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Çar§amba En Son Gelen Haberi er 
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Sayı: 3544 

Sicilyada Sovvetler 

~u cıAşam.: 
~ --
Biraz Ekmek tevziatı 

meyda- Kırımın garp 
nına 9 saat sahiline de 
hücum edıldi asker 

çıkardılar Şaka 
"'-.an; HiiHyin Cahit Y al~ın 

ltelyaa rad~ osu basım dillerdl· 
tle öylemi" mi lıllml~ oru:r., hirkı c 
~rj:\'fttmda t}(İJ Je diJ or: 

Büyüklere 375, 7 yaşmdan küçüklere 187,5 ve 
ağır işlerde çallşanlara 750 gram verilecek 

Tayyareler, han. 
garlar beaz·n 

depoları 
tutaşturaldu 

-o--· 

Karadeniz llloı• 
ihraç bareketınt 

himaye etti 
"1tal.)aıı kanctlerl İngilizlerin 
~ ocnnhına 'aptıkl:ırı fleh .. cni 
lttr hiıcumla <li\ manı d:ım1ada~ın 
f)trni tir. 1ngilf;ı;ler J..-lb.) nd:ı fclıi
:S.etengfı.: kayıplnm rağmen ltj!:bir 
ınilhiın hedef elde edeıuem"•lcrrlir. 
~fnıdiyc katlar •rmblu-.~arha 'ara• 
~larmı xannedeıı dil .. man n,.kcr 
t.ri ara ... ındR unıit o.;izlik lıa-.,.,b t cr-
tııi5ttr.,, . 

Yeni 
ekmek 
narhı 

Bu sabahtan 
itibaren 

ıneriyete girdi 

İtah'an nuhosu bize bunu fi<l~
lcrk~ " ümH "İl. lıı.:;iliz a kerf ... ri 
~\hlgü 'h\\camu i•e Uaur ııdaki I· 
tv.Jyan kıtlelcrfoi uıptediyorlardı ! 
lııgilider '" larc.: 'l'obrul>ta. kalrlı. 
lar •• lnı nlardnıı ela Jardnn ~un ıı 
htitün JtııJ~ ruı ordıı<.una <l:ı.ynndr
lı.r. l l'kıtt. BftrdiYa kalesind • . \1 Anl.arad .. n haber 'eıildlğinc &öre, 
'™'" J ardnnrılnrh le benıher liulını c knıcg-tn karne iıe tc\'Zll işinin tanzı. 
ftalyımhır ancuk hfr buı;nk 8\ lı - mi hususundaki çatışmalara devam e. 
1anciıılar. ln~füleriıı Lih~ arla hir- ı ullmcktcdlr. VJUl.yetıerrlekl .ha.zn-hkla.. 
hir m\llrlm hedef clılc cdl'mcıli~lni rm rkası nlmdıktan BOllra. tatbikatı 
':iO.' ti~ en Jt ı, un rad.H'"" ıı ıarıu. hususunda kal'ar veı llnıes! muhtemel. 

• da JJardi~tUtrıı, Tobruğuıı, lkınt:-- cill'. Söylendi ine göre. karne ile tcv. 
lıiıı, Ub~ıı nıer'keziniıı 'e Din"ıı.zi- zlntta, l!Jçl ve amele gibi ağır l§lerde 
uin acaba. hjı• mi ehcnımi3 eti ~o~\ t <'denen çalı~anlara gilnde 750, bede.. 
fıır! ft al n lmn etlerinin fl eh set• nen çalıamıyanlnrdnn bUyfikıere 3i5, 
1i hü<·um~'\ la d rmndağm cdile•ı ı ve çocuklara 185,5 gram ekmek veri. 
lnı;iUılcr ua ıl olQJ• da bütün bu kcektlr. Bu takdirde ekmekler de 7~ 
ınli hthkcm lllC\ kileri alı~ orlar s~ gram olarak (:JknrılmaSI dli!'llnillU -
<ııtha İt.ah-an radyo .. u bu ..,-,rrı i- )'Or. Bu suretle yaran ve dörtte birisi 
1.ahtan tekinml Ur. kolaylıkla &lTılabllcccktlr. 

İtahan rad3osuna • ore Jn~Uir.-
ŞEHHUıtZDE EKMl!:K .:\'ARHJ 

TE8BlT EDfLOt 

Buğdayı 1\oruma vcıgis!nln kaldırıl 
ma.sı Uzerinc, toprak mahsulleri ofı
,,ı , <e\'\ ctki gUnden itiba~n fınnıara 

\Crllcn trancala unundan çuYal b:l.ı. 

ler Akdenizden gemilerini f•eki)<ır• 
la.rı111!1, !:Unkü itah"Bn donnamasm 
<tan Jrnrku~'orlamu... İn•tllizlc.r J. 
1al~ıın donanm ndıın korkuyor
rıır, fakat Akdenizde duru:vorlar. 
lfal;raolar İngiliz •lonalima~·ııclatı 
~ koı".unu)or'lıu-, fakat limanlar
·hın ih .. arı da rıkamı)orlar! 

Malezyada 
na 160, ekmek unundan da. ıoo kut"U§ ~ 

tenzil f!trnişUr lı'iyal murakabe ko. l •ı • k 
hı&iliz ı ııdyo ıı n1u istllı.ıa et~ 

1ııck i(in UJ duru~ or, ~ ok.<.:ı. dogru 
mu 03 lu~ or, hihncm. ]\endi kula. 
;;tmıa da i il nı dlm. G iı~ u SinJ or 
,\ıu .. solini Japonl:ı.rdruı bahseder 

misyonu dü,n t>İr kararla. yeni v:ızlyctc 1 n g l l z u v- 1 
göre, lstanbulda. ekmekten blr lturu • b 
ındırerek yeni nnrht ıs,rı ve Franca. ı vet Le,. ı cen u a 
lanm narhını d 25,t\ kııı-u-, olarak tcs 

lıen s n renkte • ri Trktna mensuıı 
tnut~fikler tabirini J,ulf ınrnr. 
ımı"'. 'luhaflığuı bn dcrC<'c .. j J~ld· 
ı.at.cıı nadir gorlılıir. U<·ıı"ıt· dıiŞc
nıo ~dana anim ... , "'ibl, Japonla.
rrn ~ardımı Mu ollni'l e o kadat· 
1.cy metli gönuuıtil'j olıtt'n1• ki 8arı 
•etıktc itrilcr ~t ctnıl". Yamı bir 
\frfka kabil .. ı ı·cj i ele :hat a ta
rnf ıruı ~~e onlar da f:ı,.i~Uerin 
ı.:aliba 1olyah r~·nkte ari mıitt('fildc 
ti ofacakl ilde Amerikıı .lcrlll rl 
füu., cltc muhalefet. cfl'elı•r onlıı.~n 
da J.iırnuıı renkli iınl<•r olduğunu 
nomadun oğrcııecei:.i.t! 

Fa-.i tlcr dı l'nuı ~la bir har
1
1 

aramak il'fn ne pabrtılar, ııe nü. 
tııa~'Mcr ~aııukla.nnı unut.nııı}uz 
~bi ha.rb zorla girdıklcrini söylil
l orlar. tefarıi ajan!trnm "'İyasi 
mı!ba.rıiri "'imdi bu d&, iiyı miidıt· 
tu mecburl~eUnl hissetmi"'. },,\"et. 
ıa ... i<>tıer harbe girnıe'it lıu~u~rund~ 
'.'Ok dii Uıuııii lerdi. Tehlike iz, za. 
rarsı.ı bir ha.rıı arıuru Jardı. \iman. 
lar Yran ızlarru i ini biUrince, ıın 
cak ondan Sônra harbe karıştılar. 
:\~ha kendilerini kim zorladı? 

bit ctınJ~t.iı:. 
Yenı ekmek ve ırancala narlllan 

lıu caba.htan itibaren tatbi'k oıunm:ı. 
ğa. ba.:!lantnl§tır. 

• 

Japonyaya 
karşı 

Slyaıetl~l 
deft .. ,tlrmek için 

ingiltere ve Aınerika 
Rusyayı tazyik 

ediyor 1 

l.ondra, 7 (A. A.) - Cardüdc 
çıkan Vastcrn .Mail ı;azetC3i ~.ızı. 
yor: · 

hıgiltcı c Ve Amcrfita lıusyuyı 
Ja!:'?~~~ ile rnUnasebetlerindc bir 
dcgıı:ıklık Ynpmast için tazvl.k et.. 
r.ıektcdirler. Rusyanm nazi • ordu. 

<De,·anıı S iinc·üde) 

iZ yaman hırsız 
yakalandı 

AdHyeye verilen hırsızlar ınuhtelif 
evlerden neler çalmışlardı ? 

Zabıta bır mtlddcttenberı aramakta 
•ldugu 12 Eabıkah htrsııı yakalamab-a 

rouvatfak olmu§tur . 
Bu hırsIZiıır Dell C \·at. MubSill. 

lbraıum, Selim, ı met, Necdet. Mus. 
ta!a, Artın, Num n, Arap HilsnO, Ke. 
ısanlı Alld!r 

Deli Cc\•det· \'efad .Motb HilsreV 
1aballe incı S brln!n odasındnn bir 

I~ üt eldı\en. Mullsin, 1br&h!W, Sc. 
llm ~ !snıet l!imu hırım: gocuklar. 
aıa.ı ve edevat ve Yeşllköyde bir bL 
lklet, Mustafa, 1!:yU]'lfl\11tan me?Mltk 

ı nnd:ın kur;;ım. Artin; Bebekte Amc. 
rlkan liolejlndcn 34 parC'a maranf,O~ 
aıa.t ve edevatı, Nunıan, Slrltccl lstas. 
yonundan bohça, Arap HUsnU ll~ çift 
ıskarpin H~ H metre patiska çnlmı~. 
tardır. 

(De\amı S iiııcıulı ·) 

Ruzveltin nutku 
4 ncü sayfada 

doğru 
çekiliyor 

Kaaatan llava lııil 
Japonların eline 

geçti 
1 dra, 7 (A. A.) - B. B. C:. 
ı~o;'onıar Siyamdan kil~ S<'lll -

lerlc Mal.ayanın garp sahllıne os -

kcr cıkarmrşlanhr. .. "d ) 
(De\IUllf 3 uncu o 

Sofyadan bildirildiğine göre 

ırakta 
karışıkhklar 

·varmış! 
Ml)ll, 7 ( '.\.A.) - O!l: berlere gö. 
İraktan buraya gelen ha 1 

re son zamanlarda 1nıkt3. bllha65<l 
ı~erkUk, Azbur ve SWeymaniyc ~~:k 
lerind:ı knrııııklıklar ctkmL,tır. h!ıft.a ı 
nsibl prens ile ba.,vckil gcı;e~ Qz\!rc 1 
halka sükünct tavsiye etmek 
Kerkükc gitmek mecburiyetinde kal~ 
mışlardır. Söylendiğlnc göre !ngll 
kıtaıar.ıruı ka.,...,, bir çok ınıllrostlnr ya-

.,.... tn...ııız kı 
pılmıştır. Birkaç gün evvel ı.- · 
taJarrm nııkıcdcn bir tl'Cll geçerken 
d~mltyoJu tcııisıerinden biri ha.vaya 
U!,:unııınuş ve Qç kişi ölmtiştUr. 

Hamlet 
davasında 

karar verildi 
Muh.in Ertuğrul, Neyyire 
Neyir, Emin Zeki 2 §er aya, 
Peyami Sala, Cihat Baban, 
Ziyat altııar aya malakUın 
olJalar. (Y azt•ı 3 ünciüle) 

Amerikanın eski Sof ya 
sefirinin aöylediğine göre 

Bulgaristan 
istikbalde 
haritadan 
· silinecek --Sovyetler Ren nehrine ka. 

dar bütün §arki ve orta 
Avrupayı i•tüa edecekler 
1{.(n~ı, i ( A.A.) - llulgnristanın 

i tlkbaldc harita.dan Slllnoccği çUnkU 
Sovyct krtala.rınm.Ylllnız BUigaristan 
ile Ren nehrine kadar bUttin §arkt 
\'e orta Avrupayı isti!A. Cdeceklerine 
dair Amcrtkannı eski Sofya clçtsı Kar_ 
le tarafmdan yapılan beyanat hakkm. 
da Popoıo dl Roma gazete ı bilhassa 
§Öyle ya.zmaktadu: 

"İşln asıl mUhirn oı.ı.n tarafı r;ımaıt 
Amerika diplonıatının !)tlhst k~aati
nl değil, tanuunıyıe beyaz s:ırnym ka. 
naalini izhar ctmı.cı olması<'lır. 

Molotof 
Bitaraf devletlere 
bir nota verdi 

Libyaya nakledilmek i.izere 
toplanan askerler 

mitralyözden geçirildi 

l.oııdra, i (.\. ,\.) - n. B. C: 
Orta Şark lngili& kumanda.nlı~L' 

nm bu :sabah Kııhircde neşrcd len 
ı esmi hava tebliı'Hnc göre pıızaı 
günü, ~icilysda _Kastcı Detrano 
hava :meYdanma agır ve orla bU • 
yükl6ktc- tngili:ı: bomban:lnnan ta\' 

(ne, uıııı ~~ tiııt•iidc) 

Bir muhriple üç nakliye 
gemisi hasara. uğradı 

l.ı:.~dm, i (.\. \.) - B.B.<. 
SovyctlC'l' Kırımın garp 5ahilınc d 

p .. :ırtesı ak!J8mı Karadeniz: fllo!Nllun 
lıım ycs!nd~. ~kcr cıkarmJRlıtrdn·. Bu 
Purctl" Slvastopolu ltuşatmultta o\nn 
Alnı n kunctıeri, clo!\tıdan ve batıdml 
ıl.ı at ~ anı.ı;ınd:ı kalmak tehltkrsl 
nıaruzdurl'.\r. 

Bir lngiliz askeri 
muharririne göre 

Almanlar 
Derpiş 

edemedikleri 
bir tempo ıle 
çekiliyorlar 

nus!:ırın bir nıuhrıb!lc 3 nakliye Si'· 
misi h&ısara uğnı.mıştır. Almanı r. ıı • 
hile çı ,an nus nskcrlcrln! önltnıck 1. 

1 
çın Sivastopoldım ncclc lrnv..-etler glSn 
C(!rml _ıerdlr. .f.!uhıırebc. !!11hil boymı. 
ca. devam ediyor. 

301000 vagon 
Alman aıkerıerıaa 

sotaktan korumak 
lçia ayrılm1ş 

l.cnulra, i ( A.A.) - Bıit.moHııı,ıı 
:ı~kcri muharriri yazıyor: 

\lmanlann Rusyad::ı k:ırşılıı.,.tıK .. 
lı:ırı başlıca mesele mu\·astıla mc ~ 
S(']C: idlr. J~\·vclcc hazırlanmış me\·. ~ 
ziJ,..rc slralejik bir cekilmc lıarc.k<:ll 
nncak ihtimnmlıı h:ızırJ::ınmış bir 
~ol plıinı mucibince ' Yaııılahiliı-. j 
Huslarm Alman Jmv-vctJrcinc ;)OP • 

ı lıkları ıazyık o ,adar kunclliılir ki 
.\lm::ın birlikleri l'VTclı~c derpiş c • 

(De\'anıı :ı iincföte) 

Doh'll ccph<?slndc :Mozal k, Uoro,ıık, 
l'ot:ıan mU3ellcsinılc • lddctıl nnıh re. 
beler cereyan ~tmcktedlr. 

'Londrı:ı, 7 (A.A.) - Toymis ~e. 
tesinln Rus cephesindeki hu usi :muh:.t. 
"tı:rl Rusların Kırımda karaya IU!ker 
1;1karmalaı ı h 'kkında şu malClmatı 'rı 
mcktcdlr: 

Fcodosyaya asker ı,ıkarma harcketı 
küçük gemiler fçin pek tchllkcll d 1. 
galar husul~ getiren l\'.aradenizln •ld. 
cı~m fntmalarmdan biri cmas:nda. yıı. 
pılmıştır. Husueı 8Urettc t llm gör -
mUı:ı Rus ltıtalan yaptıktan b3akmın 
uıydamu ı;örmU.,ıerdlr. Baakm llan:. 

(Devr..mı 3 ünci\ile) 

Kerç yarım 
adaşı 

Sovyetler tarafın· 
dan tamamile 
işgal edildi 

n'.aır ı S üncôde) 

Parti Orupu i!Jllaadl 
- ı._:ı .... - ~ ....... 

Münakalat Vekili Karadeniz 
nakliyatımn mü.şkil8tmı anlattı 
hk 6iretfm öjretmealerinln tedabllde 

kalan maaşları balckında 
Maaril Vekili ızabat verdi 

Ankara ve kapanan diğer 
bazı Demiryolları açııaı 

.lnkQrw ~; c.t.A.) _ t;Jn.hurhct 1 J..:ıldıkalaıı mıı~üllcıı 'e bu JUı; • 

Halk Parlisi Meclis srupu ıımum; ,anda hndb olan kazaları onlara 
hc,·cti r ... t-94:! alı ,!,.(ltnU s al 15 d.· J.r;rşı ıılın:ın tedbirleri h:ah \'C SfUll 

~ s 1 r . . lil j!':]erı rds \ckıli Scyhaıı ınebwu llılı ı ıımuım ıe)e ını, llTılumı na ı 
Pranın rcsilisinde toplandı. ıizl•rincle tcn,·ir clıniştir. 

Celse açıldıklıın \C geçen lopl.ı" Bundan onra ruzname)c geçik· 
Londra, 7 CA. \ .) - E. B. C: h~a ait hulüsaı;ı okundıık1ıı11 sonr.ı ıek, Bıırsn nt<'hu u XcvU!I :ra ııı 
Rus hıırlciyc komiseri Molotof kürsiyc gelen miinaknliıl vekili, so:. ılk öğretim üğrclmcnlerır.ın tcda -

bitaraf devletler sefirlerine Al ~ haftalar zarfında hiiküm sümıckl lılıldc J.ialınış alacakları lıakkmd·ı 
.manıann işgal Clt'klcri nus top - olun şiddclli soğu!.! ) Ülüııdcn k ı. lıııkiımctçc ne dii~ünüldüğünü Mıı. 

q.>evaını 3 iincüdc) ra , e clcn:z vnsııalorının nı.ıı·u1. .ırir Ycl,iJindcn soran takriri oku· 
-----.....:..--------:.__. ____________ mıı5lur. Bu husustu izahat vcrçıı 

B l i\laarif Yekilini müteakip takrir ·1 e'Yo av u a tr hibiJı. lıirliklc söz :ılan h::ı.plcr diıı ..... n am- lcnrnl~ \l' bt~ mev~ııun lc~kil .cd.i ~r.ı: 
.._. •'l k lıir I' ırlı komı:-.yonunda ıncc 

va seferi ba /adı . (l>enm.• .... uaeı 
Y ş Denızyolları umum 

Karların erimesi sırasında iki ev çöktü müdürü istifa etti 
bir ·Çocuk öldü, iki çocuk yaralı · de:~y:~:::, :1!!~m::u~~:~:!~:: 

l{cmal Bııybura Hı:rJfel!lndon istifa l"t 

Bebe1' yolu da Karaçeşmeye kadar 
açlldı, tramvay yarın ı, ... eyecek 

( l ' aıoı~ı 3 iıİIMıiıde) 

rnişUr. 

Umum ıu..ıdurun bu· muddet evvel 
de l8t1.f'uI ııöylenırıiş,.!ak&t O Z&IDP 

tekzip cdllmlıjtl. Bu seferkl i.st.ifa .hfl. 
l:ıcı'in!n doğru <>kluğn muba1'ka'kt.n'. 
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Kilo ve ! i.tre 
n Tclgr.ıl nrkndaıımuz, m!lhlm 

cidden mllhlm bir me eleye temas e. 
diyor! Hr.le bnltını:ı, ga:ı • tcvı.Iatınd:ı i?) '01 ~ v a halk aldatılıo)T, kuponlarda . "kUo,, 

~ U U )"B:r.ı1:1ığı halde ekser semtlerde ooyl 

l 
ler 'litre,. hesablle p"trol '\"erlyorlnr. 
m~. Arl:ndııııımı:ı UAve ediyor: 

''Petrol ofis bu yolsuz. lınrd eti Öın. 

e ediye Koopara
tif i tn~!antısı 

izmir Yunan 
konso~o u 

z elektrik 
to alu 

Vnlat '\'clut Ajans lınber'lerl tte 
''erıılr: FiLiin dev~tin kurmay be
yctJ ycnt bir sllıilım tecrUbeslni >-.. 
pryo.mu~! J apo fl lar d (l şeref ve n Q m us 'e:~~~r~,ku~culnnmız, halkı mUda. Snlh uunanmda da böyle ~ 
l>erler duyu:ur, t:ıflar o!urtlo. h k • • ; _ t faa ede.o ve halim litre yerlne kl1o ile 

f S l P e 'IJ U K S e l r tc~ıat yıı.pıımruıını tervıc e~en bu aa. Ye ham eter Odall c a öl 
ba Dd 

Harpte bir tı:.rnfın bc~nmiyen 
muvn.fi~ıyetlerl üzerlnc ba mu. 
\'nfrnli'yetlcrln sebepleri Uıer'ndc 

tırlarfı şüphe yok ki gtilmll&lerdlr. 

a arete 
öld re e se 

ra an 
ölme: 

er ıaeon 
mec nr4~r 

Bir şc)l m!lı'.:ı.:.ıa ederken, önce en 
baı:;it, lptl:'l:ıl bllgl)1 olsun ı:rö:ıönUnde 
bulun:lurmıık lıhım ı;elmez mil' 

On.bil bir yazıcı kuponlıı.rn, utre ye. 
rlne kilo yazmrıı m:ı~1 ölellsll.ııll değiş. 

tinn"mlz mi IA:ıım:lırf 

Beledly memur kooparautl heyeti bmtrden biJdlrlld.ğlnc J:'Öre, seneler. y:ıpılıın tııhruinl~rden bh1 mutlaka 
umum!yesl bu ayın 21 lnde bir toplan. denbert hmlrdc Yunıın konsolosu bu. "y~nı bir ı;l~h., kuHnnıln::nk lhtl 
tı yapacaktır. Bu tcp:antınm daha••· sunan Yuu D!mltrill, odaaında ö!U bu. m:ıJiıJir. Son defa Jt'JXınl:ırm bir 
ve! ynpılcaaı mukarrerken ekaerlyet ıunmuotur. Yapı:an tahl:Jkatta ken. I .un~edc ild büytfü tnt;il·z zırhlı :. 
temin oıunamııml§tı. di.IUıln tabouıcasını kurcalarken bir Dl b:ıtırmıılnn cin böJ ltı bir lhtiımıı-Tarihçilerin kanaatlerine göre, 

Japonyıınm tıırlhi, ancak Jnponla.. 
nn adalara gel §indenbcri geçen 
milddetten vani yirmi beş asır • 
-:ıan ibarettir. 

Jnponlnrm evvelce nasıl yaşa • 
uklnn, ne glbi bir cemaat hüvi • 

yetinC' sahi!l bulunduklan, tamn -
miyle mc<;huldUr. Onlıınn Japon 
dalarme ne suretle geldüleri 

hakktndnki malüma.t da blrtak m 
faraziyelerden başka b r şey de • 

ildir. 
Tnrihçiler diYorlar ki: Jnpon 

!ar, efradı otuz kırk muhariple 
bir mlktnr kadın ve çocuktan mU.. 
rekkep bulunan on kadar aileyi 
tneryo.bilcn iptidai gemileri !çinde 
Okyanuslara yolla.nmı.t11ar, uza.k §1 
maldeki adalara yıınnşmışlardı:r. 
Onlar, fethedecekleri yerlere içtl .. 
mal vııziyetlerl ''.klA.n,, hayatın • 
"iarı ileri geçmiyordu Kan!ılarna 
c:ıkan "Ayno,. lnrs:ı d:ıha mli teki.• 
mil b"r cemlyetti. BunJnr, bir rel.. 
sc tnbi kPbilekrden müt~ekkil 
top!uhıklı:ı:rdı. 

Japonlar teŞcilli.tlı bir düı;ınarı_ 
b çarpışm."l!t ve onu alt etmek i. 
ç;n bir topluluk ynnıtmaya mer. 
bur kııl:m·,.ıar, kabileler halinde 
toplanmays ve lir reise tA.bi ol • 
ınayn iht"yaı; duymtıfflaniır. Bu 
su.retle kabiiclcr b~llğinden bir 
devlet do~uş ve ''Mikado,, da o.. 
na b3.Ş olnı~ oldu. 

