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1 K•male Erişen insan, ıılahatini 
lcor•gan, dimağını zenginleıtiren, 
vicdanını lıazar içinde gaşatan, 

ruhunu bir mabet gibi nezih tutan 
lcimsedir, Farrar 

(Ş9r1ııt t nei aaif..ı.ct•> 

L 
iSTEYiNiZ! J -----------------------------

lf zakşarkta kopan bügük 
fırtına muvacehesinde 

Türkiye Bitaraf 
Cümhuriyet hükfımeti bi~arafl~ğını tahaddü~ 
eden yeni ihtilafa da teşmıl etmıye karar verdı 

Ankara, 9 (A.A.) - Türkiye l leri genişletmiş vo harbin . bu 

C.. h · ı· Hu''kümeti Türkiye- memleketlere bulaşması tehlıke-
um urıye J • • • o·· f ı· 
· b't flıgvını tahaddüs eden ıını de arttırmıştır. unya, e a- I 

nın ı ara . k ·· k b" b K.UçUk Japonların 

glrlştiklerl 

bUyUk 

· 'htilafa teşmil etmiye karar ltetlerı ço uzun surece ır a-

l 
yenı ~ . ı direye sürüklenmiştir. Bu harp 
vermışur. .. . b" 1 

T .. kiye bitaraf karşısında Turkıye her an ıta- 1 1, 1 (R d ur zetcsi) _ L'7 ak· raf kalmak karar ve azmindedir. · ı a yo ga b' b · · "h 1 · k 
k d h a:samatın batılama- Har ın u yenı ııtı a esı arşı-

şar ta a mu 1· "k . d v. • 

K .anacaklar mı, yoksa kay• .. . b"ır Dün'-·a Harbi ha· ısında po ıtı amızın yıne egı~mı-
lsı uzerınc " -· ... l · ı·· k betmİye mahkum mudurlar, r • 1 bu Tiinkü harp kaışısın- yecegını soy emıye uzum ye tur. 

L"'-'--dan büyük bir ite mi gİ- dını ba. an f devle•lcıin sayı~ı çok Türkiye Cümhur Reisi, bitaraflı-"7-- a ıtara f ... h dd"· d . "h ·ı· f rictiler yoksa. Anglo-Sakson ile· I t Diinya Hurbi bitıı.ra gını, ta a us 'C en yenı ı tı a a 
Y , aza m•ş ır. • 1 ·ı · k · · 

nıini Asyadan tardedecek ku~re• devletl<":rin durumundaki güçlük. l da teşmı etmıye arar vermıştır. 
Iİ haiz midirler? Bunlan bi!r.ııyo
.._. fakat aördüğümüz, bildiğ).. 
nıiz bir fey varsa o da küçük Ja• 
ponlarm, dünyanın en büyük ve 
en sat.etli iki devletile nihayet 
l.oyölçüfmİye kalkm'f olmalan'... I 
dw. 

~ ~j 
Nevgork Japon 
tayyarelerinin 
tehdidi altında 

Pearl Harbour 
felaketinden 

o 100· 200 400 

-_ .h t<m _ > Japon ı ra.cl-

Bu yeni .,.. fevkalade harbin, 1 
Am.erlanın son zamanlarda Ja· 
Ponyaya k•rfı takındığı müte· ı 

Tokyo bombalandı mı ? 

·Amerikanın 
Pasifik doğusu 
kumandanı 
mes'ulmuş 

Uzak,a.rkta Siyam, l\lalezya, Borneo ve Plipin adalannda, Japonların asker ihraç ettikleri noktalan gösterir harita 

hakkiaıane ve batta muhakkara- Vaşington 9 (A.A.)- Düş 
no tavırdan dolayı b"rdenbire 1 man tayyarelerinin Nevyorka 
patladığına fÜphe yoktur. Fakat I iki saatlik bir mesafede bulun
nib:ıyet muztar kalarak dünyanın dukları Vnşingtonda resmen 
en büyük kanh dav~sına girişmit ı bildirilmektedir. 
olan Japonlnnn bu tşe çoktanbe- (Dtı•amı 6 ahif• ı, sütun 1 de) 
ri baarlanmı! bulunduklanı_ıı ka- \.. J 
bul etmek jcap eylemektedır. 

lllıltODlar ba:tlnnna Çin gaile- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ani çskardıktanndanberi, yani tak ı~ Japon Haberlrrı· ~ !' 
rl>ea dört ıenedir, Uzak,.rkta (J 
kal"fdannda gizli veya açık ~ai- ı Harp .... 
lna İngiltereyi ve Amerikayı, yi-

ni Angto-Saluon alem.ini bu}m* M a 1 e z y a d a 
~w •• Japon ada~~rı~~n .. kanaa-1 
tine göre cier bu ikı buyük dev· H h~ ... e 
let, Çin MHli Reis 9e Ka~rama- m U im bJr 
nı (Çan - Kay - Şek) e dogrudan • • 
doğruya veya bilva~ıta yardım et- m e v k 1 1 
ll'Iİf olmasalr..rdı, Çm davası çok-

tan halledilmif bulunurdu. Ja· • 1 tt•k 
ponya bu yadıma mani'olmak ışga e 1 
İçin üç aenedenberi her ~~eye _ -• _ _ 
bqvurmu,, Amerika ve l~li.zl~
ri A!>yan:n bu uzak kö1esmde ı' 
luıtnşbnnaktan vazgeçirmı;k içio 
birçok tedb:rler almıttır. F • kat 1 
.Japonyımın biitün bu tedbirleri, 
:bütün bu didinmeler~ Çinin, 
( Hong-Kong) tan ba~ka ne ka
dar ıah:Ji varsa hepsmi işgal et· 
ll'leıi, )'İne Amerika ve İngiltere· 
ilin Çine yardımlannm önüne ge· 
Çememittir. 

Amerikan 
donanmasının 

2 saf harp bir . . 
tayyare gemısı 

batırıldı 
- -·--

Donanmamız Midwo, 
atialarını şiddeti• 

b baladı 80 bin tenl•k om . . 
d - nıan ticv•t ıemısı 
uş . 
eli111iJ.• ıeçtı 

itte Japonyayı nihayet Anglo
Selaon alemine kail•· adeta tek 
batma harp ilanına ıevkeden u
zak aebeple\"den b~ri de budtır. 
.Japonya için Uzakprkta hakim 
ve nafiz olmak, buaün ~rt k b"r 
hayc:t meselesidir. Çünkü ,1,p ... n · 1 - , dn J 

' 
rf nd k b .. 9 (AA) _Nesre en a. 

a, son on aene .za ı a en u- Totyo. · · • 'bll"•l ·ınde 
- •• - . • n . , . . ·gahı te ı: er JUmu, ve genıflem·~tır. uu ge- pon umumı a.ıuıu h 
• 1 d J deni:ı: ve bava are-bllf eı..ı yüzün en . aponyanın muhtelif kara, .1 ltt 

kendi adalannda, h&Ua Mançu- katına ait şu malumat verı me e -
tide •e bannması rmkinlan azal- dir• k 

· d 1( Japon uv lllaftv. Ondan dolayı Jatıonya Şimali Malczyn a el "'k kta -
Uzakprkın ikhsadi mernb3hr:. vetlerl mühim bir ıtrateJı no yı 
.... laiç olmazsa bir kısmına sahip zaptetm!.Jlerdir. eıı·n 

TASVİRİ EFKAR Japon kıtalan Slngap~r çevr ı e 
(J>enmı ıahife $, •Ütun ı dt) (Dtı•ann ••lıtf• 8

• •-'"" 
4 

ü) 
7 

Türk - Bulgar hududuada 
-
Bir ·köprünün 
tamiri bitti 

Dün tehrimize gelen haberler
den, Balkan Harbi sıralarında yı. 
kılan Bulgar hudlıdundaki köprü
lel\den birinin tamamen tamir e
dild iğj öğrenilmiftİr. Tamiri biten 
ltöprü, Türk - Bulgar hududunda 
hulunan Küçükmustafapaııadaki 
Mara, lı:öprüıüdür. Burada çalı,- ., ~ r iT [;"" • ;..:- • 
ınakt.a olan mütehMı.a ve meleler- il » ~tae>\( ~ t 
den bir gnıp, Kuleliburıaza ııel- . ?~~~ . .). ..,.. t' 

llliftir. • ~".J~ -- l 
Bu itibarla Kapıkalede Mer:;. ~ " :.,,. ~ 

Üzerinde bulunan ikınci köprüd !. .. .. Ç-
ki amele mik.tan yarı yarıya a t· 
rnıf ve intaat:a hı:r; verilmitt!r. 
Bundan başka Almanyadan geti. 
rUnaelte olan inp.iye malzemesi 
4e Manıt köprüsünden geçerek 
Kule!iburg.aza gelmektedir. Me
riç Üzerindeki jkinci köprüye ait 

( Deı•o"'ıı ıahife s, ıütun 1 d•) 

. _..ı•ı K'" riıinün bulun-TIUIW' ecu en op . 
dutu yeri ptsir banla 

._CDENIZLE~DEJ-----------------.... 

5 Büyük Oky·anusta 5 · 
._ # SON ~URUMj._ 

Deniz muharebeleri 
Harbin denlzlere lnt kal etmesi 
okuyucularına bu mevzuda da 
temin etmı, bulunmaktadır. 

Uzerlne Taevlrl Etkir, 
an selihlyetll kaleml 

J aponların HJnd!çlnlyı işgalin. = " rika Hariciye Nazırının tasrih etil-
denberi, durmadan lşliyen ve y a z a n : ği gibı, vazifeleri bir anlaşma yap-

Anüral Kimmel nihayet Birleşik Amerika 11e İngiliz A R e •. s maktan ziynde memlekeUerinln nı-
İmparatorlul:ru müstemlekelerine sal • h1ti hazırlıldarını pcçeliyen Japon 

Vaşington, 9 (A.A.) - Haber ve- I dırmasUe patlıyan Uzakşark çıbnnı, delegeleri, m6zakerelere yeniden gl-
rlldıgine göre, bir Mlchlgan mebusu, umulduğundan fazla lşliyccck ve l nı yaptığı anlaı,ılan her iki taraf rişmek yolunu aramakla meşgul ol. 
Şimali Amerika ordu ve bahriyesine dcrlnlqecektir. bir hafta evvel anlaşmazlığa var- muşlardır. Bu esnnda Jnpon filosu 
mensup yükııek rütbeli 6 subayın 1 Dnha Vaşlngtonda milzakerelerin 1 ınışlar ve bir müddet gorüşmclere Karoline ve Marşal adalarındaki 
bir askeri mahkemeye verilmesini 1 başladı!;rı günlerde son hazırlıkları- nihayet vermek istemişlerdi. Ame- (Devamı ıahife '-· sütun 5 cfeJ 
kongreye tek1if edeockti'r.. Bunlar .................... " ....... """'" ... "u ...... '""'"'111MMt1tttuut1 .... ,• .. ••ttnuuM1N••--·w•uı ,, ....... ....,........,, 110 ...... ," ... '""'".,..,._ 

:::n~:~~:::e~:i~:~ ~~~~~! d;~ G u·· ı e r m ı· s ı· n • a g"' 1 a r m ı s ı n ' 
vardır. Pearl Harbour cfelaketi>nin ' 1 
mesullyeti bu subaylara ait ohluğu --------=------------
•Oyl•nm•ktorl;,. B a 1 atta' 
Sovyet tebliği 

1 - - ------- bir hamamda 
birden bayıldı V on Kleist'in 

· öldürüldüğü 50 kadın 
bildiriliyor Çıplak dışarı fırlıyanlar Külhanlar kızınca ille yıkanacağız 
(Ycuuı ı vncil •ahifemtzdeJ diye tutturanlar - Hamamcının tuttuğu arabalar ................................................................ ························ ....... . 

=====Bakttlar 

ikinci dünya harbi 

I KİNCi Dinya Harbine gir
dik. 

ikisi arasmda bir mubyeM
ain ıünüdür : 

Geçen Dünya Harbinde İn
giltere ve sömürgelerile birlikte 
Frama, İtalya, Rusya, Japon
ya, Portekiz, Belçika, Ameri
ka, Çin, Karadağ, Sırbistan, 
Rom•ya ve Yunanistan; Al
manyanın yanmCta Türlliye, A
vuaturya - Macar'.<&tan ve Bul
saristao vardı. 

Bu Dünya Harbinde İngilte
re ve aömürıelerile biri*!• 
Rusya, Amerika ve Çinin inti
laya uiramıyan kıımı nr; Al
manya ile birlikte halya, Ja
ponya, Mançuko, Romanya, 
Finlanda, Slovakya ve Macaris 
tan harp etliyor. Bundan b..ska 
Polonya, Norveç, Hollanda, 
Belçika, Fransa, ispanya, Bul
l'ari.tan, HtrYatittan, Sırbistan, 
YunM'!İstan ve istila edilen Av
rupa Ruayaaı, ham madde kay
naklarile, endiiıtri kudretlerile 

ve harp fa'brikalarile Almanya 
hesabına ,.ı .. maktadırlar. 

Geçen Dünya Harbinde ln
ailtere ve müttefiklerinin renel 
nüfusu 1 milyar 283 milyon• 
du; bu Dünya Harbinde (Rus
yanm ve Çinin iatila edilmemit 
lmırnlan dahil) 900 küsur mil
yondur. Geçen Dünya Harbin
de Almanya ve müttefiklerin"n 
&'enci nüfusu 158 milyoııldu; 
bu Dünya Harbinde 437 mil
yon. istila ettiği memleketler 
nüfusiJe birltkte 812 milyon- 1 

dur. 

Geçen Dünya Harbinde ci
han nüfuıunun yüzde 87 ai mu 
harip memleketlere aitti ;buaün 
kü Dünya Harbinde niabet yüz 
de 84 tür. Geçen Dünya Har
ı.inde cihan nüfuaunun yiizde 
77 ıi Almanyaya kar,ı, yiizde 
beşi Alm"':.nya ile beraberdi; bu 
Dünya Harbinde niabet af&İ1 
yukan yan yanyadır. Geçen 
Dünya Harbinde bitaraflar d· 
han nüfusumm sekizde biri ka
dardı; bu Dünya Harbinde ye
dide biri kadardır. 

---------
Geçen gün Balatta Tahtam1nare 

caddesindeki kadınlar hamamında, 

bir dikkatsizllk, elliden fazla kadı

nın ve birçok çocu~un bayılmasına 
sebebiyet vermiştir. 

Cumartesi günü sabahın erk.in 
saatlerinde hamanıda biriken kadın
ların yek.Onu ıaat 10 • dotrı& 150 yi 
atmıttır. 

Bu sırada hamanun külhanları 

son derece doldurulmuf ve hararet 
tahammül edilmez bir hal almıştır. 

