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GfJNLOK 

Millet Meclisinde •••••• 

•• • 
Orfi idare 6 Ay 
Daha Uzatıldı 

Ankara, 12 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi rası ahasına dahil memleketler listesine ye . 
bugün Rafet Canıtezin . başkanlığında yaptığı niden ilave edilecek memleketlere tatbik edile 
toplantıda İstanbul, Edırne, Kırklareli Tekir- cek usul hakkında İngiltere hükumetiyle teati 

1 dağ, Çanakkale ve Kocaeli vilayetleri~de 23 edilen notaların ve Türkiye ile Romanya ara· 
• ikinci~ .1940 tarihinde ilan ve Büyük lUil· sında mevcut 26 eylul 1940 tarihli ticaret v<' 
ı let Meclısının 1199, 1209 sayılı kararlariyle üc tediye anlaşmalannın merbutlariyle beraber 
: ay ve 1249 sayılı karariyle de altı ay müddeti~ iki ay uzatılması hakkında teati edilen notala-
• uzatılmış olan örfi idarenin bitimi tarihinden rın tasdikine dair kanun layihasının birinci 
ı itibaren 6 ay daha uzatılması hakkındaki Baş- müzakereleri yapılmıştır. Meclis pazartesi gü-
• vekalet tezkeresi kabul olunmuş ve İngiliz li- nü toplanacaktır. 

\. .......................................................................... . 

iKINCI ciHANj 1 asarru-' Ha-'tası 
HARBi YE J J ı 
TüRKIYE Maliye Vekilinin 

"İkinci Cihan Harbi,, tabiri artık 
mecazt değildir. Bu harp, kelimenin 
biitün manasiyle, cihan harbidir. 
Nüfusu, ordusunun kudret!, ku
manda kadrosunun kabiliyeti, ne.
ferinin kahramanlığı ve coğrafya
ımm ehemmiyeti göz önüne ııe
tirllince, bu ikinci cihan harb!ne 
&imdiye kadar katılmamıo olan ye.
gine büyük devletı Türkiyedir. 

Burhan BELGE 
Dünyamız beş kıtadan iba· 

rett.ir. 
Bu beş k1lta iki yarım kürenin 

uzerinde bulunmaktadır . 
... ... 

Danzig Koridoru Almanyanın 
ını olmalı yoksa Polonyanın mı 
kalmalı diye başlıyan bu harp, 
bugün beş kıtayı birden kendi sa· 
hası içine almıştır. 

"İkinci cihan harbi,, tabiri, ar
tık mücazi değildir. Bu harp, ke. 
limenin bütün manası ile, cihan 
harbidir. ,. 

,. * 
İkinci Cihan Harbi'nc şu daki-

kaya kadar, dünyanın iki yarım 
küresi, beş kıtası, yedi denizi ve, 
istisnasız olarak, bütün büyük 
devletleri, girmiş bulunuyorlar. 

Nüfusu, ordusunun kudreti, ku 
manda kadrosunun kabiliyeti, ne
ferinin kahramanlığı ve coğraf -
Yasnun ehemmiyeti gözönüne ge
tirilince bu İkinci Cihan Harbi'ne 
şimdiye kadar katılmamış olan 
yegane büyük devlet: Türkiyedir! 

,• 

.. 
•• 

Nutku ile Açıldı 
Vekil, , "Parolamız, Bütün Gayretlerimizi 

Arttırmaktır.. Dedi Sarfederek İstihsali 

Maliye Vekili Füat Ağrah 

SiYASi HALK GAZETESi 

,------------------------, 
REVEYON 

Noel ve yılbaıp geceleri 

TAKSIM BELEDiYE GAZiNOSUNDA 
Çok Zengin Kotiyon ve Sürprizler 

M astdarınızı evvelden tedarik edinb. 

MÜTTEFİKLEAE GÖ~E 

Çinliler de 
Taarruza 
Giriştiler 

Luzon ' da Japonlar 
Manila İstikametinde 
İlerlemiye Uğraşıyor 

Bir Japon Zırhlısı 
Hasara Uğrahlch 

Malezyada İngiliz kuvvetleri ile muharebeye tutuşan Japon kıtalan cepheye sevkedilirken 

jAPONLARA GÖRE 

Filipinler• e 
Yeni Kıtaat 
Çıkarıldı 

(Sonu Sa, 2, Sü. 7) 

rcu·;h-;~;;;~ı .. r 
Roosevelt'in .i vazifesinden almdliı bildirilen 1 

HikCi eleri : General Von Bock Y Moskova, 12 (A.A.) - Neşre -
Dünyanın En 
Meraklı Romanı 

dilen hususi bir Sovyet tebliğin
de, Moskova önünde Alınan or -
dusunun kat'i bir hezimete uğ -
radığı bildirilınektedir. 

Almatı resmi tebUği 

ıuc:~nM .o~~ı 
Ölü Kelimeler, Diri Kelimeler 
REFi K 
HALiD 
KARAY 

Yeni kelime uydurmakta pek ileri gitmesek 
iyi ederiz. İşin doğrusu, önce, var alanlan 

kullanmak, ancak bulunmıyanların yerlerinı 
doldurmaktır. Fikrim şudur ki, bugün, Türkiye 
:.ınırları içinde yaşıyan dil, sandığımız(ian ' daha 
zengindir; ilme ve fenne dokunan kelimeler dışın 

cia, en ilerı bildiğimiz dillerle enikonu boy ölçüşebilir. T. D. K. 
tarafından I. ve Il. ciltleri basılan (Halk Ağzından Derleme 
Dergisi) nde yalnız A harfinin ilk kelimelerine baksanız zengin
likten gözleriniz kamaşır. Burada yok, yok! Hem de uzun bir 
cümle ile anlattığımız füllerin bir kelimelik kısacık karşılıklerı 
bakımından insanı şaşırtan bir zenginlik ... lşte örnekler: "ağıt
rnak", "birinin bilmediği bir yerde dikilip şaşkın şaşkın etrafına 
bakınması" manasına gelirmiş! Birçok kişinin birleşerek toplu
ca bir halde dağa tırmanmasını anlatmak için tek kelime ile 
''ağmaştılar" demek yetişirmiş! Bağıra çağıra birini tehdit ~tme. 
nin karşılığı şudur: "abartmak" ve "abartı" •.. Kolayca, kısaca 
"ben abartıya gelınem!" diyemez miyiz? "Abartı", "şantaj" ye
rini de tutabilir. Biri: "Makine acalmış" derse şunu anlıyacaksı· 
nız: Makinenin dişleri aşınmış! Avuçlan yerde, yüzü koyun sür
tünerek yürüyen adam için "abalıyor" demek yetişiyor! Ana 
karnındaki çocuk taslağına, yani "cenin"e "dölüt", "abık"; me
medeki cocuğa "abalak"; ayı yavrusuna "abaz"; eksiğini tamam
lamıya "abramak"; geniş adnnlarla yürümeğe "abanlamak"; 
musallat olınıya "abrışmak" diyorlar. Bir türkü içinde o sö~ 
şöyle geçiyor: "Abnştı kara bahtım daluna; dermandan kestı 
bent, ney leyim?" mübalaga ve i'zam etmenin karşılığı da "afurt
mak" tır· anlaşılan bizim afurtafur oradan geliyor. "Menetmek" 
mac;tarı yerine "abamak" var: "Bu adamı işinden abadım" gibi. •• 
"Meşhur" un bir karşılığı şu: "adlım" ... "insaniyetsiz" inki "ada
mıksız" ... Karşılığını bulmak zorunda olduğumuz "namzet" ye. 
rine - yine "ad" kökünden - "aday"ı kullanıyorlar ki, biz de ke
limeyi "adaylar orta okulu bitirmiş bulunmalıdırlar" şeklinde 
belki benimsiyebiliriz? Bütün o kelimeler ne uydll:"11a, ne ~e 
ölüdürler; halk ağzında sapasağlam yaşıyorlar; bıze estetik 
bakımından düzgünlerini seçmek kalıyor. Can alacak nokta bu. 
rası! Önceki denemelerimiz sırasında işlediğimiz kusur, sanı
rım ki. kendi memleketimizde dipdiri duran sözlere kulak as
mıyarak uzak illerde, uzak hısımlarımızın mezarlarındaki kelime 
kemiklerinı aramamı , bunlarla kupkuru bir dil kurmıya kal
kışmamız olmuştur. 



TAN 13. u -__..;....n Göz ffiıllı , tor.oı 
F 

ve Ede 
·~ıt leri 

iyat Sehirde Yeni Fırınlar 
• 

Hileli Mal 
Satışları 

llO \'. L.r.; \: A,,1 l'. UltLAK 1 
BÖYLE YAZILABlLlR 

- Teşe kur ed r m dedi, çok nn
ks nı•. 

ver paş , nctell: 
Hatti ara11 ı mektepten kaça.-

le y ıver, keyfı ed i a-
pekAI! g tm yo un. Senin bl 

n ıon ımıfını ı lm ı zeki bir 
~ elbette itlerınl idare edebilir 

l 
b t bir ık gun ı tmeısem hiç 

ey çıkmaz, lıaten ırkıdatl r not 
orlar, onl rd n altrım. 
rev paşa etrafına bakındı Ko

gotterdi: 
Ondan aarar gelmea, Jalnız m -
y , S !ıha B h ye ile pek anla
yor, onun içın sen meııul olu
Kızı yapayalnu bu muhit iç nde 
rtmıy hm. Tenis oynarsınız, di-

ektım, amma. Artık mevsim geçtı, 
ursünuz, çal rsınız, oyn rsınız, ne 

eyim. Eier ııterse oma ı bre ın
sfnemaya ıötilr Olma.z mı Saliha 
ma yavrucugum, nerede iıe bo

de atlatacaksın, öyle mahzun bak1'
ın var ki. 

S llha yerinden kalktı: 
- Düşüncelerinize teşekkür ederim. 

e . Bunlara hacet yok, ben çocuk 
c Hm. Hem nde ]Wlde hanmı var. 
mtıreniz var. Suavı bey hiç bir şey 
n rahatlıı olmaıınlar. 
Husrev paşa: 
- Allah allah ! Dedi. Bu resmiyet 

eni çıktı, nldden bö1lı değildi
Si.zin aamlm11etlni.sl ıördWrçe a
memnun oluyordum. Hiç olmazsa 

nı.z anlatı)'Ordunu, lıllQ, allah 
Hı icln yapma. Aklım burada ka

cak. Böırleriml lı'rır emir tıWdıl •
ruz. Vı bealm batının iGln yapıma, 

ba kadar, 
ilırn p111, 1ırindan kalktı; oda.. 
çıktı. Ballba pl)'anonan önUndı 

mle1e ın,ımı dll1UnU10rcha; la
yamna kadar ıeldl, apra Pik•· 
u.sattı: 

- A1mu mıınm7 
Gene iradın tatırdL Titrek parmü,. 
11• bir atsırı aldı, lanl, onun ıl-
raaım )'alrarlren ıllne dokunda. Ba

hanm ba temaıtJD flrkmUı sibl omuz 
lan tlrperdl, Saa•I, )'aftlndald kol
a c5millm11ı yaftf •e ıhk bir ıes
ısı lch)'or: 

- Beni ıffettlnla mit 
- Hı11rP 
- Neden? 
- Sizi yanlıı tannn11mı. Kabahat 
de. 

- s.ınıa, mi ... 
O urada kapı açıldı. Bebi7e ııirdi. 
- Dıtarda adam akıllı 10iuk var. 
dl Kemal UJQyor ınuıan? 

Genç adam, ılllr!ndl: 
- Hayır, bam, bir 117 arıyorum, 
- Re kaybett1n7 
- Hl" blr dütUnce. .. 
Genç adam yırindın kalktı. Bir 
rı yaktı •e diitiinceli adımlarla 
da dolıllftlya bıılıdı. Bir arı dar-
6&.slerini Satihaya dilrt! Saliha 

blllnftan ın1nlmrt lfbl: 
- Bir IQ' mf ılSyllyecektfnlz, dedi, 

tlY mi ~atedfnlzP 
Kemal asabfı 

BiR DAYAK 
IDDIASI 

o--

- H. yırt O dı Askeri Tıbbive Okulu 
B!r d ha dolastı Hepsı su uyor, 

Açılması isteniyor Vitrinlere "Satılmıştır" 
Etiketleri Konuluyor ıe c; damın ıdıml rını tık p c.dıyor 

lar, y c durdu ıon cmrcd n b r 
sesle: 

- Oe en ak m söyled 

Ta,ınacak 
Mahallelerde Ekmek Satıı Yerlerl Açllacak Son gunlerdc mağaza ve dükktın

larm vitrinlerine serilen malların U
zerlne "satılmışttr,. levhası konul
makta ve bunlar istlyenlere pazar-
1.rkla ve yukııek fiyatı 11 tılmaktadır, 
HattA bazı m ıtazalarda vıt ·nıcrin 
bozulamıyacnğı için vitrindekı mal
ların satıl mıyacagt da illın edilmek
tedir. 

yı tekra eylesen ze ! 
Saliha •atkın nl n unıt ııbı ıordu · 
- Bana mı ıoy Uyor unuz? 
Kemal dıh yumuı k bır scıle ce-

vap verd: 
- Evet, ı ze! 
- Peki! 
Piyano11 oturdu. O anın ıillcBnetl 

içinde hlhUnlü ve JIVa, b 
seldı Kemal, pe çer n ünde na· 
zarlarmı uaaklırı d km ı k mb lir ne 
arıyor1 TeıekkU bile etmeden d • 
gm dalrın Bal.h nın 1il11ünt bıkıyor 

Suavi ıenç kadının Urkekl tini 11z
mlş olacak ki o önUn b bııkı no 
ta koydu ve: 

- Çalın bunu 1 Dedi Çok ıeve im 
Saliha ıordu: 
- Nedir1 
- (Llıt) den ıık rüyı11 I 
- Oh! Benm c; n c;ok zor, mı -

mafıh bir tecrübe ede1 m 
Parmaklannı kend ıkınm ruy111-

na bınıktı., 

Piyanonun önünden kıl karken: 
- Halclkıten ıilırel bir parc;ı I Dı

yordu. Eıklden çalardım ,.!ne c;ıhtı-
cağım .. 

