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Japonyanın ilk 
anda yaptıkları 

ve 

Borneo'da Ekmeği ucuzlatacak 
Japonlar pet- tedbirler alınıyor 
rol mıntaka· 

Amerikanın 
hazırlıksızlığı sına girdiler 

On günlük harbin şimdiye İngilizler tasfiyehaneler· 
kadar biUnen neticelerine göre le petrol teaiaabm tahrip 
Japonlar başlıca üç harekete gi- ettiklerini bildiriyorlar 
rişmişlerdir. Bunlardan biri Si
yam sınırlarını geçerek Birman
yaya girmek ve oradan başlıyan 
me§hur yolu kesip Çine yardım 
gitmesine engel olmaktır. Çin 
harbini çabuk bitirmek ve belki 

Japon kıtalari Kedahda 
ileri hareketlerine 
devam ediyorlar 

de ilerde Hindistanı zorlamak gi- Si112apur 17 (AA.) - Singa
bi iki hedef kollayan Japonlar purda öğle üzeri neşredilen tebliğ: 
şimdiki halde Birmanyaya gir- Oü§man Borneoda Miri ve Lu-

bousu bombardıman dm~tir. Müf-
miş bulunuyorlar. rezelerimiz pcıtrol tufiyehanesiyle 

İkinci hareket, cenupta Mala- Miri ve Beria petrol aahalaranın di
ya yarım adasına denizden asker ğer tesislerini tamamiyle tahrip et
çıkarmak suretile yaınlmıştır. tikten sonra esasen evvelde bu ha
Bu hareketin gayesi de İngiltere- validen çekilmitlerdir. 
nln en önemli deniz üssü ve Uzak Londra 17 (A.A.) - Reuter 

ajansının Singapur muhabiri bildi· 
Şarlan kilidi olan Singapuru ele r.i-.ror: Kedah eyaletinde cereyan 

Buğday ve Çavdar unlarından alınan buğday 
koruma vergisinin kaldınlmasına karar verildi 

Ankara 17 (A.A.) - Hükumetçe buğday fiatlerinin arttırılmas 
dolayısile ekmek fiatkrinin bu niabette yükselmesine mani olacak ted
birler alınmıı olduğunu evvelki güınkü neıriyatımtzda bildirmiıtik. 

Haber aldığımıza göre, bu tedbirler cümlesinden olmak üzere 
buğday ve çavdar unlarından alınmakta olan buğday koruma vergisi
nin kaldırılmasına hükumetçe karar verilmiı ve bu maksatla Büyük 
Millet Meclisine bir kanun teklif olunmuştur. Bu kanurıun Meclisçe 
kabulü halinde ekmek fiatlerinin~r halde bklırılan verginin tesiri 
derecesinde ucuzlayacağı anlaşılıyor. 

Bir ltalyan 
denizaltısı 

batırıldı 

Atlantikte bir İngiliz 
kruvazörünün 

batınldığı bilJiriliyor 

Alman lktisad 
Nazırı nutuk 

söyledi 
«Hedef, Avrupa kıtasi

mn iktisadi hürriyetidir• 
dedi geçirmektir. Japonlar, bu suret- eden muharebelerde Japonların ta

le, İngiltereyi Pasifikten uzakla.ş- kip ettikleri tabiyeye dair yeni taf-
tırmak istiyorlar. silat gelmeğe baılamıştır. lçl1CTinde Londra 17 (A.A.) - Amirallik p..._. 17 (A.A.) - Alman. lkti-

tanklar da bulunan makineli Japon d N O F nk b d bir 
Japonya, aynı zamanda Bor- kollannın ormandan başka bütüıt malcamının tebliği: Amiragle Carra- sa .. azm . r. u . ~a .a nu-

neo adasına da asker çıkarma~ led''-l · cı'olo ismindeki ltalyan denizaltıaı tu.k •0Y .• lem1t .. ve demı~r ki.: ,, - yollarda ve arazide iler U. crı an· B b h k 
muvaffak oimnc:tur. Bu hareket, k d orta Akdenizde Fanndale muhribi ugun m are ete gebren ft:ir, 

-s la~ılma ta ır. O , Lt yalnız büyük Almanya vazif eai de-
Pasüik harbinin temeli gibidir. Ormanda çarpııan düıman asker- tarafından batınlmlfbr. enıza ı· v·t h d 1 Avrupa v·...: 

• • '--'--'--_ı 53 k' · gı, er ıey en evYe ...... 
Çünkü petrolu ıat olduğu için lerinin elteeriai el bombalarile mü- n1!' ıçı~de. s.ai ıuuan~rıoan . . ııı fesidir. Şarki Asyadaki •on hldise-
sürekli bir harbe dayanmak zo- cehhıez görünmektedirler. Kelantan caır edılmıftir. Bu denızaltı, 1ç.ınde ler ne..icesinde bu vazife, bütün 

d k 1 J Bomeo bölgesinde Japonların durdurulduk- general Cuido Lami ile 20 subay dünyaya yacrtlan bir vazife olmuf"' 
run a a an . aponya, lan anlaıılıyor. Malezyada.ki yegane bulunduğu halde ltalyaya gitmek tur. Avrupanm yeni teltamülü bol-
adasında zengın petrol kuyuları, tesirli ileri hareketleri, timdi Pe- üzere Bardiadan hareket etnüıti. ıevizmiıı imhuı suretile kati bir 
ve daha başka değerli ham ınad- nan.ka doğru Kedahtaın geçerek Fal.at kurtulanlar arasında g-eneral safhaya girmiştir. Bu hadiseniın ne-
delere kavuşacaktır. yaptıkları hattdcettir. görülmemiftir, ticesi, hem iktisadi bir değiıme ola-

Pasifikteki diğer hareketler, 
1 

Batabvıali.vd l 7b' (AH.Al.l) -d Neır~- General Lami Romada İtalyan calc, hem de Avrupa kıta.sının aoı· 
H · M'd H K en te 8 e ır 0 an a ta&"Yaresı· yal bünyeıııinde bir tebeddül vukua avaı, ı way, ong - ong, . B . r b" . d ordusu fennl kıtalar umumt karar-

, I . d daki run orneonun ııma ı gar ısm e • h litııend' •. 1, gelecektir. 
Fıl pın a alann çarpışma kiir. Amri Miriye yapılan çıkıt ha- gıahmın aı m 181 ıtu. iııgıı~renın dünya MkimJyeUııln 
lar, yukarıki uç gayenin gerçek- reketiri himaye eden bir düıman [Amlr8Gle Carraclolo İtalyanın Ok yıkılmııslle mecburi bir inkişaf vu.kua 
ıesmesini kolaylaştırmak ve İn- muhribine tam bir isabet kaydettiği yanuslar için ya.ptırdıklan büyük ve gelecektir. Birleşik Amerikanın dün-

'ltere ile Amerikanın bu üsleri- bildirilmelctecfü. yeni denlzaıtllıı.nndan biri !dl. Hacmi yayı nüfuzu altına alması ~ldlerl 
gı J ·ı • H • 1370 tondu.) ve hulyalan da bu suretle kati olarak 
ne ayak basarak oralardan hava apon gemı erı awaı . ortadan kalkmaktadır. inhilAI eden 
ve deniz kuvvetlerinin Asyaya adalarını bombardıman . Londra 17 (AA.) - Dunedın isimli Britanya imparatorluğu, Blrleşllt A-
yaklaşmasına engel olmak için ettiler Ingillz hafif kruvıuörünün Atıantik.tc merlkanın himayesi altına girerse bl-

ilk ı lıkı d 
. . torpUlenerek batınlrutı resmen ha.her le, lmklnlan ve ümldlert katlyen dl-

Jazır •ar ır. Vatington 17 (A.A.) - Bahrıye il ktedl rilml.,.ecektlr. 
ft 1 h .. fı d J ver me r. ,, 

Her tara a çarpışma ar enuz Nezareti, ıon 24 saat zar n a, a• --------
Clevam ettiği için, netice hakkın- pon gemilerinin Hawai adaları böl
da birsey söylemek doğru olma- gesinde Yohnston v~v~aui. a~alan-

kl b b 'Ik da J nı bombardıman ıettıgını bıldırmelc-
ma a era er, ı an apon- tedi:. 
Iarın bütün bu sahalarda karaya 

çıkmaya ve bazı yerlerde ilerle- M
1
•11 .. 1 

korunma 
meye muvaffak olduklarını müt-

kanunu 

Libya'da ileri 
hareketi 

Rommel kuvvetlerinin 
ricat hatb tehlikede 

Kumanda 
birliği 

Demokrat devletler 
arasında görütmeler 

BU SABAHKİ 

Hong Kong'a 
yeniden 

teslim teklif 
edildi 

Vali teklifi reddetti, 
topçu düellosu devam 

ediyor 

TELGBAFLA.B 

Mançuko 
şimalde 

müdafaa 
tedbiri ahyor 

Japon Baıvekilinin 
Pasifik harbi hakkında 

beyanah 

ı.ondra 18 (A.A.) - B. B. C.: Uzn.k Tokyo 18 (A.A.) - Japon Ba.şvcklll 
Şarktan gelen en son haberlere göre general ToJo, Pns!f!k hnrbl hnkkmds. 
vaziyette değişiklik yoktur. Malaya'da beyanatta bulunmuştur. Nazır, Mala.-

ya adasındaki muvaffnkıyetll hareket
muharebelcr devam ediyor. Hong lerd~ bahsetmiş, fa.kat Sing:ıpur'un 
Kong'da topçu düellosu olmaktadır. zaptı için zaman geçmesi lftzım geldl
Jnponlar dün Hong Kong vaııslne mil- ~ini, çünkü Ingillzlerin burasını çok 
racatıe yeniden teslim olmasını teklif kuvvetli surette tahklm etmiş bulun-

duklarını söylemiştir. 
~tmlşlerdir. Vall bwm red cevabı ver- BaJJvekll, Mançuko'nun şimalde mllll 
mlş ve bundan böyle bu menu il7.erln- müdafaasını kuvvetıendlrmeğe ı-..arar 
de hlçb!r muhabereyi kabul etmıyece- verdiğini ilave etml.ştlr. 
ğinl blldlrmlştır. MüstemiekAt Nazın Uzak Şark ve Hind 
Hong Kong vıılislne telgraf çekerek bu kuvvetleri arasında birlik 
hareketin tasvip cdlldiğlnl blldirm\ş Londra 18 (A.AJ- B. B. c .: Dehll'-
ve: cDayanın. deml.şUr. • den Reuter ajansına blldlrlldlğlne g6-

Vicb7 18 (A.A.) - O. F. İ.: Hong re, mndistan ba.şkumandanı general 
Kong'dan gelen haberlere göre tlddet- wawell, Japon teca'riiziine karşı toy
u bir topçu düellomı devam ediyor. Ja- mak üzere Uzak Şart ye Hlnd kuvvet
ponlar fehrln bir kıam.lnm yanmak.ta ıerl arasında blrlllt temlnl için müza.-
oldutunu bildiriyorlar. kerelerin blttlğinl söylemlştlr. 

