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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak ~anQ·ıı 
Dr. GASSON DiYOR Ki: 

''Rer tacir bu kitapta gösterdifim usulleri tatbik etmf'' 
nıretlle bir Od sene ıribi kısa bir saman ieinde möşt.erit. 
rinin adedini bir misli arittrabiUr. Ben bu 1rita1nmd11 ci 
'-n •ttnttff ;;~,;..,.,.~... r......... t:n l.n,·•.c 

Zirai . Istihsalitı 
Arttırmak için_ 

1 Ekmek Ucuzlayacak·---
1 

1 Hükômet, ''Buğdayı Koruma 
• Dl 

Kabul· Etmesi Muhtemel Görülüyor . Ekmeğin Karne ile Dağıttlması için Hazırllklara Başlandı 
, ( 1 Ankara, 17 (A.A.) -HükUınet, buğday fiyatlannın arttınl· 

1 
· M ı· t r --, mış olmasını gözönünde tutarak, ekmek fiyatlannın da bu nis-e c 1 s e n Blrletlk Amerika, harl' ! bette yükselmemesi için tedbirltt almaktadır. Haber aldığımıza 

malzemesi ve tayyare ımall· 1 göre bu tedbirler cümlesinden olmak üzere buğday ve çavdar 

S 1 
A h • t tını arttırmak için ço~ büyUk unlarından alınmakta olan buğdayı koruma vereisinin kaıdınl-

a a iye hazırlıklara glrltmlttır. Ata· masına karar verilmiştir. Bu maksatla Büyük Millet Meclisine 
öfdakl resimde, kiralama ve bir kanun teklif olunmuştur. Bu kanunun meclis tarafından ka· 
ödUnç verme kanunu mucl· 

Ekmek tevzii için karne usulü 
İaşe müdürlüğünce hazırlanarak evltte dağıtılan fışlerin 

toplanması işi dün sona ermiştir. Bu arada henüz geri alınma· 
mış olan fişler kalmışsa bunlann vatandaşlar tarafından en ya
kın polis merkezlerine verilmesi lizımgelmektedir. 

Ekmek satışlannı tanzim etmek ve un kaçakçılığını önle
mek için evlere karneler dağıtılması kararlaştınlmıştır. Bu kar· 
neler, fişler esas tutulmak suretiyle hazırlanacaktır. 

(Sonu Sa. 2, Sil. 1) J k 
blnce lnglltere hesabına ımal bulünden sonra ekmek fiyatlarının, herhalde kalcbrılan verginin 

St e n e C e edilen yeni tip Amerikan I l l:erecesinde ucuzhyacağı anlaşılmaktadır. 
• tayyarelerlnden bir kıımını !\.... __________________ _ * görüyoruz. * L -,------------·---------------·-' 

' Yeni Bazı Kararlar 
Alınması Muhtemel 
Ankara, 17 (TAN) - Zirai is-ı 

tihsalatı arttırmak için hükume -
tin Büyük Millet Meclisinden ge
niş salahiyetler istiyeceği haber 
verilmekıtedir. Bu gayeye varmak 
maksadiyle istihsali çoğaltmıya 
yarıyan her türlü vasıtadan isti·· 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen fade olunacak ve mahsul fiyatla. 
_:Jrı arttırılmak suretiyle köylü faz 

la istihsale teşvik edilecektir. 

~a On Harb•n•ın Hüklımetin , bu neticeye var -p 1 mak için ziraat mükellefiyeti ih· 
das edeceği anlaşılmaktadır. 

Bl·r·ınc·ı Safhası Bundan başka, yeni mahsul se 
nesine kadar lüzum görülecek ba 
zı maddelerin istihlaki beliti de 
tahdit olunacaktır. 

Japon hareketi, Japon tarihinin Bu tedbirlerden başka hükft -
haztrladtğı yan mistik tederin ta- met, halkın ve Milli Müdafaanın 
bakkukunu temin gayesini takip 
edJyor. ve öyle göninilyor ki, Ja- ihtiyacı olan her türlü maddelere 
pon kuvvetlerinin ilk hedefi bir ve yardımcı malzemeye, değer fi
yanı:lan dUimanın harp kuvvetle- yatını vermek suretiyle el koy • 
rlni imha etmek, bir taraftan d~ mıya, bunlan münasip tördüjü 
!ham madd~ ve gıda ma?delerı tarzda satmıya ve ihtiyacı olan -
memleketlerıni elde etmektır. lara karsız dağıtmıya salahiyetli 

bulunacaktır. 

' 

d 

MÜTTEFİKLERE GÖ~E 
1 

jAPONLARA GÖAE 

Malezya'ya Hong Konga 
Takviyeler Taarruz 
Gönderildi Şiddetlendi 

Amerikan Der1izaltıları Altı Torpido ve Bir 
Faaliyete Gec;ti T opc;eker Batırıldı 

, MALEZY ADA: FIL/PINLER'DE: 

Singapur, 17 (A.A.) - Bir haf Tokyo, 17 (A.A.) - İmparator 
tadanberi durmadan çarpışan kı· luk umumi karargahının ordu §U 
talara yardım etmek için Kedah besi bildiriyor: 
cephesine taze kuvvetler gönderil Japon tayyyareleri Filipin a • 
miştir. B~ yeni . kuvvetler ağır dalarında birkaç tayyare mey • 
m~l~eme ıle bırlikte cepheye gel danına ani taarruzlar yaplDl§lar
mıştır. Bu malzeme sayesınde Ke dır. Dört savaş tayyaresi yerde 
dah'ın başlıca yolu üzerine men tahrip edilmiştır. Bundan ba 
Japön makinalı kuvvetlerini dur- iki sarnıçlı tayyare tahrip edil • 
du~ak kabil olacağı söylenmek miş, 14 tayyare de ciddi batara 
tedır. uğratılmıştır. Japon tayyarelerın 

<Sonu S• " .;u .ıı (Sonu S• 2. 80 5) 

• Yazan: Sadri ERTEM Büyük Mlllet Jfecliıinde 
. . Ankara, 17 (A.A.> - Büyük M k y l( ~ A 

Pasifikte.ve Asy.a~a Japon - Millet Meclisi, bugün yaptığı top 05 ova e Şark Cephes"ınd'e ! •. vrupanın 
Amerika, _İngiliz çarpışma- lantıda milli korunma kanunu-

ıı bütün dehşetıyle devam edi - nun bazı maddelerinin değiştiril- Vac ·ıngtonda • • 1 Ta n·z·ı m·ı 
yor. Uzak Şarkta patlıyan har • mesi hakkındaki kanun layihası- S 
bin muhtelif memleketler için nın muvakkat bir encümende tet R K t 1 · 
hedefleri ~aşka başkadır. Bu he- kiki, İngiliz lirası sahasına dahil Mu··zakere us 1 a arı ,. • H 1 k 
det ayrılığını J apon~anın? ~me- memleketler ustesine yeniden na • • • r!... I n G Z 1 r 1 
rikanın ve İngilterenın tarıhi şart ve edilecek memleketlere tatbik Kalın 1 n • 1 3' 
ları hazırlamıştır. edileck dsul hakkında İngiltere 1 

Büyük Okyanusta bugün sürüp hüklımetiyle ve ticaret v~ tediye Kumanda Birliği Şİ • 
giden harbin ve yakın zamanlar- anlaşmalarının 111erbutlarıyle be· d e· Gerı Aldı 
da takip etmek istidadını göster. raber iki ay uza'tılması hakkında de Bu Ara a ı r 1 

diği istikametin manasını anla • Romanya hükfunetiyle teati edi - ... k --
nıak, hatta onun ink~şatı hakk~- len notaların tasdikine dair .k~ - Karara Baglanaca '"J . . 
da bir tahmin yapabı~ek bu bı- nun layihalarını kabul etmiştır. v . gt 17 (AA)_ Basın Almanlar, MeVZI Harbı 
ribirinden ayn gayelerı tanımak Meclis bundan sonra 1108 sayılı aşın on, . · · . I . 
lazımdır. Bun~ için .Japo~y~yı, maaş kanununa~ ıa;rih"asi~le ba- ;o:r~ı::~~::~~r!~~~~e~t~:~~ c;tn Cephede Bazı 
Amerikayı, İngiltereyı Pasifikte zı maddelerin gumrük re~imle - da tevhidi meselesinin i . bir .... "kl"kl Y 
harbetmek için zo~lıyan şartları rinde t~r~ Ve~lleri ~eyetınc~ Y! safhada ilerlemekte oldu~u söy Degışı 1 er apıyor 
hatırlamak gerektır. pılan tadillerm tasdikine daır. l~ ıeın· t• 

Ja On anın bugünkü harp isti- yihaların birinci müzakerelerını ış ı~._ •• Bertin, 17 (A.A.) - Alman orw 

kam
p. r t t .ik şartıaruu h .... yapmış ve cuma gu··nü toplanmak Mukim ınuzakereler duları baş kumandanlığının teb-
etını, s ra eJ - .. . t" ·şıir ol liği: 

zırlıyan amil Japonyanın Avry. - uzere ıç ımaa son vermı · uyor Şark cephesinin muhtelif ke • 
pa medeniyeti ile teması. ve ma· Wilh I h ı ı• Vaşington, 17 (A.A.) - Vaşing simlerinde kış aylan içinde ta -
kineyi Japon davasına hızmet e- 1 e ms avene ır tonda temin edildiğine göre İn· arruz hareketleriqden mevzi har-

"decek bir hale sokmasıdır. J~ - Hava Hücumu giltere, Rusya ve Amerika arasın h ed 
ponya diğer __ şark menı:1eketler_ın. Londra, 17 (A.A.) - Salı - Çar- da muvazi olarak mühim. müza- bine geçerken cep enin icab en 
den daha once m~m~leşmıye ıamba seceıi, bombardıman servisine kereler cereyan etmektedır. Ge- islah ve kısaltma hareketleri tes 
muvaffak oldu. Makıneyı . J~pon menıup lnsiı.iz tayyareleri, Alman- rek Moskovada, gerekse Vaşing- bit edilen bir plan mucibince ya
gayeleri için seferber edebildi. yanm ıimal ba~11ndaki hedefl~re t~- tonda yapılan müzakerelere bir - pılm.aıktadır. Alman hava kuvvet 