Mikııdo, o zama.!lki zihniyete 
re kudsf bir mevcudiyeUi. M~n

§C! d,., ·~v1 olmak 'eap edlyor. 
du. O. glliıeŞ iliıhCSi Amatera.s No 
Ohomi l{ami'ıün mesnı oğlu tanı'. 
dt ve ''krizslltem • k3..!Inıpa.tı,, çi. 
ceği de kudslyetine thn3aı oldu. 

Japon -.rlhi, yinn, be6 asır bo. 
yuncn uza.nıyor, amnvı bundan on 
dört, on beş asır evvelld zamanla. 
n pek kar:ınlılt kalıyor. 

.Tapon tsrihinin ilk amrlnn, 
meçhuliyet sislerine bürilnmüş cf· 
ımnclerdcn ö!'fllınilştUr. Tahminle. 
tt göre, o Z3IJUlD da "Mikado,. 
ardır; fa.kat bir imparator d<ı • 
ğ l, C':.Smant ve TUhant nnfuzu ha. 
iz bir r ·ıst r. Ondan sonra "nı • 
ha.ni • üklimdar" oluyor ve hü • 
«ümranhğ'nı, mnbebl unsUrlara 
ve muhari'olcr teşkil!ttma d!l~ a .. 
ra'k infıız edivor 

"Mikado,. inllnakaşa götürmez 
b'rr kuvvet olan "kudsf riyaset,. 
hakkma. ist.lna.t ed~ "nıutla 
blr ı;altanat,, silmıekte, metnleket 
ve tebo.astn.t · kd. ği g:bi idare et. 
mcktedfr. 

Miliidm yetfmci asrına lndar, 
J:ıponya hakkında, masal ve cfsa_ 
ne haricinde !bilinen ~ey bu Jta. 
dardır. 
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Est;o.nyal ın hakikaten bu 
Bkıllıe& ~erinin HoJla.ndalı 
yarbayı ınüş.ı.rui Vaziyete dilşUre
ceğiru ~~lten )"eırôa.yın bir 
kahkaha attığmJ hayretle gör. 
dük 
y~y kal!ılmhası vaesmda: 
- Ama edebiyat ha.! •. dedi. 

iUDU kestiınıc söylesenize! •. Ce,. 
t edenvrii.ler deseJiiz!! .. 

Kdmyager ~~ 
işti: 

- işte, dedi, .A}manlao lbic; 
tammadlğmm eden bir id 

. iZ daha!.. Onları hiç tanr 
mıyamunuz! .• ~kü Almanları 
tanmuyan bir k mu.ycuun 
~ aynı ihataya siı; dWJ{i 
yonrunuz. bakrn !.. ne 
kelime?., · bilmiyorsunuz ki 
~r Alman ·n OM&ret veya~ 
Mi gibi b" i ~r ~! .• AL 
~ibH'i§iYeh~ 
"'°"..u«ı::::.-. bir ;keti 

~. ~ veyahııt gibi 
?llııia ! .. \'uife 

akı vBZife ~ ~İfı ~r' 
i 1'r; i1. 

im 

l:'AZA.."'1: 

M. R. Ö. 
Yedinci as:rda, Japonyada de -

rt:beylik devıi baslı."llııktadır. 
Saray tı3Zlrlan, kuman:fo.nlar. 

vava.ş yavıış genı.ı azıya alıyor, M -
kado~ıı ke.fa tutuyorlard·. Bu nU 
fuz sah ·m adamlar "Şogun., namı_ 
l{" ya.dolunuyol'fordı. Mikıı.donun 
'<udrot ve snJiıbiycti parçalanıyor, 
bu parç:ıl:ır Şoeun'lara intikal e. 
rhyordu. 

HUkUmdı-.r. nrt:ı:k, ynlnrz "ruh~
ni hüviyet" sahibi blr heyuli id .. 
Halk, dercbeyler"nin keyif ve aı• 
zusıınu tnL-:ı n etmek mecburiye • 
tinde bulunu~u. 

K111·~ıkhk, ansm içinde yuvar. 
l :uum Japo:ı:.yaya, derebeylik dev. 
r·ndPn tek bi.r yadigtir l:aldı: Şe • 

ref hi i... Çiinkil Japonlar, uzur. 
müddet şövalye hayatı ynqam·şlar 

A?11mln clunek, lltre'ilC kuma~ satı. 
br mı ld, tdlo ile gnz sntıbm T 

Dam·r ıoUarında 
nak(·ya ın tanz·ıni 

a r 
'1 r 

Ankaracbn bildirildiğine göre dev et 
demtryollarrnda yap•laok tier tllrlU 
nnkl.yatı tanz!m etmek veya mUsUı. 1 
cel zamanlarda ant tedblr:er almak u. 
zere blr komisyon kurulacaktır. Mllll 
müdafaa, ticaret ve iktisat vekAleUe. 
rUe genelkurmay ba§ka.ıılığı ve devlet 
demlryollan mUmess!llerlnln de bulu. 
nacağı bu komisyonda mcmleketln 
bugünkl1 §lll"tlarma uygun yeni 
tarl!e"er hazırlaoıııcaktır. 

dt ve bunun neUces:.-ı-de, Jaoonyr• - ~ 
da, bir 15eref ve namM teldk:k."&i t/!,. ~,. ~ca.Jele!J 
tıusulc gclm"şti. ~~~~ --

Japonlarda, hAlfı eski taruısubu V nh:t 
ıle Ya!i1Yan bu telakkinin mahiye- (Va§lngton beyannıımesinln ınıt:ı ve 
tini bir :müdekkik §Öyle anlatıyor: harp bakrmmd:ın tnymetl} ro~lığı ıı.l. 

"J:ı.ponye.daJd fiiivalyelik ım'anc. tında yazdığı ba§makatedfl A.mn Us 
si, hakaret ve şerefs"zliğe isyan PzcUmle diyor ki: 
etmeyi emreder. Bu uğul"Cl kan V:ı-sln~-0n beynnn:ımeslnin şllp-
ıfökübnok, öldUrm vnhut &imek hesiz birinci hc:Jefl harbe devam 
ınecburidir. zarureti h:ı:inde bUtuo kuvvetleri 

''Avrupa.eh, mssn bir şeref mil• blrleştlrmc.rtir. Frumt • ill!.n edilen 
ı:adeloeine giriştiği ZM1'.lll, mağ • fıM"P gayelerinden nnhı~ılıyor ld 
ıup olunca yahut yarnlanınca şe. ulho tocıis etmek için mutlal'D Ja· 
ı·c'fini kurt.armış say-lır. Dilello dıı ponynnm, Almnnya.nm ve Jtnlya
böyledlr, hn:rp ma3Hlbiyetlerinde nm erllm ·t dU"ilnUlmemf'lctetllr, 
dE. böyled!r. Kahmma.nca çarp?Ş • Mıyot tot liter ~~'1~tlcrin nnfu-g. 
r.ı.ış hfilrllındnrlarm cs:ırct.c d\iştil.k in u olm!lolt ltlb.:ırjle Almıın)a .ipti· 
Jeri zaman b"le !JCrcflerlnf kurtar. ifa Anup:ıya, ondan on!'(! ~ilah 
d:klanna hU!ano!unmuştur. ku\'\'etfle d'~er kıtalarn halilm ol 

"Japonya.da, böyle te'vilJi çare- mak l. t.ootlyorsa ild tııraftnn biri 
ler Yoktur. Hakaret gören. mu • eVlmeltsizin Vn!'!:nırton beyannıı· 
hakkolt, öklürec~ttir. Öldüreme1: • mcsindck! prenr;;inler dnlreslnde bir 
"le, kendisi ö1ccektir. ~Unya 8Ulhc lmnıJabtlccetıctlr. 

"Bundan dolayıdır ki Avrupa]·. Fııkııt böyle bir snlh lmnılamaz 
tnnian daha yum~ak tıı.bia~U ve da harp" o~una Jmda.r dernm eder 
daha hisli o!an Japonlar, b:r t&• \ e totaliter dc\"letler cephesi blr 
raftan da dünynnın en inntçı ve ~n ıor önilnde ilahı btralrnınk 
~hnn." daysntkh~da fr.MDl:ınd·r. mc('huriyc-tinde J:ııhrs:ı \ ' n ?n~on 

Jnpon tnr"iMnwe, şeref uğrunda beynnnıı.mesi ile l!en edilen ulb 
15lmen·ın misalleri pek çoattur. Kar. rırrn.,fplcrinin ameli ba!mndnn bir 
1Ullr ~ip ba~klannı akıtmak kl\"mcti knlmaz. O zıunan tab1i oln
nu-etlyle Hanı. - Kiri yap:ınla.rrn ıal< ha ıı~nslplerdc 1918 nlhunrla 
en me811urı0.rm<leon biri, ııe'k z'nci ilson prenstpterinin ii.kıhetine u~. 
aS?r milli knhramanlarında.n Yo • rar. 
ltsurıe, bir d ğcri de on dördUncU Vn;;ington beynnnamctlnln neş 

n.srr bnhnd·rl:ı.rmd::uı M:-ı ~sfngcd;r. rinden onra demo'nıısi ~phcstn . 
Japon tmihinjn iftihar ett1{;ı öc Almnnymlan bir ~ulh teıd"fl 

böyle Yllilerce :millJ kahrnman beklf'ndij::,rfnl gö<der~n alimetler 
vardtr. Bunlıı.rchn biti de. hepi • 

1 
\'tmlır. Hu n.Jim~tler de bu beyun. 

m'zin hatırlıvnbtıceeğ"nuz meıµtur ıuunenm hnrp ~e ulh b lnnı~tk.n 
t>ort • ArUır kabmnu'.ru general kıymetim :vulanula nrzctt!f;imh 
Nojı'dir. (Devamı ünciide) ~ktl:le ıuıl~yanlnrn h:t.k \'erir. 

la.rını istihfaf ve istih7.a ile oy- j 
natıp durdu: 

- Muhterem dostum. dem ..... .ı{ 
stivo':"Bunuz ki Almanlar tir 

cesaret meselesi olarak &f.:-il, 
bir hesap mes:!lesi olarak !ngil'z 
atlalarımı hücum edemiyor'ar! .. 

B:!lcdlyc kooperaurı aon bir ııenc L kazaya ku'"ba.n gtttığl anlaşılmııJtır. le yol açmııı1ı; sonn yeni b:r lalı 
Çindc vazlyetlnl kısme.n dll&eltmekle Ankaraps.lastakl odıımıda me\·cut ev. lm'fanılı:ı:ı.:hı;r t:ı.c;rllı olnndu. 
beraber gene bir çok lstilı:lıe:er geçlr. rak vt!salre mUhUrlcnerek Ydnnn kon Son sen~lerde b:?lli!:n§lı yeni bir 
m'§Ur. Bu ıırnda sene ortaamda blr soıoshanestne tes·ım edUmı,ur. HL\dl :! lfıh ltcşf~Uemcdl Ahnnnbrm ~ 
defa hc~t:ı ıd:ırest de de~!ıımlşUr Fa.. sedcn evvel konsolos, vilAyctc gelerek l,'1lltu!u, gürültUlü, zınltıh ,·eya 
kat aonr:uıan bu heyette mUnhaller kaylnvaldesinln vetntmd:uı dolayı va <.!ii<Jilklü bomb:ı!a.n baslı b:ı§ma 
olmuııtur. Şımdl heyeti umumlyeden Uye ~yanı taziyette bulunmu,, sonra yeni bir slllliı snyılnmıız. 
bu lntlhabm ta .... kl .... m"-... aıı·- Fıık:ıt Almanların ,;imdi bir 

""' .... wuı ...... otelt' dlSnmUş. b!Uıyo yaptıktan so::ırn 
•""nl a·~lar ıntlhabı istenecektir. "ısc...siz clclrtrlk topu" ynpmak '" .... odasına çekllml§, ve bir daha çıl~ma. > 

Belediye mcmurlıır koopcraUft bazı ır.in u,--r.ı.5tıidıırm1 öğreniyoruz. Su 
hamle!er yapmak ut.emekte bllhuaa m~tır, to~m. bizim bildlğim·z yivli rwnlu 
hayat p:ıhnlilıBı kn!"§mnda nAzım ro.. yoktur; nel<il itlb::ı.rly!e to;m b!'n• 
IU oyr:•yarak b:ılluı. da ucuz ve kolay Toplra. 1 1 a .... ~;:ırsc de bliytik bir vinç de ona 
her nevi m~deyl temin lçl.n ba§lıca b::nz~r. F:ıI;:ıt biz onun ~lleyi at. 
piynsa merlte:r;1erfn:le şubeler açnıağı tam r eli f.ec ma;;:ı mahsus kısınma gene nam 
d11 ~Unmcktedlr. Fakat bu hususta he. lu cllyonız. 

'"Ç Şimdi dünyanın en luymctlı mU. Do namlu vetmic: ~ 1 nllz kaU blr knrnr verllaı'• oımadııt. ., ,, m~ue oıun l'• 
-v 8

' ,.elerlnden biri bulun8ll tar hi Top n • dır rıı f-'- 1 lç!n ortaklarm da bunu naınl karpla_ b'll :;n • oıı.yycn mesn =er 
ımpı sarayının b:ı.zı kısıınlnnmn ,_ ko:ımus obn birçok oob·nıerd~n 

yacaltlan mal<un de~dlr. Heyetlu • ·ı ·--ı..:- lht' ·• ·11 k cı en IAW•~we ıyıı.ç go:-ı ere ınü:re~tl•~pt1r, Top bir çulnım yer-
muınlyenln yapılmıısına kadar idare hundan b:r mlld:let evvel müzeler b5tirillr ve ynlruz n:ım!unnn blr 
meeUsl bu hususta. bir karar vererek minuırlığı ta.rnfmtlnn Topkap; sa - • mı toprak e\•lyesinilen yulmrı-
~kllttc bulunacaktır. r&yınm ~ bir şekilde tamiri i. d:ı'.lır. Ccphn.nelik ye.r altrndadır; 
--

1 
çin tctk.kler yapılmış ve bir prc.• gülleler limar.lıı.n tcmlzl:.meğ aJ J8 908 .. erJ je haztrlaıunıştı. Top.!ttıpt sarayı uulısu tarnldarda olduğu g"bJ &• 

,t>r edEJ·ece mllzesinin en esaslı tamire mulılnc; ı:nluinn yulamyn birL>"ri o.rum:l:ı.n t ._ l' kııırmlarmm Jerhal t:.mir ve ı:sla.. tı!uu·: bwıo gayet bliyiik bir m:ı.ı ı. 
1stanbulda. atcdcnberi caki ve hr için Maarif Vek!lcti 120.0:0 li.. ne~Utck şujöriliıe b~etmek d 

harap binalarda bulunaıı maliye ralık t&Mlsa.t vennL,tir. Bu ta1· ~ ·. ha doğru olıır. ltU\"'\"ctli bir eleı. 
ı;ıubelerinl temiz ve hazinenin ma• b.tla Topkapı sarayı mU~esinln trik c~rcynnı namlunun diblnd. J,j 
Jı oınn modern binalarda topla yakm~fa tam"rin~ başlanacaktır. bob:ne \erilir; bobin mCJ:1Dfyi çc--
nuı.k ıç·:ı milli cmlAkten olan i§e Topkapı sarayı mUzcsinln bu ı~er; o ~1111:1n reroyan dııhıı ilerde-
Y3ramaz binalar ve arsalar satı~ bllyUk tamir işi e.ncak eski f'Scrler W bolı:nc gcçml_.tlr ''e n:~ .nıı orn· 
nık Fatih Kızta.,ı, Snmatya, Ho • tamirinde ihtigas snMbi olan ve .,a fırlar; b5yleoe mermi btıb:nle
capll§a, Ka.dlköyUndc ve Satı1A;ban.e ~diye kadar buna benzer tarihi rln ortı?ı'.lnn:l:ın g~::rc.'.ı: g;ttil;Çc 
ba..~:ia mo:icm ınn.lı'ye toluıil §U • ve mimari kıymeti bulunan bUyUk lm:l:ınır. Jlıınl bauıı lmrpuz ser 
heleri binaları ynpılnn~tı. Daha bir eseri tam.lr ct.nr..3 yüks"'z mi • •il:ırirıde ıuı:ıbııdnn sergiye mal i ... 
b:ızı yerlerde bu binalardan yapıl. mar veya yüksek mfüı endislcre ve dirii.irk~ htr· .nç ldşinin sıralanw· 
ınası mult::rrerdir ve bunların yeı• rlleeektir. Bundan b3.l'ka Ji'ııietta. sı \e Jmrpıubn eJde:ı ele aUıkla· 
teri seçilml§, planlan da ha.zırhın. yin nıhnar veya mUhendlsleı-le a;_ rı, hlıylc<'.c i~ ç:ıbok hitirdikler: o.. 
mı~lır. ~tnt mevcut vaziyet ve ~~r mUteahhitlerln Top,tn.pt mü2! • lor ya, onan gibi._ 
c;<\I"tlar iç'--ıde bina 'ııışaatın:n gUQ- sin"n t.anıirl iç n ynpncnldan tnl • Un top, b1rnt lmllruulmıyacıı.ğı • 
ıu~u doln.ymlyle şimdilik mtlult ıer nazan dlkltate almmıyac~t:r. "çfa sc.11 d çıkıınnıyccaktrr; d \i. 
bir za.m:ına kadar bu iıışaat.ın te,. Topkapr sarayının t:unirl işi rre. 1 n.da OflO!l) mermi atacmrtır. 
lıirl takarrllr etmf~tir. lecek :ru sonmıa kadar devam e. ll t>:n de otuz ln:rk Wlometrcyc t:c 

Maliye t.clısfl şı:be!er'nin bühır. ıiece~tir. @l, t:ım (250) ldlometrc:rc nt... <'-
tiu.klan b'..nahr tetkik ohı.narak il~~ r ce'ctlr, bnnl.-:nn ~"pı c!:ı ~ 
!>unlardan t.am:rc ıqt'lobto.ç olanla • Milli Koruntn'1 kamınunda uf::.~c doğ.!cllr, on ~ santimdir. 
rn yeni bin:ı.larm inşa olunarak yeni tndilf .. \. Alm:ınlar geçen hnrpte (12 ,) 
buraya nakilleri.ne kooar tamirleri ldlom;:ıtreclcn mert:ı) isimli '4p-

1l Ankara:tan b1tc1lrllc1"ğlne ~öre mlııt •-·) 
mu.:ı:ı.~l~ gö~hntlştür .. ~ olara~ korunma kanununun tadil edilecek u..r a Parlı;f dö,'JDÜ"'lerdi; ı;Ullc'cri 
EntlnonU malıye ~~sın n bulur. ddel rtn1 ö u kt 1 tl oo:n .. :ı z:uıne.l~ Freııs"'%lnr b:ış 
~uğu bina tamir olu."l8.Cak sonra ma c g r şme 0 0 an par y..,rc Wıvı:ıda t YYO..'"'e anımı lı:ı.rdı; 
•rra..,ilc Mercan ve <JC~er :nıatyc eu meella gnıpu komlsyonu dlln öf.leden b~t b:ı toplıır bllyilk öl~Ude kW. 
heleri ta.mir olu.nacaklır. 1 evvel ve eonra olmak Ur.ere iki dete l:.,.ıılm::J;'ll. eh·crMt dei;fliir. Ekk-

toplanarnk çall§lna.Jıma dcvnm etmiş • tJ:-.. t-Ozm da cnllz b:r n:ı.:nriy::-
ttr. illr. Dult"laufa. (JU:>O) rncrmEn!n 

1 Y ""Ut nu.';'1 h:ı..""nrde d.ıynn:n351 i 
Münakalat vekaleti mü&te rhx n::.."llluyn hıının rtın~ • ..ı..:c.ı: ~ • 

t ·· d ·· .~ ; p:ı.cn.'clt'..r? Da.hn hirtolı; flztk tncffO< 
35 ton çlvlnln tevzllne yakında la§e şan ve pos a umum mu uru le' rl • ıır. 

mudnrıu!Hıncıe b:ı§1ı:uıacaktır. sunun deeişti KADIRCAN KAFLI 
15 tonu evvelki partiden kalnuş, 2S M.UnakalAt veklı!cU mUste .. arlııtmıı. 
tonu da yenJden vMyet emrine veril. posta tclgnt ve telefon uı:ıum mil. 
mlştir. , dUrü Kadrt YUrUlm~lu, posta tl"l~rnr 
Diğer taruftnn yerli çivilerden her • 1 telefon umum mQdUrlUğUnc de mUnıı 

gün 125 pnket kunduracıll\ra dAğıtıl:ı... 
1 

ltalA.t v ltAleU mUstepn Silk. l~bstcn 
caktır. 1 tayin edllml§lerdlr. 

--Diyanet ~~leri reisliği -.-
Mnnı•-ıı bulun:ın diyanet l;lcr' rn•ır. 

ll:ırt!!. İllt:mbul Unlverıı test ordlrıı.r 
:, .. _ ., • .. : ......... ..... I ,.; ... .ı Şerut.,dülıı Yan 

k."ya t ~in <:el tmJşUr. 

Sultan Hnm;t: 
_ o·u !n'-:-b" gcn'.iet"cc l r. 

dı ! rlMlli ·• lzzet p~~a omın n1n • 
ı•i."ıde, Kab., :.ı.kal .Mehmet pcı .. c• 
J ·uı nleyh nde. ve iste b! ~t r. 
bıill1Uda C'!CJ'ldi hocamız da onun 
l\ll}Jn de •. 

Wo:53 ~~!.~~~fia=~~~ ~~i~ v azan Mahmul Saım Allun~ag "Jo 50 
- B:ı:b , Mahmut . ı hooıı. 

na Lcı §c~ i a.ııb.ttı .. 
O -:.ın p .. ya yap•.ı:ftt.ı. )a•ı te 

} at rı muzt.ır;p k"- kardc; ini e-" • 
' ~n "ımesı ~ <'nlnn ~'h. .. h"llr et 

mı da. ~buk fiyasko olan, pam 
ğe ~ musai ı.., ad ti korkak in.. 
sanlar sanır! .• • 

Halbuki Almanlar a.s1! cesur 
değillerdir! •. Asla korkekt.R ~ 
ğillerdir! .. 

Onlann ~T.ifeterini vazife o. 
!arak yn.pma.'Sv.irr ki bir çok in.. 
~!ara füvk11 ıra~ bir cesaret, 
v:a'but fevhlfıde bit' koı ka..'<hk 
ftibi göriinüyor!.. Arılft+.sbildim 
mi. bil.mmn! •• 
~ny 1r lcimya~cri gittikçe 

ar:tan ~r bayı"ttl~ dinliyorduk. 
Kimya~·. 'hakikat.en, Alman nı. 
hunu, b~lcrc muamma gı'bi gö
riln n b•r <'Ol, hfıdi~eleri ayd~ 
~atncaır bir c rinlikte tanıdığını 
ıl~ ÖE>fD ~V'l't mlU: nmel 'bir ~ 
k: e ısbat ediyordu ~ 

Fakat deniz.ci biı millet.in .tıı
g~tere hayrnnhir kadar tabii nf' 
o! bilir? 

HoHand h y:ırb9y oodc olsa., 
lngiltereye dahw <'.ok inanıvor. 
dn 

N1tdnm E.stonyalı kimy~rin 
ro~ k•ıvve~i ve knnut V!!rlel 

• .. t. ·..,~ ! " T "d'"t~ rarünmez 
ıı;iııek mRhş.!ri kefiibn.ie o18.ll k"Jı& 

ır.fuıada!.. - At.Ifeti §nhanclcri eseri ola.. 
Estonynh hnyretle aordu: ~ p:ıdiljahl iılempenah efendim z 
- Ne gibi?.. üçünüzün de ku3urlarun affetnd§.• 
- Ne V.ibi olacak?.. Ortada lerdir .• Bailema doğru ve dUrQııt 

yine bir hesap meselesi var!.. tınr ... ltet ediniz? •. Buyrunuz &er -
Var ama tama.miyle baııka mahL bestsnUz!~ 
yette? •• Evet. Almanln1 bu bıır- + 
be h<>::"apla girdi'cr! .. Bu11u k r - Semiha 6Ultanm düğün Mbehı.. 
bul t.'diyorum! An<'aK bunu <>i- Saray muMc:1em bir şc:!.-il nlmr.ş .• 
zin zamıettiği~

0

İz itibi b·r hefap. Vtı!teli, vürw'a, ve ~ ve ni • 
la yapmış değillerdir!.. Şu h~a.p. ld~l davetli. Kadmtar ve erkek· 
la yaptılar: ter tanıt n:ia fe'VWUMe a:ı.zlu. 