Hasıl olan bu çekilmez haYa ne
ticesinde sağdan soldan çtğlık.lar 

\ ıik~clmiye ve biraz elşmanca olan 

bayanlar bayılarak dBımete baıla -
mıılardır. Hidlse bununla da kal • 
mıyarak bayılanlann imdatlannı 

yetlşcnlerln de d61üı,mefe baılama
lan ü:ı:erine, tahammüUeri btraa 
ta:ı:la olanlar çarşanarına .. nıarak. 
hamamın 7an bahçesine fırlamıılar 
dır. 

Bu arada (elliden) fula kadın ve 
bir miktar çocutun bayılrnaaı ha. 
mata müstahdemlninl teliı,a düıür

milı Te hamamın ıtır hanıı detiı
Urlldlkten sonra soğuk ıularla, ba
yılanlar ayıltılmıya batlanmı~tlr. 

IDtıttıımı .ahtfe 1, siihııt 1 tl•) 

• 

lngiliz Amerikan 
.haberleri 

Malezyada 
çok şiddetli 
çarpışmalar 

oluyor 
Japonlar Filipin ve 

Borneoya asker 
ihraç ettiler 

Lanıleg Amerikan 
t«g!Jar• ~emisi Havug 

.daları açıklarında battı 

Singapur, 9 (A.A.) - lngiHz 
Uzakşark Umumi Karargahının 
dün öğle üzeri neşrettiği tebliğ: 

Pazartesi günü geceyarısından 
sonra ıaat l, 30 da harp gemileri 
himayesinde bulunan bet ticaret 
gemisi, Kotabahru' nun timalinde 
Kelanlan ırmağı ağzına yaldaş· 
mıt ve harp gemilerinin ateşi hi
mayesinde karaya asker çıkttnl
mıttır. Kıt"alarımız, derhal alet 
açmıt ve bitaz sonra kıyı üzerin
de ve bilhassa Kotabahru tayya
re meydanı civarlannda fiddetli 
çarpışmalar olmuştur. Çupışma
lar, karışık ve güç bit mahiyet 
göstermiştir. ffiru 90nra, on mil 
kadar daha cenupba on ticaret 
gemisinin bulunduğu bildirilmis
tir. İngiliz bomba tayyareler.i, k~-

(Deı•ann aahlfı 6. rit>ın ~ d.• ı ................................................ 
-· - t 

Alman tebliği : ---
Mevzii 

hareketler 
devam ediyor 

6EBL1N, t (A.A.) 

Alman ordulan Baıkumaadantı. 

t• tebljfi: 
Dofu cephesinde meni! harelı:lt 

olm\lftur. 

(Dtn·amt ıuhif• !t, "1İtım 1 de) 
Japon talırnlau .._ en mil.im be.tefi Sias1P• &a.. 



11 Birindkinma 
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SiYASi .·VAZIYET 
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Alell t adaları 

lnglHzter, 
pekte 

Tetrlkaıt38-3t Yazan:KANDEMIR ...... ········ ........................ . 
TUt kl.tandakl 

171 bir gözle 
mlllt harekete 

Ticaret V ekiletinin 
mühim b;r tamimi 

'ı Büyü_k Okyaaosta sn dur11 
DENıZ MUHAREBELERi 

\.. L-- ~ ~~ o J 

ve Singapur 

J •pol'IJ'll, harbe sirmiJe karar 
~en aonra gayet mü· 

kemmel ve fiimullü bir harp pla· 
111 baRırladığ1na Ye bunu da bas· 
km .-etinde her tarafta derhal 
tatb:k etmİye karar yerdiğine ar 
tık fÜphe kalmamlfhr. Düakü ha
rekatın aeftülceyf cihetinden ol
duiu bdar sİJ'•İ aoktad.n d• 
fevkalide ehemmiyeti olan bat
hcası Japonlann Amerika lut"a
nn.. ayalı bNarak harada yer1et• 

bakmıyorlardı 

Gerek kendisi. gerek arkadaşlan o-1 bir takım faahyetlere ~ladıkJa
lan ımparatorluk zabitlermden Ko nndan şüpbe etmekte idı1er. 
lonel BaUey ~ Kapıten Blacker ••• 

ihrar edilecek mallar bazı Çuvalla 
kayıtlara tabi tutalugor 

glbı ajanlann l'a~ende kadar git- Yib sene kadar enet 1820 de 
t.ikJcrınl ve oralarda Beyaz Ruslar-! Buhara Emin Haydann gağmd.1 
la Lemasa geldiklerini, hatta bırçok lianıkof ıs~ndckı Rus müsı,eııi
~ İngiliz.lerın aynı şelulde ça- kinın riyasetındckı Çar he,.etı eolan 
lıştıklarııu, fakat hıçbırinin - Bol-ı da da Stultart ısmındeki dıploma
teviklere karşı ayaklanmış olan • tın riyaselındekı İngiliz heyeti ye:r 
Basmacılarla alikadar olmadıkları- almış bulunuyorlardı. Her iki taraf 
111 beyan eder. Hakı'kat de bundan da (Türkıstana insanıyct namına 

Ticaret Vckileti, İstanbul Il ırllk t alıcı bu ambalaj maddelalnm larle 
ler Umumi Xiı.tipl!ğ!ne bütirn ıhrn- edılc eğın ı taahh!lt edeceklerdır. lhı 

cat tac.lrlerini alik.ıdar eden mühım ı mnk&atla ihracl\tçı ibra( esnasında 1 
bir tamim gönderınlıtir. Bu tamıme nliıkndnr gümrük idaresine amlıaJa. 
göre jüt çuval veya kanavıçe ılc jın ıadcs ni tcmlnen lUZtımhı nakdi 
ambalajlanarak ihraç edilen mallar temını:.tı yatıracaktu. 

• mi ,c;lmalandır. 
Amerika lut'asının timali gar

bi!inde olup Amerika Müttehit 
Hiikiımetlai Cümburiyetine ait 
( Alaaka) 11111 bir kolu ııibi garba 
doğru uzanan bir parçası bulu· 
nan A1eut adaları, Japon donım• 
nu.ııadan ihraç olunnn ordu kıt'a• 
lan tarafmda İfgal ecfö nİltİr. 

ıu kayıtlara tabi ttıtulmaktadır. ihracatı nıütl'aklp ambalaj mad. - . 
_ MAUI 

~rettir. Zrra, Bol.şevikle~ ne ka- ~ türlü yardımı ifaya amade ol
dar ( i>;nwr Paşa lııgilıı.lerın ekme- duğunu) en tatlı dilleri dokerek 
jıne yaji süruyor, onlar ıçın çalışı- vadedip duruyordu. 
~or) derlerse desınler, İngilizlerin Türkıstanla Hindistan arasında 
d • Enver Paşadan o nisbette kork-
tuklarını kımse uıkir edemez. ticcırt münasebat almış yürümüştü 

o sırada İngilızler şöyle düşü· Hattiı Türkistan pazarlarında Hını 
rıuyorlardı: cEnver Paşa Türkıs- parası gec;er akçe halmi almıştı. 
ıanda 1.fmi istedıgı gıbi yurütür de, Yerli Emirler ıkı büyük devlet a

rasındaki bu rckabetı - kendı men-
h:ıkmı olursa, taklp edeceği islam· 

faatlerine en uygun şekilde • lda
c:ı lık siyasetile evvela F..fıı;anıstan-
tla. sonra da 0 yolla Hmdistanda reye çalışıyorlardı. O sırada Hını-
lıaylı me'fkı edıncbılir. Ayaklan- lilcr de İngilizleTı ııeverlerdi. Ti-

caretlerini mkişaf ettırdıği, kendi· 
mak u;in zaten fırsat kollayıp du. lerıne hiç bilmedlklerı, tımmndık
J'an Hindıst.anı o zam...ı nasıl idare 
c:debllirız.?. Hindistan hududuna ge lan geniş alış veri$ sabalan açtığı 
Jip dayanacak olan (DaitM1dı Haz- ve nihayet ~nca muamele ettiği 
tttl Halı{e Seyid Enver Paşa) nın için. İngiklizleri ddaostRsa~~!:rdıiru!3~ 

1 ba '-1 d ha'·kak ki vazıyet arşı.sın u:wuw o 
Jeş& yra ... ı or usu, mu .. 1 . . rf d ,_ TM k . tan -•-A k--' · ,. gayret ennı sa e erea. ur ıs 
IIindıstanda ıtuıııuJye ..uar eŞ'I g..- ve bilhasııa Buhara ile ticaretlerini 

li B. ı h Tü" k'.-.--da inkişaf ettirmek yolunu tuttular. r. ınaena ey r ...,...., evve-
riilmemis bir ltar~~lık çıkarahi-ı 

li Beyaz Ruslann hlklm vazıyette Ahs veriş yolıle memleketin ~
kalmalan matlfjptur. Şayet bu till edilebileceğıni akıllarına bıle 
mümkün değı!M. Bo~viklerin o- getlrmiyen Buharalılar ise bu ka~ 
:raya yerleşmeleri tercih edilir• $ılıklı faaliyetten pek memnun go-

lngilnler 0 günlerde lnı esu r~nüyorlardı. He: .iki taraf da - ya 
prensi-pten asla ayrılmamışlar. hat. nı Ruslar da, İngılizler de - he~e:
tA kendilerinden muhtelif vuile)er. den evvel yerliler arasında iUnun 
le yardım istiyen bazı TOrltistanb- birinde ~rine yarayacak eleman
lara bir an bıle güler yüz. göster· lar elde etmlye çalışıyorlar, göı.le-

. ı d. rlne kestirdiklerini, bahşettikleri 
mem~ er ır. . 

Almanlarla ~i mesai etmh imtiyularla zengin etmek gayesını 
olduklarından f{iphe ettikleri Ja. takip ediJorlardl 
pon ıabltlerhıln Tilrkistana glrereır. (TJ'1)1Jm.ı var) 
ooooooooooooooooooooooooooooooooo••••••••' '"'oooooOHOHOO~OOf 'i'""i"~i'~·;~ooHO 

Bakışlar .................... 
ikinci dünya harbi 

Pego:mi SAFA ............................ 
(Birl7td •aJ&i/ldn dn ... ) 

Komutanı Valiyi 
ziyaret etti 

Bu sabah aaat 8,•0 cı. kararglhı
na relen General Noyan, makamın. 
da lstanbul Komtıtnn nın %iyıı.rethıl 
kabul etmiş ve lltledcn sonra Vnlı 
ve Beledıye Reisi Doktor Lütfı Ktr
dan Belechyede zıyaret etm şUr. 

Bundan başka yeni Irak Baş kon. 
solosu da Vilayette Yalıyı ziyaret 
etnu15ur. 

lstanbul iaşe 
MUdüriU6ü un 

kadrosu 
1stanbul Bölge iaşe Mudürluğü

nlln kadrosu gelmi~t1r. Aldı~ımız 

maliimata g'6r• bu kadro 600 lıu 
Qcretlı bır Bölıre Jıışe .Müclurü, 300 
lira llcreUı bir Tetl<ık MüdurU, tkı 

eube tefı. Q~ lbtıro şefi 8 raportör, 
daktılo •• hademelerdPn müteşek • 
lnldir. Bölre bte Müdurlüği.ınc ki· 
aıın tayın edUecQl IMnüı nıalüm 

deitldır. 

Tlca,..t B•rllll 

Bu ambalaj için lüzumlu olacak deleri iade eılilmcdığı takdırde ıh
maddcler alıcı Uıra!ından temin ~ raca~ı müessesenin teminatı inıd 
dllıp Türkıycye gönıkrtlece1ı. ve mal kaydedilcc~k ve muteakıp lısans tn 
bu suretle ihraç edilecektır. Ba mum lepll'rlnde aab ının bu mah%urlu du 
knn olmadığı takdirde ihıaca~. am- rumu da nazarı ıtibara alın:ıcakt.ır. 
balaj rruıddelcrlnin tekrar Turkıye- Vckfı.lctin bu tamimi snycsıııde mem 

:i:}_liAWAY 

Büyük Okyanusta, Japonların inal ett:k.leri MidwaJ ve Aleulea 
adaJarınan mevkilerini röaterir barit& 

ye ıadcsl ş.artUe yapılabileceklir. lekettckJ çuval ihtiyacı daha kolay.\ (Btrlncı sahtfedrn dnaımı 1 bu bombardımana bir Japon tayyare 
Buntın için de gerek satıcı n gerek !ıkla temin edılmış olacıı.ktır. üılenııc gelınış ve mevzl almıştır. geınıaı de işUrü et01iftlr. Sonıadan 

Aynı ı.amanda Hlrıdıçmıyc yı nıden bır haberde bu ~ının bat.ırıldığı 
~ ................... -..-............................. -.. ....... 1 ı.akvıye kıtalnrı de getJrUmıştı. scıylenmektedır. 

Ad Ji yede 1 k 1 Aınenk:ılılaı ııt U) unıadıklıı.rını da 1 ayya.re ıcınıai taH silah olarak 

V 1 Ekme /er kabul t'tmt:k lnıımdır. Fakat, eııkı tayyare taşır. Onun topları, kuçuk 
urguncu ar tabiye fikıılert olan UU\k ntı:uk:ının cuzutamlarm tecaVJUUM uğradığı 

Fatihte kuaplık. :yapan :Kemal, 1 b kk il d ı çık.!i nokt.asınJn ı llavııı adaların - takdırde kendini mudafaa edebilmek 
dilkktınında bir çok et varken, miı- a a ar a ela) lıeklcmelerl ve Jııponların bas- mnksadıle yapılmıştır. 1''akat, habe-
racaat eden müıterilere: kıııınn u~ranıaları, l.ııze. tahmın ha- rm anlattığına gore Japonlar. ilk 

- Et kalmadı! diyerek utmamlf, satılacak ı1 tasına düitüklcrını anlatmaktad ır. darbenın kuvvctlı olmasına )'ardım 
yapilall ,ikiyetler iherine dükki - Pıır.nma kar.alııııfan uıalc olmamak eder duısünceıılle as dııha. ellerınde 
nındaki etler bulunarak kerıdısi de } d j ve btıraya tecnvuze gclmesı mubte • bulunan top atan butun gemileri, 
İkinci Asliye Cesa mahkemesine -ye 8un1 ar fırın ar a J mel Japon fılosıınun doniiş yolunu Amenkan ialırın1 bombardımana 
rilmıştlr. Mahkeme, dün Kemali, et b• •• b fi d k kesebilmek filrrı Onlan Havay ada- fı:'Qndereceklennlo .•. 
rıbı mihim bır gıd" maddesınde ih- il gun aya a l • lnrında mıhlamıştır. Fakat. Uzak. NuıJ bafiadtiı ,,. filolana hangi 

tikir yapmak suçundan 7 gön hap- tan sonra bakkal- şarkı• &nahtan sayıiıklan Malaya- 6Uretle yapılmı, bir ~eşıf hısmeti 
ıe, 50 tını. para cezasına ve 15 eün nın lı:uvvetlı öınıii Sıncapuru m!ida. saycalncla b11J11~tokları hakkında he-
de diıkkinınuı Jı.apablmaauıa mah- lara verilecek (aa edeet'lı filonun gıdC'bıteceı:ı yol- nüı maJUmatımn olmıyarı denız mu 
küm etnılşdr. lar da Japonlar t.arafmdan pek ta- haı Pbesinden g'e]en ılk haberler, A-

