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Matlada zelzele 
Muila, 1 .f (A.A) - Dün Mui!ada ea

at •ekizi on eeçede ve diğerleri muhtelif 

faaalalaria bet defa yer. auaıntlaı olmuf, bi

rincisi on bet aaniye aürmÜftÜr. Maddi ha-
sar azdır. ____________ .) 

Devlet elile ekim 

binlerce dekarlık Ziraat Vekaleti şimdiden 
araziye ekim yaptırmıya başladı 

Bugilnkil dilnya harbi karşısında _zi~at iati~ j 
nlitı arttırmayı hedef ittihaz eden HukumeUmız, 
)'elli ve nillhlm bazı kararlar vermlşUr. Öğrendiği
mize göre, Devlet eliyle geniı mikyasta ek1nı ya

pılması için yurdun birçok yerlerinde yeni çlfUiJo. 

ler kurulmaktadır. 

Bu tohumlardaa alınacak mahaul. tohumlulQ.. 

lan bozuk ve karııık olan çiftliklere dağ-ıtılacak 

ve memleketteki tohumluklanll ıalahı için büyük 

bir adım atılmıı olacakt.?r. 

Ziraat Vekileti elde bulunan ekim makinele

rinden azami surette istifade ederek yurdun birçok 

yerlerinde binlerce dekarlık arazıyi iıleterelı: eJt 
mektedir. 

Bu cilmleden olmak üzere Ziraat Vekaleti ta

nfından Jteyhaniye'de 80 bin dönümlük yeni bir 

çiftlik kurulmuı Ye Eskişehirde 60 bin dönümlilk 
Belfua çiftliği Vekaletçe satın alınmıştır. Devlet 

Ziraat İtletmeleri tarafından bu çiftlikte .C bin 

dekarı mütecaviz arazi fenni bir surette işlenerek 

h•bubat ser'lyatı yapılmıştır. Buraya atılan to

hw.mlar, Eskişehir Tohum Islah İstasyonu tarafın
daa yetiştirilmiştir. Bu tohumlar kuraklığa day.,. 

mklı evsaf ve nrim itibarile çok yilksek kıı but

daylarHe arpa ve yulaftır. 

Bundan baıka ıslaha muhtaç olan hayvanlan
mızı geliıtirmek ~in de mühim tedbirler alınmı.,.. 

tır. Yurdun birçok mıntakalarında aflmune ahırlan 

yapılmakta Ye buradaki fenni afıllarda yetiftiri
len damızlıklar Vilayet çifUıklerine dağıtılmakta

dır. 

Hayvancılığın esasını teokll eden cıda mese
lesi üzerinde etfidler yapılmakta YI pniı mik
yasta ıun't çayırlıklar ihdası dliıünülmektedir. 

Ginln ga~ı•ı ....................... 
Japonyanın harbe 

karıtması ve 

kuvvetler •ra•ındakl 
ınuvazen• meselesi 

J aponyanm lngııtere 'H A_
merikaya harp ilin ~ı, 

s 1 · k-~•- ara 7 
... ~ •• ıdir 

~ miivazene husule aetit~L; 
denelNlir Ba itibarla hu a-.... 
Cih.a Harbi ile geçen Cılaan 
11...w 111UU1daki büyük fark der· 
... IÖ• çarpmaktadll'. Geçen 
........ Japonya, Aınrrika ve~ 
tere ile beraber Almanyanm d: 
IDanlan arMında bulunmakta 
JaPOllfaDID bu suretle Alman 
cliifmam olmaaı, vakıi Almaııtya 
lzerincle büyük bir taİr ,...,.. 
ınamıflı. Çünkü Japonya, harbe 
&,tirak ett 0 kten sonra Almanya-
11111 Cindeki küçük müstemleke
lile, Büyük Okyanuabıki Alman 
.ctalannı ele geçirmekle iktifa et
lllit, ondan sonra A vrupaya ..
.._ aönc:lererek Alman diifman
lanna fiilen yardan eylemek gibi 
ifl., yapmamlfh. Binaenaleyh 
Cilan Harbinde Japony&DID Al
naaa diifmanhğı biraz da nazari 
Ye menfi bit tekilde kalmlfb. 

S. defa iae Japonyanm Alman 
81ıfma ıeçmİf olmasa Almany• i
çin biiyük bir kuvvet t.,kil ede
rek iki muharip zümre aruanda 
Üln bir müvuene tesis eblÜf ou
lma,.or. Filhakika bir tar.ıta ln
dten, Ameriıa ye Rmya nru, 
411iw tarafta da A~ J..-
,_ " ... vllhhr. 

EWelD ailila .......... - ..... 
.. ·--. • • zemenl•nla ...._ 
h ...... tem =dı .. ...... ... ...,. . .... , ..... a.i!-........ kafa.,.... .... ... 
....... ö,I. G' .. _,., ,. mil-
,.. Japaa7.a.. 4IO ..ası- Çilli 
..... ela ........ pktsD 
-tltp o..._ S- IO mlJoa 
Ahunm 180 ...,_ - ... 
alta aydır muvaffalıİ7e11e Mıp e-
4ememesi linn lelirdİ. V.W 
Alm...W buıün MMkOYa,. .... 
madan nihayet Rm ç&lı.w. 
4umuya mec:t»ur olmatJar*. 
Fakat Abnanlara söre onlan .... 
daran Rm onhuunan llMNll ••-
il, laf mevsiminin .......... in-
...._ yeryüslnde .... ,.,.., her 
.. oedeu~,p9-t,.· 
Watia kuvvetleri " ba e' n 

Askeri Vaziyet 

Alman - Rus harbi 
Almanların müdafaa "8sigeti tılmel•rı Rııslan11 
bir takım idd alarıno. aebep olllUqtıır; lıalbulci 
Alma111.,.,,. 6 ·nuıuUr. ,.._.sıları t"r d ' • n 

ıluı .nlcile.n _._.,,. t1e fillilc 601cı ... 

Yazan : General Ali İhsan Sabia 
•SKi ORDU KUJIANDANLARINDAN 

6 ilkkin1111 tarihli Sovyet resmi 8 ilkkinun tarihli Alman naat 
teblığinde ıu fıkra vardı: ci 11kki.. tebliii 111 haberi Defrettl: «Dotuda 
nunda kıtalarımıa biitüa cephelerde hareketlerin d9Y&lm TII d6rifme 
çarpıımıılardır. Garp cepheaınde kı- tarın handan sonra Rusya kııına 
talanmız, düımanın müteaddit ~fi - hatlıdır. Bu cephenin PDiı bölıreJerı 
comlarını püsktırtmüılerdin; 7 ilk- üzerinde artık yalnız mevzii hare_ 
kinıın tebliğinde Rus kıtalarının bli ketler kaydedillyon. 9 ilkklnuncla 
tün cephelerde çarpııtıkları yazılıy. bir Londra telrrafı ıu haberden 
d . 8 UWnun teblltlnde de şu cüm- bahaetti: cBerlin radyosu Moskova. 
1~· vardı: cGarp cephesinin birçok nın ilkbahardaıa enel zaptedilemJ-

k Jannda bırl klerımiz duşmanın Yecetini aiiylemlı Ye demiıtir ki, ıııım k- a ı b n ııddetli hüeumlarını ptıı urtm f er. u tara arda klf Y&ktinden evvel 
1 7 llkkinun tarihli blr Londra baılamııtır. Aıkerlerlmlzl Rusya lcı-d u. ..u 

telgrafı aıfınn altında 2E dereee IO• şının _.detine maruz bıra'kmı:ya lü. 
ğukta Sovyet kuvvetlerinin Kalinin zum yoktur. Benzın Ye petrol bile 
kesıminde yaptıktan muharebelerden I donmaktadın. 
bahsediyordu. (D.,,.,,.. Mlaif• 8, riltauı ı da.) 

f'k•IR.,......... 1 
•• ııs' .... 

Frıısı -1 ıritı 
ıiusı~aıı 

Gittilc,- telılikeli 
6ir hal alıgor 

. ... -brfoanda boyaa etmiYe • A ) cStefa· 
._"'-d 1 Belin H (A. · -
- ur ar. . r '. filleri Franea - A-

AlmıDJ .... seçen yu R..,. ıu:t : Berlan mah 1 · · ıorittikr-
ii _ _. , __ ! !L ü _.ebet ennın •• Y-

• bayat ve memat m -•- meruı;a m n . m almaaa-
• ıiritmif olmaaı, hiç tif'lleıis daba tehlikeli bir dur~ dir Fran 
•--~• • ..=1.:ı..ü bafiflebnif, nı dikkatle kaydetmek e • 

1 
•. ....-enn ,. ... - . . ..- Reis Rooeen t m 

....... ıenit nefes alclsımttL Şam uz ıremil b ve bunlann 
tli Jap.ayanm Abnu uıfmda ı..r emri le el.~~ Jı:ullaıulmaaı 
.. iftinı1ünin iM ayni nisbette Al- harp ~ allhiyetli 
manyamn yÜlr&ll bafiflet-.i .. m ... i v• -!- kadar İflral 
limali çok ıaliptir. Çinldi ....._ mahfillerinde oldusu Franaaz 1 

T ASVIRt EFKAR altmda olan ve olnuy-:_ 
1 

a) 
(Det "" NA • 1, .......,. ı •J ( Dne• ..ıd/• 1, _., 

e e 

rı 
Pazartesi 16 Birillciklnıı 1941 

Bir ııüllel, lltffe11igef filemi 
iP,.d., 1ı... midi, ,,... ,.,, g,.. 

MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon: zoszı 
TeJc.Tuviıiefkir,btanbal 

ı• ... gı 1U1M1rsa, boı bil> ı•g a•
m8f olıır I Tbomaa Jefferaoa 

(lerM 1Dili1Üifeai8de) 

Fili pin 
Amerikadan 
imdat istiyor 

Şimdiye lcadar .300 
m6.ttef ik ta!fgııresi 
tlüıürilJIJ 

-Tokyo, 1.C (A.A.) - İmparator -
luk umumi kararglhının deniz ıu
besi tarafından neıredllen blr teb
liğe g6re bir Japon muhribi Filipın 

yavaşladı 

Ruslar V olkhov'i 
geri almışlar 

s;, ltalgan ,.,..,.11 
cephede öldii 

sularında bir Amerikan denizaltısını Berlin, 14 (A.A.) - Alman 
batıı:mıotır. ordulan başkumandanlajının teb 

Diğer taraftan Japon han kuv- liği: 
vetlerinin Filipinlerdeld tayyare Doğu cephesinde, Alman top
meydanlarına Ye bilhassa Nikolsk çulan SivastopOl limanındaki 
hava meydanına yaptığı hllcumlar- düşman gemilerini ve Leningrad
da 43 düşman tayyareaiııin 7erde da ehemmiyetli askeri hedefleri 
tahrip edildiği bildirilmektedir. Yal- rnuvaffakiyetle bombardıman et 
nız bir düşman tayyaresi mtıdafaa, mİflir. Cephenin diğer kıaımla-

( D~mı aa.lı.f/e ı, ritun 8 tk) (Devamı aalıif• 1, rihU& ı de) 
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Rusya 
Avrupadaki durum 
agdınlanmadan 

Japonya 
ile harbe 
girmiyor 
Japonya Rus 

Hong-kong' a sınırına asker 
umumiJapon yığıyormuş 

lnıilu 
Aıneriluua Ha~erleri 

taarruzu 1. uıv·nof dedi ki: 

b 1 d Asgada herhangi bir 
aş a 1 harekete ıeçmemiz 

• • • Rusgagı batı cephesinde 
Amerikada mecburi zayıf düşürecektir. 

askerlik 
ihdas ediliyor 

L.ondra, l.f (A.A.~ - Tokyo 
radyoauna göre Japen kara ve 
hava kuvvetleri; bu •bah ,.fak 
aökerken Hong-Kong'a PJ'fl u
mumi taarruza baflamıflardır. 

Çin taarrua 
Çung-K.ing, 14 (A.A.) - Bu 

(Devamc sahife ı, rihm 4 de) 

---~ 
Vafington. 14 (A.A.) - Sov 

yetler Bir'liğinin Vafington Bü
yük Elçisi, Mister Rooaevelt ile 
Mister Cordell Hull' e şunlan aöy. 
Jemiftİr: 

c- Almanyanın mağlup edil-

Oyunun ilk devresi lngilizlerin, ikinci 
devresi ise Fenerin üstünlüğü ile geçti 

ı.trvlNOF 

mesi mümkün olursa Japonyan111 
ıür' atle hakkından gelineceğine 
hiç fÜphe etmemelidrr. Biz timdi 
Ruayada Alman ordulanna öldiL 
rücii darbeler indiriyoruz. Rusya 
bütün kaynaklarını ve bütün e
nerjiaini Almanyayı yenmiye haa. 
retmiştir. Avrupadaki durum ka
fi derecede aydınlanmadan Ruı· 
ya Uzakşark harbine müdahale 
etmiyecektir. Aayada herhangi 
bir harekete geçmemiz Alma'l
yanın işine yarayacak ve Rusya· 
yı batı cephe9inde z.ayıf düşüre
cektir.:. 

OJuna eaat 2.30 da bqlanch. ıu. 

F•erbabçe kendini bır tirli to. 
'9'lıyamıyordu. Naclnin fazla çalı .. •= 14 BalJdın kendisinden çok 

.. ... lılr bafbelt kart11ında top 

drmelrt. -.r etm..S. lılelıhın ne 
yaptıtını bil- lıir 11kilde sata sola 
kotmaıı, J'enertıe .... in bir netıce 

5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~!!!!!!!!!!!!!!! alabılmeei Uttimalıai uaklqtırıyoJL 
• du. 

Hani adalanna yapılan 

Japon haya 
baakını naaıl 
muvaffak oldu? 

Fenerbahçıe takımı bu .-Ude bo-

calarken, inırllizler bir dalga halJn-
de hllcwn ediyorlardı. 

Fenton'uıa hlaçık mevkiine dep

laaman yaparak bekleri berine çek> 

tikten soara "P• ~ pçirme

a. P'enerba~e bleslnl ciddt bir 

~qe Mkmuttu. Pairaı ~ıtnl 
Emekli Hava Albayı 
MECtr SAKMAR 

• fldnin direti Jal~ıak aq&a "k· == 2 aei ..Wfeni•• ==: (Dnw ...,,. & ... ı .,, 

-.. 
Tobrıılc civarında 

şiddetli çarpıımalar 
devam ediyor 

Kahire, 1' (A.A.) - Ortaşark 
İngllız kuneUeri umumi karargahı
nın teblitl: 

Cumarte.ı cflnll ku•ntlerın1iı 
Gazala•nın cenup batı11nda en son 
artçı nıenilerini tutan İtalyan ve 
Alman kuvvetlerinin ılddetli muka
vemeUerine ratmen 7enl terskkıler 
elde et.mitlerdir. 

Kunetlertais ayal UWWMta, Qa.. 
aala t11lrhıi mabatau .._ ....._ 
faa aenllulni de çemberle ..._ 
lunaiaktadır. B•b ta••llllP•._ 

(O-..,..,,'· ... '.., 
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HAVACILIK BAHISLERill ., ) 8:er::h:~~~a!~:ar Ge ~ ,, ~ııi~ıHt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

..... ,. .... - •. . . , 
SiYASi VAZIVE!f 
•~..: ... . ' 

Okyanuslar hAkimiyeti 
n lus bttaraflıgı 

emrinde <ahşınız Havai ada 'arına yapılan 
H mrp laW maftan insanlık için nriiti~ IJir facia olmakla bera-

ber. ayakta durmrıık karan nda olan uı...ı ... için de faydan b a s 
azunsanmıyacak bir müesae&edir. 

Bu sayede kendi lı , 'ft" ınabııkMs ~ 
lik içind~ eksikliklerimiz üzeri.n!de durmak iml&.nını bulu.ruz. 

1. 
K.endi kcn .. olduğu gib. - -

büyük ,eydir, ve ba bınımadır k "9 ınilldiam 'WB1''.lD11Zl 

-.e istikbal yoluruı açar. 

Biz de bugün bu neviden bir (infrogpection} ıüz!eri içe-

? • a 
riye doğru çevirme hardıetile memuJüz.. Yarınki ilemin içinde söz apon!arm Pıul!ıktc Amerıka ve Ç'I! ve tn."tlzemec:e rııyrt olan devfette.. 
&ahibi olabilmek için. yalnız bu gfüıün müşkü!lerini Y elde de- lngiI;: iisf rine yapm•ş ofd'ıığ'u E kil Albay rla her an b:ıskını ve darbc~ıı altında 
ğil, yarına mahsus t ider clınakla da a::;iikdWiZ. baskrn, eahanın ttSameU ve b rbır- Mecif SAKMAR ka .:ıı:ı. mahkumdurlar. 

Bütün bunlardan dolayı, şimdi içinde bufund lerinden blıb4 hın kilometre u:z:ıkta ffit''lll' adaları l'l.000 murabba 
Tasarruf ve Yerli h Haftasını~ anlamı çok teaddit me.vkilere yap mı ofuıa· kilomc:re olup rıufusu 389.000 dır. 
duruma yükselmit bul ma dır. 81 ve Japmyanm m:ıksad ıçın ' fndc tam m as Je fıir baskın tealıi 1 AJn hnbcl'lerinc giire Japon hııva 

Bütün gayret, bdTrli konular -:zerinde ve yo kullandığ:ı an. kuvvetlcnn r. nfsbc.. fnpn.ışur. b:t•kın ı'tda :rooa şf ol~ın. 
pb]me.ktedh-, b büyük ödmn masıncfa ise en ten mahdut oluşu cozonundc umı- lila ııeri ·ır.1ıld'rrdCIJ m5rekli:c;v bır J .41 de Be!' rot! -rn hUca-
müzden en bü)·-ö-ü - b r cümlemize iJ dÜfÜYOr. l'ı:ırsa., büy k olı:ı:ıkl:ı rabe~ c:urcf>. 1112 fifusı::m:ıs bir sa:ı tc !uç mıl rnuııda ıkı gün :tarfınlla 12.00& R:ışı 

Bir hayat boğu,ması knygusile enlamahyız ki, ir tek jilet ürane yapıl.mı,, v ne ıc: de mu:vaf- lbıtedec ği bellidir. Buns baknral l lilnıuştu. Bir ay ıla&::ı hucuma de. 
btçağmın çöp ter.ekesinc afıfması, ım"!li bünyemiz için zaı"Ubd fak clmtıŞtur; de.mekte tcreddut edi- ~ecenin uzunluguna göre mcselı. U vnnı ctsevdi biitlin Belg:rad nufusu 
bu harbin en a,ağı on 1 daha sürebtleceğini dü,iinerek, bugün- rcmez. uıi.tt.e nuc.ye k:ı.dar gelebi! ı;~ de ort•dırn kalkacaktr. Bu brr hnyret 
den l<endimizi mahrumiy ah~brmak elzemdir. Amerlka~ garp sahillerinin ve bıl • sap cdilehilır. Gccell:J ll luç şıf uyıındırmnrlı, havaya karşı kQ.l'.\W>-

hassa Panama lbrnnlın ıı ı:nı p' an v:ıpmnmak, lstırahııt etmek şnr ıle mıya ehemmiyet vermemiş bir Bal
• Milli müdafaa. ve ltonmma ça!'ında. fa:r.ifes~ ~enitl.iy~n Eko: mud'afaası için ATa kanın ucundukl nerelere kndar l:eşif lazımgclcccgl kan dc.'llleti ol'duğu iç n: fakat AnlC-

nomr ve Arttınna Kurumunun cmnne l>m erce unıversıte' gencı 1 D h H_....__._. __ n- --"-i ıJ tayı·n edilir. Pearl Haırbur mcı~ Mka -bi medenf, mütcklmn ve "lm-··a.1ı· 1 k -.l •• • t y . Iımul Tal b s· ııtae ~-u .......... ....... vııy n. CA e ... .... 
mu ıt o ara namz .. 'U gostenyonım • ı an e e ır- ı ..__ır .,. -A-...: daların.o. bu- a- kez olmak üzere ıcabit ed n mes~ d•yc kadar ge~ vakaları t.akıp cU r.::.• __ , 1 b da ı_ d" • • - L.:;.. ft t buld Bv ·.un ı::m• e ıoa .......... ~ a ve 
~ı, uıusa sa a KCn ısmı go1tcrece uır rsa • 1

r-- da!aLm doia;an.k: Pıı- ( ye goı:c biT yarım kuturln bir da.. mış ve bazılnrınm da itin bulım-
daimi propagandasını üzerine alsm! O evleri dofa~arak, eski jilet . kada o'an 11n ... -u1 bı'r 8..ıı. I ırt "ı:d.enk bu ım ...,.,.,ba kadar nıu~ bir milletin havaya lta....,ı ko-
b --ı..1. ..r.. --~ı... bo J •• l . • ki t ı...::.d nama.ya r ,, ".-...,,. O"' " ~ - • ., 

ı~nnı, ~ .-...nnın P PllJ tüp erıru, es cazc e ~- kcri mmuilta tne ltoymtı~ bulu- kes.fı yapmak mümkünciur. Denızde runmayı ihmnl etmesı 6çünciı bır 
lannı toplasın! • ııuyordu. Japonya iTe Ame!l'ika aa- kcı;ıif açıli: har.ı.lnnla pek uzakla'ra lrıtYTete sebeptir. 