Ja n a sanayiinin esasını kur arnız etmiılerdir: Hav• .. n~zaretı, Wıl- çok yüksek resmi şahsiyetlerin leri Don bölgesinde ve şark cep-
po y . 1870-1890 helmshaven ~e~ız ü~sunun b_ombar-, ·şı·rak ettigwi ilave olunmaktadır. hesinin merkez kesiminde mühim 

duğu zaman, yanı Am s~ dunan edildiğıru bildırmektedır. ı ı 
nelerinde Uzak Şarkta ne en- (Sonu sa 2 su 7) (Sonu Sa. 2, su. il) 
ka hatta ne de tiıgiliz rekabeti ve - • ' • 
ne' de Alınan mücadelesi .. bah~ 
mevzuu idi. Japon sanayıı İngı
liz kredisi ile ilk gelişmesini kay
detti 1905 ten sonra Japon sa· 
nayii daha büyü:1t bir kımıldan
ma eseri gösterdı. 1913 te .Japo_n 
ihracatı 678 milyon dolar, ı_thala. 
tı ise 315 milyon dolardL Y~e bu 
sene içinde 450 milyon nüfuslu 
Çin Avrupaya 109.l milyon ~olar 
lık mal sattığı halde 60 milyon 
nüfuslu Japonya 109.8 milyon do
larlık mal satmıştL Büyük harp 
başlangıçlarında Amerika Birle -
tik devletleri Japonya ihracatının 
% 20 sini Hint, Çin ve Avrupa -
nın sanayileşmiş kısımları da 
% 22 sini satın alıyorlardı. Ja • 
ponyanm bu durumu onu~ en -
düstrileşmekteki hızını goster -
mekte idi. Fakat Japonya, fabrit 
kalarmı işletmek için kömüre • 
muhtaçtı. Kömür J aponyada yok. 
tu. Onu ~ Çinden Tonkinden 
getiriyor, ~uma fabrikalarmın 
muhtaç olduiu pamuklan Hindis
tandan ve BWetik ~ikadan 
Batın abyo~ _... .. 

'ıi 1'onu lla. •. llf~ef ŞaTk C!e,hesinclen re!tlmleT: tleri batlaTda Sovyet makineli tüfek erleri 

Dr. Funk, "Avrupa 
iktisadi Hürriyetine 
Kavuşacak.. Diyor 

Alman İktisat Nazm Dr. Funk 

Prağ, 17 (A.A.) - Alman iktı· 
sat nazırı Dr. Funk Avrupa cenup 
doğu sosyetesi iktısadi celsesi mü 
nasebetiyle söylediği bir nutukta 
demiştir ki: 

"Bugün bizi harekete getiren 
şey, yalnız büyük Alman va vazi· 
fesi değil, her şeyden evvel Av
rupa vazifesidir. Şarki Asyadakj 
son hadiseler neticesinde bu va· 
zife, bütün dünyaya yayılan bir 
vazife olıriuştur. Avrupanm yeni 
tekamülü Bolşevizmin imhası su
retiyle kat'i bir safhaya girmiş · 
tir. Bu hadisenin neticesi, hem ik 
tısadi bir değişme olacak, hem de 
AıYrupa kıtasırun sosyal bünyesin 
de bir tebeddül vukua gelecektir. 
Ham maddeleri Avrupa tarafın· 
dan henüz kullanılmamış olan ve 
Avrupanın şarkında bulunan mu 

<Sonu la. 2, 811. 7) 

Bomeo adasuıda; Japonların asker çıkardıklan yerler 

ICünMO~~ı 
ALIN TERi • YUZ SUYU 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Edebiyat aleminde göze batan ve terı;ine tesir 
yapan bir şey vardır: Yazdığ· eser hakkın

ia seksen kapının ipini çekerek. dil döküp bo~ 
>iikerek, küskün olduklarına bıle başvurar~, hiç 
l{ıymet vermediklerıne kadar alçalarak tenkit di. 
lemek, daha doğrusu avuç açarak methiye dilen

mek! sanata aşık genç romancılara ve hikayecilere söylüyorum: 
Sakın kötü örneklere bakıp ta eserleriniz ıçın 't2krız , arama yo
luna gitmeyiniz; kimseye keşkül açmayınız. Ne Halit Ziya, ne 
Yakup Kadri, kazandıkları yüksek yerı goy&Ql'culuk.a elde ettiler 

İnsan ancak kendi kuvvetiyle yürüyen: aurtmecren. sıkıştır
madan, peşinde koşmadan, kendıliğinden alaka cekıp tesir yapan 
eserlerle öğünebilir. Zaten taşıma su ile değırmen dônmedıği gi. 
bi methiye zoru ile de bir eser, milletin vıcdanına sıcaklığını ya. 
yıp gönlünde coşkun coşkun çalkalanamaz Dış macunu. tuvalet 
kremi, nezle ilacı, ustura bıçağı gıbi göz yorucu şekilde rek1im 
edilmek bir edebiyat mataına yakışmadığı gıbı muharririn eski 
usul "takriz,, biçimindeki tenkitlerden medet umması da onutt 
yüksek sanat mesleğine uygun düşmez. Daha ilerı varacağım: 
Çanak tutarak biriktirilmiş methiye bolluğu, az çok değeri olan 
bir eserin bile krymetinde insanı şüpheye düşürür ve etrafında 
bir çekinme havası estirir. Eserlerıniz için sadece tenkit değil; 
bir kurum veya resmi makamdan da yardım ıstemeyiniz: kendı 
gelirse gelsin! hle, bir "edebiyat mükafatı., verilmesınden bahse
dildiği sırada eserinize çığırtkan aramak, adeta hakimler üze. 
rinde bir tesir yapma demek olacağından yalnız edebiyata 
değil, başka inceliklere de uyman tarzda bir çirkinliğe 
düşmekten çekininiz. Zira halk efkarının böyle meselelerde hiç de 
şakaya gelıriediğini, kandınlamıyacağını ve hareketinize bir kere 
balmumu yapıştırırsa bir daha kolay kolay gözüne girmenin 
mümkün olamıyacağını hesaba katmalısınız. 

Vakarlı kalarak yalnız zamanın hükmünü telflşsız beklemek. 
sanatın yüksek varlığına yakışan ve sanatkarı y~lten en onur
lu bir harekettir. Benim bildiğim şudur: Sanat eserı, başkalarının 
-destekleyici imzalarjyle değil, kendi adiyla yapılır, alın terine 
yüz suyu karıştırınıya lüzum yoktur! 
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GULEn GözLER ffiilliJae~i 
Roman 

Hamlet Piyesi 
Davaları 

·İktisat Günü Pamuk lpUği (;lifHllMll 
yolsuzluğu BÖYLE YADlfSLAR, 

N. 30 
All. beni dlnte s.u... .. ak

• uyuduktan sonra seni odamda 
..... Gialeci.m. ~ aa;ma.. 

et, daha hızlı çal, anlıyor mu
...+ h cec- W,...-. 
Nasıl olur Saavl1 O burada, ay

evln içinde, hem uJUUrsa.. beni o-
da ararsa. 

- Jtorkuyor mus-1 
Evet, yalmz oaa lltJı"ap. wsmıea 

korkuyorum. 
Ya ben, benim ıstıraplarımı dü 

üyor masun? Eier başka ka
rın kollannda seni unutabilsem, 
çaimr~1. ... _. 
Susuyonun, cevap lnılamıyonun, 
- haklıynn Fakat eier beni bi-
otsun sevsen, hiç bir ıey dütün

teklifimi kabul eilCektfa. a.n-
11171'ılabilsem. Bir bdma ~v.,._ 
aklıma bile celm91B. Hodbrel 
ıstırap verdliin için mağrursua 
mi? Her teye rağmen seni se

rum. Atkım, araulanm. iler rün 
daha bil1'bor. Ye .... )'aha

' bu ıece ıetl 
S'aavi, yenidea baştamıyatı,m. 

eamiye baılıyan aı.,i ü~p can 
~nm:raJ.ııJı. Soara o atq WA 4a

fula :rüar. Belki bir Y&D&In libl 
nf sarar. Bırak, lkinUzin aşkı 

a•fmfze cömtilsiln. Htrensin. 
et sönsün. Unltlaı. Sebre in. 