- Onlar Franrayı, ha kikaten, Abdlllllamit t:rizzat kmnırı ~ 
top mermilerine \iP, .zııiılarma ğını bsğliyacak. 
kndar h~lıvarak i h::ı.rp ~leyin eı:t.G :nuzrnlr.lı ala _ 
vasıtaları b,:.zırlamış olduklan ymdfuı bir grupla padişah Semiha 
için bir yıld•rm1 haroiyle çoker- uı.ltaıun sa.raynı.:ı &eliyor. Şe:)tıu 
te<-.eklerine şüphe etmiyorlardı!.. lieübı efendi :nllifıtı ]ayacak_ 
Fa.l\at bunu g-ören ve hic bi"' Sulta.n2er orada. P~b Jtrr,Ja• 
harp hazırlığı, hic bir kara ordı • rını çdlt cevermiş. Scrnihn suitenı 
su, ha.ttJi mecburi askerlik u u kilçılk b"r odaya almlflar. K~ 
lü dahi mevcut olmıyan, hava glbnllş t1h' t~ısi içine koymuıg;lar. 
kuvvetleri son derece ~eri bulu • Şultan Hamit gelmJş, İ.§Uyakla r
uan lngiitGrenin derhal kapana t!nII1 alnından öpmüş. Omri>ndc 
d~ni ve uJha talip olaca. belki ük ve 60ll. defe. babnlık bjM). 
ğını hesaplamıı:ılard· ! lfrte D i I" le gözleri Yaıinmuı:ı. Yanında gey -
kerk fır.satında !ngiltereye b - hu1Mlm ve Eı>ü.llıUdn -,.·ar. El ne 
nun i~in hücum etmediler! ln k :ığt alımş. Tam beğlıyncatı n 
ıdltere.nin yegll.ne güvendiğı kit Semiha sultan: 
Frnn•a t mıuniyle vıkıld!':tan 1 - Bab8. ben ~teııuyonl!D, bıı • 
eonr.a. .na.5ıl ot-;.. ·~ dh .Tini; giln lrlkı\h olm-yacağlrn, demiş. 

(Di"Uatm 'OOT) ' Abd.Q~ ™1AliL yıepmı;Je • 

kiler ~§t~lar. 
- Niçin kızım ., 
Diye sormuş. 
- Senden bir şey nniyonım . 

tfü hediye istjyoı'\llll. KtL~~'ı or,• 
cL" n sonra bağla bnl:;~g.;:n ! .. 

- Ne fst.iyorsun evUldmı? Ko -
k mı, ka,k nıU, s:ıray nu'. 
- Hayır, hiçbirini. b!.enııyo • 

rum Savendc her eyım var baba. 
8.~ •••• 

- o halde ne istiyorsun! 
- Blr mah!:ü.mun affını istiyo. 

rum 8QJldcn. Bunu benden diriğ e. 
dcce<k olun>an cvlenmiye<:cğim tı • 
ba<'ığun. 

AbdUlhamit kaşla.mu ça.tm . 
- Bir ınahkü.mun affı mı?. Bu 

k.ıı.darctk mı ! Bu rnahküm siynei 
mi? Askeri mJ ! 

- Hayır, ne slya<ü, ne de ask• .. 
rl.. &dece b~ mahlkfun. SM ecP 
biı· zavallı •• 

- Bu saadet gUnilnde sem kı· 
nr nuym cvladnn? •. 

- Kimdir o? Şimdi ~ -
ı.r .. 

- Hocam.. 
- Hocan nu! mm bu• 
- ~~JllUt Snfm hocc.•. 
bJolhnruuun k&1tlan c;atılnıuı. 
Dıfaj~~ 

1i t. '"1 ••• 

l .:t p lÜ. .h . .ıb:ı.ı.:'.al .McL • 
m t p1 l lı1 ol r." ım c .. ne 
h!)!Dba •• u ciurmu tır. Merur:.ııt Sa 
l'!i hoca b-.ınu ZJ tJ eahaneye lınher 
v r ~ 'Il

0

;.1r. O h:ı r.ı: · ı ~ ~ 
m'lll' • ~ saya ~1l:l\'1 hzbC'r ver 
miR. l t e İzzet pa~ııvla Mehmet 
ıı ·a>a .ı.a.ı şı da gi.ı..uı::U .•• 
Ebulhüd:ı efendi lınzrctlerlne 

r,' Yl • o ll' t 1 ',i d ~;. .... ı.t sn 
h. '- '" ı•ı z Ol! ., ... a 1 ""ü ,-.... . -
Jcr1 ltoyruu.,lar. Mahmut &ürn ' .• 
Cd b~u s·~.e h ' fit vcrmt;;ı. 4te v 
f .... h • .. 1 erin.. !..ı.ı'f'J gl!ı~l.1 dA 
btı ? .• 

p ,..,,'l .. i' fffl:l}r"· va: !. 
AlYdlham' t gl ImU.-.: 
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Nen"<>rk 'J (AA.) - Nevyork Tay 
mia g-uctl;~ Berııden lılldtriliyor: Sovyet tdbliği 

tlA .. HERLE 
Kerç yar-ım adas1 

tamamen işgal edıldi 
Sicil:,Ji 

llomltardı~aaı 1.60 • 
i.OO • 
Lat • 

1 Troplka bQmmumdaıı muztarlp o • 
lan pneraı Romel A vrupaya gelmi§ -

tlr. 
MoskOTa, 7 (A. A.) - Gec.~ 

nC§redllen So'V)et tebliği:· Ukrayna eepheıı;i, '7 (A.. A,.) -
Ofi: 

en.o &aratı 1 adde) 
raklarmda .ra.ptıklsın ~ tall 

- lıtre reıetıma: %,-tS70 -· - n • Hamlet davası 
~ .,•: ,... -.1• .~ _ Uzım bir ln' .!d .. c.enbeıi devam 
fLP .... .., • «ı .-• • etmekt.e olan liaınJ.et dav&11mda bu 

U ~ so.bab knrar verlldl, Mam~larm §'llnc; 1 
hepsi mahkemeye gelmişlerdi. Ev. 

-------=~----_.;........., veli bir diyeccklcrl olup olma_~ 
A.lfOdoıee caianat,.uı VflJ'tfilı 'lıaber- .an 801 uldu Yaln-z Ziyad Eblizzi
lere ıore diln11a va:it1ethıe bakış va ııon ı:ıüdarruıda bulunmad ğı i.. 

.arp •asrJ8f 1 Çın mühlet istedi, reddedildl Buo• 
• r.an sonra kamr o1tvndu. Celilcd • 

Cephelerde dOnkU durum §Öyleydi: 'lin Ez ne:ıin TnEnnofkfı.rda yazdı. 
OAnn. ~..PH&SlND&: ğı yaınun tcnJcit ma.fıiyetinde oldu 
Alınan tebUfiııe gllre vark cephuı _ ı!u ehlivukuf nı.porunıian da ~la.o 

llJıı ınerkeS kNllnlnde muharebeler ~.ıioığında.n kcndiı;inuı be~tin~, 
ılddeUe devam etmiştir. Almanlar mü. Ertuğl'Ul Muhsini.nse Cel!led: 
d&taa atı§lan n mukabil taa.rnız.ıaFla :&ı:!neye .. Türk Tiyatrosu n 
Bovyetıere atır sayl&t; verdirmlJler - verdiği cevap hakaret matı yetin -
~lr. l'e0do.7adak1 Sovyet toplulukla. de görUldliğü. anlaşıld~d8r:u~:rÜ 
tına hOcu.A ed.ılllif, b1r bicumiııetu tı.:ğrul lfuhalnle DCB· ) aahibi 
'-tınım.ıt. Qç nakliye s...ı.a h&ara . Neyire Ncyir ve mecmua 

Emin Zeki Coekunun altıpr ay 11tr&mIJt.ır. bveaUya l' .... lMi ll'eodo.. Jısıpse mah.:tQ.miye tlerine ve 100 l:• 
tada. Jıaraya çıkan So'V)'et lutaıarmm ceasma mahkCun edilm lf,.
ICerç yanmadumdan l'eçerell AzaJı ra para 

duı1a ne v&rdiklarmı ıaaa.r ftrmeku. leri~~lı: M"hsinbı sanata kar§l o. 
dtr. A7111 paıtenln bir mubabfrlnıl !an bagl lığı dola y:s ylc bu yazı 
l'6n ele ~t1er K111'1111 ,elariDe dot· tahrik 

yald&§maktadı:r. k.arştsmda heyceruılamp c. 
;:;BYADA· C:Udiğl tahfif sebebi görUlerek ce. 

• msr 2 ay h:ıpis, 33 Ura para ce _ Orta~ark İng~is umumt karargAJ::: • za.cıiyle 
30 

lira avtı'kat para.sı öclt-
run tel::lft tne göre .eyyar lngtıız kuv. f -'-d v kn(lnr hiç m~-• ,,._da.,_ .....,1 metı ne ve ~.. • e 
Yetleri ve ::&;yyarelert vıı; "J• l.ftl ge. kümiyeu olmadığından eezaamın 
.winde yeni faallyt.tte bulunmuııardrr. teciline Jtarv veril:ni Ur. Neyire 
BanUyacSA alınan ulrler&n 28 si ınıbay N'c.>irle l!.inin Zcdti in cezaları ds 
oıınaıc Uı:ere 180• Alma.n ı•1' 1 .ubAy aynf "ak·~ indir lmls ve ~ e. 
Olın&tc Uznc mıJ taneaf Jta.lyan oldu- •·ı • t" 

.-:.ı mış ır. 
h UIA§llm:gtır. Pey&ml Safanm bu mUnakap. ea • 

K.ıııreden Röyteria bl1dtl'dfllııe Tö- nasında yazdığı yazılarda hakaret kL'I 
r. retıen.l Ronıel rical ümidini artık tz g'lSrUldllğllııden Tacvırt EfkAr nq • 
t&ııı.anıen terketmlf ınlunmaktadır. riyat mlıdUrU Cıhat Babanla Zlyat E-
1\oaıeı Gedabyada llOll bir multave • bQzziya ve Peyami Safa da alt.ıp.r ay 
rtlt t Jçi:ı meTZ!lı-rlnl kuneUeıadmneye hapse ve yüz.er lira pn.ra cezamna malı 
Çaltarnaktadrr. İlr' ımsn dalz • • kQm edllmlflenllr. Bnnlllml da ceza. 
ba71 20 kadar Alnıan bahrt7ell•l Te lan t.ecU edUm4t1r. 
ki ltıı.ı.ran blr mana be Sldl BarranJ 

ı!e brava cıkmlf]ardrr, Bunlar kendi 
t(}JU'aklıı rına Tarmak Uıiılclllc Ban17&
dA.n gl&llce bfaut1ar,,. Uc sGa den.la 
tie k&'°'IUfl&rdlr. 
lTZ ı\KŞARKTA: 

ojalltaa Solyada 
10 111~ lhll 

..lmerlk&ıı barblytı nun11ğlnm teb. . fya, ~ (~ ~:> - Soğuk)~ 
fiğine göre Fillpln ad&larmda ManllA §!<lJeUe hlıl:üm surmesi Bulgal"i& 
körte&1nc191ıt ~ıuıa Ac>regbe -ı tanda 'naaıı zayia'ma ıs .hep olmak 
dw u.a ilıdakJ ı.tnıkbııu Japon ta7• ta.dır, S.Jfya J><>"i3 milJUrO birkaç 

.ı.rrle:1 taratmdaı.ı da fiddet&a boml&. I gilndenberi aoğwd.a.:n oııı kieiden 
l&ntrul}Ur. DOrt ıaıat allrea bomb&rcb • fula l:JdUfUntı blldirmi§t.lr. 
rnana :50 tanare 11Ura1t etmttur. '1': 

,6Pl>b tayy&rul dO§QrUlmllfuır. Ka.. Halk 1 •A k 
h J p :.m b&üıaı den.m •tmlftlr. a 1 1 ~ li e -
lbıesyaaa lngUi.a kıta annın duru. • 

f flU ıyı degUaır. Kuantan hava meyd& tebı yanmadı 
nı Jap:mlarm eUne geçm1§tir. Bura.a 

~-~ .. nı ~ kl:ometnı mea&fededir. 

Gece llellçıaıaıa 
raraıaadlt. u 

dotra ••ıu 

6 SorıJduıunda Jutal.ırnnız laar. 
nızlarma devam ederek biıS. ç 
nıcekun mahalli :işgnl etmışlcr<tir. 
Yal'lla.n !:lll"~ıalarda Almanlar 
iI:an ve ma.lzcmece ağır za.yiatA 
u~lardır. 
~ Sonkanunda 14 Alman ta) ya.. 

nei d~ilrlllmtişlür. 
Berenç dcn1z.inde getr?' leriıniz 

dflfmanm iki na«Uye genıisini ve 
asker nakleden bir gem~i bat.u -
mı§lardlT'. ' 

MIM!ko\la, 1 (AA.) - 8ov~t haber 
ler bürosunun huııu.t tebliği; 

1..5 kAnunuıanı &r&llllıda So'V)'et 
kıtaatı 1578 yer gen &Jmışlardu. Bu 
mfiıldet :zarfında 1ğllnam <ıd ı.l n harp 
levazımı §Unlardır: 

38 ta.nk, ~ zırhlı otomobil, 3Ui top, 
mllb ın miktarda tU:ek ve cephane. 

Bir m3iliz askeri 
muı1arr,r.n n yazısı 

<Bat tarafı 1 nclde) 
demedikleri bir tempo ile aeri ce -
kıJmek meeLuriyellndc kalmı§]ar 
dır. Bu sebeple yo~larda haddinden 
fazla bir .kalabalık vardır, Hava 
şartları da bu güçlüklere ilave edi. 
lecek oJursa vaziyehn Almanlar ır 
cin bir felaket ~eklini ıdabilece~ 
koJaye$ lahmfn edilebilir. Yolların 
haddinılen faıJıı dolu olduğu seyir 
halide bulunan birçok arnbalnrın 
Alınanlar tara Cmdau hırP.kılmnsil~ 
snbitıir. \ ollar çoL: oJm:ıdıRı ıı:ln 
Alm:ınlar bur.lardan ancak gündüz 
istifade edebiJmckledirJcr. Cünkıı 
gece çeteJer faaliyete geçmek ve 
vaziyeti gillikce •ahımlcşlirmek 
tedirler. 

Almanlar ~imendUerlerden de ııı 
yikile istifade edememektedirler. 
Cünkfi otuz bin T880n asicerlerin so 
lıı#a karşı muhnfazası için a)•nl 
mışlır. Buna mukıtbll Ruslar kıtttl:ı
nnın ileri hareketini mükemmeı 
bir den:· :yolu l)ehekesine istinat 
ellinnektedirJer. Bu ~cheke üzerin. 
de hepsi celikten olmak üzere be -
heri altmış tonluk l20 vagondan 
mürekkep trenler durmı:uinn işle • 
mektedir. 

l'llllbdlyaaıa 
laarptea girdap 

za,.arıar 

K~ ~ı Sovyet Jntalnrr 
f.arafmdan tamam.ryte JwraJ edil. 
lni:Stir. Alman kutn8.nd&nl·ğı bura.. 
da bulunan kuvvetleri., kum Jtnıı.. 
m1D1 ~kliye tayys:rcıert ile t.,'lı ... 
Ye etmiştir, Yanmada ~·c ha • 
r~kctinı örtmeğe nıcmur ~ 
dıunda.r birliğinden ~ lnm•et 
kalmamıştı. 
Ktnınrn geri kalan kanmda 

harp gemilerinin rckafatinde bu • 
lunan gem.i kafileleri K'ınmm garp 
Sa.hiJlnc, Öpatorüuım ~ ve~ 
ıınbuna ve PC?"e'kopun ceııabund.ı 
bulunan PerJga.ta klltle halinde 
asker Çtka.nn:-şlnrdtr, Sovyet '1ı:u • 
mandanhğırun yakrnmda bir k-:.ç 
nokt.ndan YRrnnadanrn topognıIH: 
Ve stratejik ınerkczi olan Simfero
poJa karşı nıüşterek bir hareket~ 
~eçece~ine şüphe yoktur. Şi.'Tldi 
ı>atorıa k<SWczindc muharebeler 

cereyan etmeırtcdrr. Ta.krlbPn b!r 
ha.ftadanbort RU1J işgali altında ba 
hma.n F'codostada Sovyetler kuv i 
Vctli bir hava U880 f.eeİı' etmekte. 
c1irler. Bu u.yede karaya çıtanlan 
kuvvcucr J>ike bcnnba.rdmı.a.n tay • 
Y1ll"l' I erinden j ardım gannektedir • 
lcr .. İndol ~hri k~imfndc vaziy t 
<!eğ tmleıınf§t.ir . .Kuvvetli ~eteler 4 
eo~~&nunda Çelebi bölge!fl.ndf' cep. 
heYi Yllrınağa !nıMıffnk olmtlfflar. 
sa da 8l'Ad.'lD yfmri dört saat ger. 
?neden 'YILZiyet el!lki ~lrlinf ahruİ
tır. 

RU3Jar:n Kınına yaptıld&n lbmç 
h!U'eketfııin ınuvatfalnyeti b r ta • 
:raftan Aln:ıa.n ktıın.sndanlığ-nm f!m 
rinde bulunan kuvvetin za.J"{ ol 
ına&, diğer tarafta sahiıdc b:ıf~ 
)'alar ıne~t obnuiyJe bah edil
mektedir. -

~aleZJada 

(J*.s tarafı 1 •elde) rlbat ve yağma.;:.l.ık halldunda bir 
yarcfori ta.rafm.dan 8,5 .sa.at al.iren ıu-otceto .ootaBI venniotir. Molotol 
ağır bir hava. hücumu ynpıJmcyt.:r. bu noia.d:ı bu gayri ioSe.n.f l:.are .. 
tik lng.U:Z tayyare ~ur. sıat tiç knttz.n Almanyanm mtkrim !bük~ 
te meydanın üz rinc gdmbı, verdr- Ü'lln moo'ul olduğwıu, geri aı .. 
duran Junkers 52 tipindeki .Alınan ~ Rus §dıirlerinde büyük talıri
vc B. R. 20 t:pindekJ Itaıyan ta ·- ba.t yaprld.ıiıım. b4-çko yerler~ Jla 
y&relerint bom:b.."lltyarak birçokları rabcye çevrildiğini. elde edilen ~" 
nı tahrip Yeya hasara uğra~r. Alnına vesikUIJlda. Alman ukeıri,. 
Müteakiben .ha.ngariu. bcD7:in ~ .ne bin köyü tahliyeyi Jniitelııldp 
ptllan tutuştxıru\mu..~tur. ahrip etmeleri mıredikt.:ğini be • 

Arkadan gelen :ikincl İngil~ tay. 
1 

;ı. an ct:ııektedir. Notada Ruayan• 
yan! dalgaıtı, ç.zkaıı yangmla.rdaıı , ;ı. alruz kendi toprakJa.rmı Pri al • 
hedıefleriııi kolayhkL.ı. buhnuşla.r - ' :nM: için değil. milletlerin h~ 
clır, Hava :ıneydanııım bomhaJan • ti için harbcttiğ. ilive odllmekto. 
muı 8,5 saat .uımil§Wr. dir. 

lqilb t.&yyareleri gallıe Lib • - ~ 
yaya naltle<lllmelr içh1 ond~ •top. ' ır rl'j flıla gır, 11111• 
lanmr1ı olan .Alman werlermj de 

mitlulyö~ atefine tut.ınuşlardır, Uae aaker ~lllarddı 
Son gU.terde Slcllya.Ia ve cenu. ~ 

bl İtalya.da AhnanlAnıı hümmM <Bat t&rafJ 1 adde) 
bir aakeri !aa Jivet.i gôze çarpmaık. ket.l.ni yapan bahriye ıril~hendnlaQ 
tadır. Şimali A!rlkadrrlri muvaff~ ~Jtmnln blriade bomba, diferlnde ti. 
ktyetsizlikleriıtl teli!i iç.in bir ,ey. , fu oldllfu lıaldo harid ilti!lk&mlan 
lcr ha.zrrlad:klnn isti<llil edilmek. aaptedenk, .Almanlar ne,.. ufradıkla. 
tedir. İngiliz asken muh&rrirleı r . rmı 1y1oe •nlAınal'& •akıt bulmadu 
den biri. Alnıanlann Maltayı aap. daha büJ"flk semllerin y&nafmUr lm. 
tetnıeğe teşebbü.s etmelerini Dıuh. d.nlaruu h:ı.trrlamqlardır. Dıter et • 
temel görilyor, lıetten Rua donanın~ top:an Feo. 

- doayanın bataryalıumı ınısturmql&r. 
Rusy 1 tazyik ediliyor dır. Rwı kun-etıertntn ktUU kmmı Q,. 

raya çıkarak Almanıann bçmatlQI 
<lla§ tarafı 1 nclde) veya Uhlye aımaaına manJ olmalı S. 

sunu ezmek için bUtün .kuvvetleri. çin ,ehn l'lluhuara etml§lerdlr. Guıd. 
ni toplamam ınUttefiklerln tAJna. • son te,,kil eden 2 bln Almanla yaptl&D 
miyle işine geJ:yor. Rusya pJ.a.cak Çarplfm•lar yedi u.at tlddeUe de'V&9 
bir intikamı olduğu için bu işi ~ f'tmıftlr. Nlhayet öfle~n llOllr& kar&. 
ba iyi ~apacn~~· BıunuıJa bera • ya çıkanıan takviye ıutaıan aayula. 
ber netice hen~ pek uzak da o~ 1 cıe Ruslar partiyi ka.mnmLJ}ardır. AJ. 
bfUr. J.. lman oıı:lulan henUz rırpı.. mıuı tayyareı~rt.:ı\n RU8 ~~milertDıa 
D"cak Ve çarp~cak bt?' va..,. : tte 1ta11r yaptıkları t.umuıara r&lmeD 
huiunmakte.dı:rmr. !ntlhıır k"ll ·ıın.. ı 1t1ç blr l'eını b&tmamıt veya ciddi ba. 
den bile olsa mese~ Isp:ı ... ~\·1 or ara uıramaın11tır. Buna mukabil lıılf 
ta p.rkt& veya §imall rfü :la Alman tayy&rft.I( d~rlllmü.ı}ttır. 
tat1 net.ice almmadatı evvel daha _ . _ ~ 

:~:!. ecrgü7.eştlcri bekle~ li -1 ~e;oııaaa tramt'aJ 
lnsımı.::.:.= •=.., ·uU&rapatoiıaılb aelerleri llqlada 

ve farir:nda.n bira.a c'!ıt1ıa «eri çe • •~<>dosun başlaması üstriae eri • 
kUm {5lcrdir. FİJipİ1- Crvannda, :Jtt- ( .. tarafJ l Ucİde) ~ Cll karlar yüzünden dün iltf fahi. 
pon gernllerioe AmerUcan tayyare. Jenınt:~ hakkında bükQmeUa dl' l dam hAdisesl oJmuş1 anku aJtınd• 
le?i tarafmdan yapılan taarruz es. lşll~k ettill takrir BnlP wnumt be ı kalan küçük bir ooculr ölmlf, diler 
nasında Japonlamı bil-den f'~la yetınce kabuJ edl erek celsey(' nl. .... ..... ..... elli hl t 1 .... _ .halli 

ı l ·ım · · uır ç"" .... "4!1ır, r anes ., torp to muhriplerinin baf.ınl9 o'. •a)'e ven ıştır. . . . • surette yara:anmıf)ardır. 
~ası kuvveUe muhtemeldir • .Anıe. Ankarada~ blld•l"ıldı~ıne ıöre, 1 (;l>ke.n birinci ev Ortaköyde ÇJn 
ıikan resmi tebliği Japon gemile • Mah kaydekı kau @JayısHe kapalı 1 ğan caddeı.iode emllki milli;re,-. 
rine birçok tam isabetler YUlrilbul. olan Yol, diln saat 18,JO da açıldı i ol h "JJb l . d 'Jerek •~ 
• ğu tından F..skişehfT '4tikomelinde1J a l . up ı are am~r e ı cıu nu blldiriyor. lrealer Arıkan.ya gilmel.:- ha lam ~klıne sokulan ve Huse)i• adı°'9 
pbı adaJarmda Japoalann ilerleyi. a ır. Vlfi. '1 (A. A.) - O. F. l: J'ir. I rd . ~ f bır berbere ait binadır. 
!1İ devam ediyor. Malayada lııgi • »On akşnm Ankarn~n Hoydar Binanın tam arkıı .,ına isabet ed• 

Bera, 1 (A. A.) - Helshdriden lizlerir. ftSiyd m~uı-. paşaya yalnız ekspres treni tahrik yuksek ve k~lın bir dnY&r karlan• 
tav.c;re telgraf aj&ıı.lınA bildirili. Kuantanm Japonlar tarafmdan it- cılllnıişt • r. Bu tren aklaı ma ız b11o erime.si Üıtf'.rıne MAi ıo,ıo da ka7 • 
yor; ga1 edilme8i, ehemmiyetli bir he. gun sr.hrlmıze gelccckliı . DevJet 11ıış "e bınan.ın c,,"tıtısıııa yılulmııtır. 

