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Japonya 
ve 

Sovyet Rusya 

Almanya, Japonyayı Sovyet 
Rusyaya karşı harbe kışkırttığı 
gibi, Amerika da SOvyetlert Uzak 
Şark ateşine ,ınrüklemeye uğra

pyor. 
Bu hareket, lkis1nin de çıkan

na uygqndur. 

Malaya' da 
Japonlar 

ilerliyorlar 
Londradan gelen ı bir 

telgrafa söre Japonlar 
hava hakimiyetini 

temin ettiler 

Japonya, Sovyet Rusya ile ça- /ngilizler Kebala kumin-
tı.prsa, bundan Almanyanm ka- tl bi • lıil A 
zancı elbet büyük olur. Japon a rm:.11~ çe me . 
tehlikesine karşı Slbiryaya daha mecbunyetrnde lıaldı 
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BU S.A.BARKİ 

Perl Harboor' 
da batan 
gemiler 

1 zırhlı, 3 muhrip, 
2 diğer gemi 

2129 bahriyeli öltlii, 629 
yaralı var, lelôkef meml

leri arllffırılıyor 

'l'BL&BAl"LAB 

Amerika 
yardıma de
vam edecek 
B. Rooaevelt Kongreye 

2 rapor gönderdi 

Japonya ile yapılan 
11öriipneler baklanda 

etrtıllı malUmat veriyor 
fazla kuvvet yığmak zorunda ka- Lonclra 1 s (A.A.) _ Gelıecek 
lan Sovyetıer, Şark cephesini bu haftalar zarfında Filipinwde ve Loodra 18 CA.A.l - CB.B.C.l Hawal Loodra 18 CAA.l - CBB.C.l Ame-
derece sıkl§tıramıyacaklar, neti- Malezyada kat•t neticeler verebile- a~dan dönen BaJırlııe Nazın B. rika. Cümhurrelst B. Boosevelt bu M-

cede Almanyanın yükü hafifllye- cıek malıiyette fiddetll mubarebder Uak Şarkta maharebelen sahne olan FDlpin adalan ile Malaya Knox fU beyanatta bulunnuqtur: bah blr nutuk aöylemlt ve tongre,. 
l L _Lı _Lilir' v_..1_L Ka .. ~-ı- - .Japonlar Pearl Haıi>oor Wıerlne w rapor göndema)fttr. Raporlarda 

cektir. 0 maaı ~enau • ~ ... Ye • ft Blımanyayı IOS.cnc harita yaptıtıan hücumda Arlsona zarbhll Amerllta _.Japon minuebetlert hak-
Sovyet Rusya Japonyaya harp tabahn: dan gelen haberler biraz ile 3 muhrip ve nlfan taUmıııde kulla- kında mötalla beyan edilmektedir. B. 

llAn ed J yanık d kilrlflk olmakla beraber baktı Ja· ı nılan bir gemi, bir mQln gemlal Rooaevelt dtJor ki: 
erse aı>?nya u av- ponyan• yaptıiı haaJao bareketiıt- Ho Ko 'a ık· ltal a kaybetti.le. Oklahama admd•lri eski • .ıaponlann Mançurb'e taarrualanDl 

ranıp Sovyetlerın Uzak Şarktaki den istifade et.tiii m11balrkakbr. Sin- ng ng 1 . y n zırhlı albora OlmJlll& da bu gıemlnln takip eden senelerde .Japonya, Alman-
hava ve deniz kuvvetlerini karşı- gapur ve Kota Balını Laya meyduı- tamtr edilmesi kablldlr. Maddi zarar ya. ve İtalya, kal'fllıklı menfaatierlnl 
hyacak tayyare ve donanma ayır- Jannın ifgali Japonlara buralarda karşı taarruz kruvazo·· ru·· beklenllditlnden azdır. Fakat insanca temine~ için a.ralarmd& blr an-
maya mecbur olacaktır. Bu da hıwa hakimiyeti vermİftir. zayiat tahminleri tat kat &flJ'Or. Bah- 1aşma yaptılar. Ameı1t& Paalfltt.e bir 

Am rikan 
ial gelir Japon ihraç hareketleri çok ehem• tiye efradı arasında 2,729 mtı ve 829 an18.fD>a yapılması için .Japonya.•ya 

e m ~ne · miyetli ohnuftur. Japon kuvftıtleri •dd ti d• b tt yaralı vardır. te-klifierde bulundu. Fakat bu tetılf-
Fakat ne Japonya, ne Sovyet Hindistan 'Ye t.koçya kuvvetlerine ŞI e en 1 a 1 .Japonlar harp baflamadan Amert- ler dalma cevapsız kaldı. 

Rusya_ şimdilik_ bu zora gel- üaünlük temin etmitJerdir. Japoa tayı mallilp etmet hakkmdatl emel- .Japonlar Hindiçlnl'ye girince batı& 
!erinde muvaffak olamadılar. Ameıt- bulunan fahalYetlerln dotnıdan dol-

medller. İk18inin de hakkı var. ileri barebti kendilerine pek pal.a- B Clıurchill H K Dünkü ltal•an resmi ta filosu ~dl denbrde bulanmakta 'H ruya ırörütmelertnl teltllf ettim. B6J-
Japonya Vçlü Mihver anlaş- lıya mal olmuttur. • ' ons ons t-LJiii bu' L-L-n· dtifmanı aramaktadır. Bawal'de 1>61- le blr mat.ad lçln Japon Bapekllll• 

masına gö~. bu harbe dışardan Japon tebliği miidafil..U.e ~ cu uauc le bir hücumu karplamak için tam Piifmek üzere binlerce k11ometd 
ve yeniden girecek bir devlete Tok,.. o 15 (A.A.) - u. mumi ka. - tel...-af ~idi bilcliri•or hazırlık yapıJmadılı anl,..ımıpar. 8 · mesafe katetmete huırdım. 1"üM 

b fınd edil bl:lı!. •• · Y- 1 RooeeTelt, felltet mesullertnl ta7bı enell anı"41"anm esaslan hakkında 
karşı savaşmaya mecburdur. Sov- r&11ıa tara an netr en te ... : etmekle ZDeflol oluyor. teminat elde etmek tsterdlm. BöJI• 

bunlardan d~ndir Malezyaya çakan Japon kıtalan aür- IS (A.A.) J Roma IS (A.A.) - Buaün Pearl Rarboor taammma 150 - 300 btr anl•ra olamadı. 
yet Rusya "&&A ' adıt ilerliyorlar. Britanya Malezya- T.. . ~ apoo or- n-redil- •~-'--- ~• .. _ı..t:%.!-e aö- tayyare ~etm1ftlr. Bu tadar taJ- Blrlncitefrlnbı y1rm1 Wldnde Ja
çilnkü, Rusyaya Almanya saldır- euun bab aahilinde son derece.__ ~~Ya bvv~ ~ ... ~: -y Orta M~~ ~~ yarenin tek btı tan&N pnılalnden ponlar ~tadan peırol Terllmulnl 
mıştır. miyeıtli bir üa itPl ediJmillir. r.:"_ topçu a-w-:- oqüt 

0
ddid re. _ı_ .!L· bafif 1 .. _._ L ... ~ gelmeatııe tmtAıı 10ttur. Taarruz~ n Çine yaıdımın ltallmelhıl la&edl-

Sovyet Rusyanın da AmerUta- Lbıboa 15 (A.A.) - Birlewik ~· taanma Seflllll Yem ea ~u.a _, ... ,.an jl;nıvazoru or- motörlil tayyarelerle yapılınlf&u'. Bun- Jıer. e gün aonn. bu telcllfe cevap Ter-
dedetlerden gelen haberler Japon• ihraç tetebt>u.leri yapmıp. pillenerek 'babnlmlfbr. lar kara tayyaresi detlldtr. Taarruz- dik. ceıvapta ..... lan Uerl aürnJOr-

ya karşı kendini Japonya ile • .-· 
' k bi andı l- lann Malaya yarımadumda Kra Siappm 15 (A.A.) _ Bu sabah Lonclra ı S (A.A.) _ Londranm da hJç blr yeni sllA.h tullanılmam14tır. dut: İki ıumtetet Paaifik'te emelleri 

harbe ~eyece r ? berzahına aıılcer çıkarmalarının ve net~l.leıi resmi teblıii: Bu sabah iyi ha.her alan mahfillerinde talımin 41 tayyare diltürtllmüttilr. Taarruza olmadığını eöyllyecet, aralannda ti
madığı gibi, Ingiltere ile ittifakin· Birmanya luıduClunu 8~ olmala- Hoaskoakdaa.. ~ Mbesl~cle edild~ söre. İtalyan filoeu timdi denizaltılar da lfth"k etmLt, bunlar- caret yapacaklardır. Çin ve Hlndlçt-
da böyle bir durum ~ .,.... ~ tıil"'6ıı• dfitll"o ........... ....,. dan içi b&t&tılmJttar. nl'dekl Japon kune~rt tedricen oe-

•- d:ıx::-· bi)...1.!- __ı_ ed' "'-· k.....,ıımr: 'Bu l'nlldlta anl&pla-mlştlr. Sovyetlerin ıngiltereye ... --u . avua~t ır. topçu ateli olm~. fazluını n ayni miktarda muluiple- ' madı.• 
baAWıit arf Almanyaya karşıdır. Amerikalılar aynı zamanda, J~- l!onckonk aduman teali. olduğu rini kay~. Bri~ova ajansı• Malaya da İkhıci rapor Amerikanın yardlllllfta 

ponlanr. Luzon adaamda Apam. c:l 1 .. _._ __ a.:.. bir ıun muharriri dVor ki: dalrdir nd enW tı Am rt 
Bunun içindir ki SOvyet Bü- Vigan ve l.egaapi nok.talanna asker bak.kmda. o aşa~ ~ ....... yer- . . . • • · Bu a d yor • e -

...r'k Elçisi Litvinof Amerika dev- -'- J etic' ..... _ r.:ı:-:_ ad den teJıd edil....-...tu. Malez- cltalyan harp gemılennm tekrar Japon ılerı kanın ıcar ve iare ununu muclbln-.,.. ' ç~anna an n esıoge ... puıı a- .......L • d --ı Li --1.:.ı , - "'-d . d .. .. 1 . . '--L. ce deTretUll mabıeme ve ylJıeeetin 
let adamlanna Moskova hükll- lannda. mücadelenin pddetle devam ra .. .,.,....eua e ~~ 0 r gvupm oa- ~ enız e • gorunm~ ennın seueuı kıymeti 30 .90ntefrlnde ı mıı,v 2IO 

• ' • ...:x.: • '-ab .._ ecb d • p ducu Laber venliyor. herhalde Ubyada mihver kuvntle- • metınin Japonya ile harbe gıriş- eo.u&&Dl ı&; u~ m ur ur.ar. ara• • . . . tik uik1 b' c:l hareketı milyon dolan bulmQftur. .Japon hll-
rniyeceğinl açıkca söyle-' .. tir. ıütçülerd~ mfirekkep diier Japon B. Churchill'in tel .. afı c:1a"~u1ıııt oe'= n dan~le . ıreJ ur~ cumundan sonra da yardım devam 

• ~ kuvvetlen. bu takım adalannın m'lllı· ••. . 'D unma•nn ı n tr me e- edecektir. Bu mlall görülmelmf tadar 
Andlqmada Sovyetleri Japon- tıelif baıka noltt.alannda da hareket Lcmdra 15 (A.A.) - B. c:bur- dır.• büyüt harpte müfterek d04Dıanmm 

ya ile harbe sokacak bir madde halindedlrler. Amerika hava mey- c:lıill. Hona Kona .... Jiaile müdafi- Londra ı S (AA.) - Resmen Hong Kobg'ta bazı tarafından hücuma utrı:Yan T8'J'& 111-
olmadıktan başka, Litvinof yolda- danlarına karııtıran ve yerde.ki tay- lerine IU telgrafı aöındermittir: bildirildiiine göre lngiliz denizaltı- ı·atihkam"' lar susturulmuı ramaaı muhtemel bulunan memleket-

lerı ihmal edemeyiz. Çünkü bu harp 
şm dediği gibi Japonya ile de yarele.-i tahrip eden Japon hava cHong Kong liinan ve kaleani lan Akdenizde orta hacimde 'bir bizim lçln ölüm cllrhn me,eleald1t. 
uğraşmamak, yalnız Rusyanın a~ın1an durmadan devam etmekte- her aün, Ler IUt müdafaa ,mn ~ iqe wgem:iıli ile. bir yelkenliyi ve bir Taarruza karşıtoyanlara veya tarp-
değil, lngilterenin de menfaatine dır. • • • • • leri gözden uzak tutmuyoruz. Sizler, kayıgı 'babnn11la.rclu. . • Loadra 18 <A.A.) - CB.B.C.) Ja- koYınata hazır bulunanlara. molıtlııt 

d Ç 
.. nk.. d" İngılızler gerı çekilıyor medeniyetin uzun umanlardanheri Bundan bqka 12 bin tonluk bir poniar Malaya. yanmadumm can oldutıan malzemeyi göndermek TUl-

~y~ ur. u u, unyanın "-=--........ 15 (A.A.) - Resmi Uzak Şarkla .... Jc methur biıriepne İtalyan vapuru da torpillenerek 'ba· kt•runda Kedah mıntaakmnda. atır femlzdlr. Böyle btr yardım kudreti 
öbur tarafında ne olursa olsun _...__ ._ hn myiat vererek yer tazaruJoı1&r.Yanm- )'alnız ve yalnız Amerikada vardır. 

