka pek: büyük 
edilmiş ve diğer taraftan da.be. batıda taarruz etmişlerdir. Bunlardan Haru- . d w tılmı "'-.. h .. 
eenup Afrikalı ve İngiliz seyyar kuv- ı..o. Angeles 11 (A.A.) _ Dör• aUyet göstenııişler, bir. çok yerler! na dritnotuna bir' kaç bomba. isabet Z8(Ylata a ngra ştır . .uıw.a enuz 
vetlerl bütün gün düşmanı ş.imal ba- düncü bölge hava wnmni karargahı bombalamışlaJ'dır. Am-:_rika.nın ga.rp ettfğt ve geminin ateş aldığı bildirili- kı.,ın. baş~nd~ bulunuyoruz. Rusya 
tıyı:ı. doğru sürrnÜ4}erd.lr. Şimdi Blr d'. b 1 _ _,_ Lo sahillnde, Los Angeles uzerh\de J'apon yor. A...,.n söndürülemiye?"ek Harıma efen., Hitlenn en bellibath hatala-

un gece ya ancı tayyare.ı.crın • 1 _ _, ""rülAJ'o~-.~ da.l ~nı.~ 1 ""'l _ı __ b" · hn R w ha Hakemin şimal bölgeslnde bualı::ılan An 1 .. • de tukla Mrül· tayyare <a1 go uu&uue I' ,_,_,..r er harap olmuşsa İngll1z ve Amıerllta nn<ıA11 ırı o uştur. us , va 
düşmanın k:üçillc piyade ve zırhlı oto- d .. v~~ :S ~~ :; Um nn~ ~o geimesı bu faaliyetin genJşllğ1 hak- cepbesl bir gün evvelki bcyıbın yüz- üstünlüğünü ellerinde tutuyorlar.> 
mobil bJrllk.lerin!n temlzlenmeel 1'i ~gunu . ş ·. . u'!1ı aJB.r- kında. fikir verd>illr. Ja.pon tayyare- de elll intikamını almışlar deme"1r. Pasifik muharebesinden de bah-
bitirilmektedlr. gahil~u aefer~ ~arbm cıddı olduğu- l.ertnin bir ta.yyare gemisinden uç.muş Şaı11t ~phesinde mevzii muhal'ebe- aeden B. Churclrill demiş~ir ki: 

Abama doğru İngiliz alaylarlle nu[ı:e ;.~r Am ik p olması muhtemeldir. Tayyar& gemisi- ler olmuş, Sovyet kuvvetleri tJagı mev- - P.ıince of WeUoo ve Rıepul.e'ün Hind kuvvetleri 'tara.tından Ela.dem . . . . nge es en .anın a• nJn bu kadar uzaıklara g1debllmesl 1çJn zilert işgal etm~erdir. zıyaı kadar ağır bir <:1ıeniz darbesi 
batısındaki hareketlerimizi lzaça. ça- 81fik sahilınde, Hol.lywo:>d ~ yanın- her hangi bir deniz taarruzundan Li'byada Tobnık tama.men mu.haz- batnlamıyorum. Maamafih Ameri
'·~an bazı Alman tankla.rına zırhlı da me~ur San Dıezo ussiine yakın korkmaması lAzmıdır. Japonlar böyle radan kurtulmuştur. Brttany.a. kuvvet- L__ L_·ı~ • d . 1-.~· 
M9 ' b' h" dir] ·· 1- lUUllll ~ !Dgll(erenın enu; Jatv.., .... ı, kuvvetıerimJz taarruz e~ler ve ge- •r §C' ır · bir endişenin Va.J'ld olmadığını roy u- leri şimdi gad>e dı>ğnı ilerlemekte ve .. mih d ileti.' d . lcu et 
rlye püskürtmüşlerdir. yorla.1': e:Pasifik't.e ve Hind otyanu- çekilen mı.tı~r lmvveUertnl çevUme-~ h~~: ~ _ .~ d:Z-Çin ;v · 
Acroma'nın birkaç kilometre ce- Maliye Vekili bugün smıda hftkhni!n diyorlar. Fllhaklka ~e çalışmaktadırlar. Bollum - Ha.lf~ ~ • a a pe uatün • avaı-

nup batısında, İngiliz zırhlı kuvvetleri, nutuk söyliyecek şimdiki halde ~et budur. BenÜ'.lt hattındaki mihver kuvvetle.rı et..fm- ... bızım dav:ı-mızd~ .. > • 
düşmanın motörlü truj1t toplantııan- Amerlk.&n ve tngnız donanmalan dak1 çenber S!k:ıştırılmı~. İngll1.z B. OıurduTI, mü.ttıeı61denn aoıı 
nı bombardıman etmtşler bunlardan Ankara 11 (Telefonla) - Ta· kendiıDi topll'J~da.n Japonla.Dı mshflllerl bu kuvvetlerin ytyeceks1z zafere kadar haıbe devam husueun• 
birkaçını yakmışlar ve dJierlıerlni ha- sarruf ve Yerli Malı haftası yarın ıstedfklerl gibi geziyorlar, tstedlltlerl kalara·k teslim olacalmı talınrl.n edl- daki azimlerini !bir deha tekrar edıe-
şara uğratill.lflardır. · Ankara Halıkevinde Bqvekil adına yere asker~~. yor. rdı: demiştir 1ı::i: 

Tobrukta, Polonyalı blrUkler, düş- Maliye Vekili B. Fuad Ağrah'nın clst:ila edilmektense, ölümü tıer-

man üzerine tazyık yapm1şlar ve batı bir nutku ile açılaeakbr. $3raoc·•ık serbest 1 Mugal "ömu··r·u· a1ı ettiğimizi söyiıe.mdde ııııehıız Bü-
müdafaa mevzilertnden ikisini tşgaı Haftanın zengin geçmesi hruıwan- n Ull 1\ · . yük Britanyanm değil, faka.t Birle--
etmişlerdir. da bütün hazırlıklar tamamlanmır şik Amen"kanın da fikrine b!nüman 
Düşmanın dün Tobruta karşı hava. hr. İ . d l inhi" Fı"ate bı"r miktar zam oluyorum.> 

faaliyeti nısbeten fazla. takat tesirsiz spırto ev et sarı --------
olmuştur. P. T. T. biriktirme ve albna alınacak yapılması muhtemel 

Daha. doğuda., cenup Afrikalı tuv- yardım aandığı 
?eUerl, CnpU2:ZO - Treigh yolu üzernı- p T ls · 
deki şimal bölgesinin düşmandan te- ~. l f. (T:lefonla) - · • Ankara 11 (Te~fo~~) - pır: 
mizlenmesl.le meşgul olmuşlardır. Bu- T. ıdaressı birik.tirme ve ya~dım to ve şarap iatiiıııalatı ıçın bazı yem 
radaki düşm.nn asker döküntülerinin sandığı haklı:ında bir kanun layihası tedbirler alınmasına lüzum görül
topl::ı.nmasına devam ediliyor. . hazırlanmıştır. Meclis.in yannki İçti• mü~ vıe ibu Lwıuata hazırlan~ kanun 

Yeni Zelandalı kuvvetler de Tob- mamda müzakere edilecek olan bu layihası Meclise verilmiştir. Encü
tuğun yakın doğusundati bölgenin layiha ile 811.Ddik, kanuni vasfı haiz menleıdc görüşülmekte olan bu la
temizlenmesile meşguldür. bir hale konulduğu gibi idarenin res- yihanın esaslanna göre, ispirto i.stih-

Bardia ile Tobruk aras.m.da terke<ll- mt bir geliri olmıyan ve ~erdeki salatı doğrudan doğruya DevLet İn· 
len 27 d~an tankından başka, ev- memurlann yaplfbrdıklan pullar- hisan albna alınacaktır. Bu auretle 
velki gün 6 Alman tankı da.Jıa. bulun- elan toplatıp lı:endilerine de tediye- 1 k t" S iJ n )füıcyi bulan 
muştur L-bil bul . t:. ·ı b mcm e e m m '.Y'O 

· _ ri ~ unrn~an 1;1eyıy~ er u senelik ihtiyacı tamamen temin edil-
Hudu.d bölgesinde, _ t.opçularmıız, sandığa Terilmcktedir. miş olacaktır. Halen istihsal edilen 

muhtelı! mevzilerde mudataa h:ıllnde Ayni zamanda P. T.T. merkezk- ~ı~ 
2 5 

·ı l"tr · ıe-
bulunan münferid dil"""an mü!reze- . _, nl MiJl• p· b·ı t m-ı.ar , mı yon ı eyı geçm 

...,,~. nnoe saltı an ı ıyango ~ e - k dir 
!erini ısrarla yıpratmışlardır. l . b ~-L •1 L,__ di ib" me te · 

en, ono, uuıvı , wsııe sene gı ı . . lA 
Kara ~uvvetlerim.Ize yardım eden menkul layınetler aatışma tavusut- Diğer taraftan ,arap :ı.stihsa atı ta-

Flat mürakabe komisyonu, dün, 
vali muavini B. Ahmed Kınıkın ı.-ets
liğl altında. topla.rı.mıştır. 17,30 a. ka
dar devam eden toplantıda. komi&yon, 
bilhassa. şehrin mangal kömürü 1§1 
üzerinde durmuştur. 

Kömür tacirleri ~ona m.üra.
caat ederek .tömÜI' !latle.t;l.njn ist1bsal 
mıntakalannda da. ~ bundan 

Almanya ve ltalya 
Amerikaya haro 

ilan etti 
<Baltarafı 1 hı.el 1&hffede) 

B. Muuolini'nin nutku 
başka. nak:llye ücret:J.ertnın raz gQnleri Boma ıı (A.A.) - B. Museollni bu
fç1ndekl n~iye ücretlerinden fazla gün Venedtk sarayı balkonundan bir 
olduğunu, bundan dolayı kömür :tıa.t;.. nutuk söylemiş, bugünün büyük har 
lerinin arttınımasının. do~ olacağı- diseler günü olduğunu işaret ettikten 
m söylentlşlerolr. Kömiireüler, Trakya sonra.; • 
,şehirlerinde kömüre, İstanbuldakl cÇefik pakt devletleri, dalma daha 
narhtan yük:seğıe fiat tekli! e<lildlğmt sıkı bağlarla biri~ olan fa.pst İtal
de ilave etmişlerdir. Vaziyet tedk:ik ya. ue nasyonal sosya.Hst Alma.nya, 
edilmektedlr. bugün Amerika Birleşik devletlerine 

Bu böyleyken aon aeneler ~f' 
fuıda yeni bir haşerat iauıa.ve 
karşı}a§Dlış bu1unwyoruz: }iır' 
mamböcekleri. .. 