Finliadiyanm giriştiği muıb&re.. d "11e<lir. ztra bu yer, Singapwu0 Demi~.fo!lan ekipleri kar ,.e soğuk Duvarın iri tn~lan binanın ~tm 
bede ve hava tdarrwılan netice• isUhklmla.nndaıı 200 kllomet.re ..,. yüzünden krıpoh hallan açmağJ nı hır anda çöRl"tmll, m )'kmıı • 
ainde kaydedilen baaariar fimdiye ı SR.lrtadır. fnkaJAde bir ,;ayrelJP. devam etmek tır. Bu sırada evin OM katında ı. 
4ıadar 215 milyon Fin markma ----cı~--- tedlrler. Bu çalı nınl nnı: netlt:esl yumakla olıtn hf'rber ffibeyioln 1 
•Jiğ olmuttur. 1939 40 ınubar?' Deri Jrıfllfl olarak Ankara - Sivas, Sıvas • Çe.. :vaşındakl ~lo Ahmet, 7 YatındUJ 
besinde bava taarruslan dolayım. _..•bdea llnkay• ara ında aeferler ba~lamı~ o~lu Gfi'en Ye 111ipfJr olarak bul.,. 

T)oıncı aJıın.n Japon mCltreselerinın 
Mateaynnm. prk salılli.n! taldbea cau
'i::ıe. dotru •lerledtklertnl lılldlriJOr. Ja.. 
ı>onıu Kuantaa ban meydaamı 1000 
k~ A. .. ı&atraıyalnua mukavemetini 
~.aoe 1ıaa1mu Ue klrara.. llP1 etmlf • 
lt'\rdlr. Burada 5GO Mir, TO ı.tıı tank, 
170 otomolıU ... PCll'llmlftir Blııga. 
.PW' .Japo ı ta~ ~n,._ 
~nmı,tır. 

"' binalarm ufradıil haaarlar · ta.k.. ı ~-- lır. Malatya • Çctinkıııya ve Diyarı. ııun postacı Cemilin 7 yatındaki QO 
riben ~ milyoa :maric ve meaaul Bulg~riıtanda ''faydalı kö. btkır - Yolr,;atı hallannın açılması. cııAtı Arif enkıu: altındı lralmıJ}ar 

Bu aabehld Cumhurly.rt ıaaete. ---'-· ..... mil na da "•),•ılıyor. Kony:ı hattlnd • dr•. d Halkalı Zınat nıear•-1.1-... nıaııua yapılen -.nu ... _, • pekler,, belediyelerce ··•-- " y • • 
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'n e, ~e -MU Hoıda• istasyonu yanında hal ye ,~,...ukJanJan AJuueı bealen 6l ..ı düa gece ı.- yangm c:ıkblt Yon markı bulmuttur. . alınacak ~ ....,.. 
mektebin. bemea taımmea van~ 1939 " •O muharebeeiııde bava niden kopandıAından, lıer iki la mftş olduiundan ancak cesedi ça • 

pon hvyarelerı Nat111M!f' arra &da

l rındaa bir ac1&ya da hOwm etmlJ • 
k-'l"rfü ~kb ... ta"ır p t"dllmlft!r r..._ 
~trılc Bindi•Uııma alt bir den\Ultı da 
"-bnlmJftn' 

nı.:manr.Aa elnnelı ,,.. .. ile ftri. 
"<:tltttr Hattada Ud stm ekmek 
"'er!l!ntye"~k "-•nUD 1""!M Mı.ar 
Utt•ı ile yoAuna}llllllf bir ant ll&mur 
'°'f'r•lecekllr Vltide çıkıua 'lıtr Jrararna.. 
ıtt• fl~ ıır.ftr l'rauuYa Poaae .._...t 
attnuı allmluftır 

::ualma.ktaydı., taarrurlan dolay:.!yle blnatann ~fya, 1 
(A. "·~ - Oti : rafta!! dalmf amel" sön<lerilmi,tir. karılmıştır. Arif aiJr 7aralanm~ 

Bu llllbılı y&pt.ığ?ıNc lahldlrat uir&dJ • h Jar takribrn M0 Tıcaret nezareti deri kJt.bğnıın Alınan haberlcr, Edirne ile B:ıbae~ Gülenin de yüzü parçalanmııhr. ıöre bu lMlıber yanlıttır. Dtilyot ma~e menkul ma.1larn ?,nUne g~ek içi~ belediyelerin ki araııındaki yolun dıı Ycnidin b · Her iki çocuk Beyotıu haıtaH • 
i'ilvald dün ıeee mektepte bir \'apılan ıararbı 50 milyon markı ' faydalı ~öpekler,. l 9&UuelnıaJan. pandıtıoı vr: açılnıa!lına cııh!Çılch.ltı· ıoe knldınlmıflarsa da bunlarda 

nqm çı!mı... da biç büYliaıes!- t-ulinqtur. !il' emretm lfir. nı blldimıelrtedir. Arifin yaraJarı alır oldutuc..tan bl 
ae ıneydaıı •erilmecMa 11lekt.ep --!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. yatı lehli kcde ıörlllmelttedlr. 
YUIDa ekipl tarafmdaıı derbaı ;;;:; \'akaya mllddeiamunat muui~ 
IÖndUrüJmii3tilr. Bu o )uıclar kUçUk T h . · ı l u'' h re - Şu .. in )'8ıDık IUrl ....... - lıl. ............... s6Atrclti. Sftlltı. Talal. tinden Kf'roal ~ban e] to::rmae • 
bir ICYdlr, ki 10 ıtr.1Jk ruie ~r a 1 r 1 e 7.im tarata gönderlafaı riR -;-lıttıtlndcn me111111111 :u.ı.n.au.tı. tur. 

yukua &elnıeın'ttir. KD .,..,._ ,......,_ ........._ ........ Tahir kMınlann U&at•cla Mr pot Çöken diler ev de Galatlıda Aıı 
ftll Jflhll: ...___k ıl L... ..a- D--Yine )'aaJ.dıjt gibi gece belr~i ........ 1 uııııa , ._ ... potıı kim "61nir ,._ rarıcanıiınde 77 neasarau. ucaf,.. 

Mehmet Alinin yangın~ Yanvaıc J'uan . '8KENDElt F. Sft;RTJl;LIJ - o~ııı kranı aıeat :Jltkıadaw ~ ~' adın«N bir kadına ali 3 katlı biUt 
._ ı..:ı-u w ..;ı_ ~ latlyorw ltll'aJ! keec11- .....a illl, "-d d" bl butaneye .. a -.u.cı.u.l gınm ..... ıuııl. 80 ..... •- dır. 'Kar suları yflz- en un r -

ma olduğu aolaıeıılauwıtır. - 7"""' uydJ Pi eH krftalı ~ .... ..._ ..._.. ll&lıi , K(•YOJ!ııi llaıi GVZ&L den bire çölcmOt. fakat r.·de o ••" 

ı.:l\tOreYlm 5elll. KIZIYJN te Jtimst' bulunmadıltndan '••-Univenitede Söme.tr tatili 
Oniveraile meclisince veıi.len 

bir karara gore, bu yıl llÖnıe.tr ta. 
Wi 10 Şubattan 2 Mart ""'-hına 
k.a.c1u devam edecektir. 

Dıam&t, lıa.nn ............... ----- ._ ... ,_ .... _ ·- ...x..•..a.. --- l 
• ~ --- .. -nı ..,. ~-.. •-ı""' - zayiat olmanııt.,. Llnl'I klertecJiylıe ... aıtr 197 ell~ 11-c luüar: 

'fill'!ka...=ı.. ~ tlt)'e ...... - Bl&e dfı lılrer ...., .. alyle.. ..... 
li'akat, 8allll, 'l'altlrın lrofqlldllııı .._ lth>dıın dllttbHı ma.I dlaJerb 8-1 ._ tarak: 

,_.1r5~ADM ...... loillste· - 8enJ krz.l&ma itine sl&allllell .... •erdL 
ü,)orl&I', dedi, Sakı. ııtmeı Bertr. Dl~erek,, f<lhtrln l.1nfuaı ıııardılar. 
9"nl bt"-e&,. W olor,. Jlt kav&a71 p Erkekler tara11114a kalaa SaWt Te. 
drlr .. bvga kaa döktllrtb. ......,,.. u~ tt;cllfa Talılrt ~ 

Taltlr batmı kaldırdu -. edlJ-erda.. 

- Gertek, Mz 1ıaıa .......... .._. Talllrt ora..,·a ... ....._ lcıa ....., ile 
lçt. r'~ :Ya . .. ,. ...... ,. ılamata.. 

tacı&Jıs. Artık k~ 1ı1r ffJY ıierotığe h-ık. 
DtNU. Öb4k ~ p.ıo kı :-oktıu. 

ıw.ıar: Beri ......... kalan kiylö dellkaıı. 
- ... tab'lnl Mıılm ..._.. ..... lllar da ~ ~I• llornQrdanmap .... 

,.... ! lanuth\rdı 1 

Dl.re ı.tnpy•ri•nb. 81-. BQ De reul"'1 Blr.i ~...,.._ aL 
Odln JMılıMı •r .. =-11: ~ ~Oflar .. eüıt 7Ma'""9111ı -~fle. 
- Oful, ••1 Jeme&ter 0 "4a! Bir .._.vle alkıfb.,.orlaa 

iki mtuap clR Odda Tiıru, llÜba -.. O ._ ld Tabu 11a ;il Hl kaıluııa )'k 
nl IÖJW• ,ene d&aenıba. ~rlı1i ile ~. oalartı. (l\'ll~ 

O.-yblee. .... ...,... .... ... flalclP. dntfNI. . 

binin r ' rtll koluna strwekı Tltlıtr kldara y&nıaa "'"' '""-· 
_ R&y11, :\'Gril beka1- ...,...._! .. ön~ ~U. "- ıı..ıa... 'J'aldrtn 

.. - .. .,.,.... lıılr ...... ...... ,.._ llllikaldtl: 

JIOl'tlUll: 'Zatea aUt olau etara6ıı illa - l:y ..Ulı11nh, bir "~ tnu-, 
dar yw yabnlllt ee... .....__.. Ha,_ ..._ bir mıanı e" le: 
tıeklaeeelı d@lllflll ~ 'l'lrt. .. ... De:ttlaee, Talılp - ........ , 

-~lamı da !l'llı:~tt bot eu Qeı ,-w, pr•te ~tl'M! 
••W •• :11ha a btw.._.. ,n..,..... aeı-ı 

TR411VA1' SBFF.RLBRI 

Karların beıuen tamauıu ...U.. 
sı (izerine, bu sabah tekrar mOtı.. 
disler ıarafındao kontrol ediln Şif 
hane )Okuşundaki hatlarda berbalt 
81 bir ıehlike ıörülmemiı ve traa 
vay st"rerlcr!ne bin verUmlıtJr. 

Hu sahııhtan itibaren Kurtultlf • 
Be,·aııl . Macka • Rtı~·azıt Sitil • Slt 
kt>;l sercrh:rl başlamıf ft 8eyoi19 
ile li\lnnh\tl •"-undaki bütDa .. ,.,._ 
lflr normal bale 8fnaiılir. 

DıAtt.r ıarartan Hebek olunun da 
temizlenme faaliycHne dnam edU. 
ını-\tedir. Yol Kurucesmen kadar 
açılmıştır: 

Buııiln Hebde kadar temızlenlllf 
sine oahşılacak Ye yann sabablM 
itibaren Bel~l.; ~ferleri haşlıll'aea1ı 

tır. 

A.NKARADA HAVA 

4nkara, 7 (T~lr./onla) - Ana 
nda ddn •e boffftn, ba•a mlUfıvim. 
dfr. Suhunet sıfınn altında 8, 11 
dur. Dfln atşam.a dotnı ~Auk biru 
daha fHJeJa,mı,br. Aaknr rlan bit; 
'1lıtkta olan ehyt1"M saat 11 &i ,.. ... 
tllftt ••tfl""8 hareır.t etml!'tfr . 
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Ruzv 
nut 

itin 
u 

Harbin 
müttefikler 

le ine 
biteceğini va
adediyorum 

125 bin ta~yare, 
75 bin tank, 35 bla 
top, ıo milyon ton 
gemi y&pacajız 

-\'s.,..;;ington, 6 (A.A.) - RuzvelL, 
bugün kongrede.ki m .. 'saj-nda kon· . . 
greye ve millete harbın müttefik· 
ler:.n za.ferile biteceğini vaade~ 
:niştir. CümhWTeisi. bu sene ve 
ge~lt sene isUhsnlii.tı hallkındn 
gayet büyük l'aknmlar zikrcderclo 
elemiştir ki: 

"Faşıstıer, Japonlar ve naziler, 
bu kanlı yola girdiklerlndcnberJ 
ilk dclo. olara.k !iimdi Ustiln kU\'· 

\-etlerin kendi aleyhlerinde bir a. 
raya t.oplnndığı kıı.ruınt!ni ediıım'ş 
bulunuyorlar. Berlin.ı~ı ve Tok 
yoda.kf militaristler, b·1 harbi talı· 
tik ctt!ler. :Fa.kat beşeriyetin mü• 
tehevvir kuvvetlel1 harbi. bitire · 
\'ektir. 

Ruz,·cll, uiJ.:t:ıtörkrin hücumu 
ıMJatini, mc\'kiini '\'(' şeklini intihap 
r.ltiklcrlni kongre)c lıundıın tanı 

bir sene C\"\"el söylcdil:mi hatırlı>. 
tarak ''Simdi intihap edilen bu sa
ati biliyoruz: i llkkanun 1941 pa. 
'Ulr gününün s:ıkln ııbııhı" demiş 
..,.c devam etmiştir: 

İntihap ettikleri mevkii bilho • 
ruz;. P:ısifikte bir ileri meni. fnF,. 
bap ettikleri metodu bilvonız: Biz. 
uıt Hillt'rin metodu. 

Ruzvclt • .Japonya tara.fmdan ya
~ a5_Tr'danbcri hazırlanan fütuh,gj 
plbtarmı ve faeist 1t.aıyaıun tut
tuğu aynı Sİ}'MCU imh ettikten 
aonrıı şöyle demiştir: 

"l•'akat Japon bnparatorluğunun 
,.-e Faşist rcislcritıin hulyalan Hit· 
lcrin ve onun nazirclerinin obur 
emellerine kıyas e<1ilirse mütevazi 
neyi erdi. 

O:ıla.nn fütuhat Planlan 1933 
senesinde iktidar mevkUne gelıno. 
!erinden de evvel hazırlanınt§tı. Bu 
planlar, dilnyanm herhangi bir par 
çasmı kıı.ti tahn.kkilınü nıtma al. 
mağı değU, bütün dUnyaya w 
:ktırreinrzm bütün denwerine ha. 
kim 0Imnğ1 hedef tutuyordu. 

ıu~n.ıııda !ı-cıp~lcı~:•kt.ıı·. Birlefık A • 1 aıetlerine e.Jd ta.kamlar, Japon naz.Uc· 
1 

merıkanın mu~fcrek düşmanlarımı· tine Pearle Harbour'a hQeum ettıkle. 
:ta karşı fopyel.:ıin haı-p paHtlinin n zaman yaptıkları 5CY baklanda pel: 
km.-vetlendirilme»İ tohakkuk tlın<>k az flklr verecektir. Vaztieınlz ~~tin • 
~:oıundachr. Veşlnstondl' ·e Çunı; dlr. vadtcm!.z misli görW.memitı ·bir 
l\lngde son iki harta zaı·C1 ncJ~ top. vazifedir v~ zaman kısadır. 
tıınon konfcnrnslann hc<lcfı Ludur. Bili:, t:fmdı.)'\? !tadar hezimetin ac:ISt 

~~hver d.evlc.Uerlne ka~ı hirle?!Cl nı tattık. Da.ha bll§ka mağlıibiyeU~ 
,!.., nıl!lelın _ \ aşln,ı::tonda rn~uıladık· l.lb"rauıanuz mtlmkUndllr. Çetin b1r 
bı ı .csaııud hey:.ı:ın.:ın<"·•ıntn tı:ıs lınrble, ııtlrekll btr barble kanlı ~e 
hederi lı'ıclıır. nıasra.ilt bir hıı.rbıe ka~ 

Gelecek Avlarda Di§er tarnflan bo-«1uncu olmak . 
Gel-ccck aylal\ia belki de müşkül taıı da çekiıımcliyiı. Boıgunculuk. 

ı;ıklar tercihi mecburiyetinde bulu· Hitler propaganJa makinesinin bir 
na.cağız. Ve biziınle bfrl~ olan- çok defalar meşunı neticelerle kul
hr, bn karaılart. cesaret ve aı..im- landı~ı beJliha~lı slllıbfanndan bi • 
le vereceklerdir. Ko.ıfera.ıl6lar de· ridJr. Bu silah, Amerikan mll1eh 
vam edecektir. Ve askeri kurmay· ü;ıerlnde muvaffakı~·ctle kullanıla 
lar arostnd:ı i<'ti~er yıt.ptlacilk· mıyacaktır. Hitler, Fr:ıns:ıyı, Büyük 
tn·. Ta ki, harekat plnnlan dü • Hritanyadan nyırmak icin kullan 
manı czmeğe matuf mnumt etra.te• dı!ı aynı yalan ve şayia teknigini 
ji iç.inde birbirine uyabitmn. kullanma~a yeltenecektir. Onu şim. 

Her trlllct, kendi yolunu takip di blJe hiıe karşı kuıtanmağa sa • 
etmek suretile ınünferit harpler vaşılo·or. Faı.at onun dl:.ı:rıı hürri • 
haHnde çarp1B3cak değiliz. 26 mil· yeli ve dün)'a selameti ı;le:rhindeld 
lct, yalnız azlmlt ~et filtrlt~ l:ıütün caniyane emelleri mab,·ohin 
öeğll. harbi bütiln &;ıfhalamıda ge- caya kadar kendisine karşı müca • 
niş öl<:ilde 8<!\"k ve idare etmek dele etmek huı;usundaki irade ve' 
Uure birleşmicıleıı:iir aımimizde birleşmiş bulundtth'Umu .. 

Biz birl~i~ miJl;tlcr: kuvvet. zu görecektir. 
!erimizi o ı!CJdldf' kullan~i?'ra ki Amerika ne uı.-ıt büru..n.ı cdl'CCk~ 
milşterek dU§ID:ıtU kendisi;e <:ok Bu bıırbıl teda!ii1 bir durumla yU 
bü)iik zanu· verllebil~ek olan lıer tilt.em~yiz. l~uvvet!m\z '\."e ka)'Jlnklan 
~·erde vurabileceğiz. mız ta.nıa.ınen ecferber balo ı;etdlkçe 

c!tŞnaı:a bUcum edece~ Ona ulaşa. 
bUdiğlmlz her yerde vura.cağız, gen• 
rurncağız. Omı 63.htUerunJzden uzalt. 
ta tutmamız l!ztmdır. l:lra, harbi o
nun l:endi topraklarma götUrmek n1 
yeUndeylz. Amerika mtısellll.h l>U\'VCt 

len, dil3man kuvvetlerine tıücum et.. 
melt istenilen dUnyanın ber hıınsi bir 
yerinde faaliyete geçmelldır. 

ll:trpten sunıa ... 
Dünya hem Hi.Uere, lıem AllalıM 

kafi hayn.t salı221 t~min edem.iye • 
cek kadar küçaktür. Nazıler, buns 
delil olmak Uzere düuyanm het· ta· 
rafmdn müı::rik \'e yeni Al.n:an di. 
ninl zorla kabul ettirmeğe mnlut' 
planlarını iliı.n ettiler. Bu pliı.n mu· 
cibin<~ mukaddes kitap ,.e .:fes!· 
hin haçt Yetine "Meln Krnnpf" ga. 
m~ ha<; ve yaltn kıhç konacaktır 
Bıztm hedcfıeıimJz s:rrfat:r. Kö· 
leleştitilcn milletlere zorla kabul 
ettirilen H!t!erlzmi ezme -, boyun
duruk altına komıfan mllJctlerl 
kurtarmak, söz ve din hUriycıUni 
temin etmek, bUtUn dünyada znru. 
rcti ve korkuyu kaldumal<. 

Bu ltedeflcrc varmadan dum1a~a 
cağız. Ve bu hedefl€re va.rdrkt.an 
sonra artık onlarla bir daha alA • 
kadar olma.nuı.J• üzere kend:mizi ta.t 
min edUmiş saynuyaaı.ğu:. 

Bu sefer yalnız harbi kazanma • 
ğa değil, onu takip edecek olan Suı. 
bun emniyetini de siyanete ar.met. 
tiği.mizi söylerken Amerikan mille
ti namına eöyledJğimi biliyorum ve 
bizimle bera.ber ça.rp1Ş3n billUn ö
teki milletler namına söylediğhne 
kant bWUnmanıı lcsp et.Ur~ ku'I.'· 
""etli pcbcpler de nmi.rr. Bizim ve 
bJzlm1e birleşen diğer niilletleti:ı 
Almanya., Japonya ve İtalya tnnı
t'rndan vo onların zapt.ettikleri mem 
leketleı-de C'lc geç!:rdiklerl endüs
trileri tarafmdan istihaa.1 edilen 
milhinunattan az fazla miktarda 
mühhnmat yaPnııınıız .k1fl ~ği! _ 

E:ızI ahvalde bu harokeUcr, analı. 
tar mevzileı1 mUilnfaa lı;in tedafüi 
mahiyette olacaktır. Sıı.lr bau t;,·nı. 

do mQaterelt düşmanı tamamen ltu • 
§at.malt '"e l•cndiz!DI belki ' uı.mameu 
mağlup etmek l~:ln ona darbeler ln • 
dlrmek fJ..zcrc taarnızi barckeUer ya.. 
pıla.C31,tır. Amcrfl:ıı. mUsell h kuvveı 

leli Uz.ak !;1lrltta m\Jte ddld noktnlnr 
da hareketler yapacaklardır. ~ BUtüo 
denl~lerde harekette bulunacaklar, 
Birle;}fü ınUleUcr 111\0 hayati ehemmi 
~·ette e..cıas!ı muvasaıa yoııarmı muha
fazaya yt\rdım edeceklerdir. Amerl · 
l«w kara, b va ve dcnlll kuvvctıcrı, 
bu dllnyn muba.rcbelln1n temel l~aıesı 
n1 tcııkil eden Brltanya adalarında ia. 
taBYonlara sahib olacaklardır. Anıerl. 
ı.-an mlleell~ 1.-,.ıvv~tlerl, bu )'anl'l\ kll 
reyi muhafazaya yardım edecekler 
•e yıınm kürenln dt§mda da lk! A· 
m~lu.ya karii yo.pı~ı~ bl)cumlar. 
da kutıanıımıusı mUmkUn ~e C'.3lüb 

~a.eaklatdlt. 
Avrupada veya A.eyadnkl d~man. 

bnmu.dan her hangileri !edat bom • 
barduııan" !Uolarlyle uzun men~lll a· 
IUJıla.ra te§ebb0.11 edecek oturta"". bu 
nu ancak milletimizi d~te dU~ür .. 
tnek ve mancviyatmıfZt knmı:ı.k Uml. 
eliyle ya.pabllecekıerdtr. Wlletlmlzln 

l;:ı:tci üı.t.iinlilk 1 bundan korku.su yoktur. Hllrriyetl.rı 
. . biı:e pahalıya malotmam muhtemel bu 

dir. 