...t oı ...... _... seçirece
Glr.ı Jradm'lılr ..m beldiJw, Be-

pbuk unatu~ ..._. &elil:ti&. 
IBIND ~ ~ u-kauı ribi tenis 

• Bana yeni aıklanndan, ma
Nlı11'18ıtlıln ..... lribt Mheeıhı ıtn. 

bk .. ~ ...... w. Saliha, 
ldınbilir kim? Emin ol ki ae

t.tb t>ir .... -.dlllni bi .. t
... 1»a c1e mes'ut 01.lıcaim\. 

dn cel bana löyle, saadetine ben 
ifdn.k edeeeihn. lenıi ıUlrapk 

.-.etdi,in slllt ı.na .. 1ı ..,. 
• Bfıllhfs benim de kalbim airı-

• Linet ediyorum, kendime, ka
e. 
Salftıa na. Sözlerin beni teselli 
r. Sanki her cümlee "teni •• 

-.km bal dQoor, çetil cit.. 
llukaıu•. 
iba cevap vermeden mahzun na-

IU'la senç çocuia baktı. 
.ilr&inab: 

Buna rağmen, son cfera tekrar 
-v•c..... Bem ... i ıb:nd~e kadar hiç 

...... H11'11Mdlflın ciltl anc!fm. 
ıetırap ve sevk ,....17e,..., Sae
biiyük btr fellbtin bcafında 

U. Bile bile yüriiyoıııı.. Saadete 
~- 8-1 1ti1111e durd\ı-

• Ölecotlmi 1Nı..n ~ l'lril
• l'ine kotacabna. Peltketin 

illrıllldııı• awle&iaııl likiip alaajm 
'4ılqkf bit aıı. için oı.an ne 11~? 

bir llhı belki bir H4t. beltq bir 
onm efendlaf. onun sahibi o-

ramn: MmMET ABUT 

w. Ye o -...ıa ihrlbotua 
Sa?Dıaya ~ttı. omazlanna cliiıen 

lmDıra1 u"enm kaldlıdl. bQu a
sesini uzun bir baıe ile mttı .. 
-u,....-x...t, 

Dün Ehli 
Raporu 

Vukufun 
Okundu 

M 1 k T 1 1 k 
Dünkü "Yeni Sabah" tan - -Bana-

em e ette utum U U Bu Yüzden El Tezgah- ~e~~e~=~a~eniv~~ıei.:~: :ı:r:: 
1 Z ~.. " hularuıdan mik~ep bir kGIDiuoa 

Suavi doiruldu. Salilııadan ayrıldı. 
Behiye köıesine otsmuş, elinde 

Hamlet piyesinin tenkidi yüzünden 
çıkan karşılıkh hakaret davalarına, 

düa biriJlci aJliye C'8A mahkemes.in
de Ye birinci alır ceza saloııuuda ba
~1". l'rofeslr Sıddlk S..mi Ona~ 
Ahmet Hamdi Tanpmar wı But'han 
Batumar'dan mürekkep eb,ll~un 
haz!l'ladığı rapor okunmuştur. Bu ra
pora göre. CelMettin Ezlne'ni• yazı
smd,a. ilmi ve edıebt tenkitte aranaeü: 

C h 
• K 1 d arı arar QOruyor toplanarak faliyete geçmiıtir.,, ep esı uru ima 1 ı r? Son ~nlerde piy~~ada yeniden pa- BÖYLE YA.ZİLABİLİR: 

• muk iplıği darlığı gorülme~ir. Pa- "Sanayi iılerimin yeni 'lılr düzen 

........ ,.. lırilJW. 
ldJııa pbaa'*8 ....... etti. Nasar

lan S..viıaiıt. rhlıeriae cllkifındı: '"lıle 
vakit rirdi? Gördü mü? Korkuyorum! 
Beni l!Mlhafan et, beni koUarmm 3-

rasu:ıa. al 1,. demek ister ribl yalvarı-
1Wdıl.. 

Gecenin ~llİmda i,~ bir · öJ.. hususiyetler bulunmamakta ve ~ 
ıe J8taktan nynbyor Yava, y!vaı da istihza ft tahrik edici -.sarı.. 
kapıYJ açıyor. Merdf\r~nlere doira i- törülmekte, fakat hakar~t bulunma
lerliyor soma recenin siyahbğında maktadtr. Muhsin Ertugnılu• yazı
ıw--.· IMi dM,a uk .-.ııarla, se~ sında opjektif tenkidin hudutları dı
llifnill"OI', 78.ıt• &tiıailltiyor: ~ma çıkıldlğı görfilmekte, edebt ve 
~ ı.,. ~ hefle...,.- ılml tea1dde ginrü.Jeeek cümlelerle 

hm!'' ' ' • Ezine'nin şahsına hakaret edildilfne 
• işaret edilmekte. ancak Ezine'nin ya-

8ehi7e. görmüş ·~eli? Burw biı- tür ztlarından duyulan şiddetli teessürle 
ti ~·· ~ 0 •• zaıaan- Yutı.ciııiı Ye tahrik karpsmda yaztl
ltfnden çok daha sakin g!Sriiniyordu. 11Ui bulundulu zikndilmektedlr. Pe
Ne Suaviye, ne de Sa.Uhaya karşı mu- yami Safa'nın yazılan hakkında da 
ıuaelmiade en afa1ı •ır defiş.iklik yok vukuf ~ti birinci yazı Ue Muhsin 
Ha'tA Salib,Qa karta ber ~in- Ertuğrul'un şalı:nXJa. şöhretine, vakar Dün iktisat ve tiearet okulunda yapalaa teplaaW.. itil' Jraşe 
den daha millteftt davranıyordu. E.n- ve haysiye\lne tecavüı. ikinci yazıda Tutum ve Yerli Mallar haftası do- ekonomi mev~unda bir söylev ver
dfşelcri dafdch. Yalnız Behiye badi- tiyatro idaresi tenkit edilirken, Muh- layısi,yle dün Yüksek İkbsat ve Ti- miş ve harp masrafiarmı karşılamak 
Hllill ilrincf silnil . uzan bir melrtap sine hakaret mahiyetinde cilmleler caret okulunda bir toplantı yapılmış- için devletin çıkardığı tasarruf bo -
'8Zdl. Ahmet Alanm eMne mkııtı· bulundu~nu, ftçftıııcQ yaznlm mizahi tır. Toplantıyı okul müdürü Nihat nosunun önemini anlatnlıi, alınacak 
rukm: • olup hakaret unsurlannt ihtiva etme- Sayar açmtş, tasarruf hareketlerinin her bononun harp i"inde tutwnluluk 

- .___ ~ .. __ ._._ .... = -·. "'-- diğini bildinaeJdedil'. " - - - ........ -. -~ daha ileriye götürülmesi için genç için bil' ilerilik olduğunu belirtmiş-
ltelmaamt t" D t ·zı · · -A)'Tll mmanda ehltrukuf tı,atronun ve :yeni elemaolara ihtiyaç oldujunu ır. oçen sö eruu şoyle bitirm~tir: 

• 
- İşte kanml • • 
S.lilııa ..a.i1t atlnnlarla feeriye rı'r

cll. 
- llılöıyö (lvanoviç). Saoa eaerı... 

rfn4'en uw:ı 1ISQD babııetmittim. 
leaaamı. pnç b.cbmn elini hlr

ınetle öperken tuhaf bir Fransızca i
le, btıuiyatnv if~ çalı•tı. SaliU 
ilk ...... eoiafc bir iatiba 1uakan 
ressamı tetkik edi70rdu: Siyah uzun 
saçlan arkva doiru taramı:uş. lll
kak?a.ruMla farkedilen bQu teller pek 
ıenç olmadrimı batırlatıyor. Nazar
ları. l'lllıııaa seçilmea bir da-.arla o.. 
rllmil1. Gllerbn. tlılciUJaruun ya
nında ...... dssilere hislerinin .... 
mimi olftıadıimı ifade eder gibi. İnce 
d•dalıdannda, tehvi ihrirasların söl
ıreai 1'ir türli ailine111i)lor. Seei, ko
naıma tarzı. İnsana daha ziyade bir 
tiyatro aktöriini,n söz sötlediiiui la-
tır la tıyıor. f A ,... • ., Yll r l 

da edebiyatın bir nev'i olduğamı ve belirim.il. talebenin, tutum fikrini "- Memleketin selAmetini, strurla
fakat her muharririn tenkide vakıf yurdun her köşesine yaymak için uğ- rımCEda bekliyen askerler koruyor. 
saytlamıyacağına işaret etmfştir. 'Ra- raşrnasmı istemiştir. Bu dış cephe karşısında ve böyle bir 
oorun okunmasından sonra muharrir oı-duya layık olduğumuzu göstermek 
~yami Safa söz almış, ehlivukufun Söz alan profesör Suphi Nuri İleri, için vatan içinde bir iç cephe kur-
mütaıAasma itiraz etmişttr, tutum hakkındaki nasihaüerin birer malıyız! Bu cephe de tutumluluk 

itiyat halini almasmı istemiıı, tutum- cephesidir. Vatanın s!nırmda, elinde 
luğun en iyi yolunun kooperatifçi\~ ailAh bekliyen askerin vazifesine bell 
olmasını ilfti sürmill ve kooperatif- ziyen vazifemiz, tasarrufa dört elle 
çllik hakkında ıen.iş izahat vermiş- sarılmak, kendi isti.hlAkimW devletin 
W.. Profesör sözü vurgunculula ge- ıstihlAldne uydurarak kısmaktır. 

Celllettin Ezine ve Muh.sin Ertul
nıl, Neyi.re ı:rtuırul. Zeki Co§kun 
eblivuk\d raporunu kabul etmlıtit'. 

Tasvirlefklı' luet.esi neşriyat mü
dürü Cihat Baban raporu tetkik ve 
müdafaasını baz!rlamak için mühlet 
istemiş, mahkeme bafka cüne bıra
kılmıştır, 

...;..~~~----~~ 

BasUl BirHii. Om idare 
Kmnatuın Bir Çay 

Zlyaf eti Verdi 
Om tdarealn )'ellİ komatanı Kor

tirmiş, huaual menfaati üstün tutan Parola: "İç cephede silAb başmal,. 
VUJ'IUllCU karşıstnda, mnuml menfa- Son olarak öğretmen Esat Demirel 
ati dii,şünen kooperatifçllilin konul- de hakiki tasarrufu anlam\ltır. 
masiyle vurgunculuta son verilece- Toplantıya, talebeden birkaçınm 
iini anlatmıştır. Bundan sonra do- tutumluluk hakkında söyledikleri kı
çent Refil ŞükrQ Suvla, harp içinde sa söylevlerle son verilmiıtir. 

Çaldığı Mantoyu 1 
llrakırken Y akalanda 

A-'yeye Verllen 
Vurguncular 

general Sabit Noyan .. refine Basın 
i7iii - Birliif lstanbal mmtıkası merkezinde Neriman isminde ~ bil' k~mı Ayaspatilda gizli bir depoda Uç ton 

~~fft J~Tew dün b;T çay nrilmiıtir. arkadaşı Saime ıezmlye ıötürmek demir buluam;ı,ıı ve demirlerin kime 
~i.DJ .~ ~ Çayda sueteler erklnından bqka istem~. fakat Nerimantn man\osunun ait.oldı,alıı ~a başla.,mqtı. 