Bundan baısb rakıya au kaml.ı- Ekraek tuaJTUfBe al"ah o- bt1 ttTt.12labUmııtır. Çiinkl Karohne menkan ınuharebe ceınnennin ıkt-
rarak ııatan Yeniaehlrde meyhanecı larak ve tevdatın daha :ıyı bır ariaları, Havay'dan Cenub1 Çın de. sıtıın 'e bır tayyare &ımlııının bat-
Koço, iepirtoyu faı.la !iyaUa aatan ~ekilde yapılma51• aynı umanda nlı.Ul• siden ,ol üzcrıM t.M&d\lf .. t1tı .. , dıter blrlı:a~ parçanm da 
Pııngaltıda attar Jozcf, demir oca - fırınlann kolaylıkla kont.rolünü ct.r. yanll'lalıta oldutuno anlatmaktadır. 
tında 711pbrd1ğı ~tvıntn kilosunu temin iein eltıneklf'rln halka, Japonları• ba~la'flgı( tıaarru:ıla.rı flk anda sadece cettyan etmekte ol-
1!10 kuruştan eatan Denıırkapıda Ali bakkallar vaaıtaaıı. &atılması te- ıYl m•Tal alclılılarına de.lıldir. Do. dutu bıldirilen bu 111uharebenln 
kaşar peynırini fazla fıyatla utan mın edilecektir. f nanma •e onlara ~nsup tayyare. ıktnci haberinde bu cemllenn mu-
Taksımde ııütçü Yusuf, ayakkabı Bu karara dn ekmekler tı. ı ler, Ha•a:r tkleMnı hücum ederler- harebe hancl olmalan Amerikalı -
lastığınde lhtikir yapan Şehzade • Tınlarda birer gün beldetierflı ktn. kendllcrıne rnuknb ı taarruz tar leın düıündiırticiı olmalıdır. tl -
ba~ında Alı Kemal 11• makarnayı bayaUattınlaca'k ve ondan aonra gelmesi muhtemel olan. Manıla .-e çiln<'ü alınan malumata gôra mütte-
yükllek fiyatla satan Fatihte bak- balıkallara -..rılecekilr. Honı Xong Saravalı mtıttefik üsl"- tık filonun İtlg'llwerJe Amerikalılar 

kal Fehmı de yidrmdlü~~i r
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• , , J rtne havadan bombardıman "e pa. dan mürekkep oldutu öirenılmışt.ir. 
•we bırer hafta a ,... n annın .... raşüt.tO kıtaları indırnu•k suretilc Bııtan Amerikan muharebe cemi-
patılması cezasına çarpılmışlardır. El fiyatları hOcum ett.iklen gıbi Saravak ve Ma. sı We t Vırginia. 81800 tonlulr ve 

Fiyat Müraknbe Teşkilatı memur dO,ecek mi 1 lnya'yn asker ihracına teıseb .. s et- 21.1 mıl ııüraUnde bir gemiydi. 
!arı dOn ınfıhım bir ihtikar cümıi\- ml~lerdtr Şımd1Uk ufnk mlkvasta Bordnsfü• kumanda kule. ... inde -&06 
meşhud'u ynpmı,.lardır. Kasımpnşada İstanbulda, et fıyatlarma yapılan olan bu tcşebbüsun ışgal edıvermek bata ve kıça yakın bordada 203 mllL 
H ,mtır toptancısı Hüseyin, cllnde 10 kuruş zıım üzerine ıehN, çok f'ıbı ehemmıyetlı bır te"hllke!!J fi: rül- metre ve top taretlerinde -457, cep
bu unan 18,000 ·kilo kömilr!I 6 ku- mıktarda lcasaphk hayvan gelmekte memckle beraber yapılışından bekle- hftllellıc:lerle makıne dairelerhıt mu
ruı toptaa flyaUa kömurclllere a- oıd ıtu ~rülmdttedır. nen !ayda temin edilmlşUr. Bu nıllt hafıızıı eden güverteshıde de 76 mi
tarken yalcalanmıştır. Suçlu bugun ı Bu vnzıyet k~ış•sında topt.ancılnr tefılt il lenne te(nvllz ile, ilk anda lımetre zırhı bulunan bu gemi Ko-
muddcıomumff c verilc<.'cktir. ellN ndckı etlcrı narhtan aşngı snt- onları meşgul etmek ve bu suretle lorndo s.ınıfındandı. 

Bundan başka H ısırc lnrdn Hacı maktadırlar Bunun pernkende fi.. ı.zun ıam:ındıt hazırlandığı Sıya. D.ğerı de Mnrylııud olan bu sını-
Halil tınılndc blrı f9trıını::ilo milcıı- yatlara da ıc~ir ctmesı ıhUnınlı dü- 'lHn ışgahnı, onların vardımına fın 8 tane 45 çapında ,0.6 hk ağır 
s eaınden ald gı lımon tozlarının şurıulmektcdrr A nt umanda fıızln mcvdan vermeden tamamlayıver. toplle 12 tane 12.7 tık vasat balar
ktlo unu fıOO kuru •nn •tarken ya. balık tutulması da et fıyatlarına mek .. yası, 8 tane 12.7 ilk ve • tane 6.7 
kıılanmıştır. Suçlu hakundo kanu- te ır etınektedır. Nıtekim, mucadelenin başlamasın !ık ıle ll tane ' lük tayyare kueı-
nı takibata girişilmlştır. dan sonra, daha 24 sat geçmeden lama topu vudır. * llAYJRLl İŞÇi - Sırkeclde Belediyede: Sıyam kuvvetlerinin mukavemete Bunlardan baıka 20 makluelt tü-
terzi Necat.lnın yanında ~ah.,an Sa- nihayet verdıklerıni 'Y9 Bangok'da, fegı va ılo katapoltı bulunan bu sı-
bahaddın. nvelld ak~am dükkanda Y olJardakİ bacalar Japon kıtalarının Sı1am arnzmnden nıf uç tane de denıı tayyareeı ta-
müsterllere att ıltı takım elbıse cal- geçırtlmesnıe musait bir formlll •• şımaktadır. 

Dun, Bı:ledıye Uell! Muavını Lütfı 
nıış, ikisını de Hi liraya utarken ranmalrta olduğunu anlatıyardu.Şım 923 eenesınde aı..ıete cirmı• olan 

k 1 S b h dd. dU Aksoyun rlyasetınde hır toplantı ya- v 
yn a anmıştır. a a a ın a yec:e dı de Sıyamın tesiım olmuş oldutu- We!t Vtrginia, bır defada 4000 ton 

k r ol pılrnış ve aokaklardı:ı.ki havaiW ve 
tev ı unmuelur. nu ötrenmlş bulunuyoruz. maıo• alınakta olup 140'/ Jn•ılik mü 

AHl ı ı.·sızı ı"'ı~ SONU su yolları bacalarının meydana re- • ,.. * ·"" ' u ' - Cenubi Çın denızındeld mluaftk rettebat kadroııu vardı. Hııınete gır 
B ,._I d F "-k tirdl&ı çukurlarıa Gir aıı ene! ka-

eyo. un a oturan abna .,. ıye Uslerı uıı.-dıkları ilk b&akuuada melı: üıere elan -nı SMOO tonluk 
.ı d b ı.. d k ı d '!;" patılması itı ıçın alınacak tedbirler .... ,_ 

Geçen harpte A"ft'\lpa kıt'a· 
aı iki tarafın hakimiyeti araaın· 
da bölünmüttü; bu harpte Mih 
~erin hakimiyeti altındadır. Ge 
çen harpte Fransanm ve Perte
lci&in Atlantik kıyılan, İtalya· 
nın ve Yunanistanın Akdeni~ 
kıyılan, her türlü ihraç laareke· 
tine uy~n bir durumda, f ngiJ. 
terentn n müttefiklerinin em
l'İnde idi; bu harpte A•rupa in 
7darunn bepai Mih...m emri 
altındadır. G~en b.rpte Uuk 
,.rk, haftan bata lngiltere ve 
1nüttefiklerİPin bikimiJeti altm 
:.Sa idi; bu harpte J11POD1• o
nda. onlann karpana dikili-
7or. Geçen harpte latanbuJ -.. 
pzlan, Ahnuya Wüne Türk 

Şehrlmııdekl bazı T rk ijcaret 
auın a ir .a ın, omou arın a" .,.v blraı ıarıllm• .. lardır. Kendilennı bı muharebe -milerinden Soutb Da -
d .. d d h•- ...... .. ...., ve laulll olan talıstEllt goruısulmiıt- "" ·-

hikiıniıeti aJbncla idii -
harpte hiçbir taraf lelaine o&- müeııse11elennın aralanııda bırle,e • 

rek t.eekıl edeceklert ı milyon hra 
ıermayeh ihracat olr1teuntn esas 

e-.i a ıa a v.u· gene ••Si ~ul"'iıa ı. maye edecek olan tile 1- Havau a.. ko•· va fll......&. Car-1'-- "· ..olll\N\ 

l tOr. Toplantıda Beledıye Sular Mu- , ,.. -- w-. - -"" 
vık etınJt. clila As ıye .Altıneı Ceaa dalarının c:ivarm"'- J .. ,,. .. lada ko.. tonlulı low•'yı nau.rı ıtibara almaz 

hk · tl '-- duru, Fl'n Mudurü. Yollar Şutıesı .... _.... .. 
ma emeııınee G ay müdde • -Pta ıunu paylatıyor. sak Amerikan bah..t-1, en buyük Mudurü de bulunmuıslardır. · •p~ 

Bu ada, Amerika kıt'asrnın ı;İ
mal kısmının tark aahillcri mü· 
dafaası içiıı gayet müh;:rndır. Ay· 
nı zamaında bu adalar, Asyanın 
ve bahvsus Japonyaya doğru de
nizden ve havadan yapılac.ıtk a
arruz iç·n gayet mül<emmel birer 
üs tqlcil etmektedir. Son ıene
lcrde Amerika, yüz milyonlarca 
dolar aarfederek bu adalarda 
muhtelif bahri üsler ve hava mey 
danlan vüc:ude getirmitti. Japon· 
ya ile Amerikamn aras.ı açelma
smda bu adalar meselesinin bii
yük tesiri olnn1ttur. 

Garbi Kanadamn merkezi Vik• 
toryada vaziyetin ıayel vabinı ol. 
duiu ve doirudan doiruya Şi
mali Amerika kıt'aaının tehdide 
maruz kaldıiı gizlenmemektedir. 
Maahaza Kanadada; Japon iatili
ıma lcU"fı limn ıelen tedbirleri 
vakit Ye zamanile alı•cajma 
fÜpbe edilmemektedir. 

Japonlar Aleut adalannı ele 
reçirmelde Amerikadan icara~ 
Jile Aaya lot'aama bir akm ve is
tila hareketi yapılmMına imkan 
lnnlkmamq oluyorlar. Burada iki 
kıt'a aramida yalnız ( Behreok) 
boiazı vardır. Meikir adalar bo
iazın önündedir. 

Japon ordu ve donanmuının 
gayet genİf olan Büyük Okyanu• 
sun Ye civar dena ve karalaran 
muhtelif noktat.nna k&rJı hare· 
keti devam ediyor. Fabt en mü
him hedefin Sing~ur olduiu ar· 
hk bugün bir hakikattir. Çünkü 
İngilizler, J•ponlann fngiliz Ma· 
leka:nnın ,imali tarkisinde yeni
den muhtelif noktalara ihraç yıııp 
tıklannı ve ilerlediklerini ve İn
cil·zter takviye kuvveteri göniıle
rildiğini bild'nncktedirler. 

Ayni zamanda Şimali Malaka. 
ya hemhudut Siy•m Malakası da
hi denizden ihraç editen Japon 
kuvvetleri tarafından zaptedilmİf 
tir. Siyam hükumeti, az bir mu• 
kaveme'ten soma Japon kuvvet
leri tarafından ifgal edilmqtir . .fa 
ponya, Siyamm istiklal ve tama· 
miyetine riayet etmeyi taahhüt et. 
mittir. 

Siyam :hükUmeti, yalnız fDJills 
MalakMına n Hi:ndiltanın '81'
kmdald Birmanyaya ka'l' hare
kat yapacak Japon kıt'alanmn 5i
yam topnJıclaruıiılaa seçmek mB
..adeaini Yenni,tir. 

ınalmı.m hif• Tarll ~eti 
altındadar. Geç• ~e bir .. 
kaç biiyük devletle lavafm Al· 
~· ordvlan Avrupa R1117..., 
., küçük bir höliiminii ~
sal edeha1mitti ı bu harpte Av· 
rapaıla ya nu Sovyetler 8İ1'ti. 

file dötü.en Alman ordulara 
Moakova kap11mcladır. 

reusına (arptırılmıştır. 1 b fit h b Lo' ..... ,_.. ı.ı.. a-:....•--'1- , .. ,_., 
Sahı- · / 41 I .tapon ar. u oyu mu are eye -.. ~-· -. ·-- -·-· nııamname projeslni tetkık ve tas. * DOl.A.NDIRICILA.R - * gı,EKTRllC IST HL K AR- m~r .-..... .-.1 W'fatan • kaybetmiıtir. 

dılc etmek üıere buv.lln alakalı ta· kalı Kndır, Kenıal ve Süleyman a. Tll'OR - Ş•hnn elektrılc ıstlhlikı d&11 gelebilecek olaa ıardl!llı da c.rı Battıtı ıı6ylenen Oklahona'ya ge
cırler tarafıadu bir tıoplaatı yapı- dınöa iı( arluıclaş. Yu'kseldtalchrı-. sı.ındeıa ıtWHı artmaktadır. • anda lemqı U..W etmeaiflerdır. GtieD lınce; ba s-ıı 9M aenetılnde Japıl-

Harbin ailılet merkesifti Sinsa
pwr tetkil ediyor. AJ"I -.nanda 
~ve bith ~ Ok,.. 
nusm. ••t vaziyeti üaeriadtı S8 
papuran tiktbeti bUyiilı t.sirler ya 
paulmr. 

lacaktır. da Taceddin isimli bır Anadolulu nlerde ııarfıyat !137 de 9,6, 938 de nnberler araıında Saa FrnnsuJıo •· ıış 29000 tonluk, ~ olan Nevada 
Llmrt nter u. MUdUrU lacirlo papelcillk uaulile 100 lirasını 10. 939 da 12, 940 da da 13 allyon .ı _....__... D.. ·ı eı• d c klarında KQnıltrıa torplllen~f e uıuı--ır. uu ııenıı er u a 

l.k.nderuna gitti do1a!Mlınnı•1nr, yakalanarak AsUue kllovat &a&li b'8lmuş\lar. hı -' · "'"9 d ---" · 
-

