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Türk - Alman ticaret 
anlaşmasının iki ay daha 
uzatılması kabul edildi 

L. __________________ _, 

'1 Renkli 8 Harita 72 Devletin Bandralan 
320 sahıte en lüzumlu yazılar ve blr 

muhtıra defterile 

HAYAT TAKViMi 
çık ti 

Bu Joymetll ve emsalsiz takvimin takliUert vardıl'. 
İstanbul Maarif Kltaphanesi adresine dikkat. 
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Japonyanın harbe Japonlar 
girmesi dünyayı .Malaka'ya as

hir çık~~~a soktu ker çıkardtlar 
Büyük yangın dünyanın öbür 

Yansını da sardı. Şimdi Mosko- Japonlar hareketin mü
va'nın kar tipileıinde, ve Afrika sait şekilde ilerlediğini, 
Çöllerinde olduğu gibi Hong- 1 . . 
kong'da ve sakin Honolulu'da ngılız~er Japonların 
bombalar atılıyor, insanlar ölü- kaçırıldıgını bildiriyorlar 
Yor. Manş denizinde ve Atlantik 
açıklarında batan vapurlara ve Tokyo 8 (A.A.) - İmparator• 
Çarpışan gemilere Pasifik Okya- luk umu?11 karargahının tebl~ği: Ja
b. . kurb nları k t ldı pon demz ve kara kuvvetlen Mala-
osun~ ye~ a a : . . ka yarımadasına baakm şeklinde as-
Amerika ıle Japonyanın nıçın ker çıkarma hareketi yapmışlardır. 

llYllşamadıklarını, birinin öteki.n- Bu hareket gittikçe daha müsait 
den ne istediğini, onun buna ne olarak inkişaf ediyor. 
teklif ettiğini araştırmak zamam Sin~apur 8 A(A.A_.) .. - İ~gili~ 
ge •tni t' H atlayınca her umum. karar.gahı hılclinyor: Şımalı 
. .ç ş ır. ar~ ~ ' Malakaya küçük bir ihraç kuvveti 
lkı taraf, kendim haklı, karşısın- geıtiren gemiler, İngiliz birlikleri ta~ 
da.kini haksız çıkarmak için sebep rafıcdan firara mecbur edilmiştir. 
bulmakta güçlük çekmezler. Çün- Gemiye avdet edemİyen Japon as
kü milletlerin varlığım ortaya ko- kerleri, İngiliz mitralyözlerinin ateşi 
~an böyle büyük çapta savaşlara altınd~?ırlar. . ... se ... . İngılız kurmayı, dıger taraftan 

hep degıl, ancak behane aranır. İngiliz tayyarel'Crinin bir Japon de· 
liarbi doğuran şey bu ufak tefek niz teşkiline hücum ettiklerini haber 
Sebepler değildir. Harbe karar vermektedir. Japonların amiral ge-
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-SINGAPUR 

HAllllN 

BOIRNEO 
\terilince bin dereden su getirilip misi tam isabetle bir yara almış ve J nl . d faali et~- b ! dukl 

1 
. apo ann en zıya e Y uc u un arı yer en 

akla g·e1mez vesileler uydurulur. tutuşmuştur. 
gösterir harita 

Japon harbi de bunlardandır. As- Singapur'a hava akını 
Yaya el koymak isteyen çoğalıcı Singapur 8 <A.A.> - Japonların 

yaptı~ hava akını neticesinde 60 k~I 
\te yayılıcı bir milletin, Avrupa ölmüş ve 135 kişi yaralanmıştır. 
harbinin yarattığı fırsattan isti- Londra 8 (A.A.) - Coloı:nbta radyo 
fade ederek büyük emellerine en- ista3yonu Singapurun Japon tay-yare-

. leri tarafından taarruza u~radığını 
geı tanımak istememesınden çık- ve 1k1 kruvazörün battığını haber ve-
lnıştır. rlyor. 

Simdi artık dünya dövüşü ta- Siqapur 8 (A.A.) - Malaka 
l:namlanmıstır. Bir tarafta üç yarımP.daaında Sayak· da karaya çı-

kan Japonlar Kota Bahrn tayyare 
~Tihver devleti, kar.şılannda Ame- meydanına doğru ilerl~rlar. fngi-
l'ika, İngiltere, Sovyet Rusya, liz kıtaları karada ve havalarda Ja
lcozıannı paylaşmaya koyulmuş- ponlarla .ç~rpışıyorlar. 
lardır. Ne Japonyanın açıkta dur- Şanghay İngiliz mmta· 
llıası, ne Amerikanın şu bu tarih- kasına taarruz 
te harbe kanşması gibi tahmin- Tten-Çin 8 (A.A.) Japon 
lere yer kalmadı. Japonyarun te- kuVIVetleri, İngiliz imtiyaz arazisine 
caVÜzüne uğrayan Amerika, Al- girmişler, 63 Amerika ba~riyelisini 
llıanya ile de savaşmış demektir. silahtaı. tecrit etmişler, aynı zaınıı:~
b" . · . , . .. da lngiliz - Amerikan menfaatlerı-

Undenben Ing-ılteıenın duşmaru nin kontrolunu deruhte etmişlerdir. 
Olan Japonya Rusya ile de harp Yang-Ku, Taku, Şingkuangtao ve 
halinde sayılır. Şanghaykuvan'da da huna benzer 

Japonya ne Amerika - İngiltere hadiseler olduğu haber verilmekte
harbinin Uzak Sark' ta vereceği d.ir. 

Deniz 

Japon 
tayyarelerinin· 
hücumları 

Oahu adasında Ame
r~an zayİab 3000 kiti 

Vaşlnton 9 (AA.) - Japonlar Hawai 
adalarına havadan taarruz etmiş
lerdir. Honolulu'da zayiat mühimdir. 
Oahu adasında 1.500 ölü, biri o kadar 
yaralı vardır. Japon tayyareleri tay
yare gemilerinden uçmuşlardır. De
niz harekatı başlamıştır. 

Japon tebliğleri 
Tokyo 8 (A.A. )- İmparatorluk u

mumi karargahının tebli~ine göre, 
Slngapum karşı çok muvaffakiyetli 
bir hava. ak.mı yapılmıştır. Wak~. 
Guam, Davao adalarına yeniden ta-
amız edilmiştir. 

Fllipin adalarına. yapılan taarruz
larda İba üzerinde 40, Clark.field üz.e
rinde 50 düşman tayyaresi düşürül
müştür: İki Japon tayyaresi kayıp
tır. 

neticeleri kestirmek mümkün de
ğildir. İki tarafın, herkesçe bili
nen, kitaba geçmiş kuvvetlerini 
hesaplamak ise yaramıyor. Nete
kim, en keskin askerlik mütehas
sısları bu harbin başındanberl. 

Rarpta ve şarkta, hep yanıldılar. 
'.Bugünkü harote rol oynayan bi
linmez kuvvetler, açık hesaba gir
l'nemiş silahlar, ve yiı'mi yıldır 

muharebeleri Nevyork 8 (A.A.) -Associated Pres
s'in Honolulu mümessili Honoluluda 
paraşütçüler görüldüğünü haber ver

Bir Japon tayyare gemisi, mektedlr. Fillpin adalarına da. Ja· 

2 A .k mı·sı· pon pafa§ütçülerı indiği bildiriliyor. 
ve merı an ge J 1 b. d • ı 

b 
apon ar ıra ayı ışga 

atmış t • l e mış er 
Nevyork 8 (AA.) - Colombia rad

yosu, Paalfikteld Wa.ke adasının Ja
ponlar tarafından işgal edlldiğ'lni ha
ber vermektedir. 

lngilizler 
·Sidi Rezek'ı 
geri aldılar 

Tobruk.taki kuvvetlerle 
yenide~ İrtibat tesis edildi 

Kahire 8 CA.A.) - Orta. Şark İngi
liz kuvvetleri umumi karargahının 
tebliğinden: 

Bütün harp bölgesinde tazyiklml~ 
devamlı olarak ziyadeleşmektedir. 
Tobruk cenubunda ve Elıidem istika
metindeki düşman mukavemet mer
kezlerine şld~tle taanuz edilmekte-
fil~ ~ 

Sldl Rezek ve Birelhamld etrafın· 
daki bölgenin şimdi tamamen düş
mandan temizlendiği sanılıyor. Bo 
bölgedeki İngiliz savaş müfrezer~~rı 
çok faaliyet göstermektedir. Bu müf
rezeler Sidl Re:rek'de muharebe mey
danında. Almanlar tarafından tıerke
dilmiş, birçok malzeme, telsiz telgraf 
cihazları ve 18 modern tank bulmuş
lardır. 

Bu muharebe eşnasında. düşmanda 
kalan toplarımız da geri alınmıştır. 

On birinci hüsar alayının zırhlı o
tomobil müfrezeleri bu bölgedeki ha
rekAt esnasında Tobruk gamioonu 
müfrez.elerlle irtibat tesis etm.Lşler

dlr. 
Sidi Rezek'in birkaç kilometre ba

tısında aç düşman askerlerinlden mü
rekkep küçük gruplar bulunmuştur. 
Esir alınan Alman asker döküntüleri
nin mlktan şimdi 150 Y1 bulmuştur. 

llıilletlcrin bünyesinde toplanmış Nevyork 8 (A.A.) _ Bir radyo 
gliıbüzlük yahut çürüklük unsur- haberine göre, Honolulu açığında 
landır. Topyekun harp kabiliye- bir Japon tayyare gemisi batınl~
tinde cepheler kadar cephe geri- tır. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leri amildir. Japonya, bu bakım- Nevyork 8 (A.A.) - V~chy ra.d: 
d .. ıyosu: Pearl Harbour açıgında iki 

an, meraklı gozlerden tamamen A .k · · · b t..,;::... h her 
• • • A • merı an gemısının a •'6• a 

gizlenmış, me<;hul bır alemdir. verilmektedir. 
Bizi, bu yeni harbin Avrupa Vqington 8 (A.A.) - Birle§ik 

hareketleri üzerindeki tesirleri Amerika eski bir zıdılının ve bir 
alak:alandınr. muhrihin battığını ve Pearl Har

Japonyanın Uzak Şark'ta ve 
l>asüik Okyanusunda yapabile.. 
ceği işler yahut uğrayacağı akıbet 
ne olursa olsun, kabul etmek lA.
Zundır ki bu üçüncü Mihver dev
letinin kavgaya karışması, Avru
Pada İngiltere ile Rusyamn yükü
llü bir derece daha ağırlaştırmış
tır. 

bour' da bir çok tayyarelerin tahrip 
edildiğ:.ni ve bundan haıka bir kaç 
harp gemisinin hasara uğradığını iti
raf etmektedir. 

Tokyo 8 (A.A.) - Japon bah
riyesinin resmi tebliğinde Ohahu 
ada.sına karoı Japonlar tarafından 
yapılan bir taanuz neticesindıe iki 

( Denmı sahife 2 aütun. 6 da) 
....................................... 

İngiltere ve Rusya için harbin şı koyacak, hem Amerikaya yat· 
tlikenmez kudret kaynagı olan dım edecektir. Nihayet, Japonya-
Amerika, şimdi bizzat yeni ve nın harbe girmesi. Almanyanm 
kuvvetli bir düşmanla pençeleş- Rusyadaki yükünü hafifletecek 
tnek rorundadır. Japonya ile durumlar yaratabilir. 