Suavi, balaırna döndü: 

r ·-·-· DiKKAT: ·--· 
Vurguncu 
Böyle mi 

11~ 
Savaıılır 1 

Bir tUriU kurtııl•madıltmız 
klrt11lyıolllk yUzUnden vurgunc.ı 

ile 11vaımıda da gUçlUklır• dU· 
ıUldUOU gllrUIUyor. Kanunlırfmı· 
zın aavııma tini kolaylaftırmaıl· 
na rılm•n ayın dördUncU gUnU 
ıaat onda yaptırtlan bir oUrmU 
mııhut ancık ayın beılnol gUnU 
saat 11 da (yani tam 10 uat M>n· 
rı) ıdllyaye intikal ıdıbllmlftlr, 

BeyoO!unda oturan adrHI blzdı 
akll MUmln GUlırgln adlı bir va· 

tanda .. 8 kur1111 kömUr satan VI 

• Beyo~lunda aaıo ıokaıtında oturan 

Sorı unlcrde 1 tanbulda görülen 
ekmek darlığının neden ilen acldigi 
hakkında Belediye müfettltlerl muh
telit bölıelerde tetkikler yapmışlar 
ve etraflı bir rapor hazırlıyarak 11-

11 makamlara vermlflerdlr. Bu ra
porlara ıöre, ,ehlrde ekmek ftrınla

- rtnın çotaltılmııı ve ilk fırııatta me
kanik frrınlar kurulması lAznn gel
mektedir, Bundan bııka, mahalleler
de ekmek aatıı yerleri açılmaaı i/'e 
ekmek t11ının mümkOn oldutu ca
dar çok yerlerde yapılmaaı lilzumlu 
ıörillmektedlr. Teftlfler ıtrasmd h-
rınlarm çotunun iptidai oldutu ~ e 
baıılınnda ın bHit lhtly çl rında:ı 
olan otomatik eleklerin bil• bulun-

Dün Yakalanan 
Vurguncular 

F y t milrakıbe memurlan Ayas
p ad Rtıabey ıokıtmda bir depo
ya saklanmq çok mQ<tarda demir 
ltulmu1Jlardrr Deponun ıahlbl mey
d nd olmadıtrndın, cürmümeşhut 
yapıl mamıfttr, Depo mühürlenml.$ 
ve aahiblnln ara,tmlmaııınıı başlan
m11tır. 

-GördilnU.s mil hıla 1 Parmaklar 
ne cüzel i11l1or. Ne bü1illı: bir lcolıy
Iıtı var, hem c;lllk, hem hlıll Bu 
ender tesadüf edilen ıstida larda~ . 
Behıye rtllilmaedi: · 
- Hakikaten oyle, siu tebrık ede

rim lıliha hanım ı 

i
: Osman adlı bir kömUrcUye cür· ı 

mu m•thut yapttrmıı, geoı nrvl· 
: sinde çalıpn bu vatanda§ bu yü::· ı· 

Glatada Kalafat yerinde Aıot Bas
mnclyantn dükkAnmda yüksek flynt
la satılmak istenilen bir fıçı karpit 
bulunm\lj ve cürmüme$hUt yapılarak 
Aşot adliyeye verilmiştir. Fatihte Os
kOplU ıokıtındı kömürcQ Yunua, 
n rhtan fazlaya kömilr sattıtındın 
cürmOmeıhut yap1lm19trr. Dlklıt rria· 
kine inin mnl olduğu fiyat aıtnrnı li
ra olduğu halde nıOıterllerJne, bu 
maklnelerın iki yüz e111 liraya satıl
ması için Mürakabe Komisyonunun 
kanr verdlllnl ı8yllyen bir tüccar 
hakkında da tahkikata başlanmıştır. 

Genç kıdm etrafına bakındı: y ne m1f, poll• ve bekgl ile 12 defa •· I
• dın UatUate iki gUn uy.ıcuıuz kal· 

Kemal odadan cılnnqtı: 
Kendi lrendinı mmldandı: 
- Ne tabaf bir adım! 
HUarn pap ıittl, Saliha bu yaban.

er muhit içinde yap)'alnız Suavi bir 
lı:ıç ıtlndilr evdı. lallhayı ııkmamak 
için elinden seleni yapıyor, fakıtt 
nazırlanndald alev herıUn blrıı da
ha )'akıcı. Saliha onunla yalnız kıl 
mamalr çarelerini arıyor Allahtan ki 
havalar bosuk. Sajanık halinde yatan 
yaimarlar ıeılntilere nihayet verd . 

!llJGUNAl ı 11. ltaH. \ 

vlftdı, tılıfonlı da iki dıfı itinde 
aranmff, vıkadın hıbırdır olmı· 
yan ıv ve daire halkı endl11ye 
dUtmU1o iki defa ubıt lm.salıttl· 
mık, iki dıfı tebligat yapılmak, 
bir dıfı da ıdllyeyı glltUrUlmık 
Uurı tam bıı defa karakola 98· 
Oırılmfı, mahkemede de 11tıltllD• 
çıkmlttır, '•icat it bltmemletlr. 
GllrUlmıkt• olan oUrmU m .. hut 
davaaı aatfn alınan kllmUrUn auı. 
garyı kömUrU olup olmadılınln 
ıhll vukufa tetkik ettlrllmeal 

lgln iki aun ıonrayı bırakılmıfbr, 
Fiyat murakabe koml•yonunun 

narh kararları lttınbul mUddılu• 
mumlllll vaattaalylı bUtUn adllyı 
makamlarına teblil •dllaı, yapı· 
lan oprmU m•thudun zaptı hemen 
tutulla, evrak bir kag aaıt sır· 

1.30 Prosrım 
1.31 lltı.Uı (Pi,) 
7 .41 Hıberler 
1.00 lltlallı (Pl) 

111.00 Xonuıma fındı ıdllyıye gllnderllN, IUsum· 
u u Orlıeıtra auı muhabereye yer kılma, bu 

• U.30 Pro11'1m 
U.U TOrkOler 
U.45 Jtıberler 
14.00 ıarlnlar 
14 ıo t )'arııı.n 
1440 ...... 
u.ao Orkestra 
ı ı.oo Prooram 
1 l.OJ TlrlıGltr 
11.40 Orlıt1tra 

lt.41 Konu1111a 
it .10 Hııı.rın vıtandıı da lfltıden, gUoUnd•n ve 
111 .. ... ... ı df 1 1 1 b k 20 ıs Radyo 21 ete 1 uykusundan olmı.s , ı ır 91 u 
22 00 Orkestra bitirmek, fayda•ız ve lüzum•uz 
20 4' lırlulır muamelelere yer vermemek, v•-21.00 Zıraat talıvlml 
21.10 Jatcklcr tındaıta birinci derecede temaltı 
2ı.o Kon11t111• bulunan kU,.Uk memurlartn elin· 
22 30 Haberlor " lf ı ı 

1
22 45 Orlıutra dedir ve bllyle yapmak vas e er • 
22 u Xıpaaı" dir 
U84Uln mr mi mi m _ .. :.:. .. .:..r. • .J..~.---·-------

H•BEAlEA 1 
AFRiKA CEPHE5i 

Prince Of Vales 
Ve Repulse 

Emlnonünde ticaret ve nakllynt · -
lerinde çalışan Hilmi, Rama1.an ve 
Tevfik çivi vurguncululundan '11U

hakeme edilmişler, Hilmi 80 llr c>a
r ceza ına, 20 gUn dükkanını ça
mamrya, Ramazan ve Tevfık yirmi 
be er lira para ceıasma mahkum f!· 
dllmiılerdir. Akıaraydıı bakkal Ali 
makama vurgunundan, Sultanhama
mında tütüncü Bedroı bira vurgu
nundan SlrkecJde bakkal Yorgt pey
nir vurgunundan yirmi be er lira pa
ra cezasına, dUkkanlarlnı yedişer gün 
açamaınıya mıhkOm edllıptılerdlr, 

Bunlardan başka Kapalıçarşıda tu
hafiyeci Naim, Yenlı,ehlrde bakkal 
Scrkis. Cerrnhpa da tuhafiyeci Mu -
tafa da vurgunculuk ııuçundın tevıdf 
edılml !erdir. 

Altın Saıt§lal'ı 
• Altın satışları ıeveemektedlr. OUn 
İ bir altın 272~ kuru~an Vf! bir l?'llm 
• kulçe altın 388 kunıstan ııatılmtstrr. 

Tasarruf Haftası 
( B•ttarııı noıae ı 

Bu h t ıyı açarken zahmet ~ p 
radyolannm b mda bulunan \ ııııın
d ,ıarıma da t ... kkOr ederim. , 

madığı anlaşılınıştrr. 

Diler taraftan fırmlartn un kaçak
çıll~ı yaptığı hakkında Beşlktaı kay-
makamlığının baıtadıtf tahkikat da 
netlcelenmış, dosyalardan birkaçı 

Cilmhuriyct Müddeiumumiliğine ve
rllmişt r Yapılan incelemelerde B~
şlkta t duvarları çökeceği için bo-
şaltılan Azizın fırınmdan 9 çuval 'J

nun mitçi Kozma)'a verildiğı mey-
dana çıkar!lmış, ytn~ Betiktaşta bir 
zahireci dilkkanından Lülebur azdan 
gönderilmı yedi buçuk çuval un bu
lunmuştur Bu unların da ekmeklik 
un olduğu ve simitçilere satılmak ı
zerc gönderildigi tesblt edllmi,tır 

/ Bir Çocuk Tramvay 
Altında Kaldı 

Dün sut 9 da Bebekte Halll paşa 
yalısı önünde bir tramvay kııa11 Jl· 
muşur Nuray lımlnde 7 yatında bir 
çocuk caddenin bir yanından 6bUr 
başın ıceçerkcn birdenbire Bebekten 
gelen bır trnmvnyla kat'lılaımı,tır. 
Aradakı me afenin pek z olması yü
zilnden çncuk şnş!rınış, vatman da 
manevra yapmıya lmkAn bulamamış
tır. Nuray tramvayın önüne düşmüş 
ve trnmvay arabası çocuju çignemiş
tlr Vatman tramvayı durdurduğu za
man. Nurayın tekerlekler altında 
kaldıgı ve beli kes imek suretiyle öl
diığü göriılmüştilr, Kazanın tahklka
tma mUddelumumi muavinlerinden 
Feridun Bagana elkoymuş ve mühen
dislerin de iştirakiyle mahallinde bir 
keşif yıpUmlft... Bu k91if neticeı;ln
de Nurayın büyük anne1inin elinden 
kurtulup koşarak karşıya geçmek is
terken tramvayla karşılaşhğı ve a-

Fiyat Murakabe Komisyonu vitrın
lere konulan mallara "satnmıştır,, 
levhası konulmasını, vitrinlerin bo
zulamıyacaiı için ııatıı yapılamryaca
lmm ıleri Urlılmeııinl menetmi ve 
aksine h, reket edenlerin Milli Ko
nınma Kanununa gore cezalandırıla
cnklartnı karar altma almıştrr. 

Öbür taraftan yine son bir iki ·•ün 
zarfında vltrlnlerdekl bazı malların 

ü erine "ısmarlamadır,, etiketi ko
nularak fly t etıketl konulmamasrna 
başlanmıştır Bu mallar da istiyenle
rc pazarlıkla ve yüksek fiyatla satıl
maktadır. Komisyon, bu iibl kurnaz
lıkların 6nilne geçmek üzere bir ka
r r vtmnl v t tbikatma ıecilmlftlr. 

Üıküdarda 
Ev Yandı 

Bir 

Dün 1&at 9 da Üıküdarda Ayazma 
mahallesinde 21 - 23 numaralı Uç 
katlı, Macldeye nlt evin Ost katından 
yangın çıkmıştır. Yangın soba bo
ruıundan çıkan kıvılctmlarm saçağı 

düıpnesinden çıkmtı; ve süratle genif
llyerek rüzg1irın tesiriYlE; yanındaki 
21 numaralı kısma da sirayet etmiş
tir Bu civardaki evler tamamen ah
şap olduğundan, halk bUytık bir te
Ulşa kapılmış, fakat süratle yangın 
yerine gelen Üsktidar itfaiye ırupu 
bu evin ilat kıtı tamamen ve orta 
katı yarı yanya yandıktan IOltTa a
teşi önlemiştir. 

radaki meıafenin yalnız bir metre- ,. .... uu ,,_, .. ., 

den ibaret oldutu ve bu aebeple vat- f 
1 

•• ' 

manın tramvayı d_urdu~asına imk!\ 1 j ıHükumet Küsbelere: 
bulamıyacağı tesbıt edılmlştlr, Vat-
manın, vakayt ıörenlerin ve çocujun 1 El K d 
biıyQk ann11lnln ifadeleri almmq ve oy u 
bu kazada vatmanın dikkatsrzllii ol-
madılını ortaya kO)'muttur, Vatman • 1.tanbul Valllllinin tebllll: 

serbe t bırakılmışt:· 1 1 - Fabrika, lmallthane ve 

I
• tllccır elindı bulunan her nevi 

Tecil Edllenlerln küabey• eı konulmHı takarrur 
etmiftlr. 

