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Aylık renkli mecmua 
Ne/~ bir magııM 

1ıa.li1uü çıktı. 

Bir çok tanınmış muharrirlerin 

yıu;ılannı zevkle okuyacaksınız. 

MUSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Tdı.Tasviriefklr,btanbul 

Perşembe 18 Birinciklnun 1941 
1 

Daima gapıla~ak bir işe, ilmit 
edilecek bir şeye malik bir adam 
mahrumiyet içinde 
bedbaht olmaz I 

ycşasa da 

• • • 
(Şerbt Z nci •hi!e.ı.dı) 
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Ü R K -R u M E H 1 Bİ MA~VA 

f 

·c ret anlaşması 
/ki ay müddetle 

uzatılıyor 
Ankara, 17 (Telefonla) - Bugün 

Büyi.:k :Millet Meclisi toplanır top
lanmaz kürsüye gelen Ticaret Vekill 
ttümtaz Ökmen: 

., 

cEfendim, dedi, gelen evrak ara-

EK 
u 
Buğdayı koruma 

kaldırılaca • • 
vergısı 

'tlda Milli Korunma Kanununun 
tadillne ait Hükumetin bir liıyihai 
kanuniycsi vardır. Her sene Meclisi 
Ali, işinin müstnceliyetini nazarı 
itibara alarak bilhassa bu seneki 
müsaceliyete binaen :Muvakkat En
cümende bunun müzakeresini tasvip 

Malakada Japonlann asker çı kardıklari mevkileri ve taarruz istikametlerini gösterir harita • 

Ankara, 17 ( A.A.) - H ükfunetçe buğd•y fiyatlarının 
arttırılması dolayısile ekmek fiyatlannın bu nisbette yükselmesi
ne mitni olacak tedbirler alınmış olduğunu evvelki günkü neşriy 
t\mızda bildinniştik. Haber aldığımıza göre bu tedbirler cümle· 
sinden olmak üzere buğday ve çavdar unlarından alınmakta olan 
buğdayı koruma vergisinin ke.ld ınlmasına hükumetçe karar veril 
miş ve bu maksatla Büyük Mili et Meclisine bir kanun tekl:f 
olunmu,tur. Bu kanun Meclisçe kabulü halinde ekmek fiyntlan· 
nın herhalde kaldınlan verginin tesiri derecesinde ucuzlayacağı 
anlatılıyor. 

etmektedir. 

' cTensip buyurursanız, Riyasetçe 
havale olunan Adliye, Bütçe, .Mali
ye İktısat Encü~enlerinden seçilen 
üç~r veya beşer azadan müteşekkil 
bir :;\fuhtelıt Encümende müzakere
sine kamr vermenizi istirham ede
rim.> 

1 .,. H b 1 . r ' 
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Japon 
harp Haberleri 

( Afrika muharebeD 

lngilizler 
ilerliyorlar Uünkü Meclis toplantısında izal, 

veren Vekillerden Fuat Ağralı (Devamı ıa,hife ı, sütun 8 <U) 

Hong-Kong'da 
vaziyet nazik 

Kedah 'da şiddetli 
çarpışmalar oluyor 

"Şimdi 

metrutahn 
zamanı mı?" 

Almanlara göre: Filipinlerde 

T asarruf Haftası münasebetİ· 
lc bu sütunlarda çıkan ya• 

zıda, tasarrufun bir taraflı değil, 
iki taraflı olması, yani yalnız hal
ka inb:Sar etmiycrek devlet dai· 
reletinin de tasarrufa riayet et· 
meleri lazım geldiği söylenmitti. 

Çok yerinde olan bu dütünce 
ve dileğin, l\lcclisin harimine de 
eksettiğini ve Meclis kürsüsünden I 
Ziya Gevher Beyin gür bir ıesle: 
«Simdi mcfrUJatın zamanı mı?» 
d~diğini memnuniyetle gördük. 

Ceph~ tashih 
ediliyor 

Rudara gör•: ------
Kalinin de 

alındı • 
gerı 

değitiklik yok 

Singapur, 17 (A.A.) - Ce· 
nubi Kedah'ta takriben Muda 
Oı'!h~ üzerinde çarpıtımalar de
V'8m etmektedir. Japonlar büyük 
bir şiddetle taarruza qevam et· 
mişler ve bu tabiye şekli kendi
lerine ağır zayiata mal olmuştur, 
Kedah'a yeni takviye kıt'alan 
gönderilmiştir. Bunlarla Japon 
makineli kuvvetlerini durdurma
nın kabil olacağı söylenmektedir. 

BEllLIN, 17 (A.A.) Borneo' da kuvvetlerimiz Miri 
Alman orduları Başkuınandanlı - ve Beria petrol sahalarının bütün 

Tasarruf isine Meclisin de bu 
ıuretle ebe~iyet Termiye bat· 
lP.ması ve azanın lüzumsuz ve 
nıevsimsiı. masraflar üzerinde has 
ıııs davranarak o masraflan ih· 
tiyu eden daireleri tenkit eyle· 
rrıderi çok yerinde ve faydalıdır: 

ğının tebliği: tesislerini tahrip ettikten sonra 
Şark ctphesinin muhtelif kesim - evvelce çekilmi~lerdi. 

Ziya Gevher Bey a .. kadnşımı· 
ıtın itiraz ettiği mefruşat masraft 
1~ bin lira imif. Yeni yapılacak 
b ·r binanın m~fru~h için topu 
on bin lira aynlmış olmasının çok 
görülmemesi lazım geldieini id· 
d'a edenfar var. Adi %amanlarda 
olsaydık, yeni bir daire için on 
b"n liralık mefruşat belki çok ol· 
nııyabilirdi. Fakat içinde bulun· 
duğumu:ı: bu zamanda biz de Ziya 
Gevherle beraber kayıtsız ve 
fm'tıız o.Şimdi mefruşatın zamanı 
mı?» demekte tereddüt etmiyo· 

lerindc kış ayları 1ç1ıııie taarruz ha- Hong-Kong cephesine ait az 
reketlerinden mevzı harbine geçer- haber vardır. Japon topçusu ve 
ken cephenin icap eden ıslah ve kı- tayyareleri adayı bombalamıya 
saltnıa hareketleri tesbıt edilen bir devam ediyorlar. Bununla bera
plan muclbince yapılmaktadır. ber Jııponların hii<:uma hazırlan-

ruz. • 
Biıbusus, ki bu zamanda on bin 

liralık mefrupt demek, hakikaıt
te iki bin liralık mefruşat demek· 
tir. Çünkü zaruri hacetlere nark 
koyan hükumet mefrutat gibi, 
İpekli kumatlar 've boyunbağları 
gibi zinet efyalanna bir fiyat teı· 
bitine lüzum görme mittir, esasen 
buna imkan da yoktur. O cihetle 
zinet ejyalannın f İyatlan ala.bil· 
diğine arlmıthr. Mefrutat pıya· 
saıında tıatkikat yaptığunız yok 
ama öyle tahmin ediyoruz, ki iki 
lene evvel meseli 25 liraya alı· 
nan bir koltuk bugün belki sek
aen doksan liraya satılmaktadır. 
lşte bu itibarla da, hatta belki 
bir daire için de, yeni mefrutal 
almıya kalkıtmak bile bile aldan
mak ve binaenaleyh tasarrufa ta· 
ban tabana zıd hareket etmek de· 

mektir. 
En zaruri ihtiyaçlarımızın fi

ya!lannı bile her gün biraz daha 
nrttırmak mecburiyetinde bu!u~
du..~muz bu zMDanda, resmı lf' 
1 . • l h • hayatı· er•mızde o sun, ususı 
nuzdn olsun, her türlü masrafla· 
rımızdan mümkün olduğu kadar 
kısmak bir vatan vazifesi ehem· 
rniyetini almıştır. Tasarruf Kuru· 
mu :ıun kö~ebaşlanna astığı bez· 
lerin üzerine büyük harflerle ya· 
zılmış öğütlerin, 'Vecizelerin, ihti
k8.rlann ve tavsiyelerin bir ma
nası ve bir hükmü olmak için, 
h alk her tarııfta, her yerde, göz· 
le derhal görülecek, el ile tutula
~k derecede tasarrufa riayet e· 
C:iildiğine Ş'-'hit olmalıdır. Bir fiili 
nürnune, bin kavli nasihatten 

Yektir. Sözleri en ziyade müessir 

Alman hava kuvvetleri Don böl. dıklarını gösteren bir emare yok 
gesinde ve Şark cephesının merkez tur. Çin kuvvetlerinin Japon ge
keslmlnde mühim savaş ve av teş- rilerine yaptıklnn tazyik Japon 
kıllerile Sovyet kıtalarına kar~ı ta-ı baskısını hafifletmiye muvaffak 
arruzlarınn devam etmiştir. Duşma- olmuş görünmemektedir. Ünited 

(Deı·amı sahife 8, sutım f de) (D61Jamı ıahife 8, ıiitıın 4 dtJ) 

- = b 

Askeri Vaziyet 

Uzakşarkta harp 
Japong~ deniz üstünlüğünü 

temın edebilecek mi? 
Yazan: General Ali Ihsan Si.his 

BSKl ORDU KWJANDANLARINDAN 

O 
'ki gündenberi Uzakşarkt.a de· 'troyer. 113 denizaltı. Bnnlardan ne 

n 
1 

• h rp Japon donan. (Devcımı ıaJıi/• .t, ~tun 6 dı) 
vam ecen a ı 

bl üstünlük temin etmiş ı~i- ı 
masına r if"k d . . . U k arkta ve P:ıs ı cnı-
hıdı r. za ş 

ı 'llz ve Amerikan filoları-zinde ngı . 
1 a karşı bir mevcudıyet 

nın Jnpon ar 
1 · Japonların denızaşırı göstermeme en 1 

k kıederek Manila ve S nga-
as er na . k . bava üslerıni zapt<?tme pur denız ve 
- b nların yakınlarına ıısker çı
uzere u b üstünlüğün göze 
kannııı olmaları u 

d Jillerldir Japonların hava 
çakrplan ·ı e İngiliz ~e Aınerlkan harp 
a ın arı e . . 