' tebliğde kaydedildiğine söre, Ja- noktaauu müdafaa ediyonanuz. tın ıfbr. adanın cenubunda flddetll muharebe- Bunun lçln top. tank. tayyare lmallta 
bu harbin anahtan Avru~r. ponlar, maruz kaldıklan aiır za:yia- Hong Konc·u. tahrik edilmi,.en, ler devam ediyor. Vaziyet oldukça Jca- kat kat artiınımalıdır. Şlmdl hafta.. 
Avrupada kazanan taraf, Pasifik ta rr.ğmen Keclah·a doiru taarruz- 'barbarca taarruza kaf11 müdafaa Amerikanın Vicliy elçisi rqıktır. da denize 2 gemi lndlrl70ruz. 1H2 ae-
harbinin yansından fazlasını ka- )arına devam etmebe ve arazi ka- ederken. lınsiliz tarihine .-effi hir Japonlar Birmanyada btr m1kdar. neal ortaamda günde ~ gemı lndlre-
zanmış demf'.ktlr. zanmaktadırlar. aabife c:laha illn ettiibüze eminiz. IJüon 11 (A.A.) - Ameritan bJ- llerledller. VtttorJ& noktundüJ gar- cetız.• 
Düş" li ki im A (Denmı sahife 2 libm 8 da) Bütün kalbimiz aıiı:inle l>enl>erdir. naklanndan bUdlrUdlllM dre. Bide- n~ bütthı teelatı Wırtp ederek --------

unme ya z vrupa Sizin her mlldafaa watini:r.. her mu- tik Amertbnm Vlchy birik elçisi çe:Q 18 <A.A> _ c0f1> U8M Şark- B l _J 
harbi lngntereyi içinden çıkılmaz Başvekı· ı kanmet anınız zaferimizi ,..-.nıa,- amlral Leab1 amrUk bllmeUnl Jap- ta Bone tonc tltfbH.m•vma taarrm er inae 
zorluklara sokmuştu, ve Amerika- ttn)or.> mata davet edllmemlftır. b8flun1ftır. Japonlar bazı llUbtl.m-

nın temelli yardımına muhtaç - - -·-•••••-•••n ... H11s1H1aaısHııııısıısıs1111Hs111111sHs1s11ıı 1ann maturuıdalmıu llÖyltlJodar. Çin bir toplantı bırakan başlıbaşına bir kaygı idi. B. Refik Saydam cenup kunetıert, bmaya taams eden .Ta.-
Şimdi, İngiltere, Japonya gibi çe- ponJ.amı gerialDde aııc:K vete mulıaı-

vili.yetlerinde tedkikat rebe8l yapmaktadır. Şehirde btr mn-
tln blr düşmanla da aynca dö- yon Qlnl1 mGıt.ecı vardır. Oçlü pakt devletlerinin 
vüşe mecbur kaldığı gibi, Avrupa yapacak MalaJa'da. Japonlar beru.hı 1.Mal 
harbinin umdurucu büyük kud- Mersin ıs (A.A.) _ Bqveül etmlflerdl_r_. ------ askeri vaziyetleri 

göriifüldü ret kaynağı Amerika da kendi Doktor B. Refik Saydam 'bu aaıhah 
varlık derdine düşmüştür. Bu otomobiJJe Silifkeye gitmİfler Te 
şartlar altında, Alman yükümü akfama Menine dönmiitlerdir. 
sadece Sovyetlerin sırtındadır. Anbra 1 S (Telefonla) .- M• 

D .. harbinin il d 1 ~ zun bulunan Ye ayın 17 IUlc:le tdı-
unya er e a acagı rimize grelmesi beklenen 8apeidl 

§ekil, bu kış ve gelecek bahar Av- Doktor B. Refik Sayc:lun'm cenup 
rupada Almanyanuı yapacağı iş- vilayetlerinde bir teclkik ~· 
lere bağlı olduğuna göre, Ameri- çakacağı l&Jlemnek.tedir. Ba takdir
ka ile İngilterenin hedefierl hiç ele Bapekil ancak 20 lllianuoda 
§Üpheslz, Japonyayı Çinde: Al- Anbreya dömnüt olacakbr. 

manyayı Rusyada batıp saplan- .. Ak ka ••er a 
mış bırakacak çarelere önem ver- ------------
mek olacakbr. Onlar için bu iki Her evlenif cmaaf• 1*r 
büyük dUfDl&lllll kuvvetlerini •• 1.• a.._.-!_ .ı~' 
yıpratacak başka harp meydanı 

o um cnruan• cur 
bulmak tmkAnsızdır. 

cM.ut bir aipu, cffuiıa Wr 
Necmeddin Sadak ölim». Ga..,_.. IMr da l'lllla-

.... ....ı......_ p1nat ö1&a ...._...... 
Büyük iate projesi • ....._.. hep ba llllthldar baı.-
Baıvekalete verildi ...... Her evlenme tatlı. ._. öllim aa 

Ankara 15 (Tıelefonla) - Umu- bir fe7Clir. Ba saadetle bİa kedm 
mi iate itlerinin tanzimi ve istikbal her hidiaeFe mabaua bir ulat ıiW 
için bu mevzuda icap eden tedbir- belirtmek bot deiil midir? ETl-
leri almak üzere, Ticaret Vekaleti meler Ye ölüml• arumda barilmll
İqe müıtetan B. Şefik Soyer·in ri- ele mesut ve buin olaalan vardw, 
yuetinde müteaddit toplantılar ya- fakat müatemadır. Ba llfatlara on
pan komisyonun hazırladığı büyük lara saklanwk, ilinlan ..dece :ru
Wfe projesi bugün Bqvekiletin mak claba İyi olmaz mı? 
tasdikine arzolunmuttur. 

[Amerika ,ehtrlerlnde Jflklar tarartılınala batlandıJ 
- OUetıelenlen -

-Sen çolt pnalı adamaHı Mordohay, bir 7111... biled al barit .. 
- Ne f&nal be Rllf81. pnsam o~clı M!li .&P=Qk maTI ~ 

tüccan olurdum!.. 

Sovyet tebliği 
Klin ve diier 3 mevki 

iıgal edileli 

Berlia 15 (A.AJ - Hariciye Nuıa 
von Rlıbeıntirop Dc;Ul pattı imza edell 
btiyük dnletıer mDmesslllerlnln bir 
toplantuma rlJ'uet etrnlftir. Bu top
lantı emumda Anglo-8altaon memle
tetıertne bı'p mOcadele için İtalJ&. 

Loaıln 11 (~ 'l,16) - Gece,.,__ aı~nya 'Ye Japon:ya araamda J&PI• 
l'lıll lloııltma'da nep'edllen nmıı tıeb- lacalt ltblrJJllne aı• mühim meteleler 
UI: !IWnunun cm Mllnel stntı u- tedk.lk ~ittir. 
terledmls btıttbt. eephe boJaDca harp Bellla 18 <A.A.l - Öçlü pakt deır
etndfılr. 08pbentn prbfgde Ye ce- 1ıet1ert mGmeulllerlnln yapbtlan top. 
nubq gad)!alnde ba.q> eden&: buı 1er- laııtıya Alman genel kunnay bqtanı 
ıerı ele ~. Banlar KUn, maretal Kletel, donanma. kumandana 
YUD&I& PoUana. Dloro. Boılol0ri9'ttıl. am1ra1 Roder. hava mtlatepn da ı.u
<Bu dllrt mev1c1 11ıo1tQft dftnnd&- rA1ı: etmtt. 691ü paö devletıerlnln u-
dır.) brl Taza,.etl IÖl'ÜfllmtiftÜr. 

B. Rlbbentrop bu hu.susta Alman· 
Framada b~ok fabrib· yanın c6rifthıö anlatmqtır. Diler ... 

1 k ftrlıer de hülctimetıerhün röriiflerinl ar apanıyor blld1rm1flerdtr. ttc; cteTletın _eörilşlert .. 
Loadra 18 (A.A.) - (B.B.C.> K6- nhı aynl olduğu anlqılmıştır. 

milrdzltuc ytlzQndan 21 lllönundaıı 
IUbaNn Fransada b~ fabrlblar 
lr:apanacattır. Hükumet pirince 

Libyada ileri hareketi el koyu~or . 
Loadra 18 (A.A.) _ (8.B.C.) L1b- • ~ 15 - Fıat yiı~aelmesı• 

ıa'da, Brttaııya tuvvetlert. Oazale'nln nın onune geçmek ve sarfiyatı bol 
caıt>&nde. içinde '10 b1n llLhlll petrol bol karfi}ıyacak miktarda pirint 
bulunan btr d6'man deposunu ele 19-lbulunduruhnuını temin etmek için 
~. Bu. dDtmaııın depolarmm pirir.ce el konmaktadır. Mevcud pi
bulunduta :reden ~ ı&ıtat- rinçler Toprak mat.ulleri ofisine 
JQr. •trlm•ı lqllacaktar. 