Bu iğrenç böceklerin tüılıı 
türlüsü, değil modern aps.rtı: 
manlann mutfaklarında yıe:n~ 
odalarında. hatta kübik salon• 
larııilda ve stil :Yatak odclanndıı. 
bile, an.tenlerini ve kanatlarını 
sallaya sallaya dolaşıyor . 

SoruyoTsunuz: 
- Önüne geçilemez... Kalır 

rifeır daiTcsinden ediyorlar .. • 
Başka dairelıeri sarmış, bize de 
ıkapılanr, altlarından, pencere
lerin aralıklarından süzülüyor
lar ... - deruyor. 

. Heı-keıs kabahati baş:kasın-1 
üzerine atıyor. 

Bir aile tanırdım: Apar tuna• 
nından çıktı, yerine ba~ka bit 
bildik aile taşındı. Ziyaretlerine 
gittim. Eskidıen sık sık görüleJl 
hamam böceklerinden eser kal· 
mamış. Ev sahibesine: 

- Nasıl yaptınız? - diye 
sordum. - Dernek yok ediJrııe
lerıine imkan varmış ;ı . . • Fakat 
hu sır nedir? . • . Nasıl oluıyor? 

- Üç şart vardır ... - oeva• 
bmı verdi. 

- Hangilıeri~ ... Aman, gs.· 
zetcye yazayım da ahali istifa.• 
de etsin. 

- Napoleon'a sormuşlar: 
Haıobi kazanmanın kaç çaresi 
var<lır} cÜçl> dem.iş. cNedir?> 
- cCüret, ciiret, cüreb onun 
gibi, hamam böceklerinden 
kurtulmanın üç çaresi da: cTe· 
mizlik. temizllk, temizlik> dfr ... 
Bulaşık bırakmamak. Her yeri 
silmek, yiyecekleri açıkta bırak• 
mamak. Bu pis hayvanları bul· 
dukça öldürüp köklerini kurut· 
malc. .• Ben böyle yaphm ye 
muvaffak oldum. Her arzu eden 
de o1aıbilir. Y. 

Darlan -Ciano 
görüşmesi 

Fransa Bizerte limanınıJ1 
kullanılmasına; müsaade 

etmiş hava kuvvetlerim.iz, bütün harekAt tan elde edilecek beyiyıeler de san• mamıen aerbea bırakılacak.br. Bu su· 
bölgesi üzerlnde devamlı akınlar yap- d v de _ı,,__ Ltedir retle Uzümlerimixin istiblalci kabil _,.,, d Dü ıga vreouoıe.ıı; . 
•·"'"9'ar ır. şman topluluklarUe oto- olacağı gı"bi aerbea rekabet yüzün-
mobl.l ta.,"lt kolları bilhassa Acroma Adliyede tayinler den fazla alkollü içkilerle mücacle-

Mangal kömürü fia.tıertne ~a. mah- karşı kahraman Japonya.nın yanında 
sus olarak blr mikda~ zam ya.pılmasl yer almaktadır. Üçlü pakt, ba.y:rakla- Londra ıı (A.A.) _ Times yazıYor: 
muhtemeldir. nnm etrafına. yenmek için her feyi Darlan - Ciano göriŞnelerinln, /J." 

clvarında taarruza u~ bunlar- ~ h • li b. kl k 1 
dan bir kısmı y~ ve tahrt.p edll- Ankara 11 (Telefonla) - Oiyat"'" !ede oa a venm ır şe e so u • 
miştir. bakır Asliye Ceza hll:imliğine Gire- mu' olacaktır. 

Kara. k::uvveUerlmiz M.esserschmltt eun Ağır Ceza mahkaneııi teisi -----
110 smıtından btr Alınan tayyaresi Yc.ıhya, lstanıhul müddeimnumt mu- Mı"ll""ı mu"'daLaa ve Maarif 
düşürm~erdfr avinliğine l.tanbul hikim iııı.m:zedi r, 

.----------- Cemal Utku. lstanoul hakim nma- Vekillerinin tedkikleri 
v:inliğine İstanbul hlkim namzedi Şehrlm.lzde bulunan Maarif Vekili 
Recai Seçkin, Çekllge hakimliğine ve MllJ1 MMa!aa Vekllı dftn Vali ve 
Nı."'bar müdcleiumumisi 'AVni. Saray Belediye Reisi Dr. B. L~ttl Kırdarla. 
h&1ı::imliğinc İstanbul müddeiumumi blrllkte şehrimizde muhtelif tedklk

Lüks yo.lr. 
İsraf yok 
Tasarruf va1'. 

------------....: muavini Turgut tayin ecl.i1.ımşlerdir. lerde bulunmuşlardır. 

Şile mıntakaaından hazır olan 250 mUyon k1JiY1 t?Plıya.n rlkanın istikballne ait oldu~ sanıW 
k •• •• 1 ek askeri bir ittifak olmııştur. Italyan yor. Dün akşam Vichy'den alınan b:V 

omur ge ec erkekleri ve kadınlan bir Jı:ere daha berlerlnden Fransanm Bi?ıert askeri ll" 
Şile mıntakasmdald bir buçuk mil- aykalanın1ı;. Yeneceğiz.> ma.ınının)rulla.nılması içbı İtalyaol~ 

yon mangal kömürünft şehrimize ge- Roma 11 CA.A.) - Bugün saat müsaade' verdlği manası çıkarılabjlJ." 
tirmek için bu ha valf.ye gönderilecek 14,30 da Hariciye Nazın kont Cia.no yordu. Bl.r ha.bere göre İtalyanlar kell" 
na.kil vasıtalarının benıztn ihtiyacı Chlgt sarayında. Birleşik Amerika dl deniz münakalelerini hhna.ye ~ 
bir koordinasyon ka.rarlle temin ed.ll~ maslahatgiizarın1 kabul ederek kendi- bazı Fransız gemilerini kullan.aJ>ile" 
miştir. Karar dün vilAyete tebliğ edil- sine §U tebligatı ya.pJIU§tır: ceklerdlr. Bundan birkaç hafta. evvel 
diği için bu gibi na.kil vasıtalarına «H~etUi İtalya kralı ve 1mpar:ı- İtalya Afrika 1,11maUndekl İtalyan ]lul' .. 
icap e<len benzin wrllm1şt1r. Bu kö- toru kendini bugünden itibaren Bir- vetlerlnin Tunus istikametinde çekil .. 
mürlertn yakında ıııehrbn.lze getırlle~ leşJk Amerika. ile harp halinde addey- melerı. mümkün olduğu ve tam bit 
ceği ııöylenmektedtr. lcr.. yardım beklemekte bulunduklannı vı .. 

chy'ye bildirml..§tlr. 

EY KADER! bir ticarete beımez ••• Reklam tarafı layı evvela iç~rledi. Fakat sonr~ dü· eek zek&sile kar§ı.eındak.inin kusur- Üçlü askeri pakt 
iyi olursa muvaffaluytit de öyledir ..• şündü: Kızmamağı daha muvafık lannı tartıyordu. cA.tmaea> ise. Boma ıı (A.A..) - Bugün ttıe.ıyıı.. 

Aşk ve macera romanı iyi bir l'e'lc&mla. kötü kumatlar. mo- buldu. Her halde tahammül göste- kendisine kat kat faik olan bu rakip- Almanya. ve JO.poo.Ja arasında Aııl~ .. 
da diye aab)sr ••• Erkek de değersiz rinıe, kendi mıe:nfaa,tine daha uygun le çarplfmanın güçlüğünil ırörüyor• rtka ve İngiltereye karfı ~ bil' 
olaa lbi!e, lr:olund.aki kadm •ayesinde lıareltet etmİ§ olurdu. du. Belki de imlı:&n.aızhğını. i.Wfak imza ed1lıruftlr. Bu 1ttHQJdı1l 

Nakleden·. (VI • N8) pek ha.ı:ikali.de görünür ... Bu Meliha c- Kmı temin eder Jı:i gunM ün bi- Amma ha,ka :10llardası, dolam- yeni nizamın 3"8l'lef!D,ee1 lçbı ~ SS." 
ferle netılcelendikten a:ınra. ~ devıet Lamm, bklct«eği erkeğıi ~lıı. rinde bu herife muhtaç olmıya• haçlı yollardan belki ga)'le9ine ula- aıas:ında atı bir 1şb1rll~ 7&PılmSSl 

Zira, cebinde bq paruı olmiyaııin - Bugiinlerde. mek ~etindedir... ymıi' .•• - djye dü§iindü. - Her §&bilirdi. del'Plf ed.Jlmektedlr 
hali bamba§kadır. inanın hana... cAtmaca:.", kendine m.......Jı Falireddin bu sözlere diklı::atle haJ.de ilerde ondan pek çok. fey'ler BöyJıece lconU§Ar~ hiri>irlerin:i Paktın metni ~da neşredllec~" 
~ h11.!~ta t~c~~ vardır. Tec- bir bal ..-erdi: bJak kabubyordu. mzdırabilirim.> yoklayarak, kuvvetlerini ölçerek, tır. 
rub~le?111le ~~.edenın ..• IJ.«:n de - Ne zaman olacaimı henüz lı:.a- - Fakat pyet ona ilinden ~aka- Yükxk sesle: ~.~af~ bir menfaat~- ~-------------" 
Lu. ışçı . miUetuu ~uvaffakqetle nrla,tırmadon ... Çok acele etme- ıaıcalr. oluraanız)._ _ Mevzudan qnlmayahmJ lir .. mıyım diye dü§IÜnerek Maç.kaya 
9eVk ve ıdare eden. hır 1r.umaııda· m-1- ~-- M:;_•·ip L____tı a.._Lı_ -A~--- ,1L..: Ar.ı__.ı d-.ı· Q.!_ __ , _ ............. dogru tırmanıyorlardı. 