Perl Harbour Çin lngiltere' 
baskınından ye insan 

sonra 
Paıifik donanmaıı ve 
Hawai kumandanları 

değiıtirildi 

verecek 
İngiltere bunları techiz 

ederek lazım gelen 
yerlerde kullanacak 

Londra 18 (A.A.) - B. B. C.: Ame- Londra 18 (A.A.l - D:ı.lly Sketck 
rlkanın Pasifik do~anmıı.sı kumanda- gazetesinin bildlrdl.ğine göre, Uzak 
nı amiral Klmmel ın yerlne amlral Şarkın Japonynya karşı müdafaa.a 
Nimik tayin edilmiştir. ı:awai ndıılan için Çinin muazzam insan kuvveU.nln 
kumandanı general Şort un yerine de İngilizlerin emrine verllmesl teklif 
general Emmans getirllm.lşUr. Hava CdUmlştlr. Teklifte Çinlilerin İnglllz
kuvvetıerlne ~de yeni kwnand":° tayin ler tarafından teçhiz edilmesi ileri sü
edilm!ştlr. Dun gece Va.şlngton da neş- rfilmektedlr Bu planın tererrüatı l1d 
redilen bir tebliğde bu değl§lkllklerin hükfımetin ~ümesslllerl arasında mü
Hawal müdafıısının yeniden teşkilat- znkere edllmi.ştir. Çinlilerin elinde çın 
landınlmasını temin ederek Perl H::ı.r- toprakları dışında çarpışın$ hazır 
bour baskını hakkındakl tahkikatın pek çok miktarda askerler vardır. 
i~erlemeslne de yardı medeceğ! bildi- Askeri kuvvetlerin müştereken ıcuııa-
rilmekt.edir. nılması meselesi, zanned!ldiı;ine göre, 

balyada hoınutauzluk yüksek müttentıer harp meclisinin 
Ankara (Radyo gazetesi) ilk toplantısında müzakere edllecektlr. 

Romadan gelen bir ha.bere göre ye- Çinde Britanya askeri 
tefikler de inkar etmiyor. Japon
ya Bahriye Nazın Amiral Shi
rnada'nın dediği gibi: «Ame

rika donanmasının harp kuv- Londra 17 (A.A.) _ 1....ibyadan 
veti tamamen yok edilmiş» sayıl- Değiştirilecek maddeler alınan haberler geçen haftadanberi 
masa da ilk ziyanın büyük oldu- süratle tedkik ediliyor vukua gelen büyüle değişiklikleri be-

niden 500 milyon llrctl~ k.a~ıt para heyeti 
V :.. .... on 11 (A.A.) _ Buın bastırıh~as.ı.na karar verilmışıtır. ltal· Londra 18 (A.A.) _ B. B. C.: Çln'd• 

llf--.• . R l M"h yada komur durumu da fenadır. erl k rulm 

ğu gizlenemez. lirtmektedirkT. lngiliz kuvvetleri 
· ~ timdi artık şimali garbi istikametİn· 

toplantısında reıs oosıeve t, ı - H lk d dd 1 . h d bir Brltanya ask heyeti u Uf'" 
ver kuvvetkri karşısında kumanda k a gı : maake den B~un a sı- tur. Heyet hareket birliğini temin ede-

. . . . . . . ıntıya ugram ta ır. lMı~ . c~ cektir. 
tevhıdi meselesımn 1yı hır safhada nupta ve Sicilyada memnumyctsızlık --------
iıerlemekte olduğunu aöylemiııtir. a:-tmaktadır. Amerika, bu ılk şaskınlıgın se- Ankara 18 (Telefonla) - Muh- d -'-'l d"' · · t ki - e ÇCJU en uımanı ız aç e me e 

bebini Japonyaıun ansızın bas- teiit encümene tevdi edilmiı olan iktifa etmemektedirler. ı1111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111n•111111n•nınnıı 
kın yapmış olmasında. arıyor. Mili~ k?runma lca~u.nun'!,~ . 14, SS, lngiliz :mhlt kuvvetleri Halegel 
Fakat dünyanın bu vaziyetinde, 65 ıncı .m~d~.elerını ~egıştıreın ~a- Olebama kadar ilerlemek iç.in bir 
Japonvada hükılmet değişerek nun pr~!esı suratle g~zden geçrıle- çevirme hareketi yapmışlardır. Bu 

Sovyet ileri 
hareketi 

: . . rek bugunlerde Umumı ıhcyete sevk- sebeple Derne istikametinde Rom-
asken bır harp kal>ınesi iş başı- edilecektir 1• • h .dd" b' t hlik . . · • me m ncat attı cı ı ır e e 
na geldıkt~~ ~e ye~~ ~aşvekil Ja· A An.kara 17 (Telef~nla) - İh~i- kar~ısında kalmııtır. Deme yolu 
ponya tarıhınm donum nokta- kar st:clulannın 250 liradan on hın üzerinde ve Gazalaya takriben yir
sında bulunduğunu açıkça söy- liraya ve üç aydan bir seneye. kad~ mi kilometrelik bir mesafede bulu
ledikten sonra Amerikanın bu cc;.zalan~mlmaları muhtemeldır. Hu- nan Timim.inin iogaÜ bir çevirme 

d bo b 1 lda kumet ıca.b eden yerlet"de araştır- hareketini tama.mlıyaca1'tır. 
erece Ş U unup a nması, ma yapabilmeei için salahiyet istiye-

ve bilhassa aylardanberi Japon- cektir. 

Amerikanın 
yardımı 

yada olup biten hazırlıklardan --------

habersiz bulunması dünya siya- Zirai istihsal 
setinde rol oynayan, Atıantikte 

ve Pasifikte hD.kim kalmak iste
yen büyük bir devlete güç yakı
şıyor. 

Pasifikte mesafeler büyüktür. 
Ne harp gemileri, ne tayyareler 
Amerika layılanndan kal.lop bu 
mesafeyi aşarak Filiplne ve Sin
gapura kolaylıkla gelemezler. 
Fakat bu zorluk önceden bilindi
ğ'i. içindirki Amerika, Pasüik or
tasında birçok adalarda deniz ve 
hava üsleri yapmıştır. Halbuki 
Ameıika bu üslerden düşmana 

karşı harekete geçmek imkaru 
bulamadan, düşman bu üsleri ele 
geçiriyor, ve Japonlar, ne deniz
den, ne havadan ciddi şekilde 

Nccmeddin Sadak 

(Devamı sahife 2 ıütun 5 de) 

HükUınet icabında 
mecburi ekim mükellefi

yeti tesis edecek 

Harbiye Nazırı buna 
devam edileceğini 

söyledi 

Ankara 17 (Telefonla) - Hü- Londra 18 (A.A.) - B. B. C.: Ame-
kumetin zirai istihsali arttırmak için rika Hamiye Nazın B. Stim.8on, Blr
..• ühim tedbirler alacağı öğrenilmiş- leşlk devletlerin harp halinde olrna.sı
tir. Köylüyü istihsale teşvik için na ra~men, İcar ve iare kanunu mu
mahsul fiatleıi arttırılmakta olduğu ciblnce yapmakta olduğu yardımlara 
gibi icabında mecburi ekim mükel· devam edeceğini kati surette söyle-

lefiy.eti tesis edilecektir. ml.şKt1!"b· 18 (AA) ı·t 1 Erit • 
aı re . . - a yan re -

Hububat fiatlari sine Amerika fen adamlan gelml§Ur. 
Ankara 17 (Telefonla) - Hububat Bunlar burasını Orta. Şarık kuvvetleri 

flatıarmın artıtırılması hakkındaki lçln bir lmıılfıthnne hııline gctlrecek
karar bugün intişar etmlştır. Toprak Icrdlr. Burada. tayyare nksamı blrleş
Mahsulleri Ofislnln buf:d:ıy, arpa, tlrmeğe, daha başka. hnrp mı:ı.lzemesl 
çavdar, yulaf ve mahlüt satın alabile- ynpma.ğa mahsus gayet büyük tesis
ceğ'l bütün yerlerde bu rna.ddelerln Ier yapılacak ve mıı.hlyetl gizli tutulan 
alım flntlnrı şöyledir: Buğday 13,50, çalışmalarda bulunulncııktır. Erltre'ye 
çavdar 11, arpa. 11, yulaf ve mahlüt asker ve sivil binlerce Amerikalı tek-
11,50 kuruştur. n!sycn gönderllmL~tlt. 

I 

, '0 'O 
o 

Londra 18 (Radyo 17,15) - Gece ya
nsı Moskova.'da neşredilen SOvyct 
tcbllği: Sovyct kıtnlan ilkkAnunun on 
yedinci günü butün cephelerde har
betm!şlerdlr. Kıtnlannuz Kalinin, 
Moskova, Donetz sah.alarmda ilerle
mişlerdir. Serpuhof'un cenubundıın'ld 
AJksin, Tula'nın cenubunda Çekln ge
ri alınmı~tır. 
Yalnız bir sahada Alma.nlardruı 11 

tank, 119 kamyon, 39 sahra topu, 4.3 
ma'klnell tüfek, 21 ma.yn fırlatıcı ma.
klne. 48 bin menni, 150 bin şarjör elt 
geçlrilml.şt!r. 

Loncfra 18 (A.A.) - B. B. C.: Al· 
manlar Smolensk yolu üzerinde Mo
jalsk clvanndaki sahayı ta.hllye edi
yorlar. Leningrad kuvvetleri Alman 
mevzilerini tehdid ediyorlar. Bu mu· 
vaffak olursa, Len!ngrad - Moskova 
arasında sefer temin edilecektir. 

Sirenaik sahilinde 
7 saat süren bir çarpııma 

Londr.ı. 18 (A.A.) - Kruvazör
lerden ve muhriplC1'dcn mürkekcp 
hir fngiliz filosu Sirenaik sahill rl 
açığında Alman tayyareleri tarafın• 
d~n yapılan üç hücumu muvaf falu
y-etle geri pü~kürtrnü terdir. Bu "ç 
hücum yüksekton bombardıman 
tayyareleri, pike bom'bardıman tay
yareleri ıve torpille mücohhcz tay-

Yamyam - Bale çocuğum, günün birinde biz: do medeni olup işte yarchr tarafından ayni zamanda 
böyle i~ler yapacak. yüzümüz!! ağartacağızl.. yapılmıı ve yedi saat sürmüştür. 



Sahffe 2 A ~IAM 18 Klnunuevvel 1941 

( Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Şarkta cephe lö.altılıyor ı ı 

Japon Bahri
ye nazırının 
beyanatı 

G~~~=~~~J 
Uzak Şark harbi 

Japonyanın ilk 
anda yapbkları 

BerUn 17 <A.A.l _Alman orduları 3 Dritnot batırılcll, 
Başıtumnnda.nlığmm tebliği: Amerikan filosunun Japonlar Borneo petrol mıntakasında 

ve 

Amerikanın 
hazırlıksızlığı 

(Baştarafı ı inci sahifede) 

Şark cephes1nin muhtelit keslmle- harp kudreti imha edildi 
tınde kıt aylan içinde ıaamm hare-

yerleşiyorlar - Malaya' da muharebe rahatsız ecıtım00en, donanmaları 
d d• himayesinde, tstediklen yere as-ketlerinden mevzi harbine geçerken 

c:epbenin icap edıen ıslah ve kısalma 
JınrekeUerl temlt edilen bir p1An mu
C!blnce ynpllmak+..adır. 