Milli ıervctin ünrincl~ bekçı1ik etsin! O, • raf edenın kula- 1 sında, ynn pıl manasına gelen Mith- kodu garmek lınlamn&ıı dıılayı lı..ond:ını. 9 ·1ycm Rfifnv bulunan 
ğmı çeksin. O bira içmiydinı, arpalan stok edelim diye haykır~ wıı.J ad:ıSJ var u. kolaydır. ve dar bhr hada toplanml.$ hır şc 
ıın! O lokantad• yiyeceğinden fazla ekmek israf e<fen, nane ı Hakikatte bu nda Aııyaya dahıt Vaş•ngtonda müzakereler henilz hır olduğu halde 9t0 yılı 
tnoflaya aokulSUn Ve ekmeği bir kağıda sarıp &V

0 0

2e Cötüriİn VC- l'akınılır. Bunan cenup doğusundaı 'Ce:reyBU etmekte olsa ftlri, toıihtla hava bombardımaıılannda en çok 
Ja bqka muhtaç bir iıısana veriniz diye ikaz etsin. pek az uman ~el hi(:bir kı)!llleti rüya. giim:clctcnse UT-lJllk .Jn.Lmafı: zayfnt •erdfğı eylıil 940 ayındak i 

Genç Oa.ivenitdi la:a, tahta ayakkabı ve tire çorap giy~ck olmıyan, fakat elmdl mühim bir de- hayırlıdır diyen Türk ırtaiar ~:ı.\tn b71bt 695( ölüdür. Bırls'fnde zayiat 
veni modalann öncüsü obun. Sö~ tatil. Türk genci köy niı •e hava abra l;Winen Ha- Ame:rilcıblar da t aydlt:aır şuphe- b~ gji:ude 00 cfü, d~rinde- bir 
lıöy dola.-rak bdJwıt1in aıtbn1 mw için köylü dayı ile beraber 'ı vay adalan Amerlkaıun Pasifik~ çiz baskına u~raıruııda~dı. IDç ol - ayda 7000 dir ve arndaki nUfu.s 
çapa ..Ilaıın?. Ok müdafaa mevzıidir. Bu mevzim rnazs.a buau !~nlük talimler arasın- farkı ise 1123 &.Ur-

- z f öo- · dt-··ı indi ZeJ, f>a ~·-·ya da- U lUdway, ab ,.. Bow- dıı. da yapabılırlerdl. MEciD SAKJIAR 
bila erknel ondgen~ ne agu en O', er, ""'t>..,.- laud adalam&ın tqkll et:tiii üçgen Amerikanın eirndiye kadıır bilinen 

J•na ece o anı ır. . h ,_, 

3 
a 

• (müselles) u%&k bir üa manzumesı 6 t.a.JYare ~m"'4 ve tayyare an 
Gençler, UlasaJ F.ltonomı ve Arttır.. Kurmnmıun emrine teşkil eder. Buradnn garha doğru ~enusı ~ardıL Japonlan 1ae 7 

lrOJunuz.!. uerı sürülmtiı bir mevk~ olarak ta. tayyare gemisi "f'e 5 tayyare &DA , .. 

Cihad BABAN Amerika o;ahiilerind'en 6000 mil g... mlai vardır. Fakat Amerikan tayya-
.............................................. ,. ....... - ............................... - •••• ukta Guam adası gelir. re gemfleri hem &.ÜJ'at ve. hem ta.r 

Limanının dcrfnfeşt.frilmetrl nıa)Q.. yare. bakımıml:ı.n Japonlara faik.Ur. 
ancfıle 6 milyon doJaı::Jılc bir tahs~t 2 adet 83.000 ton bKn:ıhuic 3.3...6 
~dfğf ve Amerika Ayımında bu- Ti! a4 mil 11iirat v bchu e 490}ar 
ranın tahkiminin Japonyayı kuşku- tayyare taşıyan; 
fancfzrueağı haHmda münahşntnr 2 adet 19.900 ton hacmiııde ve 34 
oldtrğu hatırlardadır. mil surat.inde "Ve l6fl) u taJıl'Yllre ta. 

J:vwlki akşam, Iallllipqa ahut
Janndan blrlııd• J•hp blkan 
kafadarın aralarında cıka• bit bT
ga, o eemtw oturanlan baylt tclJlp. 
diloilrmüştür. Vak'a ı.akk:mda fa 
tafr;ılat oğ'rıınllmi~lir. 

Kuımpıışada Askeri Matbaa ar
.kas ndald bir alıırda lmıail, Cemli 
ve Şevki adlannda \iç kişi hemen 
=en r gece yatmaktachrliır. 

Evvelld gece İemnil ve Cemll at 
22 de beraberce celıp ahıra g.lrmio
lu n cundüzdeıı aktan~ aa 
ve g6bre yığmfarının 'Üı.erfne uzan~ 

mıelnrdır. Bir müddet tlereden tepc.. 
4en konu~ iki arkada.o biraz sonnı 
uykııya dalmı 'ardır. 

Sııııt bire doğru oiddetl~ Dlr nr
amtı ve gürürt.u lle yerlerinden 61Ç

ı:ıy:ın kafadarlar karşılarıııda düo> 
memci: ~ın kapıya yaslanan üç!mc:ü 
ıırkndaşlnrı Şevklyı, ~n zurna sıırt 

hoş bir halde a:örrııiişle.rdir. 

Butıun üzc.rıne her lkısi de: 
«- Sende hıç utanmak, sıkılmak 

yok mu? Buraaı ahır ama, içinde 
ır.snıı yatıyor, a birader sen g;ttikçe 
serserileşfyonun.> diy söylenmış

lCYdfr. 
Kendisinin tahkir edildiğini nnh

yıın Şe.vki. e)me bir demrc paqasını 
geçirir geçirmez: 

c- Secıcn ben değil, sizsiı:ıiz.> 

diyerek iki arkadnoının üzenne sııll
drrmış Ye rastgele vurmuştur. 

Ba arada yükselen feryatlar, d
var halkını uyandırmıı Te telişa 

düşürmüJtÜr.' O sırada yeti.şen u
bıuı memurhm Şevkiyi elindeki 
kanlı demırle yakalamışlar, başla

rmdım tehlikeli surette yaralanan 
İ~mail • Cemili liamhaneye kal· 
dırıru~l.anfır. Polıs, tahkikata d~am 
etmektedir. 

Ravny adalan anısında birinci şıy 

T f ık v KANDEMiR derecede bfr deniz mustahkem mev 2 adet ıuoo ve. a .. 7QQ t.ou tıac-e r a :t•t-34 ı azan: 
-········-· .. •••• .... ·~····........ kil Of ralt tahkim olunma~ olan ad'<l ıı , 29 ve 29.2 mil suratlndt! be-. 

(1 ınc'İ .ahifcdlın de11um} l ikinci devreye I-'enerbahçe çok 
ası, aarı licıvcrtlılere bıraz nefes cru.ı.h başladı. lngiliz takımında iso 

Pn'a: 
y.ği1, 

"-
bir 

Y zı •.• djyordu, m lyonlarca 
nlçaöın kurb-nı o n.uş ••• ,, 

Oabu arla~r. İki dağ üzerinde yük herı 60 şer tayyare taşıyan gemtl& 
gek hır :pyiacbr. Ş mal tarafı dil:ı- rtnc ulı:atın Japon!:ırın 2 adet 
1 ve şeltez bmı~ı muttırdur. 2t'f.9M ten h:ı:cmmdc, 23 ve 28.5 mı! 
Buradan Japonyaya olan mesafe i>uratinde beheri 60 tayyarelik; 

Böylec getırdığt 2000 k1şı1lk tıir cahitlert, yln ınucaddcden vazgeç-ı 350 ır.ftdir. · ' a adet J0.050 ton h:ıcmtnc!e, 30 
Jı.uvvet de, daha Uk gunlerde kıı- mcmışlerdJ. Pe:ırl B rbur ıdeal bir Uman olup mıı enr tınde crı o tayyare ta-
m ndanları ş hz.ade İs!endıyarla _ Meseli!... muı~ahkemdJr. Barnda sulh zama. fll'ar.; 

1 
bır kte Ruslara ıltlhak etti. - McsclA Bah:tra Emirı kırk bın n ı:n orl batarynlu ve demi'?'- 2 adet 7100, 7.C70 ton hacminde!. 