Vaılyetlerl 
Fatih, Eminönü, BeyoJlu, Beşiktaş, 

Bakırköy. Sanyer askerlik şubelerin
de kayıtlı : 

llluallm ve adlıyede veealr rnaıca
matta istihdam edilerek, tecil ve 
sevkleri t.hlr edllmif olan yedek su
bayların kayıtlı olduklart &Ubelere iki 
ıun zarlmda ınüracat ederek mernıı
rlyetıerlnln tevıikl llAn olunur. 

Müttefiklere Göre 
Att•ı •• CIU• 

:)iddetli bir hava akını 
Manilla, 12 (A.A. General 

2 - ilinde kUıbe bulunan fab· 
r!kı, lmıllthını vı tUooarlar 29 İ 
uyflı KoordlnHyon kırırıının 6 
ınoı maddealn• tevfikan mevcut· 
ıarınt 12/11/1141 tırlhlndın iti· 
bıren 11/12/1141 Paaırtaıl ak11· 
mını kadar kaymakamları mU· 
racaatla beyannama 11a blldlre
cıklerdlr, 

adaımdalrl bahriye IJillbendu mllfre
zeıinin Japon taarrulanna mukave
mete devam ettltlnl ıö1lem11tlr. 
HONG.KONG'DA: 

BÖYLE YAZMISLAR: 
"Tokyo, 11 (A.A:) - Japonya ile 

Siyam arasında müdafaa ve taarru 
bakımından bir ittifak akdi bıı ubu 
da B ngkok'ta Japon btiyuk e çısı ı 
Siyam bıtvelı:lllnln yıptıkla nokt 
nazar teatisinde bır anlaşın b sıl ol 
muıtur.,, 

BÖYLE YAZlLABILtR: 
"Toyko, tl (A,A.) -

Siyam arasınd korunma v s ldı 
bakımından bir elbırliğı y 1 a ı 
çin Bangkog'ta Japon büyük lc;ı 
le Siyam başvekilinın yaptık ı re 
leşme, bir anlaşma ile bıtmlttir ... 
BÖYLE YAZMIŞLAR: 

"Berlln, 11 (A.A.) - D'ğer ta 
tan ileri hatlara ılrınlt ve ı 1 ı m 
ıait şartlar tçınde k lmıı ol Al 
kuvvetleri evvelden tesi ed l 
hatlara çekilecektir.,. 
BÖYLE YAZILABİLlR: 

"Bertin, 11 (A.A.) - Öb yandan 
ileri hatlarda ııkışık bir durum du • 
mliı olan Alman kuvvetle onceden 
hazırlanan yeni hatları çekilecekt r.,, 

Kömür Yüklü Bir Şilep 
Karaya Oturdu 

3070 tonluk Şule sllebl Zonguldak
tan k&nUr 7Uklemls ve limandan y
nlırken, Sol'utctu mevkU önOnde kn
rı;ya oturmuştur. Vapurun kurtarı -
maaı için buaün Saroe tahliyeel Zoı>
ıuldala ıönderJlecekUr. 

Nevyork Radyosunda 
Türkçe Neşriyat 

Ölrendlftml.r:e göre N B. tr. adlı 
lnıili• radyo tirketi, Nevyorkt kı 
stüdyoıundan CumartHi ve Paz r ıu 
leri m8ateana, her giln TilrldJe saa 
ti1le 18.SO da ve 19,8 metre kısa d 1-
ca üzerinden Tiirkçe havadiı neırıy -
tına başlamııtır. Neşriyat 111t 19 
kadar devam etmektedir. 

Kereste Beyannameleri 
Ellerindeki keresteler! beyann m 

ne blldirmiye mecbur edilen kere -
teciler için verilen milddet bltmlıtı 
Kerestecilerin beyannameleri tam -
mlyle toplamnıı ' e kallteler ne R 
ayrılmaapıa b~şlanm~. 

177 Bandaj Yola Çıkarıldı 
Romanya;ya ıiparif edilen bandaj

lardan yüz yetmiı yedisJnin yola çı
karıldıit tramvay idaresine blldirıl
mişt.lr. Bu bandajların nihayet on 
güne kadar ehrimlze gelecefı anl -
ıılmaktadır. Bandajlar gelir gel 
bandajlan aşmdılı lcfn atölyelere -
ltnan arabalar en kısa bir mOddet -
cinde sefere konulacaktır, 

Amerikndan Film Geliyor 
Deruz yollarının k palı olma md n 

dolayı bir milddettenberl A vnıpa e 
Amerikadan fılm getirtmek gUçl -
mlıtl. AIAkalılara gelen telırraftıt A
merllc:!lnm en yeni 111mlerfndt"T1 tt
nemlJ mlktar~a bir parti ln Mı t 
geldilJ blldirilmlıtır. Bu f lml r t Y-
yarc ile Adan va arönd 1 t 

Japonlara G .. e 
( ea,tar'afı 1 

Bir hafif kruva:ı:örumiız h 
ramııtır. Bu baıarlar ehemm y 
Kruvazör hareklta iştirak et kt 
Bir mayin tarama ıemlmıı bat e 
de mUrettebıtırıın bU,Uk kıamı kur
tarılmqtır. Diler bir mayı ıem mıa 
ağır haıarı atramııtrr 

(' -
Samsunda Bir Valinin Nasll Battı ? 

Fuat Atralı bundan ıonra memle
ket mızın ıktııadi durumunu ve dun
yantn ıktu dl vaı.lyetinl anlat rak 
Turkıyen n zıral ve ınaı bakımdan 
n ti c; lı tı m aret etml v oyle 
demı tır · 

"Zir 1 ı tlh :ı!Atın artmaııı hükume
tin bn lıca ehemmiyet verdlltl meae• 
lele dendlı. oıter taraftan devlet e
liyle 7Bpıl n lıtlhnll ıenlfletmek -
çın de blıtUıı tedbirler alınmaktadır. 

Mac Arthur'un umumi karargahı 
nrn tebligi: Öğleden evvel Japon 
lar, Fılipin adalarına şiddetlı bır 
hava taarruzu yapmışlardır. Bu 
harekete 113 ten fazla tayyare 
iştırak etmiştir. Dagıtılarak bır -
kaç grup haline getirilmtı olan 
bu tayyareler, birkaç noktayı, bil 
hassa Batagnas hava meydanını 
bombardımana muvaffak olmuş· 
lardır 

Nevyork, 12 ( A.A.) - Amerikan 
radyosunun Çankinı'ten ötrendiiine 
göre, Çan - Kay - Çek'in ıahıi ku.
mandası altında bulunan Çin kuvvetle
ri Japon lı:uvvetlerinln ıerilırine ıld
detli bır taarruz yapmıılar ve Hong
kong1a kad r Uerlemi3lerdir. Cinliler 
Japonlara mühim kayıplar verdirmlt
lerdir. 

HONG-KONG'DA 

Önünde Dövüldüğünü l Bir Amerikah Muhabir 
lddJa Eden Vatandaıın ,.. .. d""kl . . A 1 t Ş~A • I . ,:,or u er1nı n a ıyor 

ı.:eyetı ncelenıyor Nevyo k. 12 <A.A 
Ankara, 12 (TAN) _ Rize me Waleıı ıırhhıımd n kurtul nl r 

UIU J'uat Sirmetı bir takrirle, sbıda bulun n Col 1 o 
Samnnda Vali Fuat T1*a1 huzu S)"ltem ınuh b r a ı tıy r 

runda dayak yediğini iddia eden 
b r wtandaşın şikayetirun Büyük 
Millet Mecu.tnde müukeresini ıı 
temiftlr. Hadise arzuhal encüme 
n nde tetkik olunmuı ve hazırla-

an mubata umumi heyete ane
d lmlfth'. Mesele §Udur: 

h)W Te)Qıddı& admda bir zat, ken· 
d iddia MUltne PJre, delfrmeninin 

Berlln 12 (A.A.) - Tebllt'': 
rıka tlmı1 nde muhı eb lır dev 
mekted r !tahran ve Alman hav 
ekkUJterl lnı 1 ııle r.tPhtı 

- k neli lrollınnı dılıtmııla dı 

P lncı of Wııl11 11rbhsmı yana ya
tarken •Onra b•• t rafından ıulara 
ıömülurken ve n hayet butUn buti.ın 
kaynayıp dalarken son olarak ıısre
bildim.,. 

Bulrar ParlAmentosu 
Toplantıya Çağırıldı 

12 (A.A ) Sobr nya Mec-
110 Nazırı P pof tarafmdan 
beyanatı d nlemek Uı:ere 

hı t tn davet edılm -

tıyyıreal dUtU ülmü,tUr. 

Şark Cephesinde 

miı,t11r. 

Alman ka11ıpları 
Vatinston. 112 (A.A.) - Amerika 

bllldbnetJ, ıtaı orduları nezdlndeld 
mtipbitlerinin prk cıpb•i.nde Alman 
lra)'lplannı 100.000 i ölü olmak Uzere 
4.200.000 kiıi olarak tahmin ettlklertni 
bildlrmlttir. Ba beyanat, Hltlerln A
merikaya harp ilin ettlı?lnl bildiren 
nutkunu mUteak p yapılmrıtır. Hılba
ki, Hltıer Alman ka11plarının lft2.314U 
ölü olmak Uıere 1,000.000 kiti oldaP,. 
nu iddia ıtmiıtir. 

~ 
Nevyork 12 ( A.A,) - Kuybişev'den 

M 11 bı vıı h imde ele ldı ı nız 
n<'k denbf'r Uttrınde durd ı u

nayıl ,me hareketinin nC' n
ınde ldu unu he il bır.ız 
tsruyonı:ı: Bu h rcket n nf't -
meydandadrr. 
taraftan yeni dilnya harbi 1>11· 

çok m ıncı ve Aletten bid mahrum 
etm ft r BununlA bcrabc but 11 zor
lukl a raimen s nayile ınc ııl!tnll'l

hodefımizf' her hnldC' v rm 1< 
indeyiz 

Bugün ~in parolamız tudur· 
Bütün rıyretlerimlıl sarftdtrek 

fabrlkalarmnıdıın en yülc1elc verırn '11· 
mak ve istihsali yilkıeltmek 

Dev'et t>liyle veya hususi surette ku-
ul fabt 1<11ar hütlh gay etler ' 

1 yo 1 r 
Vtkil . hUld\metln lhtlklrar k 11 nl· 

dıgı tedbirlerı ani tarak deınııtir k 
"İhtlklra kareı mUcadelı hültiımc· 

tin tedbirler yle ber:ıbtr fly:ıt mllrl\ka· 
be kom ıynnıınun yardımı le b r netı• 

e ~ erebllır , 
Fuat Ağralı t sarruf bonol rı hak• 

lııınd da •unlım ıoyleml•tir• 
1' arruf bonolarmı kuıand lı rag• 

be ı duşünıirsek vatandaşların tasarruf, 
h kkındak diışUncelerini kolay ' n• 
lamı oluruz .. 

Vekil. nutkuna Mlllf Şefin t11ırruf 
hakkındaki vecizeleriyle bitınnıştir. 

Meraılmde bulunanlara Hallı:evi ko
rosu tarafından Ahmet Adnanın arma· 
nize .. ıtlfl halk türküle,.: dln1ett•rı•miıt 
•c halk gec v ~t,. kadar vi bir ~n 
,,. 'lm'c:tfr 

''Nevyork Ttmes,, ıaıeteılne rı1en bir 
telırafa röre, Motko•ı cephesindeki 
Alman komatanı General •on Boc1ı 
• ~ f.- inden ıılınmrıtır 

Bir deniz kalilesine hücum 
Londra. 12 (A.A ) - Petamo1'a 

titmelı:te olan bjr Alman deni• kafile· 
•ine Raı denizaltıları tarafından y ... 
pılıin taarru:ı emı11nda Alman d., 
tümenlerinden btrlntn 18" Jarr:ra bmı 
denl.slnı4• bolatchıklıırt ~·"11mietir. 

Fin reımı teblllf 
Hılıinkl 12 (A.A.) - Fin resmi 

tebliği : Karelide düıman keşH hare
ketlerine de\tam etmlttlr Dü,manın 
keşif kolları kısmen tıtlırip edilmiı, 
krımen datıtt1mllt11'. T~caftl1h 
diltman kıılalannr ciddi hasara uıtra~ 
mı,tır. 