Alman han k.l!netlcrl Don bölce
ainde ve Şark c"phemin merkes lre
mninde mühlm sava.t ve av teşkll1ert
Je Sovyet kıtnlıırına karşı taarruzla
nna devam etmlıtlr. Düpnanm kı
ınat toplululukları d!l.ğıtılınlf, batar· 
yr.lar muharebe harici bırak.:ılmı., ve 
birçok motörlü &rabalar tahrip edil
miştir. Volkof teslml.noo de hava ta
arruzl:ın neticesinde düşman mühlm 
byıplara uğmmıştır. İngtlterenln 
cenup sahlllerlnde dün gece Plymo
uth ve Douvers'de savaş tayyareleri 
liman te.slslerlnt, iaşe depolarını bom
bardıman etmişlerdir. 

Italyan tebliği 

Brindizi ve Katana 
bombardıman edildi 

Roma 17 ( A. A. ) - İtalyan 
erdulan tara:rgAhının tebllğlne göre 
dün gece Brindlzl ile Kata.ne bom
bardıman edilm~ de ölü ve yaralı 
yoktur. Yalnız blrtaç ev hasara uğ
ratılmıştır. Katana.da. hava bataryıı.
lan bir tayyare düşürm.üşlerdlr. İtal
yan ve Alman tayyareleri blrlt~ kere 
Malta adasının askeri hedeflerini 
IM>mbardıman etml.şlertllr. 

Şark 

cephesinde 
Ruslar yeniden bir çok 

köyleri geri aldılar 

Tokio lT (A.A.) - (D. N. B.) Bahri- evam e JYOf ker çıkanyorlar. 
ye Nasın am1ral Shlmada., Japm di-
yet mccllslnde, Japon :tuvvetlerJnln Uuk Şarkta: Dün gelen tıderailar Makao (Maca.o) adasını işgal ettik· Bütün bunlar geçici olabilir. 
Bawal, Wak&, Midway adalarlle Fili- Japon donaıunuının Hawai adalan lerine dair rivayetler dolapışbr. Japonyarun bugünlük kazandı
pln ve Mal~ tartı yaptığı bar&- bölgeainde muhtelif Amerikan ada- M&.kao cıcnubi Çin aahilinde Hong ğı ve yann kazanacağı bu 
ketlere ait !zahat verm.lştlr. AıJı1ral larmı homhardunan ettiğini bil- Kon.;a yakın bir adadır. Burasının 
Shlmad!\, Japonyanın bütün cepheler- di . . h. - el Am rik . ali L ,__ • d ... • bunun mü· kısmt ve Yeni Dünyadan uzak 
de baskın taa rnak uretlle rmi§tir. lltı gun evv e a ışg nauc::n ognı ıse 

rruzu yap 
8 Balıri~e Nazm Amerika donanma· him ne~ler nrme9i bek.lenehilir. zaferler Amerikayı yere 881'· 

denbr n haT&. üstfinlfitfuıü elde "'tme- J' _ •Y , --d . 4.- t 
sinin Q<>k ehemmlyeW olduğunu an- ssıın denize a~l<lıgmı ıve Japon do- Uzak Şarkta diğer cephe~ e mez; belki çok rahalıi:ilZ b11e e -
latmış ve bu baskının muvaffakıyet- nanma.suıı aramakta olduğunu M>y- vaziyet tudur: Malaya ıvanmaduı~· mez. Bir kaç yıl içinde, görülme
le başarıldığını belirtmiştir. l'Clni;ti. ~an adalannın bom- de.. fiddıetJi munarebe)er devam edi- mtş bir hızla çaJ~arı geniş ve 

•Daha muharebenin başlnngıcındıı., bardımanı bu meydan okumaya bil' yor. Japonlarırı harada bir kioilı"lt • . 
Japon filosunun kuvvetli te§klllerl, mukabele sayılabilir. Maamafih tank ilı:ullandıldan haber ıve.rilmek· ~e~n .. -~~rlka, hava ve deniz 
.sabnhm Dk saatlerinde Pcarı Har- ibundan iki donanma ara.aında bü- tedir. Şimdi muharebeler Singa1Ju• ustunlugunü mutlaka elde ederek 
bour'a taarruz etm.l.Şlerolr. Bumda, yük bir muharebenin yakın okluğu run §İmalinde vukubulmaktadır. Bir· Japonyayı çok sıkışık durumlara 
tam taarnmın yapıldığı sırado. Ame- ncticeAııi çıkarmak doğru deiildir. mar.yada yeni bir b&di.e yoktur. kabir hattA h be d 

1
• 

rikanın 8 hatıtıharp gemisi lle diğer Japonların kendi üslCTine bu kadar Yalnız Japon tayyareleri bir çok 50 ır, ar ayanam 
bflyük deniz birlikleri _topl:ı.rını:ıştı. Ja.- uzak bir yerde muhareıbeyc tutuş· yede.ti, bu meyanda Birmanyanın yaeak hAle getirir. Fakat gönül 
ponlar bu taarruzda uç büyük muha- malan tahmin edilemez. Japonlar, merldezi olan Rangonu bombardı· !sterdi k11k1 yıldır rntlyarlar har-
rebe gemisi batırmışlar ve diğer mu- .1 . . .. . d . "f d d · · H K :ı_ k h h ı ıç.. harebe gemJsinl de hasara uğratmış- gernı ennın su.rat~ en :isti a e e e· m.:ın e~. ong ong~ uo~- CJyara :ırp azır ıbA yapan ve 
ıaroır. Nirt kruvazöre de tehlikeli r~k vakit ".'akrt böyle akınlar yapa- b~rdımanı devam etmektedır~ Şehır harbe girmemi§ olduğu için etra-
isabetlcr olmuştur.• bıleccklerdır. bır muhasaraya kal'fl dunnaga ha- fı rah tç d.. .. k va.zi ette 

Amiral Sh1mada llonolulu clva.nn- Bomeo adasının İngilizlel'C ait zırlanıyor. Filipin adalannda harp a a uşunece Y 
da blr Amerl.lcan' tayyare gemtslnln kısmına çıkarılan Japon askerleri harekatı durmuş gibidir. kalan büyük Amerika Demokra-
muhtemel olarak batınldı~nı tıft.ve et- Saravak mıntakaamda ye:rlqm.iıtir. Şule cephesi: Alman kuvvetleri sfsi en basit Japon hilesi karşı
ml.ştlr. • Saravak, petrol menbalıui.le m~- bir miktar daha çekilmi~ ve Sovyıet- sında harbin ilk safhasını bu de-

Bnhriye Nazın bu milnascbetle, Pa- hurdur. Burada on ~J uzunlu~un- ler yeni?~n bcızı. y~leri, bu. m~yan- rece aşırma ve geıileme içinde 
sltlktekl Amerika. filosunun muhıı.re- da petrol lruyulan, bır çok tasfiye- da Kalımn ıchnnı ele geç.ımnıler- . ş 
be kuvvetinin imha. edl~ olduğımu haneler vardır. Tayyarelerin kullan- dir. Alman tebliği taarruzdan mü· geçırmesin. 
miıfahede aWkten sonra '6Yle de- da.klan ~ iyi cins benzin bu kuyu• dafaaya geç.ilmektıe olduğundan Amerika Rei.sicümhuru evvel
~r. •Midway, Wake ve Guam ada- lardan çıkarılır. lngiliz aakeıleranin cephey; kısaltmak için baz.ı yerlerin kt giln söyledig"'l bir nutukta in-
aanua aynl zamanda yapılan taarruz- çekilmeden evvel bütün tufiyeha· tahliye edildii'irıi bildimııekteclir. ' 
lar esnasında d:ı-ftnın bir.-. .. tay- • ,_ lan . • G l b •"nda kı"sl olarak beden! nıht 
yare.,1 t.a.hrl ed'fu:tt bl~ in nelen Te petrol '11[\JYU nı tahnp Libya cephesı: aza anın oenu u oa. • • 

gemisi batı-r B: ıı:~~er ettikleri bildirilmektedir. lngilizlıeır. garbi.sinde muharebeler devam edi· fikrt hiç bir hak btrakmıyan, 
netıceslnde, ıo Utttnunda Hawaı bu kuyulardan i.tifade etmek için yor. İngilizler bir çevimıle hareketi insançla yalnız devlete kale ol· 
adalartle d<>Ru Asya arasındaki bU- uzun müddet pbtrnak lizım gddi- yapmı.ktadırlar. Londradan gele~ mak gibi bir tek kıymet arayan 
tiln sevkulceyş! muvasalalar kesllmlş iini aöylüyorlar. haberler mühim mevziler ele geçı- to kt1n ( torite ) d l t sis-
buJunuyordu.- Dün Japonlann Po~ize ait ri!diğini bildiriyor. pye cu O r eve 

temJn1 tenkit ediyordu. Bunda 

Ankarada taksitle ev Mecliste lngiltere - ıran kendlsile beraberiz. tnsanın, her 
yapacak bir tirket tii.rlü hürriyetleri elinden abn-

kuruluyor Milli Korunma Kanunu İki hükUmetı araıinda ınış, duygu ve düşüncesine, tna.n-
lanna kadar herşeyi kontrol at

Ankara l'l <Telefonl&l - .&ııbra Muhtelit encümende muahede İmza ediliyor tma sokulmuş maddi manevi 
vllAyetı lçJnde aa.tm alacalı arazi t dkik dil k 
lizer1ndc ortaklarına birer ev yaptır- e e ece Tahran 17 (A.A.) - <Reuterl B31i· benliğinin hepsi devlet malı ol-

k b l rln bed 11 r1 l Iık vnldI All P'unığl han iranpt Büyük . • kl" · . ...ı Moskova 17 (A.A.) - Pazarte- ma ve u ne e e n &y Ankara 17 (TelefonlA) - Bü- Brltanya ile bir muahede tmzalıyaea- muş bır makine §C ıne gırrnı'~, 
ai günü Livni Efremof kesiminde taksitlerle tahsil ederek kendllerlnc ..::L 1.~ııet M r . b .. yaptıö-ı 

mal etmek maksadlle (Ankara Şen- ~~ u·n .ec: ıaı ugun • ğını blldlmılştlr. Mtıahedenln a.h ve- bir nevi kültürdür ki biz onu an-
ilerleyen Sovyet kıtaları 11 O mes· JUVa. ko0ı>eratım namlle bir flrkct toplantıda Mılh K?r.unma ... k~unu· ya çarşamba günü lmzalan~a.sı muh- lıya.mıyoruz. Fakat tttraf etmeli, 
kCırn mahalli geri almıılardır. Bu ke- tutu1mtl§tur. nun bazı maddelennm degııtmlme- temel~r. Ali Furuği hfln, Iran'lı.Uır- b" d f rdt h ··m etle ... ı.st 
sim doğrudan doğruya Orelin ıar· fJrtettn mftddetl 31 aene olup .er- ei haJdcın<İala kanun layihasının dan Inglliz'lerln yaıurıda muharebe ır e e U Y rw• 
kında bulunmalc.tadır. Tua ajanıı ma;resl en u: 500 bin Ura olacak -.e muft4ıd.it bir encümende 1ııedkiki ve etmclerlnln katlyen talep edllmedlğl- menfaati devlete karşı koyan 
bu kesimde mukabil taarruza geç· bei' ortak flrlııete girerken blr defada. Lngiliz lirası ıahuma dahil memle. nl il_be etmiştir. Ba.fTekll, İngillzl~- aşın bir hümyet rejimi var Jrl bu 
m""iı: isteyen Almanlann bu t--...L- x.--....ıw 500 N ıı ,,~, .L.:,...I li_. • "d "liYe deile- rin Iran ve Irnk'tan mal Ye eo-a go-.......,- ...... .,._..,ı,. ura. e aennayeye .,...- -... er ... esıne yenı en ı tur-dükleri hakkında do'ft-- rivayet- harpte - Fran.sadan başbya.-büslerinin akim kaldığını bildirmek· ıat edecekt!r. Evlerin muhtıellf tip- cek mıemleketler<e tatbik edilecek .....,.u 

tedir. te ye 4 tarafı bahçeli olarak yapılma- usul ile ticaret ve tediye anlqmala- lerl yalanlamış ve bll~kis İran'a ~e rak - haylı acı imtihanlar geçir-
Mosk.ova 17 (A.A.) _ Pravda .a dfttOnülmektedir. , nnır iki ay uub1maa hakkmda Ro· maddeleri tdhal edlldtltnl s6y1emlftl_r. dl. B1r rejim Jd hemangl mınt 

hükGmeti ile teati edilen Muahcdenln ba§lıea notta.mım, bil- erind d gazeıeıı; yazıyor: cDünkü salı günü mar.ya tün İran muvasala ve münakale yol- tehlike anında tem.en en e-
Moakova cephesinde Sovyetler 90 İzmirde bir adam notalann t:aadikine dm kanun la- farının kullanılmaama İran'da Sov- ğişmest ve ferdin birdenbire 