Bır~ Ameıi.lmnın mühimmat lunduğunu biliyoruz. Onun değerim 
\"e gemi b:.ıkınıındaıı UstUnlüği.i E.'"'..i· tendi isteğimizle ödeyeceğiz Dava • 
Ci olmalıdır. Öyle c:rlci olmahdrr trıız kı)'DIGU ne kadar yllk~k otursa 
~1, ınüıv~ rnilletı~ b_ıı Mh~~ bi. oısu'n., kıymetin bin m1aıtne değer. 
rimle mW!.a~t tesistnı aı;bl umft Düşmanlarımızın Umltslzlikle bize kar 

flit !erin plıinı edemeınelidırler. Ezici üstunlilğümili: k d"l . il yapabllcctklerl hareket, ne olurs• 
Hitll:'l' tarafından Berlin • Ro. ~ 

1 
'• en 1 ettlle <ıtııun Londra halkmm dediği gtb!: 

u med~ Alma.n ,.e .bponlam kar ""Tah lil ed"riz. di x.ız v 
nın - Tokyo ittiluıdınm vilcude gel- şı ve artrk deni bir iaim olarnk ka· aınm - ' yecel'. • . "' 
nıesile btitün bu fütnlıet pliınlan, lan Kisling adryla. kendi 63.ilarm- baltA. mukabel1: hcnı de faizi mUrelt 
bl.r tek pliı.n haline gcl'.li. Bu ptan da. nıevcut '\.'lltan hainlerine kam l:eblyle iade şı.rtlyle mukabele ede 

mucibince ve kendi fütuhat plin· Lsyan etmek için ilk fırsatı yak.S:. blllnz. 
Innn:n haricinde Japonyaıun rolil laınağıı hazır memleketlerde-ki in- Harp ne \"aliit hit.e<'ek': 
bizim Bilyilk Brit.a.ııyı.ıya, Çine ve sa:n.Ia.rın ellerine zamanı "'elince Rıra.vn....... göndcrcceMTYıt"' h"•TI eı·· ril B:: çok kİUlf:eleı·. bu harbin 00 

,...,J-.;°' b ... - .w•· ., ve. e.cek hat1l silnhkm imalı'n.. b' ~· · 1 B lihlannm yolunu kesmekti. Bu si· il.Rai " zaman ıtceegıru soruyor ar. u 
lihlar, m.....:..ıe _ _.~ .. -=,. .. _ _, _ _,,_ m. l olmalıdır. Hfötiınıoetimiz5u su:ılelıı bir tek cevabı ,·a.rdII': Müş-

c•"f>-. ~ . ...,.. UUA~""' nliı.k.ada. r daireleıine ve t~ü11-. t ...ıı. ı... ,A_ ı ...ı. HitJ......:" """"''' .,.;;....ı:-:;,, gelmcsı·n: ...ı- b - ı.oç er~ ça .. şmnw.oıu•lZ ~. mli§tcı·ı:::a. 
-u. .....,.. c .... WJ'.w.• ._ rcwe ır tal!nıat mektubu nnndere• •· tim' 1 

tacil ediyordu. Japonya.nm Pearlc rek, derh:ıl tedbiri- ai;mam1 .:un·~ .. AA ıüeı sonuna .kadar,~: 
Harburdaıki h3.rcketi b".z:i sersem- emrettim: "~ manl......_, talyada ve Japon~.._ 
Jem. .. ı; • 1 mHitanzm sona. erinceye kadar .miJ 

--oe ve korlru+-A~ matuftu 'l'anarft inlft· ıa• tı O ı .... -a... .. v cad<!le etmek ve mC§ıtkke.t c ektnelf 
Y e. tıch3emllyecek ve korkacak· tık :k~· ask.eri ee.na.yi kudretbn.izi, 1 - Ta.y~ro imaııunnız, 0 kadar hususunda.ki müşteıe-k azmlnıizle 

pa.sı~k: bölges~, hatta belki Ckt ıriiraUe artmıacaktn- lri, bu sc!Ml onu nt- zaman bitirirnek o zaman 
kendi JatamtZID mUdafaastnA. ha& 60.000 tayamı yapacatız. Bunda bo~ bHece>ttir. Bu hedefe varma.dan 
tclecekti'· oordrman tayynTesi, Pike bombal'dt işi elden bırakmak isteınlyeceğimi 

Japonya· hedefine ,·ar-Jmadı Biz man tayyaresi ve ~"Yeı ta.narest 01 ı:e eüphe yoktur. lngUiz BaŞ'\'ekili· 
ııc sersemledik ne dehşet k ·

1
d k mak Uz.ere 45,000 &aft§ taYY&resi Vllf' nin Va.§ingtonda.ki ikameti müdde. 

..ı. 'e de inki~ra lt~rııdı: ~pı . 1 ~ dır. Bu artı~ o !;iekilde devam edecek t.ince kendJeile yap:l:ın müzakere 
oııgrcnin bu ictinı ,

1 
'·u~~ d ;~rı Ur ki, gelecek sene yanı 19U de yUs lcr. bu haJ~ti ruhiye iç'nde ecre -

dir. Zira, h•ınd ı h!ıklnı ,
1 
· c 1 • bin vB§ tayyaresi dAhll olmak n._ yan etın~tir. Çörçil ve ben bir.bi-

. uh .. , nn RZJll' • ~ • ı-· ak U ı H 1ı karar r u, dunyıı sulhuııu -ıd··~ re 125,000 tayyare iı""DC.l edceeğır.. tun~ııt m sa 9.t"'.nI anıyoruz. n-
me.k için suik:ı'it h:ızır'ı.,. 0 11 •

1 
rekeilerimizln sailtler:ni ve hedef· 

lbirli~i yap:ınlar hokkınd~ nnh;::ır~ •r 9 nk im hltı lcrimiı:i anlıyoruz. Son iki hafta 
dc~ildir. Bu ruh, ıılcı:ıde bir Öc / 2 - Harb arabası lmAlAtımız, o kıl zarfmd:ı ikimiz birlikte bu muaz -
ına arzusundan daha kuv"ellidn • dar .sUratJe ıırtac:ı.tttrr ki, bu sıı kırk zun dünya harbinin n.c:keri ve iktı. 

mcrikan milletinin, bnzıl:ırı hn~r Leş bln t.ruıli yop3c:ı.ğtz •e bu art.ıtır 6Gdi belli başlı me6Clelerine nçtkça 
'kında, dünyanın bir daha nsla bu dcvnın ettireceğiz:.. Öyle ki, f:'elP.cek Si ~ğils ~erdik. Millctim!z, ÇOrçiliı:ı 
~ckilde iztirap çekmesine iınklm 'llo i5,000 tımk imnt edCwckttr. ~ya.retile ba§tan başa sevinç dUY· 
vermlyccek suretle hareJwl e<lilm~i o:uştur. Onun bb:e ~önderdiği bil 

Kar.ı ı.o,\·ru:ı t~rJ0rı '"..n~ m---jdan de· · tt ••tc 
husu undaki i-dcsini ifade ctınd:M • ..... - ,,~ ~~ nn sure e mu • •.. " - 'I' yya.ro ka.,.,.,koyma t,...,ları • r.---ı klu!t K 
tedir. Tercı'hlcr ,.apmak zıırurelf • r •• .,.. -,.. uö.=•~ 0 

• endisine iyi bir av. 
., nTZm .. nA.Iı öyle ı.ınnıtıe ıı.rtncakt1r d-> ""'"' ü tem 

<le bultındu~ımuzu ı·ıı·-c etmcliyiı. ki .... .ıı;'\. !f!J ........ , a enni e<leriz. Şim· ~· , .. • "" ~ne 20,00Q tayyare ~"•kov. di d -"' ....n-ı rd 
Mesela, Yake adasınm, kohr::man mıı. topu ımt.t cdCC'?~z va bu ~lb · .~hgeıec~:..0'cl e. c de k~disi· 
müdafilerinin zahmetini hnfifletc • gelecek 11Cne 33 000 ~ . 05 geı.u.w.,, erız. Amenkanm 

· •. • . d 
1 

· tayyare karımor ln~zler. Ruslar. Hola.ndalılar ve 
mcmış OlllY.lk acıdır. F ıhpın :ı n ıı · ına t?Pu ls'..!h!!.111 Mebllicem!z i"" Hitl tin büt'" rdul ta rın::ı 1000 p:ırçn gemi ilı- bir mil:.\·on tırmağe. dernm cUOOtı~\ı:. ,..nar- e il ıw:ı; aJ:ı ve: dığ. 
• kcr çık::ramamı~ olmak :ıcıdır. poen e . _ .. • a a a,, 

1 

ı-·--kot bu h"l nı· ' •.•• A "k 1 . 1'fonrnt gcuıi 1 iınfılioıı roenfadılkı Wtun lıukumetlcr F.afm. 
•• u , r.CŞı>A mttı !I >ll'\' • t • fi } '-'-ı-nllıntn V:ılrc '"e Gunm ndnl:ırı üz~- ~ Ticaret v::ıpurlanmızm lll§M. ~ l'S.P ·ı;,11 m cade edPn ~sc~tk-

r!ndc ~·cnldrn dnlqr.J::ındıfünı ,.c tını o h:ıtlu sllmtlc artırac.~tız ki, ı..!";: !:OIU'3 P..~Z\·elt, sözlerine ~.:ıyll" 
k..mrnman F'ilipin halkının J:ıpon J9il sene.st.ndeld ı.ı_oo.ooo ton" mut;a.. ~~t vermış~: • ... 
enıpcryillizıninden kurtulduğunu bfl bıı rece 8,000,000 too gı:m1 ya.paca tannrur'~ e~ı dertıeı:tnd~n ,..~;· 
,qlJrmck hu~usund:tJı:i ::zmfmi:tJ ar t;-n:. Bu ınşaatı. gelecek 8CDe on mıı. ı roanlarnn ıı~~:Wel~ c<lıyonıı:. D •ş 
urıyor. • 1 ''O?l ton gemi yapacak ~kilde artır. 1 f"t' "'-~ rz, :._-hl bir hayasrzhkla 

K 1 # , 1 "'°"'er n~e kaııiJ imn.runzca bir 
ı~;ct11 tınrel.:ellcre Te t:ııırnızl:ı mnğn dc\'Otn ed(l(lwğiz. <,;erek btı ,.. l~lhl:nrla lı:ıreket cdiyorl:ıt' Biz 

• 1 :t l(lfl~cl.: Hirımdır "" hunhır :w. l::pmlAr, ""~k <l~htı ~ M,Bl ~}tijn ~lamı '~ nrı lıusu~r~ 

l ~ -
- -- -- - ---

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM>' 
NEVl\Allt, KlRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

lcabmda Günde 3_ Kate Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan lararla bte,iaia 

Nafıa J.. ekô.Letinden : 
Ekai.Jtmcye koı:ıuıan !§: 
1 - Man1e:ı 811lşlerl QçUncQ §U'bG müdilrlüğll mmt.ılıası dahllhıde 

Marmara göfll seddost ile Gadir. nehri ve besleme ka.nnllle boşaltma ka• 

Dalı nr&lllllda takriben 18000 on Qc;: bin ~ yüz tıeltta.r genl~ğtndek! 

o.razutln NlrengJ !l'lbekesiıle mllstenlt tcsvtye nıllnhanUI baıltaaı ile §ima! 

versantndıın sularmı bu arıızlye akJt.aıı Kemer, Çerkcs, Poyraz, iki 
Kofaıı, Çapaçlı \'(l Adata deroıcrtnın şcntvıırl tuı.ı·ıt.aıarmın cı.ımmam 1'1 
muhammen keşif bedell vahidi Ci70.t e$3.Sl üzerinden 40500 liradır 

:! - Eksiltme lG.1.942 tıı.ribiııe raatıayan curııa gilDU aaaı" 15 de 
Ankaradn ı;u tş!erl retı;llğl binası tc;:l.rıde toplnnan l!U ekslıtmo komis-
yonu odasında kapaıı zarf 113Ullyl<ı yapllacaltt.tr, 

3 - lstcklllcr, eksiltme prtruımcst. mukavele projcaı bıı.yındırlık 1§9 
ıerı genel ~l'tııruncsı. umumı eu işlert prtoamesilc husuE>i ro fcnn! 
§arlnamelerl, ve p:oj::leri 2 !il'a oa kuru" mukabil!nde su lş\et:l reuıu~n

den nlablllrlcr. 
4 - E1~8iltmeye glrebilıuck için fBteklUcrin 3037 Ura :;o kuruııluk 

muvakkat teminat vermesi ve ek&11tmcnin yapuacağı gtlndcn en az tıc;: gün 
evvel ellerinde bulunan en az 5000 bektal'lık bir ara.zıntn t.akeometrlk ba. 
rltasnt muvn.ıf:ıkıyetle yapmı§ olduğwın dair vesika lle birlikte bir di
lek~ ile na!ia \'CkMctlne müracaat ederek bil 1~ mıı.ltaus olmak uure 
\•eııikn almıılan vo bu vcslkayı ibraz etmeleri şarthr. 

• 13'..ı mllddt lı;!llde \"esikli talebinde buıunmıyanlıw eksiltmeye iftira.!( 
('.ocmezıcr. 

5 - İlitelilllerın teklıf mektuplarını 1k.lnCi maddede yazılı saatten 
blr saat e'\.-vcllne kadar su işleri reisliğine makbuz: muka.billndc venncloo 
rf lazımdır. 

Postada olan gcci!tn1eıer kabul edilmez. (9,94 • ll~i) 

{anclarma Genel K. Ankara Satınalma 
Komıayonundan: 

Bir metrosloo 106 kuru§ tıyat tahmin edilen (18000) metre portatif 
çadır ı~ı H.l.942 carrfo:-ıb:ı gUnU aaat 13 tc Ankara.da J.Sa. Al. Ko. nu. 
muzda lt&lXlh ~ ekaUtmcsllc nlmacnktır. Muvıılduı.t temlntt HSl Urıı.dlr. 
Şartname Ankara ve 1ııtanbul J. Sa. Al. Ko. larmdan pa.raııtz aıınır. ~n. 
mune hergün tekllt mektuplarını eksiltme vakttndcn btr saat evvellne ka.. 
du ltomleyonumuz.:ı. vermeleri. (0019.11440) 

De-.ı.t Demiry~tlan •e Limanl•n 1.W-
. . ..Umurn. idarcai iliı.nlan 

Mı~ı:n Jda..~ wafltı~ YttiıIPÇk-~l('. tn.kriben (6~00.10000) kflo De. 
lüstrin pazarlıkla. imal etUrlleceltUr. 

'Muhammen bedeli: CBeMr ltilo Deklstrl.rıin imal ücreti ı7 kunı11 7i77 
ııantım heııablle) 1777) lira (77) kuruııtur. 

Pazarlık (lU.942) çf\rşamba glinü Eaat (15.SO) on be§ buç11kta Hay. 
dırpa.şttda Gar binası dahilindeki komisyon tarafından yapılacaktı?'. 

Bu l§c girmek lst!ycnıerln (266) lira (67) kuruşluk katı teminat ve 
kanunun tayin ctt'ğl vesaJllo birllkte pazarlık gtlnt\ S38Une kadar komls. 
yona. mllrocaatıan lAzımdır. 

Bu l~ alt prtnamelcr ltomlsyondan paramı-. olarek datıtıtmaktadtr.(99l 
:(. :;. ~ 

Mubanlrn6n bedel ve mlkt.ıırlan 3.§llğtda hlza.larmda. yaztlı olan iki Ust.e • 
muhteviyatı yağlar 19.1.942 pazartesi gtlnU ı;aat 15 tc:ı itibar® sırasilEı 

ve kapalı zarf usuıuo Ankarada. lda bina.smda toplanan merkP.z 9 • uncu 
komlııyonunca mtrn aJnuı.C!lktrr. 

Bu i§O girmek istlyenlertn hlz.alarmdtı ı;österilcn muvakkat teminat ile 
kanunun tayin elliği vetılkalan ve tekliflerini nynt gtln saat H t.lc l<ado.r 
ndl ge~n komisyon reisliğine vermeleri lı\zımdır. 

Şartnıımelor pare.sn olarak .Ankal'ada m:ılzcme cJuircs1ndcn. Haydı.n·. 

pqada tc15-Cl!Om ve sevk t:effl~tnden temin olunur. (11545 ) 

l.Jırte Mlkt&rr Mubamnıcn bedel MU\"lll!. •rcmlntlt 
No. sı 'ion .Malzemcnın ismı T.im Llra 
1 100 Pirina yağı 45.000 3.Si5 
2 50 Ayç!çcğt yağı 77.500 5.125 

Devlet limanları isletme umum müdürlüğünden: 
İgletme lhtlyııcı için muktezi 12 kalem defter ve salrcnin bastını. 

masr a~lt eksiltmeye konulnm§tıır. 
Muh&mmen bedel! 1780 lira ın•ıva.kkat tcml113t.J 133 lira GO ı..-uruştur. 

İhı:ılesi ı1.ı.0t2 tıır1b!ne rastlıyan cuma gtlnU aaat on beşte Gaıata rı.h
tmund&k! umum mUdOrlUk binasında top•anaca:t sa.tmnlma kon1lsyonun.da 
yapılııcaktır. ~Qmunelcrlle şartname hcrı;tı.n oozll geçen komisyonda. ı;örti. 
le bilir. (114~3). 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisvonundan: 
Buğday koruma vergistnın kaldırılması 

0

dolayısilc (!•50) gramlık ve 
yüzde 40 nttubcUI ekmek !lyatmm 115 kuruş 50 6a11tlm ,.e francala ldlo fi. 
yntırun da 25 kuru§ 50 sa.nUm ora.Tak t.esbit edildiği il{ı.n olunur. (115) 

l latanbul Belediyesi ilanları J 
Feııet'do TcvkHcafer mahallesinin .F'irkctecl sokağında. 2 kapı ve· 300 

hesapta keyıUı Rum erkek llıresı btnaamın veTgl bOrcundan dolayı ha.cız 
tıltms. almmış ola.n iki adet bUyUk para kasnslle bez:are.n taklidi 9 :-.:mdaL 
ye ve P..cmington marit.alı iş~r vaziyette bir ya.:ı:;ı makinesi tahsili emval 
kanununa \'C t.nhsillit komisyonunun ka.rsruu tevC!knn 8.1 942 pcrııembô 
gUnU saat 14 do açık arttmn!l. 6UretUc sauıacağl UM olunur. {107) 

miiEavi olduğu akidesini mü<lafna ı 
[çfn atnlarmuzm yartı:klan gibi mU 
~e!e ediyoruz. 

Dlli;nunlnrmırz bu derin itnBnl 
ylkm:?.ğa ve kendilerine benzeyen, 
hUrr'yctmden tecrit edilmiş bir 
zulihn '"" iatibdat dünyası ynrat • 
m.ağa uğrn~ar. Bu öyl<' bir anla~· 
ma.zhkt!'r ki, gece gündiiz hnyau. 
mıza niifı:z cLme-ktedir. Bu nnla.s
mazlı~ hi~ bir uzla,.ema nihayet 
\·eı·cmı:ı~. Hn.yrr ile F;Crıin nrnsmt 
hııla.n bu uzl~ma hiç bit' zaman 
mevcut olına.mı~ ve olmayacak
tır. Talıammül, na.muskiır11t ve hür 
riyct mOdnflleı-i11i nne.'lk fBm :r~'\fer 
tnJlMfıı t kuı<lmı~)J lit\ 
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Gcnen:ı.l Noji, "Son çeyrek sa • 
nt,, kaidesini ya.ra.tmaltln da i>c. 
kcrlikte namını cbedile§til'm.iştir. 
O, 1905 Rus - Japon harbinde Por'
Artür'ü muh3sa.ra ettJ.ği mman: 

"Herhangi harpte ol~ oJsul1' 
hasmından bir ç~yrek saat ra:ıIB 
dayanmak nmıini göst.erdlilen ktl• 
mandan daima ve her yel'de :mt• 
za.fferdir.,, (1) 
Demişti. 
Noji, va.tanında, pek ee.refli )tı" 

ı:zyor, ~ hllnlıct görllyordu.. O 
hnlde. neden Hara '" Kiri ~~· 
karn::nı deşmi§ti? 

Resmi tebliğlere b:ılalm;a, o. 
1867 denberl saltanat sUrcu ~ 
1868 inkıW..bnu yaratan hnpara. • 
tor Mut.su • Hit.o'nun öldüğünil 1• 
fitince, büyük ada.mm ölümü.ne kf' 
tinık etmenin ~n ~fli bi':" vui• 
re olduğunu bilmişti. 

Geı:ıc.ral Nojl, 1912 sene&ııdt· 
kendjsini hilkümdannm öliimiblt 
nezrederken, kans da, ooun kıY 
naatine i.~tirak. etmi!i, belki de .kO• 
CSl!II'.dan S<>nra yaşıma]; mteme ' 
mı{i ve o ısa.balı, generalle birliıctt 
l:sı.yatm:ı nihayet vermlşti. 
Meşhur Franmz romancısı KJoÔ 

F'a.icr, Nojı'n:iıı. intihanm. eski bir 
hakaretin temizlenmesine s.tfcdl • 
yor '\'e y&ZISmd3. nıeııe.le)oi şöyle i• 
ıah eyliyor: · 

"Ben Japonla.rdan aldJ,ğım addi 
ve gizli temi.na.ta. istinat ~ 
aiytb-llfriın ki: Nojinin int.Uıar' 
cebebini, eöyle bir vakaınn l)etl. • 
t.-esi belmek liı.zmıdtr: 
· "Noji inUbannclan yarim 
kadar evvel, o zaman veliaht "°. 
luna.ıı..Mutsu .. liito'nuu ok~ 
esken mektebinde bulunuyor ~ 
onunla arkadaşlık ediyordu. · 

"Noji, muall!mlertie-n bir zai~ 
tin hakaret tclA.kki ettlği bir ııııv 
amclesine maruz kalıyor. Diajplirı. 
muallim ve mafevki.ni öld\h:mest 
mAni ... T1Uebe Noji., intihara. ikaı· 
kı§ıyor ve 8.'rkada§ı Mut.su. HiW 
ya Ham .. Kirisfnde hazır bulunmıı" 
mu rica ediyor. 

"Ynpılan §ey şu: Noji, pe1' 
keskin bir Iıançeı· üzerine ıkamJXlf 
dayıyacak, orada. müselles şckUdt 
iki yarık a.çn.cnk, lxığırsa.kltm &
şan fn-lıyacak. Bu i§ler ol-dır.lttaS' 
sonra ölüm rstırabmı uza~ 
icm, samimi atkail~ı bir kıhç dar• 
besiyle kafaauıı 1JÇUI'aC3.k. 

Mut.su • Hito, pek münevver bit 
prens olduğu için, işi dlğtt- bir ~ 
retle hallediyor: 

"Hayır, kendinizi l\ldiirmiycccı.• 
ı>iniz ~ ımparatorluğun SrJıı 
gibi ad:un1n..l'a iht.~acı vardır E • 
vet, hakaret gördilğiinüz idn öl· 
mil"e mecburdıınuz. Fakat bu.,.# 
d:ı.n füba.ten bu nıccburivettc de .. 
~ısiniz; çünkü ben ki. A.~ 
ogluyunı, hakareti. iisıtümc alıyo • 
rum ve site ys nm emrediYO"' 
rum. 

DiYoı. 
Nojı it.:ı:a.t <ilivor. yışyor U• 

bit, sonra genc.ral oluyor. Muhart' 
helerdeki yar:ırlrklarlylo ~hret ve 
hala::m hilrmetini kazanıyor. Ara• 
c18Jl kırk sene geçiyor; faka.t mı.p:ı 
ra.toı olmus olan :Mutsu • Hiıtmıun 
öld~ğünU ha.bel alınca, Ulki luılı:tı .. 
reti hatırlıyor. Haka.reti Ustnne el 
llUij olan iliilıi §3.h.siyet ortada ol • 
mayınca, ha.karet'n ikendi üze.JinC 
~\'det ottiğ"ne §Üphesi kalmıyor. 
O ise. lekeli ya.c:ryacak bir seciye. 
cie değildir. Derhal inliho.ra karar 
veriyor ve şerefini tc.micliyor.~. 

