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Askeılik nıiiddeti 
iiç seneve çıkı-voc 
Meclise verilen bir liyiha ile 
muhtelif sınıflar arasındaki 

Mihver 
devletlerinin 
akdettikleri 

Askeri 
ittifakın 
metni 

ili Senedir 
örülmenıiş 
hlaksızllk 
'----~~~~----
~ bütün Amerika sonauz ser-
lca..Ynakıarile tek bir fabrika ba.
recell gilndüzlU ifllyor. Amerika 
~ur, ne bıkar, ne nı.ağltlbiyet 

eder .. Harp senelerce sürebilir. 
t Anıerlka pa,s;.flkte mağttlp ola& 
lıarbe ve hazırlığa devam eder. 

kendi kıtası Uzertnde yara• 
yere serilemez. runaenaıeyb 

kabiliyeti ile harbe de't&Dl et. 
hiçbir mani yoktur. 

'-----------

fark da kald1rıhvor 1 

l 1 Uç devlet zalere ka-
Ankara, 12 (Hususi) - Aakerll.k 

m11kellefiyetl ka.nununda değ'i§lkUk 
yapılması için hUktlmetçe tıfr lAYllıa 
bazırls.ndığı haber verilmektedir. Bu 
lA.yiba esaslanna göre, erlerin ruıı 

askerlik mUddetı piyade, stıvarı, top. 
çu, jandarma, b&hriye, mUha.bere. 
mızıka gibi bUtUn sınıflar için Uç ııe. 
neye çıkarılmaktadır. Böylece mUh • 
telif sınıflar arasmdaki fark taına. • 

men kaldınlmı§ olacak n her lllDif J 
fll11 askerliğini (yani muvuza.flığnu) 
üç sene olarak yapacaktır. j 

Büyük Millet Mecllslnıe verilmiş o. 
lan bu kanun projeslle kts& hlzmetU . 
erler için muvazzaflık müddeti iki se• 
ne olarak teSbit edllml§tir. 1 

Yedek subaylar için halen tatbik l 
edilmekte olan esaslar muhafaza olu
nacaktır, 

kadar birlikte Jöiiifa. 
cekler 

2 - Amerika ve lngilt•e 
ile ayrı ayrı barı, v.,_ 
mütareke yapılmamak 

3 - Yeni nizamın tahak
kuku için el birliği yapa. 
lacak 

Tasarraı baltası 
4 - Askeri ittifak derhal 

yüriiTlüğe girecek 

Roma, 12 (A. A.) - Dün lngiJ. 
tere ve Birleşik Ame·rikaay ka.rşr 
Japonya, .Almanya ve İtalya aııa .. 
smda aıktedilen ittifak nıu8'hedesi. 
nin metnidir: Bu~ün Maliye Vekilinin 

bir nutku zıe açzlz1Jor 
Birleşik Amerika jJe 1ngiltereyc 

karşı müşterek muıharebe zaferle 
netic'.)lenmedik~e ~lan bırak. 
ma.ma.k: kafi kararı ile hareket c• 
ae:n 1taıya, Alızıallya ve Japonya 
hükümetleri aşağıdaki .ınaddele'rde 
mukablk k&lm..-şla.nlır. : 

EUerinde 
küsbe 

bulunanlar 
Bagladen itibaren 

beya1111a .. verecek 

Batırılan Barana 
zırlllısıadaa ıonra 

Guam 
adasının 
merkezi 

zaptedildi 

Vake adası mukavemet 
ediyor 

Tt>kyo, 12 (A.A.) - Japon rl'Mmi 
tebliği: 

Madde l - Almanya, İtalya ~ 
Ja.~. ellerinde bulunan bütün 
\'8.S:talarla Bir~ Amerika '\l'e 

lngütere taraıfmda.n kcu.di.Jeriııe 
cebren kabul ettirilen. muharebe -
ye ka.t'i zafere kadar hep bh'U:ktc 
devam cdeceklrerd:i:r. 

Madde: 2 - Alıru.uıya, İtalya 
ve Japonya, tam ve-~dm mı. 
iagıma 01.'Ceksızm Birleşik Ameri. 
ka ve İrıgiltereyle mitta.reke veya 
be.nş yapmamayı taabhUt ederler. 

Maddi:ı: 3 - Almanya, İtalya 
ve Japonyz, muharebellin .zaferle 
neticelenmesinden .soırra da 27 ey. 
itil 1940 tarihinde aktedilen ilç1ii 
pakt zi!hniyetinden müllıem olarak 
tam veni nizamı taha.kkU'k ettir • 
mek ina.ımıdiyle hep birlikte çol< 
sıkı bir işbirliği yapacalclardır . 

.Madde: 4 -- l~bu muahede im
zası aıkabinde J ürürlüğe girecek 
ve 27 eylül 1940 tarihinde akte
üiien üçlü paktın deva.mı müdde. 
tincc meriyettc kalacs:ktu·. 

Yüksek akit ta?aflar zikri ge" 
cen müddetin n~ticesit~den evvel. 
;.akti gelince, i~birli'klerhtin mfuı• 
takbel şcltillerini kurmak maksa,. 
üile bıı muahede.nin üçüncü mad • 
desi gereğince mutabdc kaiace.k • 
lardn. 

üclü ittifak paktı aşağıdaki :mu 
kaddemc ile bas.lamaktadrr: 

P..cis Ruzveltin sıkı tarzda Bö. 
v ük Britanyamnkine be.ğlı olan si· 
· (Denmı 4 üncüde) 

Ağır snrett-O yaralanan Kongo zırhlısı 

Gtln~D j , 
Anııkroped·sı ,ingiliz zırhhları 

Japon lrnvv.,tıeri Guam rtdasmm 
merkezini zaptetmişlcrdir, 350 Anıcrı. 
lian askeri ve bunıarın arasında adı:ı• 
nın valiSi esir alınmıştır. Japon kuv • 
\•etleri bundan evvel adanm deniz U:;. 
sil· olan Hodrayı da ele geçlrmi§lerctir. 

3 bin lira 
gaspeden her 

iki şoför Batırılan nasıl battı ? 
gemiler -Gemilerin blrfade 

bulanan gazeteci 
gördlkler nl 
anlatıyor 

Londra, 12 (A .• \.) - B.B.(•. 
Geccyarısı Va.5ingtonda ııcşredilcn 

Ameriltan harbiye nezareti tebliğinde 
deniyor ki: 

1 
·.,Yeni ve tafsilatlı malumat yoksa 

da ~uzon adası müdafileri adanın !::· 
mal ve şimali garbi taraflarında lrn • 
.:·aya asker c;ıkarma tcşebbUslerıne 
muvaffakiyetk mukavemet ediyorlar. 

(De,·amı 4 üncüd~) 

aızede yakalandı 
Sirkecide Güven oteli sahibi· 

ııin oğlu arslan Ahmedi Beşik. 
taşta Ihl~uı: caddesine götü. 
riin ·; bın lıras:m ~asbederek 
!';eİırimizden kaı.:ar §oför Haydar 
Başaran ile Mustara Akyıldız 
Rizede yakalanmışlardır. 

Amerikan tayyareıerl tarafından t 
batınıdığı bildirilen IL\.RUNA 14.12. ' 
eıa tarihinde denize indirilen bir Ja.. 
pon zırhlısı Klrislına w~ KongQ adla~ 
rwu bı.§ıyan zırhlılar tipind~ ,.e C\~ 
Irada.dır. 29330 ton 26 ınıı suratı olan 
hu geminin H • 83,6 lık, 16. 15,2 llk 

topu s • 12,7 tayyaw müdMu.a topu, Ncv.11ork 12 (A • .1.) - Prince B · 
4, '583, itik torpll ko,·ıtnı vı• iiç dflnlz Of Vales zıı·hlısından kurtulan. asma ve pazen 
t.anaree1 vardır. lar arasında bulunan Kolombi~a ı . * Broadcasting Systemc muhabı 

Yaralanan Kongo zırhlı111 batırılan ri, a~latıy<?r: t . t t 1 m e d ı" I d ·, 
. . • 1n_g·ılterenm Asya donanması e V z 1 a 1 a n Z ' Hanuıa zırblısmm cşıllır , .e 29.SSS ton ı ,... T Fil" ·ı hlı süvarisi ' • 

luktar. Saatte suratı 26 mildir. 856 1 k~tr tancmLe 1P. 1 ~ zdı.~ ~ .. vakit 
. a.p ye ı gor ugum lık Bekiz, 152 lik on altı, 17 ilk ~ekız 1 ·k·,· d · ··, teden denize 

to la mttcelıhezılir. ıcr ı ı::.ı e gm:er . 
P kayıyor1ardı * j aponlar, • bundan evvel 1ngi-
JaponJe.nn 00.tırdıkla.rını blldlrdikle. ]izlerin Taranto'da yaptıkları 

rı LEX!NGTON S.1.92;; te dcni7.e ın- gibi büyük bir cesaretle hücum 
d1rflen bir Amerikan t.ayya.ro gemisi etmişlerdir. Altı Japon bomp~r-
88000 tonluk SS-3-! mu ııUratinde ve 

1 
dıman tayyaresinin alevler }~ın

Sa.ratoga adlı zublı tipi ,.e cn,atm.. de zırhlının elli metre a<'ıg nda 
dadır. 20.s lllk 8, topu, U,7 ilk ı:, deniz~ dü~tüklerini gördüm. 
5,7 Uk 4, ve 4, lllk 8 trı;yynrı· darı topu İll<;ıliz kuvvetlerini hudutS1;1Z 
me\·euttur. 90 tayyare tqımııktay• , bir cesaretle muharebe ederken 
dr. ' (Devamı 4 üncüde) 

üç aylık sahfplerııe a~ker all~lerjne 
ayrı vün.er tahsıs edılcıı 

Sümerbank, kendi fa.brikalarm .. J ~ba günleri öğleden _sonı-a 
da ya'lılan giyim esyası tcvziatm: valnız u~ aylık. alanla~ ~Urac-.:ı. 
:.izam" altına alm~t;r. Tevziat, nü· I ~thrı kabul e,clilmek.~edır. Üç ay 
tus tezkerelerine fiş yapı5tırılmak .rk maaş alanıa:'lll ~ufus. =.; 
~uretiyle yapılmaktadır. l'c"s-~1 1 



Jltısralardan 

I~ 
Yazıcı ıle nıazıcı I 

l:alno: Sultan Mahmut ele\ ri. 
in <12 1:11, ı t:uıhulan en a .,h m:. 

raS) et:l: i 'c h!l!i ı;-:ıymnd:ı. nt J.o
ulnı"I ) pılan clil'fcndf 1.acle bir 
~ün d Uta' ukln.rmdruı zarif hir u· 
damı c i!traral• eorar: 

- Anlıyrunedı ":."im bir ı-c ' n r. 

lusonlar h ı lalnnlıhn tlı\"m t 
C'lft çift !iV' lerler. l 13, su. ınu, 
kürit miirk, latn, mnl::ıtn, yas", 
nrşu.. adam, madum, Rıl<!l, 'makı, 
ı;a)\ ar, m h 8.1', kürl• - miirk. Bu 
nun sebebi nedir? Ne demektir 
tunlar? 

Zari dalka\Uk, hem \elinimeti 
ni ne elendirmek, hem de biro.z 
iğn lemek hter, c;ünkü, Veliefon. 
dj 7.ade, baginıe bula::- intikal etlen 
nıcnkıb !erl c ~ör~ o'.Vle nınnt:!kbm 
para yiJ, en, sen etini 1 r Yururı 
h.armnn sa. UJ"aD btr :ul.-ım drgiı.. 
<lir. Koııağmm debdebe"İ \e sa1t.a
:natı bir ef ruıe gibi ılillcrdc 'l""" 
tan olm:ınıal.13. bcralıcr, adıımları• 
na. baz:ı.n fena. r.•uamclc cttf~i mec; 

..13aşma~aeeeeı-- ~ -- ,,,--, ~ 

Yeni Sabah 
H ytn CıılıJt Yalçm, (RUS • Ja • 

on ve Amcıikan • Mihver :ı:nüxıuc • 
Uerl) ba§lığı nltmda yazdığı 

ba§makaledc: "JaponlanD attıklan 
l:ombDlıırla ı~ olan dünya. 
tı{ı}A k :Uno gotemoc!L tık cunıcnn 
knra.ntıtı geı;:mcınlıstlr • .l\Iescfo yalnız 

ıwrorlUt b:ı.kmuııd.'Ul değil. siynsl b:ı.• 
kmutaD cin muğııu.-ıır. Blrt'l.kım cı ,,. 
iriler, Japonya ile mün~bctlcrlnl 

ı.estllcr, bir t::.l.ımbn Japonya;\ a harp 

ll&n etiller. Fakat J:e.}tcı;ln merakla. 
bc*ledif1 bazı ~lharp .halııerlcr1 ""W• 
dır ki hCJıli7. oru:l dan ct;er gurfuımil • 
• or, l'ıl • Rus~"3. ile Japonya ne ya.
pııca.klar?,. dcdlh"taı sonra Japonya 
'e R~ya ara.amdakl mtınascbetıcrden, 

};1 devlet ara :;mdaki bltara.f.ult mua .. 
hodeatnden billwetmc~~tc. "VZJll ı;ark • 
takl Amu1k:ı. i:e 1.ııgllte1'6 .Japoıı Jıırsı 
calunnı o WıaJ,J;;llıounfuı kaı'ıtlilll14a. 

lıi.rer engel olduklan ltlMlar Jtuaya d:ı. 
Japcn ~nm ~ohı üzerinde ytuaıelmlj, 
lıır Bct.ti; • Jı.ı.pour- tçlıı ba üs; beyaz 
devlet ayın ırrıtle .menl\U'dadr ""' dü:;.. 
ır.andır.,, mütal :ısmda. bulunmakta 
' fU suali oormakuıdtt: 

' Amerika Ue lnghte.re3 i Uakprl"° 
ta maJn'edooek bir .Japouyaıım ~ 
• DYJ rahat lxJ'akmUlllQ fnlkAD '\' r 

ırııc!rr. T,, 
Muharrir makalesine §l'Syle ö vam 

~ me..lttcdlr: 

Jıurdnr. Şılkıılan :ığır ,.e hatta 
t:n m il'. J>a.ı a. opsnn k i ·n bn1' 
'umnlıırm, b n bir dal':la\"Dkluklar 
'ııp: ularm ku uklü • crindl'n. zil· 
1 tlcrhıt•cn · rcndiği ir.in oula.n 
~nptı r muamdcyi i~ kence dcrece
.. ine 'ardrrmrslır, 

1 ,ite zarif d~l nvulılar, ır~lmr 
mi ;\eilln"n bu bnylanJU lmtırh. 
-nrak, ... f n iy~ biraz dokmımak. 
lhkelemek arzusiyle cevap 1.Crir: 

- Su efendimiz "ibt T nnnm ' . balıtiyar Jruıtarmm içtü len diln.-
yı:ı. lfi:e seridir. ?ı:u ıla 1 izlere nasip 
olan be !!ati in la tk, mikroplu 
ne n~ir. Salata, tanı, irkesf, 
reytiııyagı oun 1 ' li aeı şeye 
<ferler. ı 1 t diye de b'zim her 
~Un yedi- mi 'le irke e \e iki 
dem la zey lıı) a h Ul ! Pn , di
ye (,; nsfu mi firlere RÇİk1 hedil'C• 
.ıJ, b i i bol insan?arıı denir. llla
ı;;:ıy:ı g ince, yuı•tlğı i~ifigi bıışa 
kıı.k:ı.n mcndelmrlımı., hisı;;j re t .. 
krlan addır. Adam dil c ı:Jzio gibi 
altını bol \C dort bnı.-ı QJaDtUl" in· 
. :ınlara dsrlcr. l'l:ıcbm da bizim 
ctbi fa1:ir!cre denir. Şaka diye in-

nfan ctifdô:-en. lml;'knhalar fır
lattmı.n, z vlre, ho a. giden Ö'Llel'e 
derler, Waı da bizler gf'oi açlıl\• 
fAn ncfe~eri l<ol nlarm efendile
rini güldUrmek, eğlendirmek için 
I:cndilcrini zorlıyaral• söyledjkle:rl 
lfil'lara, • h"Sr diye sizin giydiği.. 
niz çu]ıad;ı.n, Jm.:zmirden ynınlmış 
°b"llytanlı, llslü nesneye denir. Maı. 
mr da bizim cm yıldır değişmiyen 
parı;a parça olr.rmı pobırl:ıra taJ.-ı. 
la.o ishndir. :Kürk, mübarek sntnu 
z:ı. geç.lrdii!:lniz lca.Jnmılarm, samur· 
Jıımı sdrdır, rnUrk de 1*.tim giy. 
fliğfmiz c;mnllann ismidiT. (JJO 

Ila:uı. ) uknrI.i ftlmı.yı ynzdnıın 

"anatı.ii.r do,tunı 'c ~jz roman• 
enmz lnlırnut Yesarinio bir sözü 
oldu. Gcıtcn nkı:am, o, arkadru~ı n 
Turımt \e ben felcl<ten bir f,iin 
ealıp demlenirken, halüs, son gün. 
lcrd., ba ~öst.:erl'D muharr.ir • t>i-
1 vtr dli.'\a ıııa intikal etti. l:esarj, 
mlin~"U. ;ünlerlnilc, fikrini söyli· 
yen blr nızıemm, .Avrupa mubn.r. 
"rlerlnio kaznnçı.annılnn uzun a

nın, yana ıı.kılı oo~.ecllı>. bnrc
ni lzr gö {erdiğini süyli erci; hu 
Mizlcrin, Imlhiniıı en derin nolrt :ı
sından ge:en ;tanık bir fory:ıt \C 

lı!l!!ret izha.ı"t oldni:"tlnu il:ıYe<lcn 
sonra dedi ki: 

- Meslekclaşım hrı.k ız, ı-·~ a
da, şiki~etc, dert ;vnmnayu, \e 
sonra. Avrupa. yazıcılnrmm ~-
1 rına imrenmeğe h!ikkrnm: 1ok. 
Avrı.11'8dak'ilcr yt\Zll I, bider de 
mazr ıyu.! 

Ba.~ bir şc;· }'ok · di, hatta 
a, ç~. 

Tcrl • i, t:Ufcnkri, bir de c;;akmak. 
Nba.c;ı: 

LAED 

c1 A B E R · - Aksam oostası 

iaşe işlerinde 
yeni kararlar 

Unsuz pasta 
yapllabilecek 

-o---

12 lLKKANUN - 1941e!!! 

BQ§vekalete ~erilecek bir 1 
proje hazırlandı 

ispirto 
istihsali 1 Ticaret vekaleti cliin alaka. 