Bir zırhlıya h Ucum 
Vaşıngton. 12 <A.A.ı Bahri-

ye nezareti bildiriyor: Arnerika 
denız kuvvetlerıne mensup ketıf 
tayyareleri Luzon kıyılan açılın 
da Kongo sınıfından bir zırhlıya 
bombalarla taarruz etmişlerdir. 
Japon kruvazoriı agır hasara ug· 
ramıştır. Bu gemi, mü~ir suret· 
te bombalanan ikincı Japon zırh
lıs dır 
CarpıımaJ.ar devıım edi11or 

Manili t 2 ( A A.) Resmen bildi-
ılivo · Amerikan av ı tayyareleri 

M 1 uııerlndt b r J pan bombnrdı
man tc eklrillünUn yapm lı: IJtedigı bır 
t rruııu pUılcilrtmli•tll Llnıoyen'ı'le 

araya c;ılcanlan Japo ukMlerıyle 
Amerık• kuvvetleri cırpıımaktadır 
Amırlkının Aı111 1110111 lcumondanı 

Amiral Hart, emrindeki filonun Japoı1 
denlıı: kuvvetleriyle bir muh11 ebeye 
girl•tJfln beyan ıtmlıt r Japon fılo
su ortalık lcırarıncı, 1111ktA1mı, oldu 
gu !cin muharebe . hlc bir netice ver
memı,ur • Nevyork, 12 (A. A.) Harbıye 
Nazırhlı tarafındın tebllit edllmi •ır: 
Japon bombardıman tayyareleri, Fi
liplnd• aakerl ve bahri tesl8lttl biltun 
giln faatl11ız bir ıurotte bombardım:ın 
etmı t r Sarih bafkı malQmat olm -
dıtı cihetle Luaov ıduınm ılmal 'e 
batı tarafına yaptlan ihraç teşebbils
lerinin muvaffakıyetle neticelendiği
" hilkm,.tmek lAzımdrr. 

flAVAl'DE 

MALEZYA'DA 

llnıapar, 12 (A,A.) - Umıaml ka· 
rargah bu ak,am aşağıdaki teblii'i 
ne,rctmi~tir: 

BurUnkil Cuma ıtınil, günün Ulıı ..._ 
atlerinde hedef bôlgesine bombalar a
tılmıttır. Butun tayyarelerimiz sali
men ıerl dönmlitler ise de )'el'l kap.
layan sıs yüzünden ika edılen hasarm 
genişledlaini tublt etm lı: imklnı ba
sıl olamamı,trr. QUrıdiız, blltUtı Malez
ya üzerinde keşif uçuşları yapılmııtır. 
Kedah bölgesınl• bUtiln ıun ılirm tld... 
detli bır muhareb olmuştur Duşman, 
Cum gunu ııabar erkenden mlihim 
kuvvetlerle taarruıa geçerık bir çok 
noktalarda llerleml,tit, Bir çok ma
nialarla keailtm memlekette müphem 
çarpıtmalar devanı etmtktedir. Diier 
mahallerde vaz yet deıitmtmi,tlr. 

* Singapur 12 (A.A.) - Tuğamır 1 
Gcoffrey Layton'un muvakkaten uzak 
ııuk flloıu kurnandınlıiını tavı edil 
diii r11men b ldırilmektedir 

* Slnıapur 12 (A.A ) - 1ıtıbbı.trat 
daue ı tarafından nı ı edılen 'bır teb
liide b:ld rlldıiınc ııo e Perecmbe 
gilniı Penanıı uzerıne yapılan hava a.
kını esnasınd s vıl ahaliden bir çok 
ölü vt yaralı varaa d ölil mlkdarınm 
100 ü ıeçmediiı zanned=ımektedlr Rn 
afljı 6 tayyare ııokıkları mitralyô a• 
teşinr tutmuştur. 

Sovyetlerin Yere· 
ceği Karar 

Tolıı)'o, 12 (A,A.) - Cenubi Çln'dı 
balunaıa bir Japon UtıUndm bllclirildı· 
llne ıtirı, Japon tanareleri, ba aabah 
Honskoas'a tiddetle bombardıman ıtr 
mitlerdir. Tayyareler, bandan bap 
balkı !nrlll.z - Atnerib.n Z1llmilne kar
tı isyan etmiye ve büyülı: Şarkı Asya 
nm lnırtulnıaıı için açılın tlç tara fi 
mllcadelıye iıtlrak etmeye davet ede. 
ri1&leler atımılarcbr. 

MALEZY A'DA: 

Tokyo, 12 (A,A.) - İntpll!'atorlull 
umumi kararıAhı bu,un 1aat ıa,2a 
de netretill bir tebutde, Japon bav• 
kuvvetlerinin Penang adasını 11ddet· 
le bombardnnan ettlllnl ve llmand 
bulunan insW& deniz kafileline me 
sup ıemilen:len 12 ain1n batınldtimı, 
4 ünün de aiır hasara uiratıldılını 
bildirmektedir. 

DIGER HABEBLER: 

Oılo, 12 (A,A.) - Guetelerln bll• 
dlrdlllnı ıöre, Japon donanın m 
,Yakında biri f2,000, di&er •5,000 t.on 
luk ıki Sllper dretnot iltihak ede e 
Ur. Bundan b 1 onUm deki 
40,6 m 11 et 11 1 rla mO ehh 

ı t'1' c 1 r h zm te ıınce 
tır, 

Mongollar da mllzahlr 
Tokyo, 12 (A.A ) - Muht 

col devlet reiıi, 6 mılyon M 
Amerika ve tnıJ t ye k 
harpte Japonyaya milz h 
blldlrrnlııtir 

Bir Japon tekzl ; 
Chanıtıaı 12 (A, A.> 

JıJ)OTI ordusunun ıöıcü 
nm Hankeo'yu tahliyeye 
ifna dair Çunı - Klnı 

t•ıttar•f 1 ınold• 1 7,aytJın haberlerin hiçbir eıa 
PralJda'nın makaleıi yanmadığını beyan atmı t 

M k 12 (AA) Reuter: bulunan Japon kuvvetleri 
Vıılncton, 12 (A.A.) - Harbiye os ova, · · Klng'e karşı h reketlerinl ncak 

neurettnfn teblitfne ıllre Havai harp Japonyanın harbe gtrişindenberi hilkılmet teslim oldtı#U ~ man dur 
aabnesindı hiç bir hareket kaydedil- uzak şarktakı vazıyet hakkında durac klardır Japonya kıtalanr 
memiıttr. HarblJe nasın Havaı'ya ilk tefsirini yapan Pravda gaze- gerçt bıw y~Ierden çekmlı ille d1: 
kartı Puır dnll Japılmıt olan ıhı- test şunlan yazıyor: buraları ıOkOn ve Ala111fn temin •· 
da taJJlft llaJlplan oldalana; ba "Japonyanın mlitecavl.z ve Birleşik dildiği bölgelerdir. 
Jra7ıplann ıln'lılnla ra~n. bara:ra devoletlerle Bti,Uk Britanyanın. ıınn n~---
,.m tananJer ıhderUdiitnı •iSylı- .zamandan beri hssırtanmıt .. tıamlm Torbalıda y anrın 
mittir, • edllmlı bir tecıvüziln lnırbar.lan ol- Iımir, 12 (TAN) - Gece TorbahcJı 

Diler taraftan bahrıyl' nazırı Albay dulu muhakkaktır Jıponyanın lk mu b r depoda yanıın çılı:mış, benzin va 
Kno:ıı: Honoluluya rltml,tlr. vaffakıyetleri. muharebenin k t ı ne- rJli devrilmis ve ateı genitletniıt 
W AKE'DE: ticesinl deiitliremez lt Jya ile Al- Miıhim mikdarda Jnıaat mal.zemeııi vı 

manyanın aynJ zamanda Blrlesik Dev- kerf!Ste yanmııtır 
Vaıinctoı1, ıt ( A.AJ - Gazeteclle- !etlere harp ılln etmls olmalan da, Depo bekçisi cUçl&kle kurtulmuş. 

re beyanatta bulunan Roosevelt. Wake vaziyette bir deiişiklik yapama:i.,. tur. 



, 
T N 

ABO N E • 1 O 1 L 
Türkiye ıonebl 

400 Kr. 1 Sene 2800 Kr, 
750 .. 1 A'I 1500 
400 .. 1 Ay IOO .. 
150 • 1 Ay 300 

Ad .... deltl-'lrmek (25) kuruttur 

BUGüN 
Şarkta Harekat 
Niçin Durdu 7 

Yczmn: M. ANTEN 

aedbı ask'ed makamlan: Kıeın 
g .. Pddetle huküm silrmesl do~YJı: 

ı,.a. artık ıevkülceyşi ebemmiyetı 
lcalnnyan ve ı nış askeri harektta 
ınttaait olmıyan prk cephesinde Al
ıaan ordusunun la ı, d ha mtlaalt olan 
Yeni mcnilerinde geçıreceiini ve fula 
lerlendl olmalan t!ola:vııiyle fena 
artlar içinde balıuıuı Alman kıtalan
ın evvelce tes ı edllmlt olan 7eDl 

hatlara çeki ecelderinl b ldirmekteclr
ler, BitMr de Jtantac' c1aki ımtıauıda. 
şart cepbeıdnde b89'alann mOııaade-
izliii dola)"Jllİ7}e genit hareketlerin 
urdaraldatmm blldirmltfu'. SOVJ'et 
ı:nabmlan ı.e; Randa baktkl kıtm 
henm celwedllfnl, Roftof t>alıeslnde 
kar 9e fena ha9'tl btılmunadıtmı ve Al
ınan ordusunu Kınlordunun ricate 
lbecbar ettiP a3ylemektedlrler 

Ba kararda bqhca ta lmlJlerin rol 
o ~ tahmin edilebilir. General 
kı - .AJmmı ordaeamm &J'lardanberl 
hJltllı bb1Jr w de;ıamh cebtlerle J'O
ru-.ı ye :JlPf3DIDUI - 2500 lı:i1o-
11aetteftk bir cephede çarp..... bir kac 
QdlJıoalalr Alma orı4llaaDa blalec'ce 
kilometrıe maklardan iaşe maddeleri 
"e bmp ı...arm yetlttirmek hanaun
dald güçlulder - Cephe ıeris1Ddeld Ra 
ÇeWednfn tahrip faaliyetleri - Ve 
bm.-. bet altı defa inıha edild:ii 
ııöthodiii halde, Si.bir)'ada kış harbi L
çaı 1-' bir nrette bazırlammı ve 
1l 1mcfdıl edilmll olmı ,.mi kuvvetler
e ıııı...,"4i,.o takviJ"I edilen Jtıd
ortamm sadece müdaf a kabiliyetini 
ımıl waı etmekte blmıyarak taamız 
~ de bnnmq olması - Ce
~ c:epbeahıde Kınmdakl kuvvetler:-0 
~ De nedıı:deames mümkün 
o'-ı Kızdorda taarrazarıo öalemek 1-
çla m bôlcel"I tüvi)oe kuvvetleri .......... 
~ orc)plan iç aiin evvel. prlt 

te&fıwlıı'4ı ... 1ı:mlmlnc1e bir cıolt tl
lbendifer hatlannın bideıtiii bir ıtra
tejlk ıdta oJau ve A1man1arm elin.
de lıalunan Lenincradı tehlikeli bir 
·~ aobn Tibin eebrinı alarak 
iç Mamı tlimenlnf .aıtııtımwıardır. Ba 
ba""9eam 7frmi cRh1: Aat eonra da. 
~amn 3&0 kilometre eemıbanda 
llıtlbim badann bir1ettJii bir mevki o
lan ~ tebrlnl ele ııerl alarak i1cf 
.\hnıı.ı tllıı• 1 wı 13.000 zayiat ver
~ .. colr mikdllt'da harp mabe
~. pçhmi.,terdlr.. 

8-daa 1-Pıa SovJıet lmvveiled. 
'idaıem pııurwlardan eoara Kannbı 
~ bir kısınma hSldm olmaflar
dır. Tala'dan Brianalı: iıstikamdnde t
leı1eıne1tte w Haıkofan 40 1ı:flometnı 
8tlanda harbetmekted"rler; cenQpta 
R0ttıoftaıı T ganrog'a kadar olan sa

h tamam'yle hikim olan Timocen
o kuvvetleri Kırıma doira taarrasJa.. 

ihtiy th b surette Pevmı ... 
~ edirler. Son gelen haberl«e c6re, 

O.yet ordul n, Battıktan Karadenl
kadar azanan butün cepbe b°'81D

rruza ıetımlfk:ı6:. 