Sahife 2 AKŞAM 16 

•• an Geceki ve a Sab aberler J AMA • . 
Harp tebliğleri Ruslar daha 
Alman tebliği 5 7 kasabayı 

Harp va~Dyetn Mec iste 
münakaşalı 

bir celse 

Iran - Rus - ln-

,,:::..,~~":!.; = mdulan zaptettiler .Japon taarruzları 
Do~dn. cephenin blrçôk yetıerl.i:ı.de • d d t 1 d • 

düşman ıaarruzıan püskürtülnıü.ştfir. Stokholm ukeri mahfil- ş 1 e en 1 Bazı mebuslar lüzumsuz 
Düşman $r '8amız:ı. uğramıştır. lerı"ne go""re 51 Alman masraflardan kaçinilma-Hava kuvvetlerlm1z Donetz d.lrscğin-

giliz muahedest 
Furuği Han, buna muva· 
fakat ettiğini bildirdi ve 

Türkiye ile de daima 
aost kalmak azminde 
olduğunu söyledi 

de diişmnn ıısker topluluklannı '\l'6 fırkaıı çekiliyor aıni iate<liler 
Don Ue Donetz ııra.suıda. dcmlryol te- Ankara 15 (Radyo. Gnzetesi) - han 
lllslerlnl muvııffnklyetle bomOOlam.ıı- Al l 'ela , l .. tu·· l.nk· Türk - Alman ticaret Ba.şveldl B. Rui'ugl Han İngiltere ye tır. Moskova 15 (A.A.) Tus lFıQ aya JQpOn QT US R Ki . 8ovyetlerBlrllğtn1n!ttlfilk1ckllfinden 
Avcı tayyarelerlmlztıı hlmaye.a\nde aj~ına göı!e, Moakova cepMsinde- anlqması Ve diğer babsıetm.L1 vaziyetin geç~ ııııaftıala.-

bulunnn Stukalarl& savaş tayyareleri- lti Sovyet kıtalan ikinci Alman tank temin ettiler layihalar kabul edildi n izah ettikten IODT'& fU beyn.nntta 
mtzden mürekkep kuvvetli ıe.,kllier r· . ile 106 ncı piyade türnoe!li- bulunmuştur: 
tan.rruza hazır dµ.şmruı zırhlı kuvvet- wı»mı w • A.nbra 15 (Telefonla) _ Bariclye, cİngııtere 1le Rnsy°:. bize şunla~ 
Jcrlne ve Jaşe kollanna ezici darbeler ni lc.ovalamaga devam edıyorlar. Daııillye Maar1l Ad!lye Ziraat M.all- söylediler: Biz Jki muttcfik devıet.ız, 
wrmuşlardır. Düşman cephenJn mer- Moskova 15 (A.A.) - So~t Uzak Şmidaı Son luıberl~e göro mış görünüyorlar. ~ .BqvelciJi ye Tic~ Sıh~t ve tÇı.ırnaı Mun.ve- pek talJtt oiarnt: aramızda. irtibat te-
tez kesiminde ağır sllft.hlar ve müte- radyosu dün Kmlordunun yen.ıden Japon taamızlen her taraHa §iddet:- Hoog Kon.g müd.Serine bir teleraf net Vektııerinfn de hazır bulunduklan min etmek istiyoruz. iranın coğı;a
h:ı.rrlt malzeme bakımından bilhassa 5 7 kasabayı işpl ettiğini bildirmek- lenmiftir. Malaya yanmadaeında çekerek gördükleri mühim iıten bugiinti Büyük Millet Meclls1 toplan- 11 vaziyeti buna mllsalttlr. Şayet ~ 
ciddi zayiata uğııun.ı,,tır. Vollı:ov ke- tedir. Bir çok kıesimicrdc ve bilha.~ Japonlar biitün hava meydanlarını bahisle İngiliz tarilllne ~fli bir ea· tısında b&El devlet dnir4!1et1 bütçele- bundan !st.ffnde etmJyecek olarsak 
siminde ve Murma.nsk deml.ryolu bo- sa Klin eenvbunda dilşman şiddetle ele ıcçirmişkr ve buradan uçan tay• hife ilave t:ttikltdnl tJUdirmiFir. nnde detiPklLk yapılması ha.kkuıda.kl dü.şmaıılanmız ıstlfade edeceklerdir. 
yundn Alman hava kuvvetletlnln yap- mukavemet etmiştir. BlWla rağmen yarelerfo yardnrıile ve mot.örlü kuv· .Şark cepLesinde: Ruslar Tula .tanuıı lt\ylbaları müzn.kcte edllmlş u Siz bizim bu yoldan istifa.de ctmem1Z6 
lığı akınlar müesslr olmuştur. genıeral Kuznetzov kı.ıvvetleri cenup vetlerle taarruza batlanuolardır. mmtakumcla bir kaç kasa.hayı daha mftnaftale terası kabul edllmlş '" Yardım ederseniz menunm oluruz. 

Deniz harp kuyvetıerlmlzln himaye bah a dogru"' ilezlemelrn:.dir. Anadolu ajanamın Londnldan aldı· Bn mü1.akere çok münakaşalı olmuş- onun mukabilinde de sizi dfi..muınlıı.-
gemllerl, E3e denizinde denlz:ıltı bom- Y 15 (A A ) S k w • el afta J laıııı ela ele geçimüılerdir. B. Hitler •on ııut- tur. B. Ziya Gevher Etili ~dl mef- nnızm §Crrlndcn koruruz. 
oofo.rlkı bir İngiliz denizaltı gemisine Stoldıolm · · - to • gı bir t gr apon yanma • kunda RJJSyada Pddetli kıı ve bö- I'U§8tın SU'aSl olmadığını söy~ Furug1 Hnn kendLslnlıı buna. muva-
hücum ctmlşlerdlr. Dfişman denizat- holm'uı:ı a.skeri mahfillerinde yapı- dalıti Hind Ye İd:oçya kuvvetlerinıe cddcr yüzünden -*art haı'd.abı:ı pnııanın daha. lüzumlu yerlere mrfı fakat ettiğini ve munhedcnln muame· 
tı gemlsinln battığı muhtemeldir. lan tahminlere göre Rusların bir çok üatünlük temin ettikleri bildiriliyor- durdunılduğunu aöylıemiJti. Bu bö- ilzerlnde durmuştur. Mazbata muhar- lesi tekemmül ettikte~ sonra Mecııse 

Afrika şlmallnde İngiliz Jı:uvveUe- köyleri almağa muvaffak oldukları du. Mih\llet' mahfttleri Japonlann ccklerin bit olduğu anlaşılıyor. Lon- r1rl cevap vererek mfinakales11Atenen takdim olunacağını soylemiştir. 
tinin yaptığı yeni taarruzlar Alnuuı Moakova cephesinde ricat eden Britanya lcuvvederinin mukaveme- dradan gden bir haberde Baltık 2 600 000 lirnrun hepsinin mobUyaya Furlgi Han da.hıı. sonrn İrnnın ıconı-
Stuknlarile İtalyan hava kuvvcUerl Mih~ tümenlerinin eeyıaı 51 den tini kırdıklarını ve Singapnra taarruz h• _ __: .. ,lmlye-""lnl. mobll-ya hnare- şuln.nndan bahsederek Türkiye hak-

•- bo b ı la meml~etlerinde ve ~az Rmıvada uo:>eQUJ v ... ı:; 1 - kuı 
1 

ki t.nrafından ağır çııpı.a m 3 ar qağı değildir. Rus ileri hareketi etmeğe ha:mlandıklannı Mher V'C- d1leoek paranın haldkntte 10,000 Jlra- da dentl§t r : 
tardedllml~tır. Tobruk cenup d$- bilhassa Tula civarında ve Orel isti- riyor. Singapur bir adadır ve çok tifoa aalgını .ürdüği; bildirilmekte- )'1 geçemtyeceğlnl sôyllyerek: «Komşumuz Türkiye ile benim §ah-
aub nl dakl dil§mbaln bhatnryal~dda bod~: kametinde sert teraklciler kaydetmiş- mü«ahkemdir. Japonlar Malaya dir. MalUındur lı:i tifoe bitlıe geçer. t.Bu paranın mlihlın bir kısmı köy si bl~ aIA.tam yardı. Osmanlı devıe-

a anmış ve r ava m~ı nnın ........ . D Az-'- d .. b"l d 1 . 1 b"I Si Lib . .ı Mih ,_ -"l . Ca -~....,., rl talebe .... 1 U tl zamanında. Iranla komşusu a.rosln-ben•:ln depol"-"da yangın rıkahlmı•- tir.. onetz v. e . ıut en. ızı o~ yanma asını e e geç.nse er 1 -e n- y.aa: ver .1tuvrv..,,, en - ıı:=5w•w.e ne, 111•• a.nna., m -
,. ..."' " ., 1 d R l h k d h - zala<la bir miktar udcı bt..&arek teJca!t ma.aşlanna ve zira.at işlerine dakf münasebetler iyi değildi. Tilr-tır. enn " ua ı en are eti a a agır gapurda çok uiratmAlan lazım ge· sarfedllecettıtr. demlştir. kiye cümhnrl~etJ 1le Osnymlı devleti 

Atlımtlk kıyılannda ~nlz topçulan olmuştur. Bununla beraber Alman- lecelc.tir. gatba doğru çekilmekte devam ecli- B. Ziya. Gevher Etlll mün:ı.lmlenln &1"8.SlJlda büyük fnrklnr vardır. on 
ttl İnglllz savaş tayyaresi dü.şilrm~ lar Rusların b\r noktada cepheyi YanmaKnm şimalinde, Siyamdan yorlar. İngilizler Gazalacla kalan b~ faslına da itiraz edem d~tır sene evvelki Başveldlllğim sırasında 
!erdir. yudıklannı kabul etmektedirler. gelen Japon kuvvetleri Binnanyaya kuVYetleri rnuhaama etmiflerdir. ti: Türkiye ne bir muahede imzalomış-

Finlandada büyük bir inkiaar ve girmi~lerdir. Japonlar buralardalc.i B:mlarla çarpışmalar oluyor, diğer «Balık mü!ettı.,lne verilmek fıze- tını. Daha sonra Tilrldyeye Sefir _?1-Italyan tebliği ciddi cndiıeler izhar edilmektedir. bava meydanlarını ele ~çinneğe taraftan ~kilon kuvvetkr de tak.ip r& harclrah tahslsatı isteniyor. Sora- muştum ve Türklerin Büyük Atntur
Çünl:ü F"mler Noelden evvel Mos- ça}ıııyorlar. İki taraf anwnda §id- ediliyorlar. Mihver devletlerinin nm size B. reis, balık müfettlıjtne 10 künü tanımak §C.l"Cfine nnll oldUlll· 

d ı .1• yiki" kovanın zaptedileceğini ümit etmek- de.tli muharebeler olmaktadır. İngi- Libyaya yetıi ltuvvetler gön<lennek para tahsisat verecek Jdm8e var mı Slııe şunu temin edeı1m ki İrnn ne 
Gazala a ngı iZ taz te idiler. l" kuvvetlerinin Siyama girdikleri için tertibat aldtklanndan. bu mak- içimizde? Tutulan lY-llıklnr tekrar Tilrklye dabna dost kalmak lllztımun-

d · d" ız 1 "---ı· İt ly '-" 1 d den'- dökillu-r, tokutulurken bunlal"J dadırlar. ' evam e JyOr p ukl · haberi tekzip edilmi§tjr, sat a '-'ClllS:JI 8 a aman ann a ve ~ 
am u mensucabn F"I" . d lar d . d W• Yunanistanm cenubunda hazırlıklar sokağa döktürenlere 10 para bile toh-.. "'k • d ı ıpın a a ın a vauyette egı- 1 T s1Bat veremeyiz Bu müfettiş aldıRı 

Roma 15 (A.A.) - İtalyan ordula:n gumru resmın en ,~lilt yok.tur. Amerikalılar vaziyetin yapıldıiından ~":h.ed.iliyor. ngt 1Z harcirahla. bahtın denize nasıl döktll-
umuml t.nrargflhının 561 numaralı İatiınaıı iy: olduğunu •~ylüyorlar. Japonlar haır.ı lcuvvetle.rmın f~lyanın cen.u- dfiğilnfi mü gfümeğe gidecek? Kendi 
\Cbllği: GaZDJn l'I!lDtakasında düşma- Ankara ı 5 (Telefonla) _Güm- kzon adasından başka diğer Fili- booda muht~lıF Yoerlen n Yunarus- bfitçelerlmlr.de bile tasarruf yaptıtı-
nın +n.....ıki devam ediyor Bu baskı "'-l d b l 't l f ·ı pin adalarına da p.areeütçü indirmif'" tanda bazı lımanlan bombardanan mız bir sırada devlet bütçesinde taııar-....,..,.r• • rı.u: er e u unan ve sun e ya ı e • b ı l"'-al d 
askerimizin şiddetli mukavemetlle -LI h J d d 1 !..ı l Jerdir Amerikalıfar paraşütçüleri etmem ununa a ıu: ı ır. ruf yapmıyacak mıyız? d d • or mım G.t u unmasın an o ayı :n:na . w - • evam e ıy karşılaşmıştır. Askerimiz her taraft.e. d"l . ki tı b' ele geçirmege çalışıyorlar Son haberlere gore Bn~a kuv- Maliye ve Maarif Vekilleri de söz 
karşılıklı taarruza. geçm.Lşttr. Sollum cd ıfemıyen~pamul u kmensu·cıa n .ır H 0 ....,, Kong•da m_.ı__r_;,_,_ tı"ddet- ve.tleri Mı"hverin bir .. r.k vapurlarını l l dı u-•ı V ldU erir 