·1 • ka...,ı hususıle en yenı mu 
gemı erıne • .. • fi 
harebc gemilerini bntı~ınnk sure ı .e. 
kazandıkları muvaffakıyetler bilyük 
tiir. Bunlara doyanarnk denizaşırı 
yerlere ~apoııyanın yaptığı asker t· 
racı elbette Amerik:ıdnn dyade n-

iıte . du-.,ündürmektedir; Britan_ g reyı , . 
ııdasına karşı da buna benzer ıh. 

ya h eketlerfnin vapılab'lmc>sl en-raç ar . 1 
. . iden uyanmıştır. Bunun a 

dışes~ ye~zaksarktnki Japonya, Av
bcra er . diğ' Mihver devletlerine 
rupadakı er H' 

h ··sait vaziyettedir; ın- ı 
göre da a mu . li bu vaziyeti 
diçini ve Siyamın ışgn . 
her husuta iyileştirmiştir. · 

K. v, t üzeı inde Amerika ve İngll-
agı k' Japon 

tere donnnmalarınm ye ·unu, B 
donanmasına adetçe (lstüııdü~. du 

B. 1 ·ik Anıerıka o harpten evvel, ır eş 

hal·p ,,.emllerindcn mü· 
ııanması ~u ,., 
ıekkcp idi: 

Bunlar hem torpil 
taşıyor hem de 
icabında kendileri 
torpil vazifesi 
görüyorlarmış 
VAŞİNGTON, 17 (A.A.) 

Japonlann Pearl Harbour'a 
kartı yapılan Japon taarruzu es. 
naıında diişına.nın kullandığı iki 
kişilik denizaltı gcmllerl bak.kın
da Birleşik Devletler Bahriye 

il 
N~areti bilbaaaa fU izahatı ver
mıştlr: 

(Deva.mı •ahi/• ı, ritm& ı de) 

\. .1 

Amiral Sbimada 

Italyada 
hoşnutsuzluk 

Düşman 550 
uçak kaybetti 

Filipinde Amer;kan 
harp kudreti kırıldı 

Malezyada 
İngilizler çekiliyor 

TOKYO, 17 (A.A.) 
Bahriye Nazın Amiral Shimada, 

Japon Diyet ?ıkcllsin<\e Japon kuv
vcUerinln Havay, Walfo, Midway a.
dalarile Filiplnlere ve Malezyaya 
karşı yaptığı hareketlere ait izahat 
vermiştir. 

Amiral şunlnrı söylenıiştlr: 
c- Muharebenin baş.!adığı giln 

Pearl Harbour'a yapılan taarruzda 
Am<ırlkalılann üç muharebe gemi
•lnl batırmışlar, birini hasara uğrat 
mışlar, dört kruvazöre de tehlikeli 
isabeUerde bulunmuşlardır. O gOn 
limanda 8 saffıharp gemisi ve diğer 
b!lyük deniz birllkleri bulunuyordu. 
Honolulu civarında da muhtemel o
lJrak bir tan·are gemisi batırılmııı

tır. Bu suretle Büyük Okyanusta 
(Dııı·amı sahife 3, rittun ı de) 

• 

Yugoslav Kralı Pier 

Yugoslav 
Kralının 

nutku 
····•·•· ········ 
Yugôılavlaı ın, Sırplar:n, 
Hırvatların Kralıyım 11e 

öyle kalacağım 
• •••••••••••••••••••••• 

Londra, 17 (A.A.) - Yu· 
goslav Kralı Pierre, bu akşam bu
rada beyanatta bulunarak czcüm 
le demiştir ki: 

c- Milletim,·her gün yığınlar 
(Devamı sahife 8, sütun 6 <U) 

A 

İtalyanlar dün 800 
esir aldılar 

KAHiRE, 17 (A.A.) 
f n~liz Ortaşark umumi kararga

hının t<?bllği: 

Son 24 . sant içinde hükUm süren 
fena JJavalar ve büyük kum fırtına
ları baelıca kuvvetlerimizin Gnza
la'nın cenubu garbisine doğru iler
lemelerini ve bu bolgenin gnrbmdıı 

faaliyette bulunan zırhlı kuvvetlc
rimızln !aalıyet ni muvakkaten ya
vaşlatmıştır. 

Bu gayri müsait şnrtlnra rağmen 
her taraftc. taeyikimizi ıdanıe ett1k 
ve bn:ı:ı tcrakkller elde ettık. 

Tobruk'un garp bl5lgesinde ) eni
den Almanlar ve İtalyanlar tarafın
dan terkedilen kırk kadar top ve hır 
kaç tank topu ele geçirilml.şt.lr. 

ALMAN TEBLlô/ 
Bertin, 17 (A.A.) - Alman teb

liği : 
Şımali Afrikada Tobruk'un fRl'• 

(D~vamA ıa,hif• 8, wutun 4 de) 

Arttırmak iç ·n lıükfi.met 
Ankara, (Radyo gazetesi) - Ro

madan &elen bir habere &orı yenı. 

den 500 mılyon lireUık kiiıt para 
bastırılmasına karar verılmıotır.

1 İtalyada kömür durumu da fenadır. 
Halk gıda maddeleri buıuaunda sı

kıntıya uğramaktadır. Bilhassa ce-

1 nupta ve Sicilyada meınnunıyetsiz
lik artmaktadır. 

kökten tedbirler alıyor 
--------------

Ankara, 17 (Telefonla) - Hükumetin 

zirai iıtihsali arttırmak için cezri kararlar al

mak üzere bulunduğu · ve bu hususta Büyük 

Millet Meclisinden salahiyetler istiyeceği an

laşılmaktadır. Bu kararları ~u suretle hulasa 

edebiliriz: 

Düşünül-.:n tedbirler meyanında başta 

köylüyü istihsale t~,vik etmek için mahsul 

fiyatlarını arttırmak gelmektedir. Bu tedbir

ler mevkii icraya konmak üzeredir. 

·I 
1 

1 

1 

iCABINDA MECBURİ EKiM 
MÜKELLEFİYETİ l ESİS ETMEK 

Hükfunet, bı.ndan bafka eldeki zir&İ ilet ve vasıtalan 

gerek kıf, gerek yaz ve gerek baharda teşkilatlandırarıık ve 

icabında zaman, mekan ve memleketin müdafaa ihtiyacına 

halel vermiyecek tek!lde ordu vasıta ve yardımından da İs· 

tifade ebnİye we icabında zirai mükellefiydi tatbik etmiye 

karar vereceği anlaşılmaktadır. 

LÜZUM GÖRÜLDÜGÜ TAKDİRDE 
BAZI MADDELERE EL KONACAK 

Yeni mahsul senesine kadıır hükfımetin diledfği ve lü

zwn gördüğü takdirde bazı maddelerin istihle.kini de tahdit 

etmesi )ihtimal dahilindedir. Bu tedbirlerden h&Jka hükumet 

halkın ve milli müdafaanın ihtiyacı olan her nevi maddeleri 

ve yarduncı malzemeyi, değer fiyatını vermek ,artile, elkoy. 

mıya ve münasip gördüğü tarzda bunlan satmıya ve ihtiyacı 

olanlara karsız dağıtmıya saliıh'yctli bu)unacakbr. 

VURGUNCULUK İŞLERi E KARŞI 
YENİ SELAHIYETLER ALINACAK 
• ihtikar suçlıdarı yeni bir tekle göre 250 liradan 10,000 

T ASVf Ri EFKAR 
17 zırhlı (muharebe gemisi), 7 

·· 172 ae ı 1 tayyaı e gemisi, 37 kruvazor, 
Hong-Kong tehrinin ve limanının umum i manzuası 

liyaraya ve üç aydan bir seneye kı:ıdar cezabndınlacakl:ırı gi· 
b i el kon n maddelerin de müsaderelerini temin ve lüzum 
gördü~ takdirde icap eden yerlerde taharriyat yapabilmesi 
için hükfımetin ıalihiyetler islİycceği anlatılmaktadır. ( B.B.) 

( DtJı.ıaıı ı aalıife 8, suııın ı de) 
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SiYASi VAZIVET 

Tefrika:t43-3&Yazan:KANDEMIR 
• il •••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 

Murat Han ağırca yaralandığı halde cenkten 
dönmemi,, Rusların peflne dUfmU,tU. 

Hükumet yeni 
tedbirler alacak 

y eni hupte iki tarafın da e-

1918 de Moskova =-E.=s:~ bu bikimiyeti kazanan taraf ale-o 
lummn harbi timdiden bilkune 
kÜanm1t olur. 

Bir iki Çlll'pışrnadnn sonra bütün ı elinden silahı alarak cenk edecekti. 
meml_~kct enerme geçecek, ond~n son Bir kısmının -~a elinde balta, kılıç, 
ra Turkmen obalarının herşeyı, k.ı:t- ı;opa vardı. Oyleyken Rusun yine 
larımızın boyunlarındaki altınlardan ödü kopuyordu. Derken Ruslar ya. 
dedclerımlziıı namaz seccadelerine naştılar, kaleyi muhasaraya ba~la
kadar herşeyi denk denk, sandık san dılar. Dengiltepe kalesine gelirken, 
dık Petersburgdaki evlerine tatıruı.- yandaki bir lı:üçülı: latihkim1 ku~.a
caktı. Ve Çardan, ııunulacak koca hır tıp almak ieUyen General T:irseviç 
ülke, milyonlarla babıtsız esir içın ftrkasmı Gftlbatır ismindeki kahra. 
nişanlar, rütbeler alınacaktı. Ruslar man, arkada~larlle beraber perışan 
i~t'.? bu key:fle, biz1mkilerın mıida- 1 ettı. Crl!neral de orada can verdi. Bıı 
faaya karar verdikleri Dengiltepe hal karşı~ında Ruslar yine fqırJı
kalesini sarmı~lardı. O taı·ıhı bız hiç lar. sarsıldılar ve sayısız toplarını 
unut~_aylZ, 1878 yılının 28 ağusto- durmadan ışlettiler. Bizde de top ol
su ... Oylesine bir <>avaş ulmu~ ki, bir saydı, onları susturmak jşten bile de 
saat içind" P.us askennin yansından ğ-ildi. Fakat yoktu Paşam... İşte 
pek ç~ğu kanlar . i~iı .d~ serilmış kaL j ş1mdikı gibi ylne belimizi ailimnzlık 
mış, ustyanı perışan bır surette kaç bilhassa top!luzluk büküyordu. Nere
mıya koyulmuş. Bizimkilere kuman- den bulup ta getirebiliı elik. Kim bi
da eden !lfurat Han nğırca yaralan- ıe yol vertrdi ki? Ama, yıne şimdiki 
dır, .. ha'de cenkten dönmemiş, yine gibi bu bal blz.i yıldırmıyordu. P..ns
askerin önünde Ruslann peşıne dili>- tarın gürleyen toplanna, yağan gfıl
milştü. Nihayet Paşam, Ruslar ue.. lelerine karşı, bizimkiler hele gece.. 
1eri var, neleri yok hepsınl er mey- teri eteklerini bellerine dolıyarak, 
danında bııakmış ve bır giin içinde kollannı sıvıyarak, yalınayak (Al
ortadan yok olmuşlardı. \ah Allah!.) diye bağırarak are1an-