• Jarlara tebligat yaptı 

Diinya harbi 8811 !'Pmdl tıaş~i 
çünkU Japonya \"Q AmerikanJD dl 
birfülrinin boğaılarma ~ 
n üzerine dfuı;yaıııa biatin bur··. 
devletleri, kiiçilk memJok~ 
pa~·laMmryn.u1ar, harbe ginnİ" ,; 

Ank radnn blldlrlldlğinc g6ro umu. 
mi in~ v !eri üzorlnde tetkikat yap. 
mak ve bu arada zirat lst.ibsalfı.tm nrt• 
t:mlmast hususnda icap eden tcdbirl~· 
ı1 almak ll7.ere tqe mtlate§an Şefil: 

Soycrln rlyaaetınde lturulmu~ olan 

1 
kom!.syon mesalslni bitrrml§ttr. Bu 
mevzular Uzerlndc mllhlm kanırlar 

vcrnm~ ve bqvckal tin te.ııdiltlne ar. 
zoıumnak nzerc bir proj" t.ıızzrınnm~· 
tır. 

Şule vapuru 
zorguıdakta 

Karaya 
oturdu 

'ule "-apuru Zôllu"Ulıd.ak limn.nm
d:ı lmrs.ya ol:u.rmu§tur. Gemin.iz; 
battığına dair, dün akşam geç vak· 
tc kadar ı>ehrim!zdeki a.Uilmdarla · 
m haber gclme:mi5tir. Eu clhcUe, 
~nin kurtarıl:m.-ısma. ça.J~ldığı 
•lllleşıJ.nıaktadır. 

Şnle ~ bin tonluktur. Barzilay 
vapur kumpan~ aitt.ir, Bun. 
dan bir müddet evvel kömür )jk· 
lemek üzere 7.onguldağa gitmiiti. 
Vapur. 6Ular:n teırlrlle karaya bin
diniiği vakit 1x>3tu, Gemi, Zongul
dak liman ağzında Tatlısu denilen 
mevkide k:ı.raya blndirmi§tir. Bu. 
ranm declzinin kumluk ve salıllin 
kayalık olduğu, vapurun alttan 
yara aldığı côylenmektcdir. lnsnn
ca 7.nyiat yoktur. 

~ngulc:la1t vapur kurtarma ekip 
leıi Suleyj kurtarmağa çalıı;tığı gi
bi limanımızdan dn Saroz tablifSlyt 
s;:cm· j Zonguklafa gönderilmic;tfr. 

Posta ve telgraf biriktirme 
ve yardım aanclığı 

Aııka.radan bUdirilcbğtno g6rc P,T. 
T. idaresi biriktirme ve yardım sand:. 
ğı hakkında bir kanun Ieyihıısı lıa 
zırlıınuştır. Meclisin bugilnkU mUz.ı. • 
kerelC'rindc g6rU,Ulccelt olan bu )i• 
ha De sandık kanuni §Ckllno l')J'JU'!. • 

muş olacaktır. 

Milli müclalaa ve maaril 
vckillerini.n tetkikleri 

Şe'.!ırimlzde bulunan milli mUdafaa 
vcklli Ali Rıza Artunkıılla mnarlf ve
kili Hıwı.n All Yücel, dUn, vali ile bir. 
likte Dolmaba.hçedekl rcsı.m galerisi• 
nl, buradan Yıldızda teknik okulu, da. 
h:ı. sonra da. yOkJıek mllhend!a IMkte. 

ı . zmi.,,ıcroır. 

inhisar 
altına ahnıyor 
Şarap imali de 

serbest 
bırakılacak 

An r ııa.n vd!kn maınm:ı.ta göre, 
lspirto ve ı;aror> ihsaUl.tı ~ hU • 
kümet b4ZI yeni t.cdblrk alınsğa ka. 
111r vennüıttr. 

Bu hususta. hazırlanıp Büyük Millet 
Mecll ine scvı·odilen ka.nun l!yilıı:umıa 
f:Öl'e isı)lrto istilıSal!.tı doğrudan doğ. 
ruya devlet inhisarı altına almacaktn'. 
Şımdikl bs.Jde lst!bs3l edilen miktar 
senede iki bucuk milyon litreyi geç • 
mczkcn yeni tekilde &enellk 13tibBal 
boş milyon litre oiııcakbr. 
Aynı llyilıa csaalruı:na göre es.rap 

ısuıuıaıntt tamamen serbest bmıla • 
ıaeııkt.ır. Bu suretle fazla §arap yapı • 
lacağr itin Uzümlertmfzin ist.ih1Ak1 
de a.rtacalitn". 

K6mtrctlar zam 
istediler 

Fiyat murakabe komlsyomı. diln 
vaU muavini Ahmet Kmıkm ba.§kan. 
lığmda toplanmr:1t.tr. Toplantıda. kö • 
mUr mevzuu tetkik edllrnlt. bGz.t kö. 
mUr ta.cirlcr!.nln zanı l"ltedfü.lert anıa
§tlml§tır. Ayrıca. Şile ve civarında 
buluuıın bir buçuk Inllyon kilo ~l 
kllmDrtlntııı sllratle §e.."uirn!zo getiril • 
meS! için gönderilecek nakil vamtala. 
rma verilecek benzin için koordiıuı.s • 
yon heyetındeD kara.r &dm.ı.,, bu nakil 
\•asıta.larm4 leap eden ma.yl mahnık 
verflmlsUr. 

lzmlttea lllmlr 
lbracı yasak edildi 

İ.."lnltten blldirfl<llgi.ne göre İzmit 
fiyat murakllbO komisyonu, verdiği 

bir kararla 1zmitten dl/;-er ~lrlcre 
yapılan odun ve ınangaı kömUrO ihra
cmı yaaak etml§Ur. tzmltte Jı:ömUr o. 
dun bu aene çok pahalıdır. 

Benzin ıı11erl 
Taksi. otobils, 1'aınyon ve hwaıfli 

ara.balara kar.ile ne benzm v rDdlği 
malmndur. Garlllen ıuzum tızonnc 

bu kanıelcr tiŞ!erlo de~!lltirilmlftlr. 
BugQndcn itibaren kıırııeleriDl ckflş 
Urlp tJ§ aimıyan aoför1ere benzin ve
rilmeıncfo ba§lanınlttır-

Dlln. §Chrimızd.?ki alii.klldarlara ti • d 
ular. ' c.vct vekJllcti ttırnfmdıın blld!ı1lcn bır Japonlar ,\merl.kahJara l»iifi 

em!l"de, undan gayri maddelerle pasta 1 kayıplar , erdirdiler. ~lıudi:ro .,
tmıı.llne mllsaade edildi~ bll<llrllmi.3 • da.r Jn.ponlara inanan oyma -(ti 
Ur. . isi sabrr i~i,, ldi. Şimdi Amen~ 

Verilen bu mtlsaade ile plrmç. pn• J:ıru oynanan oyunsa ".Japoıt ıı
tates, fmdık, ceviz ve badem unlan bıısl:ın isi" oldu. 
ile yumurtad:ı.n puta yııpılab!lecektlr. Acaı. netice •e olecıt.k! aP 

Kaçırma 
hadisesi 
meğer 

mu~ayyelmiş 
Suç uyduran kadın Praga 

gitmif 
N~t:nı ot.cı ve birahanesinin s:ıhl

b! Jıuım kızı ve tüccarda.n Ml§Clln 
kansı Janet, geçenlerde tanımadığı 

birkaÇ kt~I tara.tından otomobille ka. 
çırıldığr.nı ve tcc:ı.vtıze uğradığını ld • 
dl& etmi§U.. lddlamna g6re bir aqam 
Uatil Beyoğlundıı blr sinema.dan çık • 

mı~, evine giderken Altmbaklcald& zor 
la bir otomobile tııalmlf, Edimckapr
ya ~öttlrtilmU, vo orada kendlırlne te.. 
cavUz edilm!§Ur. 

Kndm mnt.cea,izlcrıD C§kfllino nit 
bir aey ııöyllyemedlği lçin böyle bir 
kaçama ve tecavüz wırua gelmediği, 
yapılan uzun tahldkatt:an anııı.şıımr.ş, 

genç kadmm muhayyel bir bAdlseyl 
ihbar ettiği neticesine va.rrlmı~. Jn.• 
~t hakkında suç uydurmak madde • 
slnden takibat ynpıl:ı.ca.kt.ır. Bunu ae • 
zen kadının Praga. gittiği <Sğrcnllml§9 
Ur. 

Kurfril.uş vap:zra bugün 
gidiyor 

Kurtulu~ vapuru bugiln ö~cdmı ec:n 
ra Umanmıızda.n pire.ye harckıet ede• 
cekUr, Gemi, bu seterinde Yuıuı.ni.sta• 
:na Kızılay tarafmdsn S6ndcrilcn 1600 
ton yiyecek maddesilc, TUrk tnb!lye
tinl haiz oıanın.rm Yunaniatandald ya. 
km o.krabalamuı. göDdcrdlklerl mu • 
~leai tamamlanm.If 50 koli Uo Den 
cemJyct!nln haZrrlııdığl '500 kol.iyt gön 
derecek tir, 

Kurtulu!I bu aym 20 Binde limanı • 
mıza dönecektir. 

T erJkif edilen ihtikar 
suçluları 

Asllyc ikinci ceza. mahlGemesl dUn 
loO top p:ı.rşümcn ~ğıd1nı aekiz buçuk 
lira y rın d• kuz bu~-uk liraya satan 
seyyar mOccll!t Yovayı, ~ğne üzerinde 
ibtikAr l'lLJWl ııcyyar alıcı Yquvayı 
vo tuhafiye lhUkılrm<bn Aksaraydıı 

tulınfıyeei Mustafayı tevklt et.mı,tlr. 

l'!Oruluyor. Mr.dıarip grur! •n ~ 
l>lıi zaferin kendisinde oldur" 
iddia ediyor. Jlaldkat.te buau ,_, 
Unuek gayd ~ttir, hatta ~ 
k.imsmlU". l."alnu besbelli bir il"! 
ftr ki o da dünya hıırbJnln ~ 
duğunJıın uzun süreeeğidir. .;._ 

nazılan laponlarm kendi ., 
1cketlcrlnılen ''e ntifttslann~•~ 
k8.!: misline ltlklm olduJıJSP"".: 
kun·etlerlnln yııyrldığun, 31'.:~ 
kon·etleriD ayıflamağa maP':. 
bulunduiuna söylByorlar. Aiıı' 
yanın lan-vetinin A \"J'np~ ort1 
da gayet kesif ve tortop olan~"" 
millet wsfmdaa nert gelditi ~ 
a.~ı da eski değildir. }"azla )'#' 

dtkça zayıfhyaea.ktır, dedUer. ' 
Tarihte kendi haemlne ı;ö~ ... 

çok yayılan millet Arap mille~ 
llauetl Mnhamınet bu mıned _!:t 
den ~ıkaı'clıis •e dlbıyanm ~ 
neminde. cennetlerine dojnl ~ 
dbgln göntlfll'Clill zaman Y-...ı 
d3rt milyon nUlaı!ıtaa ~ 

çeyrek asır t~de Jlhattea ~.4r:. 
Okyaruısuaa Kalka&lardu U 
•leııizi layılanaa kadar 'bl\yO 
imparatorluk Jmrmaııta. bli!"_... 
!linba kuvvetli imanı, öteki ~ 
haklmulaki per1ak vaitlert A';'j 
ra e~slz bir eih'et 'eriyordu. r 
yot de müsaltti: Bizansla 1rsl; 
ra.smda ozon harpler olmuştlJ:_~ 
t.araf da yorguudu. Hatta "~00"' ... 
askere nıaJ olan ha harbin 
da Bizamlıiar bsa llökümet ...-~ 
kezini nte.~e vermek iiure b~ 
yod&nlı, Arap ordalan bu ycılJ;,\ 
mulwiplerl çabuk yere ,-ard11 ıııll" 
ya earatı. Simali Atrilwlakl , 
vaffaluyetJene deha parJaıctı.!, 
panyaya ~ıkan isJiru o~ 
yal ruz 3"0 Arap "-ardı: ı200f 
'-i Berberi li'J. Jfatti ku:ıu.Ddl~ 
n Tank bin Zi rad Arap d,~ 

Arap de' Jeti eweli. lld, ~ 
~.daha M11ra ~ oa ı-rP "'-' 
hugliııse Arap miJleUnia ~ 
kJsnıı ititiklil sahibidir. s.,.
pük olan bu mlllet ~ ıat'a 
ele, Ak<leiıi• etratmcla 
nispette Dl3döı ve ~ 
lerinl kaybctmljtlr. ..~ 
Şimdi pek ludı VMıtelar ~ 

den mef!afoler tnNlml'rttrt 

\yın tehlikeye maruz olau bu c 
( l1ctln deTtıaJ IJidetel'e« müş1erel· 
diiMDaııa. kar,ıı b&reket ctınııelert o ka
dar tabU ve mantıki idi ki .Japon ta)-. 
yarderiaJn her tarafa öllbn 118ftıkları 
na dair t~ gelillce, Umbazl • 

fnki 8ovyet ta.~ Cifi mlUıL 
bir hllcumla blttiln Japon pirlerini 
atıete Tel'd8derl hallertDln gcdJruıl)'Oot 
f-ejtJd ~le. Harpte yamız Mi" 

ı.~ ~re ebemml,,,S. ruıcl• 

.. •.. ·~ . . ~ ~ - .. 

manın kun·et mi ve~ğl ;; 
mı düşitreeeğl tetkike moht'411: 
noktadll", Fakat eğer bu lılt ~ 
yıfbk sebeblyee yayılıııamıŞ 

kim var!' Amerikanm. tngtl~ 
nln, laponyao.ıa. A~ 
Ruyaıun hutlutlsrı \"eya niif~ 
içindeki nıemieketlerln Jıcı>5i !j. 
la.rm milli toprakları mıdır~ ~ 

o pGlcolojlk aallaaııını ihmal ey • 
lemek lıazaıı bll,ytik bir ııa.ta tetıkil 

~- Bm ~ 319paca:klan 
bir moka.bele bllmlsll Japon emperyn.. 
l lsfSeld tızerinde quk bir doıt teftir.i
~ g89teJ1r w baldkaUe de ınaneri 
hır galebe vUôlldA ge,tlrlrdi • ., 

- Ay haberin yok mı . 
rik sizlere ömür! 

- Mavnk ö'd' mu? ~ 
man? 

zn.. 

A ev cJa mmı vindj: 
- Ölmedi, ö1d :riildU! öldiiriil· 

dil! diye cevap verdi. 
Ba.c; tan nşıığı ti trcdim : 
- Öldürüldü mtl ? .. 

R ha d kuıl Müthi heyecanlıydnn. Alev: 
U atsız ra yo a- Öltlürl.Udü ya! .. - aiyc tek. 

nan kadın mahkum oldu ı-arladı. 
Beyoğlunda oturan Olimpiyt - Ne z:unan ? .. Kim ôldürdu ?. 

adında bir kadın, nıhsa.tsız rad- - B.:r hafta oldu. Dünyada kr. 
yo kullamrken yakalanmış, dün yameUer .kopuyor ayol! Sen bu kn 
birinci asliye ceza mehkemcsince 

1 

cl:.r ..... azcte mernkl:sı ol da. bunla· 
1 ay müddetle hapis ce?.asma n duymn! •• Hayret doğrusu!. 
mahkfım edilmişfr. - Şimdi gazete okumuyorum 

it yüzünden kavga hen. .. dlyc kekel~ .. 
Siltl. de "nde ,...,1 Alev koluma gırmışti. Beraber 

~ce pay yerı ~.uısaıı dükkandan ~.ütık, ilk önümüze gc-
~~o ıle Cafı;:r .~d.mda iki amele i:!n bir pnstahaneyi gösterdi: 
bir iŞ mEeelesı yuzünden ka,-gaya _ G<ıl seninle şurada otvralnn 
tutuşmU§lardır. Kavga esnasın· ~ h ini nnla.,._ dcd' 
da E ""b k t•m bi · k l · u:ı. eps ·~·ymt, ı. yu ap ,.,. r ıs em e} ı . . bi 
;ddetle Caferin bMına vunn~- .. Pas~ıe~ e girdik, tenha .. 

tur Cafer a~r surette yaralann- köşedeki masaya karm knrsıya. o. 
ak Beyoğlu hastanes"ne kaldxnl- turduk. Alev yavn." f~t :hcyeca.n-
mı . ..:~lu vakalammştır. Iı heyecanlı anlatınaga ha ladt: 

- Sen çıkıp gittikten sonra 
BcJoi:la 

J ğ'tn&>.n: 

941/lS 7 
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da ı.tltıAl caddesinde O No. da 1.s
t.cmatı 'Ma:vrakl aleyhlpo D.('t}an ala • 
<:ak dav-uamm muhakemcai.nde cıava. 

odllcn Dflne:ı yapılan tcbligo.tn rağ • 
Dl-OD mahkemeye gelmeıııf§ olduğun • 
dan m d,dclı."C.'kıll tarafından blr 1:M' • 
~mc sureti lbrnz ı; d m t rth 
dlllm~ olduğun&ı.n balıfBlc on ~ mtn 
mQdd Ue gtynp karaminı UtUıeıı tc 
iğiııe karar verllml mulı k m gunll 
• 12.L94.2 s:ıa.t ıo a .ın k nw 
Jbııll& ftya b!l" wldl gdııclCTmeıı.lz ilk· 
ı tak41rde da\"IJUll gıyalımu:da 0 örü
ooli ~karan mnl;ıamma kaim 
mak Dmıaı:ıe n&n oıımur.. 

Mayrikle Tayyar can ciğer oldu -
r. Z.~oa.fötler cE"-kildl GUld.Uk, oy· 

ıl!?.d~. Yedik, i tik darduk. Bir 
~ece gene karı :koca. bilyük bir mu 
r.a.bbet.Je <xla.la:r.na t~ldilcr. B z 
c: :rı"mizin baı:ım..ı. gittik. O gcco 
:mi3ıWr azdr. Ochla:rmuza Çekile • 
:r t ya+tı'.k. Uyumuştum. Gece :\ _ 
rr.:nıdan sonrı bir güriUtüyle uya. 
ruı.rak dıı n fırlru:1urt. Sofada, A • 
roiı • e kru ı1 "trk. K?Z beni görüı • 
ce· 

M ) rii\. öl.mü ! • dcd.ı. SaB _ 
rıp kal ·nn.. Birkal:! kız <la1ın :pc.ı -
nuze takıldı. hepimiz bcr ber p t.. 
ronun OCÜ-'M8 k~t:u'·. Fakat Ta • 
yar kapnun öıı.lindeydı.. !çeri glı • 
'lnt'lnizc pek :mzr olmuyordu: o ge
ee coit &r:mi ti, Ml rh~- .Kan. 

EDEBT ve HİSSİ ROVIAN 
-.... -----~----------.... ---------------~· ..... -

44 Yazan: NEZiHE MUHiDDiN 
lı gözleriui devirerek: 

- !çeri girip de ne yapacaks:. 
nız! - de<li • birdenbire öldü gitti 
~te .• 

Dinlemedik, iQeri gı.'l'\lik. MSJ\2.3.· 
.ra müthic;t.i, Ma.yrik m.osmor yatı. 
yordu. Şi~ gibiydı. Korkarak o.. 
clndan çıktı'k. 

