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Müstahsil için 
1 

Ye i Kararlar ıl 
i 1 

Ege Tütün Piyasasında Müdahale 1 

Mübayaası Yapllabilmesi için 1 

.~~~~!~~~-~ti':!.~'~!~. 1 
mutahsil lehine mühım kararlar almıştır. Piyasa 12 .lkinci· ; 
kAn~ .aeılacaktı.r. Ziraat Bankasının iştirakiyle yerli ürün- E 

1 
ler fPı:ketı Eıe ımntakasında müc!ahale 1:!1~.b~vaası icin on mil· j 
YOA lira tırhsisat koymuştur. Luzum li(orulurse mübavaat hac • 
mi J(enişletileeektir. Milli konmın-a kanuınuna istinanen Elle i 

1 mmtakasmn m~telif istihsaJ merkezlermdeki dönüm randı - i 
i manlan ve kalıt.e farklan ~özönünde tutularak as~ari müba· i 
! nat fiyatlan teebit edilecektir. Bu haberler müstahsili sevin- ! 
ldirıniştlr. i 
----------------·-··-· -·-·-····-... -! 

Almanlar Şark 
Cephesinde 
Taarruz Pl6nını 
Bıraldllar 

Almanlarm prk cephesinde hare
kMı durdurmalannın ba&llca sebe
bi, Jloskova cephesinde çok büyük 
Jtaıyıplar vermif ve hayli yıpran
.... olmalandtr. Bu vaziyette cep
hede sıfır altı fO derecede konak· 
la7an ordu7u gerilerde muhafazalı 
müdafaa hatlarlna çekerek ilkba- j 
han orada beklemeleri daha akla 
)'alan ~or. 1 
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GULEn GözLER nıllft.Jtlli 
AOrft&n 

No. 24 
- Bab;;ım bizi seyrediyor. 
Saliha başını kaldırdı. Kendilerine 
lgm dal&ın bakan Kemali aellm -
dı: 
- Sabah şerifler hayırlar olsun 

• mal bey. 
Genç adam halt ile malrabele et

Saliha bir akşam evvelki mesele 
çoktan unutmuş, şimdi Kemale 

rşı kalbinde yalnız merhamet nr. 
- Hava ne güzel değil mi? 
- Evet. çok güzel. 
- Nasıl oldu da bugün evdesiniz? 
- Bu&ün pazar. 
- Affedersiniz, dalgınlık. 
Saliha kendisini elinden süı·ükli 

Yazan: MEHMET ABUT 

boynunua sanbmitı. Bir teJ' eöyle -
mek için dudaklan açıldı. Nazarları 
senç çocuğun sözlerine dikilmit. Git
tikçe büyüyordu.. Yutkundu. Göğsü 
ıık sık inip çıkıyor ıözleri yavaş ya
vaş küçülüyordu. İki damla yaş ya
naklanndan sllzfllda 

Suavi, onu hala · kollarının arasın
da sımsıkı tutuyordu. 

Ateşli bir sesle sayıklıyordu: 
- Sisi seviyorum, sizi seviyorum 

başka lılç bir şey bildiiim yok. Hiç 
bir şey gördüğüm yok. Yalnıs siz 
Saliha, yüzüme öyle bakmaym ben-

~POR 

ln9iliz Futbol 
Takımı Dün 
İstanbula Geldi 

İngiliz profesyonel muhtclitl dünkü 
trenle Ankaradan şehrimize gelmiştit 

y n çocuiu t~kip etti. 
Gülçin babaaına sesleniyordu: 

den nefret ediyorsunuz öyle ıni? Hal 
- buki ben sizin için çrldmyoruml 

Gepç kadrn son bir çırpınııtan 
ııor.ra Suavini nkollanndan ayrıldı. 
Titrhen dudaklan: "Küstah!., demek 
için açddı, fakat sesi çıkmadı. Sua
vinin şaşkın nazarları altında eve 
doğru lı:oştu. Gülçin sesleniyor: 

Dün eehrimise gelen Milli Müdafaa ve Maarif Vekilleri Köprüde kendisini ı Cırmartesf ciinü Galatasarayla Pazarada Fenerle birer maç yapmak üzere 
kar11la:ran vali ve 6rfi idare komutanı Korgeneral Sabit Noyan ile görüşüyor Dün Ankaradan ıehrimiıe selen İngiliz profesyonel muhtelit taltrmı 

Misafir futbold ileri hamil bulunnn 
katar saat 14,10 da Haydarpa;ıaya gel
nıfş ve Garda kalabalık bir sporcu 
kiltlesi tarafından istikbal edilmiştir. 
karşrlayıcılar :ırasında bölge direktöriı 
Feridun Dirimtekin, Fenerbahçe ve 
Galatasaray idarecileri, muhtelif te
şeküllere mensup sporcular, gazeteci
ler ve .futbol meraklıları bulunU3'0rdu. 
Misafir futbolcülere Beden Terbiyesi 

- Baba sen de gelsene. Saklam
baç aynanz. 

Bahçenin arka taraflaı ına doirıı 
mlann arasına daldılar. 
- Haydi gözünü kapa! 
Saliha itirruı etti: 
- Hayır bu sefer ebe ıensJn. Gel 

ozünü bağlayayım! 
Boynundaki kırmızı (fular) ı çı

arttı, çocuian gözlerini bailadı. 
Gülçlıı Q&klarmı yere varu70r: 

- Saliha :ıhla neredesin? Ebe sen
din. Dentindenberi seni arıyorum ... 
. . . . . . . 

Milli Müdafaa, 1 B .. k Y b•I k . • 'H 1 t p· . 
MaarifVekilleri 1 ore apa 1 me lçmi am e ıvesı 

--o-- B .. k •1 .
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. • I ı Davaları 

ValilleBirlikteŞehirde 0f0 ÇI er Zln stıyor ar k f H-<>--. y .ı 
T tk.kl y t ı Vu u eyetı azwarı 

l 
teşkilatı, Fenerbahçe ve Galatasaray 
~lüpleri namtna ü_ç buket verilmiş ve 
Ingiliz sporcular, Is tanbula geçerek il kametlerine tııhsis edilen Tokathyan 
oteline gitmişlerdir. 

Profesyonel muhtelitf kafilesine ri
yaset eden M. Lory, Ankara intı.'bala
rını soran bir muharrlrimize 1111 be
yanatta bulunmuştur: 

- Çok sıktın &evşet Saliha abla. 
D yordu. 

Saliha bir çinarın arkasına gizle.n
eli. "Oidul,, diye aeılendi. Gülçin e
pey arandıktan sonra genç kadını gör 
dü. Sevinçten katıhrcaıına i\ilil70I' -
da. Saliha, yüzünü sözünü bvu•

Sofrada, kabil oldugu kadar neıteli 
&öriinmiye çalışıyor, Suavinin yilzil
ne hiç bakmıyordu Suavi biraz mah 
cup ve düşünceli görünüyordu. Be
bi:r<", yine mütece11iıı naı:arlarla etra
fı tetkik etmektedir. Gülçin, soru-
70rdu: 

- Kuzum SaUha abla nereye sak-

e ı er ap ı ar 
Milli Müdafaa Vekili Ali Rıza Ar

tunkal ve Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel diin şehr'.ımize gelmiş, Haydar
paşa istasyonunda Vali ve belediye 
reisi tarafından karşılanmışlardır. 

içinde Un Bulunmıyan Pastalara Müsaade 
Edi6p Edilemiyeceği Ankaradan Soruldu 

Tetkike Başlıyacak 
.. _ Ankarada, her türlfl tahıninle

r!mizin üstünde bir ııaınJnıiyet '919 hfis
nü kabul gördük. ~ 

Hamlet piyesinin temsilinden doğan sporcuların ve maçlarımıza l'(lksek 
karşıltkh hakaret davalarına dün de bir alAka gösteren baDdn spor mı)a.. 
birinci asllye ceza mahkesinde devam yfşından ve terbiyesinden hayrımlıkla 
edilmiştir. Duruşma birinci ağır ceza bahsedeceğim. Memleketini3ıdıa bu
mahkemesinde yapılmı~ır. 

turarak yere diz çöktü: 
- Haydi bakalnn bağla sözlerimi, 

aman Gntçin yavaş amma da ınktm, 
biç bir şeyler göremiyorum. 