Vali ve belediJ'• reiıimis Dr. L6tfi eski old~u ileri sürerek bundan Demirlerin Mahmut Anlar ve lı:arde-
BUGCNltt) PROGRAM Kırdarla Parti idare reial bmir me- vaz geçmışıtr. Neriman mantoıuzluk 

f.30 Proırram 19.00 Konuı-m•a - - wsu ltqat llimarolba ela balanmut yüzünden gezmiy~ gidemiyeceltini şlne alt ve kaçak olduiu anlatllmış, 
ı.u lltbQ: <l'L) t9.ıs 1111.;ı. (Pi.) ve ÇQ aamiml llaıbiballerle seçmiı- görünce, bir çare diililnroilş ve Ge- ber ikisi de adliyeye verilmişler -
f.U Uaberlcr 19.lO Haberler tir. dikpaşa hamamına. gidip hamamda dir. 
l.M llllzilı: (Pi.) ili.O Konuıma 
1.U EWıa ... ti ıt.u Co~ ıeceal yıkananlardan bırine ai~ yeni bir Taksimde Tarlabaısı caddesinde on 

ı::: =~PL> ~~:!~ ~::~o ıucıaai İzmirde hir Ci.na•et mantoyu giyip kaçmıştır. Neriman o dokuz otomobil yedek parçasını :yQk-
u.ı.ı Tllrlıüler 31.00 Ziraat taffhıd ~ gQn akşama kadar Saime ile birlikte k - ti •-- ..,._ .. __ .._._ zl 
U.4.S Haberler 21 10 F 1 • - -' TAN) T ·~ u 1 . rtesi ün t öta .. u.:ra a sa...,. ,,_...,... -fieDa • u.ot lartılar . ası llllllr, 1 7( - epecı.&~e - ezD1JI ve e i man oyu i - '"k k f" tl k tan 'Ü'skü 
ıı.a.o llibilı PL) ~U~ ~== şaklı Ahmet. 14 aenelik metresini kıa- ri1P hamama bD'akmak istemiştir. l'a- yu se IY~ ~ ına. ara sa -

• ıuo Haberler kançhk yiirindıen blçakla ölclürmüı ve kat hamamcılar Nerimanı yakalayıp darda Hlkunıyetimilliye caddeainde 

muk iplltlni işll~n dokwnactların vermek üzere bununla ilsili Vekillik
verd.ikleri malQmata ~ piyasada lerirı eeçtikleri ırıUNhhaslar komisyo
ionlarca iplik bulun.makta, fakat buq n• toplanarak iıe ba~." 
lu Pa1i 1iz1i ve paıw.a atılmak- BÖ 
tadil', Yedikulenin yii'mi numaralı YLE YAZM1SLA1t: 
ipliklerinin fiyatı sekiz lira olarak Dünkü "Akşam" dan - "Devlet 
kararlaştın}dığı halde, bu ipliklerin Şllrasının tetkik ve tasvibinden çıkan 
otuz liraduı aşağıya satılmaması, el ni.-nnuıe. Vekiller Heyetine ıevke
tezgAhı işliyenlerl llOl"IQlara dlifOr- dilmitıir ... 
müıtür. BÖYLS Y AZlLABILtR: 

AnkaradaYeniBirEv 
KooperaHfi Kuruldu 

Ankara, 17 (TAN) - Ankara vi
l~ti için satın alınacak erıW U:ae
rlnde orlaklarma birer ev yaptırmak 
ve bu evle-rin bedellerini aJ"lık tak
sitle tahsil ederek kendilerine mRl 
etmek maksadfyle, Ankarada (Şen 
YUva r< t •oeratifi) adiyle bir şirket 

kurulmuştur. 

'"Dnlet Şlrumm inceleyip yertnae 
bulduğu nJ:ı:amname Vekiller HC79-
tine sönct.ritmistir ... 

BÖVLB YAZMtŞLAR: 
Diirıkil ~eni Saball,, t\D - • .Ke

sif hir kütlenin iştirak ettili bHyttk 
toplantı yapılarak gijıel bir ınüsaaıe.. 
re verildi . ., 

BÖYLE YAZfLABİLİR: 
" ... Kalabalık bir halkın katddıtı 

büyük toplantı J'aplle.J"ak güael bir 
gece eğlentisi vorildi.,, 

Şirketi ı;oü<ldeti il ııeıı.e ve serm~- ,-- ------- - .. - -....._ yesi en az 500 bin lira Olacaktır. Her ,. ., 
ortak firkete girerkeıı bir defada ii- y .-1.--· ................ 
diyecefi 580 lira ile sermayeye \iti- .__.... ..._,....._., 
rak edecektir. Evlerin mUlıtelU tipt' r::..a. a __ • 
ve 4 tarafı bahçeli olarak yapılm·t ...... ,. • ı ...,,. 1 
düşünülmektedir. Ku. lıatla*•taa - ...._. -.-. 

ı radJoo ~a-a.n WrC'Ok ,. ...... dil 

Aff edilmelerf f stenen 
Mahkômlar 

~ı\l'a. 17 (TAN> - Erılncan ve 
havalisinde vukubu1an zelzelede fe
llkete ujnyanlann kurtal'DmllWld• 
fevkalAde hizmetleri görülen mah
kCmlardan dö.rdünt\Jl c\aha affı bak
kmda bir kenun layibagt lıamlaI\ .. 
nuştlr. 

-~~----~~--

Ankarada Ataiürk 
Koşulan 

Ankara, 17 (TAN) - Ebedi Şef 
Atatürkün Ankaraya ııeref verdikl"'°' 
günün yıldönümii olan bu aynı 27 in
ci Cumartesi (fÜnü yapılaeak AtatUrk 
koşusu haıırhklumm tamamlamn•-
suıa calUtlı;yor. · : 

lzminle t)'~ İKi Aiır 
Surette Y araland• 

İzmir, 17 (TAN) - Turandaki \M 
ocaklarında bU" liğunuı cli.ı:wn~ti pa'-" 
lam~ amele çaVUŞ\l Maksut, Silley
man ve Mahmut aıtr s1,1rette yara
larun:ışlardır. İşçilerden bazılarının 
kol ve bacaklan kopmu,tur. 

Alt"' Fiyatları 

ferde ııetrlıra .. ,... --..... ... ~ 
-ta tllrlı:ce .. trbraı ..... ı-. lsaau-
annın suıu ... ~ce ~.mr. 
'l'1 ista~ .er~.. 'ltb-lr 
IMbo cHıılQl.cileri t dnpyi 
•aul lı:onl&lhklan. ~ • iııt• 
'ilrlerl ve aaulıtellf ıı:~-... lıa\ılr
erüı lıartıla,tl( ...... U ............. IJIH
olıla 4iale-ıttediır. 

811 •trllıatı Wıl&t •• ....,.n 
~ıza lıJr lı:ola)'hlı: -.ıı: '89Q 'l'tırlı:Jı.e 
•atlyle •ll'brat wa8'Yle Tijwqe •tri
at YaNa 'la"-llCl lataQQSılıı.n Wlllirbo· 

·uz: 

~ .. , m•- ll..c/ı "-!keti 

6.45 U39 224 Alman:ra 
11.45 125.4 H3 Almanya 
6.45 49 92 11010 Almanya 
7.15 31.32 9580 lnıriltere 

12.15 19.70 15231\ tıatı-ı 
ta.ıs ıs.aı ll90D ita-.,. 
12.30 19 llO ıssı o tneiltere 
U.10 U.31 ..... lta1" 
13.10 41.5$ 7220 Ital:ra 
14.U ıud ıuuı InıriJtere 

\Uı 11.70 uuı ıw.. 
\1.2 as.aı uıoo ııw. 
11.Jn ı9.I 15150 Amerl!a 
11.45 19.llO 15310 lnıriJtere 
11.45 ıı.u !1510 tndkere , .. u su.ı 150 == lt.41 35.U ıuss 
19.45 31.22 HIO Almanya 
~o.oo 41.74 11155 Iran 
•e.so :ts.:tı UNO ... ,,. 
•o.so 41.55 7220 Ital:ra 
31.U 449.l ua Jlllı.-
'\.2~ U.4 t2U Rcı-.aQa ... 

·~ ?1 - WC""'•"., 

~ 

r··• -r."-u ~ :r ~ ler de emn :ret aJtm tu a . 
Türlı: vaıanınm enuıi:re'l ~ Mıı\ .._, \'t 
U~IK" '-tiror. Kv,r~ a-~-..ua 
••nnekle bu htele cevap vere 

:~~: :,~am ::::: ~~~~~~ QletrelİJlfn lşıiı tbrabiaıi de alır n- polise teslim etmişler, oradan da ad- tuhafiyeci Kejork adliyeye verilmll-

~-------------------------_:r:.;:e::tt:e...:""=:•':""::::ııttu. lOeJıe gönderilmiştir, lerdir. ,,. 

Altın yeniden yükselmektedir Dil!'! 
bir albn !'1'70 ku~ aa~Jlt•. 
Bir gram külçe altm 388 kuruştur. 

Şark Capllesinde 
--
Avrupanın Tanzimı 

lçİll Ha...WC 

iltere • lr• I 
Muahedesi 

a Ediliyor 
Furugi Hen Yeni 

izahat Verdi 

HABl.RlEA 

Japonların 
KuUandığı 

Denizalhlar 
Fedailer Tarafından 

Lib11a'da ~ Ba,W"all l bıcicie 

• Çarp'§ma devam ediyor den müı-ekkep ba§ka bir ınıp savaş ve av te~"ülleriyle Sıov. 