Klod l<'nrer, bU mon:lubeyj '"11 .. 
bltı1rta.n 90nnı ~ SÖ1Jlcri ilave ed;,, 
~or: 

· ''Japonyada. ~Wl1inğum· ve .he! 
<}~Yi ya.kından gördüğij.m içitı diy& 
iıilir:m ki: bu ı;eref hissi, ıbugüntii 
Japonya.da da zevalden ~ 
ınasımdur.,. 

(l) JJUyük Ma.rcş:ıl Fe\~ (191'
rna~ı ,la, Sakal"):. harblncfo, u)Jlt 
mat dnha. dayanın,. dediği ve bfl 
suret le huml :ı:nferlc nctu-..clencllt .. 
üiği malfınıdor. 

1
-::.ı 

1 -Dr. ra1ırı cew 
smtr "" kekeleme tec1a11ıı1 
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MAA_ŞLARA ZAM 
Malige Vekileti bir ligilıa hazırladı 

100 liraya kadar olan maaş-[ Malezyada 
Alman - Fransız lara 25, 100 den 200 e ka~arı J aprmlar 
Münasebetleri 20 ve daha yukarısına 15 lıraı şiddetli taar
y_, Ha.e,.;nca1WYa1suı zam yapllacak ruza geçtiler 

Ankaradan biklirildijlnc göre, ı Fiyat iıBtatiı9tikleri Ü't;erinde l'a .. 

Mal.be velciletl, haşat pahahlığı pılan mceıemeıer sonuııde.. devlet IDglUz lrıtalarıaıa 
kııu1J'llllDda memur maaşJarmm ih • memunı olu da 100 J:ira,.va kadar 
tü~ıan ~'bir hadde ÇJ- maaş a1an1va ıs. ıoo liradan 200 rıcat batbaıa kesll· ~ >c;Jl'I. hm Jaırarlara var • liraya kada.r 20, 200 llı-edan YtJıka.. 
~tır. n Dla.a§ aJanJa.ra da 15 lira zıaın ~ • dllf bUdlrlilJOr 

pılması k&ra.rlqb:rılml§ltr. 

d Vekilet.in bu h'Ul8U8ta. haznia. • \1§1. 8 (A.A.) - 0.1".t. M a n l• ı ı a a makta olduğu kanun lAYiham bu • Malezya.da .T&ı>oınJar §fddetli bir ta. 
günlerde mccl.iae verilecek ve mUs a.rruza ~ ~ Perak :ı:ıehrlnJn 
taceliyet ka.ra.ıi1e mtlza.kcrem kite. ;:enubunda. İngiUz cephealnl delm~ 
nilecekttr. Şubat ~ bu erdir. Malezya 3'anm.ada&mdı:ı bazı 

Seri bir yardan yapılmazıa 
Amerikan kı\alannm 

mukavemeti uzun 
•ürmiyecek 

Vi§i. 3 ( A.A.J - Görünüşe göre 
Ma.nillanın iMa}inin ilk neticesi 
Amerikan btalannı ebemıniyeUeri 
hiç le mü&Hi olrnı:yan Qe cntpa a_ 
yınn.al.: olmaftur. 

A\Jıerikan kıtalann111 bir kısmı 
Pampaııp eyaletinden geri çekil. 
mişitr. ~ bir kısmı Manilla kör. 
fezinin şlmalini lqkil eden Bataan 
ıanıDaduında C*lber lcbte ahu.. 
mııt.rr. Üçftncfi bir kısım Ue Corre. 
gidor adaa'Mla 811tJCa 19hımnakta 
dır. • 

Söy1-dqi- ... :e.ta.anda hulu.. 
nan ku-neUer Corrr.gidor kalesinin 
gaJ'Jlİ30DUDQ takTiJ'e etmek Te Jaa 

J>OD tazyikinin tiddettncke kurtul
mak için ha adan nnı Corregi. 
dor9a seçtneie ..,,lıl.& etmektedir 
elr. • 

Ser1 btr ~ 'Jlılnlauıdılı:ea 
- ki bu ihtimal littik~ •nlmakta.. 
dU' - Amerika mtklaraaaı PiUpln• 
lerde Japon seferinin iatikhau ilse.. 
rinde h~ bir tesir 1'aP1nı7aea1ua-

W..- a beue) 

zamla:rla be.raber verilm.0f!ıine çalı .. JlOktala.ra J'Wden aakıer çıkanınu.,, 
§llacaktzr. bunıar hıgillz ku'VTeUerSnin rlc:at hat. 

tmı kemnl§lerdlr. Loncha bunu kabul 
etmemektedir. 

Amerikanın 
Ankara sefiri 

değişiyor 

l.on4?a, g ( A..A.) - aB .c. 
lılaıezyada 1ııgnız kınrvetıerinin ce

:n&lun.ı çeVirmek te§ebbllaQ, mukabil 

ta&rnızı&rıa neUce.ta 'brnLktmımrp. 
ŞiındWk bir ~rme m~ub&ha de 
tudır. -

Bu sabah bir dükkan ve 
bir ev daha çöktü 

Kardan 50 tramvay araba
sının motörü bozuldu 

Diğer QÖkme hidisem 
edeki l""i...1.- q,oı,lr..;-_ _._ de TC§Viki 

Y ~-~ oJ:mutve 
İsmaile ait 9 DU!na.ralr C'Vi.11 &ıh 
.kJ8nu Yikılmışttr. Buracıa da in8a.rı. 
ca zayiat YQktur. 

TEvtzl.tK ıUIEl.tl1Est DEV Ali 
EDiYOR 

Odun narkı Yükseltilecek 
~1ediye..: §Chrin ana caddelerini 

temizlem.ego devam ef.mektcd.ır 
Blltün İl'aınvay hatlannın açılm~ 
olmasma mukabil, kardan elli~ 
~ mot.örlerJ ~ için Be 
yoglu ve Bebek hattı ile İstanbııI 

Bazı kımurcoler 12 kuruştarİ 
kömür satmağa çalışıyorlarmış 

aT88IDda ancat akt.armaıı seferler 
Y8Pılabıımekte ve bu Yhden sılmı
tı çekilmektedir. Vaziyet.in iki gil
nc kadar ta.bil hale avdet ~--g-· 
ümit cdilın0ktcdir. ~ ........ l 

İngiltere mi ; 
Almanya mı? 

Daha biiy;;k hata yaptı? 

~ 8 (A..A.), -1lvenbıc Ninz 
sazetea1 yazıyor: 

lngiltere iki aenedenberi bir çO'k 

yanll§ liarcketlcrde bulUDmufbır. Fa. 
kat Rusyanm mQth!§ kı§ma k&rJt aa. 
kcrlcrini lylc:c techlz etmett Uımaı e 
den A.tm&nyanm hatam kadar bl31ık, 
onun kadar affedllmiyeeeıc vo Detlccai 1 
onun kad&r fel!keW bir hata frtlkA:p 
ettik mi acaba? -

Londra, 8 (A.A.) - Rwı ~I 
hakkında İtalyan Corricra Dclla Senı. 
gazet.esfn.ln mu.ha.biri §Ulllan Y&.anıak. 
tadır. 

Bugünkft Alman aakerlerf Rua &efe. 
(~S~) 

En .S'on Gelen Haber~er 
~~----~------------------~---~------,------~----------..~~-
Mojaisk 

Ruslar 
tarafından 
geri· altndı 
lnelld gln ıı 

Alman tayyaresi 
dlflrlldl 

l.of!dra, 8 ( A .A.) - Rus l"cphl .. 
.sinden alınan h:ıbcrlcrc göre So"'
;)ct kıtaları )8p1Jkl.1rı mukabil to
aını.ızlar neticesinde Lcningrnıl kc. 
~iminde trıkribf'.n hin metre murolı. 
haı genişliğinde bir .sabo~1 geri nl· 
mıslardır. Ruslar l\ırımdn dn 80 
kikımetrc kadar ilcrJcnıişlcr 'c bir 
çok gımimeUcr almışlar,11r. l\foj:ı. 
isk'in işsal edildiği Rnyhişeften 
bildirilmr.ktcdir. 

Londra, 8 ( A.A.) - Gere ııeşN!. 
dilen Sovyct tcblisi : 

7 sonkiınunda bazı kesimlerde 
kıtRhrımız düşmanı gurbc takibe 

(De\"'alDJ 3 üncüde) . . 
Londri\dan bildirildiğine 

göre 

Sivastopolda 
Sovyetıer Alman 

çemberini yardılar 
J,.omlra, 8 CA.A.) -- liabcr alın 

drğma göre, SitaStopoJ bölgesinde 
.,iddctli muharebeler cereyan et • 
~ektedir. Alınan luıttmm 1'1rkaç 
r.oktada Sovyct krtalarz tarafmdaıı 
' srrlclığ1 söyl€runektcdir. 

Şarkta 
Alman askerleri 
henüz kış hattına 

gelmediler 
Bir alman ge11eraJI 

cephede 61dtl 
Londra, 8 (A.A.) - lav~ ga. • 

zctelerinin Berlindcn aldıklan her
ht'rlcro göre, IJJ.?"k ccphCElndc Al • 
man ııskerleıi lıcn.Uz 'bu ik~ tuta • 
C":ÜCları hatta. gelmeıni~lerd:::r. 

Tidn.ingcn gazetesi diyor ı 
"Sovyctıerin taarruzu, ya Alman .. 
: ım boklemedildcri zamanda ol .. 
mu:_, yahut kı m daha. crltcıı ve 
htt seneden ~ddotli olması neUee. 
:.<illde Almanlar maddi TC ınane-vı 
zafa uğ~la.rdır." 

Alınan Brandenburg f.l?'kn5ı llw -
mandnnı General Bmun ccphed 
oimü tür. Gcnern.1~ 1940 ta Fran • 
sad:ı. Mfü: muharebesine Urik c -
miı;ti. 

Çungkingde 
iıu,arı bir mecllı 

kuralda 
ıll 

Çunkiug, 8 (A.A.) - Çwıkıngde 18. 

IJ ,;art bir mcclls kurulduğu rc:ısmen 

bildlıilmoktedlr. Bu meclus blrkag mll. 
1 tin ınUmessillerinde..'l mllrekkep ola 
cak vc Çin fıitihbarat nazrnnm riY3 
setinde topiaııacaktrr. Lonc!ro ve Va. 
~lngtonda da Yakmd~ buna benzer 
meclisler te~l cdiıccektJr. 

a::;:~•Pudoş v • I 
• ner,901po 

Ulonpz. 

,.~--·-·-. 
UıSlfG ·~ 

' 

Anclom.J. • Kont>~• 
V/.Jeğra 

. 
/y_,,o"o e 

•x ;,/;,,;,. 

(f)HOSKOVA 
•Kolom"° -11orolri 

• Tulcr 

I 

•Kopİlf 

Şark cephe.ini göateren luırita 
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Japonlar, bugün bile, ''ecda
d ve ananelere hüı met,, 
esasına daqanan milli 
lnlo,, mezhebine tabid·r 

Japony:ı, bQytik fnlal!ptan ev- r 
vel, 1549 senelerine doğru, her • 
kese kapalı tuttuğu hudutlarmm M R.' 
:ıçinde, dünyadan blhnher ~or. • 
du. Onun başlıca U!sclthd istiklAU 

c djı idi. 
Japonya, uzak ei.maldeki adala• tı ve gemicı"lcr bra,a ~ il. 

rmda kim!'e tarafmdaıı rnhıı.tmz o- tedi. 
dilmedcn. istikltılinden istC'ilği ka Kuril adalannnı Da!myosu yani 
ckr zcvkalryordu. Şlnto ve Buda gf derebeyi, Aıneriluı.b knr.ıu:edelere, 
bt ikf mezheple de uhrevf h:.Slcrl. ôen"zlcr ateslndcn gelenlerin Japon 
ııf besliyordu. adalarına çrkamıyscaimı. hlikUm• 

Ak.,..--amı DlklmUcr Blitununı!ald" 
cerUWı'.llk.. Wdı t'B.1.1 hUhllBM kar 
lal' )'llr.llnd tnımvuylnrın (oUyeme
meııtnl ~il 'lmluı yor.ayor ve 
•10!9 f&Ua kar yıı:dı tıam 
Yaylar ıene durmıunıştı.. dl) or. 

öyle ~llyor kJ tramvayln.r o 
AmM dn cturmu3tu. Fakııt tmmvny. 

o r.ama.n işle~ olmıw beccrllt. 
•t& o1afU.lDl1%11 ktwvetıendlrm~ l:ıllA. 

lda haflfletlr. 0%9 da DC)'aek bugun 
de 6.)'le oJuşumıa daha h:WJı ~ğll mf. 
dlrf 

: elef on makineleri, 1 O yaşına kadar 
t r os saatleri sığır ve mandalar 

dondu 

insanın ehemmiyeti 
İnsan udunun aelerdı!n terchhttp 

·emtıer e 
agazı boraları 

tı aadı 
etU lDI bron bir khn ger ıu Son kar, Qehrlıı:ıiı.de biJbç gUıı 
eeUoeyc ~: :lııMrı '1lcudwıılııld içinde yilzlcrcc su saatinin patlama 
pğlardan orta bUyllklilldc )edl kalıp sına ve su U:eisatmm domn861Da 
aban ppılablllr: tna:w vtıcuıfuııdnld eebep obnqt.ur. Bu suretle yllı 
demir cevbe.rtnden bir nal yapmak 1 kadar abone ~. Şğn. 
mUmkllndllr: "eker mlkt.ıın bir fln • diye kadar BlışıllDJI otm.am ~ 
mn kahve p~lrm yeter; ~- geleceği.ne, euJa.r Jd3re.slnin btlt.Ur. 
•esyumu Ue bir fotoğrnf çekmek, foe ibtarlanııa rağmen &boncler.n su 
ıorlle noo •••brtt yapmnk kabııııı ... 

1 
aaatlcr:nı lyt mu.tıata.ıa cıddiiedik· 

BUtUn bunlıırdan anlııoıtnc 1Udur kt: leri görlllmektcdir. Hal pallı • 
lnsıın her b:ıkund:ın yolduk gllnlerl yan ve bozulan aaaUcrle donan ~ 
için J"Gratılm.!J bir malılflktur. 5isatın temir ve mlalu hiç de tolu.>· 

Bir k nı.mame i 

um ve . 
e_ ..... __ erı yasa 

edt ı 
W 1r '1 D mUhlm blr k001'd1.. 

aa.ayon kanın rıeorcdllecekUr. Bu ka· 
rar memJeketJmlr.in müdafaa, isUbaal 

tatJhl 'ki bakımmdaıı mllhlo:ıdir. 
Kararı& manda n mğırlarm alım, 

tam Ye kc$'iıl bir takım kayıUara 
tabt tutulmaktadır. Ka.ra.rm önemli 
noktalan fO)'lodlr: 
ıo 7&0ma kadai' cıo 7111 dllhll)kavum 

luk aıtır Ye mandalar, 8 Y8§llla kadar 
(! yq dahil) dJ.oi Eiğır ve mandalann 
atım, satım ve kesimleri memnudur 

uzvelt 
arp ıam nına alt 

111: e Jım 
ongrere er 

"Harp maaraflamun ek4nd 
943 acneaind 56 milyar 
dolara bcı.lij oJacaktır.,, 

Vqbagtoa. 1 (A.A) - 11. RuTdt, 
harb zıımınma aıı Wt bOdQe. wjıDS 
k.oDgıre.Y okwıuaetur. M. Rundt,, d&
m1§tl.r ki: 

Hayat tarmnm lllUb&ruul lçtD ldıı 
7eceği.um b&b& oluna oı.awı. buıuı 
Mcmcge azmetmıc bulwıuyoru&. Tah 
mln ediyorum 1ı:.I, harb maaratıanıuıı 
yekfınu, 19'8 m&1I 1.ÇID takd. 
ben M milyar dolara. a.yda milyar 
dolardan ta.alaya balll olacaktır. JGfıl 
de buluncfulumua maU 71J tçJa. tıub 
maara.na.rı 7ekQna mfl)'M', Qda 1 
milyar dolardır. 

Jıt. Ruaveıt bu gGr1Umemfı 

mastaflıı.n kıı.rf.llalll:ı.Ba, '" btr eıı.n.. 
yona m!n1 olınağa m&hsua anınzam 

vergiler prognuıwu aıılatmJa ,. 
a6%leı1 DAve etmigttr: 

Şinto mezhebi, pek mvklf bir darm iradesi bunu icap ettlrdJli • .--------=----""'il 
"fo!k-lor'' dan ruh ıı.1an ecdada ni, nezaketle ve f&ka.t b.t'J,yctJe 

o!mamnktndır. Buna ait maaraflru 
da aboneler taralmdan verilmekt.. 
dir, 

Den tıyatlarınm yUluıelmeııı dolayt. 
.ıyte btr çok yerlerde küçük :y~ta 

nıanda n mC'trlarm derllert lç1D k 
dldlkleri garııım~tQr, Deri " et tel.il 
memleket k<>1um n çı.tt 1ıa7vanlanD· 

oan mahrUm Oluyordu. 

Harb ve wcr mesatmb: ıcın pen 
muclesl. hlçbtr saman 

hUrmet, imparator bane-'la.nına sa. anlattı. 
da.kat gibi birtakım itikat ve 1ti • Amerikalı gcm!dler, Japon ad&. i 

)-atlarm bir yere toplamnaıımdan larmda, tam bii- nctce alam"'tan 
vUcude gelen ananeler dini idi döııdUler ve \'.a§lngtoıula, kazaze
ve yüzde yilz yerli malı olduğu f• delere karşı en iptida! bir yardan 
çin miJliyet!n ve vatruıp.erverliğin hissinden bile ınahrmn bulduldan 
en büyllk btlnatgft.lırydı. "uzak "mru,, adal&mıda yqryaıı 

Buda mezhebi. Hinılistaıı ınahs vahşllCf' aleyhinde, ağızla.nna ge • 
wtn idi ve Japonya.ya Çin va.sıts. leni &aylcdiler. Umumt efkAıo ate§ 

· iyle girmişti. Ta.ammfim ederken lendi, "hakaret" tn int.ilmm.J alm.' 
o kadar dal budak salmr~tı ki, b"· mak lbımdı. 
:rı'birindcn epeyce farlw, on c:okm Amerlkadq btr filo ha et et• 
tarik.ate aynlmıf1b. Bu:nlann için • tJ. Doğruca. bllyilk adalardan 
de öyle tarikatler vardı kf Allaht Kyu • ŞyadaJd Ka.go • Şiına ko • 
~e nıhun mevcudlyetinJ lnkArdan yımda noluğu aldı. Filoya kumanda 
cekınmfyorlardı. Bu mezhep de, eden komodor Pani, orantn dere. 
dayandığı ~ıı.nı 86re, bir d'n. beyine gfttl ve yıldrUı baynığm. 
den ziyade ttr felsc.fe, bir ·~eta· ikJ Yllı elli mil §imslde uğradığı 
f.iz:ik .. ti. hakareti protesto ettJ ft t.an:iye 

Blltiln Japonlar '* taraftan, ve tazminat istedi. 
milli uı'ıuıekre bsğlı oldukların- Daima, bu Amerikanvari telıc!lt 
dan Şlnto mezhebine, diğer tnrn.f.. ten bir ıey anlayamadı. Biç v\}p. 
tan dn, Şlıı.to mezhebinin reddet .. bcsü:. flSyle b:r cevap v~ 
mediği, Buda mezhebinin on do • ba.vka bir OCY yapamadı: 
kuz ta.rikatinden birine menmıptu.. - Siz, şimalde, bilmem nerede 
Jar. bir gcmJ kaybettiğinizi e3ylüyor • 

Buda mezhebtııe in p etmek 8Unuz. Bu faciadan, besı d , lir.in 
mecburiyetini gösteren milhim bir kadar tcer;sUr duyarım. O halde. 

ibep c!e vardı: ruhtuı! ylnlcr, kazaya. ben &ebcp olmadığmı l~ n 
Buda ra.hiplerlnln bı.b.isan altmda benim ne kab3.b&tfm var? Evet, 
bulunuyordu. Ölen bir Japonyalı. kaza.zedcl~rin adnya çıkmasma mn .. 
ancak bu sayede. fhtlramla mcza • aaa.de edllmeıNş. Bu, ta.bil bir eeY 
r.ma götilrülllyordu. dir; çUnkll ~yle şeyi mcmleket\n 

Hristiyanlık, pek uz:alrla bulu • kanunu menediyor. Kanıma lae, 
nan ve ada.larmda ka.palI yaşıyan bilrmet etmek lA.znndir. Ben de 
Japonyaya pek gUç tılaşabı1di. Hin.. sizin t.op~ ayak baımıam. 
Wstanr, Çtn.i dolaşan F~ ps .. Bu ten dolayr, bir tazmhıat ver. 
pn8l Fransua 'KzaV)'e 1549 da la. menin mAnfumıı anlıyamıyonım. 
ponya.ya gltm.lş, lıaynlı:ıııı Uç ~ • Ha. .• Hakaret gördüSUntlTll fddi~
csbıi orada geçirerclc hrbtlya.nlı- da ısrar cdiyonm.nız, omı diyece. 

K 

Ekmek kanıeler.nln dol<lunılıruı.
lan işine devam edilmektedir. Ç<1ı' 
~a öğretmenlerle bir kISDTl 
lise talebctıi de iştirak ediyor. Ka·. 
neler cumartem gtınUne kn.da.r ta
rnaml!UlD"B:ı pazart.esl gününden L.. 
tibaren evlere dağıWnuumıa başl~ 
nn.calı: ve ny eonunn k:ı.dar bu ~ de 
b'tm"ı olaca.kt.Ir. DUn Bcleıilye 
lkt:i:s:ı.t MUdilrlllğUnde f:rmcıJa • 
r:n igtirakllc yeni ekmek nıırkı ve 
t:ıme usume ekmek dağıtılmnsı f§ 
etTafmda bir toplantı yapılmıştrr. 
Toplantıtle. karne usulllnUn nae l 
tntbik edileceği, ekmeğin ne şe
kilde dağıtılacağı g5rilfUlml\ulUr. 

B §İktaş ortaokulu 
denize kayıyor 

BevlStaş bhinci ortnoku.I b!na.sı· 
nm denize doğro kayın.akta olduğu 
~rülmliş ve blna.nm denize bako.n 
kmmı tahliye ~ti. BUo"Ün be • 
lcdlye fen heyeti bina.da csa.slı bir 
tetkik yapar&k bura.sm.."n bofıaJ.Wıp 
boşaltılmaması hakkında kat! ·blr 
ka.rar verecektir. Japonlar c.rasmda epeyce ta • ğinı )'Ok. O hıı.lde, beni öldürli • 

nrlm etmişti; faıka.t ölilınUnden nUz! Beni öldfiremcı:seniz, kcnd • 

, yer"~ geçen pa.J>83lar, pek nlzi öldUrmcniz IAznndxr; çilııkfi lill.~~)~~~~~~~~!J 
becerikli kimseler o1madı:klan erd ve n:ımumm icabatr budur. ~-
muvaffak olamadı:la.r ve farazi Derebeyi. beyle ccvabmı veri! ile- V ak~t 

~e olnra.k saray na.mmı ka:dırdı • ten tı0nra. filo kumand&nm& tekit. 
• lşte, Japonya.ya, hariçten kJm nıekten ve gemile in ·topla.mu iıı 

gelemiyeceği hd:kmda ıneş.. lctnıckten bs.ıi1ts Ç8l'e kalmadı. 
irade, 1636 ~. bu su.. Japonlarda top yoktu. Ameli • 
83.dır oldu. Japonya, mem • tan cmilerinc mukabele etme • 

etlerine, dini O!mm. ne olursa nJn im!tbı yo~tn. DcrebeYi, vn.zl. 
ldçbir yenilik ghmctrlnı • yetin fecaatini anlaymca. mut.ar .. • 

tcmiyorou. ke .istedi. 1ırtenilcn tan:iycyt vcr-
1853 sent!8ine Jmd.ar. iki l'Oz dl; fakat ıoemieJı:etiııe himıeUnl 

eneye yaları bir zaman dUnY8daır, bitirdik~ eonra kamım dcecrek 
, rahat bir ihnyat yıışadı; ftı. 8ah!I eerdi tcmızledi. 