On1 ___ 1 • L _f CJC JBZU11... ...._. ıu.. VCIKIO' ~>. omuz auıı;u. 1WK1a• - cuı, - .;mı;e auaır -·--ır·-·~· 
0 

_ _ • 

~··· ... an, nmw iabersem 0 Dil.le mek en iyi usuldür ... Bu Melma ba- paa. töyle bir baktı: c.Şayet itiıoden ~ıwanız ne ~ onu geçiyordu. 
aebrebilinm... nımm bazı mıexiyetleri olduiana cŞa; .. d çıka olmıh diye 90rmupmn, Orada, bir yolun ikenannda, hu- cÇıkan kelimesi türkçede 

Patron, son lr:elimeJeri tekrarladı: Gzden aaklıyamıyacağun. - diy;yet onu ~ en ~ _Ben d ~· Benim sus~ bir otomobil duruyordu. için- cmenfaab karşılığıdır: 
- Naaıl i.teraem o hale ptirebi- _Ne meziyetlerii' ~~ b onunkuzd··~,_ unu ya" . . • L!- ?~ c:ebv~J? -:.> • tan • deki ıolör, epeıy zamandanbıeri bek- c- Hemen hiç bir T"urkün 

1!_!_ A _) "\' UIM\Dl ana pe o.&.UDmaz .•• Lıen- IÇUl u.i!<••• L.ll'a_ in SAUel't OD e8l J--e•~- ,...._ b • u--'- ş k 1___ k 
lllUIJl ••• ttn ıyor muaunr E ı· <:.~ a.r __ ıl lata ba ı_ _,____ G . b L lir Giiz 1 ,__1 t. _.ı. ı ...... , .. ~ ....... nmı§a enz:ıyor... ~ ar ta ticareti. çııuuı yo -- vve a ... ..,,.,.7 ... ,,_ an - ne f&asını cumm. erçı u 11.1z ge • e aabcı .ıazıann .wtauour Fahredd" b :ah ka Gib 

- Demek, niyetinizi' ynn... güzeldir, aüzelin de ticaret için fay- da~ yoktur, duwncfijlillffL •• ,.. .,... ın, u ar. anm P1S1DJ tur.> i ... 
Kaaad l clC Dek tik biJ..l!~-! -ırw• Konuşurken, cmenfaab keli· .B - anma yo veım · • • - onı. e. •• dası 'ftı'dD'. Amma. Meliıa banım. eç seçe . ~..;. · • Şofaı yerinden aıçraıdı. mesiınin anlamdaşı olarak, cçı-

ununla beraber, kati aöylemiyo- - Yani, dekor gib:f. birlikte li'a- aon zaJNlnlarcJ.a. güzelliğinin epey- Yıbtık ydJflk güldür FaLreddin tr • kan .özünü zaten lı:ullanadur· 
mm ... Böyle bir :ihtimal nr ..• Belki lunduğu erkeği .U..leı.- lnaana p- cesini bybetti. Elimin altında çok - Bu Mdiba ha.mm. lüzumundan Eh. b ' ı>:8" on~. d ... 
.vet, belki hayır .•• Bu da, hlı p.rta rur verir... daha giizel bz1ar "Yardır. Ben 0 foaa1a nammıhıdmJ _ dedi. _ Re- --:;__.ı, enGaızöe ved·~· ~ ecdegunl ·k· IJ"'.aktayız. Yazarken de hundan 
~I • "' -!L: hm d • t) h ] :nda bir k alt - uıecu, - ater ıgınız ost u • daha sık faydalanabiliriz. ı. cAtımaca> dedı ki: . . ~yı ap~ .. ~ e~hn ~ § • e- caı. ey," esap .arı anıt • tan dolayı teşekkür ederim .•. Alla- cAnlamdaş> da, cmüteradib 

- Ne şartına) . . -. ı~. bu1dunuz ... Bir diikkAıtm ~ Her turlu _tedhir1:z-ım yerın- saldık KOrmerrll§. • • naıamarladık... herde de hışallah, karşılığı ileri sürülen bir kelime-
- Başhqa venp konuşacafız ••• vıtrfrunı ıpıek kumaşlar nasıl süsler- dedir. Fakat calciden dukk,Anm en Bu hal Fa:hreddinin bile afulnne tekrar ao""ru""coüruz- dı"r.· cMa·nası "'"> dc:me~,e gelı"· 

Konuşmamızın neticesine... se, o da insanın hayatını öyle Mia- harikulade kızı ayıdu. Düıünüyor• dolron<lu. Ziya Sami 18.kJTdılarmı n~ Ar k k.. d" : •• d v ·ı · b · H h ld ~ · ~· 
1 - Ne zaman konuşacağız~. Şimdi ler ••. Gelip geçenle.ı-, vitrine de du• dum: Nedıe:n. bozuluyoT} Demıek bu re}'le getirmek istediğini eiıladı. lk;. dosta _ı' Feakn aıntınFahegtıe,dzed_ngıbn .• lıer yor. er a e y:enı yetışen erce 

unou ın oy «müteradif> den daha kolay ınii' p bakar; insanın kolundaki bu eo]up .ararmamn .ebebi ırinxrifsmiz d de fiena aclamck Bicibfrlerine raa-- ı·-b lil"kl. · _t_t k d" · h k l 
1 H V-r·-d f h ,___ F'-L _,_._,_ __ . • au a ı en yapmwı; a en ını a • an aşı ır. - ayır .. , ~~ a..,. kadına da bakar .. . şte bu noktadan a> .•• Ah, ne kadar mesutsunuz ••• .ıamı§tı. ~at fenawuarmm chısı 1ı bul d~ 

- Yan.il.. pek mühim<liıı..,, lnaanm, !>~atı 4a Falue9,din, bu teklifeiz1ikten 9.-9"' ~ ayrıydı, P~red.ctin. ~aha l1ik· \ll ~Arkaaı var) '-• __________ ., ... 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ölüm kalım sava ı 

Bugün cTasamıf ve Yerli Mallar 
Haftası• başlıyor. 

(~™tt~·a ~~&~~~L~R~i)j K NUŞAN 
imar müdürü Ziya Gün'ün Tasarruf Tefrika No. 126 

Sahife 3 

l 
Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Hiç bir yıl, bu ethnftu bu aeferlü 
bdar manalı olmamışb. 

Şayet onu eskiden icat etmesey• 
iılik bu yıl bulup ortnya çıkannan:m 

istifa etti teberruu haftası 
O sırada hocn Şemseddin efendiye ı kurdurup birkaç gun kn.ldı. 

attan 11liylenen: Burası Mmnn en güzel, havası lA-
•- A ~evketllm, kırk yıllık Yanı, tit ve mutedil bir sayi'iye mnhalll idl. 

3 d "' hukuk olur mu KAni?• tskenderl.n burada kurdutu yazlık m-
me enı Mekteplerde taaarruf S&zü ve zenbllll All efencllnln fet- rar enkazı h ltl cıne çarpıYordn. aerekecddi. 

0 • B. Hüsnü Keaeroğlu profesörü birer vnsı nzerlne padlş:ıhın hiddeti geçe- Piri paşa, Yavuzn 1mhat vetlyordu. 
Öbür milletlerin hali meydanda. f • Ii"" • liakkinda müsabakalar: rck, Rumlar bu suretle vıızlyetıerını - Şevketlim! İskenderlye §ehrlntn 

Evvelce biriktirdiklerini tüketiyor· en mÜ§avır gıne Jmütaleaname hazırladi mutıatıw. ~erdL tstıkball dalma parlaktır. Burasını ıs::ı.-
lar. Biribirlerinin gözünü 0 ym.ap. tayin edildi yapılacak Şura.g muhnkknktı ki, eter Ynvm venlzde eski haline kOyablllrlz. Bun-
blkışmıılar: cBir senden. bir ben- _ Dün çıkan bazı gazeteler ttnıve.rsıto fikrinde ısrar gösterseydi, İst.anbulda dan sonra yurdumuza. bağlanan Is-
denb Uıalile, karwdıklı, en can da- Belediye •--- mn........ B. Hüsnü rektöril B. Ccmll Bllse~~1n Ankara.ya Bugün Tasarruf ve Yerli mnııar kalmak ve rahatlan bozulmamak 1ç1n tenderlye, memnllkl §8.hanenlzln en 

~ u.uıuu gttt1ğin1 yazmıılardır un1ver81te rck ha.tta.sınm ut günlldilr B maltsaUD. bfitün Rumlar 1sl!mlyeti kabul ede- l§lek iskelesi olacaktır. 
man nOldalanru kötürümleıtirmeie Kesen>Rlu lsttta etm1.tt.ıf. Val1 ve Be- ._:_,.,ti - • u • cekler ve p"trlkhnne muhitinde des- - İskenderlye ne ........ andanberl ~ 1 B- .. ı:.-a:..: ~---• .. törü Ankaraya gi.......,~ r. Rektör m1lll ekonomi ve arttırma. kurumu .. ""'" 
91graşryor ar. utan u~ ..-uaar ledfJe re!s1 Dr. Lutn Kırdar, ıst1ta71 dtın kendls1nl gören bir arkadaşımıza taraf d fehrln örül bll k poUnr ynlnız k:nlo.rak, §ehr1 terke tüçWnı~e ibo.şlo.mış acaba? 
cepheletde ti!"'en ~en erimdde. knbnl etmekle beraber, B. Bftsnilytl Ziya Gtı.n tesl.s! lıokkında mecvud da- lerin:n a!:ıımak üzer~ af~lefCC:ası~: mecbur olacaklardı. - İskender devrinde ve ondan bir 
Cephe geriler~~ de, ~e yaray~ Belediye 1l'en 1§1e:ı1 mQfavtrll.ğtne tayhı Talara dair iza.hat v rerek demiştir k1: llll4tır. Ber sene, tasarruf ha.ttaamda Hattrı. o sırada İsto.nbulda bulunan müddet sonraya kadar bu oehir dün
ne vana bepsmı bozmağa elverqli ~. cZlya Gün tnrafmdan Unıversl.tcye yapılan vitrln mUsn.brumları, bu hafta Venedlk elçl.sl, Rum patrlğine: ranm en mamur ve kalabalık blr 
nsıtalar hanl bani yaratılmakta. Belediye ~ 1k1 fen m~- yapılan f.es1s bnkkında hul.-uk fa.kül- yapıl.mıyncaktır. Mekteplerde tasarruf •- Pad~h flkrlnde JSrar ederse, lrtan ve medeniyet merkezi 1~. İs-