1 ·ı· 1 s· Ç • Singapur, 17 (A.A.) _ Singa- Luzon adasında Ta.rl.ak laşlalarını yet kıtalanu karşı taarruılan • l'fir ş~arcafı 1 
wnde 

ngı iZ er ır evırme purda öAle. üzeri nelfedilen teb bombardıman ederek y~uı ç1 • na devanı etmi§tU'. D\işmanın kı ~am iktısadl topraklar, Avru • 

H k t• y 1 }" "d d · k. karmıştır taat toplulukları cM\jıtUm. • 1§- hı.\ - pa müstemlekeeiU~ L-in IOft de. are e 1 apıyor ar 16 e enıyor ı: B"'tün °J t le ... ı . ..ı.. ...... h '-· -1.Tl l!i.~ "" . "Cenubi Kedah'da takriben "!. .. apon_ ayyare rı UI erı taryalar ~""'~""F .. a~ı ..,,.r-4 - rece zengin bil' ülke tepil ede • 
Kahire, 17 <!t-·A.)-. İngiliz or- Muda nehri hattınuı üzerinde çarlne donmuşlerdır. , • mış ~e b~~ !11otor\u ara~~~ oelttir. 

tav~k WDUIIU k~gaıunu;ı: t~~ pışmalar devam etmektedir. Ke- HONG • K.ONG DA. ~ ~drr:!ır. ~of ~es::ı~ irıgilterenin dünya hAlümU'etinin 
ligı: Son 24 saat 19inde hükum lantan cephesinde düşmana tak - e ~ ava .. r~ 1 n yıkttmasb'le mecburi btr inklpt vu-
süren fena havalar ve büyük kum 1 viye ~\'al.an gönderildiğine inan Tokyo, 17 (A.A.) - İaı~arator de dupan m~ ~ayıpla.ra uj- l\ua celeoektir Bi\'18'ik Ama-lkanuı 
fırtınaları bafbca kuvvet~• m.ak için bazı sebepler mevcut ol luk um~ karargahı deıuz kıl - ramıştır. d\inJ'8Y1 ıı~ altına a.ımaa fıQütle-
zin Gazala'-.ın cenubu garbısıne masına rağmen ufak tefek keşif ııu bugun sa-t 1~.3~ da aşağ~{l S®uet reaınl tebliği rt ve bWyaluı da bQ ~ gU a-

MÜTTEFİKLERE GÖllf JAPONLARA GÖRE 
• lftir tlaşwaıı ı ı.ncıo~ ~ Baııaratı ı incide 

idare Edi f iyormuıl doğru ilerlemelerini ve bu bQl • hanketlerinden bqka hiçbir faa- ki tebliği neşretmiştır: Ia.rak ww.dan ~•ktadar. t.hiW 
genin garbinde faaliyette bulunan li et olmamıştır Hiçbir hava fa- Kan ordul,arıyle sıkı iş bera - ~~o,,._ ı 7 (A.•.> -- Sovye\ seçe eden Britanya tql~torlui\l. :wrıe-

Tllluu. l? (..,._ A.) - '"Reuter.. Vatfncton, 17 (A.A.) - Japonı.nn zırhlı ku~ f.e,aliyeti - f ü k dedihn m~tir bertiği yapan Ja5>'>n deniz kuv - ~l~&: 16 Dk1'b11:11~ kuvvetkrtınl~ ilk Amerikarun hUıuıyesl altlne &i~ 
Alt l'Urull Han tranm Btı- Pearl Harboan •arll yapılan Japan ni muvQkaten ~avaflatml§tır. a ır ay e ... _ '" • f vetleri, Hong-Kong harekltı es - biitiin eephole~d• düımanla çarpıtm't rerse bile, imkAnlan ve ilJxlltlerl ka-

·~ n. bir ııwahede bma- taamuu emasmda dilımanm kullan- BorMO adasıngu vtızıye ı:ıasmd dü ın altı tQrpidosu lard,ır. Cepbenın batı •e eenup bl~ tlyen ı;Urllıniyecektir.., 
'tdldirlnitth'. ~ dtlı ftd klıntk denizaltı gemileri hak- Bu pyri müsait fU"ÜUa rşğ - SiogapW', 11 (A. A.) - "Teb~,, il bira =ni batırnuşl~rdır. kes.imlerinde. ~etlerimbı tiddetli Na:ı:ll', iktısadl sahada A1nwı3Ja ve 

veya Carlemba ılbaQ imalaA- landa Blrleaik ne.Jetler bahriye ne- men her tarafta tazyUdmizi kla- Düşman Borneo'da Miri ve Lubous'u eBi to~~ iki t pçeker ve diter nıullarebeter yapnııtlar w ~eri Nhe...- İtalyıı tarJfındaı;ı tecrübe edildil) mo. 
=e~ lnnl•JaNım ıaaı.- zareti bilhasH ıu izahatı vermiştir: me eMit ve baıı terakkiler ekle bombat'dıman etmiştir .. Müf~eleri- bir :e:::~ t:llkeli s~rette hasara ut- ::::.,:;:~/:.'ı: .!::-d~..:~; ~dlrrd~n bahsederek fUalaı1 Ulve 

yanmda muharebe etmeleri- Küçülı: deniaaltı gemileri lüzurnun• ettS.. miz petrol tasfi,-ehanesıyl~ Mıri _ve ı:atılmışbr. Diler taraftJn. Japon Volcm»'n ip'1 e~trdlr. 15 İlk- ~ ~ı;. 
katbraı talep edillnediiini iı&ve da kendi keUilerlni tahrip edebilecek ı..;.ı.1-1 ... ..M Beria petrol . sahalanı:ıın dığer tes.ıs- birlikleri, Mont-Avls kalesiyle diğl:!r -lnunda 16 •lııw.o tan~ıı~si tahrip •- "Yeni AvruP11 ~ Uı;tış.MI ba· 

bir lletk mkellbudir Xiieük deni· 'lebraimı ll?P ~ ... ye- \erini tam~yle talı~ıp ettik.ten son- '8hkimab bornbardunan etmişler ve dilmiştir Biz dö.ı:t tayyare kaybet- ktm.Q&D bu ınetoOlarla t.Qzlln oılil•· 
ıalU. bat.tın.fmdül lıif clcktı:ik ha- niden Almanlar ve ttalyanlar ta- l'~ esasen evvelce bu havaliden çe- hasara uğratnulla.rdır. tik. . ~tir. ~ m~ lılKl8ları o\Q\a~ 
tar:vanna batlı 150 kiloluk yüksek in- rafından terkedilen kırk kadar kilmişlerdi. Hona-Korıg'a yapılan hava taar- Uıere her §eYden evvel devlet ~a-
fillk ~l taıımütadır. Böylece top ve bir kaç tank topu ele ge- F/LIPJN'DE: ruzla.rma deva~ edllı.nekted~. K«llnin geri alındı ~ndcaıı id,are edilttn ekonomi, en bil-
,.. kelul hılcllnf hnaya açunnak ya- çiribıdfUr. MALgZYA. DA: Moakova, 17 (A.A.) - Moakov• 701< lmkAnlar vAdeden tstJhsal ._leri 
but ıeıni1"4l ve limu hecleflerine \a• Manila, 1'1 (A. A.) - Asya filosu radyotu bildiriror: Sovyet kuwetleri ve paZJrlşr için iyi tanzim edlloü• 

M\ıabedenln bqlıca ııoktıılarmm. lln'U edebibaek kabillYetindedir • •Uwer .~ ,...., başkumandanı Amiral Hart. Aıuerl - Tokyo. 1'1 CA.A.) - "Teblil., Mı- ıiddetli muharebelerden ıollra Bab bir plAn muclıünce ekonomik kuv -
tran muvaaala ve m°!1~1e Banlan idare edenlerin, hedeflerine u- INdı 1.-111...... kan d~ ·~-·mbuilvdafflrm~a- leeye k4'stnıit ·nde Japon tayyareln cü .. il Kalinln .•ehrini işpJ et.mitler- !eevtlel-~~n_inart~~i .... _,A~~'= 

ilıılllırmm kullanJlm.-ına, Uilllda latmak için kencl ı.ayatlanm bile ......._.. yetll iki taarruz yap....-. 1;1- Ayer ve pok - Penanı bava mey- diı:. ıcuvvetlenmiz, Q~erat Btrau• "' .... _ _. - -- _.. • 
ve !ngiih kuvvetlerinin bu - tehlikeye koyacak kadar ümitsiz ha- LOllM1ra. 17 (A.A.) - J.ib7acll8 a- ür. danlar~ll taarruz etrniflerrllr. Blen- k~an.datındaki dokuzuncu Alman or- devletler arasmda ticaretin arttınl-

lllll!lMlllta, tranm dahil! iflerille ka- reketler yapaWlecek olanlardan seell· hnan haberler 9'feD lııaf~erl Diğer taraftan Viorn"a yapılan AA beim tipinde bir tayyare l \ıtUrOlml\$ dusuna ıail~ bir ~~ varmutlardır. ırıası sabit tiya~ tbıerlne mütues 
teminatına ve bQnel- dlji aalatıh:vor. Bu küçük denizaltı· vakua sel• bblk deiit!~ be- merlkan taarruzu hakkında şu ta.fsi- ve ayni tipte 7 tayyare yerde tahrip Alman ttimenlerlnin c•ri kalanları eok tar~tlı klerfna ve iı uuma cla-

vaziyet düzelince İrandan bil-~ bir •bayla bir er bulunmak- lirtmekttcllrler bsWa bvvetl91'i ıim lAt verilmektedir: edilmiştir. Bundan sonra benzin de- battya dotra eelr:hnektedir. 1'alin!.udc )'&nan bir fiyat ve tek ~ I*"• 
.._. Iaıvveüerin çekllrnetJi ta- ta4tf. di artık ..... llflal ~nde çe- "Düpnan, dünkü Sal! ıünU bava polarl ve dijer bazı Wılisle.r tabr\p biiy.\ik ıaıUmetler elde edilmiıtir Bu •iyaseti lihl nokt.lan ı.iıu.Wk lA· 

MfQlıe ait maddeleri ihtiva ettili kilen düş~ !a'u ıtmelde iktifa et- kuvvetlerimiz ı.ratından Viorn'a ya- edllmlıJtir. tebrin ıapb etnalQl• J'&pılan' aıuha- ıundır. 