SABARgj TBlıSBA Elı AB 

· Japonlar San Francis-
Filipine asker co'da tehlik 

çıkardılar 

Manila'nın Amerika ile 
irtibatı kesildi 

Nevyork 9 (A.A.) - B. B. C.ı 
Japonlar Filipin adalarından bir kıs
mına., bu arada en timaldeki Luzon 
adasına aske rçık:arnılflardD'. Fil.ipin 
adalarının merkezi olan Manila'nm 
Amerika ile irtibah keıilmittir. 

Dün aktam Manila'ya yeni hava 
hücumları yapılmaştır. Yüzdeaı fu
ta ölü ve yaralı vardır. İba adasm

' da da 120 ye yakın ölü ve yaralı 
bulunmaktadır. 

I Nevyork 9 (A.A.) - .... B. C.: 

1 

Japonlar Pasifikteki Avustralya 
adaları.na bücwn etmişlerdir. Bu 
adalar zengin fosfıııt madenelrile 
meşhurdur. 

Vicby 9 (A.A.) - O. F. 1.: 

ı Japon tayyareleri hu gece Filipin 
adasında Manille limanına, Mac 
Kinley Üstıüne, hava meydanına, tel· 
siz istasyonuna hücum etm.işJerdir. 
Malaka yarur:adasında muharebıe 
devam ediyor. 

Manille sularında 1 Amerika rıak• 
liye gemisi batınlmıştır. 350 ki~i bo
ğulmuştur. 

Tayland'da Japon 
ileri hareketi 

işareti! 

ir çok tayyareler fehre 
yaklaştılar, bomba 

atılmadı 

Nevyork 9 (A.A.) - B. B. 
C.: Dün gece ve bu aabah San 
Francisco'da hava ~blike ifare
ti verilmittir. Birçok meçhul 
tayyarelerin fehre yaklaştddan 
görülm\işse de hücum olmanut· 
br. 

~ .J 

Moskova'nın 

zaptı ilkba
hara kalmış 
Alman sözcüsü, soğuk
ların askeri harekab 
durdurduğunu söyledi 

Londra 9 (A.A.) - (B.B.C.) Berltıı 

radyosunda Alman sözcüsü Moskova'-
Bangkok 9 (A.A.) - (B.B.C.> Ja- nın ilkbahardan evvel zaptedilemiye-

pon kıt~!arı Bangkok'a ve TaylAd'ın eeğlni söylemiş ve demiştir kl: .. an 
diğer muhlm merkezlerine ya~- havalide kış vaktinden evvel ba.şla-
yorlar. .mıştır. Askerlerimlzi Rusya kışının 

Singapur'a yeni ve soğuklarının şiddetine maruz 
taarruzlar bırakmab lüzum yoktur. Leningrad'

da şiddetli soğuklardan askeri hare
ket durmuştur. Burada petrol bile 
ooıunuştur. Askerler donmak ve yere 
yapışmak korkuslyle oturmamakta
dır ... 

Sinppur 9 (A.A.} - (BB.C.) - Sln
gapur dün 3 defa tayyare hiicumuna 
uğramıştır. Karada Kota Bahru mın
takasında. ve tayyare meydanı böl
gesinde hareket devam ediyor. 

Lindberg 
diyor ki: 

Silah kuvvetile hücum 
edildi, bizde silahla 
karşı koyacağız 

Nevyork 9 (A.A.) - (B.B.C.> Ame
rikanın harbe ~asının aleyhin
de olan meşhur tayyareci Llndberg şu 
beyanatta bulunmuştur: Sllak kuv
vetiyle bize hücum edildi. Biz de slifı.h 
kuvvetiyle karşı koyaca~ız. 

Muharebeler 
hakkında 

son haberler 
_Oklahama zırhlısı, biı: 

muhrip battı, birçok 
küçük gemiler 
hasara uğradı 

Londra 9 (A.A.) - B. B. C.ı 
Japonlar dün Şimali Malaka'ya u
ker çık.annağa tetebblil etmişler, 
Tuyland topraldanna gimıişler, 
Hong Kong' a ve Filipin adalarına , 
bava bücumlan yapmııılardır. 

Fakat başlıca hava daı:besi Ha· 
wai adalarında]..· üslere kartı idi. 
Burada Amerik~ zayiatınan ilk un· 
Redildiğinden daha mühim olduğu 
mılaşılmıotır. Eski Okla.hama zırhlı· 
sı albura olmu"' bir muhrip havaya 
uçmuıı, birçok küçük gemiler hasa· 
ra uğarmı~ır. Tayyare meydanla
nnda bulunan tayyareler de mühim 
hasara uğramışlardır. Tamir için ve• 
sait gönderilmiştir. 

Bir miktar Japon tayayrea.İ ve 
d.!nizaltısı imha edilmiştir. 

Londra 9 (A.A.) - B. B. C.ı 
Singapur' da neşreailen ıleSmi teb
liğde Malaka tyanmadasım Taylan-

! da bağlıyan dar berzelıta karşılc 

muharebelerin devam ettiği bildlli· 
liyor. Malaka müdafileri hazırdırlar. 
2 Japon gemisine ay ışığında bom• 

Londra 9 (A.A.) - CB .B C.l Mosko
va'mn 160 kilometre şimali garbisin
de Kallnin bölgesinde Almanlar bü
yük zayiat vererek Qekilmeğe mecbur 
olmuşlardır. Ayni bölgenin bir rnın
takasında Almanlar bozguna u~tıl
mışlardır. · 

Kubişe!'ten gelen haberlere göre 
Moskova'nın cenubu garbiI,inde Na,.o
fomisk nuntakasında Almanların teh
likeli bir ileri hareketi tayyarelerin 
yardımiyle akim bırakılmıştır. Tayya
reler iki gün mütemadiyen Almanla.n 
bombalıyarak çekilmeğe mecbur et
mişlerdir. 

Sovvet tebliği 
Moskova cephesinde 

birkaç mukabil 
hücum yapıldı 

Londra 9 A.A. ) - Gece yansı Moır 
kova'da neşredilen Sovyet tebliği: 

iıkımnunu 8 inci günü askerimiz bü
tün cephede düşmanla carpışrnıştır. 
Moskova cephesinde birkaç mıntakada 
mukabil hücumlarla Alınanlan birkQ.9 
mevkiden tardettik, düşmı:ı.ı:ı.a insan
ca ve teçhizat itibariyle kayıplar ver
dirdik. 

Libya'daki 
muharebeler 

Halfayadaki Mihver kuv
vetleri esas kuvvetlerin
den tamamen ayrıldılar 

Londra 9 (A.A.) - (B.B.C.) Libya.'
dakl muvaff:ı.kıyetll muharebeler de
vam ediyor. Britanya kuvvetleri 
EH!.dem'den Bl.rilgobi'ye kadar harp 
sahasına tamamen hB.kimdirler. Hal
faya mmtakasmdaki düşman şlmcll 
esas kuvvetlerden tamamen ayrtJmıı
tır. 

Çin' deki muharebe 

harp, havada ve denizlerde ola- Bütün bunlar sulhu uzaklaştır
cağına göre Amerika, bütün de- mış, dünyayı tam bir çıkmaza 
niz kuvvet ve vasıtalarını kendine sokmuştur. Dünyaya bulaşan 
hasretmeye, yeni fabrikaları ku~ harbin, şimdilik Türkiyeyi doğ
l'Ulup istihsai artıncaya kadar rudan doğruya ilgilendiren neti
tayyarelerini kendi kullanmaya cesl, iktisadi vaziyetin bir kat da· 
lnccburdur. Bu suretle Amerika-ıha zorlaşması olacaktır. Deniz 
l'lın havalarda ve denizlerde İn- yollarının daralması ve güçleş
giltereye ve Rusyaya yardımı, za- mesl, ticaret münasebetlerinde sı
l'Uri olarak bir müddet duracak, kıntıyı arttırabilir. Ona göre ted
Yahut azalacaktır. İngiltere ise, birlerimizl şimdiden almalıyız. 
donanmasile hem Japonyaya kar· Necıneddin Sadak 

Pasta -Seııi neden ya.şak etmediler arkadaş, sen lük.a değil misin).. balar ablmış, bunlar atetlmmişler· 
dir. Japonlar, Şimalt Malaka'da 3 

İpek. çorap - Belli değil dostum, erkeklere ıorarsan liiksümJ ka- tayyare meydanına hava akınlan 
dınlara ıorara~ zaruri ih.t.iyaçlarc!a.uJ. •• 1 apmıtlardır. Huar azdır. 

Tokyo 9 A.A.) - (B.B.C.) Ordu söz
cüsü dün akşam şu beyanatta bulun
muştur: Pasifik'teki muharebelere 
rağm.en Çinde harp büyük şiddetle de· 
vam edecektir. 

.-;- Bu sabahki telgrafların 
dovamı 2 nci aahifede 
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BU SABAHKi 

TELGB.A.FL•B 

B. Churchill'in 
nutukları 

Geceki 
Tayland 

Japonya ile 
anlaştı 

Japon kitalari bir kaç 
noktadan karaya çlltti 

ve Da Sabahki Haberler 

Uzak ıark muharebesi 

Jaoon Başvekilinin 
beyannamesi 

Amerika kabul edilemi
yecek teklifler yepmış 

ÔDüınibdeki {günlerde Tayland - Burma Tokyo 8 (AA) - B81vekil ge-

Japonyanm 
cevabı 

8. Roosevelt'in Japon 
imparatoruna gönder• 

diği mektup 

L--~--dunda muh-ebeler beklenebilir neral Tojo, Japon milletine bit&bıcıı Toldıo il <A.A.) - J'apon Hariclı' 
IMIUU c .. · radyo ile netredilen beyanatında Nazırlı~ 26 sonteşrln tarihll Hull DO" 

c Yeni muharebenin ıöy)e demiıtir: tasına verilen J'apon cevabını mu?ı-
. . hakkı d Tokyo 8 (AA) - Japon .a.. D!- ) A _ - - J ...... biZ muhtua. ~ neticeal D a '-'-rat bürosunun hildir..lU.iDf: ..me, Aauıdb • ~ıt.esıe De J'apoııJa yalaka yanmada.sına. çıkan1an <w etik ~ika. aponyaya. · _ 

ok oa ~ .~- ~ nvvetler sa.hlld.e bulunuyorlat. Ja- hiç ibir zaman b'bal edr1em.iyecel: Japmı hilk~etı, bundan aonra. :;ı ıüpheye mahal Y tur• ~~n, ~~~!L~~...._~~ :r~:..,:r~ .,: ponıar hareketin muvaftaldyetıe tekfifkt yapmlJbr. Md.elı, ,J.pon pılacak müzakereler yollie Blrl_._ 
llCQ JÇM ...-,....U. TIDIUDDCllh• Clllr cnwaır ! O --- ..._..__ hl......J. ...ı,.,.. _..l~hll +-"'-'er ı.e ~apon- ı_ et) • • Çinden -JM • Ame.lt& ile blr anlaşma. h~le ıt-

_1_ ~'-~ B .uı)a · •-- •&, - --~ --~ ....,,.a.m ... _ '.......,.w a.UVT erımn .,_mesa. meatnııı imklnsı2ı olduğunu 90ylemeı-
Londra 9 (.A_A.) - (B. B. C.> B. ~ aıd..-u.._..,..u, u .. ~ mac.ı~ abılu PP"'lller ..... land topl'aık- lan1an tık kısı:nınm pmlleı1ne çekil- Nankio Çin hiiktmetin.in: talumna· teclh!. Muhtırada, Harlclye Ma.zırı S. 