Böyle bir dünyanın ortasında bu· vlrll~ vard.ıl'. Milşa.vlrllkten biri.ne temizin s medeni hukuk ordinaryüs mevzuu etrafında yapılacak müso..ba- sakın 6lz de ısrar gösterip Rumlnn tendertye kurulduktan sonra. Atina 
lunduğumuza ııöre. arbk kimseden B. Mustafa. Bulld.n1n Elektrik ye profcs6r0 birer mütali'ı.nna.mc hazırla- ko.lnrda. birinci 1klnc1 ve 1lçüncft ge- sefalete düşUrmcylnh ı;önmilş. İllm tnhslllne herkes İsken-
meded mnmayız. Bize kimse bir teY Tramvay umum mtldftrUiğtine tay1- mışlardır. Bu profesörler Ebul'ula lenlere hedlyel~r. kunım tamtmdan Dlye tavsiyede bulunmuştu. o ta- derlyeye koşarmış. İskenderln ha-

tılnden sonra B Nadir ta"'~ edlln•4etı. M rdin Ahmed Samim Gönensoy ve d ll-.t 1 kt rlhte ı· ... A-bulda b·...r.~"ünden fazla tefleri burasını uzun müddet imar 
:rollamıyacak. Bo,una gözliye dur- Q n •- · 3 .... &.l"lü a • a,,. ı acn ır. o:.wuı "'ö"""' 

1 
! E eli eı· . d B. B sn nuu taytn edile!.® lldncl m - Andreos Şhvartz'dır. Hnzırladıklan Rum vardı. Bunlann gemilerle baş- etmişler.. şehri büyfitm~lcr ve zen-

ınaya. un. "f'V •• tün anız ti::..ı~~- şavlrllk §lmdf.ye kadar mQnhald!. mfttalt\anruneler Unıversltcye yapılan ----- kn memleketlere hlcretl pek firaklı glnleştlrm~ler. Hicretin 20 tarihinde 
.. ,. c?11"~?1e. us e .Çll71%. Fen m~virt. gerek fen işleri, gerek te61s1n muteberllğlnl her hangi bir Beyannameye tabi olacaktı. Bunu Venedlk clçlsl glbl, AmırlbnUas l?u şehri fethettiği za-
Evimizde. ışunızde, umuma ait yer- ımar mftdllrlIDtlerl 1.şlerl.n1 Belediye şüpheye meydan vermlyecek şekilde k ·1 • bizzat Rumların kendileri de blll- man hazretı Ömcre yazdığı blr mek-
lerde bir habbenin. bir zerrenin si- rcisllğl makamı nnmma. mtırakabe ıkuvvcUe göstermektedir. Bu mütalaa- azanç vergı erıne zam yordu: tupta ehrl tarif ederken •dört bin 
:yaı:ı ob:ıaması için dikkatimizi dört etmektıedlr. nameler llglli makamlara nrzolunduğu İstanbul umumt meclisi muavenete S l" İ k d • 'd hnmamı ve ehallsl arasında. kırk bln 
açmalıyız. İmar mtldtırlftA'üne khn1n tayin edl- gibi neşredllecektlr. muhtaç nsl:cr ailelerine yapılan yar- e ım, s

1
en erıye e rahudl vardır!, demiş. Bundan da 

Fi ' •· aamdaki --...& ··m - dımlan knrşılıync:ı.k nlsbette tnhBtlClt Büyük skender'le nnlnşılıyor ki, şehir o zamana kadar 
ıravun un ruy • ~u 0 - leceti belli olmamakla. beraber, ~- * Sütlücede Eyüp ve Cafer ndla- yapılabilmesi için beyannameye t.A.bl l btıyuklüğünil ve ehemmiyet.ini Jmyb t-

ler, artık aemİz öküzleri yiyecektir. dlllk bu mtıdtırltlk vekfıleten müdtır r.ında. 1Jı:1 kf.ş1 eşya. meselcstnden kn.v- kazanç vergilerine yüzde beş nlsbet1n- meşgu •• memlştlr. Iskenderlye ısı m ordusu 
Bizimse şimdilik öküzümüz bila &e- mua.v1n1 B. İbrnh1m taratındıı.n idare gs. etmiş Ey{lp Caferi b:ı.şından ya- dcı zam yapılmasını kararlo.ştırmıştır. Donanma Umanda hareket ho.zırlı- tarafındnn tethcdıld kten sonra, şeh-
miz. Onu yedi yıl kıtlık için besle- cdtlecektlr. rnlaml§t~. Cate~ Beyoğlu hllstaneslnc Bu hususlara. n.Id listeler Belediye ~mı tam:ı.mln.mar;a. çalışırken, Yavuz 

1 

rln etrnfınd:ı.ltl surlan h:ı retı Ömer 
mekte devam ebneliyiz. knldınlmış, Eyüp yakalanarak tahkl- muhasebe mildfirlfiğil tarafından ha- da şehirde tcdklkatıa mewuldü. Pa- yıktırmıştı. Bunun llerlde zararı gö-

Ammn. derya kadar hazır nzık LJ J. ' • kata başlanmıştır. zırlanmaktndır. diş~ın gözüne ilk çnrpan şey, Firn- rilldu. Zira, bir muddet nra Akde-
olıa da azicık azıcık yemeğe kalk· YaUrma lmlŞ rw111111111111111111111111111111111111111111111•11111111111111111111111111111111 runlann eserlerinden ziyade Büyük nlzden şehre akın yapan Rum korsnn-
aak, yine tükenir. cDamlaya dam- ı Kızılay cemiyeti İskendCr'in Mtıarnlandyı. lan İskenderlyeyl lstlla cd.p yn.hudl-
laya göl olun un aksine de İnan· Bütün Şehir VakUyle çok büyük blr şehir olan !erin birçoğunu kılıçtan geçirip mal-
mazsak. Nasreddin Hocanın doğan, Kaçırıldığıni iddia eden Beyoğlu ıubesinin balosu ve İskend:r znm:ı.nındn nüfusu dokuz lannı almşılar ve geçip gitmişlerdir. 
ölen tene e hikay indeki ıarabete kadın hakkında takibat Tilrkiyo Kızılay cemlyetJ Beyoğlu Willy F orst'un yüz bine k.ad!ir çıkan bu ,,ehlrde şimdi Şehir birkaç kere böyle hucumlarn 
d~eriz. Elbette: Bir yandan da ye- kaza unbesi tnrn!ında.n 20 blrinclkd- on bin kLşi blle yoktu. uğrıynrak küçulmuş \'c eh l1sl ondan 

Yapıl k _ _.,.... .............. T ... Atı B E L M Yavuz bir gün vezirlerini ve :mnlye- sonra azalmıştır ve bu gibi lstllülar, 
nisini yapm•aa kalkmalı! aca nun cuma.1ıı=o ....... _...ı o.... ıyan .sa.- A 1 -.. Jonlannda balo verilecektir. Balo, Da- ı tlnl yanına. alarak CMnhalle-ttırrc- baskınlar ve zaman zaman korsanlar 

Vaktiyle Ceıat Muhtar, pek nkı· hlllye Vekili B. Faik öztnı.k'ın yüksek mil) e gitmişti. Burası İslı:enderlya'nln tarafından vaki olan soygunculuk 
~ bir giinümüzde: Bir milddet evvel Beyoğlunda bir hlmnyes1 altındadır. Balonun muvaf- garblnde ve şehre 1k1 buçuk saat me- Yiizünden şehrin blrçok yerleri harap 

«- On paranın kıymetini bilme- birahane &ahlbl Jıı.nın kızı ve MJ§cl folayetl lçtn ~mdlden hazırlık yapılı- "3 Şarkwnı aöyliye«ldir. _ snfede çok güzel bir s:ı.yi'lye mn.balll olmuştur. Bilhassa cEhllsallpa mu-
ve:ı Osmanlı degvildirh> di-ek ndında birinin karısı otuz yqlannda ~ ldl. Şehrin zenginleri yaz mevs1nılnl harebelerl zamanında şehlr birkaç 
1 J - Janet adında.ki kadın a.Iqııı.m saat alt.ı yor. bumda geçlrirlcrdl defa yn'kılmış ve Çcrkes beylerine ge-
llalkın İnce damarına dokunmalc is- buçuk malaruıda sinemadan çıkıp M E V L O D Mll!ddan 331 yıl önce kurulan bu çlnceyc kadar hnttA ondan sonra da 
tem.işti. Kurtuln...+n'lrf evine ""tın"~ n-Are Al- Sevilen Yıldızlarla ""hlr -4 .... dl neden küçülm'"'• ehA'lsl bakımm knlm••tır . 