Libya' da 
takip harbi 

B rd•- •-tlhkAmJ a h-cum te- e aya mansus o ma tarb e res:rm .... • una c:ua v--

2 
•·ı a mış a.r r. .m.w. ye e m ez • 

Te 3. ... "° u ıınn u . ·1~ "f tab" lenmittir Japoı:alar bu limanı e1o batınnıtlardır. Bu arada .Kayan tontrollannın çoğaltılmak Jstendlğjn.1, Almanlar e8İr olmamak 
&ebbQsü tardedilmlştlr. Elimize bir ve hadlen tenzı ath tari eye J tu- ~:__,_.: • • k 'l b 1 b - .. d d balık m\Uet.~ harc.l.rah verme- • • 
miktar esir gcçnıivtlr. Mihver hava. tulması hakkında icra Vekilleri He- a~ ....... ıçın et taarruza &§ a- vvazoru e var ır. nln mevzuuba.h.." olmndıjpnı nnlatmı§- ıçm fazla mukavemet 
kuvvetleri her tarafta düşmana t.aar- yetinoe ittihaz edilen karar tasdik tır •• t • J 

DUŞ, düşmnn kollarını, motörlü kıt.e.- aine veril.mit "Ye çarpmba günkü 11ldığına göre. mı mahsulleri 1çhı mü- Lonclra 15 (A.A.) _ Londranm ss-
ruz, etmiş, hücum kollarını bombala- edilmek ÜZ~re Büyük Millet Medi- M u g~ 1 ada z e 1ze1 e Maliye Vekilinin izahatından anla- goa erıyor ar 

lnrın~ mltrn.lyöz ateşin: tutm~tur. ruznameye almmııtır. hlm esaslan lhtivn eden bir kanun lA- l.Ahiyetl mahfillerinde beyan edlldi-
20 duş~.tayyares~ düşürülmüştür. yıka.sı kazırlanmlftır. Bu tanun lAYi- ğine göre Gaznlanın cenup mevzUnln 
2 tayyan:ııuZ geri donmemqtlr, İ h .. ~ Meclise vertlmelt ,.·--redir. blt l kın 1 d B kil• ha p _,,. uz.c şlma.l.l garbL~lne do~ llerllyen Deme ve 6 rcneyc hava a ınd:ı. r an a &fVe 1 « r 804 4 k 1 1 h t 1 k ,.. __ _,. V•klll ı.--plar me"'"'un" 2 Ölli 1 1 d Z ktu ev O U as ane ayma• .-....uu ... ......... ..... .. Hint ~. (() tank tamfmdan ynpı-

' ynra ı var ır. arnr yo r. bize yakla§ıyor» diyor ' ' ' temas ederek hatiplerin suallerine ce- ıan lkl mukabil taarruzu geri püs-
Orta Akdenlzdekı hnreU.t esnnsın- t k J k d k h d vaben izahat vermiştir. 

da hafif iki kruvazörümüz torplllene- dac::V!~~~ ~al~AJ,yl~la~; am 1 airesi ISmeO asara Uğra 1 Ziraat VeklU de, Zlmnt Vekfiletln1n ıru::u:ı~=~°ıı tankı tahrip edllın.lş, 21 
ret batmıştır. Milrcttcbntın hemen nutukta demiştir Jd: •Muharebe btze faaliyetlerine tş:ıret etti ve ek.lm sa.- subay ve 350 er esır alınmıştır. 
hepst kurtanlmıştır. Hollanda bah- hasının 300 bin dekardan l milyon 
rtyeslne nlt bir diişnuın otrpldo muh- yaklaşıyor, haber vermeden gelecek- Muila r 5 (A.A.) _Dün Muğla tarahndan llzım selen tedbfrler Şimdi Gaza.lanın 40 ltllometre ce· 
J1bl batınlmı...,r. Bir denlzaJtımız tir.• dekara çıka.nldığını nnlatmıştır. nubu gıırblslnde ynpıldığı haber ve-

9"' vilayet merkezi ile nahiyelerde saat alınmı•tır. &5.lJ h-'"' .... dnkl '"-nun b'rtn ı prkl Altdenl.zde bir kruvazöre to'"'ll v ~· ar u.ıuun ıuı un ' c rilen 1mparatorluk zırhlı teşklllerlnin . ., F b' f on üçü vi ...... 1· b\r ve on dördü elli ma.dde-'-dekl müddetin u-tıl ..... _....., kted ki.bet ettirmiştir. Orta Akdentooe de t ,,-··· "'"' .... ......,~ ... tnzyJki devam etme ir. Hnrp mey-
bir d()şnınn lmıvazöril t.orplllenmlşt1r. ransa 1 ara goc;c iki hafif }"eraaNıntı.aı olmllflur. Times'in, Bulgariıtan'ın sakerlik kanununun 89 ve 61 inci druıınm bu kısmında dÜ§lnnndan 25 

Sarsıntının devam et,tiği müddet maddelerinin değiştirilmesine ve Tür~ top ve 40 esir alınmıştır. 

Hububat 
Fiatlerin arttinlclığı hak
kındaki karar intiıar etti 

• • içinde, vilayet merkezi ile merkeze harp ilam hakkında tiye Almanya arasında 1mr.a olunan Londra J5 (A.A.) - Tnnklarln. kuv-
Amıral Darlan Amenka bağlı üç nahiye merkez ve lcöybin- mütalaaıi tıcati anl~alann tnsdlkınn. ve ec- vetlendfrllcn İngiliz, Yeni Zclandn ve 

• d iki ki · h fif 1 7 64 nebi memleketlerden gelen techlz:ı.tın HJnd kuvvetleri Tobruk garbtnde 
büyük elçisine teınınat : ilıe 4 ~:ı v:ı;:~ ah::!h::e de Londra 15 CA.A.) - Timea gazetesi gümrük resminden 1stlsnnsı müddeti- çölde mütemndlyen lleri yllrüyüşilne 

k En ba.ra.kJılesinde şunları yazıyor: Bul- n1n m:atılmnsına. karar ~tllm4tlr. devam etmektedir. Dfin gece kuvvet-verece kısmen ve cüz'i hasar olmuştur. g r bü~-etl n.A....ll.ı.. B ... tanya ile "'-'"'" 1n da al ... _ ... 
a .ıı.uuı • ..... ...,... •• ~r r n Yergi ıııma& UUA- lerlmlz Acromn yakınında 800 mihver 

çok tahribat gören bölge Yatağan Blrl~lk devletlere h&ıl> UAn etmekle kmdaki kanun teklifi Mecllsln çar- askeri esır cdllm.lşU,r. İtalyan ıataıarı 
Londra 15 (A.A.) -.. Dally M&ll ga- nahiyesidir. Buraya vilayettım yüz tamamen Alman ve İto.lya.n tahakltü- şamba günkü toplııtısında görüşfile- kolayca esir edllebllmektc ise dS 

zatp..slnln haber aldı{?ına göre, Ma.re- çadı:- gönderilmiştir. mü altında bultındutullu g&ıtennJş cektlr. Rommcl kuvvcUerl esir olmanu:ı.k için 
Ankara 15 (Telefonla) - Buğ- f8J P~taın. Amcrlkawn Vlchy Bflyük Marmaris kazasında, 40 ev cüz'i, ve çapulculuk projelerine tam sem- Bugünkü toplantıda Rlııc mebusu fazla mukavemet gö.ste.rmelttedlr . .Al-

day, çavdar, arpa, yulaf ve mahlöt Elçisi Am1ral Leruıy, Amiral Dallanın husuai muhasebe ve kaymakamlık patlsfııi L!ıbat etmifttr. Meslelc ltHmri- B. Fuad Sirmenln müzakeresine dair manlnr birçok top ve aa.yısız harP 
1 ll"ransız .tyasetinhı katlycn bltaruf biınalannda ve üç evde fazla haaark le tintarlhçyll olan pro~t ~ .. '!?:• ~temlı e- olan (dayak hft.di.sesl) ha.kkınd:ıki malzemesi kaybetmişlerdir. alım fiat erine yapılan kilo ba~ına kalacatına ve kntlyen mütarel'.e hQ- 1 M'l" '- d b d e in 1 ananclenn ..... m. ..... m"i' r. takriri de kabul cdUmlş ~ Fuad Slr-

hirer kuruş zammın bu aym sonuna 0 muştur. 1 u ~aza.ın a eş ev e ·· ' M ı 9 d J 1 -
i:aaar muteber olduğu hakkındaki yatında yazı lle teminat ?erllecelttlr. ısmen asar var .. ır ... ~uııye, 0 hesiz müteyakkız bulunan Türklere kemat kanununun suç ynpan memur-_ı _ k~rlne riayet edece~e dair pek k h d F .;_. B d- Bundan IOnraki, Jbanetl, hiç füp- menin tekllfl uzerine, memurin muha- a ava a aoon ar 
Koordinasyon ltar.an bugünkü Re.- Lfz'bon 15 (AA.) ..., Bir Amerikan rum, Datça ve Koyqegız k~rın- veya RWllara miltevccclh olacaktır. Iar hakkında.ki maddelerinin luınun-
mi gazete j}e nqredilmiftir. Bu ka- lcaJ11a!Pndan blldlrlldtgine göre, A- da eareıntı duyulmupa da nlifU1Ça Fakat Rwılarda muaftyet vardır. Bul- .larda. bir irtibat temini Jçtn bir defa llerıı•yorlar 
Nr 1/f2/941 tarihinden itibaren merftanuı Vlchy B{1y1ik Elçl&l Amiral ve hinaca bir şey olmaml§tır. Sar- garlann yapacağı harp U!nı Ruslat- da adliye encümeninde görilşül.mes! 
meridir. LeShy muvazzaf h!mıete ~tır. 11nt. devam ettiği müddetçe villyet d& ~ bir tesir yaratmıyacaktır. kaf'arlaştınlnııştır. 

EY 
Aşk 

Tefrika No. 113 

KADER! 
ve macera romanı 

(Baştarafı 1 lnd sahifede) 
T ehliğde J<>yle denilmektedir: 

Gömleği, boyunbağı hem kontraa, damadı ıve oğluna elini uzatmadı. ümid.izliğe de düfllleğo aebep )'ok Kedab'm cenubunda anmlı bfı' 
hem de asorti halindeydi. Uzun zamamdanberi, baha ile oğul ıanınm. arazide fiddetli muharebeler devao:a 

Eldivenlerini giymek üzereydi ]ti, arasına soğukluk ginnitti. - Öyle mi ıanıyorsun? ıotmelttedir. Vaziyet kanpk.tır. Düll" 
Pertev içeri girip: • Fahri, ihtiyar babasını &t)'eıkta gÖ- - Evet, babacığım, müaait bir ltü pazar günü Ke1antan'da bazı fa• 

- Be,.Nendi ..• Sizi İltiyorlar .•• rünee, önDne bir koltuk sürerek: fırsat çıkar çıkmaz, düzeltmemek aliyetler kaydedilmiştir. Aenang, 
Nakleden: (VA • NA) - dedi. - Rica ederim babacığım, otu- İçin biç bir aebep yok. dün bombardmuıın edilmemiş ise d• 

- Kim &caba? runuz. dedi. Faıkiı4ua.neyi ıereflen- - Hangi mllaait fırsattaıı hah.ot· İpoh' da kıea bir bava kıhakea İfl'I" 
Şimdi, bu iki bemtftnin hiklyeai - N.e o) Ne durdun orada) Up.k Pertev, temni alçaltaralt: dirmelde be.denizi bahtiyar ettiniz. m•k iatiyomm) reti verilmiştir. 