Almanların Niyeti: 

----[ Fa.r-.~ezı J .... --

" Fi/ipin,, Yerlilerinin 
Harp Düşünceleri , . .. . . :) 

1 F'ılipin adalarında buhınan seyyar mabab1rtnme telepati asalttnde ~ telgraf P.. 
1 derdik. Muhabirimiz tayyare ile dolapıak Pasifik harbi hakkında FiJipnUJerin ı L dftfDnc~ bbe bildirdi. Onlar ~r1ar ki: ,J 

Japonlann, kendi flldrlerlne cö- Vütbte, 1lllılm a mt•ettms• 
re tabii pek kahramanca, ~ 1 y 1: bir ceza ..ardı. Kabahat itliyen ada-

merikahlarm dediklerine slSre de azan • G A nu anadan ctotma ~lrta" loİlra 
pek lsYı>ec:e blr nrette Filipba ada- • • • :1 bütün viic:adüne, .-_. kamıtmdan 
Jarma birdenbire hücum etmeleri ii- ·- 11100 11 • 011 uaaa ıısan tatlı nya lllrerler ve ı&nelin 
zerine Amerl.lı:ada ve Avrupa.da lir lr&rpama bailarlardı, Ba llCak ve 
çok memleketlerde hallan ne düşün- chı ba muharebenin açılmaıındaa rtltabetll memlekette pek çok olaa 
düğünü gazeteler yazdılar. Fakat ben hiç memnun deif6m. tiirlfi türlü ıinekler, öyle tatlı saya 
Flliptn adalanndald asıl yeril aba- Bir ikincisi: bulanmıt adamm tberiııe hücum e-
linin bu iş hakkmda fıkri ne •ldu- - Ben Ameı1kablan 1nerfm. de- derler, lrabdatH adam da ba7l~e 
ianu bı1d.iren h:c bir haber ÇJkr dl, ten adanllar&r, Otllmqi, ellen- caumı cekerdl. 
madı. mey.i severler. Halbuki Japonlar lil1- d 

Bu eksiii biz tamamlamak iıtedilr dükleri vakit bile yine cfufünceli ve Bir ciJn yine lrabphatll bir a amı 
Filipin alalarıııda bulanan seJ"Yar kederli 18rttnttrler On11n içlıı, ben öyle, te"er karnqı aayaaa bulayarak 
muhabirimize telepati uıalünde b!r Amerlkahiann barada bitim 'kalma- silnetln 'kartıaına bailamtllar halk 
teleraf göndererek, adalarda bulu- hırım tercfh ederim. da etr~nı cevirerek ona senetmı
nan yerli ah tiden miımlriin olduğu Yaılıca ve aksaçh bir FfUp!nll " dıalmıttı, Bisim Filipinli hemterl-
kadar çok kimselerle temas etmesıni fikrini ıöyle anlattı: !erimiz Y\İrekleri :vufka insanlardır. 
ve yeni baflıyan muharebe hakkında O kabahatli adamm etrafını çeviren 
Onların ne dUeilndiiklerini bize bil- - Ben, dedi, ne Japonları isterim, kalabahim arasından bıri çıktı, te-
d!rmeslni rlca ettik.. ne de Amertbldan. Benim sndillm ker kamışı n711na hücum etmi, o-

Araclan bfr cttn recmeden, ııayret- tıpan:rollardlr, ~llar cana ,.. lan ıinokleri kovmaya lralkıttı. 
1 mahabfrlmlz, yine telepati usulün- an adamlardır. Onlar, Amerikalı- Bunun Uzerlne, kabahatli adam öf
de bize cevap verdi. Telgrafmı ay- lardan önce, burada hlltlm bulunur- kelenerelr, kendlıine iyilik etmek ı .... 
nen yazıyoruz: !arken ıeae flmdlki ılbi çahtırdılr. te)'en merhametli kimseye atza altn.-

Enırlnizl alır almaz, hemen tayYa.. Fakat itten çıkbktao aonra hayau- mıyacak sözler aöylemiye batladı, 
reme binerek yola çıktım. Bu Fil!- mız hep neş~ içinde ııeçerdi. O za- Merhametlı adam bu öfkenin sebebi
pin aclalarmm en bUyilklcri olan manlar da ispanyadan buraya, hep- ni anhyamadıfından, kabahatli ada
lılindamıo '" Ltlaon adalannı battan si de ıus.ı, - tenli, parlak ka- ma aordu. 
ba dola B' ka d f ra cözlll. parlak ıi,U •clı pntö•- O da: 

18 ,tım. ır ç e a tayyrre- ler "'•lirdi, Her •L-- L•-'m ıuıno- - Anlamıyor musun be adam. di-
den J'ere inerek. yerli ·ahaliden ııo- • - -
silme m,en ve aldı basında olduğunu lanmuct. laantolu llbliJ'fl'elc. tı- J'e haykırdı timdi üzerimde balu-
tabmin ettiiim bir çok kimselerle panyol danaları oynıyarak bisim gön nan sinekler çoktanberi uzerimde ol
temaa ettim, Japonlarm hücuma llimllzü \J1rlardı.. 8iyah saçlarının dukları içın artık karınları doydu. 
baldancla ne duıundüklerini sordum. araııncla bir an stil, ıiyalı Ye ten- Beni çok rabatıız etmi1orlar Sen 

Herkesin bllt!ifl gibi buranın 
1

er- teneli fiıtanlarmm omu.anda kır.. bunları kovunca onların yerine daha 
11 ahalisi pek zeki insanlardır. Iıle- mızı atkı, parmaklarında kaıtanyet aç olanlar gelecek, benı dah ziyade 
~ eücleri71e metpJ olurlar. Bol olduia h.ıde, pkır pkır kıvrılarak rahatıız edecekler 
bol kahve, ,eker kamıp, tutün ve danHderlerlıen biz bütün yorpnluk BUtUn PlliplnUlerin ftkrimlıı t!e 
kendir yetiıtirirler, etliye. aütliiye !arımızı anaturdak. Hele clanaın so- böyledir. Bizim teker lram119larmn
bı+nahlr.. Topraklarında hlldm o.- mmda ho1ev dberek birdenbire du- zm ve kahve aiaçlarımızrn hatırı ·
Jaa nbeaa efendileriyle daima bot rap 0 ...... ~ blq baktık- çln kırlr Uç yılclanberi aclalarımııt!a 
ıecintrler. Fakat kendileri mernle- lan '9Üit 8kbmls batm11Sclan lider- bulunan yabıncrıann artılr lı:annla.
ketlerirıhı siyasetine kan,madıklan di... n doydu, Blsf (Ok rahatıız etmiyor-
~ kendi tiplerincle olJ1U7aD insan- ötede, bu sözleri dinliyen bir Fi- lar. Şimdı onlar buradan ciderlene 
hardan pek :ıunde çekinirler. liplall Y8Da& aokulda •e: yerlerine ıolecek ol ıılar daha ıiya-

Omm içİla, ilkin, benden de ~ - lleF IUdecl, dedi, ıl& ba lhtl- de aç cozlU olacakla ve bızi dalla 
kiDdiler. Sorclatam eeylere ceftp yana dll•hı• balıımaJ'llU9. o artık ziyade rahatsız edecekler, 
vermek iatemedil.r. Bir çap,..__ bunamrftn', sise ben burada biitön Onan için biz Filiplnl'ler timdild 
den kaçtı, Fakat beaim. biç bır mu- Fillplntllcb:ıı • dlltlacelerini kı•ca efendllerimlzln f!eil,meainı biç iı-
baribe 1rantma7llDo bUabiltün bitaraf ~ temlyonız. 
bir aaemlekette çıkan bir ıasetenin ~=====-=---------------------

~75-:::: ıt•Jtt:a:rmn 
~ !:=r :rı:e~::~~r= ERK EKLi K ILKBAHARINDA ... 
JapoaJarm bisim memleketfmbl ... 
maJanm isterdim. Meseli, bir gece Hw lnean• b11hlnan, kadınlık ve I tt yukarı k11mında toplanmıttır: Kd· 
Ameribh1ann .idaresinde olduhmaz wkeknk hOf'lltOnlarf ka,..klılı bil• lar da fltmanladıklan zaman onlarfn 
halde u)iaıya yatıp ta sabahleyin uy- h._ iki •enanda meydana 91kar: vUeudunda yaOlır ayrıl yerlerde toı>· 
lrllcl8a QJ'llndıfnnıs saman Japonla- Biri erkekrtOln ltkbahanncta, biri ele ıanır 

BU HAfT AKI ONEMU MACLAR 

F. B. ve G. S. ın Alacağı 

Netice Ne Olabilir? 
Bıılıl A+iiltltı1181W Vımderdm'i !n- lıilere ,.. bemememektedlr. lıfeHll 

cııterfde bir fartla mafltp otm111 fa- a781l acan& stop onlar ic:in mebaret 
kat bill 1IDllta1mQaa bir nam lnra• olmakla beraber alba" bir faDtesl• 
mrı, Incfllzleriıı m biiyttk takdirine dlr. 8ıı1ar topa ,.ere detdili vakit 
IDUbar olr•ftll. Bam Aakarada la· durdunı70r ve ayaklaraun 7UIJll ~ 
cl1ls fetboktll..mtn OJma tarzlanm re adar &nine veya J'UDft& hemen oa
cördiiktelı IODI'& düa İ7İ aala41m. bnverip f1dncf harebti adım .. "k ... 

lncillaler fatboll tam bir mantık linde yapa)'Orlar. Tac atıılan bizim I· 
eeuı berinde oymıyorlar. Madem ki şittltimis ıeldlde tncllk nrl delildir. 
top adamdan cSüa çablllı: koıar ve o Gayet kıea atıyorlar. Banallla beraber 
itibarla demarlre bir OJ'llDCU marke e- içlerinde Slcoe olaunn bir fld OJllD
clım., madem ld topa sürmek karp cun1111 asa tac'lar attlklan da l&
tarafm yer tatmasına vakit verecegi rulmedl delil. Kalecileri Ankarada 
için fenadır, madem ki bir adam kendi bazan '°k kolay mailflp .dildi. Mar
bqma ,..,.calı iten ;ok daha iyisini lı:aj'Jan harikulidedlr, Denilebilir Jd, 
peelqarak yapabillr, bunan aksine Incillz talnmmcla en ~k cllkbt edile 
bar\ket etmek alnl kin değildir di- nokta blldar. Ttıblikell alarda topa 
yorlar ve takımı mütemadiyen kol- hemen saha dııma ptanp adam tuta
lelr'Jf bir harekette ıllrtlyorsunuz. İş- yorlar, Taknmn KaddrlSytlnde daha iyi 
te böyle t!üıUnen, b&yle oynıyan in.- bir formda olacaiı muhakkaktır. Her 
sanlar, fatbolün artiltt olan Avuıtur- geçen ciJn onlann lehine kaydedilmesi 
yaldan seyredince takdir etmekte hak- icap eder. Bana mukabil Galatasaray 
hdırlar ve Fenerbahçe Anlraradalci eüzel ve 

Blr tnılUz profeeJ'OneU bu tekilde müulr oyunlamn lıir daha tattara~ 
yetiımi,tir. Fakat memleketimiH .ae.- bilecekler mldirP 
len nıisafirlerimis, plnıs biri amatör Bolton Wanderere.'ln bir m9ldne 
oldufu halde bizim mütevazi futbo- gıbı ~n ltlaksae7r'inl, bbılm a 
lümüz (miınde nıçin mailflp oldular? çok betenebilecatimla 07'IDC1I olan 

Benim rlSrUsüme ııöre tnııiliz takı- Klilton'a ve Inıiliz milli takımı 9Ultr
mr Oalatauraydan da Penerbahçeden forluiunu yapmıe ve en iyi dablve o
de daha i)'t oynaınqtır, Banula ı,... yanca111 namım bnrmut rene Pea
raber kafile reiıleri Miıter Lorey'in ton'a se)'retmek her halde fhndfye b,.. 
de ışaret ettiii cibi "Merkezi Avrupa dar enısallnl ıönnedtlhnls bir fatbol 
tesirinde bQltllWl,. Ttlrk talnmlarma ziyafeti olacaktır. 8ebrimtae ıelee ml
mall6p olmQftllt. İqllls fatboHl neti- ıafirlerlmlsln kafile reisi Lorey bey
ceye en lnaa :rotclan alatuı bir ılıte- nelmilel hakemlerden biridir. Baracı... 
me •• maç teWddılne clayandıfı baJ.. ki her iki maçı da idare etmeei hem 
de merkezi Avrupa futbolttnden daha oyunlann sellmeti hem de babmle
soğuk ur MeBela hlr V yana takımı rimizfn bilcflerinf arttırmaları bakı
g'bl ln11nı urmamakta Ye lle)'ircl1I o mmdan çok faydalı olacaktır. Topu 
kadar he)'ecanlanchrmamaktadrr takip edi• ,ekli. ıahada anform bir 

SUpheslz ki büyük 1nıilııı profn10- futbolcu ı bl dolaemaıı. sarif "' aade 
nelleri oynadıtı v kit it baıka tUrlU- Fnnltl. varu,larm 7erint bfs•at r•UP 
dur. İtte bu büyük profea,onellerden durarak sönennnl sıbl halleri bislm 
yalnız Uç kitinin ba takımda mevcut hakemlerımizde de görmek iıten•. 
oluta: dllerlerlnin de birinci ımıf Fiirüscm TBK1L 
profesyonel olmakla beraber birer ,,.ı.. 
dız olma:rııı takımı hemhenk 1•P- Bugtlnldl M~ 
mıyor. İncılu takımı Hk macım baııün O... 

Butun oyuncular muhalı:kalı: ki asıl lataaaraya k rıı Fenerbahçe 1tadıncla 
fomılarmdan unlı:tırlar. İki sene ka- yapacaktır Oyun saat 14,30 ela hakem 
dar İnglllz llclerinden uzak bulunmak Mister Lore:v'in idaresinde baıtı1a
ve tam bir profesyonel r:lbi çahıma- caktır. 
mak, ne kadar methar olurlarsa ol- Qalataaarayın mlaflrlerlmlse ıaliP 
ıunlar ba kı1'ftletlerl t!ütllrmüıtUr. relen , .. &ne talnmtnın olman bue
Bununla beraber, ıerıde çolı: dbgUn biyle bqtinlrii mac bU:ytlk bir heye
olmaaına rağmen •fır muhakeme Ue canla beklenmektedir. 

Zemheride 
Nisan lalığl 

Yaztm: 

~ ..tbaamn kabvea&llM, 
J"UlaD "llahruld Ade Ca 

bq., sibl "İki, hattl ilç bvnılm 
demeli. Zavallmm herııun kahve oc 
imm Jrartnıada yandıgı yetJ ınly 
Dlllt ıfbl evelld rUn karnı ile çocu 
mm tlııerlerlne kaJDar au dökülmllt 
1ıUI de Jart beldeD qaiı Jamnltla 
Bicare adam •baha kadar oıılan 
"8tmakla airalmıt. erteei stln wı 
de bir otomobile atarak Haseki Ni 
llutahanesine ııötilnnüı;. Vabnın 
tarafıtıı aıılatmunu ona btrala)ooram 

.. Arabadan kanım Ye kımm ıtrt 
ma vurarak bat hekime pktım. H 
men elimdeki kllldı harid:re dokto 
na havale etti lrrtnnda mütemadlJ 
lavraıwı yaralı yijlriimle banci1e dok 
tonuıa kottma; ba aat: 

- Bu, benim vazifem deilldir d 
!kinci hariciye7e ridin! 