Ruslar n }: yet Scmerkand kapıla- kışilık kuvvetile uç hiu ll. kar- \·olu üz.erınde nwreharı ik tol)lnrla 20 mfi siirntfnde, 24 ve 26 tıı) yare 
rıaa kadar gelJIUŞlerdl. Emir, b1r ı,ıısından kıı.çarken... Evet bu cına- nıU<'<'hhez 22.000 kışı kuvvet.inde bir t.aşı:yan 7 gemısı vardır kı taş dık
turltı mc) dana çıkamıyordu: (El- yeti ~lerkczı. «ıLede taribın. Turkls- plyarie tümeni bulunur. Bundaı> lnn tnJyare ıtibarlle Amerikalıla -
be c bunlar da ıasa11 ..• Meram an- Lanbnm alnını ot edecek çok temiz, ka (Nasyonal Gard) ihttyathtn nn 400 tayyarc.'l!ınc mukabfl Japon· 
!arlar. -.e bana yine b1r mevkı ve. çok parlak sah fderl de vardır Pıı.- da vardır. Büyük gemiler için dol::- !arın 2 tny7aresı var demclı;Ur. 
nrleı. Ben yme kcndımce snltnnnt şnm. (Alanescid) kalesinde fiç bin lıtr, mh samanında 16 clm!zaltı n Surate gc.ffnce Amerika tayyare ı;e
flııer Ktderim) dıyordu. Hiynnctin. Turk ylğıU yerleşmişti. Yord aşkılc 4 muhnp ve deniz tayyare lımannt· mııcrıııJ.ıı en süratlisi :ıı..t mıl. eıı az 
alçııklığm bu dereccsı u?cmayı da yanan bu ıere.fb insanlar, Rus Ge. da da lOO tayyare bulunur. wratlisı 29 mil ıken, Japaıılarm en 
cılgına çevırmışU. Halk ise bbma nerall Pırovfıkı'nJn topıle t.üfeğılc Büt.ün bu rerler, timaldc Alıı liiratlaJ 30 mıl, en az ımratlısı 23 
vğamıyordıı. Her tarafta (Bu E- ve OD hlnlerlc askerile bu kaleyi u- tislerlJe beraber ceııupta Samun'ya mlldır. 
miri yok cdeJım!. Yurdumuzu d* rıp. aa er Dminln bütun icaplıınnı ita.dar genJo bir mlidafaa hattı tr.. Amenb tayynre gemilerhıln Ja-
mana ~keş ~eken bu hafnı de1cde- yernre getirerek tınıfutıı ıtln mu - fCkkül eder. pon bıı luııı knrpıımda hiçbir oey 
lim ! ) feryatlan ytiksehyorda. Hal- hasaraya, ııon nefeslerin kadar bır Son uma:na kadar Al aska zayıf yapmamış olmalannı hayretle knr -
kın lıu byanı, Jemanın da t.ekfır ay d:ayandılar. Pirovf d ask.erleri, bir durumda b hmm:ıktaydı. B"rkaç plıınıak lazımdır. Aj n.ııların battt
tehdidi ka'lısında Emir ter fste- Akmetlcid kalesındeJU Türk yiğitlerı vıl nTel btırtda w bır Amerlka fmı bilclırdıklen Langley r:emlııi tay 
JneZ meydana ~ıku. Fakat dlişman ustune cr.ce uz ateş yağdırdı 

1 
•skeri büe yaltf.11. Fakat ralan )'are gemrsı olınaYlJI uıyynre- ana ge-

kal'şım da görtin ile ata( ı bb halde. (tesl.ım oluınn ••• Sıza dokun- tayyare ~zlinden barnı ukerl bır mıaidlr. Yicf tayyamer tııyyare gc 
eldu. mıyacağım. Hepınhl serbeat bıraka- kıymet krsbedc.relı: Un lask& '" mılerinde olduğu cıbi gemı guyer-

EnYer Pap.nın, teaslrdtll ldeta carım) bberlerlııe {Hayır._ Vata- Kodıak'da lnrnetli il h ve hua temden kalkıp yiD cemi güverte-
cöz.Jerı 1aoannı§tı: •ım n defohrp gıdmlz. B.ıze can slerı tanzim edi1d1 ve !ler bqe &1ı:e inemezler. Katapolt. ile atdnl:ar 

Y ... ~i d i-..la-a d · ı lradn çıkarıldı. Bu suretle Unalaa- v• cı-•-c tn~I-. Ta.....,,.. - ı' n - arı ..... u yor u, .,,..... ... eğı namus ~!) cevab ndan ba "' .._,,,. ~· .... .11-- .. •-

7i.ilt, bir aJça~m kur ı olmıJ4.,. ka r ;eJ alamam ve bir ay aonn. ita - Havay - Mld 7 - John - dek fanareler kara tayyarcs;Cır. 
lı'akat a.edeıa tıalk YaktJnde ayaklan.- kuvfttındrıı 7arısın yakınını kay- Cantaıı - Saınua'ya kadar uzanan Yam tekerWcllılır. Tana.re ana ~-
nwıı11T betmıı 1r vaıJyett.e kaleye ıtırdlği hattm ilerisinde M dwal' • mWnddnler" botla tnyyareienilr. 

Osman Boca enap n~rn: zaman. orada ae bir katra au, ne Bıaland - Wake ~l (mi:melle ) Tayyare ana gemileri dirııtlcrl aı. 
bir lokma ümek. e de bir tek mer bır kama gibi aolnıimakta ve bunun ol oğ'indan donanmaya ttfalat e-

- Salta11. Ha.ı.ira oıus 6ç J'rl ııii- m Uuideld müdafaa tepesı olarak 
:ren aulmtiıı~ naat} k.aıbnıldı be Dy- mı lMılabildı. Sad ~a bulanmış ta cık gılıf Guam yer alınaktadrr. r! :ez.fer. 

arnı k fırsatını veı-dı. birııı durgunluk sezılıyordu. Du dev-
li)( vreln ortaları a dogru sağıı- ~rede Fenerbahçeliler hakimiyeti leh

çık ne Gll'ln, yaptığı akm!'arln t lerıııc çeY rerek oynuyorlar. J11gllız 
t.ek:rar Fener hçe ka.esınr kan~tır-1 kaıesı bırçok akınlara maruz kah -
dı. Su!una getirerek çektlğ_ı şut.u Ci- yor, f'nknt §Uurs.uz bir ~ckildc oyna
rıat, g ci bfolte cttı. Fcnerbnhçc nnn oyun, Fcm rbnhç('ye netice ııl

ka!C31 daıma tehhkede, İngıhzler, I drrmıyor. İlk devrede fayrnn oldu -
nntd ~mu bir şeki.td ıliratlı cıy- h:umnz İngi!IZ oynnnndnn e~er yok. 

nU)orlııı.. Yaptıkları deplasmanlar 1 Yorgunlultı.ırını g dermek, ıçin topu 
f'cnerbahçe mudainasmı fa7J ıı yo- Eık 11ık tnçn at.yorUıı:. F cnerbnhçe 
nıycır ve bu yuıd n sarı lu •CTt1ller haf hcttı forveti ıyi be.,lıycmiyor. 

de şuunuı oyun dnba zıy.ıde farkc- ( Clı!fton, Fent.on, Woodvord J dan 
dılıyordu. müteşekkil üç arta tekrar Fener· 

Yıne Mr.ı: Guıre, uğdan knptığı 

topu derhnl orta.ya attı. Fe ton'11n 
fcvkaliıdc b1r k:ı.!a vur~w, Gihat 
aynı guıellıkle luaurdı. San lio
veıt furvct.lerı İ.yL maı-ke edil "" 
hıgı!i:t er uırafındruı. top ailrm~ri
ne, hatta t.op al.m21ıtrına. m~ı:ıd~ 

edılnuyor. Nacı drilıhıır; ya kUP. 
idcta ısrar edıyor ve gt>Çı.igı ad ı 

bet defa luır;ısında. eordu;:il. ... kil 

bahçe kalesine büc:-.nn ediyorlar. 
llilhusa Fent.ın dalıcı oyunu ile Ci
hadı fazlaca tehdit ediyor. 

a2 nci du ad , ingıliz bekinin 
liütayıt bir kik at1eı, 1''enttrbahçc 
oyuncularının a,ağı geldi. lıılclıhe 

guuderileo bir ara pa.sıle, lngllh 
kalesı la!ıf: biır Y~la ilk golü ye
di.. Bu ~ol Feııttlıllhçcllleri c:ıınlan
dırdı.. Bun& mı:ıbbU firlerıte 

def'ıbefi kabihıuh.'Jl ro.rd\lgll 1.0ll!ar ı~ bir bal ~arM 
n rakıp taraf oyı:mcwan kol:iylım. 39 uııcu drudkada elılı ortadan 
ı:. top1uyorludı. 11i.sa.fırl.eı-in tart! ı t~ıır i gı"liz ~ dıı!dı TC ~clo-
edll.enıl~ccek dc.ıeı:ede. gÜMl ,,. aıeri UğL &lu hb: tutl .. berabeı:lflQ golünü 
oynıılarılc vnkUn mıaıl t.ıi.ini çık&rdı. Bil eoldflt aonra. İ.ngllizlcr 
.ınlarnıya~ bizler, durup ıhnup .ş• ,_ tekrar açıldılar •e devr~ IODUn~ 
lanan. İnglla. santra forvetlnın Pe- !tadat' Mrhançe bıluhrı tazyıK 
rıt!r kale ııııı tekrar tehllkelcr yı:ı • Ptliler. Hl•,· iki tarafın akınları blr 
tığını gbrüyonn. 44 6ncu dakfknd" ı netic nrmeei Ye oyun S.-2 bera
topla. lıc.raber ikl lıekin ıara~ındarı berI!kle ııUı.ııvl't buldu. 
ı; Jnian Fenton şü.t çtkc.-c<.-ğı sıı-adn il fTBNERBAHÇE 

' · ASIL Ol NAJ)J 1 Cılındı a1alı:lannın uenndn ırordu ve "' 
ı.;e.k.t.ı;;ı §Üt kaledy"' ~r:parak' on 11e- -------

B ütün laciliz ukeri münek· 
kitleri Japon • Amerikan 

ve İQgiliz harbi daha z iyade bah
ri bCTp mahiyetinde ofUp Okya
nuslar hikimiyetini elde etmek 
maksadına gütmekle buJundugu 
mütaleuıoda müttebittir:ler. F"d
vaki, Japon ord an Filipin ada
lannm en büyüğü Luzon'da ve 
İngiltcrenin ham madde kayna• 
ğı ve bütün Büyük Okyanus Te 

Hiot O'ı:{yaouı;unun kilidi bulu· 
nan Malaka yanmad nda de.hi 
.ren· mikyasta harekat yapıyor
lar. Fabt bu kva harekiı:uıı te· 
min eden yine Japon donanmnn 
olm~r. Uzalq.ark harbini Ok
yanuslar hakimiyeti netic leııdj.. 
receğini takdir eden J .. poo umu
mi erkanıhnrbiyesi bu maksadı 
tahakkuk ettirecek surette Aı> 
glo-Sakson devletlerine klU'fl harp 
plD.n:ını b1Wrlamıf ve tatbik e • 
mi;tir. 