Churchlll dün Avam kamarasında bıace Japoıı Jatalan busün öiledea :ı.-a" ~liA bulımdu,iu Ma.- bir twrrynR\. mat:inell tüfek mumı ve nihayet iiçlii paktın ipte.- Hull tarafmdan 26 sontefrinde yapı
eöylediği nutukta demlştir ki: cJapon- 90Dra Siyam topraklannda h~e ll9ıa Jlllll'"""'8mtı& MIEııır ~ aieşi altında buluMlllaJı.u bDdirtyor- lini ietemiftir. Eğer JapoDya bu tek- lan Amerlllan tekllfierinln kabul edl-

UnJ&i khulleaaapnldanı. mTaış a~azır~ ~~~S (AA) - Si-.."' hü· !t =~~~ ~ 1öntimiedekl giinler za.rlmda bu lifleri )umul etmit o~dı itiban or- lebllir blrka9 noktayı ihtiv& ettiği 8Ö:O 
~ua .,- ~ ~ • .,,.. kada H».e- Hindbtan'm tadan kalkacak "e Japon impara- lenmekted1r. Bu notalar, müteka. 

mura.hhaslanna mllza~erelerl uzıa"° Jalmeti Japon btalaraun Siy.mın NRı&e Mııte-·llerdlr. mınta oıa.n"Bur:m& ile Tayland hu- tmluiunuıı mevcudiyeti tam bir tıeb- kredllcrln mevkuf tutulması tedbir" 
mnk lçln talimat verdi. Içlnde en lrud- cenul:Junda 'bir kaç 8ba&eii)t ncılta- 111.~ taarruızana $&.3"1U1 a.dala.r- devamı olma6ı beklenebi- likeye girmİ§ olacakh. lerlni ortadan kaldınnaRu matuf nıil-
rctll harp gemUerlmlzden b&Zılan da da maya çıktıklanm bıidiımıekte- dan en mMtlmml cDiinya cenneth dudunda ç&rplflll& • tekabll bb.ı anlaşmayı, yen Ue dota" 
bulunan 17 gemlmiz zamruunda U~ dir: dlpe tanııwnlf olan Hal'ai ad&J&ndır. Hr. Japonya, betenyete bafk.a ~lar ai"a8ındaltl. kambiyo nlsbettnin tesbl-
Şark'a vasıl olmuştur. Uzak Şark.'takl • <Bu adalamı m""'ed Bmoaı:dude. hll- Dün but deniz muba.rebelert oldu- tattırmaktan kaçınmak -ve barlfl tini Çln'dekl memleket ha.ricl hak• 
muharebenJn neticesi hattmda ~ • ar m4Mııv"t. Barara J)8ı!a§ütçüler tınıdan behsed.11n1Jttl. hkat bun- muhafaza cdeıbilmek iç.in büyüle sa- ıa~ ilgasını ihtiva. eden tıcaretle aıA· 
heye mahal yolrJ,w'. Dünya n1l!usu- Pariste yaa.ı ,de tDdftııildlltl blld1rtlmektedlr. Ayni lann da.ha ziyade tayyarelerle deniz hır gösterm.i§tir.> .tadar noktalardır. Bununla. berobel'• 
nun beşte dördü bizbn tara.fmmıda- ~il zmmaBda 1'iüpkı adaları da. taar- kuv?etlerl arasında. olduğu ve 1ki ta- Batvekil general Tojo, zaferi ta- Amerika. notasında. Japonya'nın 4 se-
dır. Evvelce ihtizaz ed-en b~ J41bınız SUl•kaSdlar ,rua 1Jl'ra,mJ§ '1ll) bUl'&f& da parqü~ll nı.tın donarunalannm hen1iz ~- MU:uk ettinnei: için biitiin Japon ne katlandığı fedakarlıklaı: ve çı.ıı 
VardL Şimdi alev çıkaran. lfliımm !DdMlmtplf. ma.cbklan tahmin edilm.ektecllf. milletinin rnııtaaperverliiine müra- meseleetnın J'aponya'nın mevcudiyeti. 
vaıdır. İstikbalde bütün dünya tm::::ı- Aadalara. kalS hareket ya.pılırten Vlchy radyosu ikl Amerikan zırhlı- caat, kalya Ye Alman ile olan it- ıeret ve prestiji ~in bir tehdit tef"' 
de hür tnsanlan aydınlaatcak ışıtı- 11ec>on gendleıtnden Tayland (Sla.m.) .smm b&ttığmı h8l>er 1"8!'m.lıJttr. Bunu tifaktan ve Mançuko ~ Çin n Ja- lcll ettl.ğl keytlyetl tam.n.meıı :mesıd\~ 
mız ofacnktır.» H lk 17 d abfttne.,.. ~zamanda Bmqpunın 1;&y1d edecek :mal6mat ,-oktur. Diler . . . _ geçiliyordu. 

B. Churchlll dün gece işçilere hita- a saat en 80DI'& bdJıandntU ....... ~a na- taraftan Blngapur a.Çlklannda bir ponya ıı.rasındakı ı>: munaad:ıetler- Japon muhtırası, Uzak Şarkta Bil" 
ben blr nutuk söylemif, hür inlanla.ı sokağa çıkamıyacali ar çıbnlmıŞU'. 8lam Jmwetıeri .Japon fnosuna ~lerln hücu• den aynca memnunıyet beyan et- ıeıtk Amerika. ne Büyük Brtlanya. ıa-
blrliğinden bahsederek ltçDer1 daha. lasa bir mubıwwwtbeıı .:ntD. abell ettiği, Amiral gemhıtnln yara alarak miJtir. rafından alınan ve Çin ııe Japonyt 
fazla çalışnuığa davet etmiştir. ~- .Jepxıya ne Blam. ara- tut~ğn ve bir J'apon tayyare ge- arasında. her türlü sulh nkdine mA.ni 

Ankara 8 (Radyo Gazetesi) - B. Parla 8 ~) - c.nan.i,.. P6'- mıda bir anlafm& oldulu'" Btam'ln mtmıtn batırıldığı ~r. 1•• k • ki .A b olduğu glbl, J'aponya'nın tarld ASfl 
Roosevelt bugün kongre &ıünde bil' zar günleri Paris'te .Alma.n ordusu Ja.porı askeıtertne geçit veıeeetl bll- Fakat bunlar da henb tıeeyyftd et- Ur 1 n a 1 lle Fran.sız Hlndlçinislnl yabancı tal" 
nutuk söylemi§, harbi kabul etttğlnl meoauplan aJeıyhlnde iki yen! ""'tvd dlr!!uektedJr. mem}ftlr. yıklardan ve tehdldlerden kurtar-
"te donanmaya harekete geçmesi em- daha yapııalfbr. Bu su!k:asdlar ne- mağa matuf Uzak Şarktaki kendi esa.9 
llnl verdiğini blldlnnlş: tlces1nde Pllitıl as1terl l:umande.nbtı Tu·· rk Alman N y k T" slyasetlnl tahakkuk ettimıes1ne de 

clnponya bir taraftan 8Ulh mllzake- ~· emrt vennlfUt: - ew or ımes gaze- engel tefk1l eden durumu, bcllrt~-
telerl yaparken diğer taraftan bizi ı tıtt&nmı tarihinden 1Ubaffıı bü- tesinin bir makalesi ten sonra, Birleşik Amerlkn hilküme-
Tiırmata hazırıanıY<>rmu.ş. Harp ne um lollantaıar, her nevi ~ atan ~· ... UnU tının Felemenk Hindistanı hüklııne-
udar uzun sürerse .tınriin .Ja.ponyaya dllttnlar, bütün gece m.6este8elerl, R~ Anlafıtlalarm. tasdiki tini blr zamanlar, araz1sl Japonya ıa-
eeza&ını vereceğiz. deml§tir. bMDn alJM!nalu ?e bMiln tiyatrolar h kkı d ki J"'vih Nevyork 8 (AA.) - Re;s Roo- rafından tehdld edlldlğl zannını ver-

Nutuk çok alklşlanmı,tır. Birçok saaı 1'1 de ~acütır. a n a a. a ae,,elt'in harici siyasetini takviye mek surctllc J'aponya'ya karşı düt" 
hattpler Japonya aleyhine ttddetU Be!ne departmanı halkının mat Parti grupu encümeni Mecliae verildi için Amerika - İrlanda müdafaa ko- manca blr vaziyet almaen, sevketınlf 
nutuklar söylemlş]erdlr. 18 ne 5 aıtaa aoka.tta dolaşmaları ya- dün de müzakereye miteei tarahndan imza toplanması olduğunu söylemektedir. 

---- M.ktlr. Yalnız husmt m~ ha- J.•-- ,__ ld- 1_ ı Bununla. beraber, Japon bilk(ımet!. A •k A b da d etti• ...;L 8 (Tel~ .. -'-) _ 9 birinci- ve ....,u ~i Rober Ko lef in men a, vrupaya arp mll bulunan kimseler bu yasağa - evam A ... ::ıra ~uu.... •• . • c F C d 
1

A

1 
.k banş arzuslle hareket ederek müza-

alz • .. d kt bil değjld1r. Saat 18 ile 5 arası evle- t.eşrlnde Almanya. De akdedilen tlca- Amum~~~ rBeı;n1 --:·ı. 
0
· ~~~I e a .e~ kerelere devam etmiş, takat Washtng-

m emesı gon erme e ııtn pencereleri tapalı bulunacaktır. Anbn 8 <Telefonla.) - Bu sabah ri mübadelelerin tanzimine dair an- merua ır "'>',.., evıe:ı: er rCJSıne ton hükftmeti da.ha bu müzakerc}eriıl 
devam edecek '11etro ?e dlter nakil vasıtalan uzak saat onda Parti ll'UP encümeni B. laşmıı.Iar tasdik edilmek üzere Büyük tevdü müna11ebetile, New-Y ork Ti- bidayetinde zerre kadar feragatte bu~ 

Londra 9 A.A.) _ (B.B.C.) Ame!t- mesafelere giden trenler harlç olmak Recep Peker'ia. ııel.slilinde toplanarak Millet Meclisine verllm1§ılr. 31/Mart/ mcs gazetesi Türkiye nakkmda neı- lunmamış ve isteklerine en küçük bir 
ta Japonya ne harp halinde ohnuı- flMıoe ayni matler zarfında 1~Iemtye- Mllll Konmma lııııuıımuııu tadil edecek gf3 tarihine kadar mntıeber bulunan rettiği bir mahlede ıunlan yazmak- değişiklik yapmak istememiştir. 
na' rağmen Avrupaya harp ma1zemeal cetıer.dtr. Bu tedbtriere muha1Pfet lAyihayı h"ıt\zakere etmiştir. ~üznke- ibu anlaşmalaro. namran, Almanya.ya_ tadır: 8. Roosevelt'in mesajı 
göndermekte devam edecektir. ~er, flddet1e eezalandınlacaklar- rede Zllaat, Mlltt Müde..faa Te lktısad 96 milyon Urahk mal verecetız ve bu <Türklerin bu son yirmi eene zar- Wıbington 8 (A.A.) - B. Roosevelt. 

~· Vekilleri de lluır bulunnu1ı1lardır. kadar mal atacat& fında tahakkuk ettirdiii inkılaplar, .Japon imparatoruna göndercıı11.-ı :rne-
.l!!nc6men JWlll (bugiln) ll8balı t.ek- d"' "h" · 1 k E 1 6 Harp ilan eden 

devletler 
Çin, Almanya ve ltalyaya 

da harp ilan etti 

r.ır toplanacaktır. Mecliste müzakere ve u:ıyak'Jtardı _ının en para aay a arı- sajın metnin i n~şrctmlştır. Epey uZUf! 
nı teş ı e ıyor. olan bu vesikada Cünıhurrelsl, bu. 