Tayyar goooyn.rısı cenaze oviııe 

telC'fon etti. ÖMlnlin blr nn ~el 
kııldınlmnsma. ~tığı belliydi. 
li.'rtesi s:ıOOh luızırlık kı.<ıl:ı.dı. Fn • 
knt öğlC}C doğru cvd-c milthiş 1>ir 
kanrokl:k oldu. Hepimiz sa.srrdrk. 
Dol..-tor ölümden ~phelcnm.lı;, ce
n:ı.zenin morga kaldmlmasnıı cm. -
rot.misti. Kilis-O adrunlar.t ortadan 
c;ckildi. Eve pollslei' doldu. Sualler 
'b:uüarlı. Nihayet Tayyarı alıp gö. 
tUıdüler ... 

Beynim zonkluyordu: 
- Ne zaman oldu bu ~ler? : .. 

ciye sordum. 
- B:r baft.a olm:ı.clı dnh3.. B ı· 

mıza gelenleri sorma. Her gU n 
i tintak lıikimine gidip geliyoruz. 

- Ben, ben! .. diye mır.ldnn • 
d'lm. Benim iSmim ka.rumıa:dı )-'a ... 

Alev beni temin et.ti: 
- Senin ne alU.kan var ki i _ 

rnın knn.ssm? Sen cıkıp gideli 
lıaft.<!Jm" oldu. Koriann.! f:aro gôre 
lti!lbir §CY yok' •. 

Bb'U lllllkiııl(!ftim. Kuruyan bo • 
ı;azmı yut:lt\mmama. m!ni oluyzyr • 

du. Al v limonata kadehini uzat
tı: 

- İ!: biraz, 6al-n.rd.'TI.. Ko.rknm 
•liyoruın sruı.. Ne olduyısa. bize ol. 
du.. J:lep!m.iz çil l-:wrusu gı:ni da -
b'lldık. &.:n fimdi do6tumun oda. _ 
~~b. metres l-"a.SJlorum. .Anıa za. 
vallı pıu-am:. BcMti lbir eve lka.pr.. 
l3Jl.ll1:m gene.. 

'.l!trf:Yerek SOltlum: 
- o canavar bdmcağ:ızı llUlEll 

"ldürrnü.5?!. 
-- Ha. barrt, a:;u mühim ) erini u. 

uuttunı. DcdikJerme ba.küıraa ka
<·ın.:n göğnüne otnnırak boğmuş. .. 
Zaten o gcee Çok :içinui~ti za.vall1. 
ya. Mor;::- raporu kadmrn bir ta7-
Y:..ı.'tlc ö1~üğünü yn.zmrn. Tayyar 
~i delikte. Bunun böyle olaca"' 
ğı m:ı!ümdu zaten. Herif diR bile· 
~ip duruyordu. Ama. ya.kn.yı ele 
verdi. Yanına kalmadı .lôtc. Ney. 
se, c.1nl:ırı cehenneme? .. Biz ken· 
J..i hn'smırzm <'.3.refiine bakalım. 

Alevden a.yrıJa.rnk odama. kapan 
<lıriı. Gilnlcrce azap ve cnd~ l!f-'1 
de crrpın.dnn, 'll'yl]mlarmı kaçtı. 

ÜC]fincli a...vnı l>.af'tasıncb. ocb:m _ 
el he!} paro. kıılmnmıstı. Viktu,·nr 
.eyzeye lık:b~ ~ ormadrğmı hnl. 

<1e vaziyatim!lı lbJr stkmh it- nde 
bocalad"ğmı an-..U. 

Bı,lgilııler<le sik sık mahut ~ " 
kısmı ~mvor, knım b'!"m:ı-a kal .. 

dığuruz Z3l1l!llı belli et.memeye gay 
ret ederek derin dıerln iç geçiri • 
ywd.u. Bir gün tereddiitle bana a• 
c>.ılmak i&tecr : 

- Yo.vrınn · Mclıparecii1m. Ben 
luı.lc1e:l a.nlryn.n bir karıyım. Sen.in 
ne da1.c,~ gc:Çinllğini gq -yo • 
.nu:n, yüreğim pa.rsalanıyor. SIWan 
nklına bir g.1t&li. eflal.r sokma ciğer 
parem •••• eli.Ye ba§ladı ve çekine 
çekino de''nDl etti. Darılıruw;an 
sana bir tcitl.ifim \'8.r: lUim lo "' 
kantada bir Rus eervuar 1'!lrdı. 
Patronun canını srkh, dttn gece 
hesa.bmı Wmaııı1adı.. 1stcl'Se'n eeni 
t:ıvsiyc edeyim. Sözll.'nü ardn. at
maz ... Fena. mı olııır? .. .Ama gene 

inin de ida.relcrJıule b~ ~ 
bancı milletler yok mndnr1' ~ 
acaba ba.ngi 1 en ~k yayıhlt~ 
Bo da ~fç, münakale ~o~ 
istua edilen mcmlekethı topr.J lfı h.-:" 
halkının k:ıraktel Gibi blrt.o~ .".'Q 
helcrdcm tetkik ohııımahdır. ıı 

Eğer yıı.yllm""' olmak 
~cb:biysc be115i )ayıbn11tlf tj 
•ttnyap pa) laşıuııad6dan içi11 be; 
ğuşnyorlar, Do harp "dhn:vaY' t 

m~"llla ııa::ı~~CAN ~ ~ 
söyliycyiın.. V.ilctnvnr teyze nylı{;'l L d d __. 
pe.Jin almadığı için imşkulamyor on ra an bildirildiğİP"' 
demiyesin ha! Benim gözUm tok- göre 
tw-. Helo sen kuit yıl bedava o - Doneçte 
tursan beşmun i.istilnde yerin vnr. 
Sa.na. ev~ gibi mJa)"Ol'Um. An.. 
byorsun •. Orada. yapacağı i~ mw.· Sovyet 
tcrilcrin öWne :içki ve ~c koy-

malı:tr1", Ym ondan gayrı seni gö. taarruzu 
:ron a\'ucuna cebini ~br. .1, 

C:~ --~ Fak ı içim- devaın edıycr ~ 
Ben art:lk bir dalb:ı. i9kili., er.. jÔ ~ 

ı.""OkH. hayata dönmek istemiyor. Aimaniardr.n 108 \op, 
dlmı. Bu iğrenç haya.ta dönmek tank 10 zırhh otomobil afd'& 
istemen:Qlıe iboralıe!-, cebimde be~ Lorıdra, 12 CA. A.) - B. !-tıl' 
pera kalmıı.ymca ara.srn:ı. mabut ev Mo::fJco\'r..n:n garbında. ı;e V""'--' 
1ere müJoaceM; etmeği de d6§ün • hııvzasınd3. Rus ile:rl :;işi de~ 
rnüyor delildim. Yaşıyıı..bilmck 1. ediyor. N'~en bir So~-et ~ ih..~ 
çin başka j-apacıa.k bir is taSS.V'\'lil' sual tebl:~ göre Tikvi'ııirt ~ ~~ 
edemiyordum Jd... alınmaar e@DnsJ1\da. .A.lınıuıl tJ 

Vi'ktuvar teyzeye tckl-il' eüiği i~ 42 sa.bre., 66 havan t.opu. ıP6il 
. ! kabul edece~ eöylcyillce sc· Nt. 2-6 tank, ıo w11lı oto.-ud.>. 
vincinddl ll:ıoynmnn ~dr: role rn"ctnrda lınrp rru:ı.l:ı:eDl 91 

- Gi<1e1" gi~ s<Syti:receğlın.... "'<1:irllmi"1.ir. 
Umarrm ki patrn!l k:ıhnl edt-r. Ne \1 i. 2 (A. A.) - Of l ıı: ; ı.... ... 
"yi olı!.cı:ık MehP'J.l'Ctn! •• GC'<.'e be _ l~u.a ccn:tttJ.."1'1c ,. ubu rtJdıf ~ 
rnheı-. gündüz beraber :rı?~. :ıli muj re1 Jer, ' w te ~ r 
len bura.dfı ~a~'"'ııln'IZ Jcnlmt_!(). ~iJ.. fi;: iklik ya~1.lr. cenup~ 
l'fim ar1ct\-da ~tt!~~ f ~ Tfaxıoı;en;c mm. t 

(~ı, 't"f'tr') dtırnlmn . d • Iebilu 



Adliyede 
yeni tayin 
ve nak ler 

•tı an k cı d rlıert ıtand r. 
414tlmemekte Ye ystmz tıcar t o .. 
tbpertert tarafmdan göı11ldQk

llıll.lra llı!'ac; edUmekted r. 
11manJarda bur ts iri rtıı, bun 

lttıtade ederek k 1 deıilerl ara • 
karıJtırdrklan uzun tUyJU tiftik 

ı barice kac;mlıtctan anlq ı
• Halblıkl, uzun ttıyJQ y p ğrlar 

derli rfn lhra ı yas tır Bu 
taJaJclkata ı.tJamnttm. 

. 
yarbaym h'1& bana •61. 

llllllllııılı!ırı eHnde tuttuiu teltlizi 

~, muu.fferane ~
~ederek: 

Aziz dOstum .• dedi. \akı 
Jilerimizo aıt ama, an 

Yemise müıver ganfCllterle 
deniz kaça~lıldann Ci • 

lerin den~ şef ı otmams it -
Jrtzmettıds W yatın muna 

tri 11 ~ vardfr!,, Blinlardan 
bir 881 ~ llLIL 

melde IJelliber,--aizl' fazla 
dtillb"il1> fipJMnuwd.sl ilte
itin bayutull oJmyun ! .• 

' Bapldm'in müatmzi ta. 
uzattığı bu garip mealdeki 
:vıldmnı dr'atiyle tJlr .etiz 
Uden soma hayretle yar .. 

yüzüne bdanaktan kendi. 
"-Duyarak dedim ki: 
Azizim yarpayJ •. Korkanm. 

bir deniz kaplum~iyl 
acWarım iltili ettlrive. 

&ıniz! •• 

llMBıt&-

- -- -- - -- - Havattan parçalar 
--.-~"lJji'bn-· 

KADINDA AHLAK 
SUKUTU ve SEBEBLERI 

trı 
''Fahi.-lik ıırf iktia,df imill4!rin bv•it ettiği ictimai bit 
huktabk telfili edilemez; cün)Fü zaniyeler yalnız fakir 
~al tabakaalndan cıkma:t· Kocalarını ve cocdkl•rırıı • 

• fuks .lıaya~rını terk.den :1enıin aile kadınları arasında 
~~ iN ••1riahlik.i me7elan mevc11tlur. Akıllı ve vicdanlı 
UU' kadın aile ocafında mesut olmaa11 d3hi aabreder; w .. 
venibn eder, botanır, 3lür de kolay kolay f ahiM olmaz. 
O h1tlcle E-ı.i~likte nıüteneni aebehler mevzuubahııdir.,. 

Yazan: DOKTOR RASiM ADASAL 
hatJrlat h 11 tik kı&nun a
rı gayrı m rft r()(!ukl 1 T> Q te. 
laldcl e k hu u undak ta up 
l&rl k&NJtrıd • r: ok ıtadmlar ı~ 
tirnai ' :ı; ~et · r·nı \e 8fWIY lerı. 
n fed eder 't fah şelık ~ oijına 
sapmak .Dlf!'burtyetındc kalı,.lar. 
Sa( ve ıdeal bir a kla aldanıp 
ıırf hlMlyntıyl bir tek adanın 
~onul veren ve nıhayet aldatıla
rak 80' ak üstünde bırakılan ka. 
dmtarın sukut haya!l('tı cok 
f Pl-idlr. Ctınıyetın h r tabak . 
mda bir c;ok temı:ı; kızlar, teh. 

ilkel! il! k '" ctlarının ve mllte_ 
reddi donjtı"attlanh bedbaht 
kurbanlan <>lmutlardır. Böyle 
bir kadın alleei ta.r~mdan red
Mdf Hr, kOJnlUJarı. yüz çevırlr. 
doğurduğu çocuğa kltm hami 
r.ıltamaz. bunu bir ~ sanp 
meQhul bir aok&k k~'nde m. 
r&kaca.1< kadar vicdanalz deiilaıe 
bellem k fcin hie olmazsa gizli 
fahiteliie 84 vurur. tt.div ha· 
vatmdn adet yoklutu ve inU. 
temadı i.ınt zaÇ&Jzbklar bllhaNa 
~ocuklan olan bir kadını pek c;a. 
buk fulıta &evketmez. Zevcin Ji. 
kaydt ı, u&un müddet evıni th. 
mal etm.i, lüzwmuz ve mana
sız ~:osyete tllemleri. devamlı 
kumar ve i~ki kadına göre faiıi 
4eliie huırla.yıcı aebeplerdir. 
:taraflara al1.11p bil:l.lıare zevcinin 
mail vuiyeti bozulan zaylf ira. 
deli kadın ) enı falet Amilleri 
için namWJunu !eda etmekte çe
kinma •'JJ'Jdıv~ ruh nır .. mu. 
saha eriıfde taf lM.iyl tahlil 
edilm· olan zevcin cinsi akamc 
ti ve iktidarsızhiJ, ihtiyar.htı da 
şehevi meyelan arını dizginliyernı 
'.\en genç bir kadııu: &gJklarm de. 
\anılı taleplerinden kolay kolay 
kurtaramaz. Hata Beyoğlunuıı 
bodrum kabar lerlilde alkışlar. 
la dfnleııen ''fkl koca alaca 
fmı. btrl gen~ b ri ihtiyarı•· 
şarkısı bu arzunun ve cins! pı. 
ikolojtnin veciz bir ifadesidir 
Karısını f ahtşelikten kurtarmak 
mabadiyle muaJyeı\ zamanJar_ 
da. kCQdt evine ~nç bfr delikan
lıyı (Jl golo) çatmp bir maada 
bira içki iQen ~iş ttlikk i fn • 
sanlar yok defOdir. 

Cins! ittidAl'!JZlrk, bekar er· 

k6ten .m ac!e evli hır erkefi ı 
en. bUYok bir ı21ttra.bl ve «ık ·de 
fa efle\ri ltlAket sebebtd r. Bu 
vaıiyet k~Mında bfr ıle k!dmı 
k' şekilde hareket eder. Ya eenı • 

. etın ahl:UU ve fct(mai t!if«lğn 
ve telakkileri muvaceht:;tlnd 
tah~w1 bır ruh !!H!kanizma 
~iyte- cimi ~larmr ve ıtoca. 
mıa .karşı duydufu imrvaç hcf • 
rctınt bir nevmz yani s"nir buh. 
nniyle t&-viz eder. BU marlll 
t viz o aıle k&dınr ıc:f n su~ 

hirEdc maddi bir ıstırap, a.h 
lak bakımından ~fut maMVl 
hal tır. 

Za.DWI zaman 1r evde bir 
tttrıu müı!ıekkin tdnir illçlariy 
geçrnl~ bUyük ft deva.mir btıh. 
tanlarda. malttı- ve bilgin bek'm 
ft.lellde tabipten .ziyade bir P 
koloi oonabdır. 

Kadmlann bir kısmı iee ızcH. 
\ a~ nefreti ltarşısırıda daha 1. 
Y8de elnsı m&yeli.nlannın matı 
btı olurtar ~e ıptlda1ard11. gizH, dıı 
lı sonralan da ~k ~ayn mtt 
riı mün e-b"tlere 'ha vururl r. 
Bılhı91& (IJOfanıfta) nm çok gu 
ol(\u~_ ve t:ıa.la.k dav,Mamun 
mildJ&Qlpeleırt. tt dar 4Gt1aoe 
ha.kimlerin linde ~k uzadığı 
yerlerde bu telaketter daha ko. 
haytftda tesri edilir. Dinler. 
muhtelif moral mesh p~ ve 
nlıhayet kanunlar daima hUsnu. 
niyetle bır ailenin kunılu§tlnu 
H!am~ ett rtr! k v~ bith~a orta.
da meYcut olan bidnah ~la· 
n korumak Jddiasmcla ve sevda 
smdadır. Ne ~arelki ııer kadn1 
aile mekan· zınasr Jefnde daima. 
'rade1i ve i<:ff.maf V3SJ)·etıyle iz. 
li fuhşım tect_ akrbetlerl ha.kkm. 
da müdrik defildir. Cinst tema .. 
9i1Jlerf ne maA!tıP olan hopı>a ve 
kolaylıkla kabili telldn bir kadın 
maatteessot sukutuhayali ve fz. 
diva~ nefretf içinde çok tehlfkeff 

r felsefe kurniaJc ve kendini 
bedbaht tellklti etmekle! t>eYd .. 
pey !ahfşellfc sfilt11c edert Bu 
son cttmıemizle 1ahi Mifn nakl 
ki nıh cıepbesine ı:tfrm1ı:ı oluyo. 
ruz. 

........... ree1re·11rr '· e. • 
~ nld h •• odlıdf&ııt. 

s 

MARI STUART ve Si EMA 
Cellat elinJe can ver• talim lıraliçe .uclu muydu?. Ta. 

riltin ltalfctdemedifl bu mue'İe,l 6ir tlrtentca 
lllml töziivertli 

M.-i Sla.rt 
-&oMMnın 

bir ftltU Olıkığmu 
llArl 8tUMt JIMl~l~Uöe diiQ • 

dllil1 ~ ı.trıcııqy41 lalı'DMılraft .. '* lııir bllıle 1Mllıltt. Kfll llBlbl Oj 
aıı &Ut 1rar4ıııı11 Jcri Yllrıab ~ 
~· t.lbtlDdall ~ tiı1dknefe 
r.illt ~ • ~ ınem .. 
Jtıll&tm .... ~ 
rlllktik ....... m.a.esı ~ .. 
$11115«11ert 4e w ..,_. ldlıft9ll 
;ıKblıl tıa••rera tMlıttM' • '*"· ....... ~lllDlık .. 
t.lfıflMI - -·-....... Bil .,.. ..... ~ .... 8tu" 
art ....... ln'a ~ !ettt:mt• 
i.çJD oı* - s 1•, Mat cdlfll, 
weı• 1 ı, ....... 
o.1111& bu,.. Y1119dıtr t 
musildı!!inıM Riziyomın , n4a 
bul•' n '* ti* 
Ujandndıit !baJd8 tr3l 
adllmı _, ....... ~. 
k&t ba t 7 ~ ~ o·.ınıa~ 
~ Hind Dllllll)' ile lUft 
de İlllllUOIO& ~ im' 
i8ı1L Pi' .. • ' •rak nllJllU'L. 

ıu.Baam ~ 
laılll dellrı bir lllfnıt UYAlklJr'dJ 
Ve aıezıa lıallgr ..,..,....dan 
_. _. ._ aı.en•m lftA, ........ 
oldu.. Lold Batven. ~ 
tadla ...-mı .. lılarl Stua 
ci dlla ~ dlıl b.ldı. l>ul 
........... ~·-t.ıır._ . ..._ 

dt. a. ~ memlelcet 
*' -- .. 1 kdl, 1nglliz 
- = 2 ııt lıu -
ti, Jlari bıMm - • ra.k -
vaUi ... , .... lnglUz 
~ mğmdı, Orada uzun 
eeae1eri Ce;iı'dl ve rübayet 
dllıSıe eaA ""'1. 