Havay da!arı Japon do
nanması ve ava kuvv tlcri ~ 
cum ederken Jaı>on uzun mesa
feli ve büyük hacimdeki tahtcl· 
bahi::rleri San Fransisko'dan yÜ2 
aeksen miJ mesafede tıuı.rnıza ge 
ç:r.ek Amerikan liye gemile
rini batımıalardır. Japon talıtet. 
bnhirlerinin ·bu vazi,)•ete gelebil
meleri için harp bntlamazdoa 
dört b~ haha evvel Japon ada
lamıdaki üslerinden hırreket e~ 
m!ı bulunmahin İcap eder. B• 
tahminlere ıöre J pon donanma
ıa harpten bir ay evvel barck.ele 
batf&mlfbr. 

Amerikalılar, evvelden bazı"" 
lanan bu hareketi, ihanet Cliye 
tavsif ediyorbr. Fakat barbİD 
hud•a old~ aüstanr on üç asır
danberi prkın değipnez bir ka~ 
desi bulunmaktadır. Madd" v• 
askeri mcmbaları basunlanndaD 
az o! n f8rkh devletler, hep mez 
kur düsturu iyice tatbik sayesinde 
zaferler lmz:anmı,tardır. 

Japon cmumi karargi!ım 

müahhar raporlar esas üzere tcs• 
bit edild.ğine göre. denn mulıa
rebel .. rinde Amenlcan ve İngiliz 
doruı.nmalannm saffı harp gemi
leri z:ayİah funlardır: Bef Ame
n"kan saffı harp gemiıi batırılmı~ 
•e dördü ağır 1tırette yaralanm 
ve İngiliz: donanmasından da üç 
aalh harp gemisi batınlmıftır. 

Bu suretle Anglo-SklK'n dev• 
letleri donanmalennın ıaffı harp 
p,emilerince verdikleri zayÜıt bü
tün Japon donanmasının saffı 
harp gemilerinin mc-cmuuna mu· 
ncildir. Çünkü bütün Jnpon aaffı 
harp gemiler~ on ikidir. 

Japonların hava üstünlüğü de 
bir hafta zarfında ce.reyan eden 
faaliyet eınasında göze çar;>mıt• 
tar. Cünkü Filipinde Aınerikalılar 
ve Ma!akada İngilizler J pon or
dulannın ihracında ve ileri hare
ketinde Japon hava kuvvetlerinin 
tefevvuku en mühim emil bulun• 
dujunu chemmiyetJe ka~ediyor 
lar. 

En mühim siyut hadise SoT
yet)eı- Birliğinin V .. İn&'tone ye
ni elçi olarak sönderdiii eski 
Hariciye Komiaer Muavini Lim• 
nof'un Roosneh Te Amerikan 
Harci"yc Nazın HuJJ'e yaphğı be. 
yanattır. beyanata göre SM
yet. devleti, Japonyaya klll'fl harp 
Ptmeyip bitaraf kıtlacak.,ı-. Litvi
nof'un h bc..>r verdiğine ,öre Rus· 
ya, Ja;><m]llll ile harp ettiği tak· 
dirde Scnryet lnrvvetleri Alman 
cephesinde zayıf ~ktir. 

Muharrem Fey-ı:i TOCA Y le Paşa • Maama!ill. aonmıda tMıFa- bır bJe Y tic hin şehld buldu. Öyle zaııllı!diih- l:J ADWTJb tay -
Pakat 'bu •tmune11in kıymüi re geıııilen .Amerikada al lıonulmn!' da da alliba nrılaıılar 1 d ıldı. G ral Pil'OTfskl. aeuteı-ı. sonra • 

mCdafa:adan 2ıyade taarruuladır. tll% ve yalnız Havay adalarına tay. Hatta pek çokbı. Fakat it iftea ~~ bile (Akmeııcid) ismi anıldıkçn tıt-. -ı- -.-. k ,...ı._, 

ki.ı. harici ~dtu. 1''abt WiO<hord- Fenerruıhçe takı ı btlha ikinci 

un çektlgi ~;,ıtü kalt: içinde ye an dt."'llrede canlı bir oyun e kardı. Haf ~==========~== 
Murad ancak tlle k Jdi. Venle~ hattının bozuk bir oyun eynamuınıı 

üdJd ~ ... ,,__. ·a,,....,. uş Y'· yıı.re ana ge · eri ogönder11mlştir. inek Oıereydl. SD. Ye arkadqlarmıs rer •e (Allah a•kını:ıa hatırlatma- hk. 
v lır. (Guam) nl ta nnatı da tamam A~rikahla.nn ~ ba3Jtı-nası! Ruaıel.kten ~ip J>adı bı 7ola yını:;. Bazılıı.rının bir aıftt ndr.:. 1 

penaltı71, Wrıoıhnl'd sıkı bir 63~ vu. 
nı~la Cihadın $llğ tnrafrndııkı ıa. 

YlJt?Je atu. Cibaı Ievkalade bir np. 
les hart>kcllle t.opu kornere atabildi. 

ö• deği dir. nn bu bdar m !mıl Ya.!Ibdar 'V1! ge:Urmdr iatedıtiniz aman bir t1il't6 ba ICfe.rimdeD ~UulıJWUrn!) derdi. 
Bayi r aaazum. bazırlan~ nrlete<' ve keylı..-etçe yanı mnlzc"ll!'rr dırfleıniyen bir (lıasta adam) la kar Yalnız irca kadar de,.D Pa•aml 

_,_ ..._ " · ıı...ı old t> ., oldui-.a •e en sakin aulh devırl rlnde 1 tcfcvvuklara l'ağmen, mml dÜlttik fwıştmıua, uu.ı-a. ... 1ıt.e UJ' e u. TA•ke.ırı. mah••ara eden General '· 
b ..., ..,. - 100 den fula tayyan huraJıırda l lcrfııe lıa).'?'et. ohınma .. taclır. Bur.-t~{I 

İrıır.ilızlerin centilmen u.ııtra lor 
vetı Cfhndın ( lıni !ıktıktnn t. nr:ı 
çekilen kMner 1lne Wood•oı·d'un v 
zel bJr kafa Ytınt~ıte Fenerbahçt ka
:csine girdi ve dcvr. :l-0 İngihzle
rin Jehfnc bftU . 

Zaafımızı anlamış olan dilşman lıe Çirna..,e! ., ( ....._ .. , .... ftm bu fn--'•ınt 
.. .au:u ....... " ........ mevcut balund~~ halde Bavay ıı- bır ders ~ıkıyor ki dıkk:ı.t ve teyakr artılı: ııef~ alacak zaman bırakma- "'le g..,..,r·---...:ı. .... ık _.._ "'f .. a, l 

"' -.. ~ ... ·~ •- ...., "<A>• dalarında. Alıut. adalarında Wake kuza ve vazı(eye bağlı olmı1an Vt' nıağa azmetmlşt.i. Geç kalmış oldul:- dı·1• bar .__ -;ı:..rarat - r-.. ına ,_ 
~ '""'6• - ""' ve G\lam'da baakuıa. uğramak fikır- şımcfh.,. kndar gelip gc<;en o .... ylnr-ları sezdikleri halde Tüskiııtan mü- erebı.lmek ı·çın "'a''P< mu--'·"'nü JDP-

Bakışlar .................... 
Sır yok, 

bed hat var 
(81.rlad MJA.if-4ft dnotn) 

lanm ,ahlandıran hürriyet Da• 

raJarm. basbnruf olmasın 1 
Japon vera Çin, Yunan -.e

ya rm, lngı1iz veya Fransı:z, 
Alman nya Macar, hangi mil
let. hangi denizde. ba"IP hava
da ve banci kanıda. nonnaJ 
tartlarla izahı mümkün olım
ynn, fevk" 1 

A delikler ıo)'\l?Jdan 
bir zafer k ::anırufla. orada bir 
aır yok, bir bedalıat vardır ı 
mmeti milliyete bağlıyan ve 
yaln.ı:z körlerin gözünden ka
çan bedahat. Kaç defa sordum 
ve kartıhğmı alamadım: Son 
yıllar içinde muzaffer o1mamıt 
bir milliyetin ve muzaffer ol
mUf bir milliyet diifmanLiınm 
tek imeii var macLr 7. 

.. .. • • ........, d:ır. (vakıalardan) mlltenehblh olnu-
mıya amıetmıı bır halde bırc karvı kapılanndan erimııı, paıı;afanınıo. yıın d-f tlu ne kadar malzeme ve 
yftzle cenkettı. Uykuauz gcccler, çıl- bttm.v bfr hııfde, hmnndan, gayzın- maddi tefevvuk& mnlik olurlarsa oJ. 
gm gOnler ıırec1rd1. Türke dit bileye den karılar gibi ağlıyarak cerl don- ııunJar H1m ve mıdeye ve yükııek 
bileye deliye döndü. Fakat Taşkend d • (Dev:wn wr J :tedakl.rl k h fne malıt fakat adeU 

~-,~-~~ö 
1 Edebi roman : 67 Yazan: Sermed TALAY ................................. 

Tavan arasında, lrimbilir ne z• Bu zarfta, A&udenfn mektuplan 
mandan blmıı bir bilytilt baTtJI clo 1 vardı. Onu da, yakılacak kifıUaruı 
ceçirdl. Bir hayli yorularak, tozunu arasına koymayı düşiındö. Tereddüt 
toprağını temWedi. Esvaplarını. ça- elti, SO'llra vazgeçti. Pencerenin ö • 
rna~ırlarını yerleııtirdi. Kendi oda· nündeki kolt-uğa oturdu. mektupları 
sında da, büyücek bır el çantası var· birer birer okumıya başladı. 