Yamklan tekrar ıırtladım, merd 
venler atuü, koridorlar seçerek 
kinci hariciyeye ulqtım, Hadmaeler 

- Blaraaı eocak dtlfilrealer iciDdl 
Bö7le J'&lllkla, blikle mlfıal olma 
On iiçiincü kolala gidiniz 1 Declilot 
Hemen ikisini yine aa1ta ll1't ederek o 
ilç&nci koiu111 buldum. d-adan 
Ce\'ap verildf: 

- Ba on lctlncü kolala ait 4etl1 
dir. 86,ta pylerle "dlSr41lnc8 kolu 
teblr b&rld., metPI olur; ora,. pdi 
Tekrar haıtalarma aırtnna ,,_.1 .. tiı 
dim, dörclilndl koiata balclam. 
demeler: 

- Gec kaldmrsf Dediler. Baıı 
doktor mennchlr M&betçl dolrto 
mlracaat edlnts. Karam, bnm 
omanma bfncUrerek ten"1d lra 
pldlm, Kapıda nlSbetı;I doktoran 
oldaluma bilene ru selemedlk. ade 
me1erdeD biris 

- Bana ancak on 8ç6ncl koiulta 
&lrenlniniz! Dedller. 

Artılr rahvan 71lr&ytıtüm durma 
"kin bile ıtdem17e(:ek hale celmlt 
Bana ratmea )'iDe yarahlenmı ' 
lanrak tekrar 1-t hekime sittim 

- Olhan, dedi; k*aDt1nara Pli 
nia, onlar yapar, 

Karuatinenin nerede olc!aimıa b 1 
mediilm için aon bir pnetJe le 
tekrar kapıya atma. · 
bir!: 

- Bamın lrarenttne le 1ılr 
volttur. Yine on iiçünciı kolala 
De dl. 

Nefes n.ı ... telav on 9'tlDcll 
tu.. aittim. Oramn doktora: 

- Elinizdeki klirt barlcl,., .. 
B' 211 ıll'kadar etmes. B.... ba 
bakamaz! Dedi. Biraz dercUml 
~·m dedim, hatta balac:ılanı 

- Bi• yabnachk a. .. Dbııe .ıımııH 
tdar ... 

(P'unll'nln tflrb ........ . 
tu cıbl) Baktmı ki IUllme ~-• 
IAYri nema vermaler. lldalal de 
nr ıırtıma bindirip hatabaaedm 
tım. Bir otomobile lloyap "'8 
dlm; imdi evde inim iDfm IDJbııor1-

Tevekke1i "ememitler: 
Olmıya devlet dbanct. !lir 

lddlat ... 

rm bütihı adalammzt almıl. dük- kadınhtm 80nbeharında... cıı~· gayet yumu11k, beyaz, saçlar 
1clnJar ft pasarlar açdıımt " her- ..... l'aflM ....... 9ficek gocuk· las açları gibi kepekalzdll', Ellel' :oz. 
lı:ıeıdtı rabat rahat İtb'M metSUl ol- ların JGlıde 111tm••cM, az çok kadın- lann ellerl gibi - btı ınevılmde kız· 
...._ 1&'9eydfk. Japonlana bura- ilk ata..._. belirir. Kimlel o yatta lann •l•rl gibi - morarır ve ~tıar. 
,. baldın olmalarından memnun o- •d- la.iletir. o ıaz.ı gen' 9Up- auıoa Yllflna yeni varmıı erkek 
1ardak. Fakat, maaleaef, iş bu b- heelz erkekth-. flıkat )'Clzil, bOtU" vü- VoC•k bGyUmekten geri kalmız, hatta 
dar alı::ln ceçma. Japonlar geçen o.ctu, ........._n ytll'ttyQfO bile g6- o yaftakl k&lar gibi qabuk bOyUr, .• 

OynyYan ndldafı Ye muawnterln 8nUn- Geçen hafta Anlı:arada aabtlanan ve 
de bir Fenton, bir Klifton ve bir Malı: hafif rahatıızlapn Pınıiun buaun 
ruer bizim r8rmedil mlz bUyUk astar- Galatasaray talmnmda o)'IWIUyacatı 
dır tnsWs tllmmnda mlldafu hatlan pyialan tahalrlnalı etmemlıtlr. Ba
canla batla oynamaktı ltlrat birbtrle- nunla beraber Galatasaray miıdafaa
rine ılıtık oyuncalar hi11lnl -verme- ıınm Ankaradaki kadar kuvvetli ola
melrtedlrler. Futboldek o inıl,.ld h.. caiı yine ,uphelldlr, ınsnuı..rın ba
raketler onlarda as çok batldir. Fakat rün form yolunda bir hafta daha ka
'anlarmdan tOI* atlrtnelr, topa onlar- ııanmış olduiana ve çok mfiteyalduz 
dan evvel kapmak veya onları kotu 1- o:vnı:vacalmı dUeünUraek OalatuaraJ'ln 
le ıecmek yine çok mU,ldlldlir. lıte bacfln eDe edeceff bfr pllbfyet her 
ba anıa .. mamak neticeli bi•lm ıoller.ı... halde birinciılnden daha krJmetll ola-
mize mani ol:ımacblar caktır. Bunu da Galatasaray clbl cay- Cenaze7e Davei 
Takımda dikkat edİıecelr nolrtalann retli bir takımdan beklemek ~:z 

Siin tepelerimize bombalar 1'0idır- renleN. lllldınhk ..._. Yeril' Hormonlan 90k karıtık olmıyan tfe. 
dıılar. Bunl.ann bize deiil, Amerika- • • • • llkanlılar - yUzde kırla demek -
ı.ııa atrıcbimı biliyorm:, ama, ara- K. • - de lcadlllbk 1t1111 claba nen- daha geç, daha aonra bUyUrler, 
da lılsdeD dl J'fderce hısan, lfidiyor. ,,. ...._ Dı•ca ılme• ricllclundll 
~ela ta1ı1i. eDerl ve kol- Nlw tıapl • .. BGIGI ,..._ HAGz 
illa bells dwuwsacc khr, ODiar c1a ........, 19" tllkaı .. blllnl•lz. Dik
-.. ~. la.tlD lmuı, onlar ~ .., .... • ... tltlHlarft Y9lt 
dhtlllrlım blslm nllatmm bonla,. gqOelerlede. )"Wal'htklarnt altında, 
cB. A7'aıca. beUd ,.narca işimi&- 1nldelec Mlw ...tfa!Mla. karınlann•. 
cim. llclmlMlm ~ııcalu. Onan 1- lralçılarm ıııtr&f da w ..... ld91'1f11R 

s o E R 
•ı ·-·-ll!MIJ'lik ... tldlı........ ....,....,.. .. .. ..,. ... _..,......., 

DEANNA DURBIN'ln 
HOLLVWOOO'da tlıM ele 9"irc1101 en 90D 

......... ıa• 

BAHAR 
RESMi 

GEÇiDi 

Hormon kan•klıtı, bOIOI Y8f•na 
varmıt dellkanhnın enini gocuk seel 
ılbt )'apar. •1Zılarınan .... horoz sesi 
gllbl ~lak çıkar, 

Fakat hormon k rııtklı6ı dellkan· 
lılllft flkrhle fetta hiçbir tesir yap· 
mu. Hattl bazıları, orta derecenin 
llatllnde aekl olıırlır... Matematik 
............ "" .. ~ .,. llıddet .... .........., 

v.lnfz, laztaN kal'fl yabancı kahr· 
lar. Onların peelnlle ııtml)'e, 19nla• 
Plna IOkulmtya hlf heveelet"l yoktur. 
8tnemaya eldarler, t.kat orada kızla. 
.. 1co1c .... ahHk lottı delll, .... 
... ..,reıtlMlc iglll giderler_ a. de· 
llkulrtll'. bllfka erkek ooa-klann •· 
detlıtl de pek ..cnr ... ,.k yerine ıe· 
tfrl ..... _ 

.. dellkıllltı ......................... 
.,.khlf alametleri ınuvakkMtlf', 11lr· 
laıt 111 ............. .,.. - .... ,.. 
.. nda erkekllk hOl'MOna galebe eder .. 
o ........ dellkanlt•ltı ....... n .. ay. 
bolW. OM....,. fM'lll•, ... kalın· ... , ....... ,. .............. .. 
.... dellb .... fll'ldlll ........... ..... 
.... - Nllkll. ~ ...., vo......... _ .~ ..... 
.. . .. , ..... .. . ılı ı .. ............................... 

....,. '-'•••••• wlwldlk llormo
--. -. ...... -.,..... Kii-..... •-e• ................ 

..... , l9W •il ı•c llı•a• MIMııt ,._ 

...... .............. ........ 

....... vw,... .... 9 1 il- •••• ................ -- .. 
~--------- --.... ....._ ~ ...................................... l .......... ~ .... ........ . ..... ........ ........ ~ ... 

WENDY HILLEr m Şahı• Pftldtğl • .. - ... - ....... 
LESLIE HOW ARD'm Emsalsiz D..._ 
İngiliz Muharriri Benard Sbaw'ın Emladm Ann 

BiR KADIN 
YARATTIM 

( PY GMALION) 
Büy(lk ve güzel fllmiııfn btıııd w mlk&DIDll •uwww 

Bu Hafta SOMER SlnentCISı 

iL HAMRA 
HltllDa - Dlltll. - .. tı1ml 

GENC ASIKLAR 
'l':D'.B K ÇB 

... lnlulll \'1LDIZLAllLA 

Claadette Cıolltert 
Clark Gable 

bıtlıcaları ııınlarchr: ltoplar bishn~ delildir, 11 Bankam Pnl mntetttsf Ali 

----------------------- J:rpul esi BaJ'llft ~ Dpll 

Bu Haija SA RAY Sinema11 
Salonlarmı çınlatan 

EDDY KANTOR'un 
Tllrkçe &Odil J:n 8oD ,,. Da OGal1 

ALİ BABA 
KIZLAR 

PANSiYONUNDA 
Filn:dDID t.lllt ettfl1 Kahkaha 

Dalpları devam ~. 
BugOn HOt ilet •at .... l'lftOk YI oancNlt glllMk lete,_lltt SARAY 

' - · alnemwna ıllllnla, ..... ... ı .. 1 cm -- , 

Medmb"et ~ ,J'=::?,, .. (Gaem 11117) .. - .... 
,., - , .... , - IWlak .... 

1ut1•LALE• 
DOU6LAS FAIRBANKS Jr. MAR6ARET 
LOCKWOOD. 6EOR6E BANCROFT'un 

~ 

DEMiZ KARTALI ..,..,., ...,. ....hı .. - .... .... .. ..... ..,. .... ..... • .. ... ı . 1 ..... ...,..,.... ............... ......, - ...... 
rllP ..... .... .... - ...... tlmdlHa ....... 

lılılaelerl 

Trmnvay ve Tlnel 
Um- MI....._ 

1 - A ...... cıbıl, llkı.et .... eblıdl ~ ~ 
tıek11fle mettbp lııtenıek a.alll De mllbayaa edilecektlr. 

C 1 N 8 1 llkletl 

sımm C2 Jnd __, JO ~ ,., x a 
" "" • D'" 83X95 
" ,, .. • 24 • 88 x 100 

1 - '1"lldll edllecek klllUarm hepllbdn QDi ebatla olmam lMIJ'Ul 
llllDdlr. Bir imini i'l x a. d1ier bir kmm 13 x 95 ~ 88 x lGO 0-
Jabillr, 

3 - itimli teslimat hakkmdakl teklifler şayanı kabuldnr. 
4 - Muvakkat teminat, verilecek klğıtların bedelinin % 7,S dlr, 

etrnlftlr. Cenaıett balftn .at bir bil 
çulda Ş!ş1l Olımanbey M'arsllleel,_ 
eczabanest ymındaJd Şafak IOkall 
da 1e nmnanıı BrpaI ap1l'blıun:ındllıq 
kaldn118eaktlr, 8lıbdd8lı Hdde lal 
kacıak olan 'YllPUI' Betlkı. ...,. -
nık ew7i ahcakto-. Aile G091~H 
nm bu kedsU tnUlf ıdmde balumna 

1art rica olunur. 81lt11t '"""' 

•••••••••••••••••••••••• 

~....,., 'l'llrlı .. ,ınoılM, ...,._ 
........ ,.,.,. ............ e-. 
.. .. ............. 'il ..... ~. 
~_..................,.__...,.._ 

I' , .. -.. iMi 
.-
.. -- &Jll!ll W'l2tWI 

taıdrıdek1 ..ıreJr1•ar 

W oJnınılfr'1an toplama 1 
M1 tlıribiDe talik edlbnlettr. Alae* 
il cıllDlıarm o lln .. u ele at1.ıe 

..... -- idare .... 111111 
ldt ... bir ............ ... 
allalr. Cl8IB) 

....ıı .. 
c1aa: Milma HllCI Mehmet Evrimin 
dare hapndım ımıkat Bepi a...Mllll!• 

..... cebdDmfstfr. 