Vekiller heyeti toplantiıi kabul edilen layihalar Bu ülkedıe yapılan ihtilll hareke- müddettenberl Birleşik Amerlka.'d' 
Ankaraı 8 (AA) _ Vekiller ti, hem zeka ve fikir mahsulü hem, lnldpf eden vaziyeti tedklk etmek~ Ô~·e Ankara s .. CA~.) - Büyük Millet ukeri mahiyette muvaffakiyetlerdir. ve bilhassa Hindlçlnlyl bahis mcvzuo 

Heyeti bugün saat 
12 

de bir toplan- Mecllsl bugu.n ~rklye - Almanya ara- Bu sureti..:, yalnız felaketin hüküm eylemektedir. 
b yapmııtır. sında tlcart mübadelelere mütedair .. d ...... ldı" b" __ _:ı_ T .. _._ Ciimhnrrelsı dlYor kl: «Böyle bit 

uh aur ugı... aanı gı ır Z&millllKNI, uıı azı t d ed Fili in d 1 Doğu cephesinde m a- Telgrafla yemin eden 2S/Temmu.ı/94-0 tarlh11 :busu!f anlaş- milletinin ruhuna büyük bir ümit :ınl.~. ~~en~ezıiın~~d~ 

Alman 
tebliğine 

rebe, Ruayanm kıt celepler ;:n:u!1n a~~;·~ t!,~~:S- ı:; t~umu llfllllIDlfhr. T~rkiyenin_ en Malezya'dalı:I ve Tayland'dakl ahali ne 
Vaşt.nrton 9 (A.A.) - Ayan mıeells1 ıldimine tabidir Mattan okluğu üzere tetırlmJzde devlet memnrları a.ylıklannın tevhit 1!1umtaz. adamları, bugun bu mıl}e.. devamlı surette, ne gnyrt muayyen bbl 

112 reyle ve lttl!akla, mebu.san mecllsl bulunan biltün celepler et tştnde 1ht1- ve tea.dülün:? dair ~ .sayılı kanuna. tın b8fında bulunuyor ıve memleket· müddet için bir dinamit fıçısı üze-
1 reye ta~ 388 reyle Japonya.ya. barp Ur yapmıyaca.tıarma. dair vaıı Te ek kanun 11\yihası ne İstanbul ttnl- lennin menfaatlerini, kendi ıahısla· rinde oturamazlar.11 
Dln edilmesine karar vermJftlr. B. B..ıia 8 (AA) - Bugünkü Al- Belediye Rebi doktor B. Lfttft Kırdara vers!teısinbı umwnl milvazcneye alın- nnın dııüma üstünde tutuyorlar. Hiç Mesaj, §Öyle bitiyor: cBu h:ı.Idıd 
Roosevelt harp flAnı kara.rnameslnl man wnumi karargahının tebliğin- namuskn fiBerine }"emin elimlşlerdl. mamna dair olan 3694 ayılı tıuıuna ıüphe yok ki, Türkler, daha iyi bir buhran içinde bizzat benim de yaptı
hnzalamıftır. Amerikanın Almanya Te de ezcümle fÖyle denilmektedir: ~e buhmmıyan baz.t celepler et kanun lı\ythasınm iklncl ve tabU- dünyada yaflll1lağa ümit eden ve tım gl:bl bu lı:arankk bulutlan da-
ttalyaya'da harp llAn etmesi muhte- Oog"u c~ ... ..;ftde'-~ muhuebe de t.elgra.tl& yemhı etmektedlı1e:r. yet muamelt\tından alınacak harçla- hürriyeti sevenlerin hep~inin aevgı· ~ıtmak çarelerini düşüneceği. ümldl.Ie 

idi .,.., .. ~~· - §U anda maJesteleme müracaat edl-m~n~ra 9 (A.A.) - <BB.C.) İngl.1-~ böyle Ru.yanın kıt ~limine Şimdiye kadar gelım yemin t.eı- ra dair I~O sayılı b.nunun 8 inci ve aempatisine hak lı:azanmıılardır. yorum. Eminim t1 her ikimiz yaln!S 
tere Hollanda Kanada hftr Fransa., talıi bulunmaktadır. Cephemn bfi- gratlan on beşi bulım.J,ftor. maddesinin de~1şt.l.rllmesine ve Y07.Cnt Türk milletinin ümitlcnnin boı çık- kendi büyük memleketlerlınlz ahalisi• 
Kosiartko HaYtl Hood~ san anı- yük bir kısmında halen mevzii mu- Amerika Hariciye mebusu Brrn İç&ün Alm.'Ulya hak- mamasını temenni etmelidir.> nln menfaati namına değil, civar top-

, ' • c.. __ ...ı_ -1 bn kt- :ı• Dü kmdakl kanun mı 20 lncl maddemnde raklarda ..,.,.ayan be""riyctin m--"tador hilkiimetlerl Japonya.'ya harp naPCıDC er caqan e e eaır. t- N 1 • ,, . ..,. "" "" 
DAn etmi4lerdlr. Mebilı:a'nm da harp maııın bab Kınmda yapmak ietedi- azırmm SÖZ en yazıl: mecburi uzatıı1DM1nn dair ka- 8" b faatl namJna ananevi dostluğumuzu 
DAn etmesi bekleriY<>r· Avu.sıra.ıya. ği bir mraç tqcbbfuü akim kalınır Ne.york 8 (A.A.) - Japon· mm llyihalannın blı1ııei müzakerele- ır Ç&VUfUD rüt eıinin ihya etmek ve dünya üzerinde bun• 
bugün harp ntm edecektir. br. Donetz lıavzaaında, İtalyan ve lann Amerika notaaına eon cevap- rinl ynpmıştıt. iadesi isteniyor dan daha fazla ölüm ve hnrabi vücu-

Çln, .Japonya, Almanya ve İtaıya'ya. Almcı taarruza •eni teraltltiler kay- lan hale.kında Hariciye Nazın B. Ankara 8 (Telefonla) - Bir katil da gelmesine mi\ni olmak vazıresııe lıa ll"- ı-+•· "- " San Francı· ...,.o'da miilı:ellef bulunuyonız.11 rp AU etm '1...... MlSlll ve hw. Yu- detmiftir. Pet~bourg keaimintlıe Huli '"' sözleri aöylemi§tir: """ cürmünden 20 ay hapse ve rütJJeslnln 
nanlstaıı Japonya ne dlpkmatık mil- Sovyctleri.n yeni çıh} te,ebbüaleri cBütün resmi hayatnnda. m~fur tedbirler alınma.sına ına.hlı:Qm edilen ÇaVUf E- ---
nasebetıertni kestiler. biç bir neôce vermemifti11.. yalanlarla bundan daha fazla dolu mln ÖZÇelik hakkında. Mllll Müdafaa. Ask e r 1 e r 

Meveimin ıiddetine rağmıen Al- ve La.kikati bu derece muazzam öl- San Franaisko 8 (A.A.l - Belediye Vellletniice bir lft.yiha hazırlanarak 
Kınalıadada yangın maD aava b""et)eri çok faal olmat. çüde tahrif eden bir ıveai.lı:a ula reisi B . Rossl, dfin akşam San l"mn- Meclise gönderilmiştir. Bu IAyllıa ile 

Kmalıadada Narçiçeği aokaiında dG,manın uker ve malzeme toplu- gönn'edim. Öyle ki, bu küre üzerin- ~koda fevkalade aiıval mm etm~tır. ~~ıtı~~~l;e: ~~=nve = 
Dimitriyıe ait 69 numaralı evde dün lukJannı bombalamıt ve Moskova de, her hangi bir hükumet ağzından Butün grevk?re derhal nihayet vertl- dJ.c;l.nden istifade temin edilecek bir 
l'f:Ce yl.llgın çıknut ıve w tamamen ' etrafındaki demiryollar•n bir çok l bunlan~ i§itilebileceğini, b~~e ka· meslni istemiş, milttehlt blr cephe vaziyette bulunıruuıı dolaywlle ritbe-
ıranmııtır. yenerde buara airatmıthr. dar lı:atiyen tasaTVUr etmemıştım.> !&temıek lüzumunu ileri stimıftftilr. sinin iadesi lsrenmektedir. 

Y aphracakları vekalet
namelerden hiç bir harç 

ve resim alınmıyacak 

ET B..&DBR! aeyi aevmiyeeeğim. Sendeliyordu. mitken fimdi böyle bir tqehbn.te Ankara 8 (Tele!onla) - Hamı- ,e 
c- Bana o auikutı tertiplediği. Fahreddin onun koluna girdi. bulunmuyordu. Fahreddin-. kadı· ya aeferde silah altına davet olnna!l 

Diz akpm. ae diyordum. bilir mİılİ- Uzaktan uzağa kendilerini tak.ip nm uan uzadıya anlattıklarını dm- muvazat n ihtiyat erlerin husuat .,. 
DİE) eden, bu hareretli konuımayı , bu liyor, .CSze ka11fmıyordu. 1& ıeaml her tilrUi lflerfnide kendile• 

cDenizin aalanna kadar sittim. yan kucalr.lqmayı seyreden cAt- cAtmaca>, fena balde kmyordu: l1n1 tem&IJ etmek nere bir nltll bırak· 
n_.______ V ded" L· k di '- _ı,_ Ani la ..!!- d maJan lcln Jaıııt.ıracatlan 'Miletna• 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika No. 108 .. kledeıı: (Vi • MI) 09&Wll. e IDl Ki! maca>, en ıı:enmne: <- atb r ... - va.Tor u. - Jerbı ~ h tA!ll 

. c- ~ 19! İçİll )'&fı~~iır?.· ~ - Bir atk lı:nsaaı ..•• dedi. - Artık buradan çekilaem mi) ... in- :uı!WM!lu hu=.. "tan~~ 
- Size ne)... Ne elaeeımiyeti medi. n. lıaemfiremı yqatıınak IÇlll öburu Fakat bar1f1Yorlar galiba... tikamnnı yarma mı bırakaam)... 