Çok küçük yaı;tıuıberi tanıdığı, 
kendislle kardeş gibi beraber büyü· 
dü~-0 Aaudcnm bu mektup!an. aık 
mektupları değildi. ikıei de edebiyat 

Oyuncular aah dan çıltı.yorJar. 

Mi~afir takımı taleci!!l Ci?ı!lda 7ak. 
laJlyor Ye l<aı-tardığ'ı penaltıdan do
lay:ı elini ııbrak tebrik ediyor. 

kil ed.iyeı-du. Münasebetleri, iki U· nagıl bir tedai i111, Asuderıın da.rv.ın 
ı:nkça akraba çoculdan mfrnasebeti 'ile küskün guri.mdilğü günleri batı~ 
ldı. ladı. Hlç dikkat etmediği bir nokta.-

T ı F h d A.ııu- d 1 ktu ) a, zihni oimdi bırdeublıı takıl mı:· 
ıı nıı:, er a , en n mc P· 1 . . 

la -n 1 .k da.h d 1 tı. l\Stıdenln bu dargınlıkları. claıma, rınr o .., .. n b r ere a go:a en _ " 
.._. k ...._1 d k d 1 aralannda gonlll iılerınc dair ınuna-

r; .. ,.nr en, uuv ar a. ar a a, Y• ı k 1 k d .. ı d k d' 
k t ~ d d h llerl b. L: •• 1 aşa arı ın ıp e e.n gun er e en :ı:-
ın r~.n ıın a ıı ır ...._ an- - . 

1 bi • ha .b. ol nl göstenycırdu. Asude, bu bahhte 
auın r umunıı va sezer gı ı · . 

gayet clddı ıdı, §alcaya, alaya ta. 
du. Kendi yudığı mektuplar yanın- h _..16 kt H lb k" F h d 

olm · 1 1 b nl amrnu '!O u. a o ı er n , 
da adığı fçm, 01\ ar a u ar &· h d ld r~ ...rb b d d • . c11ey e o u,.,ı ,., ı, u me\7.U n a 
r.ısrndıılti farkı hesap ctn1csfne ım- . 

1 
,_ d"...,, d 

• ış amya vırnyor a. kan yoktu. Gerçi, arasıra, şaka ka· 
bilıncJen, Asudr. ile aşktım bahset -
mışJerdi. :Fıt'kat bunu ilci ! de hiçbir 
zamaıı cıddlye almamıo, iki esti ar
kadaJJn, günfin blrındt? bir ııcvda 
ntaceta!lnda birleşetilec:eklerfni ikiı;f 
de aldına gctinneml:-ti. 

dı. Onun ıçine de, en sevdiği kitap> 
lan IM.if cW. Sonra, masasının goz.. 
!erinde bır tasfjyc ynptı. LüzumsU%. 
ne kadar kliğıt varsa bcpaini yırtu, 
bir kısmını, yakılmak 6.ı.ere Zubale 
bıraku. 

Sıra orta ıraze geldltl zaman, 
Ferhad, oradan aldığı ltalmca bfr 
udıa icine söz atar umu blı:ildL 

n:ıerak'ısı olduiu içlıı, aralan dakl Daha doğnısu, Ferhad böyle san

karcleşçc sevgiyi, blrbklerini gorm&- nedfyordu. O güne kııdar. bunun 

Bütün bunlıınn acnba bir 1".inuı 
~·ok muydu 2 Asudenın, en
dısinc karşı, sıımimt hır arka • 
dnşlıktan daha b~ka bır duygu 
beslemesi ihtimali, arada r.ıradn ak
lından şllylcce geçmemi~ değildi. 
Evet, Fe?bad bunu düşlinmfi~ttl. J.'a 
kat o kadar nJtla uzak, hatta ., kar 
dar gülilnc bulmuşhı ki, Qzerinde 
durma71 bile Jiiz~tız taynııştı. 

dikleri zamanları, mektupla temadi böyle olduğuna inanın~tı. 

ettinMMrı fçfn, edebiyat bahane teo- mektuplan !karlftınrken, 
Şlmc!i, 

kim bilir (Dıva.mı t.'Gr) 

rnğmen bekluirı i)"i bir maç çıkar
maları taknnlJt.nnJD netice almasına 
ff'bep oldu. 
iNGILlZLER 
NA.SiL OYNADI! 

B!lha • birinci devrede cıtardılı::
lnn oyunla b zlerı hayrette bırakan 
fngilb.ler, ik nei devrede sakin ve 
dur~n blr oyun oynadılar. Bana, 
Gnfnta•arny maçında !azla yorul· 
mu~ olınalan ııebep olnmştur. San
tra hntlarınm u,yıf olma31, Fener
bahçenin ortadan iki rcıl kazanması

na •esile ofdn. Fakat Oç- orta ile ııağ 
aı;J!ın eyunu Ye sağ bekin nzun knra 
ruruşları takdır edılecek kareketler
di. 

Hakem Mister Lawrie'n!n fdare.!Iİ 

tek kcllmevle revkalide idi. 
TAKIMI.AR: 
Fınerbahçı: CJlıat. M11l'at, Mu

ammer; Aydın, Zı!yııel, Önııer: Fik
ret, İbrnhim, Melih, Naci, Jlalit. 

lnırilizler: Remi; Pray, StifÔrt, 
Gib~ Prleı:. Had le; Mac. Guire, 
Cli!!ton, Fenton, Woodvor~ Wllli-
nm:1. 
fngiliz h;lkeminin Türle futbolü 

hnkkındııki ıözleri 
Maçın hakemi ve İngiliz futbol 

kafilesinin re si Lawrfo. n:ı::ıçtan 

sonrn, Türk futholü ve futbolcüleri 
hakkındaki intıbalnrını eôylc naklet 
mletlr: 

-- Tiirklycdc mü.tckAmll bir :fut
bol gördüm. flk dikkatimi çek.en nok 
ta :futbolcOlerlnir.in atletik kablllyeti 

( Deı•amı ıa.lı.if e 8, riltu" I ek} 

Yurdda.t! 

Eline geçen herşeyin kıymetfoi btl. 

'-.hlfftıtıtılnn11r91n11nn111ıt1rHttUllllUlf1Uft! 

J Vecizelerin şerh! h 
S..aııuuuı11UIMllJlWJIHllUJUQllUJIUlll&llUIUi 

Bir millet, medeniyet 
ôlemi içinıla, lıcm calail, 
~m lt.üı yoıamayı umana, 
601 bir ı•Y umrnuı olur! 

Thomu Jeffuaon 

Bug'iln Mztınll naklcttiilmi2 
Thonıaa J r!icrıoon. Amerika Bir· 
!etik Hükumetlerinin üçüncü 
Curoburreiıi ve demokral!inin en 
ı..-uvvetli niı~irlerindcn biridir. 
Onun yukarıya n klcttiğimiz sö
zü de, halkın hakıkaten hür ya
şaması için ~liııevver olması lfı.. 
zımgeldlğıni anlatmakla, halkın 
talim ve terbiyesine ne lcadaı: 
eh,.mmiyet verilmek wımgcldl 
ğini gösteriyor. 

Znten J c!fel'!On da yukarıya 

naklettiğimiz vecizesini Adeta 
iuıh ede-rc:l'Slne der ki: 

~cehalet ve taassup, diğer de
lilikler gibi, insanı hür ve muh
tar ya~amaktan nlıl:oyar. Halkın 

han lyet Ye bahtiyarlığını koru
mnk için atılacak temel, bütün 
halkın mfisavl oeralt içinde irfan 
ışığıyle aydınlanmasıdır .. > 
Jefferaon'un bütün bu s!!zleri 

hem birer hakikat, hem de birer 
hikmettir. 



~~itelle bigü.k 
gapılıgOI' 

·~llJI!-~~------~ 

ŞILI 
kimse1111 iis 
oeraıigeeek 
...... it ·--··-.... ....,, .......... , ... .. 

ft ,.... "'ı F 7M1. 911 Masll k 
tlDln k1ıueJe .. ~ ., •• , " 
olmadıtını Ye .. aı..1llla ,.,118'1.; 
-- bltla tal ......... ÜJaea· 
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Lale sinemasında 
Deniz kart.alı 

cı>eniz Kartalı> filminden bir bıtıba 

Medeniyet tarihinde devir yara - tından alınan büyük bir filmdir. 
tan, ilme şeref, fenne zafer kazan- cDENİZ KARTALb filmi azmile 
dı.raıı büyük adamlar: her manii yıkan, her kasırgayı sus-

Dünyaya her gelenin bir ömür turan, insanları refaha, dünyayı 
devresi vardır. Herkes doğar, yaşar 1 sürat.e kavuşturan 'Du medeniyet 
ve ölil.r. Fakat bazı mesut insanlar kahramanının bayatını gözlerimizin 
-nırdır ki; bunlar yal,_. doğar ve önünde canlandıracağt için onu yal
ebediys yaşarlar. Bunların ismi nız bir zevk vasıtası olarak değil, 
dünyadan kalblere, tarihlere intikal büyüklere ve eserlerine duyulması 
eder. Onlar bütün milletlerin ruhun- lazım olan sayl'ı ve sevgi ile seyre
da; biıtıln dünyanın kalbinde saygı delim. 
..,e aeYgi ile saltanat sürerler. ____ K_o_n_f_&_r_a_n_S ___ _ 

Ba ebedi hayata mazhar olall wıe
.uclar medeniyet tarihinde de..-ir ya
ratan, ilme şeref, fenne zafer ka -
ır:an<lıran biiyük adamlardır. 