Kısa mülakatlar 

Lokantacıları bir 
meslek tetekkülüne 

bağlamalı 

Tasunıf mahadile lokanta ,~ 
ıWleri tahdid e<liliyomı~: 1 -
Çorba, i§kembe. paça cinsinden 
dört yemek, 2 - Balık, et, ta
vuk cinsinden dört yemek, 3 -
Sebze cinsinden dört yemek, 
4 - Pilav, tatlı cinsinden dört 
yemek... l§te bu 16 yemek aza
mi milcdar ola.calanıı. 

Laka ve fantazile UVAfDla iba
bnın<lan iyi bir fCY, 

Sirkecide Konya Lezzet lo
kantasının sahiplerinden bay 
M~tafa ile bu mevzuu konuı
tum. Şöyle diyor: 

- Hc::r mmlek bir düzene so· 
kulmuştur. Bizimkinin de öyle 
olll1A8ını bu münasebetU.. temen
ni Melim. Yalnız kendimizin çı
karı değil, halkımızın sıhhati ve 
damak zevki bakımından bunu 
dılc:ıiz, Her önüne gelen, cerzak. 
bozuculuk:. yapamamalıdır. 

- Erzak bozuculuk mu~ O da 
da ne demek} 

- Yani: ihtisası olmıyan bir 
adamm ahçılığa, lokantaçılığa 
kalkması... Böyle teşebbüsler. 
zarar ~riyor. Çünkü sermaye
sini zarar ediyor; dükkfut er geç 
iflasa uğrcy-or ... Fakat o top ahn
c.ıya kadar da, dükkanına giren 
müıtcriler zarar görüyor ... B~ 
lediyder, hu halin öniille geç
mek için ahçı dükkanı aça
caklardan bu i§e ehliyetlerinin 
Uba'tini istemelidirler. Ben Av
rupanın bazı re}ıirlerinıle ibu j~n 
bir İntizama sokulduğunu gör
düm. Biz de aynı yola gitmeli
yiz, Bir de lokantaların tahdidi. 

- O da neymiş~ 
- Eczanelerinki gıôi ... Tütün 

b.yilerininki gıôi... Filanca mın
taka ancak ıu kadar dilkkln kal
dınyoma, o sahada yenisinin 
açılmasına mani olınalı. Zira 
açılması sermayeye zarar veri
Yor, mlişterlyi inkısama uğrat
hj1 İç.İn ticaret ve nefuet bakı· 
mından kaybediyor. Mademki 
lokantacılar i~ tanzim ediliyor. 
Bu cihetler Cle dikkatoe a1ınma· 
hdır. Y. Ç. 

Japonya' da 
zelzele 

F ormoae adalarinin 
cenubunda ıiddetli 

aaraınh oldu 
löyü geri almıılar voe ileri hareket-! • • J d yihalannı kabul etmi~r. yet ve İngtl!z kuvwtıerfnln bulunma- 'y .. . . ' 
lerıine devam etmiflerdir K.alinin metreaım a b yerin en Meclis bundan sonra 1 108 sayılı sına, iran'ın dahlll ioJerine karışını- alı.şmadıgı, dtıfünmediğl, hazır- :Neyyork 1'1 (A.A.) _ Toklo radyo-
kcaiminde kuvvetle tah~ edilmiı ı bıçaklayarak öldürdü m aş kanununa ek kanun layihasın· yaeağı teminatına ve beynelm1lel va- lanmadı~ büyük fedak!rlıklara auna ıısre, Fonnose adası cenubunda. 
olan Alman hatlnına giren kıtala· &mir 17 (Telefonla) _ Bugün da bazı maddelerin gümrük re11im- rlyet dlllıelinee İran'dan bOt~ ukeri katlanması bakımından bile çal"f&!lll>a. günü 1930 dan bert duyu
nn J.::arıııında dört Alman piyade bur da kadın - -nd bi . et lerinde lcra VeılUJJeri Heyetince ya- kuvvetlerin çekllmes t.aalllıüdüne ait denksizlfği hemen meydana çıkı- lan en flddetu yer depre.m.l olmuştur. 
tu-men.· b l k "d" B h-~,__ 1. • yuzu en r emay pılan tadillerin tasdikine dair ka- madd~lerl 1htıva. ett1ğl. sanılmaktadır. . ..id ~ yerlerde dem1ryo1u •e tekfon 

u unma ta 2 1
• u auar- ifbdi. T eıpecikte oturan Upk.h A • • • • •• yor. Birtnln fazlaı;ından ve <:i• - muvasala ve muhaberesinin keslldlil 

c! • .m ü; ::i tahrip edihni§. dördünciiaU Ahmed l .f eeneıdenberi metıwi bu- nun layihalannm binncı müzakCTe- Y • km k h detinden çekindiğimiz kadar ~te- &öyıenmektedir. 
tıid<Ietl: bir afıef altına aLnmıttır • ...._ Ü ,..anda lkbab bu .:bM terini l"&ımu.. euma gBnU toplanmak enı e e nar ının . a.n Tolllo 17 (A.A.) - Bu sabah .at 
SovyetleT 35 den fazla meeU.n nok- lbraLim ad.ela 'biri ile kollcola gör· üzere içtlmaa .an Termiıtir. tatbikine bqlandı kinin de eksik •e ak!aklannd uo da Formose aduı cenubunda fid· 
tayı geri almışlar ve Katinin müda- miftGr. AJ.meıd ~ğını çekerek ev· Ekmek tıaUarında yeni narhın tat. şikAyet etmek, fikrtmhce, daha detll yer depremi olm~tur. Fomı.oıse 
laalan.11 zorlayarak bu tehri bir bü- Tela metJtNini alh yerinden, sonra İsveç sahillerinde serseri blkine dünden ıt!baren ba§lanmıştır. doğru olur. tuadhanesi sarsıntı merkezinin Kagt 
cumla ele geçirmişlerdir. da İbrahimi 3 yerinden yaralamı~ torpı"ller Bu ltıbarla dl1n ekmek şehrlmlzde Yannm nlmmı hürriyete da- kÖYÜ yalanında oldulttınu blldlrmlştlr. 

16,5 kuruştan satılmıştır ' Şimdiye kadar 180 ölil, '1'1 atır "Ve 91 Karanlıkta •okak muharel:>eleri br. Stokholm 17 {A.A.> _ Son günler- Belediye yeni narhın °tatblk1 dola- yanan, mUlett herşeyden ftstün hatlf yaralı vardır. 612 ev tamam~n 
olmUf ve Alman birliklerinin dağı- .br.baJ. J\hmedin İ>rahimi bıçak- de tiddeUe hüküm aüren tüıelirlar ve yıaile dün bUUln fınnla!'l .akı bir tutan, ihmaU kabul etmlyen 1s- yıkılmı§, 918 ev de tehllkell surette 
larak kaçarken büyük bir cephane lacl.iı llrada &tmn,tiir. Katil Ah· fırtınalar aymz sablh ıoa,:illlerin kontrola. tabi tutmuştur. Bu ıettlfler tekli bir disiplin olacaktır. haaara uRramı,tır. 
~posunu ve bir çok kamyonlan med yakalann111tır. Taldcikat ~ılı- :ineo batı aa.ııınertne doğru gelme8'ne eaıasında bozuk ~n 400 e:tmek --------
te>kettiklcri görilhnüıtü<. .... ıLn.ı... ...... aiudw. --....... ınlisade .... olunmuttar. Necmaldln Sadak Bulgar krah 

K AD ER 
Aşk ve macera romanı 

1 Fahri. baba.nan bu aon sözlerine - Hayır, bayır, artıık buna lüzum Falıri, kendia~i çaiaN.D eeain sel· 
• hiddetle cenp yereli. görmüyorum. Ailaha mnarladık mu· dili tarafa bllfUlı çevir..C dok.tor 

- Elaemmiyeteiz bir iti, imm kabelesinde bulundu. İhtiyar, baJını Hatmr.'in duı.k kafamn aörün~ 
ediyonunuz hal Cevdet, benim arkaya çevirmeden yürüdü gitti. gülün.eedi ve dok.torun bWunduiu 

Genel kurmay baıkanıni 
kabul etti 

Z k atlad lofla 1'1 (A.A.) - Kral IJoria, d6n eamimi aıkadaflllldır. Borç .enedi avali . baba içinden: ompartimana L Bulpr genel kurmay başkanı ceneral 
Tefrika No. 11& llatJecten: (l'I • NO) akına imuaını atmı.-am. dünya yı- - Artık mahvohnut sözlerini mı· Doktor Fahriye: Lutacu'yu ta.bul etmif ve kendlslle 

• • _ • . • • kılmadı yal Cevdet, beııiın, hu ço- rıldanıyot'Gu. - Treni kaçırecağınızdan kork· usun milddet görtlşnüştür. aeneraıtn 
• Falui, duclaıkJanaı diflerf aftlıllll• ~le 11Yd'll'tıcıeM idH Demek oluyor eukç.a hareketimi bilseydi, muhak- Fahri, odasına döndüğü zaman ınuttam. dedi. Ttım vaktinde yeti,- nfüaUııde Jillraek rtttbell Bulgar•
«la mnyor, babunun bu .çık ™1i- lı:I. Meliha Abaacanın pençesine kak ki sizden daha müsamahakar saate baktı. Baba oğul arasında bu tiniz. Eier ba vapura yeıtifıneeeydj- baJl,arlle ııon (linlerde Alman bq.o 
~ ceTap vermeten ~ordu. dltecelt idi. Fahri, b. lllÜd~eıden dananırdıt Bunun tıCTmi auçtur heyecanh konUflll& Wr ... t aünnüı- niz. muhalckak treni kaçınrdınız. lnımandanlJıının davet.I tlzerlne dolu 
a.anbuJ, fiklnnı kuvvetli kwkı1Çlan lellra Nbw cevap ft>rdı: doğrusu anl.,...,,ıyorum. tü. Fahri, ppkaaaı JPydiktım ve Böyle bir ıeır olsaydı, doirun çok cephe.tnfn muhtıellf te.mnlerlnl zl· 
._.anda •ıluttınmt oı- lııir yen· - Hayır, teklifinizi kaıbul ebni- - E~r yaptığın hareketi, auç çantumı aldıktan soma caddeye üzülecektim. J&ret et.mit oJdulu ma16mdu1". 