11 
buırlanmıftır. Bu nlı:Aletnamel« 

~ar; ... Bir mektep hoeaaı ..• Bir ho- c- seçim paranız lııudurl - diye, de. it-pena bu fel&k~ .getiren m.a... Dükkinınm önünde dikilip çıkıı Her halde ö,.te.i daha mVYafık p- mertfle dant.t mtlteattp 'Ye btafa 
ca hanım ... Böyle hoca hanrmlar, elimize 7iz lira kadar bir para d.a .intibm almak .ıı;m... •atini bekliyea ba delikanlı fÜpbe- liba ... > JIUbaktuı lmce noterler, DOterWt blt
J.tanbulcı. da. 'batka tehirlerde ele nrdi. cftte. size karp Jönim ba derece Iİz ki, olsa olaa ancak M'eliıanın Fllbt &7J1lemıyordu. ıc-darmı hmmJyan 7Crlerde auJıh hlllmlerhe,
ebil deii]dir •.. Bu hoca l.anmı bi- cKiiçüdik tuıtaımza da aJd&. Er- biiyibm. Hatta, aizi öldiinnek bile itıiı olabilirdi. Patronun zihni, ha,. hlll takip ediyordu. Jandraına l:omutanıan De ukerllk p-
l:İ hü:rübnüftir. Gerçi fena muame- ı.i sün. yola çaktık. nuanmda biçti. Arhk ondan M>nra ita türlü bir teY ihata edemiyordu. Birdenbire :reni bir ümide ltapıJdL be~J"I re!slerl, lcıtaya lltlha.t\a.n 80ft'" 
le dmeda, fakaıt tefkat nedir, oma cGa,.et c:aunuıe hayada dieacl. bo7D91na ip seçinelu, aeae pm Fakat hallerine bMh: Mellıanm lıeyeeaıu ba sür- ıa da Mteıt, adll blttmler ft bmiil' 
Cla "'Öatermedi. Gayet '-uru bir in· le ettim. Bunu iftiıarla söylerim. ,-amezd:im. müttü. komu~ ft1'& buhmdutlan. mcıee-

.. ıL - Hayır, barıpnadılar ... Banp• le9e auıu-lert tarafından b.ıız!m .. •ndı. Onun bafin havası içinde bü· Küçücük bir en yerlqtik. DaNa c83y)eyken. timdi .-. kaqmıa __ ._ 'b' b" .....,_ k Al.. ada· CeTdetle aaadeıtini boZ&D ba Fala- ._ .... _ olmı--,... 
· do.. bir ...ı__ H · eml -1. baaa neler • lii caıı: gı 1 ır va • ...,_. yo ... ~ edelin it fretle bak d _,,.,,.,.. -...ı.ır. Jij~ük. Calibe hakkında. Terem ol· L!J~u o.._,.d~~~--' ~~ de ,.-ıyor, 8CllJ ıonıunaz. makıllı kavga et.eler, aynlalar da Cevr d ~ &cdl"fl ne ' - b da ı~:~ı~ --------

cl-.Jgunu söylerdi. Ben, OD sekizine wrwue, o zaman aDDen seçuup ır dutta o sece tayet hail ,...... bz b kaJaa etin v a meıdu ua y o • ha ~ 1 • 
seldiiim vakit, hoca hanım, beni ruyoruz... . rnak kuvvetini kendimde baldamaa. Cen7kızın hiddetli hiddetli ifa· sözleri o kadar çok okwnuıtu ki, enız mu reuJ en 
y:nına çağırdı. Arhlı: bize bakamı- cBdki mtihar ederdım. Fakat Ga- bunan .dJllılJi .aden jn«Wem almak retler t v _ -

1 
akhnda tatuyord•: 

Jaeağını. çünkü büyüdüğümüzü aör libqye hr11 qbmclan dolayı böyle içindi. _Y:P_laıgını g_oL~ Müd _ cSeni seviyorum. Meliha ... Niçin (Bat t.nıfı ı inci aahifede) 
L:ı· b" d l" ha ek bul nmakt c ..,.. .. ra y.ıuqu.m... a b ·· 1 ·· b · bö 1 b ~= kır -1!~-·~e lık. rd ette r-•·- u mı cO sündenberi de hAll y&pyo- bale etsem ... > diye düşündü. du ~ munaee eh Ye oz- Amerikan gemisinin batmldığı, daıt 

c- Sizin geçiminiz için bana pa- encıunı a oy wn. "JtCU&tıyonmı T• rum... Pek buit iN müteYazı biı Melihanm o zayıf ~ından istifade uB r > •• _ • • _ _ aaffıtıarp semi.inin ..-e dört kruvr 
ra 'Y'Crirlerdi. Şimdi o paranın arka· geçiniyoruz. ömür aürerek ... Benim 'Y&Ziyetimde- ederek §Öyle diyecekti: .a cumle, gozlennın onunden zörün ağır baaara 11ğrab}dığı bildi-
n keaildi. Artık b,..ını:mı çaresine cBeni iyi dinleyiniz. ki iManlar namualarile --ak v.;.. _ B L_ da d D- h geçınce haykırdı: rilmektedir 

-v ., ___... ....-. en DUT& y un... ....._.. er B .. .. b b h d • bakacaksınız... Büyüdünüz de.. . clıte böyle bir hayat aü~ da- rııe yaparlana onlan taltlid ederek ••• feyi gördüm... b -:- _ut~n ~ ~ ~ . ay~ a 1 Bir Amerikan tayyare gemiainİD 
Bir it bulup çalıımalıaınız ... - dedi. rurken karflIJMl O çıkmışb ... O ... Fakat kalbim eoıD chnce yuahdır... Şimdi ile, geç kalmlfb: bantıyor- k~mı ~nume 0.. byar 1 un• •Honolulu açığında bahnldığı ela 

Esaslı hiçbir bir nasihat de ver- Siz. odandan benim aynlmama ae- Gene llİç.İn karpma Çlkı.yoramuz) lardı. Bunun böyle olduğu nzıbtı. k 8~1 çı b rnlfhİacakunyanınH elnb--~~t aöy~-nmekte iae de ba haber~ 
medi. Na11J g-irunelı,' ne yapmal-. behiyet 'ftrdiniz. B • 1 • - ı--1:~· akit, - J Ve ed ek d h b- -k b' a 1111 en ° tun. a U&..1 8lZ etm-.ıi.tir 

-... .., n_ "'-d . L"l" • • . u M>Z erı eol~ı T So gdoz e- J!'--"'-~ L ar, p da a uyu ır belirdiniz ve her ıeyirni yıkhnız. p:--.. . • :..._!_-1~L! A _ . ._ __ dım, kardeşimi nasıl beslemeli, te· coen, ~ eti na a 9eT'1YOrum. rmı yan ıpanya -pamııtı. D ere- -wua aonUfuyor u. ah . . maown .-uunoe&1 m~ 
davi etmeli7dim~. Onu da söyle- düa7ada n ahrtıtte big bqb ldm- ce IZbraP. sek~~~ Erkekteg ilk ~ ~ iate- m TettiniZ... (.Aıtsw "•) ~ uama 11emilıi betm•pa 
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AKŞAMDAN AKŞAMA ( ~ı-İyi bir seçiş ~ ~EDiR 
Evveli ,öyle bn· haber çıktıydı: 
Pariate, ıanat ve vatanperverlik 

bymeti olmıyan - rakam aklunda ı 
blmadı. galiba - 30 yahut 90 abi
de yıkılacakmış. 

Esuen Fransızların cınavet» de
dikleri bir takım muvaffakiyetsiz 

Vali geldi 1 

Yeni iaıe müdürlüğü 
kadrosunu getirdi 

anıtlar vardır; bunlaruı ortadan kal- . A n_ 
dınlmu ötedmıberi arza olmıurdu. Bir müdd:etteııberi Jl~a. bu~ 1 

• v Iunmakta. olan va.ıı ve Bel~e ~ 
Fakat ıu l.fgal aralığı elbet ımw doktıor B. Lftttı Kırdal dün aabah 
değildi. Bir m.illetiıı sanat ve va.tan- aehrlm1ze avd~t etmiştir. Vali. ve 
perve:rlik kıymetlerini hür bulundu- Belediye Rıeisl. Ha.~ ~ 
iu bir zaman zarfında ı.yiD etmesi BeledJye ve VllAyet erkAnı tara.tından 

~ KŞAM 

M 

DADERL 
.. 

Orfi idare 
komutanı 

Dün geldi, bugtin 
:vazifesine baılıyor 

Çivi ihtikarı 
Bir tacir 5 gün hapse 

ye para cezasına 
malıkôm oldu 

Qtv1 ShtlkArından maznun Yanl 
De'Vetlyad!s, Kemal, Mehmet ve D1-
m1trhıin muhak~erl dtin aSUye 
1k1nc1 ceza mahkemesinde :VO.P~
tır. serekir. k:ıı.rŞllanmıştu-. 

Herneyse... Doktor L~tfi Kırdar, §e.hı1ml..ıde Muhakeme netices1uld.e Dhnitrı De-
İkind haber de ıu: yen! t~ olunacaık İal§e Mnd.ürlüA11 '"'llyadJsf.n. be§ gün bap_,lne, 41 Ura 
Montgolfier · biraderlerin iki ton kadrosunu da. beraber get1.rm.1ştir. 80 k'urUI pa.ra. cezast Menw.slııe, d.ü.k-

bm.c ihtiva eden heykelleri eritile- Fakat tayinle1l henüz tamamıa.n.ma.d.• ltAnmın on ~ g{in kapatı.Ima.sına, 
ğmdan kadronun FmdllJ.k nAnı ~- Kemalle Melunedin )'1rm1 beşer ll.ra 

cekmlş. • ru göıülmemektedir. Ta.ylnletln ~ 1 para. ~a.sı Memel~e ve s:ıçu sa.-
Bu cezaya. ebenyet cvab vabb kısa. bir zam.an 1ç1nlde tamamlana- ' 1>1~ olınıyan Dimitrınln beraatı.ne ka-

değil, coh obunh> diyecektir. catı muhakbktır. , rar verilmiştir. 
Zira Montgolfier'ler, Küre'nin Doktor B. Lfttfl Kırda.r dUn l!lleden L~~.~~ Kalay 1htlkdnndan maznun Yu.su!, 

toprak veya ıu ,üzüııde rahat rahat .soora. Elektrik, Tramva.y 't"8 Tthı'el ~ ; , , · et 1htl.k!nnd.an. kasap Torna., ba.mı.a 
dola.o;mak dururken in.sanlan hava· 1darelei'lne giderek idal'enhı. 1htlya.ç· llıtıkAnndan Mart, JW1,karruı. !lıtlka-
landınnak yolunu ~tan. balonu icat la.rı lıaatkmd.a. idare m11dth1l B. Htılkl rmdan baJckal Ali aallye ild.nc1 ceza 

• • Eernden tzalıat almıt ft yeni b841&- ıı:ı.ahkemesinde muhakeme ed1lm.1ş· 
~en Fransız kard~l~rdir. ~~ yan tQnel aeterterlnl tecı:tnc etm.1ft1!'. ler, y1rm1 beşer Ufa para. cezası ~ 
tin başına bunca beliılar geldqp ıı• demelerine ve blrer ba.fta. d.Wı:ktı.nla -
rada, beykelleriııi eritmek, hele p _ .1 •• z, nnın kapatılmasına. kara.r ~-
Fransızlar için. sezu mı ıezadD' ••. Zi· Tt!H esor ~ya tır, 
ra, mağlubiyete bilhassa havadan Ayakkabı 18.stiğ11htıkdn yapan Ha-
uğradı1ar. G.. u" t b u··a yhn on a.ıtı 11ra para. cezasına. ma.h-

Parüi işgal eden Almanlar, belki Un n e err kftm. olm.u.~ur. 
iki ton tunc yiizündcn heykeli erit- , 01meral Sabit Noyan Nalbur Sahn kala.7 lli.tl:kArından, 
tİrm.işler. Fakat Fransız vatanına iyi- M hk 1 d .,ı Örf1 idare komutanhğnıa tay:bl Sultanha.mammds. tuha.fiyecl Bed.ros 
liği değil, fenalığı dokunan iki bira· a eme, açı an avayı olunan general Sabit Noyan dün dtiitme 1ht1k~nndan tevki! edDJ:n.1ş-
deri de iyi seçmitler. görmeğe salahiyeti olup saat 13 ıte Kad-eıt vapurile §ehrimize lerdir. 