~ol'= ::!n:!' == m~7~:e:~~amn 25 kilometre ce- !:ı~tu!':u;ct;.'"po~;=ırda:: PASIFJleTE: ~~~er~==:• ıe=:.:ıv hlr:.:; _Hedef, Avrupa Jntasmm lJdmcH 

ek U- • ...t.yac-L !Mlbilctiii ıibJ ict.ta anar.- undal- mı~\l prbi.lıincle A~ Samsa'da cid- rülınill ve en az 25 veya daha ıl)'a- A) _ ''Tebli,, Ja- teınaYlla emiılerclit Sovıret kavvet· bürrty:eti, btttttn buhranlara kart! 
'ijıllAll 8" lar•a denlse indirilın-.i bdar kolay di bir muharebe yapdmqtır. Azimle de Japon tıl1Yaresi yerde tahrip e- ponT~~ l~i~lerl 11 tlkklnunda ı.ri kaçan Almanlan takip Ye tmtia aatlam bir ekonomi ve Avırupa lW•t 

4kla su 7Uaüne bırüdabilir. Bunlar ...... 
1
1an m-ıı....bil .... rr .... 1..... r~-An dilınl...+ı •• Mahruk depoları tut .. ..+u _ !tmektedtr seviyesinin seJAmeU •e artbnhnuto e- Bqtarafı 1 iDelde ,,,,.,lan Wiua-

4'1 ıaw-ein '""" 
---. 17 (TU) - Ha1ııubaı s .. 
...... ~ bakbıdaki ka· 
---~~.B11~ 

iki tr 1 &.. da ı.:- b ,,_, _. ... - _.. -~ •- .... Cenubi PasifikW Baker adasına taar- -·'-'- -.a 
on me e us= u ... n ve "'"" a- lqiliı kıtalan düaman mevziler!n,in rulmuştur, Bugün karadaki vaziyette ruz etmlllerdir. 18 İlkkAnunda John· Kre,.,,,.'* 6lr faad•-'ı dır. Bu ıtıııı ... --le lluq ..... en 
~ uıetre seniıtitlndedlr. Oüverte orta.sına kadaı: solculmu,lardır. Bil- hlcbir delişiklik yoktur • ., son adU1 da bombardıman edllm1'- ....- ve ~ bir bedele ınUtevecoih ıa. .. 
kalni 1.37 yitlcselıliktedir ıs pusluk hassa bu harekete br'and·Lndanberı P' Al '-'IFJrn•E: l Stokbohn,17 (A.A.) - th1Ciin lllos- lunan AVl'\.lPa eltQDOınişin\n Qferi 

91 ... 40. n _. tir BQ· taarruzlar muvaffakıyete ba- '"- _, v.ıı-ı 
iki torpil tatımaittadır. Birleşik Dno- Rommel &nwvetlerlnin mtieuir bir ı..- '8nlmııPD'. Bu adalardaki aakerl te- auvacla K.._iıı sara:vuııcla --n· kaıanacajına ~e\ ve itl,ma,4& var-
1etler 6nıiultılana4akt to.,,ıııer 21 va yardımından mahrum balundııldan ehemmiyetli b lar pıl ta nialt ... bir toıa\aQtı n1111aut "~ dQ".~· 
..-ıattv. Aeroılıuıunlque olan im a;öze çarpnıııur. İngiliz zırhb ~- Vqlngtoıı, l'l (A. A.> - Harbiye sislere uar :ra - tl•fel&I VeroıtUof llar•I Tbaoc;en-
ai:rab fekteld ..mı.r elektrik batar- vetleri Halerel Olebam'a kadar ilerle- Nam1Jiınm mahallt saatle bUl(in sa- mlltu'. ko. 1llr '9k Sov7et ~lan lııa-
ııralariJJe llareRte ıecınekte ve .. tte mek için bir cevlrme hareketi ~ at 10.SO daki askeri vazıy.tt bildiren ~ Tapla.-ncla. 8cw7et blr-
M W1 ._tle titıaelrtedir,,. ınıtlaı"cb. Bu HbeP)e !)eme iıtikame-- teblill: adal h __ .. So .... rin müWddit ınahallelerlnd• tkldet- likJ..ı.i• ~ bire~· •~-

A - ~ ...U.Uerl ofiaiıtia tiııde Ro..unol'in ricat laattı ciddi bir Filipin an arp aaaaaı: n ~ 1i yaQIUllar c;ılumtbr, *1 ~ ~r ~ buatta a-
ca•dar• arpa, 7# ••mü- teh\i~e ituşı•mda kalmı,tıı;. Deme saat~ d_Qşmanın hiçbir faali- /GIJOll '°"""' .......... ı... bl'•mt YÜmdt ltalbı ta.-.1"1-

Moı•eva ve v...,. 
to11• Mizakere 

_. aWl'Jeceil bOtln ı•lOli• w cJaha JQkaıı ola!\ çavdarlar. yolu ilzerlnde ve Oazala'yıı takriben yeti aörülmem11tir. lltel!lldi ıu.. .. _ ..u..aıw... daQ Uh ed;1eceti 9ÖY
1
••••· 

-.dtWeriA aı.m fi7at1aru 3 - A.,,amn vasıflan: Ecnebi mad yirmi kilomterelik bir meeafede im- Hawai: Maui adulnda K~ului'nln -. .....,...... Ll-1. JU.IJ..J.- , _ ..... 
"'- deli -..d S unl dd • )'btl 1ıuwı Tbnimi"nirL iınli ~r çniraM bir düşman denizaltm tarafmdaıı kı- Sinppur, 11 ( A. A.) - 8qQn '""'...,. -ı-• ,..._...,... 

1 - Ncla7 WO. çn,,... Ua "" 1 • e ten, a ma eu e hareketini la~çaktu·. sa ıilren bombardımanlar esnumda Ronı-Konı cepeslne alt u haber Nevyork. 17 (A.A.) - Mcı1kova -
~ 11.$0, awhlt\t 11,$0 karat. ' ten fula obmJıan 99 hektolkre vu- ananas ticareti yaJ>Q t!rkeün beton- vardB' !'aka' bu cephede mühim bir elan bw' plen bir teıırefa lfSı" Londra, 1' CA.A.) - Avam ita 
~~= 'I;!=~~ .. :sı:.t :!:.~ •• daha :nkan °~ ltlll,gu leili,,_ •ört dan infa edilmif olan :rQkleme lake- deJifikuk olmam!I llbl IÖ~•kte- Moskov: 106 ~ıomeu. bat.B ... d~ marasında, Çinin fbndi llelimemn 

1 h11bubat vaıdlan: • - v~ ~ı: Eçrıebi •d- Ro~ 17 (A.A.) - ltalyan or:m- ıı:smde hafit bir buar olnlllltuı'. H1ç- dlr. Japon topçus\ı, H~..Xona ada- Mo:laialc b618ealn~ b\11\ula'Q Alınını tam mlnaaı Ue lneUte~in Q\Üt-
w ~ • QQ. otlQ ma4dcei Jilzde lan QJDQllÔ lcarardlumn 563 mana- bır kayıp haber v~or. :~~ben sını bonıbalamıya devam etmekte ve orduları ricat balindekl b~k N• - teliki olup obnacbjın. qaü- lıQl'U• 

1 - Bufdaym vuıflan: YU.4' 3 5 t• fW. o~ ve bektolftre vez- rab lehllli: oa.man Bardla 111iftab- lO mermi atıııruPır. D .. er • er- pike bombardmıan tayyareleri top po1eon ~wa "1ttulu Jel ~n- ı bhı al hariei ·· + ..... "' 
fuSa çavdan. JU,ıc!e S teQ futa nl 40 kltoCf81'1 ve ~ yakan ya- bm aıevlııiini ve ioU9m'\lR müatatıı- de isan deler bir ~ voktur. ıne~ bombalamaktacla". Bu- ca bilyi\k 6le0d• blr tahliyeye bu- an ıq e, ye mua....,,_, 

ıq44eal ba)qmnl)'8D ve hekto- laflat. ~-- mevzileriQl yeQ,i.den ıiddetli ~ HONG • KONG DA: nunla bere1'er Japonlaruı hücuma ııa- lamJttD'. Tellr•fta· AlQlan kQlll k\lv- şu cevab' varmijtir: 
yeznl 71 kilosraından qail ol- 5 - Mahllt .... nan: Yüa .. I tın topçu ateıi altına al~tır. Aynelsa- mlandıklannı lilteren btobir emare vetlerlnin rica" artçı lwvv.U.ht ıı- "Ç~ ile hilen bilfiil ve usulü 
balıtaf)ar. fula ...W madcleyi Dltm mııı"o •ala Mlsesl .. clüa Mitb ıün ta- Stokholm, 1'1 (A. A.) - United JOktur. nuclane bareketler\)'le 6rt014Qü 'lly- da sind ·· tik bul 

- Çavclarm ....tıan: Scne1ıl v• llektolltre "9lıai M kilosram '" 4'.- arrmlar ve mukabil taal'~lar 4"•• Press ajansı, Hong - Kong'dalı:i va- LlaboD. 1, (A • .A.) - 11acao'1lQıa 'le~ktecUr. Alman k\\vveıı.rt .,u ire e mutte unuyo • 
71bde S ten. bufdaydan 8U- N ~ ... ,,, ~lalade t\U4e emüıtir. Dütman durmadan yeni lmY- ziyetin gitgide nazikleştiğinl haber Japonlar tarafından i&gal edildiğine son ricat hareketine bllyük miktar- ruz. Çin, müttefikler a:rası istifa• 

_... -&1..ı 71bde 5 ten fasla oJ· 40 tan Y6ade eo a kadar nir hub1a- vetdel'le maharebe!'i hJZlandrrınakta- veriyor. Japon topçUSU, mUstahk~ 4alr verilen haber ln.u-aaa raxnea ~a ı.nareterle nrd~da bulunmak- relerde tabiatiyle kendioe dÜfell 
•• hlktoDtte nmi 70 kilosram bat bahman buldaylar. ıdrr. mevkii dw'madan dövmektedir. Şeb- tekzip edilmektedir tadtrlar. rolü eynlY~utu"., • 





4 -----""--------------------TAN 
Japon 
Birinci 

Harbinin 
Safhası 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

Yünü Arjantin ve Yeni Zelant
tan getirtiyordu. Hatta gıdası için 
lazım olan pirinç kafi miktarda 
değildi. Onu da Çinden, Kamboç. 
tan celbediyordu. 