ne hikaye ..• Yapyalnızdılar... Ha. - Saat ~de 117a.ncluacaktım - Beybabamız elendim. Sabtk tem7'a izaaa. oğlun\Dl uat• - Mesela zengin bir izdivaçtan... Ranaon 15 (A.A;") - Reaınt 
yatta yapayalnız ..• Anne, l>aa>a ıef. ya... Fahrtnin nctai kaçtı. kaflaıuu tığı kokuia. 1* M)z aöylemeden Bu cevap üzerine, habaamm du• bir kaynaktan öğrenildiğine göre. 
kati nedir bilmiyorlardı... Akraba- H~Mlen dıe, m•Mıua üzerillde- çatarak aonlu: oturdu. F.tui::re de yanrndaki kol- daldan ıüpbe n nefrelııe büküldü. Birmanyanın en cenup noktuında 
lannı tanımıyorlardı. Hatta nere- ki eaat Miai çaldı. - NOMdo1 tuia otul'lllMlnJ elile lpret etti. Ak- Fahri, babaamın ,.üzünde gördüğü Victoria Print'de bulunan bir küçBlc 
den gddlklerini. nerede doidukla· - Vay •.. Sekiz demek ..• Ne de- - Çaı.n. oclaniza aldım. e:uşı çohan •eçmit, vakuıı, cesur, ba ifmizaz berine. sordu: ln~liz garnizonu ~ çekilmek 
nnı bilmiyorlardı. Yalınız Melih.anm rUı 111U7ordum ... u,.lumtt alama· - Ali. timdi yanına gidnim. kılığı çok düzgün bir ihtiyardı. - Y-oba Taziyetimi zengin bir mecbur~etinde kalmı§tır. 
utıraaında anneainin bayaJi müı>Lem c1ım... J'4ıhrinin bir ifuıeti 12.eıme -.ak SaçJan tamamen aiamu,tı, eolgun izdivaçla düzeltmek istememi doğ- Filipin adalannda 
tekilde beliriyordu. Bu kadmın ölü- Gözlerini yumruıklaıile aiufturdu. oCledu dlfAn çaktı. F.a.rf,.:i bir dü- yüzünde derin bir bderin izim gÖ· ru görmüyor musunuz) Genç, yakı- • 
mündenberi itte bayatta yalnızdı- - Biraz gezmeğe çıLn batan tGnc<i a'lnuth. Bahaaı aal>ahm bu rüniiyordu. Jhd,u baba. eiır bir şıltlı bir delikanlıytm. Bu evsafı vazıyet 
lar... beyefendi ..• Hava fev.kalade. . . mba ... tio<le k~dm ne .... ~. ao.dıu haiz olmıyan bazı arkadaşlarım, Manilla 15 (AA.) - Gene~~\ 

Yavaı Yav&f, Fahred<liniıı aiırla· - Çııkaaıkbm... Fakat ~· yOICfa) e.m... fte nadir ab~e F>- - Dlpn mi ç.ıôy~)' Seai ra- zeogm kadınlarla evlenerek ümidsiz Mac Arthur kar~r~ahın?.an bildinlı: 
P~ ba~ı yaatığa b~ütü~ gömüldü. tim ..• Batla ifim var. llwGJonk F ..... ı...ı:...-1, bay..a Mıt.s etn:9t olnu,..an> aörfin~ı: v~ziyıetledni düzelt.tiler, yor.: !•yy~rcl~rımız dun Lcgns.bı 
Gozlen kapandı, denn bir a,ku bae· Ne ~pacağı aldma aelmifti. Balı- nwmt alulerde lı:o=•im(la ... • - ~: bu .... aöz bell~ını. d?grulttular. Hoo ya, ben kcsı?1ınd~ki du~mana. taarruz. oı:tm_ı~ 
tırdı. " "d---1-·• Bel'-' d- .ı' l'et -.'..JJ...or ,.. L·---- i:la u.. l:Ww:Jlwo> l=d be·~· z:ıengın bır izdivaca lüzumundan foz- lerdır. iki asker naklı)e gemı ı cıd SabahJ · bi ga iP cce&.a... ~ J&nll oneru.ı. 9'»T ' ~ P9IJi ~ ............. 1 eh · d• h w tılm Oiğ k bıl w •• eydJn, &oaızJDd 'u 'w .ziya t&f'" Up.ğına bir taltım emirler vesdi. ~ ,..,mda fazla ltaı-.. - ~edh n-s.wd. eeainle a e:mmıyet verdiğim yok. .' l a:;ra u~rn d ı!~ır. . .er c• 

ı?1 .. rçın e uyan ı; !8Kl Pertev, Sonra, yan taraftaki tuvalet odam.ıa yoıdu. rlwmıel• ..,idim. _ Secin için bundan batka kw- sım er e vazı:,et •• e • '1l,.1emı~ır. 
ldeti uzere, ?da~a gı~ P~~.':°'la· geç.ti. Burada. bir edceğin ,.k olahil- Bammla t,,...ı;.,., b.b..an fu:Ja - Vaıdrettual ~· &ııl>a~ tulut çareleri var mı) Asker yukhı da .._l pon 
~ açmıştı., Şı~~· yatagın onünde men için her teY Yardı. Oradan çık.o ~ ... J>wtn.'in ~ ı.mr - Şüphıeaiz: zengin bir izdivnç ı vapuru batırıldı 
unn~ e endısme bakıyordu. tığı vakit, '"1cudca ve kalaca ada- ol!laiıi ~ ~ - ... ~ ...,,°" W1D ) ' ,..pmağrı muvaffak olama:z.snm, Ma..'lilln 15 ( A .A.) _ Resmen 

Falın: maltıllı ta2'Clenmit, ~er iıl.nııo tıı.lqo. Bııı&ı.i. ..-...& ..... ııedmgode Faim, b~ Kilde eden bir ~ .bir ~!ayette bir İl alır, istik· bildirildiğine göre, naker yfklü L1-i 
- E ... Merhaba, Pertev... ayordu. Cf.+o a~ Şapl:a1m1 da tavılla: 'b.ümı temıne çalı§mm. !Japon vnouru, dün Log spi çı~ıı:ı· 
- Sabahı tcrifler ha,yuh oltuıa Gri b&r elbise, aıpl r-afli ~ ~ 6.zeriDe koJ'ln1JlhL Fahri - Ne ırlftnaael:H!ıit &il>acığmı) '1tiyar hakim fÜphe ile başını ııal· dıı Amerikan tayyareleri tnrafındııı:ı 

beyefendi.. ~ ... ~ lirmifti. joeıııl ~-- ·\l~ııa J'~u.Jı: v~ ~etim boı ~ ~~ laclu ,(Aıkaaı var) bntnılmıştır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Hem az., hem uz 
değil ••• 

( ŞBDiR DABERLBRi) 
T'ürk milletini La.konyahlara &en. 

zetenler çok olmuttur. Yuııanm o 
eski kavmi Kibi. biz de u kon1Jt1u
ruz. Heyhat! Ayni zamanda «UZ> 
diyel>ilir mbiz? ... Filhakika, gü.Zel 
mesellerimiz, harikulade Nureddin 

Taksim - EminUnU Et satışını 1 KUsbe miktarı 
kontrol Otobüa seferlerine hu 

liafta haılanacali 
Kasaplar kendi içlerin .. 
den bir liomite seçtiler, Hoca ve Bekta§i fıkralanmız v~. Ta.kslm .. Eminönil ara.unda~ 

Amma mesel v~ ~ ~~ cenu• cek otôbtlaıerin ııareıre• ve f!M krtı-
7etlerde de eksik değildır ki... Bu- felıerl beledlye reiaUA1 tal'afmdan ha-
na mukabil, edebiyatın uzun nesirli zırlana.rak d1hı da.1ID1 encümeiie V&- latanbul lialaplan. celepler ve 
- roman. habrat - lcummda lif rilm!itlr toptancılar. et iginde ihtiklra. mey• 
züğürdü denecek derecede fakiriz. O't9blliı servisleri bu ha.fta ~ dan vmme:nıek ve kasapların kendi 
Su misali kaç defa tekrarladık: ı... başlıyacaktır. içlerinde:n kontrolunu temin ıetmek 
tanbul fıethine dair BizamWar vo makeadile bir komite aeç.miılerdir. 
Latinler cild cild müphedelerini İhtikar suçuyla tevkif Kom.it~ Kuaplar Ceml.Yeıti umum! 
kaydetmİ§ler. Bizimse, müellifler, d nl katibi Umer Koç. 1haan Ce1:>eci, Ke-
bizzat kahramanı olduğumu bu em· e ile er mal Güç.bel. Behçet Sönm.ezer. Sa~ 
lalsiz tarihi vakayı üç bet cümleyle Lokantacı Rahmi bire ~eüll "Nt rve Sıtkı Ölmezaoy'clan mürek-
geçi§tiriverirler. Yüce fethi. İkinci otuz bet ~ •a.tmak •metile ~ keptir. 
Mehmedin kaıvgihı zaviyesinden tiklr. yap~d.an Adl\yeye verlhnl§. D;iğer taraltan Fia.t Mürakahe ~C: 
görebilmek imkinsızdar. tevkif edilm:ifll~· . . misyonu, kuzu eti zamanı ııeldıif 

Bir mecliste, köylüleriınizin mu- Bakkal ~l beyaz peynır .ihtl· için kuzulann mevsimini tayin edc-
havere şeklinden bahsediyorduk. k&.rmdaıi .lkincı Ceza mahkememnde ı;ektir. 
«Selim.ün aleyküm - Merhaba - muh~e edilmiş, 0.~ Alira para Kepeğe narh kondu 
Naaılamız? - Daha nuılsmız?> cezuı ademC9ine ve Clukkanınm on F' Mil -'--lh k ·s dü 

• • • · gUn knpatılma.ma karar verilmiştir. :ıat ra.ıuıı e oJDl y~nu. n. 
tarzındaki silsileyı takip eden cDa- B-'-'-al L_'linin' d _,_ ihtik• vali muavini Alurıed Kınık m relsli-
h dah ·'- ? .. .. ün ~ ua.ıt e ma.Kama ı a.· a a nasu.amız » SOZllD. aaç- d ...:.-• ı_- ,,_ ği altında toplanmıştır. 
mal w 'tir ed nl ded• ki rm an ,p.ıı= Pef ura para cezası l . 

ıgın~ .. ~ •. edil:~ b' :mil: ödıe:meaino ve dükU,nınm bir hafta Toplantıda, Ticareıt Vek~ etin-
•. -::-_, oy ununb baldız' B ,*; kapablma.sın.a. karar verihnift:lr. den gelıen emir ()zerine koJnJSyon, 
lyı muaımyoruz er e... u ıa• kepek fiatlıe:rine naTh koymu§tur. 
konik .~tten, ayıı.i ı~alin Üç d~a H 1 k b k ~a:bul edilen karara göre, badema, 
tek~-u tarzında hır aevezelik a an ası bpek toptancısı yüzde 5, peraken· 
beklememelidir. cDaha daha nasılaı· decisi de yüzde 15 kar haddi ile ae.-
ıruz?.» m gen~ bir m.8.nası var. Ev sa• tış tyapacaktır. Bu yüzdeler, Toprak 
h!,bi. bu •?zil aöylmekle, misafirine Halk ıandıkları bankanin Mahsulleri Ofisinin satış fıatlerine 

Beyanname vermek ~üd
tleti Clün alqam bitti 

Ekmekler kontrol 
ediliyor 

E:ınlnOnn mınta.kasında ~rın -
bozuk tıbr.ı!d.ı~ belediyeye yapıa.n I 
oıJı:lyetıerd1!!1 a.nltl(lllmaktadıl'. Bele
dlye dlın bu mmtaltada.ld !ıhlıla.rı ıs:t-
kı btr tontrole ıab1 tutmuotUr. Alı- · 
nan birçıok ekme'lı: n<muneıert tMUll 
edilmek üzere beledlye ldıticyil}ıanes1-
ne gönderilmlştlr. 