PC sibi. kendiaini ~ ......... yonnn. KurWlnaak. için elimdeki •on olarak telakki etmiyorsan, yalnız çıktı. Karıı tarafta duran bir taksi- Kcaıpartjmanda. doktor ile FaJt. Bir Portekiz adaıinın 
ela hltuJ'Orda. .l.tanıbuLm eilaaeele çenııy J bat YDnnazd.ı, kendimi gözleri ı d-eğil, vicdanın da körlet- yi çağırarak toföreı ride;ı "bqka lcirnaecikler yoktu. }iti • • .. .. • 
Jİ. ze?k.,,. sef-"eti, .. T• tirin ita- 9lrarün ha)'Mnla atamam. Böyle bir mi§ dernek. - Çabuk, Kadıköy iskelesine arkadaı, yanyana oturarak, teklifsiz lflfall d08J'U deiiJ 
~ hagüne kadar eiil'd&lü liik• reye razı olmak, maiIUi>iyeti Uhul Fahri, bahasının bu aözlerine çeki Emrir.i verdi. Dört heş dakika konufTJlağa bqladılar. Hqmet, .la- Lbbon l'I (A.A.) - Macao'nun J'a• 
Layıı.., g5derinin &nünde canlam- etmek demektir, hen İlle buuu bıbul cAdan:. sen del> Manasına gelen bir sonra köprüye varan Fahri. tam o tanbulun hıem tanınınıt doktodann· ponlar tarafından ifgal edlldithle da-
yordu. Babasının kendisinden iste- edemem. Miicadele ed11Ceğim ~ aa- el işaretile cevap 1"rdi. •ırada kalkmak üzere bulunan ya- d.ıın, Lem de aayıJı bala meraklı) .. lr Terilen haber burada tıemMlll lı*• 
Cfiği ıey, tabiri aharle, aüıııün haıya- lip celec:eğia. Çünltü bende salip ihtiyar hile.im devamla: pura atlıyarak Haydatı>ataya aitti. nnclan biriydi. Kendiei llydrothe- zlp edll.mette_d_ır_. __ _ 
tı, katlanamı,.acağ: bir fedaklrlıktı. gelmek jçin .onsuz bir azim Yardır. - Meğer fenalık, ümid ve tah- Gi,ede.1 Pendiğe bil-et aldıktan aon· rapie u.huında, mütelıuaa .. 71- Baain birliği Örfi İdare 
Bun.ıı, son çareye baı vunnazduı ihtiyar hllôm meyus cevap 'Nl'di: minden de büyühnüıı. Otumna has- ra hareket çan. çalmakta olan tr-.e lıyordu. Şen ·..e yorulmaz bir adam· • 
-..Vel rar olamzdı. - Bedhahtl Son sözün bu mu) mı§Sln efal ve harekatından tamami- koıtu, kendisini bu aeı,rahate daıvet dı. Cünün her aaatinclo miifterileri- Komutanı ıerefine bır 

Fahri, bunları birer birer zınn1n- - Eveti le mesulsün. Bunu anlamamana doğ- eder doktor Haşmet daha evvel nin emirlerine lmade bulunuyordu. çay ziyafeti verdi 
i:len geçirdi. Mehnanm sehhar Jıa- - Bu karanndan caymaz maaın ~ rusu taııyorum. Hakixn, muhavere- geldiği için biadiği kompartimanın Yaz D'.'evsiminde, Yalova kaplıcala- Örfi idarenin ye:nl komutanı Kor-
~Ji. gözlerinin önünde canlandı. - Hayır! yi daJu. fazla uzatmağa lüzum gör- r-enceresinden trene binenleri aey· rına gider, hrsat buldukça da Pe:n- general Sabit Noyon şereflne Bum 
'.Atmac:ı zavaUı Melihacığı kapı d.ı- - Hiç olmazsa etrafını saran m~di. Gözler yaşla dolu olduğu rediyor F .. hrinin gelip goelmiyece• dı"lt civarında Bostanköye giderek Blrlltı İstanbul mıntaknaı merlreıdn-
tan ed;ceğini kendisicıe söylememi§ tdılikeleri .ez:yor musun? halde maeanın üzerinden ~pkasını ğini gö:tlcrile arll§tırıyordu. Fahrinin l..ab ç..ıvuşun gazinoaunda bir kaç de dün bir çay verllmiftir. 
miydi? Atmaca genç kızı kapı dı- Fahri bu .uale başını yere eğ- alaralc kapıya yürüdü. Fahri, kapı- elınde çantası trene binmek üZet"e gün kal&ral: l:>alak avlardı. Balı.it~- Çaydıı. zazeteıer erkAnmdan başta 
-n ederse za~aUıcık nasıl ya .. ova- mdc sı.;etile cevap' verdi. ıya kadar babasının arkasından koıı· bulunda,ğunu görünce, pencereden lık merakı, doktorda para Lım gibi, Vail Ye Belediye Rebimı;~~r Lt\t-
,,.. ' "v t B b ik k k ba"' d "k · · b · b · h ""k ·• • • ftİ ft Kıl'da.rla Parti ReW unur mebula eak idi. Bugüne kadar annelik - Şimdiye kadar başına arclen·ı u. ay~ıı, ~~ı .. tenı· çıbarbaen: t 1 gır Fı: h. b f'-L2 b b ı ınıe:a n ta ıat u mune gırmı . Reşad Mlmaroğlu da bulunmuş " 
yaptığı küçük kızkardqi Calibeyi lerd• deı• .almad.uı mı? - ııne g~TUf~ ım a cı1ı1m - a rı ey, .nn ey; uraya (Arluı. 'Hl') çay samiml hub.ıbe.llerle ~. · l ~abaaı haıın bır sesle: fluyu11&Du. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

AT 
~mm Nureddin Artam, 

leçen a)qam. Radyo gazetesinde 
tayfe dedi: 

- Şark cephesinde Rmlum ı.. 

( ŞBBi~ ~A.BBRLERi) 
Hariçten 1 Hamlet davası 

gelen mallar Wne bazı değİfmeler ohıyona, bu-
111'1D aebeplerindea biri de at'br. Al
tllanlar, motörlü kuvvetlerin icadın· Birlik mensuplarına 
elan sonra, lii'fari birliklerini artık tevzii i~in yeni 

Y ukuf ehlinin raporu oliu.ndu bunun tedkiki için 
muhakeme ayın yirmi dördüne birakıldi ., 

lizumauz bir feY .,.ymıtlardır. Buıı- f .. 
1 lan büsbütün ortadan lrald1rarak, ormu aramyor Ho.mlıeıt tenkidinden çıkan dava- mwnt raporun kat't ve vlzı.f\ oldu• 

1'alnn: bibra kabilinden bir tueai- ta. Iıı.r dün Asliye Birinci Ceza. ma.hke- &unu, Peyami Safa tıuafmdan Muh· 
ni saklamışlardır. Ruslaraa. motörlü Gıda ~e~=~e~y~ya: meainde devam edilmiş. dava meıv>- sin Ertuğrul aleyhine açılan dava da 
kuvvetlere gereken önemi vermek· lay, :ı: Ura~ yanı ıa.cırtere satıoı E\lU !Y'Wlar Uzeriın.cle ehli vuiku1 ta· müddeiumumiliğin takipsizlik kararı 
le !>e"aber• meml~ tabii ve ~t ııste!ı ~e yı\pılınakta. 1dl. ' rııfınd.an yapılan tedkik raporu ıverdiğinj,. Talat t•rafmd.!1'1 . açılan 
ldisadi tartlannı gozonlinde bulmı· Hariçten 1tıhal edUeın bu mallara a.ıt okunrnuttur. davanın ıse bununla alakadar bu· 
durduklan için. .UVari birlild..ml olduklan birlik tarafından, b1r11lı Raporda, Colaleddin f.zine'nin lWlmaclığından tevhidine mahal ol· 
oldviu gibi muhafaza ettiler. l,te mensuplann1' yani ithalM;çılıı:ta t.ev- yazısında Hamlet eseTi hakkında madığınL 'bildirdi. P.,-ami Safa'run 
timdi, ~ aylık bir yıpranmadaııı 111. ediliyordu. Dün Ticaret VearAletın- ban mütalaalar denne!andan so~- vekili, kendi davaları hakkında 
aonra ve motörlü birlikler mevsim den gelen blr emir üzeıin~ tem ıol. ra temsile ait bir tenkit yapıldıgı, müddeiumumilik tarafından verilen 
aelişi kuUamlma.z bir bal alınca. at· durdurulmuştur. bunda, ümt ve odebt h~r tenkit ya- ~)cipeizlik kararma . Koca:el~ A~ 
lardan istifade ediyorlar. VekAietln tevziat 1ç1n yeni bir for- zısında a.:ranaeak lıususıyet .mevc.u~ Cez.:ı. mahkemesinde ltirıız ettiklerını 

•H mill kabtü edeeeğl zannolun!l'\aktadu'. olmadığı., müstehzi ve tahnk w edıCl bildirdi. Cihad Baban ise ehli vukuf 
Bu sözü dinlerken. alnımı pence· • mahiyetinde cüml.eler. ~~hııı~ugu fa· raporunu tedkik ederek itirannı ha· 

renin camına değdirm.i, bakıyor- Kaçak demırler kat heyeti umumıyesı ıtıbanle yazı· Zlrlamak üzere mühlet istedi. 
dum: Sokaktan, asfalt üzerinden Geçenlerde Fiat Murakabe Bürosu nın ha'kareıt mahiyetinde olmadtğı Mahkeme davaların lbirleotiril-
tıal falnrtılorile bir araba geçti! memurlarının Aya.,waşıı.da gizil bir ve Muhsin Ertuğrul'un şahsına ha· ~ine rnah~I olmadığına karar ve--

sanki atlar. hu ballerile, aulh ve demir stokunu meydana. çıkardı.klan- karet sayılamıyacağı bildiriliyordu. k C"h d B ,_ - - • teclkik 
nı yazmıştık . ak ~ . d rere ı a aDön ın raporu 

harp \DlSuru olarak, hep bir aında Yapılan ~katta bu demJderln Muha.in Ertuğrul un m a esın e ırtmesi için muhakemeyi ayın yirmi 
Lana töyle demek istediler& kaçak olduğu anlaşılnuştır. Zira., be- ise objektif tenkidjn hudutları d_ışı· dördüncü perşembe gününe lbıraktı. 