Büyük harp başında ihtiyaçla
rının % 32 sini Çinden ve Hint
ten, % 19 unu deniz aşırı A vru
pa memleketlerinden (Hint Fele. 
menk'i ve dominyonlar buna da
hUdir) getiren Japonya harp için
de büyük bir inkişafa mazhar ol
du. 

Bir defa harp sahasından uzak. 
tr, Harbin bütün tahriplerinden 
masun kaldı. Harp eden mütte -
fikleri karada tahriplerlc, deniz
de ticaret ve harp filo kayıplariy
le uğraşırken Japonya deniz sa. 
nayiini de inkişaf ettirdi. 

Garbi Avrupanın Pasüiğe ve 
Şark Asyasına yaptığı ihracat 
yolların kapanması dolayısiyle 
durdu. Japonya Alman pazarını, 
Almanyayı mağlup ederek, İngi· 
liz, Fransız: pazarını ittifak yoluy 
la ve yolların kapanması şekliyle 
fethetti. Büyük harbin sonunda 
Japonyanın sağlam bir donanma
sı, bir ticaret filosu, çok inkişaf 
etmiş bir sanayii ve ticaret saha
ları vardı. 

Bunun neticesi olarak Japon • 
yanın Hint ve Avustralya ile olan 
ticareti harp sonrasında % 64 
miktarını buldu. Bu ticaret inki
şafının üade ettiği bir siyasi ve 
askeri hareketin arkadan gelme
mesi mümkün değildi. 

* * 
J aponya 1918 den 1931 sene-

sine kadar büyük harpte 
'kendileri ile işbirliği ettiği Ang
lo • Sakson demokrasisi ile hoş 
geçindi. Japonyanın Milletler Ce
miyeti politikasını takip etmesi 
ve demokratik esaslara sadakat 
göstermesi bu devreyi işaret eder. 

Fakat 1931 de Japonyada dev
let siyasetinde büyük bir değiş -
me oldu. Bir hükumet darbesi 
ile esas teşkilat kanunu değişti
rildi. Emperyalizm, an'anevi ve 
dini şekiller altında kendini his -
settirmiye başladı. İsteniyordu 
ki, güneşin oğlu olan Japon İm -
paratorunun göklerinde güneş 
batmasın! Bunun fonnulü Asya
yı kurtarmak şeklinde ifade edil
di. Japonyanın güneşi yalnız As
ya karalarında değil, cenup deniz 
lerinde de batmıyacak bir hale 
gelmeliydi. Çünkü oralarda pet -
rol, kauçuk gıda maddesi mev -
cuttu. Bunun için denizlere doğ
ru da açılmak lazımdı. 

Bunun içindir ki, 1922 deniz 
aruaşması yalnız Amerika tarafın 
dan riayet edilen bir fiil halini 
aldı. Amerika Filipinde, Guam 

1 
adasında, Aluetien adalarında üs ' 
yapmamayı kabul etti. İngiltere 
de Hong-Kong adasında tahkimat 
yapmıyacaktı. İngiliz tahkimatı J 

Singapu~da idi. Son Japon -Ame
rikan - lngiliz harbi bu şartlar 
içinde başladı. 

Her askeri hareket bir gaye için 
döğüşmeyi planlamak demektir. 
Askerlik askerlik için değildir. 
Askerlik bir davanın vasıtasıdır. 
Öyle görünüyor ki, Japonyanm 
başladığı bu harpte deniz ve ka
ra kuvvetlerinin tahakkuk ettir
mek istedikleri hedefler bir yan
dan düşmanın harp kuvvetlerini 
jmha etmek, bir taraftan da ham 
madde ve gıda maddeleri mem -
leketlerini elde etmektir. Bugüne , 
kadar yapılan hareketlere göre, 
Japonya Çin harbini bitirmek is- 1 tiyor. Bunun için Siyamdan ge- , 
çerek Birmanya yolunu kesmek ' 
birinci hedeftir. Bu suretle Çini . 
tecrit edilmiş bir hale koyacak -
tır. Havay adalarında ve Singa - ı 
purda yapılan hareketin hedefi, 
Ingiliz - Amerikan deni:ı ve hava 
kuvvetlerinin birleşmesine manı 
olmak, bu suretle beyazların mü- 1 
dafaasınI zayıflatmak gayesini 
güdmektedir. Ayni zamanda Ha- ı 
vai ve Filipindeki Amerikan üs -
lerine yapılan tecavüzün hedefi 
de bu üsleri işgal etmek, A.meri
kadan yeni kuvvetler gelmesine 
maru olmaktır. 

Borneo adasına yapılan hare -
ketin ve Filipine süratle hücu -
mun bir manası da biran evvel 
petrole kavuşmak arzusudur. Bu
nun için cenubi Çin denizinde ha 
kiıruyet kurmak gerektir. Japon 
hareketi Japon tarihinin hazırla
dığı ve 1931 denberi bir nevi mu 
kaddes parti programı halini alan 
yan mistik tezlerin tahakkuku 
temini gayesini takip ediyor. Bi. 
rinci safhanın üade ettiği mana 
budur. 

Futbolde Bellibaşll 

Eksiklerimiz Nelerdir 
,._, (Bat tarafı 3 üncü sayfada) 

yenildiler. Fakat taknnm iyi ve feıı:ı 
taraflannı anlayınca iyi bir taktik 
ile kolayca ıatip ıeldiler ve kuvvetli 
Galatasaryımızın o~.ınu bozuldu ıit
tl. Bizde taktik ~eselesiyle yalnıı 
Gün~ kulübü meşgul olmuş ve btı 
yüzden muvaffakıyete ulaşmıştır. Di
ierleri henüz sadece oyunculara tali
a:ıat vermektedirler. Oyuncuya değil 

MÜTEHASSIS 
Sanayi Muhasebecisi 
Bütün gün veyahut günde bir 

kaç saat için iş arayor. Adr .. : 
Çakmakçılar Valde Han 20 No. 
da Bay Horada. ' - , 

BeyoOlu 3 Uncü Sulh Hukuk Milh• 
kemeslnden: 41 / 2099-Ali Türkdoğan 
tarafından İstanbul Divanyolunda 
sucu Dursun yanında mukim Vaız 
aleyhine açılan alacak davasmda, da
va olunan Vaiı.in ikametgAfıı meçhul 
olduğundan ilanen tebligat icrasma 
mahkemece karar verilmiş oldutun
dan, yevmi muhakeme olan 26/12/ 
941 tarihinde mahkemeye gelmeniz 
veya bir vekil göndermeniz aksi tak
dirde muhakemenin gtyabmrzda g6-
rüleceği davetiye makamına kalın ol
mak üzere ilan olunur. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GR·IP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

lcabmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutul.m İsrarla lsteyinis.. 

, 
Muhasebeci Aranıyor 

Askerlikle ilişiği olmayıp inşaat işlerinde bulunanlar ter
cih edilecektir. Taliplerin yedlerindeki bonservis suretlerini 
bir mektupla (R. G.) rumuzil~ l 76 posta kutusu adresine gön-

' dermeleri. 1 

İn~isarlar Umum Müdürlüğü ll~nları 

Malın cinai Mlktan Şekli 

EKSiLTMENlfll 
GOnD Saati 

Eczayı tıbbiye 168 kalem Pazarltk 26.12.941 11 
Parafin 750 kilo ,. • 11,10 

ı - Yukanda yazdı malzeme pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta Le

vazım $ubesi Binasında Merkez Mübayaa Komiııyonunda yapılacakttr. 
3 - Eczayı tıbbiyeye ait liste Kabatasta Levazım Subesinde her gün 

görülebilir. (11107) 

Tahmin B. lık Tem. 

245,55 

• 
552,37 

18,42 Aksaray yangın yerinde İneDe7 mahallesinin tnkı
lAp sokağında 850 nci adada 41 parsel numarah ve 
98,22 metre murabbaı sahalı arsa 

41,42 Fatihte Kirmastı mahallesinin Boyacıkaptsı soka
"ında 75 nci adada 78,91 metre murabbaı sahalI 
.asa 

680,00 51,00 Fatihte Hüsambey mahallesinin Gemiciler sokağın-
da 67 nci adada 68 metre murabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarıda yazth üç parça 
arsa satılmak üzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. (Birinci ka
lemdeki 98,22 metre murabbaı sahalı arsanın artttrması alAkadarları a
rasmda yapılacaktır.) Şartnameleri Zabıt ve Muamellıt Mi.ldürlüğü ka
leminde görülebilir. İhale 2/1/942 Cuma günü saat 14 de Daimi Encil
mende yaptlacııktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 
.ihale günü muayyen saatte Daiınl Encilmende bulunmalan. (11200) 

TÜRK ANONİM ŞtRKETt 

fESİS TARİHİ 186:i 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 

mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarüıli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 ~arihli 2435 Numaralı Resmi Gazeteı 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARtS. MARSILYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KlBRIS, YUNANISTAN, tRAN, IRAK, FlLtSTlN 
ve MAVERA Yl ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANlSTAN, SURlYE 

LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cart ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keıJde ıenedaı 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilit altın ve emtaa iizerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

~~~~-
~nyüksek em.nıyet şartlarını hm kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsaü şartlariyle (Kumbaralı 1'eya 
«.umbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

Devlet Dem iryolları ve Limanları işletme idaresi ı lan ları 
Taze ve yaş meyva ve sebze nakliyatına mahsus D. D/240 No. lu ta

rife değlştirilmİ,$tir. 
Yeni tarifenin tatbikma 15.1.1942 tarihinde başlanacak ve bu tann

ten itibaren portakal ve emsali nakliyatına mahsus olan D. D/ 228 No. 
lu tarife l~ğvedileceldlr. 

Portakal ve emsali maddeler miktarlarfna göre yeni tari:fenin muh
telif ücreUerinden istifade edecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edfunelidir. (9375) (11163) 

talrnna ne yapacaimı bildirmek &e
rek 

ya hareket etmiıtir. Sai bekleri Pri
or'un memleketimizde kalıp Fener-
bahçenin hususi maçlarında oynaması 
ihtimali vardır. Fenton'un izni henüz 
gelmemiştir. 

JJlektepliler ar43ll1ldaki 
voleybol müsabakaları 

şimdiye kadar muhtelif Teııilelerle 
futbolcülerimiz takdir edilmiştir. An
cak çahşma tarzımız pek basma ka
lıp olduiundan ve oyunları az çok ez
bere oynadığımızdan futbolde kabi
liyetimizi inkir eder bir vaziyette ka
lıyoruz. Futbolümüzde bir kalkınma 
lazundır. Babadan ıörme değil, fut· 
holün mucitlerinden ıörmeye çalr11a
lım! 

Mektepliler araamdald ·voleybol 
müsabakalarma dlin de Beyoilu Hal

Füruzan TEKiL kevi jimnastik salonunda devam e-
/ ngilizler Gittill!r dilmiştir. Dünkü maçlarda İstikli.l li-

sesi takımı Şi11ll · Terakkiyi, Yüceiilkü 
lnıiliz futbol ta1mnı dün <ıabııhki Pertevniyıı.li, Kabataş Darünafalı:ayt 

trenle Filistine ı-itmelt ü.ıere Anlı:an- , Boiaziti de Galatasarayı yenmiıtir..' 

~ Re~lam Değil, Hakikat: .. , 
Yurdumuzun her köşesinde dürüstlüğü. ucuz

luğu ve bol çeşitleriyle tanmmıs: 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
geı.meden ve bir fikir almadan b~ka yerden 
M O B 1 L Y A almamalımnı tavsiye ve 
mutlaka salQnlarnnızı gezmelerini rica ederiz. 
Bilhassa İngiliz karyolalan ve Avusturya san
dalyaları mevcuttur. 
lıtanbul Rıza Paıa yokufu No. S8 Ahmet F'ewt. 

Tel: ~407 

,_BAYRAM ve YILBAŞI MÜNASEBETILE , 
GÜZEL BiR FIRSAT VE DEGERLi BiR HEDİYE 

ARJANTE TiLKİ 
edecek 

MANTOL·AR 
SATILMAKTADIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanltul 

Şubesinden: 

Fınnlardan Ofisimiz namma çuval t.oplamaltta bulunan müteahhitle- • 
rimizle münakit mukavele 12.12.941 tarihinde feshedilmiştir. İşbu çuval
ların bu kere Galatada Balıkpazarınd a Kardeşbrl sokak 50/1 numarad-ı 
Ofisiınizce tesis edilen depoya altılcadar flrı:m:rlar tarafmdan teslim edil
mesi muktez.idir. Bu itibarla 13, 12. 941 sabahından itibaren teşekkülümüz: 
namına hiçbir kimseye çuval teslim edilmemesi ve bu tarihe kadıir mü-' 
teahhitlere çuval teslim etmiş olan la rın almış oldukları malt'l:>u:darı beş 
gün zarfında şubemize ibraz etmeleri lüzumu ilin olunur. (11137) 

Menku~ Eşya Satışı 
Beyoelu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 940/21 

Terekesine mahk~ece elkonulan ölü Katina Market.oya ait Be
yoğlu Büyükparmakkapı Yeniyol sokak 6 No. Kısmet apartırnanınm 

5 ve 6 numaralı dairelerinde biılunan' eşyalar açı:k arttırma suretiyle 
mahkememiz tarafindan 22/ 12/941 tarihine müsadi1 Pazartesi günü 
saat 14 de satılacaktır. Yevmi mezkUrda satış bitmediği takdirde mü-

• 
teakıp günlerde satJ!lia devam edilecektir. İsteklilerin yukarlda gös. 

' terilen gün ve saatte mahalllnde ha.zır bulunma: il.An olunur. (8815) 

~ ............................ ı ................ ~ 

Türkiye Cümhuriyet; 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans ııdedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı 

t:iraat Bankasında" kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannoa 
0

en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ite aşaiJ.daki 
plAna göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 adet 1,000 Llralık 4,000 Lira · ı 100 adet 
4 .. 500 .. 2,000 " 1 120 " 
4 " 250 .. 1,000 .. 160 .. 

40 .. 100 .. 4,000 ,, 

SO Liralık S,000 Lira 
40 ., 4.800 ,. 
2D H 3,200 .. 

D 1 K KAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faı.lasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 EylUJ, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ ..................................... .,, 
M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 

Hava Müsteşarlığı teknik taburu tçin otomobil ve traktör mak.Jnlsti 
ve meydan ve yol inşaatına vakıf us~alara ihtiyaç vardır 

Verilecek llcret miktarları yapıla.:ak imtibanla göst~ceklel'i ehliyete 
göre 50 - 120 U:ra arasmdadtr. Taliplerin dilekleri ile Hava Müsteşar-
lığına müracaatları. (9310) (11054> 

Hizmetçi Aranıyor 

Yalnız ciddi ev işlerini iyi ida
re edebile<:ek ve fransızca lisanı
na vakıf sahibiyle beraber ecnebi 
memleketlerine gitmeyi taahhüt 
eden orta yaşta bir hizmetçi ara
nıyor telefonla müracaat: 22887 
(Sabah 9 dan 13 e kadar) 

KAYIP: 2113 numaralı bisiklet pllkuını 
ku•bettim. Hilk'!'-U blmamı1tır. Ihsan onu 

Sahip ve Neşriyat Müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. T A N matbaası 

Yazıhanede çalışabilecek bir 

Bayan Aranıyor 
Daktilo bilenler tercih ~llecek
tir. Adr'ea: Yeni Poatane Cıd. 

Mimar Vedat Han No. 26. '----·----'r 
- ANAPİYOJEN ~ 

Dr. IHSAN &AMI 1 
!streptokok, İstafilokok, p~ö
mokok, koli, piy~iyanllı:lerir 
yaptığı çıbal'.l, yara akmb ve cilt 
hastalıklarına rarşı çok tesirli ı 

' taze aııdır. , 

18 - 12 - 941 

Deposu: 
Z. SAATMAN 

Suitanhamam. Camcıbaıı Hanı~ 
·- ._ 

Ayhk Tramvay Kartları 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 
A7 başı tatil günleıtine tesad!it ettiğinden aylık kart alacak saym 

yolculann bir :fotografla 22 BirincikAnun 1941 Pazartesi gününden iti-
baren Galata.da Tramvay hareket dairesine müracaatları. (11203} 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 
Şubesinden: 

Suben1ttln ~mıtem ·serviııleriıııde so - ı20 lira kadl'O tahsisailı rn&
murryetıere bilimtı"hıı.n memur almıı.ealı:::tır. Bu münhallerden 50 - 100 
lira tah6iııat elan.lan li~• ve loe - l!O Urııltklan da )"Qksek mektep 
mezunları bareme gön ıı.lııbileeekleri ÜC'P'etl• tayin ednecekleMir. Aşağı
daki kabul. §artlarını haiz taıirıle:rhı %5.12.941 Perşembe ~nü saat 14 de 
yapılacak imtftiaaa iştirak etmek iliete 24.12.~l a.kşanuna kadar lilzum.ıı 
lu vesailtle birlikte subemize müracaatları ilan olunur. (11144). 

Kabul tanlan : 
1 - En az lise veya buna muadil bir mektep mezunu buluımıal 
2 - Askerlikte ilgili olmamak, 
3 - Yaşı 18 den aşağı 40 dan yukat1 olmamak.. 

___ .............. Iİllll ..... llİlll ....... , 

1 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plaru 

Ke~ıdeler; 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 lkincite~riıı 
tarihlerinde yaprlıJ' . · 

1942 ikramiyeleri 
• 

l adet 2000 llralık-2000,- Lira ıı 40 ııdet l 00 liraUk-4000,- Lira 
s • 1000 • --3000.- • 

1 

50 .. 50 .. -2500.- • 2 • 750 .. -1500,- • 1 

• 800 lsoo 200 .. 25 • ~ooo- • " .. • - .-- • ı l ! • 
ın " ıso _ -2500.- .. 200 " ın -2000.- .. 

~ ................................ ti 
Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - İzmit pazar yerinde inşa edilecek otômııtik telefon santral bi
nası inşaatı 13.12".941 tarihinden itibaren bir ay muddetle pazarlık su
retiyie eksiltmeye~ konulmu:;tur. · 

2 - Keşif bedeli 25~9ff lira 83 kuruştur. 
3 - Bu işe ait keşif evrakı için tatil günleri hariç 'oln}ak azere ta

lipler her gün Kocaeli P. T : T. Müdürlüğüne mürac.aat edebilirler. 
4 - İhale 12.1,942 tarihine mUsadif Pazartesi günü saat 14 de Ko

c .. eli P. T. T. Müdürlüğün.de yapılacaktır. 
5 - İstekliler 1897 lira muvakkat teminat akçesini İzmit P. T. T. 

muhasebe veznes'ine yatırdıklarına dflir ·makbuz tteya şayanı kabul ban
ka mektubu ile ihale tarihinden iki güp evvel ve hu l(ibi inşaata ait ta
ahhütlerini ifa ettiklerine dair ilgili makamlardan alacakları musaddatc 
ehliyet ve vesikalarf 2490 numaralı kantınun hükümleri dairesinde h:ı-
zırhyarak e!tsiltme komisyonuna müracaatları illn olunur. (11060) 