Yen! fUm N!b.e•a 2861 
tffJft Ye bdııır ~ 
tıeaatll \rab.1ıanm canlaodimll • 
tir. Da timde Yari Stıwt 
Nr'll ıtlble Yctiam:il Wr 
blir wbııyor. 

ll'IJmıle t,,i tJir 1 •• !rin C'.a.LlllU\IM 

~. bu fillıııııı1ıt lıllpJleıdll 
er;lncfii.i e*i ..,.,.. fafolarmı, 

. ------·----~ 

~ •e 1ı1b- mtı1ı wlllf • • 
.kederi~ iti ~ • 
l( ft.rtla ne ht mwm ıW1 J9 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK Noıa 

rOmıietlrt. Bu vukuat raJ>Onı. 
nıdur!.. 

- Ne olW'S& oı.un, muhterem 
yarbfy .• ~ bHdirilen h&di 
M Jmkinı Yok taaawur edUeb 
lecek blı- bldiM cteıildlr! .• Bir 
defa 60 mil lliiratte bir deniSaltı 
Sonra ibu denlaltlaı taktp edltıp 
... ~Jılıyr, clalııt.aya. bile JOzum 
~. menni tesir etmeden 
Yohma defam ediyor? .. Hfo böv. 
le bir ft!Y olabi~nı zannetmi 
:vorum! .. 

- Zannetmiyor mu unuz?. 
- .Mla! .• Azizim Hopki;ıs, 

iliz pllJa bir ~ olarak, Al. 
Jll8nJmn İDl&tere adaJ&nna 
mutlaka de1'1Bden taa.mm ede. 
etklerine o &reee anbele olmtlf
sunm ki bu •izi ..ıtm ınuıbalre. 
tnec1en .wa. 11 'lagta .. ! .. ı-;_ 
suen bit; Jdnlenin •Um dfttüne
cek '* hüte ~da görü. 
lilJm'I.. StdlııHler herkal man. 
bir cllpna J1l\'Uladı!.. Havacı· 
lar, taarrman havadan denize 
ler denizden, kara kurmayları da .icara.......,_ J:ı; 'e.erjm• dil * ......... tbılra~ 
bir 11a1e ıaottıl+* icJin ae .... 
yaJtta kadar ~r •. Y.ok. 
sa, ~ lıtr hWiec:nin mf.lılll1dm 

olanuyaca,ıını siz de pekila dü 
ürıebilindni&l •• 
Yari>&y Hopmu adeti. dona 

kalmış Pbi bir hayretle yüaüme 
bakarak: 

- Tuhaf teY •• Diye mmlda111 
yordu. 

Sonra ın eWeriıı ha.vada bir 
~ elpue •ibi açarak: 

- Sizin verilen ~ra. inan. 
ma.)'lllllıza hayret ediyonm! de 
di. $imdi de telıüde büdirilell 
hi.diae oı•rıwt diJOl'IRIDUS laa1 •. 

- EVft, azizim Hoptmw~A. 
menka b&hriyeWeri, ınh n. 
son hAdiaeladen dollıfı lıalı&a 
fena halele e:1 ™'"11 Wr ha\. 
deleri .. GöJcelttinden bite ku 
kulanacak bır hale ... ptrl, 
Bu eaki denilcilerin Kanada. F'i
yordlarmda deniz lcnları rn • 
cr·nden f&Mlı deAiH •• · 

Bu sözlerim dtJlıtmı yaıbayı 
fena halde yaıallmlfb. Adet! 
ı.inirlenmie bir ta.m& maa cJof.. 
ru yUrilyordu ve be,aıenh bir 
selle: 

- Ati •, ,.._ "8Mli de 
yeni tllr tııat.e ınl t 1 2 .. .. 
tİJl0ftllD9 .• 

t>edl. 
- Haytr Jlılıpktne!,, 8ftıJ1e 

a1N1ti9 •dMW ele lııu ftlmıllıı 
~ ..... ,. .. r. Ba nl Nl 
her ee,.ıetı enel bil' bdlll ftl1lıi .. 
bit.Mir. ll'ıHllbdt laer ..,,. f!nll. 
~ell bıclm -- b1mzlC ilt-- Olllllmea = ımm a.e. 
r.ıle ~ kriılo9,, "*"'M .,, 
Vllll rt etnıitf;I. ~ bu 
wn samimi miydi' B kalay 
.ta taendMm. iri bdm ara • 
aınMf IMdetl reWıetl P*o
Jojlt ~ wat da mfhnkUn. 
dlr. 

Tarldb hea&.c b.aW~ bir 
ıadtle Wıır. Jıfal« 8taart ~ 
katlinde suç Ol'tatr ımılır!' Tarlıllt 
hall6demedlği "" meze eYi mm 
balletmtt Jllllll*Jl k arım 
~twıwı M 

BiR HAFTA DAHA G8STERILECEK'PIR 
...,_. .... ...a olu "kel •'* mlı ıtel•ıbll tuYlr etea 118 

• ~ fllılll -· ....... ---



12~-~~ ... - s 
.ôlu;ım !ıiı· ....... "'-- - • _ -~- ·o · N : •.. ~...._gor, 
2 K & ~ batmı~, diğer f • 
ild d niz tMıtr da hasara uğra.. , • 

A.nado'u ajc.msutın z,er •• ff habrr 
lerfJ <1öre dünya vaziueth'!e 1}11'~ 

Arr1erika 
Almanya 

ve italyaya 
harp ·ıan et i 

Hitler ve J1usc:ılini birer mı. 
tıslt •Öyliyereh Amerih::ı.ya 
luırp ilan ettü r -Milıverei .. 
la ara.ında askeri ittifak ya. 
Pddı - General Guningham 
'D'aZİlettinden affedildi 

mr~ır Fakat bu va.ynıdarda bu. 
lurı:ı.n Ja-p;m kıtaıarınm daha 
e''v~ı araya çıkarılrnı~ oldu~u 
fobı•;(.n" fa;:rih edilmektedir 

A. r.r tebliğe gör~. 13 J;pon 
ask.:ıri tayyaresi. Us!erh~ don. 
nıemffltir. 

Holancla Hindistanının 
Gemileri 

Hollanda Hirıdistanı bahri~ 
donanmasmm bi·r tebliği. Hol
landa. Hindista.nt deniz kuvveL 
!erinin Singapur'a vArmtR oldu. 
}un ilclinnektedir. 

Bir kablo kefildi 
Harbive nezaretinin b didL. 

i'ti!!e ~Ör<'. Japonlar Pasifik :J.§tn 
Jc>1c mühim bir kabk>yu kec:m•~
leruır. Bu Amerikayı .Hor~
kon~'a l!:ıağ~an yegane ka:l:'o 
itli, t 

·~ ... 
Şark ceplıuimle 

liitler ve l\Iusoli.n.i. dün bırer 
ımtuk ııöyliyerek .Ameri ::1) :ı 
ha:rs> ilan ettiklerini bildu l'!ış.
Jardir. .Amerikada mü.'n~~~ıl er &ı!i=" =··n baş'kuman.-
nwliside tOpl.a.rumş, .AıllC ık.&- a.-• 
nm Almaııyasa harp na.ıımı ~rfr. "=~:1 =~:n :z; 
~ ikarşı 393 reyle kal:rul etm.işA """"' -t't" 

ızr. Ruzvel.t harp :iJanuıı istiye.n zayiat veniirilmiştir. Alman 
~ini kongreye ~önderdiği. me. bava kuvvetleri di.işman kolları. 
81,jda şöyle diyordu: Büt; _u ,Ein. na.. tank toptulukla.rnıa,. müstah,. 
J'&YI hükmü alu,ıa almak .isti- .!cem me~ere ve geriyle m!l'ra
yen kuvvetler, şimdi ibizim va. a~a voll:ırma nnıvaffn.ktyetlı ıta.. 
am küremiz isti.kametinde ifc.r. ~zl r a.parak ord~un ~are. 
borlar. Şimiiye kadar lıiç bır ı ;{ltfonue y~ım etmişlerdi~. . 
aıımıan haya.ta, hürriyete ~re me. D. N. B ... ~Jansıı:ı.n as~erı ~ır 
clmi;yete karşı böyle ib!r rr.oyda.n mcnb~ ogren~~ gore Sı. 
cıı1rum.a ya;pılmamıştı Yavaş ha· vaRtapolaa ~nber ı~e .ooı:ı,. 
.r-eketlcr, ağır teıı.l:i:keter d~nı.- r.an Sovyot ktrnretl.erı. 8 ılkka
lW. Dünyanın :hür kalma,.,aa a,7_ n~ Alma~ mevzr~ k~ı 
metmiş bütün milletlerinin 9eri bir~ac: kere ılerlemege teşebbus 
\lt> birl(Şniş gayreti, bütün dün. t.mişlerse de muvaffak ol~
)Wla. ada1et ve hak kuvvetleri ıntşlardır • .Alman ~:11:1 düş,, 
nin ~t ve ba.ri>a.rlık tıvvetıe: man~ smş t~ aka
ı:ine kaım zaferit1i temin edecek. mete u...:attıkt.nn ~nra Sıvasto. 
1ir polda. hm.anında.ki va.t>urlara 

itaıyada. &.!eşik devletlere müeE!Bir bir ateş ~~11'. Al •. 
harp ilan etmiştir man tape,a ktıvvetJenrun rasıt. 

Bu sebeplerden 'dolayı, kong. . lan bir ~ ~ ~ müşa.. 
m<len Birleşik devletlerle AL hede ~~ • . • _ 
manya ~ Birleşik devletleri So~ tebli~ının zcyiınde şoy. 
:flJ.~ ı...a ... r ...... md.... 1.. ı..-linin· ı..;. le denimektedrr: 
IW41.) v"' ""' .... :uarp :na. • uu.., ~t blrllklert Tolaam ce.nublln4' 
:d~u kabul tmesim talep da kAln Sta.Un~rak bötgeıılnde ye _ 
~ ~~ ,. t !?iden. aıtı .blabablc mer1<ez1. gert lllır. 

....... :ıon:a Çın de talya, kel\ bindee ftılı\a. Almanı yok ctmL'J]cr 
Almanya ve Jıq:xınyaya harp 
il.an etmiştir. Bolivya.da Japon. atr'. . 
~ya narp ilan etmişti Şimdi ~nn ~ı aıtmda bn-

ld'acar hükumeti ıaşington ı.... 'ftln1ni1ı Dlıltıı9lnde ıı; k&:r daha. 
fıfdcfımetiyle diµ!~ti:k: müna.. p2l üıırımıJbr. Alılml1&r tatıtp ecm. 
:aetıetler:ini l:cstiğini bı akŞ6lD mektedfr. 
8,30 da. resmen ilin etnrlştir Genenl &ıhinind'tin. :ın uncu lloıor .. 
Ka.ıv, Ciğ!eden sonra saat 16 ~ dll&U ~ kaçukeıı takip et.. 
yapılan nazırlar fevkalad-0 top. t.t~ J"dtar ~ topçutarmm litl-
iantmmda. verilmiştir detll ate,ine memı: bGlmmıaktadtr. 
'llilwerci.ler arasında aıekri Bir aoır,et m~ <mşman gerile 
ıttilak rlMe baldan bir lr6fe kadar SBrka • 

. , • rak borada. ~ ttalyım lJldlb:m.ut'l'ir, 
Diliı İtalya, Alma.uya ve Ja.. cenup ~nde Alman general\ 
~ ar~da Aıı.ıerika ve ln- Sehmidt JruınandMmdald kltaJar tara• 
~~ye. ka.!'fiı. askeri b'f: i.~ tından ,apıtan mukabil taanuz.1a:r ge 
~ ~ilmişt.ır. Bu ıt?f~ ri~.~ lOQyst 
:penı mzamrn }~leşmesı ıçm bmandasmdak! kJ4ıa1a.r rteate dc'Vam 

baro zaferle netice1endikt.en son.. tm ,_._ -·---- te ha.rbl 
ı.ııa üç devlet arasında. sıkı bir iş e (!>"....: ve uıu...,. ......... ,,. ... n ~ . 
1..~-r v • ı d · ~~1- k JR:pan ~t mmrezoterl ta.n.fmdan 
i:dlrgı yapı rna~ el"plş ~.unı:ı.e • 1~ ~kte&r. 

'llıı.r&ata gelince General Gımi......,. ,,,., · 
Ur.qk şarktaki harekit'a gelin. V a:iluinılen alledildi 

-. evvelki gün Guam adasına 
pkaıı Ja.pon kuV9eUerl Apmııyr 
isal etmielen:lir. Tokyoda n'eş. 
adilen ~iğe göre Japon ta.y
Jm"ele:ri hava muharebelerinde 
G te:n fa.a:l.a. Amerikan :tay.ya.re. 
IJi düşünnüşler Te Manilla kör .. 
ıedDe kiltle halinde :vapılan bir 
bamrz netıbemnde yerde bulu. 
Dan~ tayyareyi de t1tlırip et. 
IDİfJlcnfiı". 
~dan 'başka bir mobrip bir 

i'enizaltı ba.tınlmıştır. Bir mir.. 
~ ~em.isi hasara uğr&tılm)l:tır. 

General Gunninglıam orta 
şark Ingiliz ordlBll kmwmdan
lifmdnn aff~r. Haber a,. 
lındığma.· göre fazla ~uk
t.an rahatam t:.OOna.n Gunning. 
ham~ ~yle memn 
ıtddeditmiŞir. Ymne ~l 
Ritclıie tayin . ediJmi!tir. 

Sovvet 
tebl~i-~i Owite hava ve deniz tissüne 

Jlll(Kı'an bir ta:arrm: neticesinde 
tersane lıaıvay:ı. u~uş ve .bir çok· 
~ar c;JJamştır. Jleıılloa., a <A..L> - Demli teı... 

'tı.. ,J,,. JIS: 
~ birlikler Ntehofta • • 

FWd hanga.rlamu -ve hava mey. Xdllılaninı& bilWn eeph.• bo7tmea !:Narmt hasara uğratmışlar- mtıbuebelere Ol.Mette dmmı etm.tı • 
QU" lerdır. Batı .... cı.ıup b&b lıllgelerln. 

t\"~ J&1>00 ta.yya.wıi kayıptır de ıataıamnm PffeUl mııharebeter 
fti tayyare 'bütün patla.yreı mac:l Yet"erek mtltMddil ;,wıert tgol etm~ 
deleriyle kendilerini kara.ya~ lerdlr. 10 11Jı1rlrpmd& 6 Atman tayya • 
dll§Dlan mevzilerinin Ü?'..erine at. resi tahrip edllaltlth'· 
rm.şiardır. 1 

Bundan başka. Ja.pon merkez 
1 

lmvvetleri 33 bın tonluk l.i!ksi&. 
tm ismindeki Amerikan tayya. 
re geınişiyle 3000 tonlu bir A. 
mer...kan petrol gemisi batml
mıştır. 

Uzak şark· 

vaziyeti hakkında 
P.ravda cazetesi ne diyor? ~Ma.nilladan bildiritdiğine göre 

Amerikan lbombardıman tayya. 
releri de 29,000 U:>nluk Han.ına ~"' u (A.A.) - aöJtı!r: 
i!ınıindeki Japon 7.U'hlısma tam aponvıuun h&ı'be giriplclenberl 

Çin orduları 
Bug • Kongta 

çarpışan Japonları 
arkadan 9Drmak 

ize re 
Taarruza 
geçtiler 

Malezya.ela lngilizlerle 
Japonlar büyük taarruza 

hazırlamyor 
Çang.king, 12 ( • .\. A,) - Çin 

ordU!fU marCf11!ll Çan Kay Şek'n 
~:-\Şlcum.'.l:nda.nhğmda hareket edf'.· 
reli: Hong Kong bölgesinde çarpr
§a.ıl Japol'l~n arka.da.n vurmak ~ 
ae.re taarruza geçmiştir. Şimdiye 
kadar 15 bin Japon ölmüş veya 
yamle.mnşt.JT. 

Singapur, 12 (A .. A.) - Resmi 
tebliğ: 

Şimali :Ms.lezyada son 24 sa.at i. 
çiıı.de kaydedilecek yeni bir hadi. 
se yoktur. Krtalarmuz Taylıı.nd 
hududu civ::ı:rmda dfişmanla temn.s 
ha.lin.dedir. Devriy~ler ımı~rnda :mu 
sod.cmeler olmuş.tur. 

Ka.aiibanı bölg~iıı ::zelt• 
!':İllrl2 hudut ha.ttmı ı... ..aı et • 
mek.tediTler. Penan ciddl bir booı
ba.rdımana. tabi tutulmuştur . 

Londm, l'? (A. A.) - Malaya.. 
da.n bu mbııh yeni bir haber alın.. 
mad.°'ir gibi Singn.purdakl durgun. 
hık da <lev:ım etmektedir. Bu sa • 
hiı.lıı.Ma. her 1lci ta.rafın da daıha 
geniş lıareldit ~.lıı. hazrrlandı:kla.rr 
ı;anrln?elda.dır. 

Hong Konıgda topçu faaliyeti 
olmuş ve Brita.nyn.IIla.r mevzilerini 
muhafaza ctmişleroir. 

Mlbver askeri 
lttUalunın metaı 

(Be.~ ta.rafı~ hıcide) 
yaseti son seneler zarlmda müs .. 
pct bir hedcl taldp etııniştir. 

Alma.ıı, ltaıyım ve Japon millet. 
Jerinin ya.şt\.maık ve en basit iş ve 
bayat iht.l~ı1ıclonnı tema.ne ait bil. 
tnn i:mkin 've yollıı.n lrosmek ve 
ditnya bymkJan üzerinde za:limA 
ae snrette t..aha.ldcümü te6is ve 
mnba.taza. etmek. 

Birlet;tk Amerika ve İngilt.ere .. 
nm inat ve :ısrarla takip ettikleri 
bıı aiyaae.t milleti~ amsmde., mil• 
Jetlerin iht:lıya'}lanna göre dünya 
ka.yna'kJartnın nısfet da.hilintle tak 
8imiDi. ~ edeceik. lüzumlu bir 
temele istiımt ede-reık yeni bir ıi'. 
mm kurulma&t imkanını meydaJla. 
getireoek dünya vaziyetinin yeni.. 
öen meşna bir: Şe':cildo tetkiki ci.. 
betim n.amr.c ltiba.ra almaa:mılk.ta 
ma.r eden· demm1ı redle'li}e sa.bit 
,o1muştm". 

Avruı>a ırnılrasamatmm. devemt 
m:llddetiMe :reis Ruzve1tin mili .. 
v~r h:aJrkmd:aiki durumu e.ç1ıkça has 
mane olmuştur. Bu devl~er a.ley. 
hinde hiçbir teşebbüs, hiçbir teh.. 
did ve !lılçbir ted'biroen çekiımıe " 
~tir. lnaa.nlarm !hakla.rmı 8Ç1ik. 
ço. lbommk i~ lta:ıya ve Alınan.. 
yaya karşı yaptığı hareketlerin 
mlsııllm ~'lS17'Jdtr. 