Yüksek ticaret ve iktiıad 
mektebinde tören 

Sabife 3 

MK ve KISKA.NCLICIN 8EVG1 ve HIRÇINUCIN ... 
Gen~ ye dilber bir kırı istemiyerek nasıl bir ~iirü maceralara 

ıevkettiğS)j 

Bu alC§amdan itibaren 

Ş A R K sinemasında 
CöJterilmeğe l:>aşlayacak olan güzeller güzeli 

Leni Marenbach ve Albert Matterstock'ın 
müttıeTeken ıtemısi.l ettikleri 

AŞKDA 

YARIN 
AKŞAM 

IBRAHiM 
ve 

GALiP 

Sinema
sında 

öZGUR 

ATEŞ BöCEKLERi 
Memleketim.izin yeg&.ne ve qsiz sanatkar CAZ KRALI ile beraber 
en mümtaz ark.adaş1annı runleyeceksiniz. HER CUMA AKŞAMI 

-.at 20, 30 dan 21 e kadar mutad film programına ilaveten. 
Biletler evvelden alınabilir Fiatlere zam yoktur. 

- Gördiinü% mü!... Bizi nasıl yanname~ tfl.'bi tutulan bu mallar na çıkılarak edebi ve ilmi tenkıt!e 
ihmal etmiştiniz! ••• Defterden ıilmif. tçfn beyanname verilmediği görül- caiz olmıyan cümlelerle CelAleddın 
tiniz, kadrodan çıkarmıttınız. tehir· m~tfi.r. Beyanname ile bllcllnnem.ek Ezine'nin §ahsına hakaret edildiği, 
den abnışbnız ••• Fakat işte, en kara sutetUe demir knçakçılığı yapa.nlar, ancak, bu yazıları, ölçüsüz bir ten· 
rinlerinde bizden meded umanlan Mahmutla karde~erldlr. Stdk m.1kta.rı kitten dolayı duyulan tesir ile yazıl· 
yine hizmetimizle mükafatlandınyo• 3 tondur. mış olduğu ve yine bu yazıda kul- Dün İstnnbul Yükse-k Ticaret ve il•••••• .. •••••••••••••••••••lii'Jı 

İktısad mektebinde 1ktı"8d haftası 
ruz... Bulgaristandan 700 !anılan jumalcılık tabirinin çirkin, 

bsanlığın bu çok eski ça)qma ve • • • • • • nefreti mucip ve şahsa hakaret ma-
kavga arkad~ma karşı utanç duy• musevı Fılıatıne gıdıyor hiyetinde bulunduğu, muharrir Pc
dum. Sokakta bulunsaydım da, öte- Panama bandıralı Btruma vapuru yami Safa'nın yazılarından ilk iki
de sırayla pinekleyen külüstür ara· ile, llmanunızı:ı. transit olarak 750 mu- sincl:e Muhsin Ertuğrul'un şahsına, 
ba beygirlerinin yanma yaklaşabil· sevi gelmiştir. Bulgartstandan gelen şöhretine, vakar ve lıaysiıYetine te· 
ıeydim: kafile, Filistlne g1decektJr. caıvüz ve hakaret edildiği, üçüncü 

- Cinsinizi bu derece kötüleştir- Odun tı•atı• yazı mizahi olduğundan bu hakaret 
diğİmİ:z İçin bizi affedin! • diye bo- sayı1amıyacağı zikre.djliyordu. 
yun)annı o~un. Rapor okunduktan sonra itirazla· 

mün".m:>etlle bir tören tertip edllml§
tlr. 

Tören mektep müdürü B. Nihad Sa
yar tarafından verilen bir konferans
la a~ılmış ve bunu mektep profesör
lerinden B. Suphi Nuri İlen tarafın
dan kooperntlfçiHk m~u etrafında. 
verilen enteresan btr konferans tnklp 
e~t!r. Bunu mekt;ep d6çentıerin
den B. Refii Şükrü ta.re.fmdan vertlen 
bir konferans te:klp etmıştlı'. Yine Radyo Gaısetesinin verdiği n olup olmadığı sorulan Celaleddin 

habere göre, e.ki ıüv~i1er, hep di- Bir mikdar zam yapılmasi Ezine, Muhsin Ertuğru4 Neyyire 1 1 
reksiyoaı batına geçİr~4!1"· o ht l .. ··ı·· or Ertuğrul, Zeki Coşkun rapora karşı Gu·· nlük Borsa 
mevki de yİnnİncİ Mil" kavrarnile mu eme goru uy bir diyecekleri olmadığım bildirdi-

çok fairanedir. Elbette. Fakat bütün ler. '------------
çağlarda. cbir kahraman» deyince Odun nakliye tıatıan son günlerde Muharrir Peyami Safa, ehü vu· 
akla hel), cı:phlanan bir hayvan 180 kuruştan 250 kuruşa; çıkanlmıştır. kufa itiraz ederek kendilerinin tiyat• 

17 Bidncikanun 1941 
L. K . 
23.40 

Bütün İstanbul ,ahlanan bir neş· e, tll§an bir zevk halinde bu 
geceyi bekliyor, 

ÇUnkU, Bu Akşam 
A 

L A L E Sinemasında 
Rengin zaferi, Kudretin bir harikuı olan 

GULiVER 
CUCELER ULKESiNDE 
Şaheseri gösteıiledek. Dehanın ha.zırladıiı... Tekniğin ,.arattığı 

'bu mudzeyi a.Uaılamafa fioıunUE. 
Dikkatı Kapı<Iaıı döıunemek lçiıl lGtfen yerlerinizi evvelden 

kapatınız. Telefon: 43595 üzerindeki insanıt gözlet"do caıJan- Bu itibarla odun narhınfl. bir m.lktar ro roevzuabna aşina olmadıklarını, ~ 7,5 933 Türk borc• 1. ll, lll. 
mışhr. Canlandıiı içi~ de. tc~ zam yapılması muhtemel görülmekte- bu tarzda mütalaa beyanına salahi· .. .. 1933 ikramiyeli 
kum~dan ve kurtl\l'ıcı heykelleri dlr. .. yetleri olmadığını, yazılarda baka· .. > 1933 İkramiyeli Erganı 

20~0 ~ .......................................... ..,. 

tehir meyd81Illannı at üzecinde süs- Diğer taraftan son gunömlüerde :ı~- ret :kasti olup olmadığının raporda , 7 1934 Sivas-Erzurum l 
1 mlze geniş mikyasta k r ge e • "k edil d·w· .. 1 . .. ek , , 1934 Sivas-Ermrum 2-'1 
er. tedlr Dün de Şileden 24 ton mangal zı r me lgını 1 en surer rapo· 7 1941 Demiryolu istikrazı 

Biliyoruz: Şu son «Sark cephe- kömftrü gelmiştir. Bu itibarla m.a.n· run noksan ve ıalA.hiyetsizlik ifackı : 
2 1932 

Hazine bonoları 
•İ» ndelri çarpıımaJa.rla ölçlllürs~, gal kömürü darlıRı geniş mJkyasta ettiğinj eöyleodi. Vekili Reşad Kaynar , , 1935 Hazine bonoları 
harr. tarihinin sahifelerini dolduran öıUenmiştfr. da, kendilerinin Muhsin Ertuğrul , , 1938 hazine bonolan 
çarpışmalar, devede J.wlaktır. Fakat, aleyhine dava açtıklannı, .artiat Ta- A. DcmJryolu tahvili I - II 

yeleleri kahannıt, ağızlan köpük· Ko·· mu·· r satışı 1aı tarafından da aleyh.lerine ayrı A.. Demiryolları tahv1ll llI 
lenmİş, burwı delikleri açdmıt, .ağ· bir dava açıldığını söyliycrek bu A. Demlr,yolu mümessll senet 
nlan terlemiş ve kilneyen atlann - .-~ do!vo.ların da birle,ı:irilm:eeini istedi. T.C. Merkez bankası 
biribirlerine aaldırdıklan ~bfmalar Perakende kömürcülerin Avukat Esad Mahmud Ka1akurt ise, T. İş bankası nama muharrer 
göze oimdikmden daha m~ b" .k,.. •. ehli vukuf lıeyetinin aal&biyetini te- T. ~ bankası <~.amile alt ) 

31.85 
21.10 
19.80 
1970 
~.!iO 
16.50 
27.-
4'>.25 
f.8.&i 
45.50 

134.50 
12.30 
12.80 

Şark saraylarının ihtişam destanı 
Tarihin en büyük ve ı en kanii Aşk macerasi 

Darnnarreşid'in 
GOzdesi 

daha kahramanca, daha heybetli ır fi ayetı cavüz ederek ıya:ı:ılann tahrik mabJ- T. Iş bankası nı.umessll his. 
·· ·· ·· d'" nl • t le . d 1 1 d .. bakk d A. Deml.ryolları şirketi (% 60) gorunur u ve o ar '8Ir er ressam· yetin e o up o ma 1gı ın a A. Demlryolları şirketi ( % 100) 

lan daha fazla heyecanlandasalar da Dün ga:zıetemize perakende kömür miltal!a beyan ettiğini ileri sürdü. Eskihlsar çiment.o 146.- ~------------------·· 28.25 ... 

<!6.25 -----------------1111!11-----·~ 10.10 .. 
yeriydi. İlcriki sanatkarlar, makine satıcıları müracaat ettUer. şu şikAyet- Bundan sonra söz alan müdddu· Kredi Fonsiye rnoa 
~mda dövüşen bir kahramanın te bulundular: o:Bulgarlstandan ge- , , 1911 
heyecanını mermer ve tunca nasd len kömürlerin sa~tınlması işi toptan- , , Amorti 
geçirecekler meraktayım. cılara bırakıldı. Istiyen 1$elelere gi- .Şeh.zadeba.tı » » Kuı>on 

Simdiki harplere bakınca insan· derek bu kömürlerden satın ala.bile- TURAN Sinemasında Türk altını 
lar~ eskı1ere «mübarek ;e sulh· cek. Bu, birkaç bakımdan mahzurlu· Külçe altın bir gramı 

. ~· 1• dur. MeselA Şiııli'de oturan blr kadı- h. k T'" k F'lm b' den t) 
perveram:». dıy~eg1 de ge •Yo~... nın Kaııımp!Uja'ya kadar giderek ka.- uci büyü ur çe ı ır Osmanlı bankası (ballkno 

~tın. yerını ~~ye baakmasile yıktan kömür almasına. imkan yoktur. 1 - Zal Og"'IU R·u·stem Londra üzerine 1 sterlin 
ıı o derece fec:ıleştı. Bunun için kömürler biz, perakende· NevYork üzerine 100 dolar 

Mesela Abdülhak Hamidin şu ellere verllmeJldir. Her Jstiyen en ya- Madıid llzerlne 100 pezeta 
nıısraı: kınındaki köm.rücüden kömür tedarik Tiirıkçe sözlü ve şar.kıh mu.az· Stokholm üzerine 100 kuron 
A 'I 1 k l d · zam V'C' emsalısiz büyük Film t na ı j e ı ın ı tetvıç... eder.> 

109.50 
105.50 

l 59.-
1.25 

27.75 
3.93 
8.00 
5.24 

132.20 
12.9375 
31.0050 

Ne dehşec vermeyiçi bir helak oluş! AlAk.a.dar makamla.nn şikayeti na.- 2- Notr Damın VEFAT 
••• zan dikkate alacaklarını üm1d edcrlz. Arkad~lanmız Nurettin Art81n ııe 

Atı., Türkün hayvam olarak da 520 orta tedrisat mualli- kanburu Cemalettin Artamın enlşt.ıelerl, Maz-
•evmernek elden ııelmez: Onu ev· • OHARLES LAUFH'TON har özartamın bacanağı, Bedia lşık-

lngiliz Muhteliti Maçlarının Filmi 
Ankara ve latanbulda yapılan 

Futbol Müsabakaları 
A.nkarada Fenerbahçe. İstanbul'da Galatasaray ve Fenerbah· 
çe maçtan Anadolu Ajansı tarafından filme alınmıştır. 