Ruslar Lu acıyı unutmadılar.Sade Jar gibi salduıyorlar ve lı:ılıç1annı 
intikam almak değil, hötün Tür.lciıı- callıya.rak, Rwıun anaııından emdiğl 
tanı almak istiyorlardı. Koe.koca Rus .ttdii burnundan getiriyorlardı. Bu 
ya (bir avuç Türkün) karşısında na arada on dört, on beş yaoıındakf TfiTk 
sıl iciı kalabillr, diye kendilerini 7!_ ÇOCllltlan da babalarının, ağab~ le
}'orlardı. Tam öe eene ~li gün. rinin 7anında cenge giriyorlar, bü
dü7Jfi çalrıtılar, hazırlandılar n yiiltler lrtlıç aal.larken, onlar da ırilib 
1880 de tekrar üstümüze geldiler. " ınfibimmat topluyorlardı. Nihayet 
(Baıni) yi karargah yap~lardı. bir rftn bisimkı1er de büyük bir ta
Bmaya bir mil7on puttan fazla azık vrm yapmıflardı. Ruslardan alınan 
n dnğlar gibi mühimmat yığmışlar Uliblarla Te mllhtmmatla teçbb e
dı. Üç sene içınde her tarafa aynca dilen Ti.kına Serdarın lı:umandasm-
depolar kurmuşlar, hdhkimlar, dakt d6rt bin yitit, ut cenahta bu-
kaleler yapmışlardı. hman Geoeral X:orapatkin kvnetle. 

Bir yandan da Kızılsudan ~eri- riııe aaldırmıı, bunlan ~ yaT!'Ullu 
)ere doğru demiryolu uzatnırya baş- gibi datrtmıt. ellerillden bayrakla
Jamışlardı. Karınca sürüleri gibi nna •arıncaya kadar her fe}'lerini 
Rus aske..-leri Rusyanın her yanın. almlştı. Bu aırada Peter~burgdan 
dan Ü'3tfirııil2e akıyordu. Bizim de bunlara «elen telgraflardan birkaçı 
hazırlığımız nrdı. Fakat dört bir da ele ~çmişti. Petersburg boyuna 
tarafı lı:apah, AUahtan bqka isti- tekdir ediyor, asmaktan kesmekten 
11adgahı olmıyan insanlann hazırlı- bahsederek bu 1şi bir an evvel bltir
b . Rıunınkine nisbet ecUli:rse . rıe meJertni emrEdiyordu. Ele geçen 
ol.abilircil? Bızim Dengiltepe kak!sın_ · binbaşı rutbesinde bir esir btzlm 
de topu topa blı bakır top lle ıki Serdara şöyle demiştı: (Benl yaka-
Ed i zemberek topundan ve 30 bin 

askerden başka bir ~Y yokhı. Fakat ladığını.za çok iyi oldu. Zira canımı 
bu askerin ancak beş bın kadarının kurtardınız. Böyle olmasaydı, zaten 
elinde - o da hep köhne - tüfekln memlek~te dönmeğe yüzüm kalmıy'lı-
vardı. tl"t tarafı şehib olacaldarm caktı. ( Demm1 var> 

r.ınKSiM SİHEMftSIHDft• 
Yann matinele den itibaren: 

Ankaradan alınan haberlere 
gÖTe, bal1mnmn beJli ba,la gıda 
maddelerine o1ao ihtiyacını tan
zim ve gıda maddeleri sarfiya
tında israfın önüne geçmek üze
re yapılan tetkikler sona ermek 
üzeredir. 

Bu maddelerde istihlaki tah
dit edici tedbirlere dair hkralar 
da mevcuttur. 

tlk olarak ekmek meaeleşi ele 
alınmış ve tevzii İçin kararlar ve
rilmiştir. Bu meyanda ekmeğin 
itçi ve çihçilere fazla miktarda 
verilmeBi de kararlaştınlmıştn. 

Yağlı maddelerin de fiyatlan 
yakında tesbit edilec<;k, hububa
tın ihmal edilerek fazla miktar
da yağlı maddelerin ekimine mü
ı:ıaad'! edilmiyecektir. 

Ekmeklik hububat yeti!1tiren 
toprağın başka maddeler istihscı
line tahsis olunması zararlı gö
rüldüğünden kararlar alınacağı 
anlaşılıyor. 

Lokantalar 
Lühe boykot etmek için alı· 

nan tedbirler arasında lok:ınta· 
larda verilen yemek çeşitleri a
zaltılacak, bunlar umumiyetle 
dört çeşit olup, her çeşitten en 
çok üç yemek yapılabilecektir. 
Çeşitler şunlardan ibarettir: 

Et yemekleri, ıebze yemekleri, 
tal'lı ve hamur yemekleri. çorba
lar. 

Tutum 
haftası 

Diin Yikuk Ticaret 
ve iktisat Mektebinde 
bir toplantı gapıldı. 

---
Kont Mirbach'ın katli tafsilatı 
ve Çar ile Çariçenin öldürülmesi ---9 temmuz - Alman sefiri Kont kümet, Sovyetler lcra Heyetine bll-

Mirbah'ı katleden iki kitinin, as Galip Kemali Söylemezoğlu dfrmiştir. Dün neşrolunan bir ka. 
evvele Moskovada çıkan lkinci ihtı.. ramame: llaktuı Çar ile Haned&uı 
lal hareketi mürettep ve masnunla- f toı1 U ıea· d · · ı ı ı 191~17 de :Rosao - Türk t1rketi mpara s ın e !Slm er yazı ı 
nnı muhakeme etmek üzere ...... kkül R f ad .... ·ı '·"-

""9" ikincı reıaı olaralı: Moskovada bnJun omano ını -ıyaıı aı e er ...... ı. 
eden fevkalade mahkeme azasından n R d ....._, mJ k tı dugum yıllarda, sıkı temuta bulun- ın usya a ve ecn'IOVJ me e e er-
olup, muhalif fırbya mensup Bloum dekı b"'t ·• ı-k val k doğum Tıcaretı Harıciye Komıaer- u un eın a ' em ve nu u-
kine CBhımkin) ile Andreef isminde dunun R""Ya c~ h i eti n liilnde bir böytieek kaJem odasına .... um ur Y amma 
tkı şahıs oldnğıı tahakk'lk etınlftn. hır memanıııımla birlikte gırdiğim rndaadere oluntiuğunu ilin eylemi.f.. 
Maznunlar arasında bulunan Avus- tir Petersbor d ak· me aırada, uzun aaçh. alvrı sakallı, ga- · g a m ım veya v-
turya üserasından ve Mirbah'ın A- yet aolıık benızll _adeta İaa'nın tas- kuf Grandüklerden birkaçının mu-
vusturyada kalıruı akrabasından blr vtrlennı andırao _ poturlu bir ıabıs halifler tarafından kaçırıldığı iddia 
yüzbaşı, Mirbah'ın kendisine vuku nazarı dikkatlmı celbetmıı ve 

0 
olunmaktadır. 

bulan müracaatı üzerine Alınan l\C- A M k d 150 b"t adam da hem görünce ideta ırkinir ynı gece os ova a, za ı 

firinin Hariciye Komiseri nezdinde bır vazıyet almışb. Çıktıktan sonra kurıuna diıllmişt.ir. Köylerdeki sa_ 
yaptığı teşebbüsatı vesile ittihaz e- yanımdakine c:.Bu adam acaba kım- bık Jandarma zabitlerının de peyder
den katiller, mahkeme reisi tarafın. dirb diye sordum. cK~nt 1ıllrbahın 1 pey tevkif ve itlaf edilmekte olduk
dan sefire izahat vermek bahane.si- katili Bloumkıııe'dır. Şimdı tam..: ı ları da ışıtilmiştır. Hükumetin na
le bir otomobile binerek - hiçbir Ru. men ıBolşevık olarak 200 ruble ma- şırı efkarı Izvestıa gazetesi, Ekate
sun giremediği _ sefarete gelmişler a,ıa burada mıistahdemdir. Diğer 1 rlnbourg ıehrıne Çeklerin gelmesi 
ve sebebi zıyaretlerini anlatınca ta- arkadaşı Andreef! birkaç sene ev- tbtımaline mebni, mahalli Sovyetle
bii sefirin yanına götürülmüşler ve ve! inliyerek ağır hır hastalıktan rın emn üzerıne İmparatorun 16 
birkaç dakika sonra anaızm taban- ölmiiftiln cevabını •ermıştl. Ara • temmuzda kurşuna dlzildıil, İmpa
calarını çekrek mfüıteşar ile sefirin dan birkaç sene geçtikten sonra, İs- ratoriçe ile Veliahdin emin bir ma
hususi katibinin gözleri önünde za tanbulda almakta olduğum cLe halle gönderildiklerini ilin etınl§'
valhyı yere serdikten ııonnı, aalona Temps> gazetesinde cVakt11e Kont tır! (Halbuki İmparator ile İmpa
bir de bomba atı'() sefaret halkının Mirbahı katletmış olan Blouınkine'ın ratorıçe, kızları ve veliabd, oturduk 
hercü merç olmasından bilistifade Trotzky ile muhaberesi ele geetığln. farı evin birinci katından gece ya
pencereden aokata, oradan da oto- den kurşuna dJzilmiftirb fıkrasını rısından sonra angu;m alt kata IJı
mobillertne atlı~rak kaçabilmişler. okudum. dirilm1' ve sı'9 ile birer iıkemley• 
di. Hükumet derbal muhaliflerin iç ıt Temmu.z - Hariciye Komiseri oturtularak muhataularma memur 
tima mahalli olan naneye Muhtelit chaJi BUlha rapn Osmanlı ordula- olan Youro'l'lkJ tarafından: cNllr.ola 
Mahkeme Reisi Djerjinsky (Cercına rının Baküya doğru harekette de- Romanof, artak 6mrtiniia Wttb 11ö&
kl) yi gönderip katilleri tevklf et- varn etükJerinden, ve oralarda Türk '9riıı1 aö7iemelde beraber beynine 
tirmek istemışse de, orada bilaakls ve Rutı kuvvetleri aruında hakiki bir kurşun sıkılarak yere serilnıif, 
muhalefet erkanından Ptıpoff tara- muharebeler vikl olduğundan> tek- ve b~n 1111J"lra~nin Ul'fıs1n
fından kendisi tevkJf e.diler~ canL rar şıkiyet etti. Ve Boloevilt ku .. et- da arra ile bepainin Wuına biffr 
ter kaçırtlmıştır. Bunun flzerine ha. leri arasında brrçok Ermenı 'Ye Kaf- lcuroun -,erleııtirillllİıti.r. Bunun U
ne asker ile aardınlarak top ateşi- kaslı MU.lüman ahaJının de Türk serine lçttl}'e giren diğer bempa1an 
ne tutulmU4, Popoff Ue rufekası askerıne karşı harbettiğini illve ey- kama ve ı0ng6 De bepsinhı ifhıl 
kaçmışlar ve Cercınıskı ile arkadaş. lecli bitirdikten sonra cthnlesl bir ara-
lan da nefislerini kurtarab1lmışler- Mösyö Ç~rhı: •Kabahatin büyü- baya yüklenip cÇeku mn muhafa. 
dır. ğü, bugün - öteden beri irtikap ey- zası a_ltında cinrdaki ormana götft. 