Gülçin sıkı sıkı düiümledikten son 
a, evin bahçesine koıb&. 

Saliha doinıldu: 
- Oldu mu Gülçin? Gülçin. ıea 

versene. Amma da uzan ııaklaııdın. 
Oldu mu? 

Bu sırada el.inden birisi çekti. Pa
t bu Gtilçinin ellne benzemiyordu. 

ir erlı:ek eli... "Kimsiniz?,, Saliha 
özlerindeki balı çözmete uğra•ır -
en, diler tuYVetli bir el blleiinden 
uttu. Bilmedifi, ıönnedili bir 
ere doğru ıliriildeni10rdu. Anaızm 
endisinin yumuıak çimenler üzeri.a.
e olduğunu hissetti. 
- Böyle ıaka olmaz, bırakın göz
nmi açayım, Paşa siz misiniz? 
Vücudünde iki kuvvetli kolun taz

iki Yüzünde sıcak bir nefes ve 
ud~klarmda bir atet. Hayırt Bu ıer 
ın dudaklar kocasmın pörsük du -
klanna benzemiyordu; daha vahşi 
r puscnin altında titredi; başı dön 
1. Vücudü eriyecek gibi idi, çırpm
adan durdu. Mücadele edecek kuv

lanmıştın? 

Salihanrn renci penbelesti: 
- Sına sonra slSıterirlm dedi. 
Cocalı: Suaviyi ı,aret etti: 
- Ben aaklanmak için koşarken 

amcama raııeldlm. Beni limonluğa 
sakladı. Kapıyı da üııtilmclen kapamıı 
içeride kaldım. Sana o kadar ııeslen.
dim, duymadın mı Saliha abla? 

Saliha biraz sinirli: 
- Hayir Gülçin. 
- Yal Sonra ben pençereden at-

ladnn seni aradım, aradım. 
Behiye, alakadar: 
- Hangi pençereden atladın? 
- Limonlufun pençeroeıinden 
- Allah saklamış çocuğu, ya ca-

mekimn üstilne düşseydi Sen hiç 
büytimiyecekıin Suavi, çocuktan ne 
istedin? Hiç limonluğa kapatılır mı? 
Hep eski muzipsinl 

Hiisrn Paıa neşeli neseli ıüldü . 
Suavi ftiraz etti: 
- Bunda uzatacak bir şey yok. 

(Arkaaı var) 

1 RAl>VO 
BUGVNKÜ PROGRAM 

Maarif Vekili l>ğle i.lzeri vilayete !!el
mis ve vali ile bir müddet görüşmüş
tür Maarif Vekili, Milli Müdafaa Ve
kili. Artunkal ile birlikte öğleden son
ra sa:ıt 14 te tekrar vilayete gelmiş ve 
blr milddet valiyle görllşmUşlerdir. Ru 
görüşmelerden sonra Vekiller vali ile 
beraber şehrin muhtelif yerlerinde 
incelemeler yapmişlardır, 

ADLİYEDE 

Metresini Öldüren 
Kati&n Mahkemesi 
Bir müddet evvel Bahriyeli Sallm 

adıada biri mahk<lmiyetln! bitirip ha
pisıtaneden çıktığı ak15'm B:voğlunda 
bir barda eski metresiyle kırrş1laşmtş 
ve yanına çağlrmışbr. Mükerrem a
dndaki bu kadtn Salimi dinlememis 
ve Salim de tabancasını çıkarıp MU
kerreme ateş ederek onu 81dUrmUştUr. 

Buğday unundan börek ve pasta ya
pı1ması yasak edildikten sonra börek 
ve pasta fmnlarJ sadece simit, gevrek, 
galeta yapmaya başlamtşlardır. Bazr 
pastacılar pirinç unu. pat:ıtes, fındık, 
ceviz ve bndemi yumurta ak! ile ka
rl~lrarak pasta, biskilvl ve kek yap
makta, yumurta sansmı da lokantacı
lara satmaktadırlar., A!'ca;< bu şekil
de pasta yapı1masına Istanbulda göz 
yumulduğu halde Beyoğlunda miisaa
de edilmemektedir. Beyoğlu semti fi
!Tnc-,hın iaşe miidürlüj!üne p;iderek i
şi bildirmişler, iaşe mQdilrJnğü da pas 
ta yapma yasağının yalnız bultday u
nu için mi oldufunu Ticaret Vekale
tinden sormuştur. Fakat henü7. cevap 
f(elmediğl için Beyoğlundıı paRtn !la
tısı yııp1lmıımaktadtr. Belediye evvel
ki gtln İstanbul cihetindeki pastacı
lardan nilmuneler almış, bunların i
çinde un bulunup bulunmııdtlhnm an
lasılması için numuneleri tahlilhane
ye p;önderm!stır. 
Diğer tarattım börekçiler yeni kur

duklan cemiyet vasttasiyle b8reitln 
lüks yiyecek olmadığınt bildirerek 
Ankaraya müracaat etmişler, börek 
yapılma5ına izin istemMerdir, MUra
CRAtlan tetkik edilmektedir. 

eti kalmam1'tL Dadaldan ba SÖribı.- 7.30 Proeram 
·yen erkeğin dudaklanna kilitlen- 7.31 Mllzlk (Pl.) 

7.45 Haberı.r 
miş, onun nefesini cllerlerbıde his- s.oo Mlbik <Pl..> 

18.03 Şarkrlar 
ı ll.00 Konııtma 
ı 11.15 Milzik (Pi.) 
ı ll.30 Haberler 
19.45 Mürik 

Dün !kinci aJır ceztı mahkemesi, 
bahriyeli Salim! 12 sene 9 ay 10 gUn 
hapse ve 233 llra para cezaslna ve 
Miikerremln annesine 8000 Ura tazmi
nat ödemiye mahkQm etıntıtır. 

Mangala Diişen Bir 
Kadın Öldü 

1stanbulda 95 börekçi ve simitçi tı
rTnı vardır. Aynca 150 kişi de evle
rinde börek yaparak satmaktadırlar. 
Firinlardan ve evlerinde börek ya
panlardan börek alıp sııtan fırıncılııri:ı 
ııayisi da bine yaklaşmaktadır. Kuru 
poğaca. gtszletne, yallı ya~lt denilen 
ı;lmltlm!t homur lş_i ve bunlııra ben
zer diitcr börek satmnın ı:ıilnde ı>n 
az on bin kiloyu bulduğu hesaplan
mııktad" r. 

di '- d d LI b kmı 8.11 EYl.ıı saati e yor; o .. ,zgm u a ..... ar ıra - 8_30 .Mllzik (PL) 20 ı 5 Radyo cuctcsl 
20.45 Şarkılar or, sanki ruhunu emiyordu: iki • 
ııı.oo :tlr,at tııb!İlıt 
ıı.ıo Türküler 

uvvetli kol arasmda ıatsn ~ltd"l ı uo Protram 
anki lı:em!kleri birbirine reçti. Ha- ~=:!: ~~~~~::~ 
vır, bu ihtiyar kocasmm pusel'erlnc u .oo F111ı 

ç benzemiyordu. Kmtahnak için u.ao Mo,:ık (Pl.) 