~ ..... dııı 

m044- tnm)'I al•bdar edlD 
riD df&er balar tarafmdan yapılma 

• - JEımdilmiDe sa1Ah.17et y•M'IJIDM!!-1 

11 - plınıM*4ıUr. !cap eclen 

-- twllm* a.... 
17/12/Ml Caıpımba ıtıni1 wıt 11 
dairede hazır bulumnalan ve g 

d1k1ert takdirde masanm dile 
balan tarafından ldares 

taıonlannf her •anata ...... ..... fı?f ı il l llii:llii, 
..._,. ____ • BulOD saat ı .. 1ıelllmll ..... ____ ,, 

......... , ................. . 1 - Lıt.eıdııarin. kanuni veeıkalan ve muvıkkat teminatlarf7le bir
likte t.klif melduplann! en ıoe 18/12/941 Cuma 8'lnü aaat 1'I 19 ka
dlır Metro hamnm 4 tıncQ katındaki levazım m~lülüae imza mıaka- mit MYllacalı bilinmek 
bR!n1e wmıiı olmaları liamdır, ( 10923) ---. 
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Harbi 
··rkiye 

( Baştaraı ı 1 ınclrle) 

Ispanyayı boyle bir harcı.etten 
a ıkoyan, yalnız kardeş harbinin 
yorgunlugu değıldir. Bilhassa ce 
nup Amerikası memlcketleridir. 
Bunların mihver lehıne dönme -
lerı için, Japonyanın şımal Ame
rıkasım cenup Amerikası iızcrın
cte müessir olamıyacak bir vazi
yete sokması lazımdır. Ufukta 
boyle bir şey belirdiği takdırde, 
cenup Amcrikasında kati derece 
kuvvetlı bir beşinci kol mevcut 
olduğundan şüphe etmemek la -
~ımdır. Şüpheli olan yegane nok
ta, Japonyanın böyle bır şeyi ya
pabilmesidir-

BU LMACA 
ı 2 4 5 6 7 8 9 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, G-RIP,· ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINlZI' DERHAL KESER 
·tcahmda Günde 3 Kaşe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyink. 

13 - 12 - 931 

AYDA 10 LiRA TAKSiTLE 
'Dıılııra miiPenlerimiz ir;in ,ımientaB ııe EilDash -aa(lerjn ,reni mo

caııDeıd ~- Emsali gtJ.i 15 seneteminatlıdir. Taşradan sfpadş ejıJd:: 

1 
~ kataloğ gOnderilir_ Mektupla (iet:anbnı 1Qd:a ıtua.a 18!9. 
ad:n:&lne müracaet. 1 

lngira 
Bugün D 

14 Yaım 

Bilet satış yerleri: 

Muhteliti Maç lan 
ilk 
İlk 

KBmm: 
Kimm: 

GAIA.TASAilt&Y 
FENERBAHÇE 

1) Fenerbahçe 'ft Gatataslray ~ • i•ıd& 
?) İpek SinemaSmda 
3) Köprü Kadıköy iskelesindeki klfihedııı 
(l Kadıköy Belediye karşısında Süveyş ve Babülmendeb'c ge -

lhxıe, bunu, İtalya y.apacaktı. I
talya ıha.lbuki., bunun tam tersini 
yapmıştır. Ve Libya harekatının 
bugfuı anettiği manzara, böyle 
bir i.mkilnı, hiç olmazsa geriye at

S.OLDAN SAGA: 1 - Bir TI!rlr denizi 2 -
Yurdumuz Bir umir ı - ltıtenbalda bir 
sunt - Mamur hale ko:nnalt 4 - Fakat -
4 - Fakat - Mamulmôymfömflkmöfypmfö,. 
Marnul bale ko:ırauılı: 5 - Tersi: Borulmuı -
Ustflne liteberi konur 6 - Rwosyada bir dai
Bil1'0k bir Türk .. irı 7 - Emil Zolanrn bir 
eseri - isim 8 - lııim - Bir Ruı çarı 9-
Jıl'aden kömftr1l - ~laıunıı-kıan emir. 

YUKARIDAN AŞAGt: ı - Meşhur bir 
ınonbe l!llY1I 2 - Bir ltua ~esi - Bir 
Mta 3 Onıç •1'1 4 - Bayafı - Olmak 
tan fail 5 - Bir oota - Tel'91: s.ı,. - 11.ir 
Frans,. ı;chn 6 - Elem ..-erici - Son~uzluk 
7 - Sur - S.lı:i bir harp Sl~i 8 - Alllı:a 

ı-. BiR HAKiKAT! Sayın Müıterilerimizin Nazarı Dikkatine 4~ 5) Kadıköy Altıyolda. Merkez: Er.zaned 
~ 6 

~m-~ ~ .................................... ~-
~ 

mıştır. 

Kalıyor, Basra. 
Buraya, ya Kafkaslardan, ya 

L.i2lden inilebilir. 
KafkaslaT hareketi., önümüzde

kı bahara kadar gelişemiyece.ktir. 

sı olan 9 Güç Kilç!llı: aiaç. 
DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA 

l - Inön!I - Eııe 2 - Arda - Kart 3 -
Dara - Erilt 4 E3 5 - Eşk - Si 6 -
Si - Fas On 7 llti - Ba - Na 1 
Zat - Eti 9 Ra~tık 

YUKARIDAN AŞAGI: l - Idareaiz 2 -
Nar - Şikir J - Odrek - Ita 4 - Naa~ 
5 - Sabit 6 - Ke - ı .. 1 - 1tart - El< 
8 - Gri - Font g - Etlıi - Naim. 

zerinden temin etmiş olacaklar -

dır. • 1 
* .. 

Japonyanın sadece Çin denizin 
de muvaffak olarak Felemenk 
Hindistanını ele geçirmesi ve A
vustralya ile Yeni Zelanda,pın 
başını beklemesi, kafi değildir. 
Tepesinde çünkü, gene Çin ve 
Rus tehlikeleri mevcut olacaktıT. 

Pırlantalı Ye etmaah •at demek, bir kellme ile 8 1 N G E R 1 A A T 1 demektir. ÇünkO: 
Pırlantalı '" elmaslı ııaatleriD bütün hakJld evsafı meşhuru Alem olan 1 1 N G E R .saatlerinde top

ıanmıştır. Bunun lçiıı: Saat alacalınız zaman. tereddQtmlı ı 1 N G E R sa~ almalulnıı ftl eaatb:ı lhe· 
·indeld 1 1 N G E R markasına, milesse!:emlzin adresine dikkat etmeniz lAzımdır. 

Moda)"'I takip eden lıer ıuırl kadm tçm kıyrneW taslariyle ve oetıs işlemesiyle balı:ikateD 
~ati celbeden böyle bir barlkulAde 1 1 N G E R saatine sahip olmak adeta bir sa.adettir. 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Gii7.el HEDiYELiKTiR 

filo, 12 • A.. Elmnh ve t1 pırlant,h 500 Lira, EMSALLERi GiBi 115 IENE GARA.NTILIOlfll. 
JJilcJcat: S1nger saatler! İst:mbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda ıatıhr. İstanbulda sabemb 

' ~- AdNs: SİNGER SAAT M.dazalan. İs1aııbuı Emin&ıü. No. s , 

"BİNA SATIŞI• 
Umumi Müdürlüğünden: Sümer 

-
Bank 

l - İstanbulda Yenipostahane cadlesinde ktliıı. otop hııılen Ha1k 
Sandığı Türk Anonim şirketinin tahtı ?cannda bulunan Bankan:ı1m ait 
bina peşin para ve kapah zarf tisuliyie arttırma:ya ~ 

2 - Bina tam kargir tan:md.a inşa edilımil;ı olup 4 Jartbda:. ~ 
tMıtE-1.:zem.in bodrumu vardır. 

3 - Bin.ada elektrik, su ve kalorifer tesisatı ~ 
4 - Mfüayedeye iştirak edebilmek jçin 3750 lira mıKtarmda Mim 

bankalartmrzdan alınacak teminat mektubunun veya bu miktar meblfl
~n Ankarada Sümerbank Umum\ Müdürlüğü, İstanbı.ılda Simıeı:baıık 
şubesi ve?".nesine yatırılarak ahnacak makbuzım ~ ~ rap
ten Bank.ıyn verilmesi la7..ımdır. 

5 - Tekliflerin en. geç ?9/1/!M2 tarihine miisaaıf. Pazartesi günü 
saat 18 e kadar Ankarada Strmerbank Umumi Uödürlliğünıe .ar.ümesi 
tazım dır. 

6 - Binayı görmek veya datıın ftrzl.a matiimat almak ~ 
İstanbulda Sümerbank şubesine müracaat etmesi lfrzmıdlr. 

'T - Sümerbftnk iba~ Y8P1P Y3'lln8maki:a --1>esf:fu. 

Fakat Japonya, kendine ait er 
lan işe, bütün kuvvetiyle atılmış 
bulmıuyor. Siyamm işgali, Bir -
manya ve Çinden gelecek muka
bıl taarruzları durdurarak Mala
ya yarımadasını, dolayısiyle de 
~ingapur'u zorlamak içindir. 
Aong-Kong ve Filipinler'e yapı -
lan taarruzlar ise, ayni hedefe 
tevcih edilen hareketin deniz ce
nahmı emniyete almak içindir. 
Zira, Uzak Şark harbinin en mü
hım cephesi, cenubi Çin denizi -
<lır. Japonya, en önce burada mu 
vaffak olacak yahut burada mağ 
lup oJ:acaktır. 

Japonya için, aşağıya doğru 
böyle bir genişleme, tıpkı Al -
manya ve Itelyanrn Süveyş üze -
rinden Basra - Ba:bülınendeb-Çat 

1 
gölü'ne doğru uzanmalan.iıa ve 
Rus tehlikesini tepelerinde iı!Ör - 1 
melerine müsavidir. ı 

Selimiye Satın Alma 
Komisyonu Hanlan 

i~tanbul .· Belediyesi. lcinlar ,,....----~-----------------, ••••••• I ı D*kk. +• Beyoğlu - İstarı.bul - Kadıköy semtle:inde (1500) 1 G • Liradan (1150,000) Liraya kadar gayet ehven fiyat-
Bu itib~a, Japonyaya Singa.. 

pur dolayısiyle düşen vazüe, tıp 
kı İtalyaya vaktiyle düşmiış olan 
vazifeyi hatırlatmaktadır. ltalya 
ve İtalyan donanması, Akdeniz i
sini ve Akdeniz geçitlerinin tasfi
yesini bitirmediler. Bakalım Ja
µonya, ayni davaya, Çin denizi 
\ e bu denizin geçidi Singapur'da 
ne dereceye kadar muvaffak ola
cakbr. 

Almanya ve İtalya İle Japon -
ya arasındaki muvasalanın deniz 
yoluyla temini, şimdilik. bu va. 
ziyettedir. 

Kalıyor, bu m~tef'ik:terin biri -
birleriyle, karadan muvasalası. 
Buna mimi olan yegane kuvvet, 
Rusyadır. Eğer Rusya birinci 
hamlede yıkılmış olsaydı. Alınan
İtalyan - Japon pliını şimdi bir 
hayli ilerlemiş bulunacaktı .. 

Fakat Rusya yıkılmadı. Önü -

• ( Kapalı mrt mutiyle eksiltmeye ko-
* • nan 600 bı k.ok ftYa sömikok kö-

Rusya, hem Almanya - İtalya mür:nne talip ~adığın~ yenı~~n 
hem Japonya icin 1 numaralı aynı evsa.! ve şartlar dahılınde ve :>xr 

tehlike olmakta° d~am etmek- ay zarfında pazarlıkl~ satın a~acak-
ted· tır. Evsaf, şarlna:mesı her gun ko-

_}r· . •. fil" misyonda görülebilir. Teminatı mu-
.Ot~ ~.lP buna dond er vakkati 1170 lira olup pa1.arlığa işti

mı, aşagıdaki ış natamam kalmak rak edeceklerin Selimiyede komisyo-
tadır. Aşağıdaki işi tercih edip, na ınilracaatlan. (10930) 
Rusyayı ihmal ettiler mi son Al
man - Rus harbinin 6 aylık bilim 
çasu gibi itibari muvaffagıyetler 
elde edilnıektedir. 

Amerika - İngiltere - Rusya a
rasındaki ittifakın stratejik e
hemmiyeti, işte buruian ileri gel
mektedir. Rusya, Amerika için 
de İngiltere için de, hasmı kuv· 
vetleri en yakın noktadan ıtıehdit 
eden bir mütt.ıefik kuvvettir. 

müzdeki ba'bara kadar, eğer Ja- r * 

BeyoOlu OçOnell Suhı Hukuk HA-
l<imllf;ind~ 941/1065 - Kudretullah 
tarafından MelAb.at, Ziya, İffet, Ha
yat, Mari w Agop aleyhlerine Yenl
köyde Köybaşı caddesinde eski 2 ye
ni 2/1, 2/2, 2/3 nwnaralı gayrimen
lrullerin ,,üyuun iz.İı.lesi için açılan 
dava neticesinde dava edilenlerden 
Agobun JkametgAhları meçhul bu
lunduğundan ilAneıı yapllan tebligata 
rağmen mahkemeye gelmediklerinden 
şüyuun iz:ale,Çjııe 17/11/941 tarihinde 
gıyaben karar venünis, tarlhi lliın
dan itibaren sekiz gün zarfında tem
ym dava etmediğ:iniz takdirde hük
miin katile.şeceği ilAn olunur. 

ponya Singapur'u alınıya muvaf Uzak Şark Harbi'nden, bir b31-
fak olur, yani, Pasifik'in yegane ka Asya doğacaktır. 
kapısI o}an Çin denizini eline ge. Hindistan ve Çin bu başka As
cırlrse, o zaman, Rusyaya, hem yanm, daha bugünden çok esaslı 
garp hem de şarktan hücum e- direkleridir. 
dilerek yeni nizamcıların kara -
dan muvasaalsı temin edilecektir. 