ötede beride müsademeler bqla- ledıkJer1 mesavide devam ederek_ rülmiiştür. Orada cDört kardeşleu 
mış, s. R. ıer ertesi gönü öğleye nihayet Türk -0rdolannı Baku ci- denilen yere gelince .kamyon, terke
kadar her yerde BolşevikJerin şid. varlarına kadar çekmış bulunan Er- dilmiş bir maden kuyusu yanında 
detli ateşıne maruz kalmışlardır. meni çetelerıle bu teşkil1itı dağıtmak durduı"Ularak, cesetler elbiselerinden 
Cercinski, Popoff karargahında mev yolundakı taahhiitlerınl yerine ge _ tecrıd edilmiş ve oracıktaki çukurun 
kuf iken, s. R . terin lideri Madam tirmıycn Rus hükumetinde olduğu> içınde yakılıp, külleri havaya sav-
Splridovna, Kont Mirbah'ın bndlle. cevabını verdım. rulmuştur. Grandüşeslerin elblseleri 
ri tarafından öldürüldüğünü, hemen 19 temmuz 1918 Hariciyeye arasından o kadar çok mücevherat 
gidip hail içtimada bulunan Sovyt•t.. telgraf: «Çar Nikolanın vakayıl a- dökfllmnıtür lı:l, katiller farkına bile 
ler kongresinde resmen söyllvecegıni hire İlz<'rıne Şark ordu~u kum.anda.. varmıyarak çiı}neyip geçmişlerdir. 
ıfade etmiş tse de gayet basıretkar nı tuafından, hükumeti merkeziye- İşte bu suretle, üç asır kemali haş
ııavranan lrnltmltler, uyatro blnası j ""' ..,.,...,.4.,.'"'H"' ölcH>rüh.Hi~ t.ıthak mat. va clarat ile 150 milyon üzer1n-

kuk "tm ,,.t· f t ı· il v ı de en debdebeli ve kııhhar bir salta.-nı zaten muhasara ederek binayı bol " ., ır . mpara or çe e e ı-
ahd ve Grand Düşeslerden henüz 
malümat yoktur.) 

21 temmuz 1918 Hariciyeye 

nat sürmüş olan Romanoff haneda
nı: kırmızı alevlere karı:;;an elmas
lann gözler lcama~tırıcı parıltıları 

1çinde bu hasis dünyada bir işaret 
bırakmadan mahvolup gitmişlerdir.) 

Deniz hakimiyetini temin et
mek için yalna bir tarafın öteki 
tarafa ait harp gemilerini küUi· 
yetli miktarda batırarak donan .. 
masını aaramuı kili değildir. 
Çünkü b!r gün bunla.tın yenilerini 
yaparak tekrar bahri kudretini 
iade edebilir. 

Denis hikimiyetinde b.hri üs• 
terin . DplJ dahi harp ıem.ileri 
kadar mühim ve belki daba mÜ• 
essir bir amildir. Halihazırda Ja
pon ordulannın kara harekab 
münbuaraa karfı tarafa, yani İn· 
~iltere Ye Amerikaıya ait baflıca 
bahri üslerin zaptını istihdaf et• 
mektedir. 

Bu maksatla Japonlann fevka
lade fedakarlık ve gayret göster
mek auretae son derecede in
zalı ve miniah olan MaJaka ya· 
rımadannı zaptederek Singapura 
ulapmya çalıtıyorlar. Hali hazır• 
da Japon kuvvetleri Sincapur iia• 
sünden 250 kilometre mesafede 
bulunuyorlar. 

Japonlar :arbb tank ~ 
nı da karaya Çlk.al'DUf oldakla· 
nndan lngiliz arblı ~ 
mukavemetini kınmflardır. İqİ· 
lizler Malak•"'" timal kısımnda 
tutunnu)'a, SinsaPura . karadan 
miiclaE.e İçin cenabi Çia Denisİ 
ile Hint Okyanuaa araancla • .,.. 
nice rieade getirdikleri miiltab.
kem müdafaa h.attmda IOD pJ• 
reti ıöatenne,i tercih etmitler
dir. Sinpparun aulndu, u-.... 
ka yeni gelecek İngiliz ve Am.
rikan filolannı bannmaktan mah 
runı edecektir. 

Şimdi battanba,. yanmakta 
olan, lnptereniu Uzalq.rk do
nanması üssülharekesi Hong • 
Kong üzerine de aynı tmıksat ile 
JaponlaT bütün ıayretlerile bü· 
cum etmektedirler. 

Filipiu adal.nDID en büyiiğü 
Luzon adasında harekat yapmak
ta olan Japon lat'alanDID hedef.. 
leri. buradaki Amerikanm Asya 
donıanmasının Üs'3ülharekefli C.. 
Yite ile diğer geri üslerdir. 

Japonlar dün Havay adalan 
civanndaki Johnson ile diier. bir 
adıryA da aynı ımrMsatla hücum 
etm'.ılerdir. Harbin ilk gününde 
Hav~y adalarındaki Amerikanın 
Paıifik donanmasının en büyük 
ü&aü . Pearl Harbour dahi ayni 
maksatla tabrİ.p edilmittir • 

cNOTR DAMIN KANBURU, ıle sinema tarihine en büyük eseri 
kazandıran beynelmilel büyük artist 

Yerli Mallar Haftası dolayıısi
le dün Yüksek İkhsat ve Ticaret 
Okulunda bir toplantı yapılmış· 
tır. Toplantıda profesörler ve ka
labalık bir talebe kütleei hazır 
bulunmuştur. Hazır bulun'!-nlann 
hep birden söyledikleri istiklal 
Marsından sonra Okul DirektörÜ 
Nih~t. kısa bir söylevle toplantı
yı açmış, Yerli Mallar Haftaaınm 
önemini izah etmİ(ltir. Bu söylev
den sonra Profesör Suphi Nuri 
İlesi. Profesör A:li $üluü Suvla 
ve Esat Demirel yaptıkları konuş
malarda tasarruf ve iktuıadın oy
nadığı rolü ve bundan alınan so· 
nuçları, bu meaelenm bizim ;çin 
milli biy dava olduğunu anlatmı' 
lardrr. 

Üç talebe de gençliğin tanr
ruf ve ikhsadı ne gibi brr anlaytş• 
la kendilerine güt olarak aldıi:,71-
nı belirtmisle-rdir. Toplantı eaat 
2 de son bulmu~tur. 

ı;.:vık azalardan tahllye etrnış bulun_ 
duklarınoon Madam Splrıdovna be
yanatı resmiyetle bulunamamış Fa
kat dığer S. R. azaları glbi o da ti
yatro binası içinde mevkuf kalmıŞ

tır. Pazar gW!ö sabahleyın altıdan 

ıtibaren kemalı şiddetle başlıyan mu 

telgraf: cÇar ve Çariçeye ait tekmil 
evrakın Moskovaya gönderildığinl, 

vnsulOnıle neşı·edileceğını reil!t bil-

Japonlann Bomeo ~ 
yaptıklnrı hücumdan dahi asd ga 
ye lneiliz ve Amerikan donan• 
m~lann1 Uzakşark sulanndaki 

Grıhp K&nıali SöylemezoiJlu petrol kaynaklanndan mahrllll! 
·---,-· etm"kt1r. lngilizlerin verdikler• 

~·c·H.ARilfs'·LAtJ'GHT0°N .. ~·~·~ . . •...................................................................... "' 
en son yarattığı, en yen1 ibda ve harikaaı 

-~KANLI MEYHAN1t 

sadem.at: Kourski garı cıvarında, 

telefon posta merkezinde, muhtelif 
noktalarda, ikt büyük kışla etrafın

da mütezayit bir surette devam et
mış, ve saat birde her yerde Rolşe
v1klerln kat'i galebesıle bıtmlştir. 

Al ut,.veffa refiltı muhteremım Kon
tun cenaz~sini teşyi ıçın j?'ara 1rıder. 

ken Hariciye Kom111en Çıçeı in •hiı

kıimetın ıhtilal hareketını költönden 
kal'e)·!ediğinı. ve canıierın tahassun 
etnılş bulundoklan hane top ate}ı 

f''~"'•·ı·:ı"''!.i"'4··;·J"'l .. ,
1111!1z .. ·;"&~· ... ·1·1 ... ·~··ı··ı· ~?i§:_§~ 

UZ a k Şarkta har P 
~=~;::~d::;~;;,::;~~= 
plVI tesisatım tahrip etuütlerdir. 