Beyoğlu Ha.lkevinden.: 
18/12/!!41 perşembe günü ııaat 18 

de Halkevimizin Tepeba~ındaki mer 
kez binasında Prof. Dr. Fahreddin 
Kerim Gökay tarafında• cRuhi ha
diseleu mcvzuunda mühim bir koTit-

Bunların en başında ölüme mey
dan okuyan Pastör. edebıyat diinya
a.ında tnkıl~p yaralan Zola; dün ya-

k t Ed"ıson ve n"ıha feranıı verilecektir. Konferanstan 71 nura avuş uran -
d · 1 d h" i ı bil sonra Halkevlmiz Triyoını mutad 7et enız eri e a!!ına es r e< en - I . 

yük mihendis cCoo Şow> celD1ekte-
1 

konserini verecektir. Herkea gele-
. · bilir. dir. • ............................................... . 
Ra dehalar bugiın aramız.da olma

dıkları ltalde dünyaya bıraktıkları 

eserlerle her asırda yaş.ar; her nea- \ • 
lin kalbinde yer alırlar. Enl'ÜStri muhasebesı 

hme kıymet Yeren büyük millet- Dilinıi.ze çeviren.: Hasan Erdınç 
ler. banlar hnkkın<la kitaplar yaza- 1. - Muhasebe kayıUıırınn istina-

ŞEHİR TİYATROSU 
İatiklil caddesi Komedi kıaıll 

Bu gece saat 20,30 da 

SAADET YUVASI 
~:ıt-• 

BÜRH.A..NEDD/N TEPSi 

TEMSiLLER/ 
Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında 

salı günü akşamı 

so.ooo LlRA 

Vodvil 3 perde 

Yazan: SENiYE TEPSİ 

EŞBER 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

ı 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 

1 • 

2 , 
4 

s 
f 

7 

10 

1--1...,,.....ı--t-=-ı 

Soldan sağa: 
ı işler. Ncfy edatı. 2.Törpülemek 

Üstadıizarn Abdülhak Hamid'in 

ıaheserf, 2 ncı perdesi. 

GİŞE AÇIKTIR 
3. İstanbulda bir pazar yerı . 4 1\Tü

••••••••••mm:mmm•••••i•iiiiiiiiiiiiiiiiılliiiiiiıiiiiıilsiiiır:ela::!+imtmmlieaıacwıHIBm••lll! kcmmel, Tersinden okursanız silmek, 

1 lst. Lv. Amirliğinden verilen Haricf Askeri Kıtaah llanlart 1 ten emir olur. 6. Mümkün olduğu ka· 
,. Hedigeliğinizin 

1 Halı:bul ve hoşa gitmesini arzu lj ı 
ederseniz bir 1 I 

~-~~~~~~~~~~~~-~~~-·~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~ da~ 6. ı~~kbal Mnbud~nin hansız_ 11 ·cası. 7. Nıda, Yaptım. 8. İçkı, iki 
/harf yanyann, Ter~i biT emirdir. Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltme} eri hizalarında yaı.ılı gün, saat ve mahaller

deki Askeri Satınalma Komisyonlarında yapılacaktıı. Taliplerin belli vakitlerden bir saat evvel 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri 

MOVADO· komisyonlarında görülür. 
CİNSİ 

croııoplan 1 

Koyun eti. 
Kes.ilmiıt aığır eti. 

Pırasa. 
Lahana. 
Ispanak. 
T aı dıvar inşan. M3. 

Terki ticaret 

\; 

Yeni Hal' de l 2 3 • l 2 4 numa· 
alı sergilerde iken terki ticaret 

ettim. Alacaklıların bir ay zar· 
fında müracaatlan ilan olunur. 

1 Musa Karaer 

'Türkiye kömür satış"' 
~ tevzi müessesesi J 

TRAKYA UMUMİ 
AJANLIGINDAN : 

Tralcyadaki Mülki, Askeri Müesseseler, Belediyeler, Fabri
kalar ve Müteahhitlerin Nazan Dikkatine: 

İhtiyacınız olan her cins maden köınürünün miktarının acele I 

lstanbul Kara Mustafapaşa Caddesi 
lktısat Han 5 num11raga bildirmesi rica olunur 

Bu mıntakaya ait bilcümle Kok ve Maden kömürlerinin 
stok mahalli İstanbul olmaytp Zongul<lak banası olduğun
dan aevkiyatın müracaat aıruile yapılacağı arzolunur. 

Telgraf adreai: AKCEN - İstanbul Tel. 43856 

Miktarı 
Kilo 

, 12,500 
174.000 

60,000 
60,000 
30,000 
10,000 

Tutan 
Lira 

Teminab 
Lira 

İhale giin, sa.at ve mahalli 

703.13 25/12/941 
83,520 5426 26/ 12 / 941 

6.000 450) 
6,600 495) 

15 
16 

Eskişehir 
İzmir Lv. a

mirliii 

4,800 350) 25/12/941 15.,30 Gelibolu. 
111.400 6750 25 / 12 / 941 16,30 Gelibolu. 
* * • ( 1545-10663) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında 
yazılı gün ve saatlerde l}alıkesir de Askeri Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin b elli vakitte komısyona gelmeleri. 