Beşiktaş cinayeti 
Yakalananlardan biri 

ıuçunu itiraf etti 
fOYle demış oluyor: cHele sıkılma- b • eklenecektir. Aynca uzak ıemtleır 
yuı; bir yol anlatın da dinliyeli.m. fU esı olacak için de ufak bir nakliye zammı ka- Beşikta~ta kahvec;i Mustafa Ça· 
Hususi hayatııuzda neler oluyor? bul e<lilmiştir. Ke~.k aatJ~lan aer• vuııu evvelki gece bıçakla öldiinnek• 
Ve ahvali aleme dair işittilderiniz Halk Bankası iJıe Halk ıandık.ları- bestir. Şehrimizde günde 15 ila 20 ten maznun 18 yaşırı<la Turhan il~ 
neles-dir? Havadis veriniz, ilh ... » nın daha iyi işlemelerini ve bu teş- ton kepek satılacağı heşap edilm•r kardeşi on alo yqında Er.tuğıul dün 
4te; minimini. ~~aha d8!1a ııaı:ıJ.sı· JciIIerden küçük esnafın daha fazla tir. Adliyeyıe. tealim edilın.i~erdiı. Ev• 
nız • ~. °?" ~abildiğine gemş tefsın.... istifade etmesini tiemin maksaclile Bulgur mevcudu hakkın- vele~ polis .. tarafınd~ . yakalan~ 

GiritJı hır dostum vardD'. Rmnca• banltaya ait kanurıda değişiklik ya- d b "l k Ertugrul mudcMumınnilikte verdiği 
yı da, Türkçeyi de ayni mükemme- pılması kararlaştırılmı~r. a eyanname verı ece ifadede suçunu tamanrile inkar ede-
liyette bilmekle beraber. bu diller- yeni tekille Halk sandıklan ban• Hükt1metin buğday fia.t]erine kırık rek ka.ln>eciyi kendisi \l'Ul"mAdığını 
~en birin~ini, ~ makinesi ıüra- kanın bireıı ıubesi haline getirilmek· para zam ya~tığı yazılmışhT. Bu v.~ kim~n. vurduğunu da bilmediğini 
tile becelen tel&ffuz ederek konu• te ıve banka sermayesini artbracak zammın ellennde bulgur bulundu- soylemı§tir. 
ıur; biz.im lisanı iae, talik yazı ilo tedbirler alınma'.k.tadır. Banka ta- ran bazı tacirleri de fazla fiatle satı• Kardoe~ Turhan ıuçunu itira.f et• 
hattatlık edercesine, cEfendime mamen küçük kredi müıessesesi ola· şa 9ev'ketmesi ihtimali göz önünde m.iş ve: 
•öyliyeyİm» muterizelerile uzahrJ cak, küçük. ticaret ve aanatların ge- tutularak şehrim.izdeki bulgur mev- - Gece Sirkecid1e fula rakı * 
heceleri seyrek ıeyrek döktürür... li§meleri için lüzumlu kredileri temin cudu tesbit ediJecektir. Bu maksat· mişt.im. Geç vakitte ıkardefim Tul"-

Sebebini aordwn: edecektir Bu maksatla memleketin la ellerinde bulguT bulunduranlar, hanla eve giderken kahveci Muıta• 
-. İki .Wanm karakter farkıl • muhtelif ~erlerinde yenid~ şubeler beyanname V<ermeğe ta?i t:ı_ıt~lmuş- fa .Ç~vuş önümüz~ çıktı .. Bu ad~m 

dedL açJacak, ajanlıklar ihdas edilecek- tur. Beyannameler, Uç ış gunü zar .. delıdır. Sokakta 1hırdenbıre ~ım 
İtalyan radyosunu dinliyor muau· tir. Banka aynca bankacılık. işlerile fında Vilayet ve Ticaret Müdürlü· üzerim& atılarak boğazıma •arıldı. 

nuz 7 Öyle zaman oluyor ki. •piker de mıeşguİ olacaktır. Halk sandık.- ğüne verilecektir. Ben· de cebimdeki çakıyı ç.ıkarıp ba• \ 
dakikada al~ kelime süratile ko- lan, Halk bankasına devredilecek· cağına sapladım. Vak'adan eonra 
mtfoyor. Biz.im ağzunızdanae sözler. tir. KÜÇÜK HABERLER kaçmıştım, kardetimin yakalandığı.· 
dalgın bir tiryakinin ağır ağır t-esbib nı haber alınca gelip teelim oldum. 

~ekmesi lenfaviliğiyle dökülmekte- Bulgaristandan 318 bin * Bakırköyde karısı Senihayı kıs- Demiştir. Turhan ve Ertuğrul 
dir. <:Ş~darla kıyas edin. Hec~leri kilo kömür geldi kançlık yüzünden çıkan kavgada tevkif edi~mişloerclir. 
88.kız gıbı çeker, uzatırlar ••. » daye- .. • . . tabanca i~e öldürmekten suçlu Meıh- Kahvecı Mustafa Çavurun baca· 
ceksiniz, Fakat unubnamalı• Hiçbir Dun, Bu}garıstandan 318 hm kı- d Al" d '' Adi" t 1· d'l- ğından aldığı yaradan fazla kan z:a-. ı ı •-·· ·· ·· · ı · f y 1 me ı un ıyeye es ım e ı Türle manzumesi Şehname kadar ve 0 manga ~omuru ge mış ır. anız · t" M M h-··..ı Al" "d- yi ettiğinden öldüğü anlaşılmııtır. 

b k .. ·· 1 ah l k Ü rnış ır. aznun e lll'CoO ı mu Divan edebiyatt.ml%lll L:-bir ..;:~ de u omur ere m sus oma zere . . . •W• • 
• • ~ y-• w• perakende kömür narhl kırk para detumUmJlıkte Vercligı ifadede SUÇU• 

Arap kasıdelen kadar uzun değil- · k" d k · 
dir. artbrılmıştır. Bu kömürler, yalnız nu ın ar e ere · Elektriksiz evler 

Bu ak~ SÜ Jt'1 ER sinemasında 

DEANNA DURBiN'in 
l 94 l de çevirdiği en son 

BAHAR 
RESMi 

GEÇiDi 
Bicyük ıvıe güzel filminin ilk 

irae,ldir. 

,Yıldız) ar kraliçeainin en fazla 
musfldil ve en fazla ıarkılı 

filmidir. 
Yalalmile... Saraylarının lüu 

Te fhtipmile Viyana .. , 
Bu akpm için yerlerinlzi ev• 

veld.en aldırınız. 

Senelerin yarattığı bir Mnat lhidui... Haftaların bekledi~i bir 
net' e fırtınası... lnsanlann aradıtı en büyük :ıevk kaynağı olan 

BiN BİR RENKLi 

GULiVER 
CUCELER ULKESiNDE 

Şaheserini bütün lstanbal bu peqembe alqaım 

LAL E' de alkışlıyacak. 
.. .. . • . halka kayık.ta penkende olarak eıe· - Karımı ben vurmadım. Taban· 

Dort mısralık Turk manilennın kı· k" ku l k F" . ca ile oynuyordu kazaen vuruldu. 
.. Lğı ile ancak Japon haiki'leri ya- :t ruşa r-b aB ıtırı. k"~~ ~r~· Demiştir. Sorg~ neticesinde Meh-

VUA.yet, kaza kaymakamlarına. yap.. 
tığı bir tamimle kendi mmtak#an ~--••••••••••••••••••••••••" 

rqabilir J Fakat bizim manilerin ilk ~.:na.sık~ ·~ ;ı1'' u gar omu"l:bu~ mıed Ali tevkif edilmiştir. 
tiç mısraı kafiye içindir. Hakiki aöz lıger om_1~.1~re .naz~r~n d ma u * Kazlıçeşmede Aleko Dulo"nun 
ancak dördüncüded' B 'b'b ) o uşu ve Da.A.ıye ücrebrun e artmış d . f brik d l r __ . ..ı·· 

. luk 'JJ"ddi. • mdu ı barla, ıbuJunma:s1dıT. erı a a.sıın a ça ışan ı:.m.ın uun 
1rene ,aınpıyon ı as a u u· 318 b' kil B I k"' .. .. .. fabrikanın tarıaçasına çıkmak. iste-
nahiliriz. 
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omuFrunun m.iş, on altı basamaklı merdivenin 
Az. konUJuyoruz Az. -""yoroz tonu eş taş, tonu ener, d"" d.. .. b w k w 

' J- • J 08 K 70 F on or uncu asamagına çı tıgı sı· 
C .. dükl. • • • ifab tonu asımpaşa tonu m-

or enmw f en, yahut yazı d kJ • k I l . d ~ l cakt rada ayağı kayıp düşmüştür. Başı 
ile anlatmaksı.zuı fU fam dünyadan 1 J. ıs e e ~n~ ~ 18 Şiı ~ecl ır.3 parçalanan Emin derhal ölmüştür. 
geçip gidiyoruz. Bu. su götürmez t•• YTA~ oe dnmı.~t 

6 
k en 1i::~- Adli(ye Doktoru B. Enver Karan ce-

bir bakikaL.. 0~· lgo.v~ an a. amyon o- sedin gömülmesine ruhsat vermiştir. 
Az. •.• Bari uz olsa ... Seyrek keli- m r ge mtş r. * Fatihte İskıenderpaşa mahalle-

meleri telaffw: ederken Iafuı arka- y d h k ııı:inde Ahmeclin dört yaşındaki kızı 
mu düşünmeğe; kırk yılda bir ka- ar ıma mu taç as er Ay'fJe mangala dü~üp yanmak sure-
lemi almıoken mükenunel bir eser çı· ailelerine maaş veriliyor tile yaralanmışb. Küçük Ayşe teda
k~a vaktimiz pek müsait ... Hal- Belediyıe yardıma. muhta9 asker vi altına alındığı Şişli çocuk has.ta
buki «UZ konU§uyoruz, uz yazıyo- ailelerinin Ukk.!nun maaşlarını nı.nn hanesinde dün ölmüııtür. 
ruz» diye iddia edebilir miyiz? .•• Bu sabahtan itibaren verilmesini, kaza * Galatada Kalafat iskelesinde 
neden böyle oluyor?... Zekamızın kaymakamlıklanna emretmiştir. Maaş bağlı ıbulunan Suna vapurunda ateş
noksanıru kabul edemeyiz, haşa... tevnatı kaymakamlıklar tarafından çi Arif dün gece odasına mangal 
Öyleyse nedir? ... Bu aheste besteli· kararlaştını~ bulunan şartlar altın- koyup yatmış ve kömürden zehiz-. 
ie, bu inuake mukabil, en dolgun danyı!pılatacaktttaır. ... ...... _ uht le1J1miştir. Arif baygın bir halde 

,. al .. zl • • • 1 • ı:;er ra n yaruuı~ m aç as- w tah . k 
1 man ~. so er• e~. ıyı 11 ~. Y~- ker aileleri 1ç1n beyannameye tabi Beyoglu ba.s aneeıne a dırlımış-

I~, ~u~ mahsulu olmalı değil mı? bulunan kazanç vergllerlnıe yüzde beş tır. 
Bır suru gevezeliklerle babr ıoracak n1sbetinde bir zam yapılacağını yaz- * Beyoğlu Halk.ıeıvinden: 18-12-
y~de «Daha nasılsınız?:& üslubunda mıştık. Bu zamlara a.ld IlsteJer bele- 941 perşembe günü eaa.t 18 de 
hır mubav«-eyj kendine umde edi- diye muhasebe müdilrlU!tü ~tından Halkevimizin Tepebaşmdaki mer
nen köylümüzün tarzında olsun, hazırlanmaktadır. Birkaç güne ka- kez binasında Prof. Dr. Fahreddin 
muhtasar, müfid bir edebiyat yara- dar ta.hstlMa başlanacaktır. Kıeırim Gökay tarafından •Ruhl ha-
tamıyoru. diaeleu mevzuunda mühim bir kon• 

Hem u. hem kötü mamuller ve- ÇifçiJ.. ferana verilıecektir. Konferanstan 
rİp duruyoruz. Konuşurken fena, Çok mahaoJ. çok Pata. eok tonra Halkevimiz tbratroau mut.ad 
:razarbn berbad... çocuk. konııerlnl verecekt:il'. Hetkes gele-

(Vi. - Nu) bilir. 

dahilindeki elektrikalz evlerin ml:k
dannın blld1rilmes1ni 1.şteml.şttr. 