Bugün Matinelerden itibaren 

iPEK ve SARAY 
Slnemalaıında programına na.ve olarak gösterilecektir. 

yeJa bizim ecdad t~PiYe etmit, mıne kıdem zammı Türkçe sözlü günün babası Emkell öğretmen Ah-

onun sırtında ülkeler fethetnıif. verilecek 11 den itibaren devamlı met Şükrü I.ş.ıkgün kısa bir ba.sta.lı.ğı •••••••• 
Şimdi ah, tekrar sulh ff harp ala- Maarif Müdürlü~ü 620 orta. tedrl- ~. . 1 ımüteaklp vefat etmış ve cenazesi Kahkaha ve şarkı kralı 
nın a gormt:1ae a a ıevınıyorwn. sat mua1Um1nin kıdem zamlarını ver- "' 4 -rw.......... .,,,__.. d .. _._, Adet . . ı; .. matineıer. dun"' kü ,.a ....... -h.. günü Sül' e·--..... ~ye~ IE D D n K A N T o R 
Eski bir arkadaşa kaVUŞmuşwn his· mek için Ilzmı gelen tahsisatı tem.ln 11';-'••••••,••Ş~~,~.-~I deki evin.den kaldırılarak: 8U1\'rlka.pı· 
sine kapılıyorum. (Va - Nu) etmiştir. . ıFerhad 1 e rın dak1 maltbert malımısıınd.a ADaJun 

t~i! 
Her makİQe, her tagilı arkasın• 
da çalışan iktis.MI cephesinin 
Mehmedciitidir. 

ŞEHİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepebatı Dram kwnında. 

.Gece saat 20,30 da 
(Mttnetş .&tLE) 

İstlklAl caddesi Komedi kısım.ı.nda 
Gece saat 20,30 da. 

(SAADET YUVAll) 

- Klzımızı verelim bay Amca, ı 
vıe:relim amma ~amın ne meµycti 
Yar) •• 

Bu itibarla birkaç güne kadar bu rahmetine terkedllmJşt!r. 
ıamlann alrtkadarlara. tevzi1ne ba§la.~ 
nacaktır. 

Kavadl\ kuvvetli olmak, oep
hele-: gibi gerileri de emniyet 
albnda tubnak demektir. Tüı-k 
vıatamnın emniyeti bizden hol 
kanat ve uqucu istiyor. Kurba
nınu:ı Heva kurumuna vermekle 
bu isteğe cevap verebHirsiniz. 

CASUS Genç Aşıklar 
UL DAGOVER-TIIEODOR CLAUDETTE COLBF..RT • 

LOOS CLARK GABl..E 
F ran.1zca Türkçe 

güzel bir kadının hayatı gençlik Vle güzellik. fi1mıl 

Bugiin matinelerden i.tmaren E L H A M R A ainmnumda 

Bay Amcaya göre -

Mevsimin en şen ve en eğlenceli 

Ali BABA KIZLAR 
PANSiYONUNDA 

Türkçe StszlU 

Filminde: s A R A Y Sineması 
SeyircileriııJ bir kaç ıün daha eilendinnefe devam edecektir. 

1 

D. A. - Hiç ıüphe etme, ma• 
d-:mk.i muhtekir ~ciil, hepal tamam 
demek.tiri._ 



Sahife -i 

Askerlik l,leri 
Beyoğlu Yeril As. Subeslndeo: 
Şubemizde kayıtlı olup ta terhis 

edilıniş ve henüz şube~ milıcaatı et
memi~ olan yedek subay ve memur
lann terıu. tezkerelerlle acele tube
mlze müracaatla kayıtıannı yaptırma
lan ehemmiyetle illin olunur. (18652) 

Şehrimizin tanınmı: 
KADIN BERBERLERlNDEN 

EDMON 
19/12/194 l tarihine tesadüf 
eden Cuma gününden itibaren 
sayın mü§terilerinin, Beyoğlu, 
Hacınevruz sokak 6/ 1 numa
rada yeniden emirlerine ama• 
de bulunacağını ilan etmekle 
mübahidir. 

.. ı ................ .. 

l/llA .. _SATILIK __ _ 

Apartıman • Konak 
Ayda yüz liradan fazla varidatlı. 
Beşlktnşta Yıldız caddesinde Ha
sanpaşa deresinde dört dükkanı 
bulunan 30 ve 32 numaralı em
lak Beşiktaş Sulh Mahkemesi 
icrası tarafından satılıktır. Sa
tış 261121941 ve saat 14 de ola
c::ıktır. Dosva No. su 041/18. 

ZAYI Eminönü belediye şubesin-
de asker oğlum Allnin maaşında 

kullandığım tatbik mührünü kaybet
tim. Yenisini kazdırdığımdan eskısı-j 
nln hükmü yoktur. Feride 

\"azihanede ç:ılışabilecek bir 

Bayan aranıyor 
Daktilo bilenler tercih edilecektir 
Adres: Yeni postane cad. Mimar 

Vedat Han No. 26 

1 LAN 
SADIKZADB RUŞEN OÖUL

LABI Flnnasmm malı olan 
cPLATİN• qpara tzMtR'de eş
ya tahliye ederken anbarlannıla 
nhur eden yanımdan möte•el· 
Jid büyük anıya besaplarmm 
görülüp kesilmesi tein hakem ta
yin edildltlnıb. 1stanbal Asliye 
Birinci Tiraret !'tlahkemest yük
sek RelsJitlnln 12/12/941 tarihli 
tezkeresinde teblit edilmiş oldu
tundan işba hidJsede alikah 
olanlann yanımdan müteveUid 
zarar ve ziyanlannı müsblt ve
sikalarını n bu b:ıbtakl talep T8 
ltlrazlannı muhtevi Iiyilıalarmı 
her rün saat (14.00) den (1'7,00)
ye kadar, Galatada, Yeni Yolcu 
Salonu, t üncü kat (4%5) numa
ralı odaya imza mukablllnde 
tevdi etmeleri lüzuma ilin olu-
nur. 

Hakem Uey'eti namına: 
ŞEVKET DORUKER 

sa.e 
4 mefı:wı 

iN GILIZ 
Uuft;o&vu 

YENİ GELMiŞTİR 
Galata Voyvoda Cad. 

Bereket Han No. 9 

Menkul Eşya satışı 
BeyoJhı Dördüncü Slllh Hukuk lliklmliiinden: 
Terekesine mahkemece el konulan ölll Katına. M&rketoya. alt Bey

oğlu Büyük Parmakkapı Yenlyol solı::at O No. Kwnet apartunanmın 6 
ve 6 numaralı dafrelerlnde bulunan eşyalar açık arttırma suretlle 
ınahk~mlz tarafından 22/12/~1 tarihine müsadlf pazartesi günü 
saat 14 de satılacaktır. Yevml mezkftrda sat14 bitmedJğl tat.di.rde 
müteakip günlerde satışa devam edUec~tlr. isteklilerin yukanda gö.s
tıerUen gün ve saatte mahallinde hazır bulunmalan UAn olunur. (8815) 

SÜMER BANK ---..ıı.. 

DERi ve KUNDURA SANAYii 
Mt1ESSESESİN'DEN : 

1 - Fa.brikrunız lçtlmal teşkilatı işçi ve memurin loka.ntalan ~in te~
blt edilmiş olan şerait dalreslnde ve kapalı zarf usutlle on beş 
kalem yiyecek maddesi mübayaa olunacaktır. 

2 - Yiyecek maddderlnln cins, evsaf ve mikdarına alt şartname salı 
ve cumartesi günleri Öğleden evvel Sirkecide Köprülü handa.ki 
satış büromuzdan ve diğer günler Beykoz'da Müessesemiz mer
kezJnden alınab!Ur. 

3 - Talipler mümı.kasanın tanuunına veya bir kısnun:ı. lştlrll.kde ser
besttir. 

4 - Tekliflerin 511/942 tarihine kadar Beykoz'd.a Müesse.semiz Tica
ret Şefliğine tevdl cdllmesl veya poota. ile gön.derilmesi 19.zımdır. 
Bu tarihden sonra gelecek tekllfler nazan ltlbara alınmaz. 

Nizip belediyesinden: 
Volt buhar.makinesi ve clcktrlk işlerinden anlar bir ma.ldnl..9t alınacak

tır. Ücret 100 liradır. Tallplerln mevcut vesllı:alarile blrllkte bel~diyc riya.-
setine muracaat etmeleri. (11160) 

İzmir Hava Satınalma Komisyonundan 
1 - Beher kilosuna 46 kuruş fiyat tahmin edilen 36 ton sığır eti 25/12/ 

941 perşembe günü saat 10 da ihale edllmek üzere kapalı zarf usullle müna
kasaya konmuştur. 

Ist.ekl1lerln gösterilen gün \'e saatten bir saat evveline kadar kanuni 
ves.kal:ırını ve 1242 llralık ilk remlnat makbuzlnnnı muhtevi teklif mektup
lannı makbuz mukabili Güzelyalıdnki Hava Satınalıruı. komisyonuna ver
meleri. 

2 - Şartnıı.mesi her gun komisyonda gcirulebllır. 
3 - Yukarıda gösterilen saatten sonra verile~k ve posta 1le gönderile

cek teklif mektupları kabul edilmez. {5138) 00715) 

İstanbul nafia müdürlüğünden: 
20/12/041 cumartesi günü saat il de Istanbulda Nafia müdürlü~ü ek

slltnıe komisyonu odnsında {6000) Ura muhammen bedelli yol işlerinde kul
laııılmak üzere (3000) a.det kazma ynptırılması pazarlıkla eksiltmeye konul
muştur. 

Bu işe alt eksiltme, Bayındırlık lşlerl genel, hususi ve muka.vele projesi 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat {450) llradır. 