21.ao Konu,ına 
2ı .4S Orkeatra 
22 30 Haberler 

Salmatomnıkta oturan 30 yasmdn 
Fatma adında bir kadın mangala dUıı
mfü; ve muhtelif yerleri yanmı$br. 
Dün Fatma Haseki hastnhnnesinde öl
müştiir. çırpındı. GISzlertnl orten kızıl ~rtllıs.oo Proaram 

22.45 Dana m zifi 
22.SS Kapıııış. 

1 G'-C' G'L'M H•BERlER 

Ucretli Memurlar 
1 

Almanlar Şark Cep· 
_ hesinde Taarruz 

Planını Bıraktllar 

Müttefiklere Göre' 
(Baştarafı 1 incide, 

Siyam hududunda muharebe 
Ankara, 10 (Radyo gazetesı) -

Malezyanın şimal bölgesindeki Ja 
(Baştarafı 1 incide) ponlar cenuba doğru yani Singa-

Barem Kanununda Yeni Değişiklikler Yapılıyor 

göstermiştir. Buradan çekilecek 
1 
pur istikametin<l:e ilerlemelerine 

askerle cephe zayıflıyabilir ve' devam etmelrtedırler. Bu arada 
Sovyetler Almanların bu zaafın-

1 
bir ik~ ~fi?.im yeri de zaptett~

dan istıfade ederek onlara mühım leri bıldırılıyor. Buna ml:'kabıl 
darbeler vurabilirler. Britanya kuvvetleri mukaveme • Ankara, 10 (TAN) - Barem kanu

unmı tatbikatından ahruyı neticele
re g6re bu kanunu da ihtiyaca daha 
nan bir hale getirmek maksadiyle 

kundan komisyon faaliyetine devam 
tmektedir, Bllbaaa bu kanunun ta
n edilmek s.tenen kısımlan, ücretli 

memurlann vaziyetleri ile alflkadar-

dtr. tlcretll memurlara hiç olmazsa 
devlete bağlı ikttsadl ve maU mües
seselerde çalışan ücretli memurlar 
kadar bir tekaUtlUk hakkı tamnması 
ve senelik izin vaziyetlerinin kendile.. 
rine daha faydan olabllecek bir ~kil
de tayin edilmeııi dilşilnülmektedlr. 

Bizce Almanları şark cephcsin tinin artmakta olduğuna dair ha-
de hareketi durdurmıya sevke • herler vardır. . 
den en büyük sebep şudur: Al - . Japonların, Malezyanın bat~.~ 
manlar Moskova cephesınde çok hıllerine asker çıkarma teşebbusü 
bi.ıyilk kayıplar vermişler, ve hay aklın kalmıştır.. . . 

Amiral Darlan Kont 1 JaDOn Kabinesinin 
Ciano He Görüstü Dünkü Toplantısı 

lı yıpranmışlardır. Sovyetlcrın Malezyanın şımal~n~e Sıyarn 
mukavemetini kıramamışlar ve hududunu aşan İngılızlerle Ja -
Moskovayı almanın kendilerine ponlar arasında harp başlamıştır. 
daha birçok fedakarlıklara mal * 
olacağını da anlamı§lardır. Ayni Slnsapur ıo (A.A.) - Reımidir: 
•zamanda kar ve buz yolları kapa- İngiliz ~ıtal~rı Si~ ile ~~ezya 
mış, ta Almanya içinden iki üç hududu ~zennde kiın Kataban yı tab 

Torino 10 (A.A.) - "Stefaın.l,, 
Kont Ciano bqgün Torino'da 
Fransız hiikfuneti Basvekil mua 
vini ve Hariciye Nazın Amiral 
Darlanla görüşmüştür. Görüş -
me, İtalyan ve Fransız mütareke 
komisyonlarının sabah saat 10 da 
ızelmiş bulundukları Palaıto Ma
dama'da olmuştur. Kont Ciano 
10.45 te ve biraz sonra da Amiral 
Darlan ile refakatlerindekiler ~el 
mişlerdir. 

--~----o--------

Japonlara Göre 
(Battıratı 1 ınoide) 

Tokyo, 10 (A.A.) - Deniz u· 
mumi karargMıının bildirdi#ine 
göre, şimdiye kadar hiçbir Japon 
gemisi kaybedllmemiştir. Ynlnız 
38 Japon tayyaresi eksiktir. 

Diğer bir haberde de Amerika
nın Presiden Harrilon yolcu ge -
mısinin zaptedildiği haber verili
yor. 

Tokyo tekzip edlgor 
Tokyo 10 (A.A.) - Birleıik Ame

rika tayyarelerinin Tokyo•yu Kiushu 
ve Formoz adalarını bombaladıldan
nn dair olan Amerika rad1osu ha
berlerini Domei ajall9ı yalanlamakt3• 
dır. Işıkların söndürülmesi ve tayya
reye kartı müdafaa için l&zım ıeleo 
bütiin tertibat alınmıştır. 

Çüuüld lıareWI 
Şangba7 ıo (A.A.) - Japon tana· 

re teşekktilleri, Kw:ınpi 9"1etlnln 
cenup batı kısmında Çin k1taları top 
luluklanna ve Yama&bien taY)'lre ~ 
c1anma karşı eiddetli bir hücama ..... 
mi,perdir. Kışlal11r ve malzeme de
polsa tamip edilmiftil:. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Jnpon nazır
lan bugUn fevkalAde olarak başvekıl 
General Tojo'nun başkanlığında top
lanmI§tır. 

b . k'l et e ileride bulunan bir Uye etmışler ve bu şehrin ccnuburı.da 
ın ı om r telı:rar toplanmıelardır. • 

kaç milyonluk_ o~duya ~lzeme Yardımcı kıtalar geliyor 
ve yiyecek yetıştırmek guçleşmış· • 

Domei ajansı, toplantının çok mü
blnı harici bir meselenin milzakeresJ 
için yap1ldıAinJ ve bu mesele hakkin
da resmi bir tebllg neıredileceJlnl 
bildirmektellr. 

tir. Bütün bu müşküller bir ara· Sinsapur, ıo (A,A,) - Resmen bil 
ya gelince, Alınan başkumandan. dirildiiine eöre Holanda Hindistamn 

dan, hava ve deniz yardımcı krtalan 
lığı taarruzdan vazgeçmeyi ve dUn SlngapUra gelmi!ltlr. 
orduyu kışın sıcak bir yere çeke- l/ung _ Kong'ta muharebe 

ŞarkCephesinde 
• c•att•r•h 1 ınaide) 

müftür. Dilsman bu münasebetle 
yeniden kanlı vahim zayıat ver • 
miştir. 

Alman hava kuvvetleri, ehem -
miyetli teşekkiıller halinde, doğu 
cephesinin cenup kesiminde düş· 
man askeri topluluklarını ve hal"' 
be hazır zırhlı arabalannı ve Sov 
yet hava meydan lannı müesıir su 
rette bombardıman etmişlerdir. 
Düşman Moskova etrafmdaki sa

hada yaptığı trıarruzlar neticesinde 
hava kuvvetlerimiz tarafında"! eheın
ml7etli zayiata utre.tılmı19tır ltmeu 
rBlli eimalinde de düşmana zayiat ver 
dlrlbnistlr. 

tek barındırmayı tercih etmek zo 
tunda kalmıştır. 

Bugün cephede açıkta sıfır nltı 
40 derece konaklayan orduyu 
gerilerde muhafaza altın.a alınmış 
müdafaa hatlarına çekmek ve ilk 
baharı burada beklemek daha ak· 
la yakın görünüyor. Onun için 
şimdı Alman ordusunun Moskova 
ve Leningrat cephesinden de çe • 
gilmesi beklenebilir. 