TürkQe eoılu 

Yardımsevenler 
cemiyetinin 
faaliyeti 

A.rHrika Bahriye NUtn. Ant& 
Yazan: General Ali Ihsan Sabis ""• c1ona11111asmuı tahrip ve b•· 

aar• -traımyan ldlnmHrt Japo• 
Baştan •llaa,..U kadar harek.etl1, heyecanlı, bltyflk ap •e aacera 

:fıh 1. Emsalsız dekorlar. Bınler~e figuran. 
Y aTdımsevenler Cemiyeti, as

kerlerimize kışlık hediy- hazırla
mak hususundaki faal.yetinı her· 
gün biTU daha arttırmaktadır. 
CeııUyP.te ş}mdiki halde bilhass:l 
iç çam.aşın diktirerek bunları er
lerimize hediye edilmek üzere a· 
likadar makamlara vermektedır 

~SK.I ORDU KUMANDA.NLARINDAN 

Bütün İstanbul ~ahlanan bir neş'e, tqu 
bir zevk halinde bu zeceyi bekliyor. 

ve bomba ile tahrip edılerek birçok (Birinci llllMf""' •-> 1 Japon eonaıımuı: 12 muharebe 
kışin:n ölduğünil ve parçaJand•~ını. kl\dannm tamın.le olduğ'a ve ne ka- gemisi,: bir muharebe kru•aa6r6, '1 
l•unlar arasında katillerın bulunup rfarının Atlımtık den ızinde bulundu. tayyare gemisi, 12 ağır kruvazör, 
buınnmadığını tesbıt miinıkun o!n tu meçhuldür. Yalnız ln~ill.z by- 25 hafıf kruvazör, 118 destroyer ve 
nıad (!ı nı, söylemıştır. Madıım Spı- naklarından gelen naberlere ıore bu 64. deniultıdan mürekbt>tir. Muha
ridnvne'nın beyanatından bah'<ccle- harbin başını1a Amerıkalıların Ha. rcbe gemilerinJn ıkı tanesi yeni 1n
rek ~c·nayetin kendileri tarafından vay adalarındakı PasıfJk fil011u şu P ve ikmal edilmiş 40 bin tonluk 
tka edllıliğını 1tıraf etmesine göre narp gemılennden mü~kkep tmış: pek kunetlı gemllerdir. Bunlardan 
hakkında nasıl bir muamele yapıla. 12 muharebe gemısı; 4 büyük t.ay. daha üç t.nnesi 1938 ve 1939 da kı
caı!tnt> sormaklığım üzerıne: «Spı- va re J?emısı. 27 kruvazör, ıoo des- uğa konmuş olduğnndsn bunların 
r!ılovna, ıhtlliilın anaşıdı r. Ona .do- troyer, JSO denızaltı... Bu filonun ku da öniımüzdeki sene ikmal edUmele. 
lı:unulabılmtr mlh eevnbını vermi~- mandanı Amıral Kımmel'dir. Pılo r! muhtemeldir. 

A 

ÇUnkU, L A L E s· d hu akşam ınemasın a 
Diğer taraftan ikinci gönüllü 

hastabakıcılar kursunun ac:ılma•ıı 
için de hazırlıklar yapılmakta

dır. Rengin zaferi, kudretin bir hirıkası olan 

GOL 
CÜCELER 

i VER 
ÜLKESİNDE 

lzmlrde fındık ve 
bademdan pasta 
imaline müsaade 

edilmedi 

ı ır Elyevm şehir dahılınde fevka - hakkındaki bu h:ıberin hakikate ya. Şu vaziyete göre, bugün Garbi Pa_ 
ladı> t~dabirı ınzıh;ıtıye carı olmakla kın olması pek muht~meldır; çünkü slfikte deniz liıtünlütünft temin et.. 
be!"at er meseleye ~men bıtmiş na Amerikalıların AtlanUk denizinde tığı tahmin e.dilen Japonya bumı 
z:ırıle bakılamaz ~ımdıllk Bolşevık- tn~11tereye yapılan denız sevkıyatını harp sonuna kadar muhafaza edebi. 
ler v:ınyete hiıktm<lir. Vılayetleı de muhafau vazıfesıni denıbde etmiş lecek mi ııualine karşı mutlak bir e

ıabeseri gösterilecek. Dehanın hasırladığı ..• Tekııırın yarattığı bu 
mucizeyi alkıolamağa koşunuz. 

İzmir, (Hususi) - !zmırde !ıncfık ahvalın ne renk alaeıığı, artık izharı olmaları hawb•le daha fazla harp vet denmese bile muhtemel denile. 
ve bademden pasta ima1i ıçln pn:;ta- husumet dereeesınde katiyet peyda gemisini Pasifik denlzınde bulundu- b11!r. Eğer lng1ltere ve Amerika, 
cılar ta.rafından yapılan müracaat evlıven muh<>lefet hareketının daha ı ıab!leceklerı ştiphelıdır. Birçok dee. Avrupada ıne§gul olmasalar idi, her 
reddedilmiştir. Pastacılar, İııtanbuJ- ne ı>:lbı ahval ve vakayie meydan troyerı ingiltereye verdikleri de ma. lkı devlet donanm.asının ekııeriyeti D 1 K K AT: Kapıdan dönmemek için 

lütfen yerlarlnizl evvelden kapatınız. 