..,,....... 1>• '-'A ~ Merhum babanm fabrikatör Şevket ,,... ~· - ı.u ..,, 
Şimdi bunu yeni halimize adapte tın.bakkal clvanndan geçerken o.n1 Narı Yeldan'in kırkıncı rüniine tesa- Bütün Kalbleri teshir ttlen bir neden bu derece nza.Jmıştı? Gerçi is- * 

edersek, yalnız bir cOsmanlııt adım olarnk yanında bir otomobil durup düf ed~ H kAnunuenet 19U pazar Aşk - Zafer - Güzellik Filmi kender'in haleflcrt Iskenderlye'y1 blr Sultan Selim bir gün de şehir clva-
c T'ürk» e Qevirmek elvermez. İldi- fkl tl§inln b?ndlsln1 zorla otomoblle rünü ofle D!!,mazını müteakip Teşvl- hayll s\lslemlşler ve mühim tmaraUa rındaki CScraplum) mabedi harabe-
aat ve tasarrufu anlamımız 

0 
z.a· sokntak Edirnekapı mezarlığına. gö- kiye camllncte merhum ruhun& ltha- Genç Aşıklar meşgul olmuşlnrsıı da, bu kadar işlek lerlnl geziyordu. 

mandanberi ok d •. ti. Müstah il türdüklerinl, oradn tecavnz edip üze- fen mevlüctu nebevi kıraat ettlrilece- ve sahilde kurulmuş, llmo.nı mfikem- İskender devrinde pek meşhur olan 
bir mil <: eg1' • 1 rlndeki mtıcevberlerinl de aldıktan tfnden, bilcümle ihvanı dtnln teşrif- CLAUDETI COLBERT - mel, tersan<! ve hnvtnlnn geniş bir bu mabedin yanıbaşmda o zaman bfi-

b
• :!~~~~.ak. yoaflunu tuttuk. Pa- sonra yine otomobil ne knçtlkla.rmı, lerl rica olanar. CLARK GABLE ~hrin bu derece ihmal edilmiş olma- fi\k ve 2engln blr kütüphane ve (Mu-

ra ıra.a.urnı--. m etmemdt gibi kcndlslni mezarlık ortasında bırak- YELDAN AİLESİ sı Yavuzun hayretınl çcklyordu. seum> ismiyle maruf bir darülfünun 
teYler, pauif konmmalardır; bunlar tıklnnnı 1ddla. etmiş, milddelumumt Türkçe EUfAMRA Halbuki kiden İslrenderlye Fhrl vardı. İskenderl}'\'.!den sonrn Atına ve 
alfabe basitliğinde kaldL Aıd me- ve zabıta bu vaka etrafında tahklka- Sfoemnaında , büyük saraylan. ~niş meydanlan, diğer Yunan medeniyetleri eski ehem-
.ele, ürebnektedir; dünyanın öte tn başlamıştı. O L Ü M bahçelerJ, caddeleri ve kalabalık ma- nı1yetlnl kaybetmiş ve Yunan mede-
tarafında artık yapdam1yan ,eyleri Şimdiye kadar yapılan tahkikat ne- Gazetemiz muharrirlerinden B. m- Yine -·~"'h ha~clerlyle Akdenlzde ~siz bir yerdl ~!yetinin merkezJ Iskend rlye olmuş-
hizim yapabilmemizdir. Çok çetitli t.ıceslnde .Tanet'1n lddla ettiği suçun lAUnln nmeası ve Tnkas limited §lrketl Ş A R K avuz CMahalle-ttırrcmll) de çadır u. 'Arkac;ı var) 
olarak. her ,eyi... Alabildiğine!... 10.ıııert hakkında bir Jz elde edileme- şeflerinden B. Hakkının kn.yınpederl 
KadııJı erkekli, ihtiyarlı. çocuklu, dlttl glbl Janet/ln !fıı.delert blrlblrlnl Glrld Knndlye eşrafından HllflUzo.dc 
İstirnasız bütün yurddqlardan tunu tutmamış ve lrodın, kendisine tecavü2 B. Abidin uzun bir hnstalıktan sonrn 
:.. bil' • edenlerin cşkAllne dair u!a'k bir ma- T"'nnnın ralımetı.ne .... A'"''""'"" ve 

Sineması . ._ .. 
HANS RUHMANN 

.... eye u~: • . lQmat dahi verememfitlr. Tahkikat .. ,....,_. ..... 
Meslebazscler bır mi.ı&tahsil mes- derinleştlrlllnce bu suçun asılsız oldu- nllesi makberesine defnedllm~tlr. Ke-

ve 
HERTHA FElTER lek sahib. olmalan. ğu zabıta tarafından tesb1t edilmiş- :ı: ailesine s:ı.mtmt taz1yet1ıerlmlzl 

Meslekli iseler, müstahsil ikinci tir. 
in oynadıtı 

bir meslek öğrenmeleri. Bu tahkikata ald evrak dün müd-
1942 yılının eşiğinde fÖy)e diye- delumumlllğe verllmlştlr. Müddelu-

Liliriz: mumlllk, suç tasnU suretlle zabıtayı 
«- Elinden biç bir it ıelmiyen, füzulen işgal suçundan dolayı Janet 

hiç bir fey istihsal etmiyen İnsan, aley'hlne do.va açmaRa karar vermtş-
Türk cemiyetine Liyı.k değildir.» tir. 

ŞEBiR TİYATROSU Temsilleri 
Tcpeb:ışı Drnm kısmında 

. Gece saat 20,30 da 
(JttlDBİŞ AİLE) 

İstlkl~l caddesi Kom~dl kısmında 
Gece sa.o.t 20,30 da 

(SA.ADET YUVASI) 

Birleşen Kalpler 
(Hauptsnche glllckllch) 

fllmlle halkı 
EÖLENDİRMEKTE ........ .. 

VE TESHİR ETMEKTEDİR 
Bas dondiirlicü bir fllın 

Umanın, bu çıeviri§imi Doktor Dün Jnnet isticvap edJlmek üzere 
Celil Muhtar zemine ve zamana amtt1nlmış ve kendlslnln bir mUddet -•n•ıttmn•ım1111111111utmuıııunmınnuııruınnnnmıınınnıııımıuı111nn11ıııııuıımııınmıı•nıınuıınıRIUll-

uygun bulacaktır. evvel pasaportla Praga. gittiği tesblt ---- Vı.YA.,..IA ve VALSLERı· edllm.şltır. lanet Pragdan gelince # 1,. .. 
Yumurta kapıya gelmeden, bu nleyhlnde tanunt taklbatn b:ışlnna

yolu tutturarak, türlü türlü ihtiyaç- caktır. 
lan kıır,ılayacak. her iti yapabile· 
cek genif bir vatandq ordusu yetiş- Memba suları 
tinneliyiz. 

B İstanbul Belediyesine mevcut mem-
• • u~u bütüı;ı !ürkler . ~endileri ba .sulannın bO'Zuk olduğu.na. dalr eı-
ııçm yme }"?dil~ ıstemelidır • F &kat kAyctıer yapılmıştır. Belediye riya
bu •. f erdı bır ıstck, bir gönüllülük seti bu 61JtAyeUert nazan 1tlbarc aın
balinde de kalmayıp cemiyet.imizin rnk muhtelif memba sulanndan aldı
bir planı ve mecburi disiplin teklini {;rı 14 nümuncyt Belediye tımya.hıme
almalıdır. Kimi kuru ot kesip birik- sinde ta.hlll ettirmJ.Gtlr. Bunlann 
tirirse. kimi koyun bealerıe, kimi hepsi de emJ,tına uygun çıkmıştır. 
yün kub.r, kimi iplik eğİrİne ve ki- Be1ec:Uye muhtelif mıntalcıJardaki 
mi de çorap ve süveter örene aya· çeşmelerden aldığı terk~ aulannı da 
imuz ve sırtımız soğukta kalmaz. Belediye klmyahaneslnde tahlll etıtlr-

Ve bunlar hep olabilir şeylerdir. mektedlr. 
Eğer İcap ediyorsa. sürülerin g~ 11Dmt!m_..,,, .. ,..,. __ ııı•ınt111•-••nnnıın-

çeceği yere buaünden <:alı tobmnu mak mucizeüni ıöıtenneliyiz. 
ekerek, ilerde bedava yün toplama- Fertçe, ailece, ıehirce, m.illetçe, 
Dm çarelerini aramalıyız. Asırlarca ve - olabil.ine - öbür milletlerle 
nvel komik olan ba tedbir bile ıi- do el ele nrerek ..• Aımna son~ 
Bekten yağ çıkanldıit ba ıD"alarda aa: colabiline>. 
alda pek yatkındır. tık ıüven kendimi.. 

Kıtlığın ve yoksulluğun o aiurıu.z Bana eskiden haJal memat mü-
eli Türk milletinin aırtlaima yaplf· caddesi diyorlardı. timdi ölüm ka· 
ınadan enrel, kab.ramanca bir çupı· ima aavatı demektedirler. 
1Uf)a, kaderin pençesinden kurtul- {Va - NG) 

Atkın ve Musikinin filmi. .• 

BAHAR RESMi 6EÇIDi 
O.. Roldeı DEANNA OURBIN 

Ba ıene KÖreceiiniz • büyük Musikili Film. 

Radyomuzun çok. sevilen epiz ean"atkfm ıesilıe 

gönüller büyüleyen CAZ KRALI 

i B R A H i M ö Z G ü R 'ün 
ATEŞ BöCEKLERi 
İetanbulun en ıeçme 11111'atk&rlanndan müteıekkil kuvvetli bir 

-~ .... •--•"•rkıılesiliiıiıtriiiaiııiile pek yakında 

.l:1E. SiNEMASINDA 
Mutad programına ilaveten 

Bay Amcaya göre ... 

SİNEMASI 

.;) ı mnnın rıı b nUk v 
kuvvetıı Yıldızı 

ZARAH LEANDER 
tarnfından yaratılan lüks ve ihtlşrun. 
mustld ve heyecan 1Ub:ı.rlle şimdJye 
kadar görülenlerin fevkinde olan 

KADIN SEViNCE ... 
güzel ve harekcUI fllmln Uk 

lraesi ~reflne 
Mevsimin 2 ncl Galasını veriyor. 

san•atın, aşka karşı mücadelesi... Ölüme kadar sevmek... Ve 
aşktan ölmek. Yerlerinizi evvelden aldırmanız rica olunur. 