:t lbu ecncn.in ~ lrllçtidlk. Derebeyi !Jet'Cf"ıni temblflllfttl, 
bir hfi.dıee onu. ti fç:nden, .,ercf ama. Jo.pon hakareti bM.mcdeme. 
Ilı ·nın en canb dcrfn Ierlnden di~ C{ln.kD eTef •e · her 

f8S3 t'Jenceinin tptldnlanydı. Bir 
gtl.D. Kurll toplu adalarmdan l)ri. 
m.m lıil~ Biri devletler b 
~ ait btr yelkenli yana.,_ 

~ytıı blliywdu. 
Ne dOnanma, ne top 't'Vd!: A· 

nıetıltaya bt!' eeY yaptJama:ım, O 
haJd handan. her ıC11 dllşO.ıİm'. 

(DeftmJ • lndlıle) 

1' AZAN: CLIFFORTD HOOK o:38 .. 
onun için beyhude ka.n dökWnıe. 
inde bir m§.na olamıya.cağnu b4 
eaplıyorla.rdı! .• İşte .A.Jmanlıtı: bu 
hesaplarmdndır ki, tsznnmıyle 
alı'.sine. yani yllzde yüz aldandı· 
tar! .. 

Estonya.Jı • .a-er, yart>aynı 
Jmelannı oynata oynata ve gö
J>eğini hoplata hoplata, mOOıf" 
.bir istihza ile söylecl(ği bu söz. 
tere tekrar içerlemiye başlamıştı. 

Bu 8Il'ad& mühendis Moıham 
blitUn sUklınetini muha.faza • 
dıyor, münakaşa hara.retlendikce 
o esrnreı-.giz lh!llinf biç bozmadan 
b ~na önUndeki vi i k dehini 

"3JtIJ> duruyordu. 
Eston~ı. VUfJYU\'8.rlak yüzü 

lr'l"T":J t> : • m · • Hollandalı 
yarbaYm .... ayet vu..ıwekten söyle
diği itN OOzler.inin bi7' .. UJl Ü7ai· 

1llizde ne tesir lıa.sil ettiiiırl ~ 
la:rna.k ist.er gibi heplmlsin )'ii.dL. 
:ne birer birer baktı. Sonra gene
Biıılkal in~ bir tavırla h vay& 
... _ .. dll'Clı. y ya git; .fBtUJ.. 
MM.11 erle lb&kar8lr: 

- Azizbnt dedi Ben 
fıil e1mek ~' at 
bugünkü. • lAh teımiihıin n 
kadar ~iğinden. ne kadar 
yeni etlAlılar eef edildiğindan 
~maınl~e ha.berimzbulunnn.11! 
~ davra.myorırunuz! •• 
Hollandalı ya.rba.y bu üıe.. 

rine kaşlarını adeti mit:raıy& 
kundağı gibi biribiri peeine i§Ie 
terek da.ha ziyade mfi~ bir 
tavır aldı ve kabkaha.yla. dolu 
bir ı,?uJa: 

- Ohoh!. Ohotı!.. dedi. Su 
A4umı F1ihrElriPin iji 

-Asım Ua VB§lngton beyannamesin-
den bM8edcrek ezcümle dJyor kl: 

B lrm. \'nşlngtonda 26 devle-
tin ne rettllderi beynnnamcye knr-

taraftnn ne cevıırı vcrllcecl•Ur! 
RilyUh cihıın dımı.smrn hnJlinl mut
laka fl hfara brraJnnalrta l'SJ't\T 

edilecek mldlrf 
Em ile an~ Jd Va,tngton 

beyannamesinde rejimlere ka~ s& 
terilen hUnnet harp harcket>eri
nl mlh ~bbllslerln lntilıal 
hallnıledlr. Harpte mnı.r J:listerilfr. 

tabii olarak \'nşln~o beyan-
aameslnio rejimlere ait teminatı 
da makabil ternlnatlrır gibi Wlğıt 
lbertnde kalmaya mnlıkfun sözler 
hlkmllnde tutubnalıılrr. 

Kh:li kara tıMhmdan mı balmet
mek istiyorsunuz yoksa? •• 

Tekrar sinirlenmiş ve y{lz{lntın 
etleri oynamağa başla.mi§ olan 
F.atonyab kimyagerııe ba§mı a
M.blyetle tıallayarak: 

- Hayır! dedi. Gizli olan de. 
ıu. ~ a.,ikAr olarak ortaya 
~ olan ilMılardan bah. 
tıediyon.unf.. Bu yeni ·ıa.ıııa.r 
varken İngiliz adalanna değı1, 
Amerika lat'asm dahi hücum 
edilir! .• 

Amerika. ~zil olur olmaz Rot• 
landalı yarbay yan ,rozte alaylı 
alaylı benim yUzUme balanıya 
ba§ladı. Sanki bana: , 

- N buyruluyor?_ 
Demek ister gibi. 
Fakat mfihendlıı Votham•m sn

kQta bana her nedense esraren
giz bir lüzumu ih3M ettiği için 
ben tekrar bir neT.aket 1!illü.şfiyle 
iJ atlatmayı tercih ettim. 

Çok reki bir adam olan F...ston. 
~'8.lr Hollandalı varb~vm. tıpkı 
lngiltere ~i'bi benim tabii olarfil< 
temsn ettiiim Amcrfkada.n Yar 
don istedifflni bfs...aederek: 

- Hentız S.0 S. i areti "'enn 
. lüzmn yQ)rtur. aziWı yal'-

Dlğct tarattan eoıla:kJarm tdi · 
rN.c birçok havagazl abonelcrlıW. 
tes.eatı donduğwıdaıı tobfı'de ,er 
yer hava.gazi keellmJştir, ama h:L 
\"&gazi bonılar.ıım biriken Ve a · 
maıı mman ahıımam mutat olan t 

yun donması sebcb olmaktadır.""
"·asa.z.1 ı'.rlteU ekipleri bu itleri· 
dllzelmesine gUçlOkle ~t.lkJe • 
Tin.len e1An birçok dıoııeleriJt ba • 
vagazi yoktur. 

Soğuklarda telefon makineleri • 
niıı donduğu da echrimbde Wr. do. 
fa görülm~~lir. 

Olgunluk imtiba~lan 
deiitmiyecek 

Maarif VekAlet.indea tebrl edil· 
ml§Ur: 

01.,.'UD..I iıntibanlannııı de~tl 
rileccği haık.kmda ha::! guetelel\'4c 
çıkfuı ru.bcrlerin hl9blri dojnı de • 
ğildir. 

Ticaret oda ı yeni idare 
heyeti 

Ticaret odaaı mecliıırl dUn )'CD! 
•ene dolayısilc blr toplantı yapa 
mk yeni idare bcyutinf ~~lr. 
Heyet, Nııri Kozbayoğlu, Zi)'8 K> 
lıç, Şer.ıtettJıı Alcmd.Ar, Suat Ka. 
raomna.ıı, B can Bo.cıoğhmdaıı mll 
rekkeptlr. Toplantıda hundan b&t• 
ka Yeni um~ kltip lııf&hmut Pe
kin 400, umumt kltlp mua'Vlnf A•· 
ı:ıl Aba.cıoğluna 300 .lira tlcret ....
rilrrtecıl tıtltarrUr etmi~tlr. 

KemnuJyet dıoında kalan m~ '" 
tnandlll&r d& ancak mezb3hıılarda n 
kemm yerlerinde keallcb!receklerdlr. 
Her )'alta manda ft aığtrlıırm alım 

satımıan d& par.ar ve pannyırlarda ya 
pıta.caktır. 

Kararname JCesSm ve ımt?m f§1etlıl. 
de bul bllkllmler de koymıı'ktadır. 

edemez. 
Meaajda, 1948 tu1t ~ 

18.600.000.000 dolulık Uk lıArb taıw.. 
satı tatcb edilmekte Ye 81.rle§lk A.mr 
rtk& &z&ml Lstilıs&1& yaklqtıkça, da. 
t.& btıyük tn.bslaat taleblcrlnde bulu. 
nulııcağı lhtlru2 ka)'CU Uut aQrU1JDd 

tedlr. 

ifade 

Mesajda, b!zf ncak azamı a1lblt 
temln eJebileceld!r. Delıllmekte " 
SonkAnwı 19il ta.rUıll ınDdataa PJ'GI'" 
rammın 29 mflyu dolar oldugu, llil 
uııe& zn.d:nda bu )"CkiUı& 46 rııll,yd 

.,.1• dolar IDzlmam •tmek ureUyle umu. 

~ n kllmllr havzasuıa dl • 
rek taıımnk llzcre denls moUSrlerl.ııe 

ttcrel!e cllrek ta§una mllkellcflyeU kon 
mU§tur • .lılUkelleflyet tatbik mevkllne 
clrml§Ur. Şimdlkl halde bu mllkelletl. 
yet karan, 60 moUSre te§mll edllmf§, 
moUSr aalılplertnden taahhütname a. 
lUUDI§br. Fakat mQltcllatlycta tabi 
olacak motörlerln adcdl, 15() ~ llW a.. 
ruuıdadır. Bunlann tonajı 60 ile 100 
t. anamda de#IQmekt.cıdir. 

Noter nununun t dili 
müzakere edildi 

Bnytü Millet Mecllsl dil.ntoplaT. 
mıe, Orman Umum MUdilrUlğü 938 
maıı yı1ı hesabı ka.Uet kanwı ıtıyt • 
bul lkind defa reye koııtılarü kaıo 
bul edilın!~ ve noter kanununun be. 
ıı maddelerini değlştlreD kanun 
lAyiliumaı :rıiUUlıkere11ine devamla 
yedi inaddesi bl>ul ve bir Jtıl!.ddesf 
encUmene kide olumnMtur. 

Maddelerin mllzn.kcrcsi CSZUl8:J)t 

da ber.ı aznnnı ilerJ anrdilkleri mi'. 

m1 )CkCmun 76 milyar dOlııra ba1J1 
olduğu BBylenPıektcchr. Bu 76 mll)'U'
can. mUatalLbel vecibeler lclD 2' mil" 
yar crLma.lı:to4ır. 

Mesaj, •ö.vle dev m ediyor: 
Gemilere, tay.vare Ycsair harp 

mnlzcwcsi itin yopılııaık olan ba. 
ruwız:uım m11snırlor, ııuoııyiiml o 
bü:rük bir ı.ısıoant sürn'Ue harp 
fshhsalıllJ endllslrl&lnc la\ıvll u. 
rurcUnl yar.ılacaklır. Bu tııbminlcr, 
mitil lstibaoUmiJin en 111 ,-ınııaı 
bıı.rp tıGllyelioe hHretmek busu. 
auıulakl a:r;mlml:d sösıerır. Pratik 
bir lAblde b'tlçııı, mıhver devleUa. 
rinin meydan okumn.unn bJr mukı .. 
bele teşkil eder. Wze ası.er n mal• 
ıcme lıiıım4µ-. Ucınoknıwerin cep. 
huno aobarı Yaıif mn:.i ürn.ıe# 
d~vam elmcU1ia. llüşmao:arwıır.a. 
gAJc.lıc çalmak lclo, harp ialilı:Wio 
mil, onluıa lı>Ubsıılini aşmalıdır. 
Dü,man, ialilwlliul ezici atıl>clle 
qnıAlıyız. Dünya harbinin hcrbaa. 
Bi aahasuıda ondan bol harp wal. 
zcmcsıne sııhfp olıualı)'~ Bwıa daı 
oıuvaCCak olııcojlıı.. 

" .ı:;v~c.:.uı. &il.il .. wıelin \.tauua K&. talealara karıp Adliye encUmenJ 
pıamdım bilet almakta olan anki Bet. m~bata muharriri ve adliye Veld
gnı.d :llrlmll: Tevfik KAmllln )'Uma Ji tarafından ccva.plo.I' verl.billştir. 
bi!' §!llus eokulmUf ve eeblllden 150 ıı. Benzin tahdidatJ temdit. 

MüıJ raa v harp protnnnlan mu. 
cllıfncc, vergi:tte ait tinıtliki bil. 
kümlerden hııaıJ o;aD sclir. lt40 
mail seneaJ rnkamlan oaa lG mü. 
yar dolardan 1143 DC41nde atıe. 
bilhtimal ıa mil7ar doı.n elkan,,. 
lacaktır. 

ra laymctlndckl tlııt çarpm11tır. edildi 
Polla yankemcl.)1 aramaktadır. Aiıkara. T (AA) - Bapek&etUıı 

• Muhtelit 7lyecek maddeler astan tebliğ edllınl§tlr. 
mağazaı°ar .. ytyeeelt maddelertnın üze. 9 eylUl ıw t:arllılndeO ttlbaren 
rine (lllke) kellmesbıf UAve ederek de. beıWJl rtiyııtmda tatbik ed.lmcıkte 
ğcrindcn fazla tlyatJa &:Lttıklan J•pa. ı olu tahdidat 9 b1riııcltqrln 190 ta. 
laıı &ra§tımıalar neUaeııtnde a.ıılqd . rthiJıe kadar devam edecekUr. 

Kaynııklanmıza tanı auret kuJi. 
latimoğa do ru nklaşl ımı& aiae 
belle ıcleçek ne cclirlcrıode da. 
ba başka te:uyOdler ,.apılacako lk. 
Usıadt farıJlyetlmizia daha bOyQk 
mikyasta artınlmasınd• JCAI 
Yergi tedbirleri alınacaktır. 

mr§tır. Belediye allka.d&rlara blr ta. 
mım gtınderenıreıt ba snıe ..,... Teşekkür 
88h.lplerUe otddeUe mttcadftle •'"'"'"'· &natkir ŞadJ' ntıı aııe.s ~ktuıı nıuveJt. gecen sene 1 talebin 

tekrar elnliJ, harp mıuraflıırını111 
ımkAn alaboUnde ·~rsı:erlc temi • 
ninl latemlf, 1943 &enesin.de 7 aıiı. 
yar dolar munZAID Tersi c:1bQtll 
edllec~ıııl a6ylcuıJ,ur. 

111 ve (lllka) ytyecü maddem o&ma.dı" merhumun ftfatlyle 75kmd.aıı awı.a 
tçtn bu kellmema Jnanu.,,,,........ dar oıu. ccııaseatDd• bulun.an, teıo • 
blıd.lrmı.,ur. fcc. teısnt nya mektupla t.ubette 

• Celep!er et G19Uuma J'flZl!deD iri. bulunarak teaeW Yeren dostıarma, ,..._ 
lo ba§ına 10. 20 kW"UI ıarumda - km1arm&. matbuat ert&mna n aabJW 
latemektıedlrter. Vaziyet ft,at •ura. erkadqlaı'ma en nmlml tqekkürle.rt 
kabe kom117onu tara.fmdaa maeı.. DlD btld1rilmeıı:tne pzetemld tav&tl 

Ruzvclt, vergi dairesince ifrat 
derecede kArtar tesclealnia tekrar 
ele ahnmas.ı lehinde bulunmuı, es.
cümle •erslyo mnteallık olanıi; 

mektedlr. etmtşlerdlr. · 

bay! •• eledi. Biz mesteifm leahl 
veni silUılan iyi ettıt etttiim 
iç.in mm kaU ve hakikate ya,. 
km şeyltt eöylfyecek vuiyetta.. 
:vtzn! •• BueUn orta.va eıkmll olan 
yeni siJAhlnrm !~tereye bir 
taarrug yapılmasını m.tıın1d1n Ja. 
bp kılamıyncaimL hie bir 
oturup dUştlndflııfis mil T •• 

Yaı'bay kaim dudaklumı b1P 
:nıştura.rak omuz:wıu büktn: 

- E .. Böyle bir tc,_ lümm 
görmedim! •• dedi. 

- Halbuki QOlt Hizam ftl'!.,. 
Zira yeni silAhlarm İngiltere .,. 
dalanna. taamJz liabilivetl ftrlp 
\'emlİyecaklerin.l ~ 
'\lllıyabllirdinizL 

yarbay kmdı: 
- Teknik ~· lral~ 

der göründüğiinü.z BilAblar ..,._ 
ren~& stAlılar mıdır •• 

Diye mtihzalı bir saal daha 
fırlattı. 

Estonyalr yeni sillh telmf 
hnkkmda ~erin vukufunu g~r
mive karar vermiş ola.cak ki g,,. 
rip bir hrzla içini ~: 

- Esrarengb: ~ hah
"'"en vok!_ 
D~. -
Fıı.kat ~ugfuı artan ~.I 

fevka: de tedbirler almo.k :nmona. 
alllhlan pek hcrt ı,.t bllmiyurl nın ecldtaını söylemı,ur. 
,icat edllrnlt olan busOnkü aJIAhla Runcll ~imdi aulhun tontro!D 
rta cıolıu taıırruz silahlandır. Mil - lcfn yapılacak olan afl..UI blr ha.. 
uado ederaenil bunları bir 6~den rekeUn harp ronruı denesi zarfın.. 
ıeçlreylm. O •ok•l bana Juık Yerip da faıla bir ıukutı mani olacalıae 
•erfJcmlyeceftlnl dnha iyi takdir e.. IUmadını irade etmfşUr. 
denfnil mubterenı J:arbayf Ruzvclt, 30 Haziran 19'3 te ~ 

YarbaJ', g.tonyalı kJmyaserfa bu ten maıı pyrt8afl hUkQ. 
JMsekleıs slldttl Cizerine erakls met gelirin! 17.8!i2.000.000 TO maııı 
IOl'du: raflan 58.928.000.000 olarak tah. 

_ Fakat. dedi. Hangi taarruı st. c-.ln etın te ve bu ID8l!r8.fle.rm 
JAhlanndan bııhıettllioid bir tllrIC. !52.786.000.000 u mll.lJ mlldafAaya 
antıynmıyorum! t.Aluılı edileceğfnl 8aylemcktcdlr. 
' - Müsaade bayunınm da a6yU.. Ctlmhurre!l!1, maUye kanunu eaam 
,.nımı ücrmdea cibaYCt edilcc:k olan 

- Bu1t1run, Yleytn. ve?'gllerin 7.000.000.000 dolara ba-
!&Ua ettiJinlı Bibi bOyDt aIMıl· 1iğ olan mubnmmen m5ktarmı n 

~Ue '6yli7CCCAlntı Jeyla elbette ıan tt:tberc abrak bu sene için 
~ıymetlnl ladlr ederiz! B'lyrl blltçe açığım 85 milyar 

Eatonrah PYel ciddi bir t vırla: 541.000.000 ve 30 baı.ira!l 1943 ta.. 
- Söylemek alcdlnim yeni allAh rihlnde düyunu umumfyey:l 110 mit. 

lır, alzin de folmJerlnl ı,itU#}nl.1 !Ay 421.000.000 tabıntn etmektedir. 
ılllhlar: Nıkll1e tayyareleri, pli 'Baamm h118W'll t.oplant"15Jnıd3 Ruz.. 
n&rJer, torpil tayyareler(, ucan velt. yukank1 bütçenin dllnya tari· 
tanklar ralan! Faklll bunlu Juıkkın blnde yilluı blllçc olduğunu 
d bıarr;.:ı kablUyetlerl bakımın - ve Amerltnn de'V1ct nıemur.Innıun 
dan esa h fikir uhlbf oimak 16 • bu bütçeyi Almanyıuun seneli\: 
ııını b mnsr&flanna nazaran tcltri-

Jş badn ft aa'fçerliife inUkal ~ • ben bir m 11 fazla tahmin ctti}ılc. 
tnh• olduöU f'1n ,..r~y da. dddllct 

1 
ritı1 ei5yJ~. Yukandt. zlkttdi· 

mt11ti. len bUtUn re.ta:m·~. do' ır llr<r.1ıc 
LDnıomt l ~ 
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tstanbul ilkokullarında okuvan voksul rocuklı-rn 
vardım ce ivetlerl birli<7i ana nizamnamesi: 

l - lstanbulda il': mckteplerd- oi-.uyan yokırut çocuk r yudrm mak. 
ııadlyle ku.nılmu" olan (İstanbul m~ o m ll mıda okuyan ~oka-.ıl <;oeuk ara 
~ım cıemiyetlcrı b!rıtğf) c_mıycU r l•nnununıın 7 nc.1 maddem.ne tevfikst 
&ralannda bu na nızamıı3me lıukünıl"rl C::ı.lrc«to1;: b':- birlik t e :.t ı ~~1e. 

~-
2 - Birli ruı dı. d t~cbul ı. ı okullarında okuyan l o' .ıl r;>cuı,ıara 

yardım C<lıntyctlcrl birliği) dir. Merkez ; Cüml!urly t H l { Partuıi 
tırtanbul VUO.ydl ml"rk zlnd t.1!.heis edi!P.n dairede kQJndir. 

3 - Birliğin maksadı: 

A) 18tn.nbul vil&yeU dahilinde ılk u1eklcplorde olru:, a.:ı yo ~ul çocukla. 
ra yardım maksacWc kunrlaıu~ buluna.n cemtyeUerin faallyet.lnl tanı:1m Ue 
tıo eıemlyeUer tarafından yapılan yardım ve bimayelerln çoğaltııınaııma ve 
.tevziDJno ve ilk mekteplerde gıduız, gi}1mıtlz ve kitapsız çocult ı.:a.t.mams.. 

anı temin !Çin oomlyeUertn faaUyeUn! daha semereli ~klllcrdo ~ et;. 
ttrmlyo <:.al~mak ve d!ğ1:;r hayrr ccmtyctlertntn bu buııu ta.ki YQrdnnJanm 
a.benklcştlrmeyo uğraşmak. 

B) muhitte yokaul çocuklarm gıda. gıyım. ve kitap ihtiyacı hakmımdaıı 
korunmaıan zihniyetini ynynıak ve köklc~Urmek için lcabedC?l me~de bu 
lumnak \"e bu hususta mllııasip görecet1 çarelere başvunncdt. 

4 - Birliğin tqkllMı, bir11k idare heyeti ~ blrtili teşkil ctmi§ olıan 
c.emlyeUcrden tbarcttlr. 

5 - Birlik fdıı.ro heyoU: Cilmhurlyet Halk Parti • tet nbul \' J/A.yeı. ıda.re 

hfı;Fctinden seçilecek bir zatm rly&setJ ııltmda: 
latnnbul Maıırlf MüdUrti, 
Kızılay lsta.nbuJ mümesslli veya ı;cçıx:c~ bir za.t, 
Çocuk Esirgeme Kurumu \ili.yet idare heyetinden seçiiee1?:~ bir ut, 
Blrlıt; umum1 hcyeU toplantıısmda. seçfl\?C"'k ilı'; e:tttan ibaret oım V 

tbııere ~ edl kl{ıidcn müte§ekldldlr. 
Maarif MildllrQ ikinci reislik vazifesini t.Ca cdur. 
Birlik !darc heyeti, azam a.rasmd:ın bir mu.hasip, bir \ieznedar ve blr 

~tıp seçer. Birlik idare beyeU kararla:rmm tnf82:1 ?O blrli!ftn tem.ırlH refa 
bulunmııdığı zamanlar ikinci reis tarafından fcnı. oıunııl'. 
6 - Birlik ldnro heyeti en az ayda. lkl defa topıan•r. Mllzakerelcrt ret• 

veyn rel8 vekili Jdaro cdCT'. İttihaz edilen kararlar b!r dctt.crc yazılarak altı 
içtlmad ba1.ll" bulu.nan aza ltıra!mdıı.n imzalanır. 

Bırllk idare heyeti: 
Bir ııııa ntr.amnAtnC mueibinco birllto it ,'8Zi{clerı üa cdor. B.rti.,ı 

t.qkiJ eden cemlyeUerin nlzanuıametcrlnde yazılı ve b1rUk idare bcyeU 1-;a. 
nrtylc bağıanmaSJ icabedcn hususlar hakkında karar ltUlmz eyter. B'rUğ1 
fqkU eden C<?mlyetıcrtn blltçdertni tetkik ile nizamnamelerine bu-hl~ n!. 
r&amnamc81n uygun olanlaruu doğrudan doğrunya ve olmıyaları ta.dil eu. 
:ret:lyle tn.ed1k eyler. CcmlyeUcrtn yardım rııalfyeUerinl tetkik Te müra.knbc 
De bu husu"a JlizuDl göreceği malQIW\t ve hesaplan tni p eder ve cemiyet 
!darc heycuerıno t.nllmat ''erir. Birlik idare heyeti ilzam fahrt o!anık va.Ette 
I!' ederler. 