Evlere yapılacak petrol tevziatı, an
cak şehirdeki elektrik.siz evler katı 
şekilde anlıı.µldıktan sonra. muntazam 
bir tarzda yapılabilecektir. 

Tesbit 1şl bu hafta içinde tamamla
nacaktır. 

Dünyayı saran cehennem ve 
ınalı§er günlerinden aldığunız 

dersler (havada yenilmez bir 
millet) haline gelmenin, en za
ruri Y8'&11Ul ıartlanndan biri ol
duğunu bize daha iYi gÖstennİf· 
tir. Kurban bayramında Türk 
Hava Kurumuna yan:lım vazife
sini mıubn alım. 

CASUS 
UL DAGOVER-rnEODOR 

LOOS 
Fransızca 

G~I bir kadının afkı • ve 
11iyueti 

Yakında ELHAMRA'da 

GENC. SEVJMIJ VE CAZlBF.J.J B1R KIZIN GEÇİRDJGt BİNDİR 
MACERAYI 

ŞARK Sinemasında 
Bu pe11emhe akıamı 

LENİ MURENBACH vo ALBER"I: MA TIE.RSTOCK'un 
Temsil ettikleri! 

AŞKTA GALiP 
Filminde mulıallak görünüz 

IEDİR TİYATROSU Tem.sillerl 

Tepebaşı Dram kısmında 
Gece saat 20.SO da. 

(MVDHİŞ AİLE) 

Mevlud 
Kocam ve aevglli babaml2 Çorlu 

Halle Ecmnesl sa.lılh1, eczacı Şeha.bed
din Arman'm aziz ruhuna lttıaf edll
melc tısere 17/12/941 ça.qamb& günü 
O~e na.mazını müteak)o Beyazıt ce.-

BUIUIAI'tı"EDDİN TEPSİ Temsilleri 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında salı 

günü akşamı 

&o,ooo LİRA 
Vodvil 3 perde. Ya.zan: Seniye Tepsi. 

ESBER 
'Ô'stadı lzam Abdülhak Ha.mid'in 

~eseri 2 inci perdesi 

Son senelerin ıen çok okunan 
romanı 

RE BEKA 
m11 e.erlflnde MevlQdu Nebevi okun&-

ZAYİ- 928 - 929 yıluıda. Rize lstlk- ca.ktır. Büti1n akraba ve doltlanmıZ1a 
}(ll ilkokulundan aldılını oehadetna- amı eden ııevatıp gelmelerini rtea 
meyi ka}'betthn. Yen1slnl alacatım- ederiz. 

(REBECCA) 
Laurence Olıvıer 

Joan F ontaine dan eskln1nin hiilmntı yolr.tuf. Kansı.: Bai'fet Anna.n. 900uklan: 
88 No. da Mukayyed Bakiye Demlrsoy Se)'fl Arman, Necmi Arman 

Bay Amcaya göre ... 

- Bu harp, bana sorarsan ne bir 1 ... Zaton tl haftan, qrtaya m.Jk..J .. . Bunun ark.Uından alev aaoan w:, Japonların, iç:lndeJd 
yayılma harbi, ne bir inanç- sava~ı- natajı ~ ~ lı!J•l!illl·-- ~eler ~. a~~og._ ~Clll'i:~··• J>. era~ paıtlıy~ tor.P.lliM 
dır hay Amca, }:>u harp biı k.W,tüz ' - ... .,, 
b.aihiclir 1 •• 

inamı.la\ ... Patlıyacağı zaman m..nm\ B. A. -Evet, bu harbin havadis
., ola• otwduiu ,.eri geride bırakan torpll- lerJ bile c:oA"rafya bilgisi kuvvetli 

le flktıl~ Senin anhyaeahl pu olanlıum anlıya.bileceli bic.i':"'-
Jaarpt. yeyl cabilleı-.L,. lf.-dil- ............... . 



Sahife '.AKŞXM 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma ve bütün 
ağrıları de ha eser, günde 3 kaşe ahnabilir 

1 Günlük Borsa 1 
ıs Birincikanun 19tl 

L. K 
% 7 ,5 933 Türk t:orcu 1, ll. fil. 23.40 

•• 1933 ikramiyeli 20.10 

• • 1933 İkramiyeli Erganı 21.85 
, 7 1934 Slvas-El"'.lurum I 21.0f> I 

• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.75 1 
• 7 1941 Demlryolu istikrazı 19.'i5 
• 2 1932 Hazine bonoları 56.50 
• il 1935 Hazine bonoları 16.50 

• • 1938 hazine bonolan 27.-
A. Demiryolu tahvili I - II 49.25 
A. Demlryolları tahvJU m 48.85 
A. Demiryolu mümessil senet 45.50 

T.C. Merkez bankası 134.251 
T. İş bankası nama muharrer 12.30 
T, İş bankası (hamile alt ) 12.80 
T. İş bankası mümessil hls. 145.-
A. Demiryolları şirketi (% 60) 28.25 
A.. Dcmiryolları ~irketl ( % 100) 46.25 
E..-;klhlsar çimento 10.40 
Kredi Fonsiye 1903 109.50 

il • 1911 105:-
il ~ Amorti 59.-

• • Kupon 1.25 
Türk altını 27.25 
Külçe altın bir gramı 3.88 
Osmanlı bankası (banknot) 3.00 
Londra üzerine 1 sterlin 5.24 
Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 
Madı-id üzerine 100 pezeta 12.9875 
Stokbolm üzerine 100 kuron 30.75 

1 RADY.OI 
Bugünkü prog'l'am 

12.30 Program, 12,33 Türkçe plak
lar, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 Türkçe 
pl:lklar. 13.30 Karl§ık program CPl.), 
18.03 Salon orkestrası, 19.00 KartŞlk 

şarkı ve türküJer, 19.30 Ajans h&ber
Jeri, 19,45 Konuşma: CIDusal Ekonomi 
ve Arttırma Kurumu adına Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen), 19.55 Fasıl 
hey·eti, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Im.perio Argentino ve Marlstan!'nln 
plakları, 21.00 Ziraat Takvinıl, 21.10 
Müzik : Klarinet ve piyano, 21.30 Ko
nuşma, 21.45 Klasik Türk müziği, 22.30 
Ajans ve borsa haberleri, 22.45 Dans 
müziği (Pl.>. 

Yarın sabahki program 
7.30 Program. 7.33 Hafif parçalar 

(Pl.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Hafi! 
parçalar (PU. 8.15 Evin saati, 8.30 
Müzık (Pl.l. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 •• 
400 • 
150 il 

• 
• , 

Dr. thaan Sami mm:~ 
ksürük Şurubu 

Öksüıük ve nefes darlığı, boğ
maca ve kızamık öksürükleri 1 

için pek tesirli ilaçtır. 
.... Herkes kullanabilir. -

&G.e. 1 

Cı~ ı 
İNGİLİZ 
UufrotaJu 

YENİ GELMiŞTİR 
Galata Voyvoda Cad. 

Bereket Han No. 9 

Ademi iktidar, Belsoi'ukloi u ve 
Zafiyeti umumiyeye karşı 

OLANDOKRATiN 
Prof. Stelnach'ın terkibidir. 
ReQete Ue kutusu 200 kuruş. 

ZAYİ - Üniversite tııb fakültesin
den aldı~ 2206 numara.ı.ı hüviyet 
va.rakamı ve pasomu kaybettim. Yenl
Ierlnl alacağımdan eskllerinlıı kıymeti 
yoktur. Nacı Denğiz 

ZAYİ - 1939 - 1940 senesin.de Bey
oğlu Halkevl biçki ve dikiş şubesinden 
almış olduğum diploma~ıı za.yt ettim, 
yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 
Beyoğlu Falkpa.§a cad. Acıçeşme 

yok~u No. 3 .Ağatı Mısırlı 

İstanbul Birinci İfl~ Memurluğun
dan: 

İstanbulda. Fincancılar yoku.şunda 
Çavuş oğlu hanı altında. Çulbacılıkla 
.ı.ştlğal etmekte iken iflas eden Jakop. 
A. Nufusinin işleri bitml:j oldu~
dan iflasın kapanma.sına mahkemece 
24/ 11/941 tarihinde karar verilmlş ol-
duğu ilan olunur. (8736) 

j L A N 

AYDA 10 LiRA TAKSiTLE 
Taşra müşterilerimiz için pırlantalı ve elmaslı saatlerin yıeni modelleri 

gelmiştir. Emsali gibi 15 sene teminatlıdır. Taşradan sipa~ etmek istiyen
lera kataloğ gönderilir. Mektupla (İstanbul Posta Kutusu 184) a.clresine 
müracaat. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden : 
Deniz fabrikaları İşçi reviri eczahanesinde 100 lira ücretle çalıştırılmak 

üzere bir ecmcıya. ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin vesalklerlle birlikte Gölcükte bulunan Denlz fabrikaları 

umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. (10928) 

MATBAACILARA 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden: 

Beden teroiyeşi ve spor mecmuasının bir scneUk tab'ı işine dair 10/12/ 
941 tarihinde açılan ekslltmeye girenlerin verdikleri fla.t ç<>k görüldüğün
den şartnamenin klişeye ait hükmü değiştirilmek suretil~ yeniden eksiltme 

' açılmıştır. 
İsteklilerin 25/ 12/ 941 perşembe günü saat 15 de satınalına kom.Lsyonu-

na müracaatları. (9346) (11052) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için 250-350 ton motörin on beş gün müddetle 

ve kapalı zart usuiile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (82845) Ura.dır. 
3 - Teminatı (5392) lira (25) kuruştur. 
4 - İhalesi 2/1/942 cuma günü saat 11 de yapılacağından şartnamesini 

görmek .lstiyenlerln her gün Encümen kalemine müracaatlan ve 1steldile
rin de ihale günü. olan 2/1/942 cuma günü saat ona kada.r 2490 numaralı 
kar.unun 32 ncl maddesi sarahatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını Belediye dairesinde müteşekkil Encümene vermeleri. (11050) 

{9282) 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
Askeri Muallim alınıyor 

1 - Askeri ortaokul ve liseler için a.şıağıdaıki şartları taşıyanlardan 
lüzumu kadan askeri muallim sınıfına naklolunacaklardır. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesika.lan birer dilekçıe ile 15/ Il. kanun/ 942 
tarihine kadar Ankara.da M. M. V. Askeri liseler müfettişliğine göndermiş 
olmalan lıizımdır. 

a) 1455 No. lu Askeri memurlar kanununda yazılı şartlan haiz olmak 
b) 'Ünlvel\Site veya FaküJtelerin öğretmenlik yaprnağa salahiyetli şu-

belerinden mezun olmak. 
c) Yedek subaylık vazifesini yapmış bulunmak. 
d) Ya:jı nüfus kaydına göre 40 dan yukarı olmamak.. 
ö) Sağlık durumlan askeri öğretmen sınırına nakle elver~ii olmak 

(askeri h eyeti sıhhiye raporile sağlanır>. 
f) En az on beş sene hizmet edeceğini taahhüt etmek. 
2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunlardır: 
a.) Tasdlkli okul diploması sureti 
b) Tasdikli nüf\18 hüviyet cüzdanı sureti 
C) Hüsnühal kağıdı 
e> Tam teşkilll As. heyeti sıhpiyeden sağlık raporu 
d) Noterlikçe musaddak ve on beş sene hizmeti kabul edeceğine dair 

taahhüt senedi. 
fl Fotoğrafll hal tercümesi. 
3 - Şartlan ta..şnyan isteklilerden diğer Vekaletler emrinde müstahdem 

bulunanlann evvel emirde mensup oldukları Vek!letlerin muvafakatlerlni 
alarak bu muvafakatna.meyt kağıtlarına illştirmelerl lazımdır. 