Elhı.k... olmadığına karar gelmJotf.r. Bu n!>ahtan itil:iare,ı yeni -0""1_,._.,1U111t,.m••uıauıııuınıuumı 

Bir renpi bozukla verecek vaziEealne liaoJıyacaktır. Teşekkür 

b. • k KÜÇÜK HABERLER Ölümlle bütün a.llenılzl elemler Sç!n-
rr r'2ngl UÇO Merhum profesör Ziya Gfin.'ftn de bırakan zevcem ZEYNEP BAY-

Beyoğlwıun bmınmJt lokantala- ttnıversitıe ve ~akaya. tahsis *On bir ya.şl.annda. İbrahim. a.d.ın- RAKTAR'ın gerek cena.ze mera.mnlne 
nndan birindeydik. Bir porsiyon etUği paranın idaresi. f.çln teşld1 edl- da. bir çocuk Tepebaşında. Belediye iştirak ve gerek mektup ve telgrafia. 

len tesl.9 heyetlnl tescil ettlrmek fize· bahçesinde O'YJlarken düşmüş, başın- taziyet lt\tftmda bulunan aa.ym do&t-
100 kuruş. En basit yemekler 40, re tesis bey.!U veklli avukat B. Refik dan ya.ralan~tır. İbrahim hasta- la.nmıza. ayn ayrı teşeltk\il'e derln te-
55, 65. Hatta bir lahana dolması Gorbon taratın.dan açılan davaya. neye kaldırılmıştır. es.sürüm ın§.nl bulwıduğundan cümle-
Keldi; tanesinin 10 kunı$a düttüğü- dün asliye ilçüncü hukuk mahkeme- * Ferlköy civarında bll.l evin e.yn sine samlml şükranlanmın Alenen arı: 
nü hesaplıyarak bari bu hale giililp sinde devam edllm.1ştlr. ayn odala.rında. kiracı olarak oturan ve iblağına. gazetenıztn del&letlnl rlca. 

Bu c:uma 

ak§amı 

Sahıfe 3 

EDDl KANTOR'un 
1941 de çevirdiği en son ve en 

güzel temslll 

ALi BABA 
Kızlar Pansiyonıında 

(Tt}RKÇE SÖZLtt) 
ve İ:nglllz.ce orijinal ~kılı f1lm1. Blr 
kahkaha ve neş'e kayna~ ve ayni 
zamanda. gt1zel şatkılar ve muatkl 
fllmidlr. 

Ba perşembe akşamı 

SARAY 
SİNEMASINDA 

sinemasında 
Yüksek dehakar vo kuvvet]i yıldız 

Z A R A H L E A N O E R' in 
en büyük temsili 

KADIN SEViNCE 
J'il.mmin ilk iraesi terefineı GALA MÜSAMERESİ 

1941 senesinde Amerikada yapılan en mükemmel SÜPER FlLM 
HA TIRASINl ASLA UNlJf AMIY ACACINIZ NEFİS BİR AŞK 

1000 Filiminde 1 ıörü1ebilen yüksek SAN' AT KUDRETİ 

VATERLO KOPROSO 
F'ılmin baş rollerinde cRÜZGAR ClBl GEÇTİ> filmini yaratan, 

Ye RÜZGAR clBt GEÇTl. fi1minin yarattığı 
BÜYÜK ARTİST ... 1LAH1 KADIN 

Vlvian Leigh - Robert Taylar 
Orijinal nüshası Türkçe nüshan 

Yarın Akşam Perşembe akşamı 

MELEK ftPIEIK0tce 
Dikkat: Numaralı koltuklar bugünden aldmlmalıdır. 

1 

ferahlayalun dedik. Ekseriya böyle Bu celsede ZJya Gün'ün varlslerl- Muzaffer ve Fuad adlarında. iki kişi ederim. 

olur: n1n vekill avukat B. Mehmet Tal~t kavga etml~ler. Fuad ta.banca Ue nanyalı Osman BAYRAKTAR ı:;;;;;;;;:================= 
Gü1eriz ağlanacak halimize... oım.ensay karşı tara! vekiline cevap MuzaUeri öldürmüştü. .411 S E""'' ~NDİRECEK ..... SlNEMANIN 1NC1sl OLAN B R FİLM 

• • • • vererek tescil talebine itiraz etm1ş, DUn birinci ağır ceza. mahkemesin- Ö Ü uLc. 
O sırada ~çerıye. ~k ~~o bunun bir tesis ola.mıyacağmı, ancak de Fuadın muhakemesine başlanmış- L M HANS RUHMANN HERTHA FE.LER meı.ısuplarını ısyan ettirecek bir çift blr nsiyetname ınahlyetinde bulun- tır. Maznun nıaıhkemede, Muza!fe- Merhum miralay Emin Orhonnn ve ' 

girdi. Erkek, zenci derecesinde es- dutlmu ve bu vas.!yetnamede kanun! rln elektrik tellerini kaS<len kontak eşi temyiz Azasından Süreyya Orho- ---------
mer tenli ve kıvır kıvır saçlı bir ce- §ekillere uygun olmadığı clhetle lb- yaptırarak radyosunu bozduğunu ve n~ ve arkad~ O.t'.han Be;vfl Or- in oynadıiı 
nuplu. Kadınsa. İskandinav tipi ıa- tali ıa.zım geldlğlnl, kendllerlnln de bu yüzden aralarında çıkan kavgada' honun anne6'1. bayan Nimet Orhon '8 1 R L E ş E N K A L p L E R 
rtşm. Kılıklarından, hallerinden ve ibtal lçin altıncı hukuk mahkemesin- Muzafferin. odaya. girerek kendisine dün vefat etm.lşttr. 
konuşmalarından an1a.tılıyor ki. zen· de, ~~~ ~!tıklarmı söyl~, esa.- hücu mettığini ve kendin! kurtarmak Cenazesi, bugün, saat lk1de Teşvlkl-
. b' b. . ·-a-:..1 ___ ._ sen uçuncu hukuk :ma.hkemes!. bu için tabanca Ue Muzafferi vurduğu~ milnd ...... rak F r1 

ııın ır ecne mm matyc:uuu.e ~- iti t ...,..,e .. 1 ye ca e namazı A.llJna , e -
I·•- f'. 1 .. k L!-..a_:-ı:ı. .b. b' . tescile sal§.hlyettar bulımmadığı gi- nu ra e~ .. ~~ r. \ k" ııı-......A d fnAAt'l '-tı-
~ .. ' 0 or u • w.;un~ 11 ! • lf b1, her 1kl dava blrbh1. ııe a.l!kada.r Birkaç §ahit dlnlerun4, g lmiyen uY me-Lar 6 .....,. e cw. ece .... ı.ı.. 

goruyorlar. T~lar cazı'beaine ".'~- bulunduğundan kendllerlnin diğer şahitlerin çağnlması için muhakeme Merhuma rahmet diler, kededl 
kalanarak ıevıınu. olacaklar. Bugun mahkemede açtnklan fbtal dava3ı ne- başka güne bırakıbn~tır. ailesine ve arkadaşım.ıZ Orhan Beyti 

(Hauptsache glücklich) 

Pek yakında ş A R K de pazar. izin alın1'1ar. Felekten. bir tlcelenınedikçe bu da.vaya bakılamı- * Bostancıya. tabt Yen! karl.yenln orııona taz1yetıer1m1zi beyan ederiz. 
gece çalmağa karar vemıişler. Eh, yacağını ve bunun da altıncı hukuk münhal bulunan muhtarlığı için dün Jlj•••••••••••'-
burası da kalabalık bir lokanta, mahkemesindeki dava lle blrleştirll- seçim yapılmıştır. ekseriyet ha.sıl ola.- ş IE3'> K ı====~S:in~e:m~a:m:n:m~y~en:ı~· ~m:~::~f:akiy::· ~e=ti•o:ı:a:cak~tı:r~. -=====~ kannlarmı doyurmak ~ gİmıişler. mesl lA.zım geldiğinl ilen .sürnı.üştilr. madığından secim ~elecek hatta. pazar A "' ~ 

Her yer hmcabmç olduğa için, Avukat B. Refik Gorbon ise bunwı günü saat dokuza bırakılıruştır. 
karşunı:zdaki yeri be,. buLmca.. Av- bir vasiyetname olmayıp noterllkçe Sinemasında. Denizlerle çarpı~ ... Dalgalarla boy ölçüııcn yeğitlerin Okyanus-
rupa usulü selam vererek müsaade ta.'ld.ikll bir tesis bulunduğunu, bwıu Yeni benzin karneleri MA.GDA SCHNEIDER'in lara meydan okuByu··yüka~ F:ı;mmucizesinin yarattığı 
istediler ve ohudular. 1sbe.t için şa.hltlerl de mevcutsa da. iıı.şe müdürlü!tü ta:ırsner, otobüsler. Emsalsiz teınslll - rıı 

Lis .. • • • elde resm.t vesikalar va.rken şahit din- otomobiller lçln ayn renkte yeni ben- -
teye goz atar abnu ikWn.in de letmeğe lüzum görmediğini ve üçün- zln karnelerı bastırmıştır. Taksllere SEVMEK HAKKI be LA LE l"engİ döndü. ~a vererek. bir CÜ hukuk ma.hkemeshıln, diğer malı• aid tameler1n dünden itlbaren şoför- ~;::~:m sine mas tnda 

teyler mmldandı1ar. Ucuz cinsinden ke~dekl dava lle alAkadar olmadan ler cemlyetl tarafmda.n dağıtılması- ~ 
lnİnimİni birer porsiyon yemek ye- bu davayı rüyete s:allhiyetıı olduğu- na başlıınmı.ştır. Karneler aylıktır. Büyük Muvattak!yetle devam 
diler. Birer de krema. 255 lmnıt· nu iddia etmı.,tir. Eski karneyi ve arabanın muayene 1 ediyor. DOUGLAS FAIRVANKS Jr. MARGARET LOCKWOOD • 
luk bir hesap geldi. Garsona ve gar· Mahkeme, bu da.vaYı. görmeğe sıı- cüzdanını getırene verilmektedir. '•••••••••••• GEORGES BANCROFI' an ,..arattığı 
droba da bahşiş. Jlhiyetıl olup olmadığı hakkında ka- UllUUUllUIUlllDUJJIJllUllUUUUIJlllllWDllUJlllUUllJUlllUUJllllllUllllUUWllllUll111UllllllftlDDUllllllllllllUllllllllll .. tım 

275 _... "tti rar veımek üzere muhakemeyi ayın w DENiZ KARTALI ..,.,~ 1'1 • on beşinci gününe bU"a.kmı.ştır. 
Şoför, pantalonunun cebinden 

hurutuk - ve arkadaşlarını kaybet• TüJ'k Basın Birliği ist. Mıntakası 
mİş - bir iki buçukluk, yeleğinin reisUğinclen: .. . 
cebinden de bazı bozukluklar çıkar· Dll lşlerlmlz uzcrinde meslekda.şla-
dı Al A L:- b · -~ ette buhmm rlyle komışm.ak ftre?Je, Türk Basın Bir-

• enı _.,. !'" ~Y °'" llği merkez heyeti reisi Fallh Rıfkı 
. Yo~lardı. Hatta, yme A'ftUP&val"İ Atay, Anadolu ajansı umuml müdürü 
ee!iınlarmı vererek nu.aketle sofra. MUvaffak MenemencioğJn Ue ı,ehri
mızdan ayrıldılar. mlze gelm~. 10/12/941 ~~aml:ıa 

Faka:: aralannda bir sanİyeeİk günft ımat 15 de BlrJJk ~rkezlnde 
IÜren bakıtlan vardı ki. manasını yapılacak toplantıyı şerenendlrmele-
ıtöyle tefsir ettikı rlnl bütün Azala.nm.ızda.ıı rica ederiz. 