Aksi takdirdeı nasıl A vrupada 
kiler kendi ablukalarını yarama
dılarsa, Japonya da, muhasarayı 
kaldıramamış bulunacak ve hü -
curndan müdafaaya geçecektir. 

Ancak Uzak Şark hesapların -
da iki k~vveti daha nazarı itiba
re 'almak lazımdrr. Bunlardan bi

* 

Britanya İmparatorluğunun, 
şu saatlerde Uzak Şark'ta en bü
yük müttefiki Hint iSt.i.klcil hare
ketidir. 

Britanya İmparatorluğu, bunu 
anladığı nisbette muvaffak ola
caktır. 

KAYIP: Ere'Qldl,y lı:u liaHincl.aa aldrftm """ 
ta mektep taedilı:nanıeslni sayi ettim. Yeniaim 
ı;ü:aracaftmdan ..kieiınin hllkmil Yo~r. Eren
lı:lly Suadiye cami saltalı; No. 45 M!lveddel 
S1ndrr. 

KAYIP: letanb!ll Bm S. 4. ınOdilrlilfllndea 
aldıfım 31 /8516 No. lu ilı:A.P'et tezkeremi ~~· 
sae11 ae:ri ettim. Yeniahri alaceirmdan esklsı· 
nin hOlı:mü polı:tlQ'. ~yoihı Asmalı Moc=lt Kil 
eJl"J"Cl ıolı:ak Perhan A.p. 11/1 de Alman toeba
uından Ambroı Webcr 

Sabıp ıre Nqnyaı ıııildüriı &mm 
UZMAN. Gueteellilı tıe NeviJ'at 

T L S TAN ınathıtaın 

rısi, gittikÇQ. daha _büyük _bi; ~r: ~~ - ._.._....~__.... •• .,.__.._ 
du topııyan ~~dıs~, ~ınc~~ı T u·· R K ı· y E ._ O M H U R 1 y E T 1 
de Çindir. Birmm nufusu uç yuz ~ 

küsur diğerininki dört yüz küsur B A N K A S 1 . 
milyondur. Z i R A A T 

Hindistandaki IBtikliıl taraf -
tarları, şimdiye kadar Britanya 
İmparatorluğuna pek zahir ol -
mak istememişlerdi. Fakat bu -
gün, bir diğer :iStilacın_ın ~la çık 
tığı malfımdur. Ve Hındıstanda, 
Japon emperyalizmine karşı, öte
denberi ehcmmıyetli bir hassasi
yet mevcuttur. Hint kıtal.arının 
fona harp etmediklerini ise, Ha -
beşistan ve Libya seferleri kafi 
miktarda isbat etmiştir. 

Çin'e gelince, bu memleket, 
dört scnedenberi harp içındedir. 
Donanma ve hava kuvvetlerinden 
mahrum bulunması, Japon istila 
sını ilk hamlede kırmasına mani 
oimuştur. _Bugün halbuki, Am: -
rıkan ve Ingilız donanmaları ıle , 
hava kuvvetleri, Çin silahlarının 
tabü müttefiki bulunuyorlar. 

Bu itibarla, Çin'in Sıyam, Çin 
Hindistant, Birmanya ve Malaya 
da cereyan edecek kara mu~aı:e
belerinde gittikçe daha muhım 
bir rol oynaması beklenebılir. , 

Binaenaleyh 1942 ve 194:~ de ı 
gerek Hindistan gerek Cm, Uzak 
Şark çarpışmalarında, belki de 
kat'i bir rol oynıyacaklardır. 

• * 

Kurt1\uş TarBd : 1888 

Sermayesi: l()Q,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari bu bao.ka maamelelerl 

Para Biriktirenlere 28,800 Ura · 
A lmanya - Italya - Japonya 

arasındaki ıttifakın cıddi 1 K R A M 1 y E y E R 1 y o R 
bir netice vermesi için, bu uç mut ,. . 
•efık arasındakı muvasalanın, her Zira:ıt Bankasında kum'3aralr ve ihbarsız tasarruf heııapl.al'Tnda et1 az 50 
hangı bir şekilde gerçekleşmesi llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile Jlfl~ıd.akl pl.lna ııö· 
lazımdır. Aksi takdirde, muhasa- re ikramiye daöıbla~aktır1 
ralarını yarmak için bir hayli ça 4 Ad&' t,ooo Liralık 4.000 .• .. .ıra 
lışmış fakat bir türlü muva.ifak ! : ~ : . t~C: : 
olama~ış mahsur devletler vazi- 40 • \00 " f,000 • 
yetinde kalacaklardır. 100 • 50 • s,ooo • 

:. 120 • 40 • 4,800 .. 
Muvas layı temin edemeden 160 • 20 " 3.200 • 

mu ffok olmaları ı~ ın, Japonya- ol KKAT: Heıaolarındakl paralar bir sene içinde 50 llradan ap6r dOıml
nııı kenclı basına şimal Amerı~a- yenlere ikramiye çıktıgı takdirde 3 !O fazlaalyle vertlıeeekttr. Kur'alar 
ıını Almanva ve Italvanın da İn- Mnedc 4 defa, 11 Eyıoı, t1 ~nolklıMn•, t1 tıtMıt w 11 loMıdratt 
r,iltereyı işğa1 etmeleri lazı~ctr:"· j ____ ~ _ ~ _ ~r~ı~~ _!it~~~ ______ ..:.._ _ 

O
. asalayı Atlantık u- V<•<UF.aıa>~~~ .ı<...wL.a..v..•x•~'-'4rıx..ıaA.anıY-..r 
zamaı1 muv 

Temizli;;: işleri amelesinın iaşesi için alınacak. kuru sogaıı., patates., 
pırasa ve lahana açık ek:o:ntmeye konulmUŞtur. M~uunun tahmin be
deli 1720 lira ve ilk teminatı 129 liradtr. Şartruune Zabıt ve Muamelit 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 29/12/941 Pazartesi günft saat 
14 de Daimi Erı<:iimende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ve 941 yılma ait Ticaret Odası ve6ikalariyle ihale giinü 
muayyen saatte Daimi Ecümende bulunmaları. (10991) 

Devlet pemiryollan·ve Umanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (2340) lira olan Araba iU.erine moo&e edilmiş 

benzin motörlü 2 adet Motopomp (16.12.1941) Sah günü saat (14,30) on 
dört onu.da Haydarpaşadıı. Gar binasi dahilindekl komisyon tarafrndan 
pazarlık usuliyl~ satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (351) hı-alık kati teminat ve kammtm ta
yin ettiği vesafltle 1 birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyODA mü
racaatları lA.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasxz olarak dağıtdmaktadtr. 
(10819) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
l - Kurumumuz k17. ve erkek llılebeleriııin elbi$c, palto, tayyör 

ve mantolarının kuması Enstituderı verilip harç ve dikimi mük>ahhide 
ait ohnak üzere kapalı zarf usuliylc ihafo!'"i yapılocııkttr. 

2 - İhale 2/1/1942 Cuma günü saat 14,30 da Rektörlük binaıımdalti 
müteşekkil komisyon tarafından yamlacaktrr. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 dur. 
4 - Daha fazla İ7.ahat ve şartnanıesinı okum k i~t',,.cnlerin Enstitü 

daire müdürlüğüne müracaatları ( 9254 - 10946) 
C İ N S İ Miktarı 

Erkek elbisesi 
Erkek paltosu 
Kız tayyörü 
Ktz mantosu 

272 Takım 
165 Adet 
33 
10 

Fiyatı 

18,00 
18,00 
16.00 
14,00 

Tutarf 

6096 
2970 

528 
140 

ıo.a34 

Yozgat Memleket Hastahanesi 

Baş Tabipfiğinden 
L~boratuvarde ealışmJş bir haııta bakıcı almaı:-aktır. Aylı!-> fü·ret elli 

liradır. Bu Laborantinliğe talip olanların bonren;, ve vesaik suretlr.ri 

larla satılık ev, aparlmıan - ve dükkanlar, yeni lfüşat ettiğimiz Em
llk Doğruluk Bürosunda bulacağınıza hiç şüphe etmeyiniz.. 

Yazıharıemi7. muhterem müşterilerimize sabah Sc,at 9 dan ıdtı;ıımı. 

saat 18 e kadar ac;Iktır. Bir kere teşrifiniz rica olunur. 
Galata GlimrUk Sokak Çeçeyan Han 2 ci katt;ı .ıt8 Na. ı. 

DoGRULUK BÜROSU. 

~ ................................... lr 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz kız ve erkek talebeleri için aşağıda miktarı ya
;uli ayakkabmm Ticaret Odasından alınan muhammen fiyatlar üzerin
den açık eksiltme usuliyle ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale 2/1/1942 Cuma günü saat (11) de Rektörlük binasındaki 
muteşekkil komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 dur. 
4 - Şartnamesini okumak ve daha fazla izahat almak istiyenlerin 

Enııtitü daire müdürlliğüne müracaatları. (9255) (10947) 
C İ N S i Miktarı Muhammen Fi. 

Erkek iskarpini 
Kız iskını>ini 

372 çift 
33 •• 

10,50 
9,50 

Tutarı 

3901 
313,50 

4214,50 

----------------------, 

iki vesika fotografiyle tahriron müracaalan. (1082-i) 

--------------------------------! Tü: '!.cı:':~~:.:: !'~=~~:.~ ~~=:."~:~_: 1 
cağı koyun, keçi derileriyle bıırsaklarınm ayn ayrt açık arttınna:<ı 15.11 
941 Pazartesi günü yapıhı<·aktn·, 

İsteklilerin şartname!<ini ~örmek UZ.M"I' İstanbul Vf' Bahkesir :;ube
lerine ve pey sürmek ıcin de R:ıltı<c•ır şubesine mtiracmıfüırı ih'ııı olu-
nur. ( 10869} 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonur..dan ; 
130 No. lu il8n ; 
Vitrinlerde teşhir edilen nuılhr >atı~a nr1.i><lilmj.ş oldul!und:ın. bun

ların üzerine satılımşur, etiketi '<oymak , ~ya ,.itrinin bozulınamıısr kr1s
diyle mal sattlamıya<:ağm.r beyan eder bir etiket talik etmek memnudur 

Bundan böyle müstehlikin herhııngi bir talebi üzerine mal vitrind~n 
çıkartılıp kendisine verilecektir. ı 

Aksine hareket eden ticarethaneler Milli. Korunma Kanunlan hü-
kümleri dairesinde tecziye edilecekleri ilim olunur. 00989) 

1 
1 

1 

TÜRKiYE iŞ 

~ ~,i~ • ' BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

Ke~ideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İkinci~ 
tarihlerinde yapd'll' . 

1942 ikramiyeleri 

4() adet 100 lirallk-4000,- Lira 

2 • 750 " - 1500,- • 50 .. 50 .. -2500,-
200 .. 2S • -5000,- .. 

l adet 2000 lirahk-2000,- Llra ı ı 
3 .. 1000 .. --3000,- .. 

3 .. 500 .. -1500,- .. ' 
tO ,, 250 ~ -2500,- " · ı 200 ,. 10 -2000...- •. 

~ ..................................... ,.,., 



MAARiF 
Duvar Takvhnlerl Çddl. 

Bu 9flb w ernulıiz takvimlerin taklitleri vardır. Aldan .. 
mamelr için, takvimlerin gerek kartonunda gerek bloklann 
illt6nde (Saatli Maarif Takvimi) adma dikkat edilmelidir. 

Lltycicla - limal Afrikamtda, Brltan7a ve Mihver ltlrlllde-
1'1 UMlllda cereyan ed• IOD harekitı, ve İncili•· 

ı. ...,..,. .. ahndıil bHdirilea 7erlerl stis&eıen harita 

Tasarruf Haftasının 
Harp içinde Yeni 

Ve Önemli Manası 

.... ~ 
• • 

REVEYO 
NoelN~....., 

TAKSIM BELEDiYE GAZiNOSUNDA 
Çek Zeasln KotiJon •e Sirprlzler 
!llflltlllannın tt'D""1tkn tMiırl1t edlnü • 

Uzak Carkta• Uzak Sarkıa, lflnden lfln• utaıı bir hızla devam .s.ı harplerin '*"7an et111i Pa-
V • aitlk denlzi71e. adalannı; muharip memlebtlerin tıalertnl. 11011 Ublltlere t6re taar-

ruza utıvan, Japonlar taraftndan ahnan ve matteftlder tarafından mQdafaa edilen 1etıleft 16...,ea harltaı 

"" MÜTTEFİKLEAE GÖRE 

Çinlilerin 
Taarruzu 
Genişliyor 
Japonlar Yaniden 
Kuvvet Getirmek 
Zorunda Kaldılar 

--. .. 
JAPONLA~A GOl)E 

Mİ•YA• 
1ı4.llO,OOO 

K 1 
-......&. c..-..-a1.ula - Alman kavtelleri7le Se 
r9 R ................. IU'UI ... IOD sbJertle eeıeJ'U o w o o n harpleri ........ teJair ve buWan _....... .... 

lngiliz Ussü • 
Zaptedildi Hububat Alım Fıyatla 

Birlikler, Ş-mcli 

Hong - Konq'a 
Doğru ilerliyor 

Arttırıldı, Yeni Stoklar 
Vücude Getirilecek 

HikGinet il,. mr Baler Stoku ela 
Yücuele Getlrmlye Karar Yerel 

Cen"Ptaki heri 
Harnetlerinde de 
6~1iımeler Oklu 