1 b. şladığ'ı da •ardır lı:l, bu bi:z:e. San uaete ... rmıı •e ~ a ıuvuernı&e 
Cenup lıaanlarınıtam ae!ahı lcfn hrind Cesa aabkemeslne ftrilmlt· Ticarethane, ~!mi daıre ,,. hayır Franııiıılıo "Ya Saudiuo Amerikan edılmişlardir 

Fakat ba ...... , ...... he
~ büyük farklar öniilllıle 
•ehuet taldaaa et.mlılr aiy«in
de deiiliz. Bu cla••YI kimin ka· 
unacaiun kedinnelı, ilri pn 
ince t.a,lıyan bü-,iik Dünya 
H_.... a~lerW Kçmr ltir 

M1tnakallt Veklletı tarafından ya. lerdir. mfleMfHleriııtdftl sarfı1at da 937 !islerllltn Japoıt delıınittları tara • 20 ıall airaUnde olan Olıılahorıa -
pılan proJenın tatbikatı etrafındakı Dün muhakemelerı bittn suçlular de 12 mılyon kilovat iken 940 da 15 fından göz bapsıae aluıdıtını anla. nın toplarile kumanda kulesinde 457 
faallyetı tetkik etmek üzere Lıman. dan Kııdlr 1 sene 8 ay, dığcrlerl de mılyon kılovata çıkmıştır. tır Her tGrlü ı•umatı •esaplıyan şer milımetze •e bordasında 3'2 mi
lar Umum ldüdlrü Rauf Man1u, ~er ay hapı. cesaama mahlıOrn ... * TRAMVAl'IN KARI - Ti- Japonlar, Aleut adalarını da ı~y,al lın:ı.etre zırlu •ardır. 10 - 86.6 hk, 
talıtndenına gitmı~Ur. dılmışlerdir. nel. cıtobQs 94! trarnvaylardan 940 ed~nlı A.1Mr1lralılarm b'Oralardan 12 • 12.7 llk topla, 8 • 12.7 ıllk, 4. • 4..'l 

~ OOmrUk varid•h aeneıınc1e ecm•n ırar 473 bin ttndır. ayaklarını ke!mışıerdır. ıııı., s-' lük tanar• 1ııa,..ı1aına to. 

- ,...... .......... iaclirmels 
olar. 