Gazeteciler Arasın· 
dald Toplantı 

(81,tarıfı 1 lncldııl 

2 - Her muharrir yeni TUrkçr ke
lime bulmak ve kull nmaktıı serbeııt
tir. Fakat dlalplin temini lc;in muhar~ 
ril"lerce bulunan ve kullanılan yenJ 
kelimeler bastn blrllli merkrı heye-
tinde blr dil komitesi tarafından top-

'Stokholm 10 A.A.) - Alman de\'- lanacak ve her on bet ıünde bUlten
let reisi Bitlerin Berllne l\vdeti Rus !erle bUtiln ıazetelerle birlik azaııına 
yada kış ıeferinln bittiğine oelilet et yollanacaktır. A,Yrıca radyo, ajanı ve 
tiil söylenmektedir. gazeteler vuıtaılyle bu kellmelıer hal-

Orel'ln 11nrkuıda ka da blldlrilecektlr, 
r- 3 - .Mekıeple hqat araaında dil 

Londra 10 (A.A.) - Moskova rad ayrtlılmı Onlernek lçhı i&zetelıer mek-
7on tarafından :rapılan hususi ben· tep Jdtaplanndald ter1mlımi kullana· 
natta, Almanlar tarafmdan ilk lra- caklardır, 
numm batlanııcında alınan Ye Orel- Bu Oç temel o.ttlnde reyleri bir
in prlanda bulanan Elets Raı kuv- lewen muharrirler, basın blrlill reisi 
vetleri tarafından ıeri alınrmıtır. İki vasıtaslyle dil lnkılAbrnıı yeni ve at
Alman birlili tamamiyle boıpna ui- ~k bir hamle veren Milli Şefimıze 
ratıbmttır. Atman kayıpları HlU ve şilkran ve u;ygılarmın sunulması di-
3'atak olmak ilzelle 12,000 kfPlir. Jelinde bulunmuşlardtr. 

Hong - Kong lO (A.A.) - Ne,re
dllen resmi tebli~de Japonların Honı 
Konı müdafaa hattartha &tru bl-· 
raııı ilerledikleri itiraf edllmt.kte ve 
dll•manm durduruldutu bltdltllmek -
tedir. Muharebe devun etmektedtr. 

* Tokyo 10 (A.A.) - Japon umumt 
karargahmın ıenel kurmayı bugün 
Japon harp ııemilcrinin Honı< · Konıı 
Umanı methııllnde Saint - Mcmace lı 
mlndeki tnıfüı kaı-akol remlılni ı:ı... 
trrdıklannı bildlrme~tedir. 

Filipin adalarında 
Vaııtngton, 10 ( A.A.> - Harbiye 

nezaretJ, r.uzon Pdıtıının garp sahiline 
Japonlar tarafından yapılan taarruzun 
Amcrlknn k ra ve denl7. kuvvetler! 
tarafından geri pUıkürtilldUtünU bil
dirmektedir. 

* MRnltla 10 (A.A,) - Amerikamn 
Lanıley taY7ftre remtılnln huara ul 
radıtı hakkındakf haber, ordu maka
matırıca tckı!p edllmi• ve bu ımıi
.nln Manllla Umanmda satlam olarak 
durdutu bildlrltmittlr, 

Son 24 eaae 25,000 J•J'dlıyabnm 
tevlrff edtldltl ııllhf7etll bir lı:a711&k• 
• bUdirlU70f. n,ooo Japon:ralmın 
tnlı:lflnden llOlll'a, pollı, Da•wda n
siyete hlklm oldulunu sö7leml,tir. 
Manl1lada. pollı, takriben 7•,ooo Ja· 
ponyah:vı tevlı:lf etmittJr. 
Sabahın saat Uc;Undc Japon tııy:va

releri tarafındıın Manilla'nm cenubun 
da buı yerlere Gak ıiddetli hücumlar 
yapıbnıştır, 

Börek ve bunlara benziyen yağlı 
hamur işlerini en ziyade istihlak e
denlerin de işçi sıntfı olduğu, bunla
rın sabahları fabrikaya erken gittik
leri için evlerinde knhvaltı yapmarı 
vakit bulamadıkları ve iş yerlerinin 
kapıstnda satiş yapan seyyar börekçl
lerden yüzer gram börek ve böreğe 
benzer maddeler alarak karinlannı 
doyurdukları anlaşHmaktadir. 

Üniversiteden ehli vukuf olarak is- lunduğumuz müddet zarfında, dost bir 
tenen isimler arasından mahkemenin diyarda bulunmanın büt~ hosasi;fet-

lerini farketmek fırsatını elde ettik. 
seçtiği edebiyat fakültesi edebiyat ta-
rihi profesörü Ahmet Hamdi Tanpl- O kadar ki, güzel yurdunuzda daha 

nar. hukuk fakü·ıtesı· ordlnaryus·· pro- bir müddet kalmak imkAnm! yeren 
İstanbul seyahatimizi ı..n .. m .. bir ~.,.. 

fesörü Sıddık Sami Onar, edebiyat fa- ......,_,. _. 
kültesi Alman edebiyatı doçenti Bür- ile k&r1ıladık • ., 

t~ sınıfı ıılmdi bu ihtiyaçlarını si
mit ve çayla karf$ilamaktadir. Fakat 
iki gündenberi İstanbulda simit de a
zalmış, hatta dün bazı fınnlar hiç si
mit yapamamışlardır.Bunun sebebi de 
fırınlara -pasta ve börek yasağından 
sonra- henüz simitlik un verilmemi:ı 
olmasıdır, Simitçiler şimdiye kadar 
ellerinde bulunan unlarla idare etmiş
ler, dün de kendilerine un verilmesi 
için toprak ofise ve belediye iktısat 

müdürlüğüne baş vurmuşlardır. 

han Batumardı vukuf heyeti mahke- M. Lory, Tokathyanda kJsa bir D
mede bulunmuştur. Suçlu sanılanlara tirahati müteakip aam 16 da fıtoııırtd 
ehli vukufa itirazları olup olmadtğı Vali ve Belediye reisi Dr. l.atıi S... 
sorulmuş, yalnız Peyami Safa rapora ı darı vilayettıc ziyaret etı:niştiı:. 
itiraz etmek hakkı olduğunu söyle-

Yerli ipekliler Harice 
Gönderilmiyecek 

Yerli ipekler ve ipekli kurrıaolar 
her sene boyanmak üzere Fransaya 
gönderilmekte idi. İki senedenberi bu 
iş durmuştur. Ticaret Vektıleti boyan
mak için bile olsa ipek ve ipeklilerın 
ihracına müsaade etmiyccektir. İpek 
dokuınacılığt bakımından bu yasalın 
piyasada iyi tesit; olmuştur. İpekçiler, 
ine! boya yapan mtltehassıslıırla gö
rüşerek ipek liflerini yerli olarak bo
yatmaya başlamışlardtr. 

Roosevelt 
( Ba§tar.tfı 1 ıncfde) 

miştir. CelAlettin Ezinenln avukatı da 
kendilerinin edebiyat fak-..tnin 
tercüme ettiği Hamlet piyesine de i
tiraz ettlklerJni, bu sebeple itiraz hak
larının bakt kalmastnı istemiştir, 

Bunun ilzerlne ehli vukuf Sıddık 
Sami Onar, kendilerinin reporlanm 
verdikten sonra haklartnda nzun uza
diya söz söylenecekse şimdiden çekil
meleri daha doinı olacatuu söylemiş
tir. 