T A K S i M Sinemasında 
Görülmemiş lbir rağbet görerek birinci Zafer Haf tasını bitiren 

YEŞiL KORSANIN KIZI 
(Türkçe Sözlü) 

Büyük Macera Te Harika Filmi 

Bir Hafta Daha Gösterilecektir. 
Milyon1ara mal 011111 Ye Korsanlık miicaddelerini tasvir eden bu 

ıüzel filmi mutlaka gidip görünüz. 

nklıktan kurtulamadı bay Amcal ••• dan lôkmayıl... • 
- Yirmisine geldi amma halli pısı-ı ••• Vur ensesine tok.atı, al aizın-l 

1 
... cKampa gön~er, açılır> dcdi-ı ••• Halbuki hayat ~ediğin, ?n§ın-ı B. A - Böylesine kamp mamp 

lcr, bu yaz dene~ ıcnc fay_4a do.n tonuna kadar mucadeledırl... parn etmez bayan, aiz onu ak§llmla· 
atmedil... ' rı tro.mvaya, otobüse bindirin! .•• 



Sahıfe 4 

KÜÇÜK HABERLER 

* Eyupte oturan Fatmıının yedi 
y:ı.şmdakl kızı Hacer dün odada oy
narken entaı-lslnln eteği mangal& ta
kılarak ateşin üzerine düşmüş, vücu
duniın bir çok yerleri yanmak suretl
le ağır yaralanmıştır. Hacer Çocuk 
lınst;ı.neslne kaldmlmıştır. 

A KŞA~ ıa Kanunuevvel 1941 
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8iliZ MUHTELiTi MA L RI 
13 ilk Kanun : GALAT ASA AY 

i 

14 » • : FENERBAHÇE 
Bilet sataş yerleri: 

1) Fenerbahçe ve Galatasaray klüplerinde 
2) İpek Sinemasında 
3) Köprü Kadıköy İskelesindeki klüpto 
4) Kadlköy Belediye karşısında 

* Ruhsatsız olarak radyo kullanan 
Beyoğlundıı Olimblya adında blr ka
dın diın asliye altıncı ceza mahkeme
sinde muhakeme edllmlş, suçu sa.blt 
olduğundan bir ay hapsine karar ve-

rıı;ı~o~·or Abbasın idaresindeki oto-' Baş, 
mobil dün Bi:Yük poota.h.ane kar§ı

, nezle, g ıp, romat zma 
5) Kadıköy Altıyolda, Merkeoz Eczanesi. 

BiR DEPO ARANIYOR sındaki yoldan geçer~n Kıl.mil adın- Nevralj"i Kırı 
da birine çarparnk sol kolundan ya- ' 

lık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
ralamı~tır. Kamil hastaneye kaldırıl- icabında giinde 3 kaşe :ıhnabilir. Her yerde pullu kutulan israrla isteyiniz. 
nuş, şoför yakalanmıştır. 

Haliçte Galata sahilinde eski Köprü Ue Yeni Köprü arasında blr 
depo aranmaktadır. Kiraya. vermek veya. devretmek ıstıyenlerln İstan
bulda Yeni postane kar.şısmda Yeni Valde hanının 3 fincil katında. Eti 
Bank İstanbul Bürosuna müracaatları ilan olunur. 

* lstanbul Belediyesi muhtelit dai
releri 942 mali yılı butçelertnl hazır
lamağa b:ı.şl:unışlardır. Temlzllk işlerl 
müdürlüğü Ue itfaiye müdürlükleri 
yeni bütçelerinde memurlan lç1n bir 
mikdar zam istemşllerdir. * Yuda adında. biri topıı dokuz: bu
çuk liraya satılması icap eden kırk 
top par§Ömen kağıdının k>punu on 
sekiz buçuk liradan sattıtından ya
kalanarak adliyeye verilmlf. tevkif 
edilmiştir. 
Iğne ihtikarı yapmaktan maznun 

Mal'ko ve tuhafiye eşya.sı ibWı:!).nn

dan mnznun Aksarayda tuhafiyeci 
Munafa artıryeye verUmlfler, tevkif 
edilmişlerdir. 

«Satılmıştır» etiketli 
mallar 

Fint mürakabe komisyonu, dünkü 
toplantısında bazı mağazalarda vit
rinlere konulan bir kısım eşyaların 

KAYIP SAAT 
Beyotl• Flrmata Türqücü 

sokafı ile Bofukesen eadde:sl 
Burünkii proıram anımda altın köstekli bir altın 

12,30: Program, 12,Sl: SU eeerlert. Rus taatl kaybeclllmlştlr. Kapa-
12,4.5: Ajans haberleri, 13: Muhtelif tında rlrift A. M. harfleri nrd.Jr. 
tarkıla.r, lS,30: Karışık program (Pl.> • BalaD.m 4H68 telefon nımıarası-
18,03: Fasıl heyeti, 18,40: Dans mu.Ski- na hal>er Tereftk cetirditt tak-
si CPl.), 19: Konuşma, 19,15: Vlyolon- clirde dyaclesfle memnun edile-
sel soloları (Pl.). 19,30: Ajans haberle- cekUJ'. 
ri, 19,45: KOnUJlllA, 19,55: Kllslk: Türk .. ___________ • 

Suzldll makamından fQl'kılar, 21: Zl- ··-- Dr. hlSA.N SAMJ --· 

mfrziğl, 20,15: Radyo guetesı, 20,45: 1 
raat takvlmJ, 21,10: Temsll, 22: Salon T t F O A Ş 1 S 1 
orkestrası, 22,SO: Ajana ve borsa ha- lto ve paratlfo hastalıklarına 
berlerl, 22,45: salon orkestrası. tutulmamak için teslrt lı:at1, mu

Yarın s:ıbahki prorram 
7 ,30: Program: 7,33: Ha.fit program 

(Pl.), 7,45: Ajans haberleri, 8: Senfo
nllc parçalar (Pl.). 

afiyeti pek emtn taze ~tdır. Her 
Pczanede bulunur. Kutusu 45 lrn-

ruştur. 

İstanbul İkinci İcra Memıırlutun
dan: KAzım Demire 344 lira vermeğe 
borçlu Mesturenin tasarrufu altında 
bulunan ve borcun ödenmemesinden 
dolayı haczolunarak 2004 numaralı 
kanun hükmüne tevfikan vaziyet ve 
takdlrt kıymet muamelesl. yapılıp ta
mamına 770 Ura tak.dlr edilen gayri 
menkulün paraya çevrilmeslııe karar 
verilmiştir. Ga.yrt.menkul: Ka.sı.mpaşa
da Cemli Kebir mahallesinde Fınn so
kağında eski 5. yeni 7 sayılı bahçeli bir 
bap ahşap evdir. Hududu: Bir ta.r:ı.!1 
Şaziye menzili, bir tarafı ve Nurl ve 
salrenln menzil bahçe.'1 ve baza.n yine 

, .mumaileyh Nurt ve salrenln menzili 
ve bir tarafı tariki~ ile mahduttur. 
Gayrimenkulün evsafı: Zemin kat: 
Sokaktan çift kanad ahşap kapıdan 
zemini kısmen toprak ve çimento şap
lı antrenin solunda sabit yuk dolap ve 
altında kuyusu olan odadır. Arkada 

üzerine (Satılmıştır) dtke\l yapıştı- .---------------. Tashl•h ı·ıa.A. nı zemini çimento şaplı Adl ocaklı ma
hallUe kapısız bir hela ve bır tulumba rıldığı halde içeriye giren m~tcrller

den. hu usi pazarlık neticesinde fazla 
para verenlere bu satılmıf malların 
tekrar satıldığı mevzuu üzerinde dur
muştur. Verilen karara göre, üzerinde 
!Satılmıştır> etiketi bulunan mallar, 
ne suretle olursa olsun baflta birisine 
satıldı~ı takdirde mağaza sahipleri 
hakkında takibat yapılacaktır. 

Çorapçılar kooperatifi 
azası toplandı 

Vatandq! Hava kurumuna ve
l'eeeğin bir kurban derisi 1ıök
lerİm.İ.ze bir tayyare kanadı daha 
açacaldu. 

*Üsküdar Halkevinden: Evlmlz u.
lonunda 12/12/9U cuma akşamı saat 
20 de Yeril Mallar ve Tasarruf hattaaı 
münasebetııe Orhan Uyanık tarafın
dan bir konferans ve müteakiben caz 
orkestrası bir konser verecektir. Her
kes 1ıelebillr. 

Üsküdar 
luğundan: 

• ile merdiven altında lkl goo kômür
ıcra memur- lüktür. Birinci kat: Bir sofa üzerinde 

yük ve dolabı olan bir oda., aralıkta. 
940/28.28 mermer musluk te.şh alaturka bir hela 

Tan gazetesinin 21/11/941 tarihli vardır. İkinci kat: Bir sora üzerine ön 
nüsahanın dördüncü sahifesinin 1 ve cepheden bir oda, arta cephede tava

nı basık dıter bir küçült odadır. Bina
nın ön cephe kaplaması yeni ise de 
arlı:a cephe tenekelerle kaplanmıştır. 
Bina tamire muhtaçtır. Hududu: Ta
pu kııydl gibidir. Mes:ahası : Umum 
mesabast 35 metıre kare olup bu saha. 
üzerine bina yapılmı.ştır. Kıymeti: 

TtlrkiJ'e OtlmhuriJ'eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurult14 tarihi: 1888 - Sennayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ye 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlrn muameleleri 

Para biriktirc:nlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesapların.da en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa tekllecek lı:ur'a ile aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ;ıdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet aO lirahk 5.000 lira 
4 "D 500 )1 z.ooo )1 120 • 40 • 4.800 • 
4 )) 250 ,. 1.000 ,. 160 » 20 3.200 • 

40 ıı ıoo .. 4.ooo ,. 
DİKKı\T: He.iaplarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan ap.tı 

dü.şmtyenl~re ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile vertıecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyltil, 11 birincikinun. 11 mart ye 

Çorapçüar kooperatltl lzası, dün, ••• 
ticaret ve sanayi odasında toplanmış
tır. Toplantıda hayli münakaf& ve 
gürültülü olmuştur. İçtima. bafka blr 
gün tekrar cdllecekt.lr. 