c::=..=-======================= 
PaaH korunm• 

tedblrlerl 
Paılf konnımanın 1anırıa eöacltlr

~e teşkUitında vazife almak fiaere 
ıımdıye kadar 2534 kiti fetiıtlrü
mııı, bundan ba15ka ıehrın suyu aı 
olan muıtakalanna 100 er tonluk 28 
lıavuz yapılmıt. 10 tulunaba ve 
135110 metre hortum alınmlftlr. " 

~~~.~~~.~a~.~~a ~ 
MAGDA 

~ SCHN'EIDER'in 
en aon ve güzel temıııl1 

Sevmek H kkı 
"11m1nın son gilnleı ınden 

lst !ade edınıı. 

Bugünkü Çelik Ejdulerıa ilk Şeref Destanı 

Medeniyet.in Okyanuslara kurdujıa ilk ufer köprtlatl olan 

[Deniz Kartal!] 
-.şc:heserır 

OOUG1 AS FAIRB~NKS Jr. - MARGARET LOCWOOD 
GEORGES HANZROFf'aa 

Sinema perdeahıde rarattıldan en muazzam bir tarlhtlr. 

vari"ii .. a·ii;;·iii L•A•L•E a·in-•lii••i ............................ . .................. . 
Bu ıerefll tarihin yqadıiı mea'ut bir dünya olacaktır. 

Numaralı 7erlerini&l lütfen ..,. ~elden kapatımı. Tel: 48695 

1941 senesi ikinclteşrlnındc lstan. 
bul gllmrOk varidatı 870 bin lirııdır. 

Bu rakam 1940 aenesl ikıncıteşrının. 
den azdır. 

Bu miktar 939 da 3lö b1n Ura idi. Hava:r adalarnııo bombardımanı pu ve ·ki katapoltle 1 tanare taşı
Tranıuylann goeren eene fçında ta- unuıada ,.7&8• 41ilı:lrat Mlı:talar maktadır. Bıa ıemld• 1!61 k1tf lta
şıdıtı yolcu miktarı ise 79 mılyon. yok değildir. Pearl Harbour •e dar subay ve erden mürekkep tayfa 
dur. Oaho adası Ollefi tıo.bıUa••1' 'ft vardııo. 

Edebi roman : 63 Yazan: Sermed TALAY ................................ 
Muhayyeleaıle Handanın arasın -f ve ııefret dolu 7Grei'inin butlln •• 

da. attlmaz bir dat itlb1 delınmez hırını döketck ona, en acır baka -
hır tunç duvar eıbı yuk.selıyordu. reUeri ıavurmayı duıündil. Bu ln-

Evet, artık her 111 bttml~tl. Bir safeız Ye kalbaiz kadından betap 

k 1 k 1 1\. d b ld h ı;oracaktı. Ona, erkek kalblle o,Yna. a eanıın a aca aran ııı.ın a u u6 u 
H d b. fi 1 k mıının çunah olduğunu, oyııncağa an anı, ır ıınemanın ıı r aran 

d bl -'-b b"'' .k ü thtıyacı varsa, kcndısı gibı kalbsıı 
lıC.rın a , r ... a ... amama zere 

b · U l insanları seçip, elınde o g1bılcn ba-
kay etmıı · ı:lçe etmegını !!Öyllyccek; ona, ccmı-

Rllyada, un lıralarla dola sör. yet ortasında yaşamıya layık bır ln
dütil &'llUCUnu, uyanınca, bınbtr ü. san detil. cemıyet dışına tardedıı. 
mıt ve heyecanla açıp ıeini boş. gG.. meııt ıAzımgelen bir canavar oldu. 
ren bir bıçareden farkı yoktu Ümit, ğunu .Oyll:ıeC'fktı. 
ıtevınç, saadet dolu uıun günlerden Sonra, her türlü fedak!rlıta kat. 
ıonra, tam o hayallerin hakıkate !anıp o yabancı erke~ın adresinı de 
ınkılip ettıtlni görecett anda. her öğrenecelrti. Gidıp onu da bulacak, 
1f birdenbıre hı( oluvermı,tı. Handana yapacağı muamelenın da-

~ .a, Ferhad&, tArlfi türlll fıklr- ha atırını ona da 1apacaktı. 
ler ilham ediyorchı. Her ıeyı g6M O tanımadıtı adam, naıannda bir 
alıp, Handaam nlae pme;vı, kul gönül hıraızıydı. Hınıslı&. muUaka 

Batırılan Lan1l17 t.nar• ~ 
sıne gelince, bu ıezrıi 912 de inşa 

pua çalmakla olınudı. Baekasına edilmlıs eıki Jilpıt.er seı.iaiıldeıı bo. 
aıt olan ~Y ne ohu'aa oı .. •• cal- zularak tanare ana c•W haline 
mak, hırııızlıktı. ı!rat ed:lmlştir. 11050 tonluktur. -' 

İlk teesür ~aldkaları ..cin<'e, tane 12.7 lik toı;pil ILcr.,.nı, 2 ağır 
Ferhad, biraz daha ailkuııetle muaa.. m:ık.neli bataryaaı Tardır. 1f tay. 
keme etuuy4' ha§ıiadı ve ltu fikrinden yare tafır. 16 mil airatlade olan bu 
vazgeçti. Kcndısınden randevu mek. gemi 158 metre uzunluğunda, 20 
tuplnrı alıp dururken, bllfka bir •r- metre l'ftlitlitinde)'di. Bin kiti ka. 
kekle ırıunıı.sebet peyda edebilecek dar ıu 1 .,., er bulunuyordu. 
kadar perv~ız olan Handu, onwı Japon donanmasının muharebe 
sozlerını ıstlbza il• karşılayıp. ber ıtemileri uyııı Amerikalılardan u 
lakırdısını. daha atır bir cevajlla olmakla beraber baaınllannı gafil 
ağzına tıkacak kadar da hayisı& oı- avladıklan, yahut da iyi bir tabiye 
nıak gerektı Canının ıstcdiğı lum- üstünlü~u ile adet~e o noktada faik 
scylc dtişüp kalkmakta serbest ol- bulundukları bir !lloya raatladıkları 
duğunu söylerse ııe cevap verecek. ve böylece ilk darbeyi lehlerine kay
tı? Böyle bır soz söylemekte de detmek fırsatını elde ettikleri anla. 
hak.sız sayılmaması lazımdı! şılmıtktadır. MHmafih muharebe 

Bu ışte faz.la ısrar etmemek da- bcnOı bitmemiştir ye ne ıeraitte ce_ 
ha muvafıktı Olan olmuş, büyük rcyan ettiğinin tafsilatını da bllmi
bı. umıt. ozene bezene meydana voruz. İki tarafın diğer mıvtvin un. 
çıkanlan. kötü ınalıeıneli ~r b.ına surları ne -Yıuiyettedlr! A~ır kruva_ 
gıbı yıkılıvennışü wrlerl, de'ltroyerlerl ve hava tistnn. 

Hakıkatt>_n de, doimadan ölen bll liiğü ne durumdadır? Bunlara göre, 
a;l; maccrasuıın. böyle, başladığı doğru hOkümıert verecek kehanet 
yerde .kalına.sı. :malı.eme kötüliliün 1 rlr>ğil, hidısenin doğrudan doğnlya 
dendi. kendiai alacakbr. 

(D..,... """> A. REiS 

Muhe1Tem Feyzi TOGAY .............................................. 
Açık tefekkUr 

Zeveim, eniıtem doktor Sabri 
MenderesiB vdau dolayıaile bü,ak 
ıyllıkleri dokunan, OllU aeYtm arka
daf)arınm, Adanada '" b11racı.1u yi
ne onu meven doktor arkadaşların 
ve çok 91vdiği askerlue, bununla 
beraber bizı.at. gerekae mektup ve 
•elgrana kederlmiM iştirak eden 
büUln doatlarımısa ayrı ayn tc <.'k
küre ı.e.ilrttmu 11\lnJ olduiundaa 
gazetenizin tavaıısutunu rl.ca ederiL 

Merh11111 Sııbd Menderes eşi Sua• 
Menderes, Kayın biraderi Tars• 
İş Banlı:a ı Mtıdllr muavini Kemal 
Llle. 

.,.,,...,...,,ııııııtııııı._.1 ... ııu11tııM1ı•tıııı~ 

~ Vecizelerin şerhi ;-, 
;....._..___.,,__._ffllllllllll 1 

Kanal• .;,_. 1ı .. an, •ıh· 

hatini lrorayon, dimaıını 
~ensinleffir•"• oi cJ anını 
laa~ar içinde )'Dptan, ru
lıuıuı bir mcıb•t ~bi •Hih 
tutan lıimıidir. F ARR R 

inaanıo aıhhatJni 'konım.a ı, 
Umİ~ Vtı i)'} yaıamuına bağ 1-

dır. Dimai; ilimlt, bayatta ka
znnılan tecrübeler ve uil fik • 
lerle beslenir Ye aenglnleolr 
Vicdanın huzur bulması iç. 
insanın evveli özll ile, aonra ali
kadar olduğu bütün varlıklaııle 

m!lsalemet içJnde yapma&J ge~ 

rektir. Rubuo bir mabet kadar 
ulvt, bir mabet kadar nesih ol. 
ması için onu yüksek ahlak için. 
de ya1Jatmak laıımdır. 

Bu esaslara ~re )'&flY&D in
san, ıüphe yok ki kimll bir ia
'8ndır. 
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1 Dünya harbi 11 S O N .. H A B E R L E··. ·~, '( Alrika mulıarete[) 

Teşebbüs 
ltAUiLi TELGRAIFlAR] 

832 iaci gtba 1 
i 

ALMAN TEBLtOt 

lngiliz - Amerikan 
haberleri 

BPrlin, 9 (A.A.) - Alman arda
lan umumi karıargihı bildiriyor: 

{B""'*4 -'"'MIA ....,_, 
yı açıkla.nnda diifnum scmilerine 
ay ışığı albnda hücumlar yapmı!;l
Jardır. İngiliz. tayyareleri büyük 
düsman gemilerinde ~angınlar çı 
ka.:ınış!ardır. Bu &emilerden en 
az ikisine isabetler olmuştur. Sa
at 8 de düflllan gem.ileri. ~
lan askerleri karada bırakarak şı
male doğru çek.ilnaflerdir. Kara
ya çıkanlmış olan askerler, k~~ 
kıt'alanmız tarafından yok edil
mistir. 

Almanyamn 
Amerikaya 
harp ilan 

etmesi 
bekleniyor 

İngiltere sahilleri ııtı1darmda Dun 
dee dogllt'Junda topyek1ilı H llln to
nilaiol uk 4 İngiliz pral"liiıe rtfakat
lmnde bulanan bir torpil.o D1uhtlbi 
l>atınlmı,tu. Neucaatle deniz inşaat. 

tezgahlan fiddetle bombalanmıştır. 

Manı tıabfllerinde İngiliz bava inv
'Yetlfti 12 tayyare ltaybetmiştir. 

Ginlin gazısı .... --................. . 
KdçUk Japonların 

glrl,tlklerl 
bUyUk iti 

(Bcst-.Ml~ ~) 

olmak iatemektedir. Bu iktı~di 
nıembaların iae hemen tamamı 
İngiliz ve Amerikablann veyahut 
onların nüfuzu altında bulunan 
Hollandalıların elindedir. B!zİm 
filı:rimizce Anglo-Sabon ilemi. 
Japonların hu tabii ve hay~ti ~
nişleme ibt:Yaçlarını takdır edıp 
de kendisine iktisadi sabada ko
laylıklar ıösterm:f olsalardı, belki 
Japonyayı bugün kendilerile he
aep 1ı:örmiyc kalkı~mak gibi. hav
aabuıuı güç kabul edeceği bir ba
ileye atılmaktan alıkoymuf olur
lardL 

Hakikaten Japonyuun, hem 
lngiJtere, hem de Amerika ile a
cu bacağı ıörünmu bir bayat ye 
memat harbine ıirİfmİf olmuı. 
ba aarm 'belki en inanılmaz bir 
•ak'ası olacakbr. Japonya valai 
bundan 35 sene eYYel de, keadj.. 
ıine nishetle çok büyük ,öriinell 
Rusyaya ilana harp etmİftİ. F~
kat o zaman Çarlık Rusyanm !"' 
~den çiirümüf obnut, Mançun
nin Ruayadan çok mak bulunma. 
11 gı"bi Japonyanm lehinide bula
nan amillerden~· İngiltere Ja 
ponyanm müttefiki idi ve lngilte
~ye tebean da o zmnanki Am~
rika keza J aponyaya manen mu· 
zab~ idi. Japonyanm o t,.nnte 
maddi veya manevi böy1e iki 
kuvvetli hamiye malik olması, 
Rusya lle yaptığı harpt.e zefer
den 2afere ko,masında böyÜk te· 
sir gÖslenniııti. 

Şimdi jse. Japonya ~e~ ba~a 
35 sene evve1ki müttefikı ve dos· 
lu ile boy ö1çüşmİye ba~larru~ b~
lunuyor . .Japonların 1894 de Çm 
lilule ynphklan harptenberi ta
k"p ettikleri siyaset tetkik olunur
sa daima çnk hesaplı, çok jbtiyat 
lı hareket ettikleri görülür. On
dıın dolayı da giri~tiklni bütün 
İslerde h~men daima muvaffak 
olmuşlardır, Bu misallere ha.kılır
~ Japonyanın bu yeni harpte, 
rnaruz kalacağı gÜçlüklerin fevka 
ladeli.ğine rağmen iyice he
aap ettikten ıonra göze eJ· 
d~, binaenaleyh, nihai za• 
ferden emin oldu,iuna hükmet• 
~ ~İr. Fakat bir taraf
tan böyle muhakeme yÜrütülür
ken dil-et" taraftan da Amer"k•· 
lltn ve İ~ltfftftİn tükenmez kuv 
"d Jnl"lnbalan d.ı gÖZÖniine re· 
~k oluna lr.oca A~Jo-Sak
IOn ileminin her ne bahHına o
l._.. o1Pm Japonlann :ıebana o
laeaima ihtimal vermek de çok 
~. 

T ASv1Rt EFKAR 
-··••ltl•t•••M•.-••lllff•llltlaeıte•••lll .... 

Tokyo 
bombalandı mı ? 

(8triıld ıt0l.ifıd.n d.~) 

Nevyork. 9 (A.A.) - Manit 
la radyoııu, Tokyo ve Formoz'un 
Amerikan tayyareleri tarafından 
bombardıman edildiğini bildir. 
mektc ise de haber resmen teyit 
cdilmemi{ıtir. Ayni radyoya gö· 
r-e, Amerikan deniz makamlan. 
Langr,.y tayyare gemisinin Japon 
tayYareleri tarafındn hasara uğra. 
bldıRım teyit t>tmemektediT1t>T. 

Tamir edilen köprü 
(Birituri •ahif.d~ d.flıam) 

tamiratın d• fUOat ayma lı:adar 
ihnal edileceği kuvvetle tahmın 
edilmektedir. 

Bu suretle önümüzdeki aydan 
aonra A-vru~ ile miitekabil ti
eari mübadeleler fevkalade arta
cak ve l~lciyeye daha fazla mal 
ithal edilebilecektir. 

Gölermisin, 
ağlarmısın r 

( BfrlıNıf .a.h.ifıdı,. .Uva"') 
l!a"Yanın dqişmesi üzerine hah 

çede donmağıı başlıyan earşatla ar. 
tulü bayanlar içeri gırerek ayıltma 

llılneliyeai.ııe yardım etmışlerdir. 

Singapurda ne.,edilen bir ~e~ 
Üğde. Japonyanın ilk hedefinın 
ş· ali Malezyayı kontrol ııltın R u sg a n ı n 
a:ak olduğu kaydedilmektedir. 
Bunun için kuvvetler ku llanaca- • t • 
ğına dair emareler de vardır. Ja- 'Va z l y e ı 
ponlar Malezyaya yeniden ihraç b ıı • d ~ •ı 
yapmışlardır. Bu mıntakalara 11?~ e l e g l 
giliz takviye kuvvetleri de gelmış Tokyo, 9 (AA.) - Resmi 
tir. Katabahru tayyare meydanı- sözcü Hori, Basın toplanhsında, 
nın kontrolü için şiddetli çarpış· Sovyetler BirHği ile Mihver dev· 
malar devam etmektedir. Japo?· Jetlerinin durumu hak.kında söz 
lar cenubi Siyama yapacaklan ıh aöyÜyerek ezcümle demiştir ki: 
raç hareketlerini himaye için mü- <- Fıkrim.ce, Japon - Sovyet 
him hava kuvvetleri kullanmakta münasebetleri bitaraflık muahe
dırlar. Yapılan kr.şif hareketle- desine müstenit kalacaktır.> 
rin<le asker dolu 25 Japon nak- M. Hori, bu muahedenin be1 
liye gemisinin Singapura ve Kata- ııene mer'i olduğunu belirttikten 
hahnı bölgelerine yeni Japon kıt. sonra, şu sözleri ilave etmi~tir: 
alan ihraç etme kiçin hazırlandık- c- Almanyanın, Birleşik A
lan anlaşılmıştır. lngiliz hava kuv merikaya harp ilin etmeaini ta
verleri Japon nakliye vılsıtalartnı biatile bekliyoruz.> 
bombalamaktad.ırlar. Japonlar da Sözeü, Cenup Amerik<l devlet-
Singapuru bombalamışlardır. lerinde.n bahsederek şu sözleri 

Hona • Ke>n«'da nziyet aöylem.iştir: 
Hong.Kong, 9 (A.A.)~- ~- <- Bunle.nn, Japonyaya hup 

lı e.qamı neşıedilen reıımı teblıg: ilan etmek deliliğini yapmıyacak 
Karadaki bütün istihkamlar mu lannı zannediyorum. Uzak .. rkta 

vaffakiyetle mukaveme~ etı:ni.ştir. hiçbir menfaatleri yoktur.> 
Topçu teşi düşman teşkiller~~ı ~-1- Hoıi, Korsilta'nın harp ilanını 
dukları yere mıhlamıştır. Gunduz kabul etmediğini ve Japonyanın, 
fasıla ile hava akınları w !aı:>ılmış ancak Birleşik Amerika ve Bü~ 