Hakim vukuf heyetinden, hakaret 
mevzuu olan yazılann derhal mi tet
k ikine baılanacatını sormuş, ebll vu
kuf mühlet istemiştir. 

Mahkeme, yaz.narın vqkuf heyeti 
tarafından tetkik edilerek raporunu 
hazırlaması için duruşmayı başka bir 
güne bırakmıftlr. 

Altın Fiyattan 
Altın :l'lynU biraz dUşrn"Uştür. 'Blr 

altın 2745 ve bir gram külçe 386 kı,ı
ruştur. 

hillerimiz boyunca ve karaıntzm her 
tarafında tekerrür edebilir. Bu yalnız 
uzun bir harp olmıyacak, ayni zaman
da ağır ve çetin bir harp olacaktir. 

Q;cnıileri batırılmıştır. Ameri - İşte projelerimizi kurduğumuz temel 
kan tayyareleri tahrip olunmuş- budur. İhtiyacımız olan her ~eyi, iki, 
tur. Amerikan milleti ve Kong- Uç, dört misli malzeme ve paray! te
resi bu meydan okumıya karşı darik ve daim~ daha çok istihsal y~p-

. · mamız için mıkyasımı:r. budur. İstih-
ko;y-uvor. . 1 sallerimiz, yalnız ordumuz, hava ve 

_Japonları~ bu 10':' on yıl içmde deniz kuvvetlerlmlz için olmıyacak, 
t~~ı~ ettikl~rı yol, Hıtler v~ M~sso· ayni zamanda, Nazilerle ve bQtün dün 
l:nırun bugun Avrupa ve Afrıkada d A "kad J harp ulu 
t k. t'kl · i . ·di B J ya a ve merı - a • apon -a ıp et ı erı yo a muvazı ı . U· 1 . 1 , deniz v ha"a · ·a 1 ld B arıy e çarpışan ıtara, e , • 
ıün artık, muvazı en faz a o u. u, k tl . . d dah f · 1 kud etlen 
o kadar hesapla yapılmııı tıkı bir i~ ~vve erını e a '17: a r -
birliği haline ıelmiştir ki, mihverlıı dırmeye tahsis edilecektir.,, 
bütün tabiyecileri, şimdi dünyanın Hedef galnıı Japonyayı 
tekmil karalarmı ve Okyanuıılannı 1 k wlld• 
muazzam bir muharebe meydam te- yenme deg ır 
Ul.kki ediyorlar.,, 

Reis Roosevelt, bundan sonra ef
lı:lrı umuıniyeyi yalan haberlere kar
ıı müteyakkıs bulunmata davet et
miş, Japonların Pasifikte deniz üs
tiinlüliinU aldıkları hakkındaki iddi
alarını reddetmiştir. 

"Ağır ve çetin bir harp,, 
Ruzvelt daha sonra şunları söyle -

miıtir: 
Amerika, Fransız lnhlzamlndanberi 

ıeçen onseklz ayı kendi menfaati he
sabına kullanmıştır. Çok kısa bir 
mUddet sonra bize bir taarruz gele -
bllccğinl bilerek harp kudretimi?.i git
tikçe artan bir hRmle ile ziyadelestlr
mege ve modern muharebenin ihtiyaç 
larina tekabul edecek mahiyette harp 
sanayiimlz! büyUtmeğe başladık. 

"Halil mihverin taarruzlarına mu
kavemet eden milletlere büyQk mik
tarda harp malzemeai göndermekle 
çok kıymetli aylar kazanmıftır. Siya
ıctimlı, Japonyanın veya Hitlerin te
cavüzlerine karşt kayan milletlerin, 
neticede memleketimizi miidafaaya 
muadil bir mukavemet gösterdikleri 
haklld temeline dayanmaktadır, Bu 
ıı!yaııetln bıtkh okhıltı görülmüştl\r, 
Ancak bu, yapılman lAztm gelenin, 
yani ba,langıct, ilk ndmıidtr, Kurnaz 
ve kudretli ıerlrlerle yapacajımız u
zun hir muharebeye knrşı koymak i
çin ha:ır bulunmak mecburiyetinde
yiz, 

"Pearl - Harbour'a kal'fl yapılan 
taarnız her iki Okyanusta, her iki ta• 

Amerikan radyosu Manilla halkın.
dan 200,000 ldılnln cl•ar dallara il
tica ettiklerini blldlrl:vor. 400.000 kl
ılnin tahllyeal 1apılmaktadır. Amerı 
kan baYa aa71atı ifp edllmemlıtir. 

Bir Japon tanare ıemiıinln batı· 
rrldıiına alt rlva7et teyit edltmeml1-
tlr. 

San Frant1ı.etlda tehUb 
lfaretl 

San - 'Pranclıko 10 (A.A.) - Bu 
11bah eaat 2,25 de San - Prandıko'da 
hava tehlikesi işareti verilmiştir, Ma 
halli radyo iııtas:yonu 1U1DU1ştur. A
larm yanm saat de\l3ID etmfıttr. 

Roosevelt, ;ıunlarl ilave etmietir: 
"Japonya, Birleşik Amerikaya hil

cum etmediği takdirde, ıanimetln tak 
simine işUrak edemJyeceğl., Almanya 
tarafından kendisine söylenmişti ve 
Blrleıik Amerika hQkOmetl bunu haf
talardanberi biliyordu. Japonya, tı.1-
manyadan bUtün Pasifik çevresi ..ı
zerinde şimal, merkez ve cenup Ame
rikaların garp sahilleri de dllhll ol
mak üzere ebedi ve tam bir kontrol 
tesisi vaatlerini almıı1tı. 

Ahnanya ve İtalya resmen harp i
IAn etmeden §U anda kcncU.lerini Bir
leşik Amerika ile harp halinde say
maktadırlar, Almanya, bütilh diğer 
Amerika cOrnhurJyetlertni kendi dU11-
manlari sinifına ithal ediyor. Ameri
ka, Japonyantn lıareket1 neticesinde 
dünyayı tehdit eden tehlikeyi izale et
melidir, Fakat yalnız bunda muvai
fak olup da dünyanın diğer kısmını 
Hitler ve Mussol!nJnln tahakkllmü al
tlnda bırakacak olursak hedefimize 
varmamııı sayılırız. 

Fakat bu hareketi yaptıktan sonra 
dünyanın geri kalan klamı, Hltler ve 
Muuolini tahakkümü altında bulun
dutunu ketfedecek olursak, bu, hiç 
bir ite yaramı;yacaktır,,, 

Rooeevelt, sözlerine ıöyle nihayet 
verm.lftlr: 

"Birleı!k Amerika, nlha! ve tam 
zaferden başka bir neticeyi kabul e
demez, Harbi k.azanacatı;t ve onu ta
Jc1p eden sullıU kazanacatız • ., 

Nutkun aklaleri 
Vqington, 10 (A,A,) - Roosevelt'· 

ln nutku, memlekete dü .. n vazifenin 
azameti hakldnda biç f(lhe bıraknu
yan ve haklkt diltmanlannın kimle 
oldutunu artık tereddUtsilz meydanı 
koyan reallat bir nutuk dl7e vasıfia"l
dll'llmaktadlr, Slmd1 ttab'a ile Al
JMD3'antn da Blrletlk Amerika ile 
çarplftıklan umumltetıe kabul edll
mektedlr, Ve bu nutuk, Roma ve Ber
llnde mUnasebetlerln keıllmesl keyfi
yetine milleti alıttırmaktadrr. 