Hediyelitinlsln 

2 net sütununda ve Akşam gazeresi
nin 22/11/1141 tarllıli nüsha.sının 7 ncl 
sahlfeslnln üçüncü sütununda paraya 
çevrlleceğl llan edilen gayri menkulün 
19/12/941 tarihinde yapılacak arttır
ma.da teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin % 75 lnl bulamadığı takdir
de 10 gün sonraJd. 29/12/941 taılhine 
bırakılan 2 nci arttırma gününün bay
rama tesadüf ettiği cihetle mezkılr 

2 ncL arttırmanın bayram ertesi olan 
211/942 tarihine müsadit cuma gunü 
aynl saatte yapılacağı tashlhen llluı 

Gayri menkulün bulunduğu mevkii şe
refine mütehammil olduğu iradına 
alım ve satım piyasa.sına göre arsa ve 
binanın taııuı.mına 770 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 1 - İş.bu gayrimen-

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Elektriksiz evlere 
petrol verilecek 

Bir çok kimseler petrol alamadık
ı:ırını Belediye ve vilô.yete yaptıkları 
mutcaddld mürncaatıarda bildlnnlş
lerdrl. Vllayct kaymakamlıklara yap
tığı bir tamimle elektriksiz evlere 
muhakkak surette petrol verilmesini 
blldlmılştır. ---
Simitçiler verilen unun 
artırılmasını istiyorlar 
I tanbul slmltçllerl, kendilerine ve

rilen slmltllk un mlkdarının arttırıl
ması hususunda Belediyeye ve diğer 
alakadar mak~mlara müracaat etmlş
lerd r. Simitçilerin ldc:!iasına nazaran 
un tahdldatındıı.n evvel simitçilere 
günde 15 çuval un verllmekteydl. Bu 
mlkdar günde 2 çuvnla indirllm~tlr. 
Bu mikdar şehrin simit ihtiyacını 
k r ılnm:ı.ktan uz:ıktır. 

Makbul ve hoşa gltmesinl amı 
e'i~r~:-ılz. bir· 

Saatini Hediye Ediniz. 

1 Gil1JC1 ve zıırıf olmakla beraber 1 
dakika ş:ışmaz saattir. Her yerde 
arayınız. 

OTEL DEVRi 

olunur. (8658> 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
kulün arttırma şartnamesi 15112/ 941! İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
tarihinde~ ltlba~en 41/1016 numara ile ı _ Muhammen bedeli 2200 Ura tutan 750.000 aded cürur tuğlası pazar. 
İstanbul Iklncl Icra. dairesinin muay- lık usulü ile imal ettirilecektir. 
yen numaras~da herkesin gorebilme- 2 - Pazarlık 15112/ 1941 pazartesi guııu saat 15 te Metro hanının 5 lncl 
si için açıktır. IlAnda y:ızılı olnnı rdaıı katında yapılacaktır 
fazla malümat almak 1st.iyenler Lçbu 3 _ Muvakkat temin.at 165,- lira.dır. 

İNtanbuJ İkinci iflas Memurtuiuu- şartnameye ve 411l0l6 do.sya numara- 4 - Isteklllertn Metro Han 4 üncü kat Levazım servlslnde görülecek 
dan: 938149 s!Je memuriyet!mize müı:ıcaat elmell- ş::ırtname ahkAmı dairesinde ve kanunt vesikalan ve muvakkat temin.atlan 

Münıs şirkete alt olup Bakırköyün
de Taş iskelesi yanında arsada mcv
cud İnglliz Antras:lt Toz kömürü o.çık 
arttırma ile satılacaktır. Kömürler ar
sada açıkta bulunmakta oldu~undan. 
lstiyenleriıı kömCırlcri görerek satış 

günü olan 26 12/941 cuma. gUnü saat 
11 de İflas dairesinde hazır bulunarak 

dlr. 2 - Arttırmaya l.ştirnk lç)n yuka- ııe ilan edilen gün ve saatte komisyonda hazır. bulunmaları. UD7821 
rıda yazılı kıymetin yüzde yedi buçuğu -----------------------------
nlsbetinde pey veya bir mlili bankanın Türk Hava Kurumu İzmit Şubesinden : 
teminat mektubu tevdi edllecektlr. 941 - 942 senesi kurban deri ve barsaklarının açık arttırma suret.He rnll-
(M. 124>. 3 -: ipotek sahıbl alaca_klı- zayedeye konulduğu ve 19/ 12/ 941 cuma günü saat 14 tc İzmlt Tür'k Hava 
larla diğe~ ala~darlımn ve lrttfak Kurumu şub::sinde kııtl ihalesi ya.pıl:ı.c:ığından isteklilerin mezkfir gün ve 
hakkı ~ahıplerlnın gayri menkul üze- S::l"itte şubeye gelmeleri ve satıış şartnamesini gôremk ve okumak aI"ZU eden
rlndekı haklarının, hususılc faiz ve lerln de her gün Demir yolund:ı şubemize müracaatları flan olunur. (10854> 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
masrarıı. dair olan iddialarının işbu 
ilan tarihinden itibaren on beş gun 
içinde evrakı mi.ısbltclcrile birlikte 

arttırmaya iştirak etmeler! ilan olu- meınuriyetımlze bıldlrmeleri lc.:ı.b eder. 
nur. C86a6> Aksl halde haklan tapu slcıllerlıe sa

Sayın halkımıza, pul ve kıırtpost.al tedarikinde bir kolaylık temlnl rnak· 
sadll~. Jdaremlz biıtiın müvezzilere. arıu edenlere satılmak üzere pul ve kart-
postal vermlştlr. 

ZAYi - Eyupsultan pşkerlllc §U
besıncizn 1341 senesinde aldığım as
Rerhk tezkeremı kny:bettım. Yenisini 
alacağımdan csklslnln hukmü yoktur. 

Evinize mektup, telgraf getiren veya yolda. kar.şıl:ı.ş:ıcağınız çantayı M.· 
mil her hangi bir müvezzi. bu arzunuzu derhal yerine getirecek \"C lhtlj·acı
nızı karşılıyacaktır. 

Sayın h lkımızın l tlfa.delerlne arz ve l1 n olunur. (10859) 
BeyoğlunWl merkez bir y~rinde 

n ve gnyet mükemmel lşllyen 
odalı bir Otel devredilecektir. 
pebaşında Lozan Palas Oteline 

Unsuz pasta yapılacak murıı~aııt. 
T Qaret Vekaletinden gelen son bir •-•••H•••••••llii 

tamimle şehrimizde unsuz pas.ta ya- 91••- Doktor ••••~I 
pılmasma müsaade edılmektedir. Un- Ç l p R U T 

Aksaray, Valide camilnde 316 
doğunıln Enıin Sırmake.<: 

ZAYİ - Öde~ şubt'sindenlm. As
keri rezkercml z.ayt ettim. Yenisini çı
karıyorum. Esklslnln hükmü kalmn
mı~tır. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 

bit olmadıkça sat:ş bedelınln p ylaş
masından hariç kalırl:(r. 4 - Gösteri
len ı;finde arttırmaya lctlrnk edenler 
arttırma şartnamesini okumuş ve hi
zumlu malumt\tı alnı~ ve bunları ta
ınameıı kabul etmiş ad ve Itıbar olu
nurlar. 5 - Gayri menkul 9 ı 942 ta-
rihine müsadif cuma gunli saat 14 ten Deniz fabrikaları Işçl reviri eczahanesınde 100 lira ücretle çnlıştmlm:ılı: 

suz pastn imal e=lenler, pastaların 

16 ya kadar Istanbul Ikincl Icra me- uzcre bir eczacıya. ihtiyaç vardır. 
murluğunda uç defa bağınldıktan Istckl.~e~in _ vesalklerlle birlikte Golcukte bulunan Deniz fabnka.lan 
sonra. en çok arttırana ihale edilir. umum mudurluğune muracaat etmeleri. (10928) 

undan bnşka maddelerden yapıldığını Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 
Ji' n edec klerdir. Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar

326 doğumlu Üsküp muhncirlerlnden 
Eyüp Gokten 

Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymeUn yüzde yetmiş beşin! bulmaz 11 
veya satış lstlyenin alacağına rüçhanı Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 
Bir vapur karaya oturdu 

Dun. Uman mahnflline gelen bir 
habere göre uç bin tonluk Şule va
puru, Zonguldaktn fırtına. yüzilnden 
karn~ a oturmuştur. Gemi, kömür al
mak uzere geçen hafta içinde Zon
guldnğa gitmişti. Boş blr vazlyette 
dururken s'Jlaruı tesirine kapılm~ ve 
hemen Zonguldak Umanı a~ınd:ı 
Tatlısu mevl'Jlnde baştan karaya bln
dirmlştlr. 