· d ha•arat mühim degildır. En yük Britanya ile harpte olduğunu 
~e bir diifman tayyareai ciddi ilave etmiftir. Sözcü, Felemenk 
~ra uğmtılmı,nr. Hava akın- Hindiatanının harp ilan ettiğine 
lan İngiliz harp gemilerine ka'!1 dair hiçbir haber ahnadığmı ıöy
yapılmı~ ise de gemiler top ate'1- lemiftir. 
le muhacimleri uzaklqtırmı~lar- Ruaya ne yapacak? 
dU". Hicbir gemiye isabet olm~- Londra. 9 (A.A.) - Britan-
m.ıstır. Tebliğde, Çin halkının su- yanın diplomatik muh.u-riri yazı
Ht~et ve itidalini tamamile mu· yor: 
ha faza ettiği ilave olunmaktadır· Rusyanın A. B. C. D. cephesi. 

Birmanyada vaziyet ne iltihakı, otomatik bir şekilde 
l olmıyacaldır. Bununlıı beraber Bang~n. 9 (A.A) - ngiliz zannedilcliğine göre, Ru8ya, ln

kuvvetleTİ, Malezya şimalinde gilterenin, Birle~ Amerikanın 
Japonlarla harp et~iğj ve J_ap?w~ ve Rınıyanın membalarını bir a· 
kuvvetlerinin de Sıyama gır~hgı raya getirecek olan üç taraflı bir 
Sırada Birmanyadaki İngiliz kuv-

M L ittifak akdine hazırdır. Böyle bir 
vetleri kumandanı Gen. ac e. karar, bütün cephelerde atrateji
od neşrettiği günlük emirde fÖY· yj birlcttirecek olan bir erkanı 
le demi~tir: harbiye anlaşmasına müncer ola. 

«- BiTmanya kara, deniz v~ caktır. Rusyanın Uzakşarkta tak. 
havalarında yapılacak herha':gı riben bir milyon kisilik bir ordu-
b. düsman taarruzunu defetmıye ııu vardır. Bu ord~nun kend!ne ı r . d 
hazırdır. Kraliyet onanı:naskı ~e mahsus membaları, müstakil bir 
h f'lolanmızın yardtmıle . • kumandanlıg~ı ve 11trate1"isj var-ava ı I M .. 
rerimiz iki misli 0 muştur. us- dır. Ruslar karada herhangi bir 
tevliyi kovacağız ve ufkunda be- Japon orduııile batıa çıkabilecelt· 
liren tehdidi bir daha avdet et· ı' lerinden tam.amile emin bulun
memek üzere ortad~n ~ldılıp maktadırlar. Ruslar, herhalde Ja 
Sirın•nY•Y' kurt.an.~gız. e~-~- pon denizaltı filosundan daha 
ket müdafaası için bırletıen but~~ ı lcuvvetli. bir deni7:altı filosuna 
fürmııınya ırklarının ya~m~e. Bu- maliktiTler. Uzak.şarktaki Rus ha 
yük Britanyanın. ~e J-:lındıstanın va kuvvetlerine gelince, bu ltuv-
.. bretli askeri bırlıklen yer alml.f vetler, Japonya ile ihtilkf ihtima. 
t:ıunuyoT.> line kar,ı llzun bir zamandanberi 

Adalara karşı h~znıanmıştır •.. ~usy~· müttefik 

k ~ f mılletJerden bmnın du~anı müs 
h a r e . " terek düşman addedilmeei liızı~ 

geldiği prensipine dayanarak Jn. 
cilterenin fin.l&ndaya harp ilan 
etme&ni istemi~ir. Bu prensip , 
•A. B. C. D.~ cephesine iltihak 
hususunda da tatbik edilecektir. 
Utrinof, Rooe.evelt ile gör~tü 

d lu ajanııının muhtellf mn-
Ana o 

1 
.. A 

d ldıg" 1 haber ere ırore m• balar an a 
• İagillz adalarına kar,ı ya-
nkın va _ ed"-_.. 

ha-'-it oöyle baliaa .......,... 1' ı 1 an ·ı-

ı.edir: 
·•·-lılar Japonlann atır ta-

Amm~ dl 
arzularına hedef olan Bany a : a-

Franıiskodan takVlye om 
nna SaD ıavwareleri gönderllmlş -
bard1111an "" 

d .aıdyet aaklndır. tir. Bura a 

Flipİııl adalanna taamn 
Mani!• yenıden hava taarruaları

b• rkaç daJcıka ıçınde 
na ugramı~ 02 

j -ımu•tÜT fbada gay1at 1 
110 kış 0 

" • 1 00 . kıtalan Mani anın 1 drr Japon 
· nup batısındakı Lusanır kilometre ce 

km••lardır. Japonlann 
adasına cı ... 

1 bu adalarda genıa faa-
beşınci im u . 
lı7et S()11term1,tır. 

Borneo adaıma ç*arma 

d J1 belen ve teyit edilme
Batavya • 

.. bere gor• J aponıar Bor
miş bır ı.ıa 

d !arının şimalınt de bır çı- , 
neo a a 'd 

ışlardır. Vıctorıa an 
'karına yapm Aleou 1 

bildirildiğıne göre Japonlar • 

d 1 rı açıkluına gelınişlertıennea a a a 
. da bir ıbraç yapmalan 

dır. Buraya 
beltlenınektedır. Burada vaı.l:yet ga-

yet c1ddJdır. 
h "Ya kuvvetlen A vustral-J apon a . 
dası altındakı butun ada. 

yanın ınan d 
lara hücum etmıılerdlr. Bu a alar-

1 fosfat madenlerı vardır. tla ıeng n 

5000 Japon tevkif edildi 

Manila, 9 (A.A.) - Beş bin 

Japon tevkif edilmiştir. 

Langley tayyare ıemiai 
Londra. 9 (A.A.) - lngiBz 

..L. go··re dün Japonlar ta ra ... ,.osuna • 
·alından Havay adalan açıklar:ın-
da hatınldığı bildirilen Ameı:~a 
ayyare gemisinin 1 J.500 tonıla-

Siyama ültimatom 
Tokyo. 9 (A.A.) - Domel ajan

ıntıın b1ldırdii1ne gon, Sıyam hü
kumeti nesdındekl İnl"illı Sefiri bu 
rılıı Siyama bir ü!Umatoın "erırıış. 
tır. 

Framn • Japon İfbil"liği 
Saygon, 9 (A.A.) - Fransız Hın. 

diçınısl Valisi Amiral DecQux, Fran 
!IJZ Hindiçinisınln müşterek müda _ 
faaınnı tak..-ıye hu~u~undakı Japon 
teklifin; ltabul ttmıştlr. 

.... , 
Fransada 

Saikastlere mani 
olmak için 

11 bin kişi 
tevkif edildi 

Vicby, 9 (A.A.) - Başve. 
kalet Umumi Katipliğinin teb. 
liği: 

Komünistlere lcarfl üç 
günden beri serbest bölge. 
nin büyük merltczlerindcki Ko 
münist ve tedhişçi mahfillerin. 
de kütle haHnde yapılan araş· 
tırmalar neticesinde 1850 lci. 
~tevkif edilmiştir. Bundan baş 
b son ahı hafta içinde aynı 
mahfillerde yapılan araştınna. 
lar neticesinde 1 1 bin it.işi tev. 
kif edilmiştir. 

Temizleme aın.eliye•ine de. 
vam edilmektedir. 

Korku •e telaşın verdiği şaşkınlık 
11iz6nden uzun bir müddet baygm 
kalan bazı bayanlar ayıldıktan son
ra tarnamtle kendilerine gelememiş 
lerdir. Bu yilzden, hamamcının ki
raladığı birkaç araba, yürüyemiy&
eek kadar aaraılanlan •YlciM e6 • 
Uinn6ftiir. 

olult Langley olduiu anl&fllmıt- j 
~. --------.................. .., 

J~pou harp 
haberleri 
(l mci "1.lı.i/ed•n, M·NM) 

llftcmn etnıektejkerı Japon han 
kuvvetleri ise Malezya'nın hava üs. 
lerine hücıııu etmekte ve bir çok 
tayyare tahrip 1ıtmektedlrler. .l'iliı
pin adalannda Clarkfild hava üsle-

• 
lngilizlerde 
Tank muharebesi 

devam ediyor 

lsviçre ile bir ticaret 
anlaşması yapılacak 

'· 

rinin bombardımanı esnasında 20 KAH · 9 
JRE, (A.A.) 

Amerikan tayyaresi dü~ürülmüş, 71 İngfüz 1Dllmni karargihırun teb-
Rumanya ile ol~n anleşma da 

iki ay müdd tle uzatıldı tayyare tahrip edil mit, .ı aponlar .6 liti : 
t&.Yyare kaybetmltlerdir. Her ııınıftan milsellah seyyar kuv 

HonoJulq açıklannda düşmanın veUerimiz, rastgeldikJerl yerlerde 
bir ta:yyue nakliy' gemisi babrıl • dilfınan mülraelerine insanca H -

mıştır. Manila koyunda bir Ameri- yiat verdirmek ııuretile dün düşma
kan nakliye gemisi batırılmıştır. Ba m hırpalıyarak büyük faalJyet göıı. 
geminin 750 kiolliJı; mürettebatı öl- term1'1erdir. 

müştür. B11 kuvvetlerimiz, hareket saba -

Ankara, 9 (Telefonla) - Halen 
Afmuıy& ile yapı.J.m.a.k.ta ol&D miiza
ke.ı .el ere iıuinuımeıı İaviçrelllerle de 
ticaret ve tediye arı.Jaıımalarrıı.ın 
müıakı-relerfne 1ıa,-Ianaeaktır. 

lnrına den.m etmektedir. Alma1a 
heyetine dahil bulunan muhtelif Al
man ticari ve sanayi teşekkülleri 

mümesailleri de iki ctindenheri Eti
bank ve Stımerh.nk :ile sıkı teınas 

!halindedir. Alman - Tiirk anlqn a
&uun tatbllr.at.ına ait müşkiillerin bir 
kısmJ balledilmiştir. Türk ihracat 
mallarlle Alman ithalat eşyasının 

fiyatları hakkında iki taraf arasın
da terak.k.ilcr olduğu anlaşılıyor. Al
man iktısat heyetı daJuı hlr müddet 

Zaptedilen Amerikan gemileri ların1 Blr-El.Gobi batısına n daha 
(Radyo gazetesi) To1cyodan ilerde Tobruk batısı i1:1tikametinde-

Dığer taraftan Rtımany-a Elç'liği 
IIP )lir anJaşmuıın aktedi.lerek 1 
t.oşrin'ııani 1!141 t:ırihinde me~·et 
mPvklinden çıkarılmış olan Türk -vcrilen resmt haberlere göre Japon- ki dütman münakale hatlarına dot

lar 80 bin ton hacminde 200 Ameri- ru uzatmıya devam etmektecJr. 
kan gemlsinl zaptetmişlerdir. TolrrukJa Bir-El-Gobi arasındaki 

numen ticaret ve tecliye anlaşmaları . 
Japon kıt'aan Baıık-Kong'da başlıca bölgede, düşman biraz batı-
Tokyo, 9 (A.A.) - Domei ajan- ya doğru çekilir gibi görünmekte - Şclırimi?.de bulunan Alman iktıB3t ~ırimizde kalarak temııslara devr.ın 

2 ay daha emdit e<lilmJştir. 

sının verdiği ma1Umata göre Japon 
kttalan Bang _ Kok'a girmişlerdir. 
Hong.Kong da Japon tayyarclcti 
tarafından bombalanmıştır. Burada 
bir İn~lliz. muhribi vahim hasara 
uğratılmı~tır. 

Şangbaydan Stefani ajansının 
bfidirdiğine göre Japonlar Şanghay
daki İngiliz. ve Amerikan istasyon
larını zaptetmışle~dir. Bu İ!ttasyon
lar Japon dilile neşriyata baflamıı· 
laıdır. 

Domei ajansı Japon tayyareleri -
nin Filipinlerde Luzon adasının ~i
malinde Amerikan ordusunun karar 
gahı olan Stotsenbourg'a hücum et
tiklerini ve bir çok bentln deposuna. 
isabetler tenıiu etilklerini bildirmiş_ 
Ur. 

Japon Clonaıun.uı faik dereceye 
çıkb 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domeı ajan-
IUUD Pyzi l'eami kaynaklardan öğ
rendiğine göre, batırılmıı olan iki 
Amerikan dritnotu 1914 martmda 
denize indirilmiş 29 bin tonilatoluk 
Oklahama ve 1921 ııonteşrininde de
nize indirilrn1ş 31.800 tonılatoluk 
West-Virginia'dır. 

İyi haber alan müşn.hitlerin iti
mat olunur raporlara dayanarak 
Domeı ajansına blldirdikl,..rine görı-, 
Havay sularında bulunun Amerika 
gemileri, Japon hücumundan evvel. 
Amerikan bahriyesinin yiJzde alt -
rn1ş1nı teşkil ediyordu. İlk kayıplar 
neticesinde, Havay :;ularındaki A -
merilrnn donanmasını, iki dribı.ota. 
1 tayyare gemisine ve on bin toni
latoluk sıntftan t kruvazöre indir
miştir. 

Atlantikteki variy@t dolayııdle ka. 
bll gibi gözükmemekle beraber, A
rul'r"kan donanmasının diker kısım
lo.rı Havay'da.'ki kuvvetlere katılsa 
dahi. Pasifikteki Arnerikan bahri -
yeslnin topyekün kuvveti, ayni mü
,ahitlere göre, 11 muharebe• hattı 
gemisine, (a) sın~fından 14 kruvn. 
zörn ve 6 tayyare gPmisine çıkacak
tır. Japon donanmasile bh- çarp1ş • 
manın ınesut ueticeııl gözöniine alı

nııRa, bu Amerikan kuvuetınin ki
fayeaıa telikki ~ilnıesi lazımdır. 

M'ıdway ada'laruu. 
bombard.ıınanı 

Ttkyo, 9 (A.A.) - Jnpon donan. 
'lna'ö1 Midway adalarım şıiddetle 

bombndıman etml~ han~ıı.rl ar "Ye 
benin depol•rmda yanırınlar ç1ka. 
rılm1ştır. 

Sovyet tebliği 
MOSKOVA, 9 {A.A.) 

Sovyet öğle teblıği: 

8 llkkanrın gecesi kuvvetlerimiz 
bötün cephelerde diifme.nla çarpıe • 
nıı~tır. 

Voa Kleiat öldij mii ? 
Stokholm, 9 (A.A.) - Rosto•'dıı. 

boz:;nma uğratılan Alman kuvvetlen 
Kerç boğazından gızlice içeri rlren 
Rus donanması tarafından bütun 
aahil br,yunca ateı altına alınmıt 

lıulunnınktadır. Üç kruvazör ve mü. 
te:ıddlt muhripleriıı. .refakat.inde o -
lan 25 bin tonilatoiuk Parlskaya 
R onununa dritnotu Vo:n Kleist or
dusunun tümenlerinin parça parça 
toplanmnkta oldukJan Taganro~ -
Ma rıapcl yolunu obüs mermileriyle 
doldurmuştur. Bu topçu ateşinden 
:-;orı ra Rus gemilerı bt.tı tstiltametinı 
almışlar ve Mariapola taarruz ede
rek buradaki Alman tnüdafaa mev. 
zilennın büyük bir kısmını tahrip 
etmiılerdır: Rus gemileri hlçbır :ı:a. 
yıat vermeksizin SiTaııtopola dön _ 
ıııü~lerdir. 

Rus k.aynaklanııdan gelen 'haber
lere göre, Almanlar bu hedeflerinin 
hiçbirine erl~mete muvaffak olama. 
mışlardır. 'Rus tazyıki, yenı lcuvvet
lerle yardıma gelen AlDıan Genual 
Schwedler'l de ricat eden Alman, ı . 
talyan ve Slovalc kunetlerı &-lbı n. 
cate mecbur etmıştir. 

Von Kleıst'ln öldürüldütü temln 
edili7or. Bosatondan radyo ılt blldı. 
rilen bir haber, Vo:n Kleıst lle bi.\. 
tün kurma, heyetinin Rus cephe.sin 
de öldüklerini teyit etmektedır. 

Moskovadan gelen başka bır ha
ber, Von Brauchltsh'in kumandayı 
deruhde etınesıni müteakıp Von 
Klelst'in Gestapo tarafnıdan kurıu
na dizildiği bildirilmektedir. 

Bet aylak Alman za}'İah 
Jrloıkova, 9 (A.A.) - Prnda n-

dlr. Fakat bu çekiliş hareketi m.a -
heyeti, alakadar Vckiı.letJer1e temas. edee<'ktir. (B. 8.) 

lıalli ve mevzii gıbidir. DUşma.nm, •••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••••• 

seyyar kuvvetıerinıizirı, devamlı :!a- r ' Kadıköy Havagaz1 
aliyett.e~ uzak:a kalarak biraz nefe.s 1 1 i B ı· ı ·ı z tak 1m1 flrkeUne kömUr gel dl 
almak JStemesı de muhtemeldir. 

Dfuı Kadıkoy Hav:ıgım Şirket:re 
Tobrukta da düşman mu'kavcmet 1. u g o" n u e ı ı• y o r 1200 ton kok köınürfi gelmiştir. Bu 

.merkezlerine karşı ayni fııaliyet g& il miktar l,6 ayhk havagazı ıiıtihrn-
terilmiştir. Dünkü tebliğde bildiri - line yetmektedir. 
len hareJı:et1er, düşmanın buradaki 
büyük mukavemetine rağmen, Eldu
d!l'nın birkaç kilometre batısındaki 
mevkilerin zaptı ve tahkimi fle ne. 
ticelenmi,tir. Diişmanm bu bölgede 
takriben iki bin kişilik 11lyıı.de kuv
vetile ve birkaç tankla yaptığı bfr 