«- Ayağınuz kınlaydı.... Ne de- ...... •••11•••••••,..•••••••••,..n••••n• 
aıefe blD'aya girdik?... İfte, aç çı· o renei boadda o rengi uçuğun hAy
layoruz... Sinemaya da gidecektik. siyetini kıracaklarını b~eler: 
Hani. .• O proje de suya dÜ41Ü .•. » - IGımiııiz. nesiniz?._ Sormıya· 

Gençliğinizde ve yabancı bir cağım. .. Sizi lifa tutarak başbata 
ınemlekette buna benzer hiç bir ıoh.J,etinizi de 'bozacak değilim... 
macera gec;İi'llledinizse, anlattığım Gerçj, zengin bir adam sayılmamı 
ba halı:ilri hayat sahnesi, belki ıize bundan laayli uzağım; hb.t bu ak-
mana ifade etmiyecektir. tam mİNıfirİmaiaD.- Diledijiniz ırı"bi 

Hatta: ~t ~f t.tediiinia filimi de _. 
c- Nedir bu? ••• Neye yazm11? ••• çİnf ••• Bendesiniz çoculılar .•. - de-

Mevzu D1ll bu 7 ... > diyeceksiniz. mesini islerler_ 
Halbulö, öyle adamlar vardır; (Va - NCl) 

BU AKŞAM 
•• 

SUMER sinemasında 
Edeb1 bir ısa.he.ser .. Emsal51..z bir !Um ol an ve Aıktan yaratılan... Heyecanla. ateşlenen ... Fedak!rlı.ktan ıeref 

LESLiE HOWARD 'z ; alan en güzel filmdir. 

· ve WENDY HiLLER 
tarafından hartkula.de bir tarzda yara
tılan ve BERNARD SDAW'm eeerlndeıı 

CUY DE MAUPASSANT'in 
Meşhur eseri 

. ~tibas edilen B E L. A M i 
BiR KADIN WiLLY FORST 

YARATTIM 'B..oı .• u ..... -., ' 
<PYGMALİON) 

J'Slmtntn ilk lraesl mtbıasebetlle 
PBFI GALASI 

Bu llqam. ~ yerlerin evvelden aldırılması 
rlca. olunur. 

Bay Amcaya göre ... 

11/12/941 pe!"§Embe saat 18 de Halk
evim1zhı Tepeba.§mdaki merke:a bina
sında. ıro!eeör 1smaJ.ı Hakkı Balt.ac:ı~ 
ollR laratmdan cAvrupa medeniyet.1 
karşımnda Türk t:Wtürih mevzuunda 
m.flhım bir lcanferan.s verilecektir. Her 
kes pleblllr. 

Deana Durbin 

BAHAR 
RESMi &EÇiDi 

filminde 

puta TİYATROSU Temsffierl 

Tepel)a.p Dram klsmmda 
Gece saat 20.30 da 

(JılttDBİf AİLE) 

, 

- Kim.in varsa Allah bağtolıuın. I . . . İJd yddır. b\1y6k bir gantil .... ı -Fakat ~enlerde Bdecli,ya fen] ... Şlmdl iıe:r .aıbab, çoc:uiumll%"" l -Mademlci binaya çürük dendi, ! B. A. - Sakın ha bayun r .. Çürük 
Onive.reiteye devam ed~ P.İr .oilum hathğı va parlak limltkrle OııiToni• heyeti fakülte~ muayene edip dan hdillqıuaık qııL;,-oruz. akp.m. l>otaltılmadı, bari sağlam ~eııso de raporu verilinceye kadar aylar geç-
Yar bay Amca... toT• aö~der:i;y~. cÇUrük.tilr, hemen boıal~I>. ğe- lara hda.r bin holecg ~dtt ı:olu- Y1k~ feı-~lual.. ~ bir de eağ]am rapora.nu peklerselt 

ıiaıce ke\J'lfim kaçta... .. @akı;ronıat.. binanın ömrü vefa •tıne:.d ••• 
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Sahife 4 AKŞAM 9 Kanunuevvel 1941 

1 Günlük Borsa 1 TURK TiCARET BANKASI A. Ş. iSTANBUL ŞUBESiNDEN: 
Peşin Para ve Açık Arttırma İle 25 Birinci.Unun 1941 Tarihinde Satılacak Eınlik \-_______________ , __ 

S Birincikinun 1941 

'J. 7,5 933 Türle borcu 1. n. ın. 
Kupon kesik 

• • 1933 lkram!yell 
• • 1933 ikramiyen Erganı 
• 7 1!>34 Sivas-Erzurum ı 
., • 1934 Slvas-Erzurumıt-'1 

<Kupon kesik) 
» 7 1941 Dem!ryolu istikrazı 
• 2 1932 Hazine bonolan 

L. K. Banka Tapu Senedi 
2'.40 K. No t Cild Sahife 
20.30 No: No: 

:rarihl 

21.90 
21.10 

2-4 42 56 30.7.1932 

M E VK l 

Bandırma' da Haydarçavuı mahal
lesinde, eski Hükumet caddeti 

NEVl 

Kagir mağaza. 
ve ebniyeai 

Hiaeoa 
Mikdari 

:ramamı 

HUDUDU 
Muhammen 
Kıyme~ 
T.L. 

Sağı, Y ordanoğlu lstilyanoe ıimdi 6.000.-
İdman Yurdu, SOiu tarik.iam, arkası 
Rum milleti mağazası iken ıimdi 
Tavukçu Gençağa mağazası, cephe-o 

si tarikiim 

Teminat 
Akçesi 
T.L 

J.600.-

• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Denılryolu tahvlll I - ll 
A. Demlryolları tahvili m 
A. Demlryolu mümessil senet 

19.75 
19.80 J 
56.50 
16.50 
27.-
49.25 
48.85 
45.50 

t - Yukanda mevki ve hudutları yazılı gayrimenkul peşin para ve açık arttırma ile ve bu hususta tanzim edilm~ bulunan prtnamesine tevfikan satılacaktır. 
2 - Satış şube bSıa.aında 25 Birincik&nun 1941 tarihine teudüf eden perşembe günü saat onda toplanacak olan Banka satıı komisyonu huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Arttırmağa iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri §arttır. 

T.C. Merkez bankası 
T. iş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt > 
T. b bankası mümessil his. 

134.25 
12.30 
12.80 

145.-
28.-

4 - Arttırmağa iştirak edecekler teminat akçelerini (Nakit, Devlet Tahvili, Barıka Teminat mektubu olabilir) muayyen gün ve saatinden evvel satış komisyonuna trwdi 
etmeleri ve hüviyet cüzdanlannı ıranlannda bulundurmaları lazımdır, Müzayede esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitoların• 
nisbet dairesinde tezyit eylemeleri lazımdır. 

5 - Fazla malumat almak ve tartnameıini görmek isteyenler Şubemizle Bankamızın Ankara Şubesi Müdürlüklerine müracaat edebilirler. 
6 - İşbu ilanda yazılı g~rimenkul müzayedesine iştirak edenler ıartnameyi okumuı ve münderecatını kabul etmiı sayılırlar. 

A. Demlryollan şirketi (% 60) 
A. Demlryollan elrketı C % 100) 
Esk!hisar clmento 

46.- -
10.25 

7 - Komisyonun vereceği ihale kararı Umum Müdürlüğün tasvibile muteber sayılacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

Kredi Fonslye 1903 
• • 1911 
• • Amortı 

• • 
Türk altını 

Kupon 

Külçe altın bir gram: 

109.50 Türk ma~ikisini koruma cemiyetin· 
105.- den: 
59.- Görülen kati luzwn Uzerlne cemlye-

1.25 tımlzln umumi heyeti 3512 numaralı 
27.88 kanunun 18 ine! maddesinin B fıkra-
3.90 sı mucibince 13/12/1941 tarlhlne te-

Kurban Bayramı, Üç milli ce
miyetin gayelerine yardan için 

en uycun fvsatlardan biridir. 

Osmanlı bankuı (banknot> 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

2.95 sadüf eden &tümüzdekl cwnartıesi gü- ZAYİ - Çankırı askerlik şubesln-
5;22 nil saat üçte Şehzadebllflllda Leta-1 den aldığım askerlik te?Jreremi kay-

129.52'15 ret apa.rtımanına o1an merkezi.mlzcle bettim. Yenlslni alaca{Umdan esklsl-
Madrid üzer.ne 100 ı>eRta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

12 89 toplanacağınd:an muhterem üyeleri- nln hükmü. yoktur. 
30.8875 nln ~ehal teşrifleri önemle rica 312 dotumlu Çankın Ort& nahiyesinin 

ı---R-A_D __ Y_Q_ıl oıun;~tılk Apartıman 
BeyoğlWlda Sıraselvller cadde-

Bupnkü prorram slnde 42 numaralı Kalikıratya 
12.30 Program, 12.33 TÜrkçe pliik-, Apartrmanı 15 Birlnc!kAnunda. 

lar, 12,40 Ajans haberleri, 13,00Türkçe
1 

Beyoğlu Sulh mahkemesi Ba.ş-

Kanlıca köyünden Hüseyin oğlu 
Osman Kurnaz 

: ...................... .. 
Ademi iktidar, Belsotulduğu ve 

Zafiyeti umumiyeye karşı 

&LANDOKRA Ti fi 
plAklar, 13.30 Karışık program, k9.tlplljtlnde satılacaktır. 
(PU, 18,03 Salon orlrestl'Ul. 19.00 Fa-ı •iiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiii•••• Prof. Steinach'ın terkibidir. 
sıl heyeti, 19.30 Aja113 hllberleri, 19.55 ZAYİ_ 13888 numaralı kararname- ll•ııiıRlie<ııieiiteiiıııiiiilelİkiiiuiıitıiusiiiuiıliı200iıillkuiiıiiruıiıiiiş.İlllıi 
Oyun havalan, 20.15 Radyo gazetesi, nln 5 incl maddesi hükümlertne tev-
20.45 1'·-~rt'dan Llde ve ~a'lar, fi.kan 1110/1935 tarihinde dövizin! alta 
21.00 :"=Ant Takvimi, 21.10 Oda mu.si- ay sonra almak üzere Merkez banka
klsl, 21 • • • Konuoma. 21.45 Karışık sına yatırmış olduğum meblA.ğa. ald 
Tilrk müzllt, 22.30 Ajana Te hona ha 11059 numaralı 1110/1935 tarihli 
berleri, 2ua Dans müzlli <Pl.). F.F. 7525/40 Iık makbuzu zayi etmiş ve 

Yarın sabahki procram yenlalnl almış olduğwndan mezltür 
7.30 Program. 7.33 Hafif p&rçalar zayi makbuzun hiç bir kıymet ve hük

(Pl.). 7.45 Ajans haberleri. a.oe Hafı! mU. kalmadıtını beyan ve llAn ederim. 
parçalar (Pi.), 8.15 Evtn saaıt, 8.30 İstanbul He.mdlbey geçidi 2/5 
Müzik (PIJ. Klryako Pamukotlu 

Sümer Bank 1Umum MüdürlüOünden: 
Bankamız ve müesseseleri kadrolannda memur, şube şefi, re

vizör, kontrolör~ müfettlf ve teknik mptettif olarak çalışacak 

elemanlara ihtiyaç vardır. Bu sahalarda tecrübe kazanını~ ol

mak matluptur. 