İtalyan ve Alman tebaalarının 
tasarruf hBk1annm ve hillTiyetJc• 
r.iııin. şiıdıdetıe talıdid. edildiğini, ş~ 
mal A!rtka llm.anlarmdaki İtalyan 
gemileıi:nin nı:ısil müsadere ohm -
doğunu, bu gemiler mürette-batr • 
ıım göım:ltı tutnıarak mahkikm. e • 
ılilmelerini, bütt1n hukuk lm.idele.. 
rlne aykrn olan.la İbı.lyan ve At• 
rcııım g~ tase.mıfla.tı yapıl 
masnu ve bu gemilere ateş açıla.. 
ra.k: tahrip edilmele'ri ~iın Arneri. .. 
ha dona.nmasma emir verilmiş ol. 
duğunu ha.trrlatmak kAfidir. 

Amerlk:a. lıü!k:UmeU erlmnı, milı. 
ver gcmilcrme b~ yapılan ta • 
8&ITUf1an w denizattı gemiletimi. 
-ı;in taıh.n'bi ha.reıketlerini meth.et
meğe bile diret etmişlerdir. tta.t • 
)'3 ve Almanya.ya Jı::arşt müspet bir 
tocavüz pregramr, Amerika mes'ul 
ada.mlan tarafından açıkça ve mü. 
keı:Ter ola.rak ilan edilmiş ve son 
gi1n1erde haJôlm.ti inktr ve tekzip 
edilemiyen bu h1.ISUS3. ait bir veosi.. 
ka Birl.eşiık Amerilra.da. neşrolun • 
muştur. Sözil g*n vesika., reis 
R.u.zvelthı 1943 yilinda Almanya 
ve İtalygıya sillih.1& ta:ım.ız ed\'!Cc. 
ğfni üşa et.ntiştir. ÜÇ is&bcıt kavdet.mişl r'Uir Gemi· • Uzak~arktaki 'Taziyet hakkında nk 

de yangttı cİkm~, bat.nnştır. 1 t&fal~nl ~~ıtn Pra..-da. paıt.e8'1 .ŞttD-
Resllıen {ı;ldıtildlıfüıe "\5.rc • ıa.n .. uıyl!'. İngiliz tayyarelerinin 

Prlncc Qf Ve:cs v Repulo.e hary; Japony _nm ~ ... ııs •e bil'Mılfk • akınları 
2'emilerinden iki hin ~i kurta.. dodctıe bu. :ııc Brllan7&DJ8. usun-.. Lonılra, 12 (A. A.) - İngiltere 
rılı:ıuştll', Bmıların ~ smdA R<"- nut u't"b:?r' huı~111 w UJımtm fi" hava nem.retimn tebliği: 
pulse mhln. siivm · · de var. dili'r..!.ş ?:ıt:t tc;..'fl.Til%Un laııbuılan ol • Eombanimı.an tayyarelerimiz 
lır cin~ lnulıakkaktn'. .J~m mı: pcrşeımbe. gc~si ha.ya a.kmlarr 

:Prince Of ~re}e:; zırhlklind'l ln\}"H -· .. tiytıUni. mııbanbımtn kılU ,l.'npnll§lardır, Taa.mız €dilen be _ 
huhırwn itil :raı Sir Tom Plıil. , ııetiC\:.sırıt cıeR-lşt.1lCmez. ltaıy:ı. 1.c'e A <lefler nra.smda. Emden civarındaki 
lipS'in kavoolduğu reemen bil<li . man,an.ııı apn1 umaırı.d" ?U!qik ek\• <laklar ve Hollanda.da bil' hava 
ı i'mektewr. · Ietlıere hıı.rp Mh et:m1' elmalm'ı da, ıneydant v:ı.rdrr. Tayyarelerimiı:iı1 

Jaootı oNWal"I u~ kar-ar. 1 ...U~e tıfl" ·~,..,.mu. niıemi :ooba.n değildir. 

Fetsarnoya 
giden 

Bir Alman kafile
. sine hücun1 edildi 

Bir daP. tümeninin efradı 
::.> 

boğuldu 
LondrJ 12 (.t\. A.) - Petsamo. 

,.a gitmekte olan bir Alman de
~ k:ı.fil~me Rus dt.'Iliıaltılan tA• 
rnfm<lan. ya.pıla.n taarruz esnasında 
A iman dHğ tümenlerinden birinin 
y:ı.n ya..nya buz deni·1;i!ıdc boğ11l. 
<iuklan öğrcnilm:.,tir. Bu tümen 
t>ilhas.<ıa ·Mu.rm.'Uls'k cephesinde 
!rnllaıulma:k üzere Yetistirilmfati. 
Rus denizaltı geınllıeTi birçok de· 
fıı.Iar Pet2!?.mo limanına g'rmi.şlcr 
ve ora.dald gemileri fornilletlilc _ 
ten s.<;nra h)ı'; zat:a'l" görmeksizin çc 
kilmi'e11?rdir. 

----<>--

Gaam adası~ın 
merkezi zapted idi 

(Baş br:ı.fr l incide) 
Perşcmbo günU. .Tapan tayyareıeri 

adanın askeri ve bahri tesisatını da • 
ğınık ve mUıtl'cırit bir halde bombardı
man etmı,,ıcrdir. Dl4mıarun esas ta7-
yik no tası Luzonun en şimal mrnta. 
kası: olan .A.sarı Umanıdır.,, 

Bu tebliğ ha.kkmda. mutaıea yürü -
ten Amerikan harbiye nazın Stlm • 
ııon demiştir ıJ: 

- Aparl, adlll'Wl esas Josınmdlm 

dağlarla ıı.yrıla.n kUçUk bil' limanıdrr. 
Eğer Japonlar, kuvvetlerini dağlık 
nra.ziden geçireceklerin! limit ediyor. 
tarsa, bunun pe1t zlyade gec!keceğlııi 
yakında anııya.caklardır. 

vı.,ı, 12 ( A.ı\..) - On: Luzon ada• 
ımıda Amerika. kuvvetleri, :M:ınllla is
tikametin~ rtcat eylemekte ve yolları 
tahrip etmektedir. JaPonla.rm Filipin 
aadalarma ta.nkJar çıknrdıkle.n bildl • 

rltmektedlr. 
Londra, 12 (A.A.) - Vak.e adası 

mll.dat\leri duşır.amn havadan ve de '" 
nlzden yaptığı bUcunılan pUsknrbnUş 
ttır. Dllşmanın yeni hUcumu 'Ve ihraç 
teşebbtıstı bekleniyor. 

AMERiKA NAZiRi HARP 
s.o\.BASINDA 

Loııdra, 12 (ı\.A.) - Amerika. balı
riye nazırı alb3Y N1:1)m Honoluluya 
gelmiştir. 

209 Al'ılEBll\.AN TAYYARESi 
TAllBİP EDİLDİ 

Tokyo, 1% (4-A.) - !mparatorlulı; 

umumi karargAlırnın deniz klsmı bu. 
gUıı saat 11 de &şağrdakl tebllği neş• 

retm~tir: 
Filipm a.<lo.Iarma karşı yapılan ha.. 

re~Ueriıı başıangıcmdanberl birleşik 

devıetıorin 202 savaş tayyaresi tahrip 
edilmiştir, Japon hava kuvvetleri tay 
. yarolcrln mUrettebıı.Uarlle birllkte düş 
man hedefleri ti2Jerlne sa1dı.rınıı.1arr ne,. 
tlceslnde yalnız dokuz tayyare kaybet 
llllştir. Diğer bir tayYaremiz de nok '" 
aa.ndrr. Bir ha.flf kruvazörUrntız hasara 
uğramışt.ı:r. Bu basarlar e.hemmlyet • 
sizdir. Kruvaz3r hareMta L'.;itirak et
mektedir. Bir mayn taranın. gemimiz 
batmışsa da mürettcbat:mm b!lyük 
kmnt kurtarılını.ştır. Diğer blr mayn 
gemJml.z ıı.ğır basııra, uğr~t•r. 

V~nton, 12 (A.A.) - Ha. 
vay ad:ı.Iarına karşı yapılan ta. 
arru:z: !haldkında Stimson şunları 
söylemiştir: 

Ha:ııbiye nezareti henüz tam. 
bir ra.por almaımştır. Tenkit ve 
muaheze etmek za~anı değildir. 
Şimdi hare.ket ve hazrrlık zama
nıdır. 

Muıruıiley1ı ordunun Havay_ 
da ve diğer her tarafta müdaf a
asınr kuvvet!c~dirınekte olduğu. 
nu ilave et.mi..~tir. 
Haııbiye nazın basın toplantı. 

sınıfa Ha.runa Japon zırhlısının 
a:bhrrldJğmI söylemiş ve SÖZieri. 
ne devanıla: 

Amerika. kı.mıetlerinin azim
kar mukavemeti Japonların Ha. 
vay adamnm şimal müntehası 
noktasrr.1a Luzon adnsmm Apa. 
ri yakr~l~rına yaptıkları ihraç 
hareketını durdurm~<rtur Mani! 
la'dan gelen bir haber ·adanın 
doğu ınsmın~a nigan civarına 
Japon paraştitçülerinin indiğini 
3...:J-'!~ktedir "' ıı.- ·· .. ıuı uıı u"" • varş~mı..."<1. gunu 
Japon tayyareleri M.anilla civa · 
rma devamlı taarnı:?.lı:tr ya.pmrş. 
!ardır. Havay'a kal'ŞI yapılan 
akmda pazar ~nU tayyare ka. 
yıpları olmuŞtuı._ I<ayıplarnnI· 
zm ağırlığına rağmen buraya 
y<:!ni t:ıvrareler ~önderilmiqtir. 
Kaybolan her favy:ırenin yerine 
v~ni ... · ünde- 'lecek ve bu daima 
devam edecektir 

Stimson, Japon taaıTUZU es. 
nasında Havay ad3.:3m:ı. dört mo. 
törlü bombardıman tnyyareleri · 
nin gönderildi~ni ii'.oa etmiştir. 
l3unlardan biri dilşi.irlilmü~ ise 

Amerikada Orta şark 
lnglllz kuvvetleri . 
umumi 11tarargAbı

nın tebliği 

Askerlik müddeti harp 
devamınca uzatıldı 

\'a,fDgt~ı, 12 (A.A.) - Münıe~ 
1 ler meclisi, sefer hcyetlerr gönderil ' 

mesine ait kanun Jayih:ısr el krudll'• 
Kahlre, 12 (A. A.) - Ortaşark mal~ suret1Ie ittitııkla. kabul ctDlf.' ~ 

İngiliz kuvvetleri umumi knrarg:.- reı.<ı Ruzvclt tarıı!mdan immlaJUlla.!1 
hının 11 :lkkanun tebliği: ic-ln !tı.yıhayr bı-yaz sımıya göndef!lll"" 
Şeyyar kuvvdlerim'z bütUn gun t.r. nu rn.ylha tekmil ordum~ 

umumijreUc Elaı:lcmill. f)im~l halt j rınm !ıi:ı:mctlerinJ, bUlUn harp J11Ud ' 
ve batısına doğru kayma hareketi detince uzatmakta.dl?'. 
yapan dii.sm:ına muvufiakıyC'Ue ta 
arruza devam et.mişleroir. " "I blılatl 

Bir~ok ~nrpıgıruı:lar olmuşsu da, llig t Z Zir 
murnsa1a zorlukları ve ~.:Hgcnin ft8SI} battı 
g~ bir ea:ha.da ka.palı kalınası • ) 
bascl>ile bu çarpışmalara nit ra· (Bn~ tarafı 1 iıı~ 
poılnr ve izahat henüz gel!nemiF- _gördüm. Fakat Repulse ve prıtı. 
tir. I ce Of Vales denizcilerinin ceJI'' 

Ellldenıin hemen yakinlııdeki reti emsalsizdi. .Maneviyatls.fl 
müdafaa lı::ı.tlan gerisinde gizlenen mi.ıkcmmeldi, Repulse'un ~ 
düşman krtalarr ...-o taşıtlaı ına tn. 

1 
c~ğr anla~mca ve bütün öliiİ!' 

gillz zlT'Jılr bi.r!iklcri tarafından [ nn top~arJ.D etrafmda yattığı. 
taarruz edilnıiR ve diğer t9.raftan da göriilünce mürettebatın gettl'· 
daha mtrd:ı cenup Afr.i.kalı ve tn.. yi terketnı.ffii emri verildi. 

l giliz SeY)ar kuvvetleri bütün gün, Hiç bir panik olmadı. Herlt~ 
<!üşmanr ~imal batıya doğru siir • t::akindi, Tayyare karc::ı k0)1!lı 
müf;leıx'Lr. Şimdi' BM Hakeim !'.i • toplan büliiıı .sava.'j d:-;v:ını.JllC~ 
mal bölgesinde brra.'krlıın dü~ma.. c~hştılar. Gemi kuvvetle ~ 
nm küçük pi::atle ve urhh Qtomo. yatınca, diğer yüzlerce mürette' 
bil birlikJerin.in temizlenmesi i«ı b::ı.t gibi ben de suya atrld~1 
bitirilmekte<llr. Kaim ynğ fabaknsiylc örtw 
Akşama doğru, İngiliz a.la.ylari~ suyun içinde, ağzımı. kadar ktıl'. 

le Hint kttvvetleri tarafındı:ı.n Ehı.• tulanlarla dolu torpito ~f 
dem batısmrlcı.ld hareketloıinıi.;;i iz binı" ltadar yi.izdii::ı. J\IuhriP UJ. 
aca çatş::ın b:ızx Alınan tanklıtn I s at daha :rnrtarma if'iyle UJ!t'frı' 
Zll'hlı kuvvetlerlınizo taarruz et ~ tıktan şonra Sinrrıııfür'a do::..f 
mi!=ılcr ~ geriye püsk\irtiılmü~leı. yollandı. Repule~'u:-ı ba;ıtıı~. 
dir. havaya kalktı. ~onru koca ~ 

Acrom:ı'nm birkaç kılometre mi süra'tle ı:.wara gomuldit. tldtl 
cenup batt':ıntlu, lns-iUz zrrhlı kuv 

1 
metre kadar uza~hnda bulun r.O· 

Vetleri, di.i.<µnanm motörlü ta!)!t ğunı .sırada muhareir •ru,'ll·. 
toplantılarınr bombardıman etmL~ rüniin b~t:uafında bir'lrnÇ ]{1. 
ler, bunbrdan birka.çmx yaknuP.lar , ?"ördüm. Faat bun!~ .n suY1~ 
ve diğ·erlerini hnsara. uğra.tnuşla.ı. icinclc kaynadrklarmı c:ı11n 
dır. 1 

Tobruıkta. Polonyalı birllitier, düş 
ma.n-iizerine tazyik yapmrslar ve 1 

batI müdafaa mevzilerinden ikisi• 
ni i~gal etm.lıılerdir. 1 

Düıµnn.nm dün Tobruka kar.:;ı 1 
hava faaliyeti nispeten fa7.la, fa • 
kat ta:f •. rsiı: olmuştur. 

Daha doğuda, cenup Afrikalı 
kuvvetler. Capuzzo • Treiglı yolu 
lizerindcl!i ~imal böngesinin dliş • 
mandan to."llizlenmesile me~ oJ. 
mu~lıı..ı'drr. Burn.da~d <iü.~an asker l 
dökilntüler:'n1n toplanmasına de ,. 
vam cdili)•or. 

rum. 
PI'ince Of Vales z•rhlrsınt) 

11 
na yatarken, sonrn baş tarafı , 
dan sulara gfmülürl:cn vo 11!1. 
ha.yet bütün büti.in kav1ıayıp d 
lal'ken son olanı k ::;-füt>bi.dir!l. 

Şark 
cep ~esinde 
Alman ·zayiatı 

Yeru Zelıındall' km.-.·ç;Ucr de Tob • 4 . ~ 1 ldU 
ruk~n yakın_ do~ bölgenin ınııyonu JU 
teJlll7.lcn.mesile meşguldlir, , 

Ba.rdia He Tobnık arasında ter· \'a~ingt.on, 12 (A •• \.) - ~ • 
kedilen 27 d~;;;x11an tankından b~.

1 
cephcslncle bulunan Ameıik:ı ll ;.~ 

ka, evvelki gun 6 Alman tankı da.. 1tüme-tine mensup nıi.işrılıitlcT 
t . 1 

ha bulurunu~ ur. man kayıplrırmın •1.200.000 Jo 
Hudut bölgesinde, topçu!armuz, ~ ükseldiğiııi, ibu.nlaroan ı.-:;oO ('C 

':1nhtelü mev.ıilcrde müdafaa. la . ki~inin ölm~ oltlıığuııu dUn . 1; 
linde bulunan münferıt <l~ş:man 1 iişa etmi~lPrd .r. 

::ııczelet'.:ıi rsr:ırln yrpratmnktr,• ı l"\ • ı od" ki', 
H:ara kuwc.tlcrimizc yardmı e - hVlnOı ıvor I 

den 1ıav3. kuvvetlerim.iz, bü lün ha • 
rekat bölgesi' üzerinde deYa..-nlı ::ı- ı t' 
kmlar yapmrşlardır. Düc;man top Karar vermek Moskova. 
lulukhrilc otomobil tas•t koll ırt aittir 
ı..·ıh d 1 Tr · ' ı o rA 11 J ııt' .... ı n!.'sa Acroma civarı~ a taarru" ı aşmgıoıı~ • , •••• - 11~ 
z:ı u~'r:lln:ş, bunlardan bir kıcmıt nov perşcni;~ gi.inii harici,re e• 
ya..tnlmış ve tahrip edilnı'!jUr. zr ·1 H al ile 40 d.ıkika de\'ıı.IJ1=0tl 

l\a.ro. lmvvetlerimı.;: M~<ıscr mit <kn bir gfüüc::mc yapmı~ ve 
1
, 

110 s:.mfmdan bir Alınan tayy .. n::· ra Lord i1Pl;fa1:s ik goru~iJl 
si dUşıırmlif~lerclir. icin İnf{iltere buyuk elçih~ 

asma 
(Ilsş tarafı l lndıle} 

le1ind'l;n başka. nuı.aş ciiz<l::ınlnrm~ 

da go:nd::rm~lcr: l:izmıd.T. Cuma. 
günlcıi öğleden sonralan fl«ker 
tı,ilelcr:i.ne ta.hsis eclilıııL;Lir. Buıı -
!ar da. 11üfuz t~ereleri ve elle.
rindckl yardım vesikal:ı.rı ile mu· 
raca.at edece]de'l"dir. Yedı ya.rqm ~ 

dan küçü!'.t çocukların nüfus t czke. 
relerine muamele yapılma.makta 
...-<hunlara bir F-ey verilmemC'kte. 

gitmiştir. El('.ilikten c;ıka.r.ııt 
Litvinof Amerika Janoıı 1 • 
lii.fı hakkında bir karar ve~11 
nin Moskovaya: ait olcWl"
sô:vlc.rn iştir. 