i!Pri hareket teşebbüsü topçumuz ta
:rafından aklm b~ raktınhnıştır, 

Alman tehliii 
Berlln. 9 (A.A.) - Alınan tebli

ği: - Aln1ca şimalinde muharebe
ler devam etnıektedir, Alman a"Yct 
tayyareleri G dilfm.aıl tayyaıwi dii
ııürmüşlerdir. 

Takım Camarlesi günii 
1 

Gal ata !·ar ag, Pazar j 
günii de Fenerbalı.çe ile 

karşılaşcrcalc 

1nırilis profeısyonellerlnden mu 
rekkep olan muhtelit !uLhol ta
klmı bupn saat 12 dt1 Ha.ydar
pap.ya a-el~k vt eporcıılar ta
rafından karşılanacaktu. 

1nril1ı takımı için Tokatllyan 
o~Ji tahsb edilnüftir, 

İngilh takımı ilk '1llaç1nı 13 
11.lı::lrin un eu mutesi giiııö Gala -

Mallye Vektll geldl 
Maliye Vekili Fuad A~ralı, diln 

sabahkı elcsprı-sle Ankaradan şehri
mize gelmiftlr. 

İTİZAR - cSiyasi Fırka Rci!lleri_ 
niıı Ha)o·atı> telrıkamıııa yazımızın 

~khığundan buf,'fin koyamadık. Ka
rilerimlzden özür dilt!ris. 

Acı bir kayıp 
8 ilkk.iinun gecesi Alman bomba 1 

tayyareleri Malta adasındaki liman 
te!li!llcrini ve haTa meydanlannı 
bombalamışlardır. 

tasaray ile ve ikinci maçını 14 Emeldi Deniz Yarbaylarından Bay 
ilkkanun pazar gllnü Fenerbah- Şevket Doruker'in et-i Bayan Hatice 
çe ile oynıyacaktır. Dorukt!r, nıiiptela olduğu hastalık-

tan kurtulamıyuak rAhmeti rabmaMııçlar Fenerbabçe stadında 
na • kavuımuştur. Cenazesi bugünkü ıelesi, b- aylık ha"" ...... ~ında Al- y:ıpılacak ve her iki gün tam T k . S S . 

...... . ... ~- çar .. anba günü a sım ıra ervı-rnanların uğradıkları çok büyük lı:a- ~aat 14 :ıo da başlıya.CAktır. B in 
lerdPki Beyoğlu elediye hastanes 

yıpları belirtmektedir. Maç günleri Denhyollan İda- den saat on bir buçukta kaldırılacak 
Pl'Bvda, Almanların, 6 milyondan resi, Koprüdcn Kadıköyüne 12 ve Te~vikiye camiinde namazı kı1ın-

faela ölü ve yaralı verdiJdedni ve i)e 14 arasında ve Kadık6yünden rı kt'ln •onra Feriköy kabristanın -
muazzam miktarda Alman harp mal Köpriiyc 16.80 tle l?.30 arasında dnki makberi mahsusuna defneaile-
zemesit1in tahrip edı"ldivı" nı· y•"-ak. 1 ilave vapurlar tahsis edreelı:tir. kt '1- ahmht eyl-in 

e. ~· ce ır. "'"•ıı r " ~" . 

tadır. ~:============,,/ -----------
.................................. Meşhur Deha Rejisör 

,.ı,.,~.~.~.M .. ~ .. ~.~ . ..l CECI~~ !~, ... ~· '''"'!! t.~n E'nln : ......... ~~ .. !..~.~ .. L .... 
.......... ············· ......... . 

[~~4.--·~-~-~· .RB .. t .•. b(jenkl'ji .. ~: :µ: ş: ~] 
aş an aşa r ı 

İııtanbulu yerinden oynatacaktır. 
MÜMESSİLLERİ: GARY KOOPER - MADELAh\E RAROLL 

AYRICA: JOHN HOWART'ın bugünün gôr!innıeyen harbini ya.ı,ata a aza!YH!tli filmi. 

CASUSLAR DiVARINDA 
Bugiin batladı. 

San'atının Lahuti Zaf•ri Kııtl11lt1nl!J01: ....... 
Aıırın môcit:eııi, bütün sinema salonunu hdın, erkelr 2 saat bdn&1lr hüıı~r n h~p blrden ailat.n, ai 'I 
nemanın icadmdanberi görülmemlı. dehi zaferi b6tiin memleketimize yftyılmış ve matbuatıD11Za aksetmi~. 
olan, Modern dünyanm Jihut! ıah eaeri (Dünyanın Ye.i 'Kerem ile Asli) ıi 

• .ÖLMEYEN AŞK~ 
, ' Sintmaııında bir heyecan n harikalar kasırrası h:ı.1iı ı de 

~KA~' AFil~i~ ~~A~) :..~~ ·~~~ .!! ~.k~(!M!Y!N~~ • .~:. ı 
İzdihamı önlemek ıçin matineler ft'Ündüı 12 den ıtibaren, caoeleri 9 da 

--··•@E..~E~.~J;j~~!·Q~l·~~~~ç.[~J;.~~,.~ ..... i. 
büyük merak •e heyecanla candan ve coşkun tezahüratla 
7 yaşından '10 ya:,ına kadaı- biıtüıı latanbul ainema 1 

ötöôRMIYECE'KSiN ı. ı 
2nci ALKAPON 1 
Şaheserler ıahesenni Yak1 ol aa aurekh mu raca.atlar üzerine 

AL KAZAR Sineması 
Bu hafta tekrar göstereceğini müjdeler 
•e bir dab.a eıllıı •e benzerını goremıyereğını:ı bu beyecanlı n 
Mlecanlı büyulıt Ganrster romanını eayın halkımın hassaten 

tavs:lye eder. 

En son ve en güzel filmi 

BAHAR Resmi ıecidi. 

! 

1 

LALE 

SARAY 

iPEK 

Ai&4tPUJ41--

Vahfi Aık 
Ra.11 Milkııd 

Pa trict11a M ıwf.011 
,4h•t" Ta.rrıiro.f f 
Viyı<na aşık.lan 
li«leJı JJ<brrt 
Robert Y01t.11ı 

Para Hıraı 
Lymı Brı111 

Ha11.n 1 Uco:ect 
J oo:n Dtı ia 

Korkusu2 Ret. 
Yiktm- Mc.c Lag e 

ALKAZAR Öldürmiyece~m 

SES 

Georgeş Rafit 

Sevmek Hakkı 
llagda Sch?t..-ıci.,-
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Kız mektepleri 

. maçında Kandilli 
Boğaziçini yendi 

Ataiıda yazılı me-.adın kapalı zarfla ehiltmeleri hizalann da yazılı sün, aaat ~• mahaller
deki Aakeri S.tınalma Komiayonlannda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerden bir aaat evvel 
kanuni veaikalarile teklif mektuplarını ait olduiu komiqona vermeleri. Ev•f n fArlnameleri 

Kıa mektepleri araaında 1apılmak 
ta olan voleybol müsabakalanna 
•ün •e Emlnöntl Halkeri aalonnda 
014...tea kalabalık bır seyirci küUeal 
.. ihl4e devam edılmıotir. 

GO.iht ilk müsabakasını Brenk6J 
Oe lstıkJiJ Liseaı takımları , .. a. 
cakludı. Fakat İstiklal Llaeal sel· 

- •Mifln4en Erenkoylüler hllanen 
cali• ceJdiler. 

Kandllll - Bogazlçl 
llat;t• bırıncı setı kal'fılıkh bil -

camlar lçınde geçti Ye 1a11lar da 
kal'fllıklı !tir ıekılde o14u. Kan4llli-
4• Selma, sıkı ıötlerle takımının 

u,alarını dokuza kadar çıkardı ve 
ltiriaaa aeti bütün tahmınlerın hlll
faaa .. arak Botazıçl 9- 16 lı:azaadı. 

Fakat ıklncı sette Kandlllllller a. 
cılarak rakıplerinı 6-li Ye son aeti 
•e &--15 kazandılaı •e böylece mil
bım ltlr tehlike atlatmıt oldular. 

KINMlUlt : Selma (kaptan). Tür. 
kin, Suheyli, Nermin. Berrın . 

Bolarlçi: Sen ıye (kaptanı . Hile, 
Solmaı Harun. ı.amıa, Handan 

IT •Y A TROLAR 1 
ŞEHiR TİYATROSU 
Teı.ebaıı Drnm kum•: 

Bu ıece saat 20,30 da 
MOTHfş AİLE 

••• 
lıtıikllt caddesi Komedi kıs• 

Sugun gunduz saat H ele 
ÇOCUK OYUNU 

Bu gece saat 20,30 da 
SAADET YUVASI 

lstanbul Dördüncü İcra Me-
--1uığundan: 

Evvelce Kurtuluşta Kaytan 
a Rasim sokağında mulum 
iken halen adresı meçhul bu 
lı.ınan Hacı Yorgi oğlu Za· 
haryaya. 

fstanbu) Aslıye Dördüncü Hu
luk l\fahk('mesinın 1 7 5 940 
tarih ve 9 28 2 237 sayılı ılft.mına 
müateniden Hazınei Maliye tara. 
hndan 2S lira Ücreti vekale tin 
masraflarla bdık te tahsilı h kkın 
tla aleyhınizd~ yaptığı takıp üze 
rinc yukanda k ı adrcsın ize gönde 
Tileaiua emri, adresinizin meçhul 

komiayonlarında ııörülür. 
CİNSi 

Koyun eti. 
Keailmiı aıiır eti. 

Pırua. 
Lihana. 
lapanak. 
T aı dıvar in .. n. Ml. 

, YABANCI DiLLERE llllııııı.. 
AiT ÔGRETMEYl' 

BiLENLERiN ESERLERi 

ALllA~CA~I 
Çe .. ak, KolaJ Ôtyetirlm 

Yazan: Mıuıllim ENVER 
208 sahife, cılUi: 110 Krı. 

FRANSIZCAYI 
Çabuk, Kolay ôtretirim 

Yazan : Mıuıllim M.ÜNÜR 
326 sahife, ciltti : 160 Krı. 

INGlLıZCEYI 
Çab•k, Kola7 ô; ·<tirim 

Yazan: Mıı.allırn VAHDET 
320 sahife, ciltli: lii Kr!J. 

YERlNDE BİR TAVSiYE: 
07alanmak değıl de, ltu üç mil-

i him yabancı dılden 'ltırinl öi
renmek Ye konuımak kararın
da beniz, 1tu üç metocldan bi-

l rlni. h iç tereddüt etmeden alı- ı 
nız. Bizde bugüne kadar ya.-
hancı dillere ait birçok kitap
lar basılmıt. fakat bunların 
hiçbiri öiret.mek n ko1111ttur
mak husuıunda, bu üç yeni 
metod kadar, okuyucu7a fay. 
dalı olamamıı, kolaylık e öste
rememiftir. 

SA. TIŞ MERKEZi: 
Muallım f'ua t G j cüyener'in 

( Anadolu Turk K ap Dtıp08ıt) 

dur. l • 
İstanbul • Yenipostane karşı. 
sında Meydancık h nı, ikinci 

kat, No, 10, 11. 12 dedır. 
DiKKAT: 
Bedeli peşin g'>ndl"r •en tıışra ~ 
siparişleri. glinu gunune gıın. 

derilir. Sıpartş verenl r 
bekletı lmez. b 

Miktara 
Kilo 

12,500 
ı 14.000 

Tutan 
Lira 

Teminab 
Lira 

tı..le .... iMi •• malealll 

703, il 25 / 12/941 
83,S20 S426 26/ 12/941 

6,000 ~;{))' 
6.600 495) 

ıs 
16 

Eakitehir 
lzmir Lv. l· 

mirliii 

4,800 350) 25/12 / 941 IS,30 Gelibolu. 

60,000 
60,000 
30,000 
10,000 111.400 6750 25/12/ 9.fl 16,30 Gelibolu. 

* * * ( 1 S4S-10683) 
Ataiıda yazılı mevadın pazarlıkla ekıiltmeleri hizalarında 

yazılı Kiin ve .. atlerde Balıkesirde Asl:erf Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komi.yona gelmeleri. 

Cinci 

Burçak. 
Zeytinyağı 
Zeytinyaiı 

Miktarı Fiyah T eminah thale &iin ve 
Kilo kunlf Lira saati 

ıoo.ooo ıs 2250 201 12; 941 ı ı 
20,000 100 3000 23/ 12 / 941 15 
20,000 100 3000 23/12/ 941 16 

(1551-10669) 

• • • 
243,00 kilo kaplıca açık eksiltmeye lı::onmuttur. ihalesi 23/ 

12/ 941 nlı günü saat 15 de izmitte istasyon otelindeki Ask.eri 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17,000 li
ra, ilk teminatı 12 7 6 liradır. T ~ liplerin belli vaİ<.itte Komisyona 
1ıelmeleri. ( 1 5 5 3-1 069 1 ) 

••• 
1 S0.000 kilo patates açık eksiltmeye konmuıtur. ihalesi 20/ 

12/ 941 cumartesi günü saat 1 O da İzmitte İstasyon otelindelci 
Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
22,500 lira, ilk teminatı 1688 liradır. Taliplerin belli vakitto 
Komisyona celmeleri. ( 1 5 5 5..L 10693) 

••• 
13,500 kilo aade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 12/ 941 

par:arteai cünü saat 15 de İzmi r Lv . .Ami rliğl Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Beher kilosu 178 kuruş, tutarı 24,0:10 lıra, kat'i teminatı 
ihale bedelinden 9'. 15 tir. Taliplerin belli vakitte Komisyona ııelmelerL 

(1663-10739) 

••• 
A1Jağıda yazılı mevadın pazarlık la eksiltmeleri 15/ 12/ 941 pazartesi 

günü sat 15 de İzmi r Lv. Amirliği Satınalma Komisyonunda 7apılacalc. 
tır. Tallplerln belli vakitte Komisyona gelmeleri. İhale bedelinden 'io lS 
kat'i teminat alınacaktır. 

Cind 

Kuru ot. 
Saman. 
Kuru ot. 

M ikt&M 
Ton 

80 
140 
240 

Fi11a0& 
kıınıı 

• •• 

7 
4,5 
7 

Tut&n 
Lir• 

6600 
6300 

16,800 
(1561>-10739) 

Aıaiıda 7azıh mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizaların.. 1azıh 
gün, ıaat ve mahallerdeki Askeri Satınalma Komisyonlarında yap ıla
caktır. Taliplerin belli vakiUerde a it olduğu Komisyonlara müracaat-
leri. 

Miktcın Tuta.n Tıır•ıınst. 

Cinri. Kilo Lirtı L1rt1 llınlıı gı1K, atı4t 111 mtıhallı 

Mercimek. 32,400 8748 
buluadu~ şr.rhıl~ bili teblığ iade L.tnbul DördÜDcÜ 1cn Me- Sade yatı. 14.000 

1313 
3780 
1026 
1218,75 

16/ 12/ 941 12 Muğ'la. 
19/ 12/941 16 Ayazafa 
12/12/ 941 11 Bolayir. ecL"lnııt ve zabı taca da yaptırılan mwluiundan: 

tafıkıık.at nctıcesindc adresiniz Evvelce Şehzadebaşında 
-~ul bulunduğu anlatılmaaı ü. Toprak aoka,iında Yuıuf 
zetine ic ra Hak mlığince icra em Pata haneainde mukim iken 
l'İllİn bır ay muddetle ılinen teb. balen adresleri meçhul bu· 
liiine karar verilmi!J olduğundan lunan Zeliha varisleri Seha. 
IÖz:Ü se(en muddet zarfında isbu vet ile Meli.hate. 
borunuzu ödemeniz. aksı halde Mülııa Eytam idare.inden borç 
icrarun gerı b ırakıldığına dair tet aldığınız 784 lira 62 kuruta mu· 
k.ik mcrciinden veya temyız ve kabil birinci derecede ipotek gös. 
iatlei muhakeme yolıle aıt olduğu termit olduğunuz Boğaziçinde Ta 
mahkemeden ıcranın geri bırakıl- rabya, Muradıhamia mahalleıınin 
4'ıiına dair bir karar getirmeniz. Mecidiye Tifoklı ve Piısi sokak
abi balde hakkınızda cebri icra Jannda 67 62 Mü. 67 / 45, 67 / 
Japılııcağı lüzumu icra emri tebli. 54, 67/79 . 67 / 41, 67/ 47. 67 / 
ii makamına kaim olmak üzne 46. 67 / 32, 6 7 / I mükerrer, 67 ı 
illa olunur. (941 • 483) 6 Mü. 67 10 Mü. 67 / 69 Mü 

lıtaaltul Dördüncü icra Memur 67 73 M ü. 67 58 Mü. 67 9 Mı.i 
luiuncf sayılı gaynmcnkulünüzü borcunu 

E::~kc Calatada Karaköy zu ödememiş olduğunuz rehin n 
19alaata Daireı mahsusasında paraya çevrılmeaı talebılc tanzım 
ll'lıık.im ıken halen ad resi j edilıp namia:ınıza gönd.erilcn Ö· 

meçhul bul~nan Bulgar Kut. deme emırle rı ndresl e.rınızın_ meç. 
actilu T utun Şı rke tınc. hul bulunması hascbıle bıla tcb-

1 t b 1 A ). o· d · .. H lığ iade edilmiş ve zabıtaca da s an u a ıye or uncu u- . 1 · 
L L M hk · 9 39 186 yaptırılan tahkıkatta adres erınız 
m;Ull a emeaırun sa· h I ld • l l .. 
ytlı .,.e 28 6 9 39 tarıhli ilamına meçi u 0H.ukgu l~~ aşı ~~;• uıerı · 
•Üateaiden Hazıneı Malıye tara. ne era. •. ım ıgı~e o eme e 

f _..ı ı h" · d 7S8 ı · 1 7 mırlcrının bır ay muddetle ve ıkı ...... a ey ınız c ıra .1 1• bl'• . k 
L f • .. t" k • ı t gazete ı e i anen te jgıne arar llUru... aa ve ucre ı ve a e ve . • • .. 
maarallarla birlikte tahsilı hak· vcr.ılm_ış oldugund~.n mezk~r mud 
kında J'•pılan icra takibı sıraa n· det ıçınde borcu odemenız veya 
_. -.L d L' d • · d takip talebine kartı bir itirazınız 
•il 7 -ara aıu a reaınıze gon e· . b "dd · • d b 'I 