4 - Askeri öğretmen sınıfına naklolunacaklann diğer devlet devaırin
de maaşla geçen hizmet müddetleri hesap edilerek sınıfları tesbit oluna
caktır. 

5 - Ask.eri öğretmenlerin ter!ileri maaşça. muadil oldukları subaylar 
gibi yapılır. 

N01': Edebiyat, Felsefe, Tarih ve Coğrafya öğretmenine ihtiyacımız 
olmadığından bu zümre ler için müracaat olunmaması. (1174) (1623> 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

:...''~"- : •• 'J..r."':. • • .... -... • : ~ • 7•. ~ ~· . : ,:-. .. . 1 • • 

ı\H, AKŞA ' 
Her yemekten sonra giinde üç defa muntazaman 

ditlerinizi fuçalayınız. 

Ttirkiye Otlmhur iyeti 

ZiRAAT BANK A SI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi; 100,000,000 Türk l.1rası Şube ve 

ajans adedl: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında.· en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 deta çekilecek kur'a. ile aşağıdakl 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 
4 » 500 )) 2.000 )) 
4 » 250 )) 1.000 )) 

40 ~ 100 )) 4.000 )) 

100 adet 50 liralık 5.000 lira 
120 • 40 » 4.800 • 
160 » 20 » 3.200 it 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradan aşağl 
düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdil'de % 20 ta:ı:lasilc verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyim, 11 btrincikinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Deposu: 
Z . SA ATMAN 

S:ıltanhamam, Camcıbaşı Hanı 

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

Kurban bayramında teıj!kilatımız tarafından toplanacak deri ve bar
saklar pazarlık suretile ayn ayn arttırmaya konmuştur. 

Po.sta. ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi m~mleketıer : Seneliği: 
3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

SADIK.ZADE RUŞEN OGUL
LARI Firmasının malı olan 
«PLATİNıı vapuru İZMİR'de eş· 
ya tahliye ederken anbarlaunda 
zuhur eden yangından mütevel
Jid büyü.it avarya hesaplarının 
g-öriilüp kesilmesi icin hakem ta
yin edildiğimiz, İstanbul Asliye 
BJrinci Ti<'aret Mahkemesl yük
sek Reisliğinin 12/12/941 urihti 
tezkeresinde tebliğ edilmiş oldu
ğundan işbu hadisede alikalı 
olanların yangından mütevellid 
zarar ve ziyanlarını müsbit ve
sikalarını ve bu babtaki talep ve 
itirazlarını muhtevi liyih alanm 
her gün saat (14.00) den (17,00)
ye kadar, Galatada, Yeni Yolcu 
Salonu, 4 üncü kat (425) nurna.
rah odaya imza moka.bilinde 
tevdi etmeleri lüzumu nan ola-

Salamon Avram oğlu 16674 hesap No. slle sandığımızdan aldığı (1500) 17/12/ 941 çarşamba günü saat onda arttırmas( yapılacak ve fiyat ma-

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare: 2-0681 

liraya karşı BeYQğlunda Kamerhatun mahallesinde Papatya sokağında eskl vafık görülürse ihale edilecektir. 
5,5 Mü. yeni 5.7 No. lu maa. dükkan k!).glr bir apartıma.nın yarım hissesini TaJJplerin arttırma için mezkür gün ve saatte Cağaloğlundaki .şube mer• 
birinci derecede 1potek etml.ştir. kezine ve şartnameyi görmek içln de şube merkP.zine ve İstanbul vi!Ayetı do.-

Dosyada. mevcut t.apu kaydı suretinde mezkur gayrl menkulün (ayni ı hilindeki hava kurumu şubelerine müracaat etmeleri. «196621 
semt ve mahallede Santur sokağında ayni eski ve yeni kapı ve 434 ada., 21 
parsel No. lu .şarkan yol, şimalen apartuna.n 20, garben ev 25, cenuben ev ı En son moda va muvafık 

1 !Uüdür: 20497 - - --- - --11 Zilkade 27 - Kasım 39 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12.50 2,38 7,28 9,48 12,00 1,39 
Va. 5,32 7 ,19 12,10 14,29 16,42 18,21 

İdarehane Babıali civarı 
Acımusluk sokak No. 13 

nuı·. 

H:ıkem Hel'eti namına: 
ŞEVKET DURUKER 

22 ne çevrili 109 metre miktannda kAğir bir apartıman ve dükkanın iki de 1 B Ü T Ü N M O B l .L y A L A R 1 N 1 z J 1 
blr hissesi) olduğu beyan edilml.1tir. Gayrimenkulde 3500 liraya. karşl 2 
ncl derecede Fanı Satlla lehine ipotek vardır. Bu ipotek sandığın ve mü~- Çeşitleri en çok olan lstanbul' da Rız:ı Paşa yokuııunda 66 No. 
krilerin hukukuna müessir değildir. 

ikraza esas olan muhammiri raporuna göre mezkür gayrimenkulün AHMET FEYZ/'nin ASRI MOB/LY A 
umum mesabası 110 metre murabbaı olup bunun 105 metre murabbaı kıs- lill••••••••• •••••••••• 

===========-===~~!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!! nu bina ezm.inidir. Bina. kılgir ve beş buçuk kat olup apartımıı:n beş daire- Mağazasından alınız. 
ildir. Bu dairelerden ikisi dörder ve üçü beşer odalıdır. Cümlesinde birer 

M. M. V . Hava Müsteşarlığından: sofa.. birer koıidor, birer matba.h, birer hali elektrik ve t.ıerkos suyu tesisa-
Hava müsteşarlığı teknik taburu için otomobil ve traktör makinisti ve tı ve kuyu vardır. İçl dışı boyalıdır. 

meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara. ihtiyaç vardıt. Vadesinde boreun ödenmemesinden dolayı hakkında. yapılan takip üze-
Verilecek ücret miktarları yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete rlne 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddesine 

göre 50- 120 Ura arasındadır. Taliplerin dilekleri ile Hava Müsteşarlığına. göre satılması icap eden yukanda yazılı dükkblı ki.gir apartımanın yarım 
ınüracaatıarı (9310) (11054) hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satı.§ tapu sicil 

kaydına göre, yapılmakta.dır. Arttırmaya girmek isteyen (738) lira. pey 
Türk Hava Kurumu Edremit Şubesinden: akQeSi verecektir. Mllll bankalanmızdan birlnln tıeminat mektubu da ka-

Türk Hava Kurumu Edremit şuoomlzin bu sene toplayaca~ kurban bul olunur. Birllımlş bütün vergilerle belediye reslmlert, vakıf icaresf.. ta.
deri ve barsaklan bu günden itibaren 27/12/941 tarihine kadar açık arttır- viz tutan ile tellMlye rüsumu borçluya alttlr. Arttırma şartnamesi 17/12/ 
maya konmu!]tur. 941 tarihinden itibaren tetkik etmek 1steyenlere Sandık Hukuk İşleri ser

Isteklilerln şartnameleri görmek ve pey sürmek 1çln mezk'Qr tarihte vlslnde açık bulundurulacaıktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu ma.lfun.atta 
Edremit şubesine müracaatları ilan olunur. dl077• şartnamede ve takip dosyasında varclır. Arttırmaya gtrm.11\1 olanlar, bunla.

n tetkik ederek satılıp çıkanlan gayrimenkul hattında hel1 §eyi öğrenmf§ 
ad ve teH\k:kl olunur. Birinci a.rttımıa 16/2/942 tariblne milsadU pazartesi 
wJ-.ü Cağaloğlunda. kAln Sandığınuzda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak-İstanbul fiat mürakabe komisyonundan: 

131 No. lu ilan: 
Aşağıda bulunduklan iskeleler ve tonaj miktarlan yazılı 8 adet motör 

da bulunan 318 ton Bulgarya. kömürü a:ı.:amJ satış fiyatı 8 k:uruştan test>i\ 
edlimiştlr. 

tır. Muvakkat llıale yapılabilmesi için teklif edllecek bedel.in tercihan 
a.lınma.sı icap eden ga.yr.tmenlı:ul mültellefiyetlle Bandık alaca#mı tamamen 
geçmiş olması Qarttır. Aks1 takdir&. .son arttıranııı taahhüdü. bald kalmak 
§a.rtlle 4/3/942 ta.ıib1na müsadlf çal"§amba günü ayni mahald.• ve ayni sa

Bu kömürler perakendeci kömürcülere satdına.yıp doğrudan 
müstehlik halka satılacaktır. (1104) 

dO~flll"8. atte son arttırm.am yapılacaktır. Bu arttırmada ga.yıimenkul en çok a.tt-

Motör ismi İskelesi Miktan 
Ankara Kasun~ 63 ton 
Gülcemal Beşiktaş 58 • 
Hıfzırahman Feneı:ı 65 • 
Öztürk Kasımp~ 38 , 
Ça~lar Fındıklı 70 ıt 
Hüda verdi Kasımpaşa. 44 • 

n 

.~·~ıer! KATRAN HAKKI EKREM 

tıranın ll..stiln.de bıralolaca.kb.r. Haklan tapu sicUlei'Ue sablt olmlya.n all
kadarlar ve irti!a.lt ha:k!kı sahiplerinin bu ha.klannı ve hususile fabl ve ma.
sartte dair iddialarım ın.n tarihinden itibaren ylım1 glln !ı;lnde evrakı mü&
bitelerlla beraber dal.remize lblldi~lerl llzımdır. Bıı .suretle hakla.rınt 
blldlnne.miş olanlarla hakla.rı tapu slclllerlla sabit olmıya.nla.r sat111 bed.eıt
nln payl~asında.n. ha.rio laılırla.r. Daha fazla. malilınat aJmaJc ~e
rin 937 /543 dosya. No. sUe Sandığılllli ltukuk İ.§lert eervis1ne mttraca.at etme
leri ilb olunur. 

DİKKAT 
Emniyet s~, 8a.n.dıktan alınan gayrtmenkull1 ipotek göstermek 

lst:ıeyenlere muhamm1nler1m1z1n !koym~ olduh kıymetin % 40 nı tecavüz 
etmemek ttzere ihale bedeIWn yansına. ke.de.r l>Ql"ç verme~ su.cetile kolay-
lık göstermektedil'. (11039) 

l stanbul Fiya t Mürakabe Komisyonundan: 
İlb No. 132. 
Depo. mağaza ve dükkAnında. veya herhangi blr yerde elinde bir çuval

dan fazla bulguru olanlann bu bulgurlar herhangi bir şekilde satılmak üze
re bağlanmış bulunsun veya bulunmasın bulundukları yer, miktar ve klm.9 
ait olduklannı gösterir bir beyanname ile en geç 19/ 12/ 941 cuma günü ak
şamına kadar mahalli en büyük roiilkJye müdürlüklerile vilayete i~ mü
dilrliiğ'll ve Fiyat Murakabe Bürosu şefüğlne bildirmeleri liızumu ilô.n olu-
nur. (1110) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Mevcut nilmune muclbince (8500) Kg. parşümen kAğıdı pa.zarlıkl& 

satın ahnaca.ktır. 
2 - Pazarlık: 19/12/941 cuma günü saat 10.40 da Kaba.taşta levazım bi· 

nasında merkez miiba.yaa. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklllerln tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fiyat üze.. 

rlnden % 7,5 g!ivenme parasile birlikte mezkur komisyona müracaatlan. 
(1106) 

Devlet Deniz Yollan İşletme 
Müdürlüğü l lanlari 
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Karadeniz Postası 

Umum 

İstan.bulda.n blr gün rötarla. bugün kaldırılacağı evvelce 1111.n olunnn 
Karadeniz yolunun düııkll pazartesi postası yapılmıyacuktır. İstanbuld:ı.n 
18/12/941 perşembe günü kalkacak (Tan) vapuru pazartesi ve perşembe 
postalarım birlikte yapacağından perşembe programına ilavet en gidlşt& 

Va.k!ık:eblr ve dönüşte Sürmene, Vakfıkebir, Tirebolu ve Ayancıl:a uğrıya-
cakt~ (11105) 