Çin hükflmetlnln kararı 
Çunking, 10 (A.A.) - Çin bükü· 

meti, Japonya, Almanya ve 1talnya 
harp 11ln etml,ttr. 

r-- DiKKAT: \ 
Bir 45 Liraya 

Çift Kundura 
KunduPe flyatlat't alabfldlOlne 

yükseliyor, Kırnduracnanmz size 
şimdiden fazla kundul"ll yapttrtp 
ihtiyatlı bulunmanızı tavst,e -. 

i
l mekten de geri durmuyorlar. 81121 

kunduracıların bir çift .,,.ttkabf 
İ için 30, 40, hattl 45 llra ı.tedlilnf 
: haber veriyorlar. 

1 
Halbuki bu lften ıtnliyalı nlS· 

• 
hlyettar klmHlerle konu,tufuıtuz 
zaman, size ayakkabı fiyatlan~n 

l aebepslz ylJkaeldlğlnl lZlltı Ml)lıot', 
Ve her çift ayakkabtda en 8'1111 
% 100 kir edlldllllnl s&,ıttıyor, 

1 
O halde murakabe kom~ 

ne yapıyor? Onun glSztl ltftOftde 
bu alabfld!ftlne ytfksef1te IUISll· 

I• seyirci kalabiliyor? ········--····--.. ··------
2 lngilz Z1rhlı11 

(Battarafı 1 lnolde) 

Harekat na8ıl oldu! 
Tokyo 10 (A.A.) - "Teblii,, Ja

ııon bahriyesi muhasamatın batından 
beri İngiliz donanmaımm ve bilhas
sa batan iki drltnotun hareketlerini 
diklı:atle takip etmiıtir. 

9 llkkAnun öll.eden sonra bir Ja
pon denb:altıar diifrnanı aramak için 
hareket etmiı olan lıısiliz donanmau-
nı ketfetmiıtir, Bu andan itibaren bir 
çok deniultıları hava kuvvetleri i
le iıbirliii yaparak Insilbı: üıoem:. 
takibe koyulmuşlardır 

10 lt~lnıın ıaat lİ,30 da bir Ja
pon deruzaltııı İngiliz donanmaııru 
Malezya yarımadasmda, Kuantan a
çıklarında lreşfetml• Ye derhal Japon 
harp tayyareleri taarruza baflaınal
lardır 

King George V de batmıf! 
Tokyo 10 (A.A.) - Bahlr,Jıe dalr@. 

s!nin resmen bildirdillne göre, Ma
lezya sabili civarında Japon bomba 
tayyareleri tarafından İncll1z tJıo.tma 
yapılan taarruz neticesinde "'lting 
Georıe V" saffıharp ,_,;sinin betmıJ 
olması muhtemeldir, Bu lmlımta he
nüz tatailAtlı bfr rapor almamau>fF, 

* Lond .. a, 10 (A.A.) - Betmidir: 
Prince Of Wales zn1ı1ısı ile Re -
pulse harp kruvazörü batmıştır. 

Batan gemilerin eolllllı 
TAN ı "Prlnce Of Va1",, battı Juırp eeaıhi 

as.ooo tonluktur. Saratı so mildir. ım de 
ln'a~ıııa batlınmıt n 1939 da ~ tadldJ. 
mııtır. lncllb donanıııaımda •:mi -.ftan ı 
arrhlı Yardır. 

l - Prince Of Vıln. ll - Xlnf a..p V. 
a - Duke Of York. 4 - Beattr. J - Jemcoe 

Bunlardan "Klnı Chorce V" Ol. ine. lıla 
mete atnniıtlr. 

Bu tip ııemllerln boyg 226 metre, ıııOrette
bıtı 1100 kltldlr. 10 tane H,I luk, H tane 
U,s luk topu vardır. Hava dafU bıtar,aları 
~olı kuvvetlidir. Ve dakikada 200-250 -ı 
ıtıbllmektedk. 

Rcpulae lı:ruı.·ar.örüne .. nnce, b1ı .,emf 12 
bin tonluktur. Sl!rııtf sı..ı mildir. 1 ttıtıe il 
ilk. ili tane ıo.s hık topa Yardır. HH• bü 
rumlarrna kartı dıı 20 tane h...,ı deAt topu 
bulunmaktadır. 1011i 4ı lıı,a ıdllmlt, 1932 de 
ıon tSdilltı 1'11pılmı•t•r. Zırh ltu .. k Jıalınlıiı 
v .. atta 40 sıntlmetreı! lr. 

Libyadaki Muharebe 
(Raştarafı 1 ln«-'de) 

ltalyan tebliği 
Roma, 10 (A,A,) - İtalyan ordu

ları umumi kararglıhının 556 ııumar 
lı tebligı: Sollum bölgesındtı uvv 
lerimız taraltndıın rnildafaa edil ., 
müstahkem mevzUel'de dilsntan tazyl 
ki fazlalaşmıştır. Tobruk eenubund, 
muharebelere devam edilmlı ve bt.ı 
esnada düflTlan zırhlı vasıtalan tahrip 
edllmtştlr. 

2.000 İngiliz esiriyle Ltbyndnn 
len gemilerimizden biri Yunan 11 h ı 
leri yaklnlarında bir dilııman derı i t 1 
tt gemisi tarafından torpillcnm tır 
Kurtarılma 1aaliyetine d vam cdılm ·k 
tedir, 
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DENİZCİLİK 
(Ba~ı üçüncüde) 

tedh- ve ayni ,;ilah kuvvetine sahip
tir: İndiapolis ve Portland Jsmindeki 
kruvazörlerdir. 

Altı tanesi 929 ve 930 da inşa edil
mış 9050 ile 9300 tonluk 32.7 mil sü
ratte kruvazörlcrdir. 

9 adet 20.3 santımetrelik topla 4 
adet 12. 7 santimetrelik ve hava hedef. 
lerine karşı 2 adet 4. 7 ve b adet 4 
santimetrelik toplarla teçhiz edilmi~
lerdir. Bunlar da: 

Augusto, Houston, Ch:cago, Louis
ville, Chester, Northampton. 
Diğer ikisi 929 da inşa edilmiş 9100 

tonluk 32.7 mil sürattc kruva zörler
dir. 10 adet 20.3 santimetreli~ 4 adet 
12.7 santimetrelik, 2 adet 4.7 lik ve 
~ adet 4 santimetrelik topları 4 tay
yaresi vardır. 

Haf Ü kruvazörler: 

A merika bahriyesinde 140.~00 met 
mu tonluk 17 adet hafif kruva

.:ıor vardır Bunlardan başka da 6 adt-t 
nşa edilmektedir. Bu kr uvazörlerin 
ıir kısmı 10,000 tonluk ve bir kısmı 
ıo5a tonluktur. 10,000 tonluk olan 
ltruvazörler 32.7 mil süratte ve 15 a
det 15.2 santimetrelik 8 adet 12, 7 san
timetrelik 2 adet 4.7 tik 8 adet 4 san
t,imetre toplarla 4 tayyare taşırlar. Bu 
lı:nnrazörlerin bir kısmı 936 da bir 
lismı 938 de inşa edilmişlerdir. 

7050 tonluk olanlar 34.8 mil sürat
te ayni silah kuvvetine malik olup 
aynca 6 torpidolan vardır. 

Lwer Destroyerleri: 

A merlkan donanmasında halen 
20,170 mecmu tonluk 11 adet 

Lider Destroyer olup bunlar 1850 ton
lı1t, 37.5 mll sürattedirler. 1936 - 1937 
senelerinde inşa edilmiş 8 adet 12.7 
santimetrelik 38 çap tuliinde ve 4 a
det 4 santimetrelik toplarla 8 mıı kineli 
tüfek ve 12 torpıdosu vardır. Boylan 
IJ3 metredir. 