Bu vasıflan haiz olanlar arasında seçileçeklere 3659 ve 3968 

sayılı kanunlara göre ücret verilecektir. İsteklilerin tahsil ve 

hizmetlerini gösterir vesikalarla 22.12ı.1941 günü akşamına 

kadar Ankarada Umumt Müdürlüğümüze müracaatları rica 

Zayi mühür - Mührümü kaybettim. 
Yen.laln1 çı.karacatımdan eskisinin 
hük:mll yoktur. Şe•ln~ Sani. 

hA8RiKALARA 
Muamele defteri ve bütün 

teferruatı aatıı merkezi: Mu· 
allim Fuadın Anadolu Türk 
Kttap depoau. 

yeri: y emp09tane karşııın· 

da Meydancık hanında. 

F evblide toplaabya davet 

lstanbul Peledivesi · 

Memurlar koooeratifi 
Mürakipler he,.etinden: 

inhilal eden İdare meclisi yerine 
yenilı:rini intihap etmek üzere ıayın 
ortaklann 24 kanunuevvel 1941 ta
rihine müsadif çarpmba günü saat 
1 7, 30 da Türbede ki.in KQoper~ olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••• lokantaııı binasına teşrifleri rica olu-
nur. 

Tampon 
D. D. 

gresür garnitürü alınacak 
Yolları 8 inci işletme 

Komisyonundan: 
Mecmuu 12 kalemde muhtelif eb'atta «158251> lira muham-

Ruzname: 
1 - Sene ortasında seçilen idare 

meclisi azalarının intihaplarının tas

diki. 
2 - Yeoi idare meclisinin İnti

habı. 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı••·c;ıııııeı .. 

men bedelli «15500n adet tampon gresör garnitürü kapalı zarf K d k"• •k• • Jh h k k h"k• ı·., • d 1 V ld b S S 1 
usulile şartna:nesi veçhlle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27.12. a 1 oy 1 ıncı su U U a ım ıgın en: a e ağı Prevantoryum· anatoryum atına ma 
941 günü saat 11,30 da Alsancakta işletme binasında komisyonu- Ölü Mehmet Ekrem!n uhdei tasarrufunda bulunan Fatihte Zeyrek Yoku- komisyonundan 

şunda 60 - 6111 No. lu altmda dükUnı bulunan hane aleni müza.~~e ile ı.a.- Müessesemiz için 5127 lira tahmin bedelll mobilya kapalı zarf usulü ne 
muzca yapılacaktır. tılnc:ıktır. Ehli vukunarca 2750 lira kıymet takdir edilen ga.yrt menkul dük- satın alınacaktır. 

İsteklilerin «1186.88n liralık muvakkat teminat makbuzla- kAr.dan maada bir sofa bir taşlık arka. tarafta bir oda blr halA. yut.an katta İlk teminat akçası 384 lira 52 kuruştur. 
rlle teklif mektuplarını usulü veçhile muayyen vakitten blr saat önde ve arkada lkl oda bir halA. ve bir tavan arası ve burada bir balkon ter- Eksiltme 12/XW941 cuma günü saat 15 de CaRaloRlunda yüksek mektep-

kos ve eletrlk teslııatını ve ufak bir bahçeyi havidlr. Bl.rlncl arttırması 6.1.942 ler muhase-beclllğl binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır Şartname- salı günü saat 9 na ıı arasında yapılacaktır. Birinci arttırmada yüzde 75 el- 1cıteklilerın belli günde eksiltme saatinden bir aaat evvel ilk teminat ak
si komisyonumuzdan taleb edilebilinir. 5177 10805 d•> edilemediği takdirde en çok arttıranın taahhüdü bcıkl kalmak ~ile iküı- çası makbuzu, Ticaret odası 1941 yılı vesikası, bu lşlıerl yapabilecek ehliyette 

.. ••••••••••••••••••••••••••• el arttırması 20.1.941 salı günü aynı saaUerde icra olunacaktır. Muzayedeye olduğuna dair Maliye Veklleti ruhsat tezkeresi ve on bin liralık bir taa.hhü-

K o z 1 A v Lştlrak için yüzde 7,5 pey akçesl vermek lazımdır. Yilzde bir kanun! harç mü- dil iyi bir surette yaptığına dair bonse"ısı ne blrllkte teklif mektuplannı ko-
terak.lnı vergiler satış bedelinden çıkanlacak dellA.llye resmi ihale pulu lnU- mlsyona vermeleri lAzımdır. 
kal masrafları ve 20 senelik taviz bedeli müşterisine alt olacaktır. İpotek sa.- Şartnameyi görmek ve fazla malfımat almak için istekHlerln her gün 

Istanbul Deposu Müdürlüğünden: 
hibl alacaklılarla diler alA.kadarlann gayri menkul üzerindeki haklannın hu- müessese müdürlü~üne müracaatları UA.n olunur. (10400) 

17.11.1941 tarihinden itibaren memleketimizin her yerinde 

Perakende olarak, 52 lik oyun kağıdı 230 
ve 36 lık iıe 210 kurllf& sablmaktadır. 

Bundan fazla fiat teklif edenlerin istanbulda Yenlpostane ci
varında Kızılay deposu Müdürlüfüne blldirllmesi rica olunur. 

susile faiz ve masrafa. dair iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde hA.
klmllğlm17ıe blldirmelerl lAzmıdır. AksJ. halde haklan tapu &lclllertıe sabit 
olmadıkça aat1t bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. Bu mecburi
yet irtlfak hak aahlplerlne de p.mlldlr. Bedeli mllzayede blr hafta içinde te
diye ohmacalttır. Aka! halde ihale fesh olunup bundan mütevellit faiz ve 
zarar ziyan andan tazmin ettirllecektlr 

Talip olanlann yazılı tarlhde vaktinde ma.hbm.emJze gelmelert llln olu-
nur. t.10M4b 

Ankarada Harp Akademiıi K. danı 
llal1' a.kad.emtıll. matbaası lçln 84 Ura tlcretle blr tahlbçl ,.. M Ura Oc-

En son modaya muvafık --------- retle bir yazıcı Ullta8ı a.lınacaktır. Taahlhçl için 11.mı bilen terelı edlllr. 1'-

Divriği Demir Madenleri için 
Motörci;, ve Demirci Ar ıınıvor 

Blrlncl mnıf tecrübeli blr sıcak demirci Ue hava. kompreaörlerlnl 
ayar ve tamlrlerlnl yapablllr blr motörcüye, aynca ma7ı0t ve benzin mo
törlerlnden anlayan tıecrübell motörcü ustalarına ihtiyaç vardır. Sanat 
mekteplerinde okumut olanlar terctb. olunur. Tallplerln medeni balle
rlnl de gösterir kıs terctlmelhallert, mevcut 1ae Bonservia suretleri n 
birer vesika tototrafla.rlle birlikte CEtldemlr Dl'frik) adreslm1ze mtı-

racaatlan. 8 o T o N M o B ı L y A L A R 1 N 1 z 1 ~~n1:'!:~= akp•mna tadar Ankarad& 2 lfo. bflad& llal1' &kademlal 

Çeıitleri en çok olan lstanbul'da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. Harp atadernhılne 80: 70 Ura Gcret.ıe blr elektrikçi u.staa al.ınacKtu. •••••••••••••••••••••••••••ıl 
I i I Nafia Vedletlndeıı ~ derece ehllJ'etııameııl olmul aıarttlr. tatetUJ.erin Maliye Vekaletinden AHMET FEYZ 'nin ASR MOB LYA 30/12/Hla4tfammabdarAnb.radatklNo.lu kıllad&Harpabdeml.llK.n& 

l - 3 5 ,,edeklerUe beraber 8'1200 adet tahTllin bukı.lı 2ü0 numaralı 
kanunun tı lncl maddeslnbı C fıtra.sı mucibince açık ekBUtmeye konulmut• 
tur. 

Mağazasından alınız. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Teknik okulu müdürlüğünden: 
Münhal olan 20 lira asil maaşlı kA.blpWt lçln 18/12/941 tarUılne Nlilıyaıı 

salt günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Memurin kanununun 4 ünctl mad 
desindeki evsafı haiz isteklllerin belgelerlle ve blıı dllekçe ile Beşiktaş Yıldız-
da bulunan Müdürlüğümilııe müracaatlan. (10820) 

Havsa - K1lyar yolu baş mühendisliğinden: 
Gcllboluda yol ~tı kamyonlarında her gün çalışmalt üzere c4.t ~ 

kadar yevmiye Ue 10 şoför aıınacaktır. Taliplerin ehliyet ve htlsnUhal ~ 
kalarlle birlikte 15/12/941 tarihine kadar Istanbulda Sirkecide Kahraman 
Zade hanında Trakya yollan ~t m. ü.fettlfllatne mllracaatıa.n llA.n ohm.ar. 

dOUl!i 

miiracaatıan. UH'l • lG'lM) 

1 latanbul Belediyesi ilinlan 1 
KetU B. İDt Tem. 

3558,60 188,88 Büy11kderede Sarıyer beledl,e tahattuk llıbe8l btnasının 

2500,00 
tam1rl 

18'1,GO Mevcud blr adet Şevrole paa. Or.ıerlnıe 1mal ed.llecek Uı:1 
yatalclı hastane n.akllye braserlsl 

Keşlt bedelleri Ue llk temına.t mikd.arla.n JUb.nda yuılı ifler a.yn aytı 
açık ekslltmeye tuıulmuştur. Keşif ve oartnamelert Zal>ıtı ve MuamelA.t Mü
dürlilğil kaleıınlride görllleblllr. İhale 22/121941 paza.rteal giln11 aa.a.t 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Tallblerln l.lk temına.t makbuz veya mektup
lan, lhale tarlhlnden il9 gün end belediye Fen İşleri Müdllrlilğüne alacak-

2 - Muhammen bula Ocretl 3300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 247,5 liradır. 
4 - Elı:slltmesl 20/12/Hl cumarte.sl günil saat 11 de Levazım mü.dürltl• 

ltilnde milteşekkll ek.slltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Anka.rada. Maliye VekA.letl Levazım mildürlütilnde, İa

tanbulda Dolmabalıçede Mallye Vekllett Evrakı matbua aııbannda görllle· 
bUlr. 

8 - isteklllertn 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve muva.ldı::at temlnat makbuzu veya banka kefalet mektub!.le bir-
likte tayin olunan giln ve saatte komisyona müracaa.tla.n. (10681) 

Hava Kurumu Gemlik ıubesinden: 
ları tennl ebliyet ye 941 yılına ait ticaret odam vestıcalarUe 1hale gttntı mu- Türk Hava kurumu Gemlik şubesi tarafından bu sene toplanacak koyun, 
ayyen saatte Daimi Encftmende bulunmalan. (lOOOft) .keçi, sı.tır derllerlle barsa.klannın açık arttırması 25/Kdnunuevvel/941 tari

Yüksek Öğrebnen Okulu Müdürlüğünden 
Olrulum.uzda 16 Ura aall m.aqlı bir ktltllphne memurıutu açıktır. İltek-

Wez1aı ini i1'D' 10 1ID& Udal Ok111 m6dtlrltı1Qne ~ (10018) 

hme rastlayan perşembe günü saat on beşte yapılacaktır. 
isteklllerln p.rtnameslni görmek üzere İstanbul ve Genillk şubelerine ve 

pey sürmek lçln ihale günü Gemlik şubesine 3 7,50 muvakkat ve 3 15 Jtat1 
tıeminatla.rlle birlikte müracaatları llAn olun~ cl0847ı 