Isteklllerin en az bir taahhütte (4000) llralık bu işe betl7.el' tı yaptığın& 
dair idarelerinden almış olduh vesikalarla 941 yılına alt Ticaret Odası vo
slkalarlyle gelmeleri. (1113~ 

Kabataş Lisesi Alım Sa hm Komisyonundan 
Cinsi Miktan Muhammen İlk teminatı Tutan 

Fiatt 

Hindi etl 2000 K. 75 Kr. 112,5 L. 1500 

Tahin helvası 1500 • 80 • 90 • 1200 
Tahin 1000 • 78 • 58,50 • 780 

Gümüşhane elması 1500 • 25 • 28,12.S 375 
İnebolu elması 1500 • 17,5 • 19,69 262,50 
Portakal Dörtyol 80 llk 30000 adet 4 • 90 1200 
Portakal Dörtyol 100 lük 10000 • 2,5 18,75 250 
Mandelina 100 itik 10000 • 2 15 200 

Kuru üzüm No: 12 1000 K. 65 48,75 650 
Kuru incir 600 • 35 13,12,G l'M 
Kuru erik 1000 • 65 48,75 650 
Fındık içi kavrulmuş 300 ,. 130 29,25 390 
CevJ:.: lcl 750 ll 110 61,87,5 825 

Okulumuz pansiyonunun yukarıda cins, miktar. muhammen fiat ve tu
tarı. rilc ilk teminat.tan yazılı yiyecekleri ayn ayn şartnamelerle açık ek.sl.lt
meye konmustur. Eks1ltme 2/1/942 cuma günü saat 13,30 da Beyoğlu İstl.lt
ııu caddesi Llsclcr Muh::ı.sebccUlği binasında yapılacaktır. İstelclllerin ilk te-
nılr.at makbuzlan ve Ticaret Odası vestkalarlle müracaatıan. (11184) 

:AKŞAM 

iLE SABAH, ö(iLE v 
Hw yeme~den ıonra ıı\in de Uç defa muntazaman 

Cliflerinizi fvçalaymıs. 

Muhasebeci Aranıyor 
Aıkerlıilde ili~ği olmayıp in~t iıierind-c bulunanlar tercih 

edilecektir. Taüplerin yedl~indeki booservis auretlerini bir mek
tupla (R.G.) rümuzile 176 posta kutusu adresine göndermeleri. 

18 Klnunuevvel 1941 

TtlrldJ'• OttmhuriJ'&tl 

ZiRAAT BANKASI 
lta.rultlf tal1h1~ 1888 - Sermayesi.: 100,000,000 Türk llrasl şım." 

ajana adedi: 265 
· Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

hra blriktir~nlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesapla.rında. en 
as 110 lirası bulunanlara senede 4 defo. çekilecek kur'a U. ~ 

plAna göre lkram.lye daR'ttılacaktır. 
Aylık tramvay kartları 4 adet ı.ooo liralık .ı.ooo 11ra ıoo aclet ao liralık s.ooo lira 

4 • 500 » 2.000 » 120 • 40 • 4.800 • 
İstanbul elektrik, tramvay ve tünel itletmeleri 4: • 250 » ı.ooo ,, 160 • 20 • a.200 • 

umum müdürlüğünden: 40 • 100 • 4.ooo ,, 
Ay başı tıı.tU günlerine tesadüf ettiğinden aylık kart alacak sayın yol- DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradan aşaıı 

culs.nn bir fotoğrafia. 22 Birinctkli.nun 1941 pazartesl gününden itibaren düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Onlatada. Tramvay hareket dalre,qine müracaatları. t11203• Kwıılar senede 4 defa 11 eylfil, 11 b\rincikinun. 11 mart ve 

11 
Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme il ~-----l•l•h•az-ir•an-t•a•ri•h•ler•i•n•d•e-çe•ki•·ı.ec•e•k•ti•r. ____ .,,, 

Umum idaresi ilanlari 
====================================== 

Taze ve yaş meyvaı ve sebze nP.kliyatına mahsus D.D./24-0 No. lu tarife 
değlştlrilrnLştir. 

Yenl tarlfıenin ta.Lblkına 15/1/942 tarihinde başlanacak ve bu tıar!htcn 
itibaren portakal ve emsall nakliyatına mahsus olan D.D/228 No. lu tarı.re 
lı\ğvedllecetctlr. 

Portakal ve emsali maddeler miktarlarına. göre yenl tarifenin muhtelif 
ücretlerinden istifade edecektir. 

Fazla tafsilat tçln istasyonlara müracaat edUmelldlr. tlll63• 

* Muhammen bedeli aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı dekovil malzemesi 
(2/2/1942) pazartesi günü .saat 15,30 dan itibaren sıra ile ka.palı 7.arf usulü 
ile Ankara'da. İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin llste htzalarında. yazılı muvakkat. teminat lle 
kanunun •tayin ettiği vesJk.alan ve t&kllflerinl ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisllflne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler pe.ruız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellii.m ve Sevk Şefliğinden daR'ttılaeaktır. 

Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. 8l Lira. Lira 

~~~~~~~~~~~~~-

1 35.000 2625 
2 8.100 61Y7.50 

(11187) 

Nevl DoSya.No. 
4 cil icra 
37/3918 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
FınnJardan Ofisimiz namına çuval toplamakta. bulunan .. müteahhltlert-

. mizle münaltit mukavele 12/12/941 tarihinde feshedllmiştlr. IObu çuvallann 
bu kere Galata.da. Balık pazarında Kardeşim sokak 50/1 numarada ofi.sl
mizce tesis edilen depoya alakadar fınncılar tarafından t.es.llm edilmesi 
mukteztdlr. Bu itibarla 13/ 12/941 sabahından itibaren teşekkülümüz namı
na. hiç bir kimseye çuval teslim edilmemesl ve bu tarihe kadar mü'b:!ahhlt.
lere çuval teslim etmiş olanlann almış oldukları mak'buzlan beş gün zarfın-
da şl.i.bemize ibraz etmeleri lüzumu llıl.n olunur. «11137• 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü İstanbul 
Bölgesi Batkanlığından: P 

1 - Beykooda 14997 lira 55 kuruş ıcıe.,u bedelli Beykoz Gençlik Kulübü 
kayıkhane ve kapalı Spor Salonu inşaatı 17/12.'941 tarihinden ttlbaren 2C> 
gün müddetle kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Ihale 5/1/1942 pazartesi günü saat 15 te Tak.sim'de İslıa.n.but 13öI,-;eşt 
binasında toplanacak hu.susl komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1124 Lira 78 Kuruştur. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a> Proje 
b) Hususi fenni şartname 
c) Natla VekAleti yapı tşlerl umuml fennl şartnamesi 
d> Bayındırlık ~ıert Genel şartnamesi 
e > KCIJlf hilliisası 
f) F.kslltme şart.nı.ı.me:rt 
g> Mukavele örneği 
Bu evrak her gün 75 kuruş mukabilinde yu.kanda. yert yazıtı Bölge bina.

su.da Muhasebe servisinden alına.bilir. 
5 - İsteklilerin en az blr taahhütte 10.000 liralık yeni ve müstakil bir 

ibina. işi ynpttklanna dair İstanbul vllliyetinden ihale gününden asgari üç 
gün evvel alacaktan ehliyet vesikaslLe 2490 numaralı kanunun emrettiği şe
klide hazırlanmış teklif mektuplarını yeter teminat akcası ve 941 yılına. alt 
Tıcaret Odası vesi.kası lle birlikte yukarıda gün ve sııatl yazılı ihale günün
den bir sııat <!VVel İstanbul Bölgesi Muhasebe servisine makbuz muka.bllin-
d'> tevdi eylemeleri lüzumu UAn olnur. (11134) 

Deri Barsak arttırma ilanı . 
Türk Hava Kurumu İstanbul vilayet ıubesinden: 

Kuıi>aıı bayramında. teşkllAtımız tarafından toplanacak lrurba.n dert ve 
barsa.klannın aç* a.rttınna.SlD.a 17/12/041 ça.ı'flUllba günü baflanllf be de 
tştırtık eden zevatıça. verilen fiyat haddi IA.yıkında görülmedlğ'lnden arbtum.a 
?.4/12/941 çarşamba günü saat ona talik edllmlftlr, • 

Tallplerln arttırma lçln mezkilr gün n saatte catal~lu.ndaki ıube mer
kezine ve şartnameyi gömıek içln de tube meıicemne ve btanbul vllf.yeti 
dahUlndekt ha.va kurumu şubelerine müracaat etmeleri. dl206a 

İstanbul deniz komuta nlığmdanı 
Yıldıran motörllnde ücretle çalıftınlmak fuıere bir motıôrctı makiniste 

ihtiyaç vardır. 
İsteklllerin af8tıda yazılı vesilcalarlle birlikte Kasımpaf&(la bulunan ts-

ta.nbul Deniz Kom.utanııtına müracaatıan. - cll17b 

1 

1 - Nüfus ciizdanınm 1Jti kıt'a sureti 
2 - Askerllk temı..s veısikasmm sureti 
3 - Çallftıtı yerlere alt bonservislerin suretı 
4 - MaJdnl8tllk motörcü şalıadetnameslnln sureti 
IS - Altı aııet veSlta fotoğrafL 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kadı.köy'ilnde Rasim Pa.şa. mahallesinde Halid ağa. sok:alında. 28 - 30 -

31 No. lu arsanın ifrazı dolayıslle tanzim kılınan ve bir tara.ftan Yavuz Türk 
sokağı. bir ta.raftan Halid ağa. soka~. bir ta.raftan Bayram yert sok.ağı ve 
bir ta.ra.rtan da Meltem sokaıı Ue mahdut Kadastronun 220 inc1 ada.sına. alt 
olmak: üzere mevzii olarak tanzim ve şehir meclisinde tasvip ve Nafl.a. Ve
.kA.lettnoe ta.sdUt kılınan ve bu ada. da.hlllndeki ga.yrl menkullerin yapı yollar 
tnr.ununun 8 ncı maddesı. hükmüne göre tevhit n llras n ouyuiandınlma.
sınıı. müteda.lr plAn ya.pı yollar kanununun 3 1lncll madd~ mucibince hal
ka. UAn edilmek 117.ere Belediye merkez binası ile Kadıköy dafresinde asilıruf 
olduğu ve muta.sarnflannm tsım. ve a.dr(!slert maıam olmıyan alA.kadartara 
tebll~ mataınına. ka1m olmak ll2ıere llln olunur. (11201) 

Mi L Li 
PiYANGO 
1942 Yılbaşı Planı 
İkramiye ikramiye ikramiye 

Aded.1 Miktan Tutan 
Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
50 5.000 250.000 

100 2.500 250.000 
400 1.000 400.000 

1000 500 500.000 
4000 100 400.000 
5000 50 250.000 

50.000 5 250.000 

60.584 - Yekun - 3.ooo.ooo 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Mevcut nümune mucibince {8500) Kg. pal"§Ümen kA.ğıdı pazarlıkla 

atm alınacaktır. 
ı - Pazarlık 19/12/941 cuma günü saat 10.40 da Kaba.taşta levazım bi

nasında merkez müba.yaa komisyonunda. yapılacaktır. 
S - İsteklllerln tayin olunan gün ve saatte teklif edıeceklert fiyat nze

rlnden ~ 7,5 güvenme paruile birlllrte mezktlr komisyona müracaattan. 
(1106) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı teknllt taburu için otom.obll ve traktör maklnlsti ve 

meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara. ihtiyaç vardır. 
verUecek ilcret mikta.rlan yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliye~ 

göre 50-120 11.ra. arasındadır. Taliplerin dilekleri Ue Hava Müsteşartığııılı-
müracaattan {9310) {11054) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden: 
·İmtihanla ve gösterecekleri liyakate göre takdir edilecek saıı.Uikle tor"' 

nacı, tcsvl~ci, bakır borucu, demir borucu, akümUlAtör tnmırclsi, motörcil. 
elektrikçi ve türbine! alınacaktır. 

·aldlp gelme yol masraflan kendilerine ait olmak iizere icap eden vesa
iklerile Oölclilt deniz fabrikalan umum müdilrlüğilne müracaat olunması. 

(10852) 