Mi.ktan Fiyatı T emina.ta İhale gün ve 
Cinci. Kilo kuruı Lira saati 

~~~~~~~~~~~ 

Burçak. 100,000 15 2250 20/ 12/941 11 
Zeytinyağı 20,000 100 3000 23/ 12 / 941 15 
Zeytinyağı 20,000 100 3000 23/ 12/941 16 

(1551-10669) .... 
243,000 kilo kaplıca açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi 23/ 

12 /941 ıalı günü aaat 1 5 de Jz mitte İstasyon otelindeki Askeri 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. T ahmın bedeli 1 7 ,000 li
ra, ilk teminatı 12 76 liradır. Taliplerin belli vakitte Komisyona 
gelmeleri. ı ( 1 5 5 3-1 069 1 ) 

" .. 
' ~ n. 000 krlo patates kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 20/ 12 / 941 cumartesi günü saat 10 da lzmitte İstasyon 
otelinde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 22,500 lira. ilk teminatı 1688 liradır. Taliplerin ihale sa
atinden bir saat eYVel kanuni vesikalarile teklif mektup4rını Ko. 
miıJyona vermeleri. ( 15 5 S - 1069 3) 

• 4' • 

Aşal:rı<fa yazılı mevadın pazarlıkla eksiltıneleri 18/12/941 ırfinii saat 
16 da ızmitt e Askeri Satınalma Ko mısyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakıLte Komısyona gelmeleri. 

Cinsi 

Bulgur. 
Odun kömürü. 
Zeytin :ya~ı. 

Miktarı 

Kit. 

'76,000 
100,000 
10,000 

Tutarı 

Lırtı 

18.750 
6,000 

10,000 

••• 

Ltra 

2812,50 

900 
1500 
(159~-10968) 

20,000 metre mendill ik haki hez pazarlıkla satın alınacaktır. Tah
min bedeli 17,000 lıra , kat'i tı>mina tı 2550 liradır. İhalesı 18112/941 
perş.enbe giıniı uat 11.15 de Anka rada M M. V. Hava Satınalma Ko
mısyonunda yapılacaktır. Talıpierın bellı vakıtte Komısyona ırı>lmelerL 

(1601-10970) . .,,. "' 

9. Ekmekle yenir. Yunanca ( yedl) 
rakamı. 10. Nida, Saçı hasta lider 
(iki kelime). 

Yufrarırlan aşağıya: 

1. Vücutteki de1i1'1er, Harf. 2. Ül
ke. Ay. 3. Bir işi yapma hakkını ha
iz olma. 4. Bir erk~k adı, Baygın 
değil. 5. Dudak. İlavenin tersi. 6. 

Yapan (iki hlime) 7 Bozl".tmlulclar. 
8. Talebe şapkası. Bir harfin okunu
şu 9. Hafif rüzgar. 10. Tersinden o
kuTsamz büyük bir Türk müverrihi
dir, Tersinden okunursa bir erkek is• 

1 

2 

3 

balledilmlı 

7 8 9 10 

,-,it;~ 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Pro&rram 
7.33 Müzik 
7 A6 Haberler 
8.00 Müzik 
8.l 6 Evin saati 
8.30 Mı.izik. 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13.30 Müzik. 

* 18.00 Program 

18.03 Orkestra 
18.50 Fasıl heyeti 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19.55 Türküler 
20.16 R. gazetesi 
20.46 Türkü 
21.00 Ziraat T. 
21.10 Türküler 
21.30 TEMSİL 
21.45 OrkPstra 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
22.55 Kapanıı. • 

rak lıatti filmler bazırlıyarak bu den te~bıt edilen malıyet fi-
dehiları biitün diinyaya tanıtmayı yatlarını, ı 
ıerefll bir vazife biliyorlar. 2. - Mnha~ebe harici te~blt cdi-

1033 ton buğday kırdırılacaktır Paınrlıkla ekdltnıesi 19/12/941 gU
nü saat 14 de İskenderunda Ask<>ri Satınulnıa Komisyonun•la yapıla• 
caktır. Tahmın bedeli 54,2:l2 !ıra 50 kuruş, ilk teminatı 40ıi7 !ıra 40 ku-

13!12/ 1941 MU AMELESi 

Lonrlra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 132.20 B\I hafta LA I.E'de göreceğimiz len maliyet fiyatlarını muhtasar -

cDFNİZ KARTA J,h filmi Okyanu- müfit bir şeklide mısallcrlle anlatan 
su buharla geçen ilk gcınıyı yaparak L. Batardon'un bu eseri Yüksek Ta-ı 
bugilnkü deniz saltanatının temelini lım Ye Terbiye Heyetince de incc
kuran l\Iühendis cCON ŞOW• nun lenmiş ve Ticaret Mektı-pleriııe da
mucadeie ve fcdakirlık dolu haya- hi tn5iycye şayan görülmüştür. 

e Vekaletinden: 

Siy~r etı hihu 
1 - Tahmin olunan umum bedeli 29200 liradan ibare 

7 3.000 kilo sığır etı kapalı zuf usul ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 22 / J. kanun/9 41 pazartesi gi.ınü s:-:;ıl 16 da 

İzmitte Tersane kapısındaki Komisyon l-inasında yapı!acn. tır . 

"Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 
teda v ·· ltlen kaldun.lması 

hakkında ilan 

3 - Muvakkat tem.natı 2 1 90 !ıra )lup şartnamesi 146 ku. 
ruı mukabilin.ie Komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye işt.r:ık edecek isteklilerin 2-490 sayılı kanu· 
nun istediği ticaret vesikalarını yukarıda yazılı teminatlarıle bır-

1 Hkte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
tam bir aaat evveline kac.ıar Komısyon başkanlıiın• vermeleıi. 

Eaki nıltel 6, 10 ve 20 paralıkların yerıne dantelli bir ktıruşluklarla 
bronz on paralıklar darp ve pıyıı.saya kifı miktarda çıkar1lmı1 oldutun
dan e.ski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30/fı/194::! tarihinden ıonra teda
"fiilden kaldlrılmuı kararlaıtırılmıştır ... 1ezkür ufak paralar 1 temmuz 
942 tarihınden itibarc-n artık teduül etm17ecei: ...e ba tarihten ltibııreo. 
ancak bir sene müddetle yalnız Malsan<lıklarile C. Merkeı. Bankuı 111-
be~eriae Ye C. MerkeJ: Bankaaı tube!\i olmı7an 7erlerde Zıraat Bankaıı 
ıubelerl tarafından kabul edilffillecelı:tir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanlann bunları Malsandık1arile 
C. Merkez Bankaııı ve Ziraat Banltaıı ıubelerine tebdil ettirmeleri 11111 
olunı.ı.r. (4129-0r.05) 

:De.vlet Demiry_ol ları · ilanları: 
Muhammen bedeli 9000 (dokıu bin) lırı ;;lan otomatik bizar tez

~ihı !5/12/ 1941 pcrşenbe rünü aaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Anlı:.-ada idare binasında satın alınacaktır. 

Ba işe girmek istiyealerin 676 (altı yüz yetmiı beı) liralık ma

•aldtat teminat ile kanunun tayla ett.iti veaikaları Ye teldi!lerini ayni 

eli• saat a.30 u kadar Komia1on Rei.slicine vermeleri li:ıımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme daireainden, Ha7. 

daı rıaiollda Te.ellilm ve Snk Şefllğindea dağıtılmaktadır. ( 10717) 

Deri ve Barsak 
Arttırma İlanı 

TUrk Hava Kurumu lstantul Vilayet Şubesinden: 
1[11rban Bayramında ıe,kili.tım ız tarafından toplanacak deri ve 

barıı.a..lclar par.arlık •Uretile ayrı ayrı arttırmaya konmuştur. 
l'f /12/1>4l çarşanba günü saat onda arttırılması yapılacak ve fi

yat auvafık görülürsl" ihale edilecektir. 

(10561) 
••• 

1000 metre m-vı entarll.k bez ahnacak 
KomL~yonda mevcut n unesı gıbı 1000 metre entarilik ma"f'i bez 

17 / ı. Kinun/941 çarşanba f ... nü sa al 14 de pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerın teklif edecek.~rı fıy atlara göre % li nisbeUndeltı kat'i 

teminatlarile belli gün ve saatte Kasım.papda buluaan Komısyonda har 
rar bulunmaları. ( 10965) 

• ••• 
40 kalem muhtelif ölçüde Llno 17om, • Galnnizll saç, pirinç memeli 

menteşe. bakır perçin çivısi, kırma lavmana mu!luğu, heleıonhı pıço!lu 

makka\l, pirinç levha, vida, cıvata maa saplama, pirınç tirb, İnırılız 
dışı klavuz, kar keçesi vesaırenın l 7 /12/941 çarşanba günü aut 1' 
de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma Komlsyonunda pa
zarlığı 7apılacaktır. İsteklilerın bel 11 gün Ye saatte mezkür Komisyona 
müracaatları ilan olunur. ( 10866) 

••• 
GO adet su damacanasının 16/ 12/941 salı günti ıaat 11,30 da Ka

ırmpaı,ada bulunan Deniz LeYazım Satınalma Komısyonunda pazarlığı 

yapılacaktır. 

İsteklilerin belli yün Ye aaatte me21kur Komisyona mftracaatları 

Uan olunıır. (11021) 

••• 
Kuru fasulya ahnacak 

ı. - 12/12/941 tarihındeki kapalı zarf eksiltmesine talip çılcroadl'

tındaa 60.000 kilo kuru faııulya 19/ 12/941 cuma günü ıaat 14 de pa. 
ı:arhlcla alınacaktır. 

2. - Beher kilosunun tahmin edilen l>Meli c27> kurut •e ilk te. 
m1natı cl012> lira c50> kuruı olup tartnameıi her gün Komisyondan 
alınabilir. 

a. - Şartname .... niimunesini görmek İSteyenJerfn ber gÜO Ye pa
zarlığa iştiril.k edeceklerin de belU rün n saatte ltasımpa~ada bulunan 
Komisyona müracaaUarı. ( 11022) 

ruştur. Taliplerın belit vakıtte Kom ısvona gelmeleri. (1609-10978) 

• • • 
1950 ton odun alınacaktır Knp nlı za ı fla <>l<siltmesi 5/11942 pazar

tesi g-iinü sut 16 de M ııglarla A~k eri Sa•ınalnıa Koınısyonunda yapı

lacaktır. Tahmin bedelı 2!l.251) lıra. ılk temınli.tı 21 94 lıraılır. Taliple· 
ılıalc saatındcn bır s:ınt 

1 
( IG11-110:ı5 l 

,,. ~ . rın kununi vesikalarile teklıf mek tuplannı 
eYveJ Komisyona vermeleri. 

l\ladrid 100 Pezeta 12.89 
Stokho. 100 hv.Kr. 30.98 

ESHAM VE TAHVİLAT_ 
MUAMELE 

E-ı1vdki Bugıin 

İkr:ımİyC!Ji % 5. 9:i8 20.30 -.
İkrami •li 0/o 5, 933 

· j Eı~nrıi 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlı )da ekslltmcleri 8/1/942 gılııii Jsken-

21.85 -.
-.- 19.75 

1!).80 -. 1 
Sivas-Eı zururn 1 

derunda Askeri Satınalma Komisyonuncıla yapılacaktır. Talıpleıin bellı 
Sivas Eızurum 2-7 

Yakıtte Komisyona relmelerı 1 
ıl/ ı. frırt Tııt.an Teminatı o/•7, 1941 Demiryohı 1 !!:l.70 -.-

% 2, 1932 -.- -.-

~l::· fuulye. 12:~:0 2~,;:o ~ı~·; ·ı .Anad~luveD;miryolu -.- -.-

Nohud. 60,000 12,000 900 Türk Borcu Tranı 2 -.- -.-
(16ta-11037) İş Bnr,\.ası nama -.- -.----------------------- ı Mcrkl'z Bankası 134.25 -.-

,,- K ÜŞ T Ü Y Ü N D E N -, _:a;k değirmenleri -.- -.-

YASTII., YORGAN. YATAK kullanmak heıw keseaiıe ~e hem de lll?_OrS& harici aibnti;tTfl 
sıhhatinı~e 

faydalıdır. 
Bir kuştüyü yastık 1 liradır 

' Yastık, yorraulan da ,pek ucuzdur. Adres : fstanbul Çakmakçılar, 
Sandalyacılar ııokak, Omer Bali oklu Kuş Tüyü falmıc.ası. Tel: 230::!7 

M. M. V. Deniz Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Beher metreııinlıı tahmin edilen bedeli 170 kuruş olan 34000 motre 
baki ışbaşılık kumaıırı paurhk eksiltmesi 16/12/941 tarihıne rastlı -
7an aalı eünii aut clh de An.it.arada M. M. V. binasındaki Komisyo
numuzda icrr. edileeektlr. 

289 kurut mukabilinde şartna meııini almalı: isteyenlerin her gün 
n eksiltmeye rirmelı: isteyenlerin de 8280 liralık lı:at'i temJnat Ye ka
nuni belgelerile birlikte belU gün Ye ıaatte Komiııyona müracaatla,rı. 

(10949) (9276) 

Büyük Halkalıdaki Askeri 
Satınalma Komisyonundan : 

t. - Ciheti askeriye ihtiyacı için pazal'lıkla 250 ton odun alına. 

caktır. 

2. - Pazarlığı 17/12/!J41 çarşllnba günü saat 15 de Büyük Halkalı 
köyündeki Askeri Satınalma !:oınb yonuncla } apılac:.ıktır. 

3. - 250 ton odunun beher kil osu için tahmin edilen fiyat ilı:l ku-

Reşadiye 

Kalın Beşibirlik 

27 Lira 40 ıı::.,. 
127 > 60 • 

Nüshası (5) Kuruttur 

1 . . 1 Ttirkitf • B a.rlf 
/< bone Şeraıb~ fçin 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ..•••••••.• 750 > 1'50 • 
Üç aylık . . . . ••• . •••• .wo , soo • 
Bir aylık ............ 150 > 7oktur. 

Birincikioun ı Pazarteal 

Gün: 349 15 
US/ 
Ruınt 

lcl klaua 
2 

Kaş ımlS · 

Valdtla Ezantl Vuatl 
) DS. D. -----------

GüaOf lY•rınki) 

ötı~ 
lld..,Jl 
Alqa.ıa 
Yatsı 

1maa1' (YarıQ1dl 

·12 38 ,7 1' 
ı7 '.IS 12 09 
ı) 48.' 2, 
.:l OJ 16 4l 
Ji 39 ı8 :.lO 
12 50 5 ı2 

Taltplerin arttıraa için mezkür gün Ye ıaatte Cağaloğlundaki 1ube 
nıerk-1.ae Ye şartnameyi görm!'k için de ıube merkezine ve İstanbul 
vilirett dahillndeld Hava Kurumı.ı. şubelerine müracaat etmele.rL 

(106621 

l - 60 kilo kuru bira mayası pazarlıkla satın alınacaktır. ru, olup muvakkat teminatı 375 liradır. SRhibi: z. T. EBÜZZIYA 
2 - Pazarlık. 23/12/941 sah ıunü aııat 10.4'0 da Kabataşta Len- ı 4. - bt~klilcr belli ın~n ve sna tinde Büy~k Halkalıdaki Askeri sa.- Neşriyat Müdürü: C. BABAN 

zım şubesinde müte~eklcil AJım 1'o:mıııyonund.a yapılacaktır. (11031) • tınalına Komısyonuna gelmeleri ilin olunur. (10955) Basıldıiı yer: Matbaa.i EBÜZZlYA 

Salih Necati : Eczahane si Bahçekapıda Yakdhan karsısında sekerci . Raci Bek~ · sokağı basıadldır. Basku yerde subesi yoktur. 