ril · · b·ı· bl ' " d varsa yıne u mu et ıc;m e ı • ew ıaa emn ı a te ıg ıa e e· . • . I . · 
d·ı · b t d • t 1 n dı menız. aksı ha de rehının pa· 

11Nf Ye za 1 aca a yapma ·ı •· )"' ""d 
tahk•at neticeııınde adresinizin raya c;evrı e.~egı uzumu o e.me e. 

--L-• b J d • 1 ı ·· 1 mırleri teblıgı makamına kaım ol-
ln'C'\19- u un ugu an atı ınuı u· • 

· l H· ı_ • ı ·· · mak üzere ilan olunur. 
~~e • cra a~ım IKl™:C:, ıcra em- ( 9 41 - l 88S) 
NUR INr ay muddetle ılanen teb. 
liiine karar verılmiş oldutundan 
ı.-,.. müddet zarfında sözü geçen 
borcu ödemeniz veya tetkik mer 
ciind• Yeya temyiz veya ıadei 
muhakeme yoWe ait olduğu mah 
kemeden icranın geri buakıldığı. 
na dair bir karar ııetirmenız li
aMd.w. 

ZA yt - Tıb Fakültesinden 
aldığım 2078 numaralı hüvıyet 
cüzdanımı zayı ettim. Y enisinı a. 
lacaiımdan eskısinin hükmü yok 
tur. Abdürr.a.im Doianay 

• • • 
ZA yt - Kadıköy Ortaokul-

Kavurma lmili. 76,000 684G 
Sap .... an. 600,000 
Odun, 160,000 

17 / 12/ 941 15 Eskişehir. 

12/12/ 9'1 16 Ltılebursaa 
Salça. ton. 6 Ui 10 " No. 2. 
Patatea. > 91 lZ/12/9'1 11 1 '1 Aya&. 
Balyeli ıaman > 100 ili 160 

> ••P .. man> 100 ili 160 
ağa. 

(1689-10882) 

Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğünden: 
İmtıhanla ve gösterecekleri liyakate göre takdir edilecek saatlikle 

tornacı, tesviyeci, bakır borucu, dedemı r borucu, akümülatör tamırcııi. 
motörcü, elektıikçl ve türb1ncı alınacaktır. ,• 

Gidip ıelme yol masrafları ken dllerıne alt olmak llzere icap eden 
vesaiklerile Gölcuk Deniz Fabrikaları Umum Mudürlüğüne müracaat 
olıınnıası . ( 108521 

i~t: · 41<omutanlığı Satmalma Komisyonu İltnı,r'~ 
Aşagıda gosterı l en tamır ışlert Hı ı- ::ı41 cuma gunü hızaı•rında 

yazılı saatlerde pazarlıkla ihale ed ı lcccklerdır. Keşif evrakları bergüa 
Komisyonda gorulebı lır. lsteklı lerln bellı gıln ve saatlerde Fınd ıklıda 

S1&tmalma Komısyonuna kanuni vesıkalarile bırlikte ıtelmeler1. 

Yapılacak if 
Saraybumu Bat. eti.,. 

tamlrı 

Sarayburnu Hıt. 
tamin 

Kııif b"'4ll 
L. K. 

133 10 

893 42 

Kat'i temiMtı 
L. K . 

19 M 

• • • 

(10777) 
PIHGrlık Ctlflt4M 

Scıcıt d4ldk4 

ao 

Aoatıda elSlterilen tamir işleri 1711 2/ 94 t çartanba rOnll bl.ulann.. 
da yazılı saatlerde pazarlıkla ıhale edll cceklerdır. Ketif evraklan her 

gün Komısyonda görülebllır. lıtekli lerln bellı giln Ye saatlerde Fındık
lıda Satınalma Komisyonuna kanu nt veaıkalarile birlikte gelmeJeri. 

(10778) 
Kefif r,ııt:ı.lf Kı:ıt'f ttt•uutt IMJı Rma4M 

L. K.. L. K. SG&t D. 

Davutpaşa kışlasında 

etuv tamırl 

282 adet ahşap kar. 
yola !mali 

186 91 

3000 48 

28 °' 10 

450 07 ır; 

Eskişehir Askeri Sa. Al. Ko. dan: 
Aıatıda numaraları yazılı a7nl yat makbuzları 

nilerı verıleceğtnden hükümleri olmadığı. 

336777 336779 336780 336781 336782 
336786 836787 336788 336'189 336791 

uyi olmuotıır. Y .. 

338783 138781 

iLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 
Her J'911lekta aonra gQ nde iiç defa muntuamaa 

diflerinw fı~ala11nız . 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100" kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Gümüı bır liralıkların darp n pıyasııya kafi miktarda çıkarılması 

üzerine 1/2/ 1941 tarihinden itftaren tedavülden kaldırılmıı olan gümüt 
yüz kuruşlukların 1/2/ l~H tarıhındenben yalnız Malsandıklarıle Tur. 
kıye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ve Meı•kez Bankası bulunmayan 
yerlerde Zıraat Bankası oubelerınce yapılmakta olan tebdll nıuamelltı

na 31/1/1942 akşamı nıhayet Yerllecektır. Bu tarihten sonra mezkur pa
ralar nakit olarak hlçbı r veçhıle kabul edılmıyecektir . 

Elinde ıuınü, yuz "uruşl uk bu lunanlann 31/ 1/1942 ak!Jamına ka. 

dar bunları Malaandıklarlle Türkıye Cumhurlyet Merkez Bankasında Ye 

M~z Bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası ıubelerlnde teb-

dıl ettirmeleri ilin olunur. (8262) (9836) 

(KIZILAY CEMiYET~ 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

SANDIK iMALi YESI EKSİLTMESi 
1 - Madensuyu ı~elerlne mahsuı yaptınlacak en as !500 Ye 

en çok 7500 sandıtrn imilıyeaı için 8/ 12/ 941 tarıhınde vapılan 

açık eksiltmede teklif olunan f i yatlar haddi lay ıkında görülmedl
ğınden 26/ 12/~41 tarlhınde ıaa t 14 de pazarlıkla ıhaleei kararlaı
tırılmıştır. 

2 - İsteklilerin behemehal atölye sahibi olmaları lazımdır. 
3 - Pazarlıta ittlrik lç ın (300) lııa temınat DM!ktubu nrl. 

lecektir. 
4 - Şartname için Yeni Postane 

cadtlesınde (Kızılay) hanında Kızılay 

müracaat edilmesı ilin olunur. 

karşısında 

Deposu 

Sığır eti nanı 

Mimar Vedat 
Direktarlütfiııe 

1 - Tahmin olunan umum bedeli 29200 liradan ibaret 
7 3.000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 22 / 1. kinun/ 941 pazartesi 1ıünü .. at 16 da 
İzmitte Tersane kapısındaki Kom iayon J:.inaaında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 21 90 lira 1lup prtnameai 146 ku
ruı mukabilinde Komisyondan a lınabi! i r. 

4 - Eksiltmeye iıtirik edecek isteklilerin 2490 nyılı kanu• 
nun iatediii ticaret veaikalannı yukarıda yazılı teminatlarile bir
likte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli Kiin ve aaatten 
tam bir nat evveline kadar Kom iayon bafkanlığına vermeleri. 

••• (IOS61) 
Mar•ara O.ı bahri K. Sabnalma Ko•lı7onaadaa 

Sabun llinı 
1 - Bir kilosuna tahmin olun an 60 kuru§ fiyatlı 12000 kılo aaban 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Paıarlığı 13/ 1. ki.nun / 941 cumartesi günü aııat 12 de İr:mitt. 
Tersane kapısındaki Komısyonda yapılacallWr. tıbu sabun bir partide 
alınacaktır Şartnamesi bedelsiz olar ak Klmisyondan alınır. 

3 - Pazarl ığa ı,tirik edecek taliplerin bu iı,lerle alakadar olduk
l~rına dair ticaret nsıkalarını Ye c1080> liradan ibaret teminatlarile 
bı rllkte bell1 gün ve saatte Komısy ona müracaatlan. (10822) 

-

1 

Ak.Iİ hade hakkınızda cebri İC· 
ra yap1lacaiı lüzumu icra emri 
tebliii makamına kaim olmak Ü· 

EeT"e ilin olunuT". (Q4 I - 481) 

dan 10/ 6 1936 tarih ve 2813 nu. 
marah aldığım tasdiknameyi za· 
yi ettim. Y enuıinı alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ayetullah Yelal 
(1691-10880 1 

• • • f' ' 

lstanbul Belediyesi ilanları 
ratı..- •· ille Tı-. 

"'·" 41,H 

U.11 

131,11 

Kon....,.aw .,.., ratı okulunun yıllık ihtiyacı 

9'1n alıuc ak se7Un1atı, .. bun n aoda. 

ICon.......aıııı •ar ratı olı:ulunua 1ıllık ihtiyacı 

lçın alınac ak 11111htelif cins )'Af · sebze. 

J:on1erntu •ar 7ata okulunun 1ıllık ihtıyaeı 
içın alıaac ak adeyafı, t.reyatı, beyu peynir 
~• katar .. ınıri. 

......._ W.Ueri ile ilk teminat llllltdarları yukarıda yasılı anaiı 
S14MJ"e _.. ahaınak taere arrı aı n Mmdi4ın acılı: tıkailı••Y• balll
......... rıaamelerl Zalut n lh aaell' MiidilrHitö kalenıln4ı sorü. 
leWHr. İlla.le 22/lZ/941 puarteai c llnl saat 14 de Daimi Encümende 

...-..tir. T.U,leria ilk temınat maldiul"n7a meitupları Ye 941 yı. 
... 8't Ticaret Oclaaı •llikala.ril• Uaalı cüııil muayyen saatte Daıml 

•ft ~olunıuları. (10891) 

1 
Harbiye Yedek Subay Okulundaki 1 ı -._ 

Satınalma Komisyonu ilanları J ...... 

2/12/941 de ihalesi llln olunan 400 ton cekirdebta kuru azam. 
talıp 9ıkmadıiından tekrar pazarlıkla münakasaya konmuotur. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 61 ku ruıtur. Enaf Ye husuıi ıartlan 

Komisyonda ııönilebilir. Dört yüz ton kuru üzümün 200 tonu Sirkeci 
an barına ve 200 tonu Çekmece an barına teslim edilecekUr. Anbarlara 
aıt üzümler a1rı ayrı taliplere de verılebilir. İhalesi 16/12/941 puar. 
tesi pni aut 11 dı yapılacaktır. Talipleria HarlaiJMe Yedek S11lta1 
Okulun4a Komisyona müracaatları. (1G'171) 

• • • 
Beher kilosuna 60 kuruı fiyat tahmin edilea elliter bln liralık bet 

parti ayaktan sığır·nya sığır etiaa talip çıkntadıtındaa tekrar pa .. r. 
lakla münakasaya konmU!JtUr. EYıaf ve hususi ıartları ltomiıyonda c6. 
ruleWlir. İhalesi 12/ 12/ 941 cama ıtünü aaat 14 de 1apılacaktır. Beher 
parti için kat't temınat 7500 lıradır. Taliplerin Harbiyede Yedek Suba1 
Okulunda Komisyona müracaatları. (10772) 

1 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 2200 1i ra tutan 710.000 aded ctırat tutla11 

I pazarlık uıulü ile imli ettirilecektir. 

1 2 - Pazarlık 16/ 12/1 941 paza rt811 gbü saat 11 dı )ı(etro hanı. 
nın i inci katında yapılacaktır. 

3 - Munkkat teminat. 16i,- liradır. 

4 - İsteklilerin Metro haıa 4 tincü kat Levuırı1 S9"iain4e göril
lecek ıartname ahkamı dairesinde va kanuni Haikaları •• mıı•akltat 

teminatları ile llin edilen ırün •• saatt. Koıniıyonda hasır bulanma
(10782) 

• 
Sahibi : Z. T. EBÜZZIT A 

Neırlyat lfüdörü: c. BJ.BAN. Buıldıiı 1•r: JlsıN.1 ••tJzz/'rA 

iiii!&i 
BUCONKO PROGRAM 

'7.10 ~-
'1.3S Müsik 
7 .46 Haberler 
a.oo MGsik 
8.11 J:'rin aaati 
1.30 Kllalk 

12.30 Procram 
12.38 lfts1k 

12.'5 Halterler 

13.0I Mllzik 

13.30 Mllsik. 

\18.03 Mut.ik 
jt8.2li Konutma 
18.41 Çocuk kl6bl1 

1
19.30 Haberler 
19.'5 Serlteat .... 
jl9.56 Milzik 
'Z0.1& Radyo Gu. 
'Z0.46 Milsik 
ı1.00 Ziraat saati 
ıı.ıo Müzik 
21.30 ltonuıma 
ıı.ü Milzik 
'a2.30 Haberle?' 
ı2M Müzik 

18.00 Proırram 'Z2.6i Kapanı,. 

Ltanbul Dördüncü lcra Memur 
lujundan: 

Evvelce Aksarayda G ure· 
ba Hüaeyİnağa mahallesin
de Ak.aaMy caddesinde 196 
No. lı hanede mukim iken 
halen adresleri meçhul bu
lunan Nazife ve Aneye. 

Mülga Eytam Sandığına b o rcu 
nuz olan 1138 lira 95 kuruşun 
temini tahsili için Sandık'ı mez.• 
kur namına b irinci derecede ipo. 
tekli bulunan Aksarayda Cureba 
Hüs~yinağa mahallesinde Aksa· 
ray caddesinde 196 sayılı gayri· 
menkulün paraya çevrilmeııile ta.. 
lebile yapılan takip sırasında mez 
kur ıayrimenkulünüze 2280 sa· 
yılı kanun hükümlerine tevfikan 
16/ 5 / 941 tarihinde yÜz kırk lira 
kıymet takdir edilmit olduğun• 
dan icra ve iflia kanununun 103 
üncü maddesi mucibince ma
hallinde tutulan z.abıt varakuma 
bir itirazınız var1a (yirmi) gün 
içinde daireye mürac-.tla bildir
meniz, aksi halde aözü geçen kıy 
meti kabul etmif ad ve itibar o
lunacağınız ihbar olunur. 

(941-1614) 

lstanbul Dörn.cü İcra Memur 
1-iunclaa: 

EYVelce Panıaltıda Bile
z:ikçi aokağında 123 sayılı 
hanede mukim iken halen 
adresleri meçhul bulunan 
Safiye veT"eaesinden Saime 
ve Afifeye. 

Safiycnin hazineye olan 1 348 
lira 59 kurut borcundan dolayı 
tahtı tasarrufunda bulunu p hazi· 
neye ipotekli bulunan Üs~üdarda 
Altunizade mahallesinde lsmailpa 
ta sokağında atik 3, 1 1 cedit 9, 
29, 27 aayılı pyrimenkulün pa· 
raya çevrilmeai talebile tanzim e. 
dilip nam~rınıza cönderilen öde· 
me emirleri arkalarına verilen 
metruhatta adreelerin.izin meçhul 
olduklan anlat1lmıt ve zabıtaca 
da yaptınlan tahkikat neticesinde 
adrealeriniz bulunamadığından la 
tanbul lcr• Hü.imliiince ödeme 
emirlerinin bir ay müddetle ila· 
nen tebliğine karar veri1mit ol
duğundan itbu müddet zarfındıl( 
mezkur borcu ödemeniz lazımdır. 
Aksi.halde mezkur müddetin h ita 
n$nda rehinin parayll çevrilme 
muameleıinin yapılacağı ödeme 
emirleri tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(941 • 1409) 

rBORSA' 
fl/11/ U.U MUAMELESi 

Londra 1 Sterlin 6.2! 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Madrld 100 Peseta 12.89 
Stokho. 100 İn.Kr. S0.75 

F.5HAM VE T AHVh..A T 
MUAMELB 

Evvelki B1&gii1' 

İkramiyeli ,.o 6. 988 20.SG - .
İkram~li ,r. 5, 93S 

Ergani 
Sl.,.._Ersurum 1 
Si•as-Ersurum 2-7 
o/.'1, 1941 Demiryolul 

""2, 1932 
Anadolu Demiryolu 

1 ve 2 

-.- 21.85 
21.10 -.-
19.80 -.-
19.80 - .-
-.--.-
-.--.-

Tilt k Borcu Tranı 1 -.- - .-

1

1, Rankası nama 
Merkez Bank•11 
Şark detirmenlerf 

--.- --
134.25 -.-
-.--.-

~orsa harici altı~ fi~ 
Reoadiye 27 Lıra 40 Kı. 
Kalın Beşfölrlik 129 > 00 > 
Külçe altın gramı 3 > R8 > ...............................................• 

TaaYtrl Efklr 
Niala•• (S) Karaıtı.ır 

1 . 1 Tiirlri~• HM'fl Abone Ş:raıti ._ fPI 

Senelik •••••.. .•••• 1400 Kr. 2700 Ir. 
Altı aylık -········· 750 > 1460 > 
'Öç aylık ......... .• . 4~ > 800 • 
Bir a7hk ... ...••• 150 > yok'11r • ... 

. . 
Birlaciklaan: Çarıam ba 

~ H. 

10 
ıw 

/.iikade Rami 
12d tetrf• 21 27 

Gıia : 544 K .. ,mtı 

Valıitl• 
En•l Vualf 
; o s. D -G .... (Yanakl) •2 " ~7 b 

ot•· l7 ~ 11 07 
w.. ' •7 " ıs 

Akta• l'.I Qu 11 41 
Yata iıf l ~· 11 1' 
ı.u., <Yanaktı 112 '7 > 2' 

I 