Almanya ve ltalyaya 
ilam harpler 

Jı . ı•> ( .. .. ) ı~ıı· ıa' a.nıL, • ...... .n,. - ~) 

.~o~"I'Csi, .Alman~ a. ,.e ttsl) ·~ , 
:-.<ı.rıı ilanı k. rar!!lı lasvib ,.t1111 

ıir. ~' 
Mck,;ll\o, 12 (A. A.) - Me tıi' 

Mikfımeti Almanya ile dipJo-m" dir 
Nüı uz te.zkcrelcıiııe j apırıtın • L'.l.~naı;elıdle~ kesmi.:itir. şısfll' \)• 

lan fi"l J .. lı ·b· . ı b.liIUl 4 ı ~nn Jose, ı~ (A.A.) - I{o Jı'tf t 

mo.tr ~ ~~.:::...- cı ırı mwtc:ı 1

4 
me t I hükümeti Aımıınyıı ve 1tııJvarıı. ,1_ ._.. e ~ veya paz n, c • · .._ 

t . k lık t" • llin etml~tir. re ps. ıSı a veya çamaı;rr pa. s. . . .. • 3ıı 
6 metre Ameriıkan bezi, 3 metre Ingıltere uzermde Alrıı 
lCayserl bezi vcyalıut 5 metre dl;.. tayyareleri ıw 
şemt-liık, hefi <'ile yün verilecektir. ' J,ondra, 12 (A . ..\.) - lngt efİ' 
BMD>s:lar SG, pazenler 47, patl"'-ka l r~ hav:ı ve iç emniyet nezareti 
67, Ameri~can bezi 26, Ka~"Reri be.. ııin cuma günü sabah tfı:ıliği: 0 ' 

zi 35, yün çilesi 82 lntrufitur. Dlişına.n t.ışyarcle·rir.in dii:Js:C' 
cc bilhassa lngi1tere sahil. sfl 

<le ui~erleri mürettebat\yle bir. 
liktc cazı hasara maruz kalmak. 
la beraber ıınrhtelif tayyare mey_ 
danlarma in~l.ıilmişleı-dir. 

Luzon3. yeniclen asker 
çıkarıldı 

'l'oliyo, 12 (A. A.) - İmpa.ra • 
tor1uk umumi k:::.rargalımm Ol'tlu 
ve deniz daireleri bu sa.hah oçağ! 
cl::Wı:i. tebligi neı:ıtcfmişlerdir: 

De.ıtlz ve 11ava kuvvetl.:-rim'ruıı 
)'ardrmı He Luzon ru:lasma yeni 
Japon lrnvvetlm-i çrka.nlm1ştır. 

leri Ü7.~rindeki fa::ıliyetlcT': ~ r, 
olmu.<ıtur. Atılan az miktıı.raıı ı1tl ~ 'o 
bnlnr az lı-ıssra ecbebiyct "~......ıc , r 
re de insanca ölü ve yaralı ~ 
tıır , • 
Vişjd-eki Amerikan elçtfl ~t> 

aynlıyor ~, ~~~ 
ı ... ıııılı-a, tı (A.A.) - Blıi~~ \ı· 

ril'rı bUy1'k cıc;:si am!ral ~-1 ~· l 
ı:nar ~a1 Pctcn ve amlrnl Dc.rl4D~ 1ri 
ret etUğtni bildiren VL<d radY ~1 , 
~u neşriyabn:fun,sonra Alman ıı. ~ ~ 
a1:ınsı elçinin iki devlet a.darnrtl rtl ~İ 
da. ettiğini Vi.c;tden ald•ğt bir tein' 

fstirın~n beyan ct.ni~tir. 



• 
' 

HHler - Musol ni ~mm tem.as ede:tek demiı:ı ,--------~-~••ı•t .. •••-lttftıııııı. 
tir ki: ' ·ı aribye trlHDbıtrn;eti w 

''Blitün bunlar l:ıir tek ineanm 

Dün birer ka~~~~ş~kiAlman' ZiRAAT BJ..NKASI 
• Amerika ın~tl rine tema:t 

n t k ederek A.1m.auyan.."tl hiçbir zama.ı.ı 
Kunı1tş Saı'Uıi: 18". - ~ycıl!Jl: IOll0,800,000 fiwlıı l.ıll'ul. 

Yazari: Mahmut Saim Altundağ No:28 u u Amerikaya a.Ie\·hta.r bir siya.sı~t Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ~e ticari her ner>İ banka muoawleleri. " .. takili etmeW..,,auti ve .A,nı-erikıı.ınn 

'hr önümde ki w dola WJiik lrir ban.yoluk .. ....._ sogledi/er mali sermayederıarmın k~ınç 
~~imi dolaptan koyu.veriDıce: •ap... • a~ cambaJ.. • rt.ll'Slannm bu harbe sebeb oldl!.ğu- ı 

Para biı:1kt1ren.lcro 28.800 Ura i.ltr&m!ye ~. 

_ BI nu söyliyerek ru mUtaleıada bıJlun 
L,, 7• dÜ§llliyeyim mı! Hanz gibi de :~ıa ıtÖtlil tl81' dlJOI' Jd; m~tur: .._ aı...ıa. En az yirmi tıeneb • nnma ıcincle.. Sulara "RU3velt ve Viloon sözlariDi tut 

d B~ 6a laarpte kendimizi ka. nuyan ''e bütün millet ve dı:vlet-
icine denize dÜ§mü• gibi yuvarlan ım. ' ti derecede kuovetli buluyo. Jeri barablye s.ürü.kUyeıı birer kun 

' Getir Getirince '* Orada ı:ıusm kmm"'' M'·---1... da.kcıd!l' Rtl.%Velt AıncrikaY! Al • ... ~ . - n.~... hocam'. ruz, VMUT1eT ,ıkacağımızd .,....,..;,,,,"&. ıı:~,..,. •-'-..;k ı"rin el.ind.en. da~ baı'elD.e e1acağmt!. de - PU.l--.,'VD • j entni~-!- __ .ı __,..,.,.., -,,... ~.. 'S 

llli!_ -~ ~ ~ ~ıd _,,_ ... ._ ~ır gelen her scyi yaptı. Ben bir l(jÇJ 

' 8cni• mı" M 111-• d w... olarak dünyaya geldlm ?e 1914 
'~ Kim ne~!- .:: Vallalti, 'hmAlli betııtien 'ffl 880UIU DJOr AA: ha:rbine iştirak ettim. Bu giin de 
~Ll'!Blındıit.n. bir sea.t !Cll1ra dön sultaadan batb kimse ~ ho ,; o saman olduğum gibiyim. 
dolapta.n geçip ~ cam. Jtıponların yamrula Halbuki Ruzve1t bUy~ speltü.lAs 

'Dönme dolaptan mı gcÇeCC • - Demek dolaba sin'Yial?. f'UPl§miılı bir fnıtiytr:ı;t/ır }'Onlara girişirken ben hastahane-
? Sultanın içerde fJk:?o f*ır Cii <le yatxyo!'dum. Rırıvelt mJlletinln . 

liifilnil i#l.tiyoNDl. Şaaifc: • Berlin nul7,,.,nJan: bqma g~tiği Z8ll1.! n )7i.r kapit.a • 1 
- Sultn:ıı haz:rotleıri be-kli:vol". ı,__ _ ADJerlkan listten ba.~ bir şey değildi ve 

hr. Ginııene hocam. ........,.. barbloin a.- mil~in menfaatini termill edebile· 
Ora.da bi,r başkası ok-.~ (&\thRll\ pbnaAmdan 80ll.ra Alma.n derlet ttlıııl cek vaziyette değildi Bundan son 

hasretleri l>ek}fywla:r .. ) Ui.;rebiiir Bitler, ilk nut.kQ bugün !186t 15 t.e .., ra Almanya.n."n ve Amerltsnın na
ınlydl ! _ Bu cins davete kim icı.ı- , t."11- .R&J'ı~ aöylemlft.lr. . zari görU.şlerl a.rasmda bir mukaye 
bet etmd! Şadye w;ttmı Otııda e.- ıta,ntatm mat 15.~ ~ açdışı töra. ee yaparak Almanya.da bir Jti.Jo -
dam sakhyonıa a.®nuı1 kalbine ·lk IÜDdıe Kw.lils miltt'Jsö "° A.rıtlJıomiıı. tnetre ınura.bba.ma. HO kişi isabet 
gelecek !eY: "Sulbm çağ'.ll~r. 

1 

0 ~"' paktcna dahli cıevıet~rio miimeeıo c!~ğ.i halde Aınerı1rada ancak 15. j 
da ıeıoa-• .,, demek olmlftcıalt ııtllert. general Otlma ve biitQtı kordlp kışı ıs:ıbet etmektedir. Bu RmYeJ.: 
mJYdı!.. loına.t.lk mlimetısilleri bulunuyordu. te nazaran Alman miUetinbı fııldr 

Ziraat Bankasında kumbaralı ·~ ihbaralz tasarnıt besaplarmda en az 
50 liruı bu.lunamara senede 4 defa ~ekilecek kur'a Ue ~dalcl. 

'-Plı\ııa ~ l!Uamiye clalttıW:&ltbr. 
~ • GOo ' ., zooo ··.. ııo .. t0 • ~ .. 
4: '" 00:1 • !l,IH)O " U!O " -tt ,. ..aoe • 4 .. ~ ,. 1,080 ,. ile .. ~ S.tat ,. 

_ Ya ~ tıell lıilıiı"cıı, de • &laretaJ Görtog saat 15 ı ~ ~ cet- iiğini gösteren bi'r delildir. 
dim.. Dolahm ic:?De P'dim. lf.ab_ &P.oyl ~ Bllatin partı ayata tm~c Hitler bmıdan sonra ~rilam 
.ra 91tvri1dİ. Dolap d.öndll. ı~nn. 13 ı lJ ~ BltJert ~r. Bit. • Japon miliıasebetleriııin çok ger· 

40 • 160 .. 4.eot .. 
DtlDtNr: ffesaplarm<IUt paralar bir sene içiade tıe ürad&ıa .... 

d~re il.tramtye çıktığı tüdlrde ., 20 ~ verileceldılr. 
Keşldcıer. u Mart,, ll a~ 11 Eylal, 11 ~trmclklıml ~· 

tiIJ.de yapiiD'. 

tarafmdayım. ter Alman Dlillettne kar'l1 kcaıli!llM gin olduğunu ve Ruzvelt kendi bo-
Şastye: tttma.t ettiklerinden dolayı ~ilrle- zuk dahili ~ya.sem harici siyasa 
- hl hocanı!.. • dedi. BirdeQb:• rinlbildil'dilrten sonra f!Özc ~yle ~ tinin maskesJ altında gizlemeğe 

re in.eyim ded3n.. lılefcr ~ aa.nu,tır.: calıştığmı söylemiş ve eöılerlllc rin hakla.mu Yem.işlcrdi.r ve niha. _ 
içi fiil dolu bU.yük bir l>MY<>&u1t Httter ~tine şu yolda devam et.. fi()yle deVa.m etmişf.iır; yet Alman Vtı İt.alya.n milletini A
varm.Jf. Kendimi dokptan 3'1>YtI\'r- mi§tir: ''Ruzvelt 1918 de tasııitlere tıeş ınerik:ı ve İngiltereye karşI ha.rbe 
rmce: "Bugünkü mücadele Almanya !Çi.D J~trr. Sertnayclerl biıiktircft-k girıneğ>J ~echırr e~ştir. BugUn 

Şjap.. taıı:bul. eumılml.. Baıl)-oY1t. değil Dlltfin kıta için yapılmaktadır A vrııpanuı dahl1i siyuetioo mücfQ j31JOC1Ya, ItaJ.ya ve A.hxıanJl'a, ara • 
düfmiye~ .!11i? • Hrmı.ı ıri<bi de lfıt.aloeef Avrupamn onurlu oıını~ haleye yeltenu:ıiş ve hiç bir bs.ltkı :--ında blr ~J.er atif w a.kd~ 
aıa.trı.etmiı!3 götıti köı' oi&aea.. FA. milletleri beı\üz J>6k oo•tur Dcmok • olmadığı halde hiT ta1mn muahe l>ulunın~tr. Bu devletler ?.afe. 
e.z yimü. ~eke ~ ~ ~tiııxle. nı.tla.r siWıl&n~cUl ook ~tttk • deler akdetmiştir. r: kadar m.uşterek ve tnüttofik 
Su.taruı J!t!De denıiııe cjü.pnülJ ıiıbi. lerJ zaman kendilerine ~ da.ha Ruzveltin b.r-g da konı:li6i gibi b~ halde ÇSl'piljaeaklardır. Bu it -

~ı:.·a ~tu. Elinde lam,. çok C:.~11tığmıızı daha ful& 81.Ul.blAD • hareket etmiştir. Amerikada Bo • ~~l= = temin 
ba, Zekiye aulta.ıı giilmekten ka.. uecaıurusı ve katı netk:eyl bizim ala- landa. Beleika ve saire gı'"bi hayali e . .. n son -
tılıyonlu (hprndlm Suya di~~- ca.tım= eö;rleaaek lstorim. RusyaYI' hUkfımetleT ~ederek .Ainıan ~ :n: r:an: !11~~ ~ 1hu~ı: 'L!-..1.: -:O _.._ 1':;:;.:-a -;::;~ lıarp tecavi.13 k&rarms ""'°dl.Mm a • Y<l.V! taJınnaınalnn ~:... um-D:ftlnı • · . · u uç er ıtli 
~ 6 - ..,_..._, .uq;,__. ~ e1• • • ,._,... b•...,,......... fakı derhal menyete . ·m 
~ Sultana .hail\ lMı.i tl)an dU§manrm•ZIJl ne kadar kuvvet.. tır. Benim için onlarm bizim hükU. Alman devi t .. gc<;,~,,. r ... 
baktml· n U olduğu!IU ne mU&UILUl aiWıla.ra _.. dan l.:>aşka Ruzvelt Almanların eli- 1923 de Yedi ~.ı·~ısı ~ e~ben 

- Ya!,, Bana. mmu mu -.-.... bip olduğun. u bUlyordum. Ve ben yap. ne dü~memesi ~in Fra.Mızla.rnı ala •:nh•le lJıu..ı;.,..,,. ,:: .. e . ugu par 
.,..,.,.... tı- ; .. "'" .. kl ~- b•-1. etm• t• w-.v &........, .ıı.<IA.lıtr dünvanın en caktm? dedim. 6.._ "!l' uutrea. yapmıotım.. ben &:fili ca ar.ru \U. ıuı1.e JŞ ,r. büyük devletin• klıvv. tli 

·•• • •ııı.ııd~ bu d'l1111aııı da m•wıap ede İn.,.;H-ere artık .,_,;n tedi,)'t'ldc . • ~. ~ . e ordQ 
-~t -~~ ~e~ın ... c:ıtCim1 bll~m:: -e• • me~ tanıyıp ıt:O-nnamaaınm ~:ınu ~ ettigmı söylüyor, bö. -
~ _.._. --~ ...... __., °lıi" bir ehemmiveti yoktur Bun - tıuı.1 mıUef~ ... ~:,ı:~. kagwann 
dr.. Bu karan verdiğimden dolayı " · • c"\l ıanc <llU~~~ li1 gö'rd .. 

N bö ıc ÜllQ? Allaha teşekkür ederim ve blitür bulunabilecak vaziyette olmayınca ,.,ğtwü.lıer µ.Şm f~~-~rI ~ u :-
- ereye y sırs: ••• Avru:pada. bunun i~ln be.na minnet Ruzvelt derha.Mcar ve iare· kailtlô'.1 niyetle hazır old ':.. ' lI;@ .~~u 
- CehennC'lile!.. ~-- ... , ___ ,_ - t nu o-rtaya çıka.rın:qıtzr .. _, . . .• ugunu soy\emıFı 
- BcıG seni ce.nnete lfÖ1ürece. '41'" UMlaULbr. RomM.ya, talya, u••t:..;.~ t:nu ... . A ..... !T•a;da Ve SO:ıueruıı .. ~:ırle bit~-t1P: .a- ı· .... -- ~· . f .ruu ;;a.ıulJen P-1 er. .n.ıuClJA "Bu f-A .. 1 • .o:_,~.,_1_r . 

ğim a hocam. • dedi. Şaadye. 1'er _,ıa Jot.J:m, .cuı.ıandiya, spe.nyn bultman Almanlara k!U'§J .:ı,!m_a.n .Lo.ı.:!.ı.ı..ı~ı ~~~ -_c~ fe-
hamam M.vlıılannl: geceliği, Ha.:>._ Ve batt! Fra.nea koıdi fırka.la.rım tedb' 1 1 rd bahse.....,"" k d.i ~'™Ye =.)as edilemiye.cek 
di hoca1n. Soymt. &Vluy&.. ~ l:olşcviım.e ~ cepheye sürdü - ır er-e eıı w.u.-;ı,, en öerecede e-hemmiyctsizdir. :siz bu. 

leıtL Bmılan giy.. le. =i~:U ~1eoslardiğ"!°J1.~~~ek~::n gilırkli üAmlmücad~~ bir gün 
Bundan son.ra Hitıer 22 ha.ziran .. 0 f;{l P an ....,,.-ııı.i.ue altnı YSiZ1 Dedim )'&, 9Jdan t.ılnue hinQi. alaeaklannm bloke edilmesini, Al 1 yazı1aca - bi • • -

vruaına dönın~ Acıma, bu da başbya.n harbin safı:ılıatine nit rn.an konsoloshaneleriru.n ve ban - l:ır 3:. .. F 
6 

liJ-uuz deıniş 
~a yukarda da ikinci bir feliıkc- D111htelif mslumat vererelt alman kala.rmm ka.patı:lm!lSmı anlat.mı§ - ,·e ~; taa ı ,35 de ııihayet 
._ :mi 90kacak beni bu -,eyt.an ?... tehirleri, esir mikd3rlarmı "r"esaire · t.'I' ''erm · 
""" l Ji zlttedereat dem.iştir ki: İ7 temmuzda Groenland'ı Al • BbunlaclaJ'l ~-· ınareŞalbi G&OOg Ze:kj;ye sultan tekrar c ti: Alınan enf ı . . .. .. '"' ! . . mc us ra .ı..u.1.<1:"C"n r nutuk söyre 

_ N~ üunıyorsun'!'.. Soıyu.n, .. ya '!e .. m aat cnrun ~ - :na.nyayı_ harbe sul'iikle.mea ıçm. J~ •rı.if-ı Hitlere tesekkürlerııı· 
Havlala.ria k\a'Ulall. Geceliğini kerlennm. butwı zorluklara. ~1r :raı ett!gini ve donanmasına mıh- ~·"liderimiz J. Aıma:ı suna -
giy. BuııJan ~ye ll:beba. kadar Ve mddetli SO~, bir <;ok has- ver gemilerine ateş açm.8.SI emrini •. 1 bütün Avrupayı kurta Y~YI d~ 

ütüle talrltlara. rağmen neler yapn:ı.a.ğn \'erdifuı:i söylemkterı !'!Onr:ı demiır r.ı nda büyük zorluklar! rma.k ug 
~:-~bir ~te m:.iı a:ılra • ltlUktedir oJduŞıınu ve neler yaptı tir ki~ r~ mecburiyetinde olda - ç:arpls 

., Buınıdıa. eu., yı.*a fııu Alman milleti biliyor. Kl§m "Böy!e bir adam ancak Anteri ~, r ve onun bt' .. k ~J.g\JIQ~ 
eaı):.am. hem··· '[' • baııla.ına.s1yle ta.mil' işlerini durdur kada bulunabilir O bir ruh basta 1 30 - ıyu . eh::ısıyle 
ete. da l90P6 var ~erbıılde. -~'- :ı.......ı.. • r.luvaffak ola.ca.glnılza enuniz s-· 

Vallabl ·-1r ~e_~ ıre• ~ meo ........ "l>'eti ha~ırl olmuştur. s?dtr ve bize tahammül edemiyor. .. miılet Führerin arı d · ~~ 
~9 ~--· • - .-.. Hava şa.rtla.nnrıı müsait olduğu Japonyaya karş:ı da ayni usulleri ~ekte ,.e hiç bit' f:ı: :~ 

t ·.. ~ ) ~_mı faaliyete ge!le dev:ım tatbik etti. Bir fermason olduğu cekimnemcktedir !\llal a.r 
1 

- Nereye··· ı edileeekttr. Ve hiçbir ~Y bizi ga· halde A11a..})tan yardım rica etmek k t.ıniıcin ,.e li'iU;n:T". ~ . ın~.e -
- Odama!.. 1e;}ıe ulaşmaktan mcnedemiyecek- todir. Bugün Japonyada da millet e ı~-' ınuzın :Yardım 

+=- Bu ... _..... <:151 o "' ........ 
ı ""'"· IULr'D esn&ı5m.da Almanya ha.kkm1 bulacaktır. Japonlar ar - ı· · · N h' 

22 hazirandan 1 ikinci te.~rl.ne ka· tTk b?kmışlardır Biz Almanlar ve Musa ınının ut u 
TEZ G'VNJ>E .~LAll 0.\1'.Th( ~ 158.714 ölt!, 563.000 Yarnıı ve Avrupa devletlerl de ya.hudi aenne .Ro~-~~ CA.A.) - Duçe tara. 