7 - Birllgin "iııridatı: Hllknıi ... c ııa.ldki şallIBla.r ta.rllfuıdan yapılacak 
her nevi yardım, teberrU ve bağı§laiualarl& blrUğt fe§kn eden cem!yotıerm 
bizanuıameıertne g5re birlik hfsseat olarak tetrfü edecekleri meballğden ve 
tıa.ıo. mQ.samere \"O gezinti ve bu gibi t.enebbUslerın bnsıtatmda.n ve ıcanun 
~ ni.zamlarn uygun olarak birlik t.a:ralrndan toplanacak meballğden 

ibarettir. 
- Blrl n ml hey 1 tcşkn eden her ccmlyetin umum1 

yetinde birlik umumi heycUn c:.sııfJ olarak ıııeçtıecek Uç mtta.n tba. 
ret oıan murahhıı.slarm fçtlmalle tqekkQJ eder. 

lçtlmalarm yeri, gilnll ve ısaati en u blr hafta enellnden gıuı:ct.c ne 
Ul.a cdllir v ınUmessillere davetiye ile bllcllrlUr. 

Birliği tqldl eden cemlycUeriD 83.yt.mıa g6re ~ilmf§ olan mura.hha& 
:ıarm yansından bir fazJ::ısnun huzuru baltnde bi.r1lk umumt heyeti lc;Uma.ı 

ıır ve m11za.kercyc ~l&nır. nk lçtlm&da bQ ntsa.p basıl olmadığı tak,. 
dlrde mUtealdı> toplanb &il.nünden nıtı.meailler yine gazete fle na.o edUmek 
ve davetiye gönderilmek sureUyte haberdar edlltr. 

Muayyen ntsap aranma'luılzm umw:aı bcygt açılır ve müırakueyo ba.§l:ı. 
mr. J3irt!k umum! lıeyctlnl birlik idare heyett nııa veya rcls ftkW açar. 
Bfrllğt teşkil den mtımcssiller içinden bir reis, bir fkind refu ve iki kA.Up 
~. Umumi heyet mtl7.akeı"elcrlnl Udiıc1 rc1s veya rels veklll idare eder. 

KAt!pler zabıt \"e yazı l§lertnı yaparlar. Umum! heyet birlik idare be. 
tinin bir scncllk mcsalııine Ye birliği tqkll eden eemtyetıertn btr aenellk 

faaliyetine nlt raporunu ve pl~u Te heaap mllfeltl§2erl raporunu tet.. 
kik ve tas,; p cylcdif;i tııkd ldnre heyetini tbnı. e3"1er. BtrU& bCltçesfni 
tetkik ı-e tasdik eder. 

Bırllk ld..'U"e beyotine Uç a.ııu ... -c w; yedek a.r.n De iki hesap müfet~l ın. 
tilıap c~ıcr. B!.rllği teşkil eden ccnı\yeUerin yardım fııaliyetlcrtne ıı.it e.s:uı 
ıan tc bit ile ruznanıede bulunan \"ey& mUm~mer tarafuıdaıı dermeyan 
edilen husu ıan tetkik ve mlb:akere eder ve karar& bııgııı.r. Zabıt ve karar. 
tar reis. ikinci reis ve kAUplf!l" tarai'mdan imzatanrr. Birlll~ idare beyeU z:ı.. 
btt ve kararlan saklar ve suretlcrinl bırliğl te~kll eden cemiyetlerin ldart' 
kycUne tcbllğ eder. MUnıes:Jillerc aynca ubrt T"e nrar 8\lreU tebllt edilmez. 

9 - Birlik idare heyeti; blrllk işlerinin idare ve lcruı için zanırct 
ördüğü takdirde birlik varldntmdaıı yllı;de onunu tec:av\lz etmeroelt üzı::. 

:re ücret ve mıı.sraf verebilir. B!rtik idare heyeti bU'l!Ain m&k.tıaUan dahi 
linde lcnwnı ıtlzumlu veyn faydalı gördllğil huaıslar tçiu birliği teşkil edcft 
ecmtyctıerin azs.mnrn veya aı:a. oıınıytı.n za.tıarm i~tlraldy1~ encll:nenler 
~kil <ıdcbU!r. 

10 - Blrllk: mcr6czinde 000) Ura.dan fe.::ıa pıı.r& bulWlduruta.maz. 
!>aranın f. 7Jası milli bankalardan birinde açılacaıı: fa.iz!t b!r hesaba yatmlır. 

11 - E\'Velce teşkil edilmlıj olAn (İstanbul Uk okul <;oc:uklanı:ıa yar. 
omı b rl!&'ine) si~ biltımuın hak Te ncibeler ve m&Ua.r bu kere t.eşkU edi
'lell (İ6tanbul Dk okul!nrmda okuyan yoksul i;OCukte:ra yai"dnn cemlyctıcrl 
b'.r:llği> ne devrolunacaktır. 

Muvakkat madde - .A!l3. nJzanınamcmn be)lllCf mndde .. 1 mucLblncc 
b?rlik umunıi heyetince btrllk td&re beyeUl'dıl lnUhap ve ~kiline kadar 
birinci Bı?no için birlik idare hcyetin!n C. H. P. l..~nlNJ. vtuı.yet 1daro b• 
yeti azasından Boy Hamid OngUDllU :re1e n Mu.nt U:OdUrll Bay Tevfik 
l{Ut tklnd rcıe Gılmak Uzere K.ıulaY tet&Abul müı:nea6\ı\ adına. Awkıı.t Atıf 
Ödlll, Çocuk F.l!irgemc Kurumu t.ta.nbııl 'filA7eU td:ıre beycU ı~ rela! 
:ronın·yet Sandığı MOdUril Rc§lt Çavdar ite Profeaör ~ubtQ tnhaı:ı, Bay 
lla11d Y~lu ve Asaf'd&n ibaret olarak tnfk11 ve Anlirat Vamt ile ı.:a. 
ıSe)e tCccarı ve mcnaucat fabrikası sahibi M~ yedek ualıklara, Medhl 

e lmar Bnnk&.."'I lfüdfirO Celil 1ıessp ınilfett~lllttertnc 1ntiha.p oıwmu,.. 
rdır. 

atanbul ilkokullarında okuvan volaul rocuklara 
vardım cemivetleri birlit7i ana nizamnamesine 

"lave olunan maddeler: 
12 - .Birlik ana nluunnamel!hıe ait tadn kararlan btrliğl tc§kil eden 

~lyctıcr mumess!ltcrlııln n.rrandan faZluı h&.mr bulunmak ~yle tc;ı.. 
nan umum! heyet fçüm:ı.mda. mevcudun üçte Sk! ekseriyeti De 'Yenlebllir, 

l.! - l•"esih haJlnoo birli~ uı.a.th.rr ~O Hlllt.eTine devir ve teıo
Hrrı olunn.cakt.tr. 

Cemty Un adI: !st.anbal İlk otrttlıt!IM'1•ıia o~ruy..n ;)'Olltıel çocı.kta:ıı yar. 
dnn cıem.lycUert birliği. 

M«kezi: t tmı'bo.ı. C ğnloğlnıı~a ~ Ha.ık l"'arlıM Yl.1 ;sı:t :ner. 
ı..o:ı b!namnd."I 

İdare he~ U: B&.31 H mid O u~1 (Ual'llıeqltt; J~b\y,_t 1'\ııklüleal Ot .. 
'lc:M1) lkamctgtı.bı: l'"lndıklı Mo!ta'baJU'I ıa ~. 

Bay Tevfik Kut (lr.z.nbul Jılaarif lıltımk1l) 
lkametg{llıı: tUleymaniye ff~& ~ lieb"&Jiuk\ı u 2S No. 
Bay ~t Çavdar lİat&nbul Emnirct Sllndığı Xlldllril) 
fkametglhı: ht.. LAlcli Kocaragrp sokak ~t Bey Apt. 5 No 
Bay ZUht11 lnhan (Yllbek 1ktuat ye Ticaret Kek. PmfeııOrtl) 
tkrunetgibı: Ku.zltoprak Bağdat cadd.-l 111 No. h ~-
Bay Atıf Odill (Anıkat latanhul Umuııı1 )ı[~ tmtmi 
lknmetgOJıı: bt. A.fırefmdi Cd. ~e Hl\n l No. 
Bay A. Halid Yq3~lu -(hıt. A!tftn Ot!. U No. lu111et H ı;d \;;:Q. 

ınpbanes1 sahlbi) 
lk metgüı: Nl§ant.qı Vıa1Wooeğı w 4 M9. 
B3y .A f tJbey t&lbık Bilocllc ~) 

l~ı..,Alu: İAWlliU ~ ~.....,. 0-.r ..\~ fi -'"· 

... .... ........,,. 

}' enr t:. sert~: 

ile Sabah ööle ve Akşam 
Her yemekten sonra gÜD de 3 defa muntazaman dişlerinizi fıçalayınız 

hlA:w AnsU.lopcalsi - lalim .. ".& 
l!!lklopedl..!i'nin 7. dlz'tl ~tır. Bu 
:!a!i?tUJUn siklet merkczlni Ara.bista.n 
madd et t .!'İ\il ctmekt.ed.lr. Ara.td8t.a.D 
Co&'nılyası, Ta.rih.l, Edebiyat ve kilJ· 
tüı1l bakkmdaki mnlüma.t, b1r GOk :re
ni t&blh ve ilAveler ne mon~ 
luı.Utı gcUnlmi§tir. 19 ve 20 fnci &Sa'· 

larda .A rablstan Tarihi Josmı, Rauf 
Alllnet Hotınli tan!.fmdan yeniden ya· 
Zllnıl§trr. A'ra!., .Arafat madderl de 
tevs1 edilml§tlr. Keza. Arabkir ve .A
ra.a, Pro!. Besim Darkot ta.ra.fmdaıı 

yeD!d n kaleme alınml§ ve Prof ZekJ 
Velldi Toga.o İSlAm tmmbolarmd:ı. A
r&3 Jıa.kkındakı bUtUn malümnt.ı bir 
araya scUrerek bu tarlbl nebrln ~ 
yet &la.knb:ıh§ bir tarlhÇ(!.Sini vttcuck 
getinnlşUr. PapyckU§eyc bamtml§ A. I 
rap ya.zısmm muhtellt dev:lrleroeki 
tekAmülünU sG-..tcren on 1echt.ı. da il!ve 
edilmtştlr. 1lk cildi taaı.ıımlan.a.cak o
lan bu değP.rU eaerl tavsiye ederlz. 
Ua.ıırif Vekilliği Yaymcvkrtndc ve bU 
tiln l<itap<;;rla.rıi& bulunur. 'Fiyatı l 
Um. 

• .~~~.~~ .. ~~~~~~ ·~ ~~~~..t·~~ ~~ ~~~~~~~ .. ~~~ * ~~~~~ 

lST A.N8UL 

1 
BELEDiYESi 

ŞEHiR 

TiYATROSU 
'l'EPEBAŞJ 

DIBA.'\I IUbHINUA 
Üş&m 'ro.SO da 

O KADIN 
btiklil.I vaddeıdnde 

KOMEDi KISMINDA 
Akşam 20 ::o da: 

OYUN lÇlNDE OYUN 

Y e§İlayın müsameresi 
13 i1dnc.l:kfı.nun salı a.k~.ım EJ.aat 

21 <le Çernhcrlita.5 ·ncm~cnnda 
Milnir Nurettin, Şehir Tiyatrosu ve 
Nasit ÖZC3DID ~ira.kilc fevka.IA.cle 
b1r milsamcl'c h~l:ınmıştır. 

Davetiyeler her giln cemiyetin 
s:rk~ideki mrekezindeıı \'El sine· 
ma gişesinden alm::ıbilir. 

Hiç bir maddi menfaat gözetme
den bu müsa.nıeremizc iştirak eden 
bütUn sa.n~tkıirlara ~mdidon te
şekkür ederiz. 

Sulta.nah.met Birinci ımpı hukuk 

hA.klmliğlndcn: 

942/167 
Davacı Hn.153n Uz: ta.ratızıdıı.n da.va.. 

Iıl&r, A'YŞJ Mcdlh8. va.r1s1 Mı,ıammor ve 
H~tdye, vo Edip ve Hazlnc ı:nuha.ke. 
mat mUdürlüğU ile 'Üsküdn.rda lbsam. 
ye ma.b&ltcmndc Alt sokakta 96 sa
~'llı ha.nede,. ScMr, t!tet., ~ec::aU. Fa.. 
zıı Cemal, Fethi, 'Fus.t, Rahmi. Fe.. 
rfde V"C Emlne Mtıhlif.O aleyhlerine .. rµ. 
yia.n mutaııa.mt' olduktan A.ksara.yda 
bebey-m:ıb.allesinde UıkılA.p sokağm.. 

da 15 No. ıı arsa.ıım §Uyuunun izalesi 
zı:mnmda ikame olunan davadan do. 
,ayı davalılardan Oaküdarda 1b.sani • 
ye !llBlıa.lleslnde inkılftp sok&ğmda 96 
No. d:t. mukim ve yukarda isimleri ya.. 
zılı Dnhıalara. gönderilen da.va ar~. 

bal!, kendilerinin gösterilen ~i ÇL 

kıp gitUkler1 müvezzii ta.ratmd&D be. 
:ı;an edilmesi Uıerine ikame~ • 
nın ta.lı'kik! için za.brl.ııya yo.z:ıtan t~ 
kereye ~eriten cevn.bda. da., nerede ol. 
duklım blllnemcdiği bildirllmi§ ve 
mahkemece 15 gUn müddetle da.va ar. 
zı:halinin na.nen t.eb'lğlnc \O muhakc. 
menin de S0.1.942 cuma. gOnU sııat lO 
ne. talikine karar verllmiıı olduğun • 
dan o gUn ve o saatte mahkemı:ue 

tıiızat ... ey:a bllvr.ka..ıc haZır buluoma.. 
dıkları takiiir•fo muhakemelerinin ı;r. 
ysblarmda icra kılmaca~ı: U!n olunur. 

' 

latanbul Defterdarlığından: 
Milkellefin a«}I 
ve EOyadı 

Mob!: 'Macar 

Mahalle sokak 
kapı No. ~r 

)i tr h Kez:ınç Buhran ~anı 

Ysref ~ 
Yanl Va.sllatos 

Agop Çiml 
M'isbahatUn 
Mlsbabattin 
,~uda.la.ki 

'rrı.hSin KIZttçakın 

1\{olz. Bayar 
Mo!z Bayar 
Mfbaı flbaJyan 

Bodros 

Diş tablb> 

Kasap 
Tuhafiyeci 

Mlınal' 

Saat tamlrc1 
Saat tn.mtrct 
B8.sleı 

Elekt.rikcl 
Tem 
Terzi 
Demirci 
Moznylkçi 

A\'nlm Fran ıs l~undura. tamircisi 

" .. .. 
Kadri Kundtmicıoğlu 
Mehmet Yalçın 
Yako Kohen 
Hristo Yordanldi:ı 

Yascf , ava.ryako 

Mimar 

Doktor 

B. Zade Ok~mmıa 

Frej han 6 No. 
az. Olq;umusa. JOl No 
Şablrulu lstıkm cadd eı &.;, 
A.Cam.l Aslan H. 3/ S :r-;o. 
B.Zsde Okçumusa ifV2 Nt1. 

.. 
BZ. ., ~.J 

B.Z. bacı Ali l i 
B.Z. Okçurnu:ıa 41 
B.Z. Okçumusı 41 
A.C. Samus 15 
A.C. Kel>:?ct J2.14 
Şa.l:ıkulu Gslıpd"d 1'12 N. 

• 110 
., , llU 

,, bostan 27/I 

,, Er!dııılıart' 2rı 
Emekyeme.z 12 
B z. :Mincrvc han 

5/48 
,. Nazıre n;>artınıa•ı 

18 No. 

H•ynn Karaka Kah e ve t.Utünciı ., Bereket.han 

Molz Kohc:ı 

Ncs1m Bahar 
Sa.muadis 
Dimltrl 
Yako .Alfandarc 
İımk Yasef • 

Kundura tamircisi 

altı 

,, Şair Zıya. 
.. Erk!ııı.lıarp 13 
,, Hocaali Z 
Şabl~uıu ~ 1 
.. Tıma..ı:cr ~ 

18{1 

720 
150 

i 
~s 

~ 

4 

il 

' 235 

7,18 1.-H 
1-1,24, ~ 
ll ,SS 2.;r. 
a,so .ıs 

5.~ t,06 
!..'1.).00• 4,Ql 

1,21 ,.2{ 5.2': 
2:5.20 5,1)4 

l<l.02 2,80 
l~.74' 

1,68 
,7 

1,01 
ZT,26 
11,oT 

9,91 

lS,99 

a,715 
.u 
.16 
,20 

4.86 
2,21 
l.9S 

ıs 5,72 
i0,50 17,2:? 

mnrf 
(j tP,61l 

4,23 
:J60 34,70 
72 7,93 
oo 2,:m 
5 ~70 

2.45 

ô,%{ 

,S5 
6,9{ 
1,59 

,5ı 

.!}( 

Ya.nl RodakD ki 
Hamit Şalı 

Marangoz 
Marangoz 
Kasap 
Hallar. 

MWıendi:s 617/2 
B.Z. Serıpiytt ha.n S/40 

B.Z. Okçumusa. 65 

mu! 2 ~.92 9.3S 

N' eeati Danı. 
Çantacı 

Teni 
Hrlatoroooe; Dökmecı 

Cevat Kabe:n Manav 
.:!i"'krem Yornlnıaz Dökmeci 

Salt Sıd4ık Oi"lU 
Salt Sıddıl~ oğlu 

oımı-ı; -ve Dela§Or c;wcı 

Bedros Klroğlu Mozayikçl 
Herma.n Piatner Fabrika mümessıll 
Anc.stt Yofurtoğlu Mobilyacı 

Mustafa;- e Apostol Tabelllcı 

Mustafa v" Apostol Tabelacı 
tsman Tmtt.y l3er'bt.."'1" 

Aleksandtr lifrlııtıdıs Sobact 

Hınn~t Do!tal Sa bun imal! 

A.C. üatübllcüler 25 ·o 

A.C. Ten;a.n.e 187 
,, Yelkenciler B 
,, 15 
Ma\ia.ra,cıla.r 2~/2i 

Maka.racılar 25.2'i 

.A:.. C!. Ke~'12 
A.C. kebeei 126H 
B.Z. DanUp H. 3/25 
,. Kuledlbl 34/ .~ 

.. 141~8/1 

., Okgumusa. 109 No. 

.. Okı;umusa. ıro No. 
A o. '1'e?'3ane ı ~c::ıı 

B.Z. Hazara n 2tı 

A.C, YuStJ.fyao H. 

~70,50 63,44 
122.~o so,oo 

00 8,32 

6~ 

~fi 

• 5 
-2~ 

00 

267,75 
-d5 

lOO 

S :.!1' 
ö,6f.> 

13,00 
ı:n 

5,55 

~.S2 
13,50 
12, 
Ha:n 

12,iO 
6,01 
J,86 

1,65 
l,32 
2.70 
~5 
ı.u 

16,06 
2,70 
ı,ro 

,31 
Ksza.naı,; 

2,18 0,44: 
JS0,50 

130,50 30,57 6,11 
,74 45 3,9S 

,7 
iiO 60,04 12,01 

3,09 Ha'lrı 

1,H: 

F:G. Senesi 

az.ç,: 
~ 

l\89 
~(I 

:9(-0 

9i0 
93!) 

6,21() 9(0 

a,.so oto 
9{0 

,42 oro 
,10 oto 

9S!l 
~ 

a:39 
2,4.S 940 

.. 75 °'° 
~.'iô l){J 

,61 9H 

09 90 

2.11 941 
8,M 940 
l,98 941) 

.6l5 04-0 
l.17 nıo 

23,4:6 94-0 
:.Jl,73 Ml 

7,51 Hl 
2,32 941 
l,12 00 
3,33 MI 
:l,.37 941 

·~ 94() 
l,39 941J 

'il-0.15 DU 
6,76 941 

H,4.0 03'7 

Vağı.ı~k Rtuıkı ve :rcııtıan1 B.Z.. Yusufynn II 4. G,51 ,tSS 93S 
Hnmit Berber A.C. Yenıknpı 8'1 r.6 !>,21 ı,nı. Bnhra.n ~ 94-0 

Kuıekapı maliye §Ubesi wllkellefie rinden oiup yukarda. adı ve !\f ,.c tlc:ı. ıetgfı.lı adrcslen yazılı mftkelle.flcrin 
terki tiearetlo ycnt a.dreslerln1 b:ldlr mcmlş ve tcbcllugc .. ~t.~hlyctll b.r kimse ı;östermemiş ve yapılan &'f'U.§tırma. 
da bulun.amam!§ olduklarmd.s.n b.iz:alarmcl:ı gösterilen ;)"llllira. it vcrgUcrib:ı.vl lhb:ı:rnamc '\'C kal:3J1Ç it.bıuıı h--u 
mlııyonu ve temyiz komisyonu karar ııı.rmın b.zzat ko.;ndilcrlne tcv<lli mUm klln oln~a~rr. 

Ke:s'fiyct 3692 aayılı kanunun lO ve ll tncı m ddcterlnc tcvfikn.n tebliğ yer.ne getmf!lt ur.ere ilAn oıuıwr. 
(119) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 3-1-1942 vaziyeti 
A K T t F . ..... ...... P A S i F. 

Kasa : 
Altın: S:ıfi kltogr uı ı 

Banknot 
Ufaklık 

Duhildckı Mnhstı\rlcr: 

Hılriı;teki Mubıtblrler: 

. . 

Attın: Safi Kllogra.'U s.uı.~ 

Altma tabv:IU l.abll gerbc3t Döv. 
DJğcr dötizlcr ~e Eorç.lu killrin~ 
bakiyeleri 

H&ilıı ' labviOeri. 
DerUht. edilen cVTalo nakııl~ e 
karvıııfiı 

KanutıU1l S.-- m c. ma.due.erlııe 

tevfikan Hazine t.araflndatı nkl 
tt"dly-.ıt 

seııı!>ilat Oıurlııut: 

11csri enet.ter 

( 

' ... 
' 

B -

r.sttam \ C :fehl"ilAt ~H: 
Deruhte edilen evrakı nek. 
diyenlıı karıılığı esham ~ 

• tabvilAt (!t!b· kıymetle) • 
ScrbC!t c batn ve tabvtıat • 

.\\-anslar: 
Altm ~e dövtz ~rmc ava°"' 
TabvflAt Uzcrine avaruı 
Haz!nCl e kısa \"aclell &WWI 
Ha~cye &SSO No. lu kanuna OOle 
açılan altın karşılıklı m·am 
R"'8!0da r 1 ıu- . . 

lOI, tUl."M.J.5' 
tl.IS'T.499,68 

Uutl,80 

1U'ilf..M7,90 --

Scnıı.ıı.; c: 
ihtiyat Aı..!;'t'" 

Adi ve fcvkalfıii~ 
l lf.1'14.~.87 Huroal . . 7.ll'>:!.019,1t 

6.000.000.-

311 .857,88 

lN.!'i~.•~.-

rcd:tvuldeki Ba rtJ..ııntııı.r: 
Deruhte ~dilen ev r kı o&l(di> c 
Kanunun 6-S iLCi maddeıen.ne 

tevfikan Haz'n~ t•r:ı.fıııdan \'2kl 
tediyat 
Deruhte edilen Cl r kı cakd ! e 
bak!yeBI 
Karşı.tığı ıamaıneo cıtro u ar.ak 
u:ıvcten tedavWe \ ~dilen 
Reeskont ınut·ııb i \ftec ~da. 
\1llo vazedften 
H82.inCYC )-&pli T .. 1 · ·~ r tl·.Jı 
nv&DS nıu!mblll 890~ :.;.,, ı; kaou11 
muctblne llA\'cteo t ı 0 ..-u \'1l. 
zctf!!Ctı . . 

1" • H.6.>8,-

ı 7 .ooo.ıwıo.-

:jOtMS•f.l'5S.39 ~\ UU.\ 1 : 

11lrk Llr.\!St ' . 8 l.1 l ,5'50.Nl 
Altm: S:ıft ı..:ııo"'rcuu 8n.ır,o ı .ısa.m,os 

3850 No. lıı Kıımuu gnrc: batlu le ------
~tlııu 2,-an umkabrı teuu ulu. 
lllNI altıe:ılsr: 

san Kflogr:ım ~.:;J;_. ı ı;:rn 

Döviz Taa.'1büdaLı: --- ---.. 
Altm.:ı. tahvili kabil döm er 
Diğer d1Mz!er ,; e ttl!ıc ıktı k u. 
riııg bakiyeler! 
!lfuh~IH 

-.-