l 
da bu şekilde imalata mü11aade edil- verPbıteceğl ke tir11emez., llııııdur . Amerikanın yeni harp K9· Uzakşark aul.arında toplanarak Ja. 
diğini ileri sürerek Vekilet.e müra- Ne garJ-ptır kı : Yukarıda istltrad miıı inşaatına gelince, bunların ço- ponya donanmasına üstün bir nıL. 
caat edeceklerdir. l kabilınden nakleyledığim veçhıle ~unun bu sene kabul edllen tahsisat yet temin edebillrlerdi. Dlğer tara!. Telefon: 43595 

~~~~~~~~~~~~~~~----~~~--~---~~~~~~~~~~~~~~-~~---~--------------- i~t6dhlaukoodu~an~~HnL ~n Ameri~ nbdt~ h~ 

Edebi roman : 70 •............................... 
Eskiden, 0711n, yaygara, kovala -

maca 70rpnlaklan içinde d<>vte 
llttap serilen vücudu, bostan kuyu1111 
kadar derin ve karanlık bir uyku
mun kucağında, enine boyuna dinle-
11irdl. r zama11danberl, bu uyku, 
rıJdızlı hır sema albnda akan gü -
mliş pırıltılı bir çay kenarında, rü

•alarla dolu geçiyordu •e Asude, 
l'iindüzleri, eskısi gibi sabahtan ak
tama kadar beraberce koşup oyna
ınadığı F~rhadı, geceleri, su kıyısın
ttal<i Tôyalarma ortalt ediyordu. 

diim, sen de mutlaka cörmüşsi.indür. t1m Gördüm yal Dün gece rbya gör den evvel donanma hizmetine gire. sularına o kadar uzaktırlar ki bu 
- Al bundan da on paralık! Sen dum. mıyecekJeri i.şikirdır. Küçük harp uz:ıklığın m.ahıuru ne Filipin adala. 

rüya ıtörönce ben de eörmıye mec- - Ne gördiin? Haydi anlat!. gemileri daha evvel hazır olabilir. rı, ne Slngapur iiasil ve Avwıtralya 
bur muyum? - Efendım, genllı~. uzuuun, koca lerse de bunlann muharebe kıymet- domınyonu, •e ne de HinsUstaıı hale 

- Mecbursun tablı. Çünkü ben maaan bır bahçe! İçınde, ben diye- teri azdır. Japonlara göre bar-p baş- edebilir. Esas kaynaklarından uzak 
rüyada seni gördtim. .rım bin tane, sen d~ beş bin tane tadıktan sonra Amerikanın Pasifik bir yerde harbe ~irrnenin ııeticesiDİ 

Yazan: Sermed TALAY 

1 

- Ne çıkar bundAn! yemiş ağacı! Nah, böyle böyle eef. filoaundan ~ zırhlı, bir veya iki 1904-1905 (Japon • Rus) harbi cös. 
- Ne çıkar olur mu, canım? Ma. taltler. böyle böyle kayısılar, elma- tayyare pmlıd batmıı: dört zırhlı ile termlştL Japonlar çok cesur olmak

yeşermeğe yüz tutan kadın kıskanç- demld ben seni gördüm, aen de be. tar, armutlar, ne yok kı ! İkimiz be. bir atır lcT:uvazör hasara uğramı~; la beraber çok he.oıaplı ve lbtiyatkir. 
lığı, ilk tl'Sirlcrlnl gösteriyordu. rıl g6Tdün tabi!. taber, o b~hçeye gırmııb. Sen bana birkaç dntroJeT Ye denizaltısı da dıı-lar. Yüzde doksan zafer iirnicil JıÖ-

Rilyada Ferhadı gördüğünün er_ Çocuk1.uğun rilya ile hakikati bi. dıyorsun kı «Ferhat, baydı ıa ay•a batmıştır. Bu husııatakl haberler rülmedikçe bir harbe atılmazlar. 
t.eai günü, onu, nerede bulunursa ribirlnden ayıramıyacak sahnesinde ağacına çık; en tepedeki bOyilk, aap dotru ise Amerikanın p.,.,ifik filo. Gerek Amerikanın ve gerek fıı. 

bulunmamakla beraber, Asude, bul- sarı ayvayı go··..n,,orsun ya ..... b " '·l ı..... hl · ı d 'lt · t "hl d b lu '-·r" bulunsun muUaka arar bulur ve 90_ • u., • ı.,....... onu su ugun ..,. n ""'9 zır ıya mm ' e. ~ı erenın ezga ar a u nan .... ,. 
yaya düşktin rnhacının böyle teceı.t. kopar, bana at!, Açgözlülüğün ora- mektır. in~ltere bu harpten evvel, zemileri 1kmal edilinccve kadar me\• 

rardı: ,... ., 
terinden kendisini a.ıkoyaınıyor, çolc da bıle kendini gösteriyor!. Amerikanın Pasrfik filosundaki ZI'- cutların "lPratmaları ve muhaı·cbc 

- Ferhad, dün geceki rüyanı an- · k " 
sevdıği, çc beğendiğı hUlya ııahne. - Aınaan, Ferhat, sen de!. uı!'Jığı izale jrln üç zırhl1 ve di.c.er harici bırakmaları ıhtimall de mev. 

lat bakalım. • y "' 

- Hangi rllyamı? Ben dün gece 
(erini, dört elle sarılmak istediği bi- - Yalan mı? Sen bunu, rftyadan gemilerdı>..n mürekkep yeni bir filo- ~nttur. Şimdiki halde ~.ans. harp ta. 
ter hakikat yapmak >Çin çırpınıyor. ba~ka, kaç kere sahiden de yapma- vu Singapura göndermiş idi; fakat •hl Jııponla1·a yardıllblıWlş ve onlar 
Ju. dın mı?. Neyse, timdi rilyayi dinle: harp talihi bıınlna yar olmadı. Düş ia bu talihi yaratmlk~in çok he-

rüya :filan görmedim. 
- Hayır, olamaz; 

anlat. 
unutmuşsun, Fer'hat, kiiçük arkadaşının bu cid. Derken, ben ağaca çıkıyorum. Ama, manlarile Uk karşılaşmada bat.tılar Faplı, çok dikkatli, çok cesur ve fe -

• di .ddiasma kahkahalarla güler, papucum yerde kalıyor. oreya hasara uğradılar. İnglltere Ak <iakir davranmışlardır. Feld Mare. 
- Allah, Allah! Rüya vörrned.lm, •onr:ı aJ l d' 1 d bi A ı d ' 

Ş d. Jı: k " Q ay o sun ıye, ya an an r - ·· ne en.. denizde ve Atlantikte kendi ihtiy•r. ,aı Von Moltke'nin (muktedirler ta-ım ı, !1 11 kavga etmiye baş. a canım? ...,. 
riya anlatmıya başlardı. - Seni de beraber mi ~ıkaraynn tarını tehlikeye düşürmeksizin Uzal< Hhli olur) vedzesl bugün için de 

tanuf}ardı. Asudede, filiz halinde - ~ dÜfÜD kal'detim, ben eör- - Ha! Sabl, derdi, ımutuvermi- atacın tepesine • (Devamı VM) şaı·ka yeni gemi gönderemez. kıymetini muhafua etmektedir. 

done~aaıe teman t...1..-c:a~ 
D' halMr ~. 8a ı.miler 
PAsifikin prp n1lfml ve Uzaiqark 
..tanne ~liDciye beler ı..larıa 
bannaeaklan hahri iisleri, Ja. 
ponya Ya zapt, yalmt t.hrip et• 
mPvİ tasmim etin~ görünüyor. 
H~in IMMtlan llOllftSa ialdtafı 
ve kat'i bir netaye wanwı ln
!!iliz ve Amerikan balsri itleri· 
nin mukavemetlerine bailıclw. 

Muharrem Pet'Si TOGA Y 

,,.,, • ..,. ..... ıuııf"ıııuıuıı•b•••••tttııtuıınuu. 

i Vecizelerin şerhi 1 
~ııııtıtfltlllltHIWl"ltnt ..... llllllUll •i 

Daima yapılacak bir lıe, 
ümit tuliJ...,.Jı l>ir ~Y• ınaUk 
bir odtıtn rıuJua,,.ı,,•t için• 
de YIJfQM doı betlbalal ol• 
mas/ ••• 

.Asıl mahrumiyet, bayatta. işsiz 
ve ümltııizliktir. Yoksa lnııanm 
hayatta yap1lacıık blr işi, ıerçek
leştirUmesine çahşılacak bir e -
meli olduktan sonra insan mad
di mahrumiyet1erln bepslnt ye
ner, ve zengin, dolgun bir hayat 
slirer. 

En blylk servet it ve emaldir. 
Bunlar lmMnı, maddeten ve mi.
nen yatatır n bealer ve ona bir 
gtın umdutu, dlleditl 11111vdfa -
kıy• yet1ş.tlrlr. 

Hayatta yapılacak iti. ~ 
ıe,tirilecek blr emeli olnnyan in
sanlar, yobul Te yobunduriar. 
Bunlar Mn'et ve refah ıcı.ıte 
yüzscle? de czarareb içindedir
ler. Buna keııdileri de hlllSeder
lcı· •• hayaUarına bakild bir Zffk 
katacak bir ıey, arar dunırlar. 

İt ~e emel nhJ>i olanlar ser
vetlerinin deferiDi anhyarak cl&
iına ileriye dotru elderler&e g8-
nün birinde muhakkak bahtiyar 
olurlar ve mücadele içinde geçir
diklerj yılların hakiki bahtiyar
lıkla dolu olduğunu görürler. 
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TASVİBİ EFKAR 

Afrika 1 
muharebesi 

Yugo.slav 
Krahnın nutku 

l - iklİS8~İ ftİZ811 Amerıka arasında 
ALMAN TEBLIÖİ 

BERLİN, 17 (A.A.) 
.Almalı tclıliği : 
1ngiltererıin ee:nup plailleıhıde 

d6.n gece Plymouth " DoU'rl1lll'de 
savaş tayyareleri liman tesisler~, 
iaşe dep<dannı bombardna.an etmı~ 
!erdir. 

FraserLrough'un ş.imal kıyısındaki 
aahil bölcesinde orta hacimde bir 
vapur bir bomba ile hasara uğratıl
nu,tır. 

16-17 :ilkkinon ~i hafif İn
gilız tayyare teşlcillerl Almrı.n!~nm 
.ıinıali prbisindC.:d .sahil arazısmde 
kfiln bazı mahallere infilak n yan
gın bombaları atmışlardır. Mezkur 
maluıl~r ha:ııara uğramı~tır. 4 İn
aıliz tayyaresi düşiirülmüotür. 

"Şimdi 

metru,atln 
zamanı mı ? ,, 

( Ba.prıa.kaledll'n dıvıım.) 

olanlar. ,.ahsea ömelı gösteren
lerdir. Y oba bir taraftan h~ 
bol bol nasihat edilip de d1ger 
taraftaıı bul bükW:net daireleri yi 
ne bi)djderini okurlar ve alelide 
zamıantwda imit gibi bol bol maı 
raf yapmakta devam ederlerse 
IMr kere balkı tasarrufa alaftırnıak 
miiı:aküo olmıu, mümkün oba da 
böyle bir t.arJb tasarruftan .ınat· 
lup olan fayda elde edilmez. 

Biit1in ba miitalealara binaen
dir iti Ziya Gevher Beyin her
t.angi bir hiikitmet dairesioe bu 
~ela mefnlf8l almrya kalkıt
masma iliraz etmi? ohna.Mnl eok 
yetinde n )'Olanda Wduk. 

Herilanci bir cl.aenin mefnlta 
b eski olmak1a İflerİnia ~ •• 
çaprapk yÜrÜmesi iktiza etmez: 

• Dr. Funk bunun 
metotlarını anlatb 

Pras-. 1 7 ( A. A.) - Alnı~-~ 
İkbsat Narın Dr. f unk verdı.gı 
bir nutukta şunlan söylemiştir: 

Mühim 
görüşmeler 
Vaşington, 17 (A.A.) - Va. 

şingoon' da temin edildiğine göre 
lngiltere., Ru!Ya ve Amerika ara
sında muvazi olarak mühim mü
.zalcereler cere~n etmeiktedir. Ce 
rek Moskovada, gerekse Vaşing
tonda yapılan müzakerdcre bir
çok yüksek re$D'li ,ahaiyetl~rin if
tirak ettiğı ilave olunmaktadır. . .................................... -....... .. 