-ıs-

Birl~ devletlerine Urşı ~ 
man Japonyannı yanmda yer V. 
maktadrrlar. Üçlü pakt, bay'rıllkla
rının et.rafına YeJ'.\lllek 4:fn ha~ ııe
Ye hazn' olan. 250 milyon ~yi top 
~n 8ı$kerl bir itti.&k olmuşıtar. 
llıt:ihüm yayıl:mrumu ne mihver, 
ne <le Ja~ya isti)'Oniu. Bir a
dam, hakkil ve demokratik bir miiE 
teblt olan to]ı; bir adam, budu~ 
bt.r takmı entrikalarla biz:ıat ken
di memleketinin ha.Ham bliyii:k bir 
hiJ e ilC: aJdıa.ta.t'aık harbi i&tedi w 
f.'eytani hir inatla ha.ııbi günü gU
nünc han.rladı. Büyü.k okyanll6\ill 
rnuı:ı.zı;a.m sahaQ ÜZQrinde 4ateri
kan lmvvetleriııe ind1rilen lllllt.hil! 
darbeler <loh.n ~e§ ~tıol·
luğu aii'kerleti?Qn ne yaman olü
la.rm: g&.rt.~O!". $ize bl:ql,u şöylü
yoınmı ve siz de a.ncyonsamJıZ k.i 
on.l$rı.n ~m.da Ç<ırp~u>ık bir ._ 
tiya~. ~ iiçfü pakt. ~ 
'Wi Ve maddi wı~ tamam)< 
yeti j~ .k:u.<iretli bil' .barp .ııAı.ı 
\'e zHferin emin bir garantisidir. 
Bu p&ltt yum nıillet:JıEr arasmda 
Hdi1 bir sulhun ~ısı ve mza..., 
vericisi olaeaktır. İtalyan erkekk,
r.i ve kadtolan, bir kere daha ha
zır olunuz ve bu tarihi 8Baic ıa.,. 
:vık olduğunuzu gösteriniz. Yenece
ğiz.,, 

Dufd\in ııutlm bi:Jhassa. Ja.pon 
k:ı.hramanl:~'mdan bahseden kam 
lıalkm ıı.lkr.c;Jariyle kesilmiştir. 

Doktor Hılz.c Bakım 
oA'ffllJYE MV'ft'.UASS181 

'l'~: Talimlı:wa~e Güngöı' 

841:ıruı:m11 ıı~r~ oğ~en ~sa ALSIN! bir mJkdarda da kayıb vermiştir. rir.Jn yok edilmesi temennisinde fından sv:yıenen nu~~-un mctııi: 
lfava kuvvetlerinin kıı.y:bı ha.ltlrm- mtittcfik bi.ılunuyoruz. Ruzvelt her .''Ar~ı.da_.<;lar, b~~µ ltalvn. tn.ri
da. kısaca malılırıat Vermiştir. :ı."a- ıa.man birbiri ::ı.rlı:asından bütün hı~~e . .:'_emdcn mulum karar-Ja.nn 
kat bütün kayıblar 1914:--1918 u- ilevletleri imha etmek niyetinde i, nrıl?-igı ve krtalarm tarihine :ı •"'
ttunıt harhdeki ka~blarımızLı kı - dL Falı:a.t biz kcmdilXlizi kMi dere- nl b!r ce:e~'lUl ~er~~ olan unu- ~ 
Yas edilemiyecea karlar udn-. ('ede kuvvetli hisse-diyorı.us ,.c bu !.1;':1m~ ha.d~~Ierın ccreyaı1 ettjğj j ~ 
. ffltler bund1m 80tlra teikrar Dal'\ harbden muzaffer çı:kacağııruzn gundur. Çelık P'!l_:kt devletleri, da. 

ı.,ıecnı; lüJWn• 

· Ahmet Akkoyı.ınlu 
l'...ıkıdııo l'Mlıml3ıte Plıııa. No. J 

0~,ardan cnaadl\ Cle~ 118.at 1.6 ~g nıeaeleeine !e bu vesile ile tc- emniyetimiz vardrr . ., ima dal.ı:ı sıkı bag~arla birleşmiş o. ' ~~ 
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lf •J"T'.. yalnız değilim. 
~rkada,ın kim? _,.,t gülerek ceva.p yer • 

_Biz burada. onun lran 
p.hnun oiluyla ~andı • 
imı duyduk. Hal\& seçen 
sün Zübreaıin cibu takmn 

~libre.... ~ da burada~ ıeçen .kıel-vanla 
ilı bqmı sallryarak ho• hana ritmlf· 

dı: Salih cmımlannı kaldıra. .. 
Sen gerçekten' bir hak rak gi.ildü: 
henziyorıun ! Burada - Bunların he1Mİ &eze • 

llin, ne iti var? yan .. hepsi yalan. Ben Züh• 
8en burada onun ha • re sultanın yannıdan ıeliyo-

ge - .. Ya,ıyoru.m, ağam! ~ rum. Beni buraya gönderen 
~ t'>Jgesi bir dakika bıle odur •. anladın mı? 

~ ~'h~an uzaklatırııyor. . TAHl~lN SEViNCi 
ır '-'" bundan sonra, Salı• 
• du: 

~~clemki Diyarbakır • 
> ~Vgilimin y~rdundan 

}ı.fft'_ ()taun.. hana haber ver: 

1~ ~~tn Irana gitti mi? 
~ · ~h Tekin değil hayretle 

1-ın :Yüzüne baktı: 
rd°'1 ~~n neler ıöylüyonun, 
ıı ~ isi I(? Zührenin lranda.. 
ıgr ~r? 

Tahir ''beııi buraya gön • 
deren odur.,, sözünü duyun
ca !aıaladı; di~l«inin bağı 
çözüWü. 

- Hele bir pzüne baka• 
yım, ~edi, eğer Zühremi gör 
dünse, yüzünde oDun ıöz izi 
kal :!!f!br. 

Tahir rap.lar içinde ,titri • 

YAZAN: tSK.ENDER F. SERTELLi ..... 
Yordu. Zühreainin ·· .. nü 
ıörür gibi seviııiyor, ~ye• 
cek aöz bulamıyol"du. 

- Dilim dolandı, arka• 
dq ! Gerçekten aen Zühremi 
ıönnüflün ! Haydt ban~ on· 
dan haber ver: Haıta mıdrr, 
İyi ınidir? Ne haldedir? 

Salih anlatmağa bqladı: 
- Ben sarayda çahıan bir 

hahçıvanm oğluyııın. Seni de 
Zühre aultanı da küçüklü .. 
ğünden beri tarurun. B.,ıra • 
ya sürüldüğünü duyunca j " 
çim aızlanıı~. Geçenlerde 
Zühre aultarun seni düşün ~ 

mekten hasta oiduğunu duy
dum.. §unlara bir iyilik ya .. 
payım dedim.. Zübrenin ya.· 
nına • çiçek götürmek baha. 
nesi le• çıkmağa muvaffak ol 
dum. Ve kendisine sordum: 
0 Ben mardine gideceğim. 
Tahire bir diyeceğin varta 
5Öyle !,, Zühre sultanın gö:ı • 
leri parıldadı: "l\fardin ka • 
lesine ancak mahkU.mlar gİ"' 
rebilir. Sen mahkiım değil • 
sin. Oraya nasıl gireceksin?,, 
dedi. B~n: "Sizin h .. ı:";ze a· 
cıyorum, sultanmı ! Size bir 
iyilik yapmak, sizden Tahire 

bir haber götürmek için her 
şeyi göze ald!m. Bir suç iş • 
ieyip kcndimı Mardin kale • 
sine sürdüreceğim. Dileğini· 
zi Mınen ~öyleyin, ~ira bir 
daha belki de sizi göre " 
ınem !, dedim. Zühre sulta _ 
nm gözleri doldu; hemen 
parmağından Ye:Jil ~mrüt 
tatlı yüzüğünü çıkarıp hana 

tt · "B T h"' · uza ı. unu d. ırıme veı· •• 
onu ölünceye kadar ~ınutmr 
yacağımın bir ni~anesi ola 
rak kendinde kalsm,, dedi. 

Salih koynundan Ve$il ta,· 
h bir yüzük çıkardı:" · · 

- Al §U hediyeni .. kaybQ
lacak diye yüreğim titriyor · 
du. 

Tahir o kadar sersemleş • 
mişti ki ... 

- Sen ne fedakar adam -
sın! Yaşa .. Varol .. 

Diye s8ylenirken, Zühre • 
nin gönderdiği yüzügu far • 

kmdıt olmıya.rak a.hp kendi 
sağ elinin kü~ük parmağını) 
takmı~ ve yüzükle kon~ma 
ğa başlamıftı. 

Salih mert bir adama ben· 
ziyordu. Söylediklerinde ya. 
lan ve riya yoktu, Bu feda. 
karhğJ aırf onları biribirin 
den haberdar etmek için yap 
nu§'Lı, Salih, T ahirin sevil\ · 
cini görünce BÖzüne devam 
etti: 

- J ~te, bn yüzüğü alınca 
o akşam Diyarbak~rda v"1 • 
de sultana küfrettim.. Benı 
yakalayıp hapsettiler... ve 
birkaç gün sonra hareket e · 
den Maı-ain kervanil.e bu ka· 
leye aürdiiler. 

Tahir kendi kendine : 
- Şimdi Zühremin koku" 

sunu aldım. İçime bir ferah . 
lık çöktü. Allah senden razı 
ohun a~lamm ! 

'Det:l!fmı ,., 
•• l .. -'.: 1 ... . "'' .. . ,.. . 
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l~J:f!l?~EJl·l~;\miD 
A 1 m a n c a (G .. 7) 

(Her hakJ,;· Hat>~r gaJ:clutlıı\' aittir) 

'{E'NA'l F. 
Storm 
-67-

ı. Und da ich na<'lı ıfoın \'at e-. 
run ... erı l'iner: IHick ~entiber na,.h 
dem Git ter \\art, sa<'he irh in den• 

hlassen An:.,esiclıt die grossen. 
clunke1en /\u~cıı star auf mich 
~erichtet. 

2. "Mit deinel' St!mme, Herr, o 
lodce c;je!'' So betete ich nochmai.; 

mıd schritt dann Jıinab in die 
8a'iiristei,~ um mit dem feierlichen 
Me.,sı:;ewund mlch zn beklciden, 
..,o dl'rzeit noclı :.,ı•briluchU('h \\llr. 

:{. Do. ich damı Yor den ı\Har 

t rat, braunten a.U' !<elblı;:-enı ~hoıı 
die ~\er.fen in den g-ro-;sen Leuch .. 
tern, und :ıus · den {fe<;tiiJılen 

driingten !'!İe siclı Iıeran, llann uml 

Weib, ,tlt \Ul(l ılung; doch inde« 
ich den I eib des Hernı au.,teilelc 
ıınd den Keklı3 an allcı· Lippen 

relchtc, rief es umınfhörlich in 
nıefnenı ilen.en: 

auch si , 
'Nl'>Clıe ! 

au~h 

"Uerr, 
sie 'Zil 

hrin~'? 

deinem 

ı. "Aber über dC'm Gesanµ; clcı· 

Gemeinde schwebte D'1Ch immer. 
fort der silberne Ton ihrer Stimmr. 

. ). Da plötzlic!ı, :ı.1-. schon die 
1 c>Ct.ter;ı siclı dem Alta r mıheten, 

'er.,tıınımtc er, nnd ich ,·erııaJun 

.. inen leİl'hten Sdıritt die Stufen 
ıle-.. Emı)()rstıılıles hernbkommen. 

U .•• \her noc·h waren Mdeı·e, so 
nıwh decı Heil-. be~ehrf.en; cin 
Greis und eine Grei.,iıı, von ihrcn 
Eııkcln unteıstfüzcl. lmmen he
raıı;;ew:ınld und schauten mit 
!ıWdcıı ı\u14eıı tıı mir auf; und cfa 
!eh ihrıen ·len Kekh bot, Yernıoch · 

fen ihre zittcrmlen J,ippen den 

Rand de!>»elben kaum zu fa.~n. 

REN ·,\ T F. 

Stol'ırı 
-67-

1. Pazar duasından sonra karsrp 
daki parmaklığa bir göz atar at. 
maz solgun bir yilzde 11 i, şiyah 

gözlerin ısrarla bana çenilnıi.j ol

rluğunu gördüm. 

2. "Ey !sa sesinle onu iriiad et. .. 
diye duamT bir defa daha tekrar
ladım. sonrn o devirde :ıenüz kul .. 

l:mılrna.ktıı olan .sırma ·:şl<."meli ayin 

~öğüslüğün!J meraıı'mi mahsusa j. 

" giymek üzere kiliE:ede c lbiselerin 
muhafaza edildiği dolabın önüne 

indim. 

3. Bundan sonra mabedin önüne 
geldiğim \'akıt artık büyük şam . 

rlanlar ic;inde mumlar yanıyor, sr. 
ı·alar arasındnn kadın, <."rkek, gen~. 
ihtiyar öne uoğ"ru yığııma;n ba§l: .. 
yordu; kutsi teniatı yapt1ğım ve 
:tyin c.:ınnsmda sarab kadehini her 
dudağa uzattığ·m zaman içimde bir 
ıc:es fasıla Yetmeden tekrar ediyor
du: "tQa. oau, onu ela sofrana <."e'
bet t" 

4. Fakat, cemaatin ilahileri arı> . 
sında onun gümüş parlaklığmdaki . 
~esi her an kuvvetlenerek dalga . 
!anmakta devam edıyordu . 

5. Bu esnada en sona knlanla:

ınabede yaklaııırken ses birdenbire 
!lesildi, minber basa.maklarmch 
çalak bir ayağrn yilrüyüşünü hi"'

~ettim. 

6 .. ,.Fakat bu ayaklar keza ne

cat ve selamet dileğine ko§aniara 

aıtti ; ihtiyar bi.r kadın la ilı tiyar 
bir erkek, torunlaıınm yardnnile, 
sendeliye sendeliye geldiler ve dc-
nuk bak.L~larınt üıeı ime qevirdiler; 
ıı:a.drhi uzattığ:m zaman ise t fre!~ 

dudaklarım katleltin keııarrnda an. 
e:ak güçlükle tutabildiler. 

-----·------ -----------

1 
Deniz Levazım Satınalma =ı 

Komisyona ılAaları -----Mamlanı e"'°'iibıahı i K. S:lt,ınalmıs. Komlsyonu.ııdan : 
Cin.~! Ktıosu Tahmini fiyatı Teminat. 

Kuru~ Sn. lira Kr. 
Prasa 57600 5 
Patateıı 72000 10 
Lahana :!8800 ı.rıo 

1sp:ı.nal' 49000 12.l:iO s~ 

Kuru sağan 14400 T.f10 
K. biber 480 40 
Salça 3600 35 
Bakla 4800 6 

l • Yukarda cins ve miktarları yazılı sekiz kalem sebze kapalı z2ı-f 
usulile eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - F..kı;Hlmesi 18.l.kanun 9il pcr~mbc gUnU saat 16 dn izmilte Lcr. 
sanekapısmdaki komisyon binasında. yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olııralc komisyondan alınabilir. 
·i - Eksiltmeye iştirak edecek ta.llplerin 2490 sayılı kanunun tnrifatı 

Vl'Çhilc bu i~lerıc ilgili olduklarına dair tica et vesilrnl9.rını yukarda yazılı 
teminatlarilc birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli glln vt' 
saatten tam bir saat evveline kadar komisyon ba._'.;kanlığına vermeler!. 

{10531 

1 
ı stanbu ı Levazım amırıiğindea1 ~erılen 1 

.1 arıcı ası<er. Kıtaatj ı ıanıar 
:-----~ 

2.521 çift kundura kapalı zar!la ek.~lltmeye konmu5tur. lhaıest Hl 
l2-9H cuma gUnü saat 16 da Erzurumda askeri satın atma komlsyo 
nunda yaprlact\ı<tır. Tahmin betl.::li 23,319 Ura 25 kuruş ıll< tem!natı l'i'Hl 
liradır. E\·saf ''c nilmunesl komisyonda görülUr. Taliplerin ltanuni vesi. 
l<alarile teklif mektuplarım ihıııc saatinden bir saat evvel lrnm:syona ver. 
n:.:?teri. (U87-10~46) 

278•1 ton balyc hallncle saman açık eksiltmeye konmuşlur. 1halesı ıo.ı?.. 