Destroyerler: 

Ba srnıf gem:Jerde Amerika bahri-

Adliyeye Verilen 
Vurguncular 

Küçükpazarda nalbur Cemalettin 
' !ay vurgunculuğundan 7 gün hapse, 
)0 lira para cezasına ve 7 gün dük
anmı açmamaya, Harbiyede m anav 

Vasfi 15 gun hapse 35 lıra para ceza
ma, Büyükadada müskiratçı Nec

mettin 7 gün hapse 30 lıra para ceza-
1na, Sirkecide muskirntçı Yusuf 7 

gün hapse 25 lira para cezasına mah
kum edilmişlerdir. 

Siritecide fazla fiyatla taban helva
sı saian Mustafa, Gedikpaşada bakkal 
OrmEner makarna vurgun.culuğundan 

dliyeye verilmiş ve tevkif edilmiş
lerdir.. 

Üsküdarda Bülbülderede fırıncı )'.',M 
su! kepek vurgunundan, Kartalda 
bakkal Emhı raptiye satışından tiskü
dc ldliycsinc verilmişlerdir. 

BOzuk Ekmek Çıkaran 
Fırıncı Ce7.alandırıldı 

Son günlerde bazt fırınlann hamur 
ekmek çıkard.Jğrru yazmiştik, Dün be
ediye sıhhat ve iktısat müdürlükleri 
e Eminönti kaymakamlığt inceleme
er yapmış ve bozuk ekmek satan Ho
capaşa .firinini cezalandırmıştır, 
Diğer taraftan Eminönü mıntaka

~tnda tamir için iki fırının kapanması 

BAHİSLERi 
yesinde 241.485 mecmu tonluk 202 
tane mevcuttur. Bu gemiler 1000 ili 
1500 tonluk arasında, 35 mil süratte
dirler. 

4 adet 16.2 santimetrelik ve 1 adet 
7 .6 santimetrelik topla 12 torpido ta
şırlar. Bu sınıf gemilerden inşa ed :l
mek üzere inşa planlarına 38 adet da.
ha dahil edHmiştir. Bu inşa edilecek 
destroyerler 1600 tonluk olacaklar
dır. 

Mayin gemileri: 

Amerikan donanmasının 9402 
mecmu tonluk 8 adet mayin 

gemisi mevcuttur Bu gemiler 918 il~ 

920 arasında yapılmış 1120 tonluk, 
35 mil siirattcdirler, 

4 adet 10.2 lık ve 1 adet 7.6 Irk top
la, 80 mayin taşırlar. 

Denizaltı kruvazöı·leri: 

14170 mecmu tonluk 6 adet deniz-
altı kruvazörü mevcuttur. Bu de

n!zaltıl:ır 925 le Q30 vılları arasında 1 
inşa edilmiş, su üstünde 18 mil ve sa 
icinde 8.5 mil c;iirat'ndedirler 2 adet 
l 5.2 santimetrelik tor~ 2 adet ma
kineli tüfek ve tortıidoları vardır. 

Denizaltı gemileri: 

A mer.ika dnnanma .. ında 70'i 1 'i 

mecmu tonlnk 84 arl~t a .. niz~ltr 
11:emisi mevcuttur Rn ıtemi 1 errt .. rı baş 
ka in<>ac;ırıa karııı- v""ril'"" ı li adet d:ı
lı:ı rt .. n izaltı !!:"'misi v<1rdır. 

Halen f,,~ı olan r'~r ; ,. -1~.- 020 ile 
Q~<ı ,,r,.•anda in<1a erl il-ııisl~rrfr. 

Bir k1<1mr 7 6 c;antim .. trelik tonl::ı. 

8 tnroinn v .. bir ı., .. mı l n " <1antimet
relik topla 6 tornidn taşırlar. 

* * Amerika d.-.vl<"tinin bahriyesinde bu 
gemilerden nı...aıla bir c;ok avcı botları 
ufak mayin gemiler i. muavin ve yar
dımcı gemiler -;;~ mbotlar, mayin tara
yıcılar, petrol gemileri mevcut oluo 
tezgahlarında da halen inşa er',- "'kt~ 
olan her sınıftan gemileri mevcuttur. 
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SOLDAN SAGA : I - Bir cu - Bir lçk ı 
2 - Çamaşır suyuna konur - Bit !transı 
ilssü 3 - Takılmak, lltiie, istihza - Şahı• 
4 - Bir nota - Iskambildc birli Tersi 
Bir aayı 5 - Kabile - Adım 6 - Bir hay 
van - lçlri 7 - Bir aut veren hayvan -
Deıniryolu a - Bir tİçek - Neferler 11 -
Bir sayı - Bir kır ubzesi 

YUKARIDAN AŞAGI: 1 - Bir pir -
Bin cram 2 -111.Bir Fransız romancısı - An 
maktan fail 3 T- Evin blSlmelerinden biri -
Evvel olmamak 4 - Tersi: Taze defil -
Saçsız 5 - Zehir 6 - Bozmaktan emir -
Tcrıi: Başa ciyilr 7 - Bir komıu devlet 
Ceriha 8 - Rütubetli - Anmak 9 - Meohu• 
Ka.rtacalı - Tersi: Bir hayvan. 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA : 
ı - Komut - Ren 2 - Ak.a - Terıi: Ga 
ile 3 ~ Budıpeşte 4 - Ameliyat S - Hu 
ni - Peş 6 - Aş - Meyu• 7 - O - Nar 
8 - iki - Mi 9 - Müstntil 

'1iziinden bu bölgede başlıyan ekme!;: YUKARIDAN AŞAGt' ı - Kabahat 2 -
jarbi'ı, dün de devam etmiştir Bu Okumuş - Im (mil 3 - Maden - Oku 4 -
..- 'L.·-d ki ~·- 1 k · 'k" Alim - ls S - Tepinen 6 - Ley - Yaka 
"."':' .uun• a .LU•1; ar:ı . apanan ı ı ! 1 _ Nişapur 8 - Tersi : Settar - Mi 9 -
!'.irinin onu da venlmıştır. Eııe - Nil 

Yozgat Memleket Hastahanesi 

Baş Tabipliğinden 
Uboratuvarda çalışmtş bir bastabakıcı alınacaktır. Ayhk ücret ~m 

liradır. Bu Laborantinliğe talip olanların bonservis ve vesaik suretleri 
:iki vesika fotografiyle tahriren müracaaları. (10824) 

O S M A N L 1 B A N K A SJ 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena 

mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarilili kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete 

Sermayesi: 
:bıtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve 

0

MANCESTER'de 

D'lISm, KIBRIS, YUNANISTAN, ffiAN, lRAK, FILISTTh 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN. <:\1TRIYE 

LÜBNAN, Filyallerı ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır 
~...-iiii ............. __ __ 

Der nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler "'e \'esaikli krediler küşadı 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine ke~idc scnedaı 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham \•e tahvilat altın ve ı>mtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve '\aire. 

-----~ 
Enyüksek emnıyet ~artlarırn baız kiralık 

Kasalar Servısı vardu 

Piyaımnw en mÜ.<illİf şartlariyle (Kumbaralı 

Kumh(lrmnz) laxarrut hesapltrrı açılır. . 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. ....................................... 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 

nin bu se
neki k.ollek-

ı iyonları, 

mevsim roplarmm Y'(1z ve te
nin yeni renklerle ahenktar olmas1 
lazım geldiğini gösteriyor. Bu son 
moda yeni pudra renklerı de biı 
,!'fcinsrz. ğüZelllk mütehassısı tara• 
t.mdan ıcat ve ptyasaya an.edilmiş
tir Burada, bunlan ancak Tokalon 
pudnısınm yem ve cazip renklerl 
arasında bulabilirsiniz. Şettaf gü· 
zcllik ve ga~t beya:t ciltler için 
"Naturel.. pudra şayanı tavsiyedir. 
Ekseri :;arışınlar ile açık tenli es. 