Türk-Rumen 
ticaret anlaşması 

( Binncf ıuıhtf etün devam) 

c- Eski Avrupa k.ıt'ası, şarka 
bahrak yeni bir veçhe alıyor. Bu 
iktısadi bakımdan ekseri zaman 
uzak denizlere ve müstemleke e
konomisine nıüteYeccıh bir iktı· 
ııadi siyasetle olan alakayt kes
mek mi.luuımı tazammun eder. 
Ham maddeleri Avrupa tarafın
dan henüz kullanılmamı~ olan ve 
Avrupanın ,arkında bulunan mu 
azzam iktısadi topraklar, Avru
pa müstemlekeciliğı için son de-
rece zengin bir ülke teşkil ede- Meclisten cmuvafık> sesleri yük-
c~ktir. Yeni Avrupa kıt' ası, iktı- selirk"..n GA.lip Pekel söz aldı, ve: 
s.adi bakımdan bu metodlarla Dikkat ettim, dedi. Vekil Beyin 

d l k . B t dla saudıgı- Encümenin içinde Dahiliye tanı:lm e i eı:;e tır. u m'! o - J 

1 h Encümeninden kimse bulunmamak-nn esasfarı o mak üzere er şey-
den evvel devlet tarafından ida- tadır. Binaenaleyh Dahiliye Encü-

b .. ··k · meninden de Muhtelit Endtı.nıende re edilen ekonomi, en uyu ım-
kanlar riadeden istihsal işleri ve aza bulunmasını rica ederim.> . 
pa?.arlar için iyi tanzim edilm.iş Doktor Osman Şevki Uludağ da, 
bir plan mucibince ekonomık Sıhhat Encümeninden btr f.za bulun 
kuvvetlerin lehine olarak müte- durulmasını teklif, Her i.ki dilek te 
addit devletler arasında tjcar .. tin kabul olundu. 

· Bundan sonra ruınameyj :roüz.ake.. arttırılması, sabit fiyatlar üzermc 
fl ki · · reye geçen Büyük l'ılillet Meclisinde, müesses çok tara ı earıng ve 1ş 
b f k sermayesinin tamamı veya yansı esasına dayılnan ir iyat ve te 

sekilli para siyaseti gibi noktala- Devlet tarafından verllmiş olan mö. 
· esıseaelerdm askeı-e .alınaeaklara ve-n zikretmek Jazımchr.> 

1 
...... .:.:....:::.:.:.::;:,:::....:,:::.;,;,:_ ______ rilecek para miktarı g!Srüşü ünen 

Alman-Rus 
harbi 

ıöz alan Siııau Tekelioi!u: 
c- Bu kanunda, S""rmaye!in1n 

nısfı veya tamamı Devlet tarafın -
dan 'Verllmit olan mü~e ça
lıpıı memurlar aakere alı,ıulıiı tak-

( Biritcct aoJı.tf'"n d.na,m) dit'd.e .aileleriııiıı aefalete dİ.ijmemesl 
nn kıtaat toplulukları da.ğıtıhıuı, teemmül edilmiş. Likia hü7iik aenrıa 
bataryalar muharebe harici bırakıl- yeli birçok hususi fabrika n mi.ies
JlUŞ ve bırçok motörlü arabalar tah- ı:rseler va.r ki bunların memurları 
rij> ed:lmiş.tir. Volkof kesiminde de asker oldµiunda aileleri .zorluk için
bava taarruzları neticesinde düşman de bulunuyor. Bunlar için de bu 
mtihlm kayıplara uğramıştır. h.nuı:ıa bazı maddeleı- iliv-1 kahil 

RUS TEBLİGİ rle(:il midir?.> 
Mo"'kova, 17 (A.A.) - Sovyet ge.. Kendisine böyle bir maddenin bu 

ce tAd:ıliği: kanuna konulmasına tmk!n olmadı-
16 ılkkanunda Jcuvvetlerimiz, bü- ğı anlatıldı ve diğer maddelerin mü 

tün cephelerde düfmanla çarµıımış- ıake:reslne ge,ilerıe1', sıra bu mües
lardır. Cephenin batı ve cenup batı seselerde muvakkat kadro ıle çalı
keslnılerinde, kuvvetlerimiz şiddetli şan lann alaca klan para miktarının 
muharclıeler yapmışlar Ye llcri ha- bir sene gibi bir mfiddetJe takyit e
rekef te devamla İı:;tra ' atısında dildiği hakkındaki maddeye gclınce, 
Nov p~trovskoye ve Toula eeflup Nafia Vekili Ali F'uatl Cebesoy sor. 
doğ~unda Volovo'yu işgal etmişler. istedi. General bilhllua nafia işle -
dır. 15 ilkkanunda 16 Alman tay»a- rinde muvakkat kndroların bır sene 
resi tahnp edilmıştır. Dız dört tay- için alındığı, .fakat iş bitmediği tak
ra re kaybet.tık. .dinle t.ak~·it edilmiş olan bu madU~ 
GRRİ ALJNl!N DIGE'R )'ERLER iU> s~"miş elc.ırı:ıııı .luıybeimek .tcb. 

Moskova, 17 ( A.A.) - P:.:ımrtesı 11kesınin mevcut olduğurıu •öyledl. 
~ünu 1,,ıvni Efrenof keslmınde l 10 ~neı-ale mukabele eden MaUy~ 

mesk'jn mahal gerj alınmıştır. Prav Vekili Fuad Ağıalı. muvu.kkııt kad
da gazetesıne göre salı gtlnu Mos- ır9lann 3, 6, 8, 12 ay için ve Vekii
kova cepbcslnde 90 koy ısttrdat tı- ler Heyetinden alındığını, bu takyl
dilmı.şt:ır. Kaimin mudat'aası zorla- datın da bu sebeple kanuni bir ma.d 
narak dört Alman pıyadc tümenı - de halinde Meclise sunulduğunu, 

nin müdafaasına rağmen ş.ehır geri şayet Nafia Vckfünin dediğı gibı iş 

alnınmştır. Şehirde ge<:e sokak mu- bu bir sene zarfında bitmezse :Vekil
harebeleri olmuştur. Almanlar ta.. !er Heyetinden y~t bir kadro •lı:rıak 
tr.U'nm gaı:Omd• Nll&nnic:Uıne bir kabil olduğuuu eoyledı. 

ukavemet göı.tererek k11111u kü111- Bu imhtan soora ımadde Dt\IVJ-

(1 inci •ahifed.ew. "11am) 

kında yapılan maaaııldane ~dafaa 
ınııhar~eri dün .de dena etmi~ 
tİr. Bardiya civarında mühım bö
cuınlar geri püskürtil.Jınü;ı ve düş
man ağı_r zayiata uğratılmıştır. 

iT ALY AN TEBL/(11 

Roma, 17 (A.A.) - ltalyan ordu
ları unnmıi karargahının 568 nu -
nıarah tebliği : 
Düşman Bardlya müstahkem mev 

kiini ve Sollum'ıuı m.ıutahkem mev
zllerlni Yeniden şiddetli bir topçu 
ateşi altına almıştıl". .Aynelpzala 
bölgesinde dün bütün gün taarruz
lar ve mukabil taarruzlar devam 
etmiştir. Düşman durmadan yeni 
kuvvetlerle :mubarebeJi luzlaadır
ınakl.adır. 

Dün .kaydedilen :ınul!ıarebelerde a
lınan esir miktarı .ekiz ;yüzü geç -
mektedir. Alınan ganimetler arasın
da 30-40 top ve yüzden fazla tank, 
zırhlı otomobil .-e zırhlı vasıtalar 
vardır. 

ÇEV/RMB 
Londra, 17 (A.A.) - Gazala'nın 

25 kilometre cenubu garbisınde Ai
lem Hamza'da clddi bir muharebe 
YBpılmıştır. Azimle ,..p1lan maka
bil taarruzlara rağmen İngiliz kıta-

(Birinci etıhtfeden d•ııWM) 

halinde kurşuna diziliyoT .-~ &

•rlıyor. Yüzlerce b-1>. ~ ~İJ' 
harabe haline gclmİftK. Fakat 
m.illefm, geçen 27 mut ıtarihin· 
de ,eref ıve h.iirriyet yolunu ter
cih etmek AUst18unda1ti kannn
dan dola)'I nadim değildir. Eğer 
Yugoslav milleti. Kral Naibinin 
blhmil etmek i«tediii karan k.a 
bul etmiş oJsaydı. .istiklalini ko
nırnuf olnııyacaktı. Bilik.ia ~m
di Ruı eep.b.esinde kanını dök
miye, Büyük Britanya ile Ameri· 
kaya karşı harp etm.İye mecbur 
olacakt1. Bütün Yugoalavlann. 
bütün Sırplann, Hırvatların ve 
Slo•enierin Kr.a.lıy.ım ve 0yle ka 
laeağım.• 

!arı düşman mevzilerinin 
kadar eokulmuşludır. 

İngiliz :zırhlı kuvvetleri Halegd 
Olebam'.a kadar ilerlemek için hır 
çt!virme hareketi yapmışjardıc. Bu 
.sebeple Deme Jstikanıetınde Rom
mel'in ricat hattı ciddi bir tehlike 
kar§ısmda kaJını:ıtıt. Derne yolu ii
.ıerııde ve Gazala'ya takriben yirmi 
kilometrelik bir mesafede bulunan 

A7 baıı tatil gönlerine tesadOf ett1t;ind1111 aylık kart alacak 1ayın 
yolcuların bir fototrafla 22 Birınclklmın i941 .ııaz.artesi gününden ;W. 

baresa Gala tada Tramvay Hareket dairesine milrıı.caatları.. ( H203} 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 
Bakırköy Enırazı .Aldlye BMta1ıaııeınnia 93 kalem ecz.ayı 

açık eksiltmeye konulmuştu. 

1 - EksiJtme 2"/12/941 çaroaatı. giinü sut 15 de Cat.WtlJJn.de 
Sıhhat ve İçtima! Muavenet MüdürlQp bınasında tnplB.Dan Kolllia-
7onda )'apliaeaktır. 

2 ~ M:ubaınmen fiJ'at t3 kalem ecıay1 tıbbrye için ~·ns. liradır. 
8 - Muvakkat temınat c278> Ura c85> kuruştur. 
4 - istek!Uer prtn&mesinı cah.ema ctbılerınde Kimisyonb göre

bilirler. 

fi - lateklller 1941 Jlll Ticaret Odası vesfkasile 2490 «aydı ka
nunda J"azılı vesıkalar 11• bu lşe yeter muvakkat ga ı ııııti makbuz ve_ 
ya banka melrtubile belli giin ve ıaatte Konıısyona ~clmeleri. (10705) 

Taı.e ve yaş meyva ve sebze na klıyat.ına mat:ısua D. D./240 No. lu 
tarife değıştirilmı.ştir. 

Yenı tar1fenın tatbikına 15/,1/1942 tarihınde başJanacak ve bu «
rihten ıtibaren rort.akal ve ernsalı nıık.lıyatına mahsus olan D. D./228 
Na. lu tarıfe lağvedllcccktir. 

.Portakal ve emsali maddeler mi1'darlanna ~ yenf tarif.UZ. muh 
telif üare !erinden lstıtade edecektır. 

Fazla tafsılit için istasyonlara müracaat ed11ınelidir. 

••• (~376) (11163) 

Muhammen bedeli (4800) lira olan S-..1,25 m/m :kalınlığında 1000 
kilo (lakrıben 250 metre murabbaı) bezli IC:.stlk levha (6/1/1942) salı 
günü uat (lll on bird; Haydarpaşada Gar binası dahihndekt {{.omis
:ron tarafından açık ekıslltme uı;ulile satın s.lınıc&ktır. 

Bu işe girmek isteyeıılenn (a60 ~ Ura' k muvakkat teminat vı ka
nuınm tayın ettitı v~a11de birlikte ekıilt.ıu günü saatine kadar Ko
nıisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler :Komişyoııdan parasız olarak dafıblmakta-
dıl'. (11182) 

,... 

Tefrika: ıaa Yazan; Ziya Şakir . ............... .._..... ........ -....-............. .. 
Ma,rOtlyet nan edt1mekle beraber. 

( Jurnulcıhk) llgo edl maml?tl 

KIZILAY CEMİYETİ 
Uınumi Merkezinden: 

Acele SANDIK yapılacak 
Maden suyu 3!..şelerine mahsus yaptırılacak en az 2500 ve en 