9·U perşenıbc gUnü saat 15 te Hadımköy,Yassıviran köyUncJe a.~ltcri l.'atm 
alma komisyonunda yapılacalttır. Tahmin betleli 13,920 lira ilk teminatı 

104-i liradır. Tnliplerin belli ''O.kitte komi.ayona gelmeleri ( H!ll - ICH:">Ul 
4000 ton buğday öğütüımrsi kapalı zarfla ck~iltmeye ko11muştur. !ha. 

lesl ::!3.1:.!.91:1 salı gi.ınU sı;tat 16 da Gelıboluda merk~z satıns.lına kom!syo • 
nunda yapılacaktır. Tahmın bedel\, 24.9.080 !ıra ilk teminatı 13.704 liraılır. 
Taliplerin kanuni veslkal::ı.•ile tek!if mektuplarınt ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. ( Ui2:.'-· 0.393) 

9000 kilo koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla ek:'iiltmesl 20.1::?.9U cu • 
martesi gUnü saat 11 de Çan<tkko.ledc aııkert satmalrna komisyonunda ya. 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte komi.syona gelmelc-ri. Kati temino tt 945 
Urdan·. (15SC'. "0707) 

IST4NBUL BELEDiYESi 
ŞEHiR 

~:ıııı~ıl'~f ~ I,,,,, ıı 
TiYATROSU 
rEPEBAŞJ 

DlRMl Kl8lllNDA 
~~aro W.30 d8 

Müthis Aile -lstlkllll Uadde~lnde 

KOMED! KISMINDA 
ıUtşam 20,SO da 

SAADET }' UV ASI 

1 
Bevoiilu Halk Sineması 

\ Bugün matine 11 de, gece 8 :le 
3 büıYilk film birden 1) Raz ali. 

Büyük revü, 2) Asi gencraHn son 
emri. türkc;e. 3) Kanh Tuzak. Ma 
cera filmi. 

~tııı )'liJLladak.ı w.rU• lt'('rtf'"Nt n 
)l)fta_yla ldrlt.kw veoı?•·ril,,..~Jı ı 

E\'l,EN:\IE 'l'EKUFl ,f:Hl, ~Ş AK.-\ 
.\tA, İŞ \'ERM.I;, ALIM. :SATIM 
ı;-lbl tir.arı mı.ıru.vetı lıalz ol.mıyun 

ı;ük il:U1lar paras11 neşrolunur 

Evlenme teklifleri: 

lili. 

:f. Yaş 35, boy ı ,65, J,;ılo 70. kuınra 
oeyaz tenli, bir erkek c;ocıığu olnıı .,en 

ve aynı zama!'.!.d!l ev '' ı tını. kendin~· 
mtlnasip memur, ın~-'k.i' sahibi, na • 
muı:ılu bir bayla evlenmek ıstemekte. 
jir. (H.Z.) remzme müracaat. 49 
~ Yaş 27, boy l.69, ldlo 70, beyaz 

tenli, sıyah J;:ıvrrcık saçlı, ela gözlü 
çok neşeli bir bayan, uzun boylu, 120 
l!ra kazançlı, iyı talısitll, hayatı an . 
laı:nış 27 ilıi. 37 yaşlarında bir bayla 
evlenmek istemektedir. c Krizantem) 
remzine müracaat. _ 50 

T Sıyah gözlU., açık IJUğday re;ık.. 

li, .aiyah kıvırcık saçlı, mütenasıp vü • 
cutlu, genç, gil<:.?I, ıyi tahsilli, nezih, 
şcrem, luızaneı ve yaşayışı mun _ 
taZ1m bir n.ıe kızı, 30.42 ya~larında 
c:ı<.ldi, taiısilıı, di.lrlliıt alılAklı, memur 
veya serbest meslelt sahibi bir bay. 
la evlenmek ıstemektedir. Fotograf 
ıa. (Eşim> remzine mtiracaat .• 51) 

iş ve işçi arayanlar: 
..: 16 yaşında, orta. birden çıkmış 

bir genç, herhangi bir mUessesede iş 
aramaktadır. CT.R.B.) remzine mtira• 
caat. 

::: İngilizce, fransızea, hususi clcrr . 
!er veren bir bayan, gayet kısa h.r 

mliödet zarfında lwltıylıkla talrbell:r!. 
nl ilcı·leteblllr. !st!yenler (İmren K.44) 
remzine müracaat. 
· * Bir terzihanede hesap i;;ıerinden 
anlıyan, daktilo bilen bir bayana ih • 
tiyaç vardır. 4 üncU valufhan zemin 
kat No. 7 ye müracaat. l 

:i: 7 yaıımda orta 3 te olrnyıın bir 
genç, öğleden sonra her hangi bir yaZl 

hanede iş nrumalctadır. Cİ.B.K.) rem .. ! 
zine muracnat. 

:;: Lise 2 talebesi bir ı:;enç, öğleden 
sonrıı. resmi veya hususi biı· mUess•
serJe lj aramaktadır. ehven ücretle 
çalışabilir. ( Muhtarettin) remzine 
müracaat. 

:;: Lisenin fen kolı.ından ınezun mulı 
telif ortaokullarda öğretmenlik yap • 
mış hususi bir çolt talebe yeti~tirmlş 
bir genç a 1ıanca riyaziye derı-leri 

;·erme•< istemelrtedir. Istiyenlerln 
( H.A.) remzine mllracaatınrı. 

~' 20 ya§ında. orta Uçe kadar oku -
mu:1 eksi ve yeni yazıyı iyi okur, ya. 
zar, ,ıo.litılo b!len bit• bayan, hususi 
\Cya t•ctmi bır milessescde !" aramak 
t:'lc:!ır. (C.T. 20) remzine müracaat. 

,~ Li!lc mezunu, iransrzca, inglllzce 
oldukça almanca btlcn. daktilodan 
anlayıın, tecrllbeli bir genç muhasip 
lş anyor. Aıılrnrllklc alakası yoktur. 
lstikliı.l caıl. 332 ~o. ya müracaat. 

,;, Muhascl.xı, ticaret, oorııu. lşlerlncle 
çalışmış, d:ıktilo bilen bir Unh·ersitc, 
talebc"i hcrgün öğleden $0nra çaıııc,• 

ınnl< llzore I~ ararnAktadır, Referans 
\"e ke~alet \'erebilir. (R.R.A.) remzine 
milracaa t. 

ıt< ı.ıseııiD tıirıncı sını.tınılun to.stl~k 

'lame almış bir ı:;-enç kız berhangl da. 
ıre ye mlies.:;ese<le tahallile mUtenasıı. 
:-tir iş aram·ıktadır. İ3tlyenleril: ı H. 
N) rerr.zıne mel{tupları mUraeaatta. 
!"T. 

.y; Lisenin fon kısınmoan mezun bir 
genç, heıgün saat 10 dan 2-1 de lrndar 
çalışmak lstemektedir. (M.A. B. ı 
remzine müracaat. 

* Ortaolml mezunu, :~:38 cıoğumıu 

y::ı.zısı güzel, bir genç herhangi bir 
müessese \'Cıya ticarethanede ber i~i 

yapab!Jir, (T.M.C. ı remzine müracaat 
Ehven fiyatla çalı~rr. 

:r. Ütıivers!tey.: ue-.·aın eden, muha. 
-ebe iı;lerinden anJ:ıyan, rlyazlyes 

1 
\m·vetıi bir gem:, hususi bir müesı;o 

Ot 1 1 a • ı · ;. de \'Cya tlcareth:m"dC öğleden ev e yapı maya eıverış 1 :d yahut sonr:ı çalı~mal• istemekte~ 
ar. Meşbur ve emniyetli blr avukat! 

~ kirahk bina ı ·~!~n.~~-t'rC~:l•r. lR.K.) remzine nıli. 

1 \o....._ ~....w.. c: ~u.clNıı vennd.- tı.!'·ka.J.adt: aıaıarctlı ha "' G.~L\, yukr;el: mimarı şubesi soc 
,...,., ve a1d.nlık bir IJ:ıtO 1UJ1llıtıtrr. r:ıf tnlelıes'nd-cıı bir ~enç mımatl 1'1 

Valdt gaıet' "' idarrh,,:ı<>;.inı· mül'IM"Ut. erde bl.iroıa·J.:ı.. i..'nat rnütcahhld• 

ııiıııı•••••••••m••••••••••••••t•••••mj Y .n n ıa :-eırmt va hu!usi ınşaatlar ! 1 
sUrvcbanlık vıı dcsiııatörli.ik yapmal 

12 lLKKANUN - 1941 ,.-

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZMA 
Nf.V .ALJ1. KIRIKLIK VE BUT ıJN AGRILA~INIZI DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu .Kutuları hrarla isteyiniz. 

~?J:..~~~~~-------

; •. emektedir. Gilnde 5-C saat c.:ılı,<ı 
ılllr. (H,. 7SI remzine müracr:at. 

:t- Eski ya~tyı bilen, a~':,•:-lfl;ı.ı ili,,J;?• 

oımıyan o:r bay resmi \'e nusı;sı d.l 
ırcterdc kalörilerclUk aramnı<tadır 
Elcktı 'kten ve teri>os mus!ıııilarınıo 
.:..mırinden anıar. A.:lr.:s: !Jultanalt. 
met park karşısınJr.t Knsap Şakir Lfıt. 
fiye mUracaat. 

lf. Ttlrkc;e. ıııınnnca ll1Uhabcrnta vlı, 
ı<ıt, idili uerecede transızc:ı kon•.ış:ıll 

Jaktuo yaz.an ve askerlikle aıaı,;as 
:ıımıyan bir bay iş flramakta•Jır. Istı. 
·enler ı Hor) remzine mı1r .. 1c::ıa.t. 
* 28 yaşında nskerlıkle alılkusı oı. 

mıyan b!r gen<; aUesile birlikte apar. 
tıınan kaprcııtğı aramaktadır. Ço • 
cuklan yoktur. (T.S.) remzine mUra. 
caat. 

:t- Hı ya.51nda. ortarncktebin !kıncı 
sınıfını ıdmseslzliği Yilzlinden bırak 
mış bir ı;caç; tıerhangı bu tşte ça.ıış. 

mak ı:ıteınektcdir. 5.6 ay blr otelde 
çsııştığındaD otel işlertnı tercih eder 
(İ. GUrbUz 26) ı-emzıne müracaat. 
~ Haftanın iki günUnctc ıı.~am >1 

.ıao 8 e kadar çalışabılecek bir bs.ya.. 
na lbtiyaç vıı.rdır. Ayda 12 Ura veri. 
ıı::cektlr . Feril>öy Türkbeyi sokak No 
gl)/8 de Ha.sana mektupla mUracaat. 

o;: Lisenin onuncu sınıfında bir geni;' 
öğleden !!Onra, tıerhangı bir mUeııse 
scde iş aramaktadır. Ehven bir üe • 
rctıo çalı,ıab1t!r. Pertavniyat lisesi .sı . 
nıf 5/B de 266 numaralı Turgut 
l\::ı§lmla müracaat. 

j; Lise mezunu eı yazısı ve rlyaz! 
vc~i çolt iyi bıliırnum mUesseselero~ 

en aşağı 30 ıtra. Ucretıe iş aramııltta.. 
drr. ( A.R.K. ı remzine müracaat. 

* Lise mezunu, yzı.sı gi.izeı, ı.·ı.ıha. 

:<ebeden anıayan, daktilo bilen bh 
genç vasat blr Ucretıe iş aramakta 
dır. ( A. N. :?2) rernzıne müracaat. 

:r. l! ransızca ve türkçe iyi b!lcn vP. 
5erı daktilo yıızan bir bayan hu.s•J.:;ı 

tıl~ mUeı>S"Cse<le iş aramaktadır. Yazıcı 

;;olrn k f?Ukrüefendi apartımıın 2'111 

'>~. ( P.B.) 
::. Un•,·ersite tıp falı:Ultesi talebe~ 

bit genı;:. ortu. ve lise taıebeıerine 

ı kınıya ı der3l v~rmel<tedır. ht!yenl~r 
uşağıd:ıkl adr.::sc müracııatıarı. 

l\'.ac\Jlıby tallın.hane Mısirlıoğtu 

tramvay clur:ığı 1.2 No, tı <rnt fi Cihr.t 
Daı;nrnıı. 

:f. İyi hesap l.ıileıı bir daktilo baya_ 
na iht!ynç vardır. Seri yazmamasrnda 
i.ıir maı1zur yoktur. Eslti tilrkçeyl bı• 
\.enler tercih edilir, HergUn saat 12-1 3 
;.:o ve 17-15,30 arasnı.da EminönU ü~· 
nıaneefl'ncli ban No. 2 ye mUracaat 

:,;. 4 J:saıı :>ilen bir b:ly:ın, ıtrivat 
nıaı~azasını.la veyahut ba.,ka lıir m.ü • 
e.:;sesede lş aramaktadır. < A. Mecburi 
remzine mUracaııt. 

:f. Li.ae bitirme ımtıhanmcia. b!r der-. 
ten ikmali olan bir genç, gelecel< ım . 
tihan mtiddetL,e kndar boş gezmemek 
bütçesini düzeltmek için çalışmak is• 
tf!meJ;ted!r. (Dil!.ıenı remz~ne müra • 
caat. 

M iitelerrik 
KullamlmL5, kUçük bir aparltman • 

cı:ı yalnız otuıan genç b!r bay; evinin 
işlerine bllkacal; ana gibi candan bir 
Jıayan nraınaktadır. Münasip ücret 
Ycr!lecektir. (Bay) remz.!ne müracaat. 

Aldırınız: 
.'\ş3ğıd:l rcıııJzıcrı ~·azılı olan o. 

ı..uyucuJıırırnızın na.rnıanna gelen 
mektupl.ıı.n ldarehaaemizden (pazar 
lan ba.riç) her gün sabahtan öğl~·e 
ıuuıar ve saat 1 i elen sonrn uld1nm.ı. 
ları. 

(13 Işın) (!'. İ. 2l) (Üç yıldız) 
(Denk) (Y. Akın) (Mine) (Safa) 
(Göçmen 11) (M.A.K.) (Şeretu kızı 
(27 F. G.) (B.B. Vizeyo girecek) 
(İ.T. Kut) (H.KJi) (KK.K.) (E.KA) 
(Gillen 81) (Cebir 6) (L.S.) {M.K. ı 
(Yalnızım beninı ol) (İnşaat) 
(T.K.Güten) ı Kard'!!Jler) (35 Aydoğan) 
(Krizantem) (Sevil 47) (Emcklı} . 

tDcnizci) (Leman Y.) (İş ~rııyan) 
(0.K) 
ı\ÇtK IiONUŞ:\l,\: 

B!lyan, ($. E. 3'i) (Cesur) IMfzen) 
(Asil), Cİyi bilmiş, ve bay (R.X.Pı 
(N.Z.M. 60) CSW!NGI 
sdreslcrlııiz olnınılı!i,ı iı;in 

nı•şrcdilmedi. 

{ İstanbul Belediyesi ılfınları 
0 

:J 
ı;c• 

Vilılyelc bağlı Ömerli dispanseri hlna~mın tamiri açık eksUt.ıneye ... 
nutmııştur-. Keşif b~clell 1035 ı.ra l. ıik teminatı 77 lira 63 kuruştur. l' e 
!;if ve şartnıı.mc zabıt V•~ rııuamelAt mücıilrlll!il lia!eminde görU!ebiJlr. ıJıJl 
15.12.941 pazartesi günu saat 14 te daimi encUmende yapı'acaktrr. ts.11~ 
l<'rin ilk lcmlnat makbuz veya mektupları. ih<ıle tarihinden Uç gUn C'~ 
vilil.yl't ııııfia milılllrlü~ünı• müracıı::ıtl:ı a.laca.ktarı fennı c!ıliyct ve 911 > , 
na ait tiearc.t od·ı sı \ esfüalarlle ihale g linU muayyçn saatttc dainıl cıı 
m<:nde bıı'unnıaları. !1 MtıS ı 

:t- :>[. :f. 

İstanbul Belediyesinden: 
4109 nııııınraıı ka.nun muciblncc muhtaç a.sker nilctcrine y:ırdıtll pıııi, 

ka~ılığı olarak ıuııurui meclisçe k. rarıı b'lğlanıp 5 cyllil 9-U tarihincıe.ıt 
tibarc;ı tntbi • ne gN,;i!,•n mUkellefı etler i tiyacı karıııınmadığrndan; 

::ıfrz!,i r l'<.ınıınun T in('ı madı:ll•" ı:n ver hğ"t . ııliılı!yctC' bt!narl.:;n lt~ll\ 
vergisi J;:ınun;.ı ı::ıııclblıı.:( l>eyanuıım ye tabi lj"hi?: lrndJuu icindekı lefl 
vergisi mfltcll.:?flerJn!n Ml mali yılı buhran Ye fcYkalit® zam ve mi!U 111 

dafaıı. vcrt;iı>l dahil olmak i.lzer<ı na.mltHmo yapılın st"l llk lahakkU1'~ 
yüzde 5 i nisbetinde yardım p:ırnsı tevziat ve taı-lıiyntı ~·apılma~mıı uı:ıııl 
meclisin 29.11.9 ıı tarihli toplantJı;ında kara:- Yı;-nlmiş ve derhal ta.tJ>lltl 
geçilmek üzere bulunmu.şlur. 

Keyfi~ret sayın halkm n:ızorı tltılam:ı ,·azolundıı. (109511 

D.eniz Fabrikaları .Umum Müdürlüğünden: 
De.n:.Z fabrika'arı işr,I reviri eczanesindo ıcın lir:ı ücretle c:ılıştırılt11 

üzere bir eczıı.cıy:ı liıtiy:ıç vardır. 

istdclilerin veıılkalarile birlikte Gö'cliktc bulunan deniz 
umum ni.ioilltliil'{line ı:ntlracaat etmeleri, (lOn·•qı 

T i.'rk Hava Kurumu Balık:!sİr Subesinden: ) . 
1 • •• •• • ,ı ,,.ııruınu Balıkes:r şubemizin kurban bayramında toP1: 

cag·ı koyun, keçi d..ırilerlle barilaklarmın ayn ayrr açık nrttrrmasr ııs.1· 
pazartesi günli ynı.ıııaeaktır. ııel" 

bteklilerin ııaı·tnam~ini görmek Uzere İsta:ıbul ve Balıkesir şu 
rinc ye pey ,sltrmek için de Balıkesir şubesine mUracııatıa.rı iH\n oıuııur· 

(10869) 

TüRKiYi: 
ıs BANKASI 
K ücük Tasarruf 

Hesapları · 
IH~ IKlUmYE PLANJ 
KEŞ(l)Zl.ER: ı Şubet, 4 

\tap~ '.! '\ı;tı !'l 011, '..! lkln· 
cıtP'}rfn t.arihlet'indı· 

•11.prltr 
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:it 
tf;€ 

::it 
f~ 

ıj/f 
ff !~ 

l~t2 tKk~Mh'ELERI 
ı adet 2000 Llraıık = 2000.- ıJr• 
3 .. 1000 .. .. 3000.- ,, 
2 
3 

10 
40 

ı·~ 
.. 

200 

750 
500 
250 
100 
50 
z~ 

10 

.. .. 

.. .. 

- 11500.- ,. 
-= ıooo.- ,, 
= 2500.- • 
""'4000.- ,, 
= .z500.- -
= 5000.- .. 
== 2000.- -