1 Günlük Borsa 1 
11 Birincikinun lHl 

% 7,5 933 Turk b<>rcu 1. n. m. 
• • 1933 ikramiyeli 
• , 1933 İkramiyeli Erganı 
, 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 7 1941 Demlryolu istikrazı 
• 2 1932 Hazine bonolan 
' • 1935 Hazine bonolıın 
' • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvili I - II 
A. Demlryollan tahv!U fil 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Mc.rkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası <hamile alt ) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demlryolları şirketi C % 60) 
A. Demlryollnrı şirketi ( % 100) 
Eskltilsar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

> • 1911 
• • Amorti 

• • 
Turk altını 

Kupon 

Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

L. K 
23,30 
20.30 
21,85 
21.lf) 
19.80 
19.80 
56.50 
16.50 
27.-
49.25 
48.85 
45.50 

134.-
12.30 
12.80 

145.-
28.-
46.-
10,35 

109.50 
105.-
59.-
1.25 

27,35 
3,88 
3.00 

------
ZAYİ - Işıklnr 11.seslnln 1937 - 1938 şısında Posta sokağı köşesinde 

Mevmenet apartımanı. Tel: 43353 scnel tedrlsiyesl sonunda 7 den 8 inci 
sınıfa geçerek aldığını tesdiknnmeyi il••••••••••••.. kazaen zayi ettim. Yenisini alacağını-

Yabancı dillere ait öğretmeyi dıın eskisinin hülanu yoktur. 

olan diğer alncakhlıır bulunup da be-
deli bunların bu gayri menkul ile te- ==============================::; 
mln edilmiş alacaklarının mccmuun- Muhammen bedeli 88,000 (seksen sekiz bin) lira. olıın 40 ton İngiliz b"
dan fazlııya çıkmaua en çok arttıra- ziri 24/12/ 941 çarş~mb:ı günu saat 15 de kı:ı.palı zarf usulü ile Ankar:ıda İda
nın taahbu~u baki kalmak üzere art- re binasında satın alınacaktır. bilenlerin eserleri: 77 No. lu Qayri otlu J\lahnıud Dirl 
tırma 10 gtin daha !emdld edilerek Bu işe girmek 1stlyenlerln 5650 (beş bln altı yuz elll> liralık muvakkat 
1~1(.942 tarihine musadlr pazartzsi teminat ne kanwıun tayin ettiği veslkalan ve tekllflerlnl ayni gun saat 
~unu saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul 14 de kadar Komisyon Reisliğine· vermeleri lazımdır . 

ALMANCAYI Z.\YI - 9/ 12/941 de Boğaziçi vapu-
• Çabuk, Kolay Otretirim. ruııda çantamla beraber nüfus kô.ğıdı, 

Yazan:MuaUim ENVER miıbür ve EmlA.k Eytam banka.iı kü- Ikliicl icra memurlu~ odasında art- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d!llresinden. Hayda.rpa-
208 sahife, cildi: 110 Krş. çuk hesabı cart 3428 sayıyı taşıyan 

cüzdanınu zayt ettim. Yenlslnl çık.ara-F R AN S iZ CA YI cağımdan esk.lslnln hükmü kalmadığı 
t~ bedeli satış lsti~nln alacağına Ş&da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (10719) 
ruçbanı olan diğer al~kadarlann bu * 
gn.yrl menkul lle temin edlim!ş aııı- İdaremizce Kanlıca.da. yaptırılacak olan (4995,25) lira ke.şıf bedellı elek· 

Cabuk, Kol:ıy ötretirinı. 
Yazan: Muallim MtJNiK 

326 sahife, cUdl: 160 Krş. 

iNGiLiZCEYi 
Çabulı::, Kolay ötretirim 
Yazan: Muallim VAHDET 
320 sahl!e, cildi: 155 Krf. 

Yarinde bir tanlye: 
Oyalanmak değil de, bu üç mll

hlm yabancı dilden blı1nl öl· 
renmek ve konuşıınak kara.nnda. 
iseniz, bu üç metoddan blrtnl, hiç 
tereddüd etmeden alınız. Bbıde 
bugüne ka.da~ yabancı dillere alt 
birçok kitaplar basılmış, fa.tat 
bunların hiçbiri öğretmek ve ko
nuşturmak hususunda, bu üç ye
nl metod kadar, okuyucuya fay
dalı ola.marn~ .. kolaylık göstere. 
memlştlr. ----- -
SATIŞ MERKEZİ: 
Muallim Fuad Gücüyener'tn 

Anadolu Türk Kitap Deposu'dur. 
YERİ: 

İstanbul - Yenlpootane karşısın
da Meydancık Hanı, ikinci kat, 

No. 10, ıı. 12 dedir. 
DİKKAT: 
Bedeli pe§ln gönderilen tafra 

slparl.şlerl , gilnil gününe gönde
rilir. Slparl.$ verenler bekletilmez. 

ilan olunur. cakları mecmuundan fazlaya çıkmak trlk muhavvile merkezinin iıı.şası açık ekslltmeye konulmuştur. EksllLıne 
Ayşe Asok ve muhammen kıymetinln yü?Jde yet- 23 KAnunuevvet 1941 salı günü Tophanede Umum Müdürlük blnMındakl 

__________ .;..;... ___ nıif beflni bulmak ısa:~e en çok art- alım satım komisyonumuzda yapılacalctır. 
lst&nbul Asliye l! nci Bu.kak Mah- tırana 1haJıe edlllr. Böyle bir bedel el- İstekliler umumi ve hususi §artname, ıesim, mukavele projesi gibi ev-

kemeıünden : M~l: Nedime, Müd- de edilmezse ihale yapılmaz ve satış rakı bu komisyona müracaatla goreblllrler. (10802) 
delale)"h : Mehmed Baljlcöy: Manyas 2280 numaralı kanuna tevfikan geri * 
kazası Malrepe ma.ballest No. 21, sokak bırakılır. 8 - Gayri menkul kendisine İşletmemiz 1htlyac1 lçln açık: ek.sinme ne 200 bin adet !kerpiç tuğla satın 
7 No. lı evde. 1b.a.l$ olunan k.lm.se derhal veya veri- alınacaktır. 

Müddei Nedime tarafından mUddel- len mühlet içinde parayı vermezse Beher bin tuğlanın muhammen bedeli Haydarp~ teslim 28 Ura.dır. 
aleyh Mchmed Bafltöy aleth.lne açıia.n ihale taran feabolunaralt kend18lnden Eblltme 27/ 12/941 tarihine mıisadlt cunınrtesı günü saatı 11 de Haydarpa.· 
~ dava.mıa alt amıhal sureti enel en J'(ibelt teklittı& bulunan kim· şada Birinci işletme komisyonunda yapılacaktır. Ist.eklilerln kanuni ilk te· 
muddelaleyhe teblllt edilmek üzere ya- eenln anetım.lf oldutu bedelle almaya mJnatlarııe muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ve prt
zılı adresine gönderUınlşse de muma· razı olur. ona, razı olmaz veya bu- name Ue fazla lza.hat altna1t için de i§letemeye müracantıan 11\zımdır. 
lleyh1n meaiır llcametgAlunı. terJt ııe lunmazaa, hemen ~ gün müddetle (10950> 
semtl meçhule gittıtlnln beyanlle ıa- arttırmaya çıkanlıp en çok arttıra.na • •• .. ....... 
de kılınm.a.n llzıerhıe Hukuk usuııı mu- ihale edllir. İki ihale ara.sındatl fark D. D. Yolları 3 ııletme Mudurlugunden: 
ha.kemeleri kaııununmı Hl, 142, ıu ve geçen günler tçtn ~e beşten he- Mllttn.r, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşağı.da yazılı kuru 
ve 183 üncil maddelerine tevfikan la- sap olunacak fa!s ve dJ!?er zararlar çam odunu kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmll§tur. İhalesi 22/ 12/941 
de kılınan dava arzuhali 1le tııht.lka.t aynca. tıükma hacet lralmaksızın me- pazartesi günil saat 16 da Balıkeslrde D. D. Yollan 3 işletme binasında. ya
gününü göstenr davetiye varakasının murtyetım.bıce alacaklıdan tahsil olu- pılacaktır. IsteklUer 2490 ı:ayılı kanunun tayin ettiği veslkalarla ihale gü· 
mahkeme diva.n2umeelne asılnuısıauı nur. Madde: 133). 7 - Alıcı arttırma ni1 muayyen saatten bl.t1 as.at evvel komisyonumuza müracaatları litımdır. 
ve 9411718 numarada kayıtlı 1$>u da· bedeli hartchıde olarak yalnız tapu Bu 1fe alt şartname ve mukavelename projeleri para.sız tomlsyonumuzd:ı.n 
vaya müddeialeyhin 15 giln içinde ce- terat harcını. y1rm1 senelik Va.kıt ta- alınabilir. (10001) 
vap vermesine karar ve~ ve ber- vlz bedellnt ve ihale karar pullarını Miktan Muhammen bedeli l\luvakkat temin:ıt 
muclbl karar amıhal ile davetiye va- vermeğe mect>urdur. Mütel:'a.Jd.m ver- beher ton loin 
rakası mahkeme divanhanesine asıl- gller, tenvirat ve tanzı.tat ve rellf\llye Ton Lira Ura Kuruş 
mış olmakla mumaileyh Melnned Baş- re&mlnden mütevellld Belediye rü.su- ....;1;.;;7.;;;,0 _____ .:;16:;_...-......,. ____ ..;2;.;;04..;;.... __ ..;o;.;;o _______ _ 
köy yukanda yazılı müddet zarfında mu ve mfitemldm vakıf lcaresi alıcıya. 
davaya cevap vererek tııhklkat 1ç1n a.l.t Olına'YlJ> arttımıa. bedellnden tcın.
tayin kılınan 28/1/942 çarşamba gün11 zU olunur. İ§bu gaşrt menkul yukanda 
saat 9 so da mahkememizde hazır bu- gösterilen tarl.hte İBta.nbul :Udncl İcra 
lunması veya kanuni bir vckll gönder- memurlutu odasında i§l>u ll~nda: gös
mesı lüzumu teblilt yetine geçmek be- terilen arttırma oartnameet da1reeln-
re ll!n olunur. de atılaeatı tıln ohmur. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
İkinci Cerrahi Kl1nlAt ve Radyoloji Enstitüsünde c75• er liralık ba.,:tıenı· 

fl,rell.kler, Blrlnc1 Cerraıht. Görz, İkinci Cerrn.ht, Kulak ha.stalıklan Kllnlkle-
rh:ıde c85• er liralık 1k1 tane Teknisyenlik ve Dekanlık ka.leminde 50 llra. ftc· 
rıetıı bir münhal va.ı'd.ır. Tallplerin vCflfkaln.rtle birlikte 20 blrlnclkAnım cu-
mıı~31 ıününe tadar Dekanlık .kalemine müracaatları. (10924> 