MEMUR ALINACAK 
Devlet Meteoro!oji İşleri Umum 

Müdürlüğünden : 
Devlet meteoroloji işlen umum müdürlüğü te.şkilaUnın Taşra meteoro

loji istasyonlarmda çalıştırılmak üzere orta okul ve lise mezunlarından 
müsabaka imtihanı ile 25 kadar erkek memur alinacaktır. 

Müsabaka imtihnnına girebilmek içın memurlar .kanununun 4 üncu 
maddesinde sayılan evsafı haiz olmak ve (30) ya«ından yukarı olmamak 
ıazımdlr. 

Müsabaka imtihanında kazananlaı·a 3656 sayılı barem kanunu mu
cibince maaş verilecektir. 

İsteklilerin 26-12-941 tarihi akşamına kadar wnum müdürlüğe istida 
ile müracaat etmeleri ve asılları bilahare istenmek şartiyle nüfus kağı
dı, sıhhat raporu, okul belgesi, askerlik vesikası ve doğruluk kağıtlarının 
birer suretlerile 4 er adet fotoğraflarını bUece göndermeleri . 

İmtihanların hangi tarihte ve nerede yapılacağt taliplerin adreslerine 
ayrıca. bildirilecektir. (8874) (10484) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 

l - Beher kilosunun tahmın edilen bedell (27) kuruş olan 50.000 kı
lo kuru fasulyanm 12- Birinci kOnun -941 Cuma günü saat 15 te ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktrr. 

2 - İlk teminatı (1012) lira (50) kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarım havi kapalı zarflarmı en geç belli gün ve 
saatten bir saat evetine kadar Kasmpaşada bulunan komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri. (10358) 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli t2340) lıra CJlan Araba ı.izerıne monte edilmiş 

benzin motörlü 2 adet Motopomp (16,12,1941) Salı gtinü saat (14,30) OD 

dört otuzda Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından . 

pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenterin (351) liralık katt teminat ve kanunun ta

yin ettiği vcsaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mil
racaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılınaktadlr. 
(10819) ______________________ , 

' 

MİLLi PiYANGo·t 
942 Yılbaşı Plaru 
İkramiye İkramiye İk:ramtye 

Adedi Mikdarı Tutan 
lira 

1 100.000 100.000 

1 60.000 60.000 

1 50.000 50.000 

2 40.000 80.000 

2 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 

5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 

50 5.000 250.000 
100 - 2.500 250.000 

400 1.000 400.000 

1 1.000 500 500.000 

4.000 100 400.000 l 5.000 50 250.000 

50.000 5 250.000 .. ---. . 
3.000.000 ~ 60.584 YckA.n 

aıeriere "Rose,. uygun gelir. Pen
be bir parlaklık verir. 'Raohel,. 
pudra.sJ da esmerljıre caz.ip bir renk 
verir. 

~~.......--......-. .... -........... ---. ....... 
TÜRKiYE ~üMHURIYETi 

"Peche~. yazın aldığmrz. güneşin 
altın esmerliğile ldeal bir surette 
imtizaç eder. Bunlardan ıbaGka To
kalon pu.dralarnun şimdiye kadar 
hiç görmediğiniz daha canlı, oa.ha 
caz.ip ve daha parlak renkleri var-

dır. 
'bavalandll'ı}-. Tokalon pucı.rası, 

mış.. tır ki bu sayede ~n ~efa ~~a 
inceleşir ve Adeta ta.bil gıbi goru• 
lür. Taze çiçeklerin esanslarile ta.-
tir edilmiştir. Terkibinde . "~e~a 
Köpuğü,, bulunduğundan iki misli 
daha çok zaman sabit durur. Toka• 
\on pudrasmm yeni ve ca:tip r~· 
lertni hemen bugünden tecrubc edi• I 

~~bul """" ÜçüncU Hukuk HA-

1 1 
kimliğinden: Agiıh Ateş tarafından 
Herekede Herekc Fabrikasında mü
düre mahsus köşkte mukim Halit Se-

1 zai aleyhine mahkemenin 941/899 No. 
su ile açılan mumaileyh Halit Sezai
nin 1336 senesi Haziran ayıntn on al
tıncı günü İstanbula gitmiş ve mez
kıir tarihte işgal dolayısiyle bilhassa 
Pendik ve civarında klt..'11 ve sürüşler 
vukua gelmiş olmastndan hayat ve 
memab.ndan bir haber alınamamasın
dan gaipliğine karar verilmesi talep 
edilmiş olmakla icra kılınan muhake
mede istima kılinan şahitlerin beya
natına nazaran dava edilen Halid.in 
hayat ve mematından yirmi bir se
nedenberi bir malfunat alınamadığı 
cihetle K. medeninin 32 inci maddesi 
ikinci fıkrası mucibince gaipliği iddin 1 
olunan mumaileyh Halit hakkinda ına 1 
lılmatı olan kimselerin bir sene zar
fında malCımaUannı mahkemeye oil
dirmeleri lüzumuna ve bu müddetin 
birinci ilan tarihinden itibaren bir 
sene olarak tayin edilmesine ve bu 
müddetin inkizasından sonra da tah
kikata devam olunmnsına karar veril-
miş olduğundan mallımatl olanların 
mahkemeye bildirmeleri :tunnında 
keyfiyet Tan Gazetesi ile ılii.n olunur. TÜRKİYE BANKASI iŞ 

Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plfıru 
Keşıdeler: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 İkinciteşrin 

taı-1hl<'rinde yapthr 

1942 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık-2000,- Lira 
3 •• 1000 .. -3000.- " 
2 750 .. -1500,- " 
3 .. 500 .. -1500,- " 

10 250 -2500.-

40 .. 

50 " 
200 .• 

100 

50 
25 

-•nnoı-

ti --4000.- •• 

.. -2500,-

.. -5000,-.. OT noı 

~ ...................................... ~, 
1 
::ıanıp vt: Neşrıyat Muduru . Emın Uzman. GazetecıJ.ık ve Neşrıyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

ZİRAAT BANKASl 
Kura.lus Tarihi : 1888 

Sermayesi: ıoo,oôo, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve tical'i her nevi han.ka muameleleri 

r'ara 

Z:iraat Bankasında 1<umbaralt ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en n 50 
lras. bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •taöıdakl plAna gg. 

re ikramiye dağıtılacaktır 
4 Adet 1,000 LiralıY 4,000 Lin 
4 D 500 .. 2,000 • 
4 .. 250 .. 1,000 .. 

40 100 .. 4,000 • 
ıoo • 50 " s,ooo • 
l20 • 40 n 4,800 • 
160 • 20 n 3,200 • 

ı KKAT: Hesaplarındal<l paralar bir ıene içinde 50 llradan aşağı dO,.I... 
enlere lkl'amtye çıktığı takdh·de % 20 fazlasiyle "erllecektlr. Kur'alar 
enede 4 defa, 11 EytOI, 11 Blrlnclklnun. 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlel'inde çe1<1lecektlr 

Cinsi 

Demir boru 2 pusluk 
Yangın musluğu "otomatik t·ekorlu,, iki ınuı;luk 
Tevkif musluğu 2 puslu!!'· 
Dirsek musluğu 2 pusluk 

Mlkdarı 

~50 metrP 
3 adet 
3 ,, 

10 
T musluğu 
1 - Yukarda cins ve mikdan yazılı 

3 " 
malzeme pazarlıkla satın alına-

caktır. 
2 - Pazarlık 12.12.941 Cuma günü saat 10.20 de Rabataşta levazım 

ıiUbesinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. (10897) 