çok 7500 sandığın imaliye5inin 25/12/9(1 de pazarlıkla ihalesi illin 
edılmiı, ise .de· müstaceliyetine mebni bu t!uretle ihalenin evvelce 
U&ıı .et.ulif .oıldutJ.ımın; fartlar dahilinde 19/lZ/9'1 cuma günü as.at 
.on .dı>rtııe yapılacağı. 

Tallpler.iJı ıartname i~in Yeni Post.an• karşısında lı!inıa~edad 
caddesinde {Ku:ılay) hanında Kız.ılay Deposu Direktörlüğüne mii
racaat etmeleri ilin olunur. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
tmt.ib.an!A ve i'ötıterecekleri liy akate eöre takdir edllecek saatlikle 

tornacı, tesviyeci, bakır borucu. demir .borucu, akiimülit:.ör tamircisi. 
moıörcü, eleku·~çi ıve türbi.nci ahn acaktır. 

Gi,dip gelme yol maaraflan kes dllerine ait olmak üzere icap eden 
""9Uikltrile Gcicük Dtıııiı: P'abrikala rı Umlllll 'Mildürlftğline mliracu.tı 
olwıın&aı. (108&2) 

Mi1let mesalihinin iyi görülınesı 
için marukenden koltuk veya som 
cevizden ıınasa fll.rl değildir. 81% 
lstiklal Harbimizi Anadoluda 
barakalardan istasyon binalarm
da Hlasta.n kulübeler içinde top
la~arak ·yaptık O htiklal Harbi 
"e zaferi ise. cihan tarihinin kay
dctt<ği en yetİ!ilmez, en taklit o
lunamaz büyük ve ~nlı vak'.ala
rındandır. fıstfklal Harbinde çarık 
giydik diye, ömriuniizin ıonwıa 
kadar çanlda gezelim demek .is· 
Eemiyoru-.:. Dünya buhranı geçm
ce ve .sulh za.manlanna mahsus 
fe.nthh ıve vüs'atli günler avdet e
dince, bu memleketi, maddeten 
de dünyanın en mamur memle
k 1! .. ri mertebesine çıkarmak bu 
miUcte mev'ud medeni zaferler
der..dir. Fakat biz sıkı zaman gel· 
diği 'vakit ay41ğunızı yorganunı· 

ıa göre ~zahnayı da hilen ve 
bundan dolayı sahte hic~p du~
lbaya asla tenezzül etmıyen b1: 
81.i nihad milletiz. Dairede eski 
kolruJc: veya ayakta yamala ~· 
dura ne iflerimizin iyi yürümesı
ne sekte verir ne de adıınlanm.1-, ~ . 
21 •ilam ve dojru atmJY• maıu 
olur. Bir dcıha tekrar edelim, be
heıaahal i»ir kÖJesiodeıı otlan 
fırla!Nf •olukla oturalım. veya 
l.urııu pat1amıf kundura giyel~, 
demek istemiyoruz. B\itün istedt-
i"irniz. beklediğimiz. tasamdu el· 
birliğıl~ yapmaktan ibarettir. Çiin 
kü bu badireli zamanlarm her 
IÜn •rlan yüküne ancı-k ba •· 
J.ede day&amak imkanlarını bu
labiliriz. 

Japaı haFll ~aberlzr; 

:rUıi• pcatiıı1 Um.ine çalıorrı.akt.&. tık göröliü. Bul!dan tıonr.a Meclis, 
dırlar. ruznamegindekl gümrük tarUesı ita
~;;;~=========== nununun bazı maddelerini cleğış.ti-

ren, İn.slliz liral! ~· dahıl 
memleketler llııtesine yeniden ilave 
edilecek memlt!keUere tatbik edile _ 
cek u~1. T&rkiye - ıtumanya ara
sındaki t caret •e tediye anlaşmala
nnın 2 ay uz.atılması, gUmrliklerde 
bulunan ve sun'i elyaf Ue rnahlıit 
bıılunınasından dolayı ithal eclilemı. 
yen pal!luk.lu mensucatın, bir defa
Y~ mahsus olmak tizere .tenıilatlı 
tarife ile ithall hakk.ırıdakt kanun 
111.yihalan mf,b;akere ve kabul edll
mlşt1r. CB. B.) 

lnailiz -amerikan 
ha,erleri 

Taprak Mahsulleri 
İstanbul 

()fi si 1 
Şu besinden : 

TASVİRİ EFKAR 

Cep denizaltlları 
(1 inci ıaJıife4ett Üffm) 

Küçük dcnl.ıaltı &"Crııileti lüzu. 
:munda kendi .kf'ııdilerinı tahrip 
edebilecek bır iletle mücehhez
dir. ırnçük denızaltı, ~ tar&
fındald bir elektrik bat.aryasına 
baıpı 150 1ôlo1ulc ytilC~k infilik 
bamulesi tagımaktadır. Böylece 

1 a kendi kendint havaya ~ur
mak yahut gemilf!re •• liman ı... 
defierine taarrıız edebilmek ka
biliyetinıledlr. Buntan idare e. 
dcnlerln, bedefierlne ula~mak i
~in kendi hayatlarını bile tehli
keye koyacak kadar -Omitsiz ha~ 
-retteUet yr.pabileetk olanla~d~ 
·~ildl,ğj anlıışılıyor. Bu kuç~k 
deniıaltılıınnaa bir subayla bır 
er bulunmaktadır. 

Bunlar o :kadar küçükttır ~· 
herhangi bir geminin cüvertesın 
de 1$Ltm-.bildiği gibl adet& klll'
tarm.a ülMlallannın denize indi
rilııaesi kadar kolaylı.ki.& su yü
ıfine btra.kılabı1ir. Bunlar on iki 
metre uzun! uğuııda ve bir buçuk 
ıuetre g.enifliğindedir. Güverte 
Jcıı)esi 1.37 yiik~ekliktedir. 18 pus 
luk iki torpil taşımaktadll' • .Bir
leşik ])evietler denizaltılannda

daki iorpill~ 21 pw;luktur. 

Aerodinam..iqtU olan bu slyan 
renkteki gemiler elelct.rlk b.atar
yalanl~ hare:kete ee.çmnte n 
.natte 24 Qil. lliiratı. et~ 
dir. 

(BİrilUl4 M}ıJ./Mln ~) 

A,.merlkA ·filosunun. muharebe kuv
yep iJDha edilmlştir. Bu adalarda 
birçok dtlşman tayya:esl de tahrıp 

1 rnuı ve ıo ikincikanunda Havay 
0 do~ rı.le Doğu ,A.sya araı:ındaki bü
~n :evkulcey~i movasalalsr )<esi!

. ti Kuvvetli Japon kara te~k-
mış r, t 
külleri 10 Ukkinunda ngiltı. Mıı.lez-

.. ,kmışlar, Slngap11r ve clva.-
yaıtıl\a y •• . • h 
il Filipinlere çok mue:ı:;ır ava 
~a:umları yapılnıı~tır. 10 ve 12 ilk-

• d Luzon ada~ına çıkarılan kanun a 
etJ r hllen tenkkller kaydetkuvv e 

mektedir. eong-Kong taarruzu o 

k d JJtuvaf!l'.kı~e yapılmıştır 
a ar . lk" .. 

k. J pon kuvvetlerı ı guıı 11onra 
ı, a . l L 

limanın doğu methalıne u afmış u-
lunuyorlardı. Düşmanın 288 tnyya-

.1 bir denizaltıHının kayıbından 
resı e . rl k ~ 

Amerikanın Flllııın e i _.arp sonra _ 
k _, t"nin kırılmış olduguna mu-u •• re ı .. 
hakkak nazarilc bakılabılır.> 

Teblijler 
Tokyo, l7 (A.A.) - Ordu fttbeııi '. 

Tayyareler Filipin adalarıııdakı 
meydanlara ani taarruzla: yapnu~ 
lar, yerde 6 tayyare ta~rıp edlhniıı 
ve 14 tane de }uu;ara ugratılmıştır. 
M 1 ada da lı.ava ~ydarılarılUl a 'P-Y ı. . 
taarruz edilm.it v• S tayyare ta11np 
olunmuştur. 

Deniz kısmı: Hong-Kong'da düş.

mımnı altı torpiioıu ve bir towekeri 
batınlmı.t. bir mohriple iki topçeker 
ve diğer bir ~i Atır lhuara otra

tılmı.şt1T • 
Malnya'de 

B ll·n 17 (A.A.) - D.N.B.: 
er ' h' k • 

Exchanges T e\egrap , ~n ~'ld~ı 
muhabirleri, Singapur an ı ı-

riyorlar: 
Malezya şimal doğusu~dakj 

• . t İngiliz kıt aları 
askerı va;ı:ıye • h" t" . mu ·cld· ma ıye ını -
için e-ay.et çı ı . Bu kıt"alar, 
hafaza .etmektedır. v çekil' 

- ır ıyor-cenuba doir.u ,ııgır ag . 
!ar. Muda nehri bölg~ın~e ve 

d k . p ank mustah-
kara kısmın a 1 en d h 
kem mevkileri müntchasın a a· 
len çok şiddedi muharebeler ce-

TEŞEKKUR 
Kızımrz Hikm~ M:e.tRLa.I• ile kar

detlm Zihni Ildız'ın p:ıur g-ünü E
minönü Hf.llrevirule icra edilen nişan 
merasimine bizzat gelmek veya ml 
tup Ye telgrafla tebrikte bulunmak 
suretile bu mesut güniimüze iştirak 
edeıı akraba ve tanıdıklarımıza en 
samimi Jı.ialerimizle teşekkür ederiz. 
Topkapıda Nümune Makinemiz 

Bağı sahibi Şefi 
Reı.sızi 1ılataza1ı Zihni Ildız 

hemşirrsi 

reyan etmektedir. İlk kat'i mey
dan rnuh~rebesi Japon ve Jn •iliz 
kıt"ıılan 11rasmda Mal 0 zyctda ... Pe
natk kalesi civannda vukua gele. 
ccktir. İleri karakollar arasında
ki i çarpışmalar, W ~)k,.ııley e 
yaletinden haber verilmiştir. Ja 
ponlar. burada ada karınsındak· 
kora kwmnda bulunan Pennk"m 
en ileı-i istihkamlaTına hücum et
mi~lerdir. 

Müttefiklerin tayyare kaybı 
Tokyo, 17 (A.A.) - DomE>l ajarı. 

sına göre Japonlar, harbin başııı<lan 
beri 464 düşman tayyaN!lj t..'\hrip 
etmilfcle-rdir. Bunların 101 i havı 
fuharebelerinde düşürülmüştür. J a. 
pon hava knvvetleri 4;l tayyare kay 
betmişlerdir. Amerikanın H.avay ._ 
dalarında uğradığı ve Amerikalılar~ 
ca da teyit edilen tayyare kayıbı bu 
rakama ilave ı:dilecek olursa duş 
man kayıpı 550 tayyareye çıkar. 

:\falezyadakl Penan~ telsis lstas.. 
yonu neşriyatını kesmiştir; burası. 
nın tahrip edildiği sanılıyor, 

(llWffu:I .ıslttfeıfen MvGM) 

Press' e göre vaziyet gittikçe na
zjkleşmektedir. Ş~hirde büyük 
yangmia.r çıkmıştır. 

Filipinler de 
Manilla, t 7 (A.A.) - Kara 

harekatında bir değişildik olma
Jıiı gibi havalarda da bir faali
Yet yoktur. Amerikan hava kuv
vetleri salı günü Viorno Japon 
li .. Une yapılan bir taarruzda 26 
dütman tayyaresi tahrip edi1mi~· 
tir. Asya Filosu Başkumandans 
Amiral Hart, verdiği bir beyanat
ta müdafaa için hazıTlanmı\ı olan 
r-lanlrada ufak birkaç tashih ya
pddığım v~ hiçbir ~aman taanuz 
plinına sahip bulunmadıiını söy
lemiftir. 

Tahkikat 
Vaşin~ton, 1 7 ( A. A.) - 7 

ilkkanunda Havay adalarına kar
sı yapılan Japon taanuzu hakkın
da tahkikat yapmak üzere, Re.is 
Roosevelt tarafından YüksekMah 
kemı~ Naıb Hakimi Owen Ro
bertıı" in ba .. kanlığmda bes kisilik 
bir komis;on te~kil ediJmi;tir, 
Komisyonda, Amerikan ordusun 
dan emekii bir Korgeneral, bit 
Tuğgeneral ve iki Tu~amiral var. 
dır. 

Amerikan deniz tebliği 
Vaşington 17 (A.A.) De-

niz tebliği: 
Havay bölgesinddô iki ada. 

son 24 saat zarfında Japon harp 
gem.ileri tarahnda11 bombardı
man edilmiştir. J ohms ·on adasın
daki ileri deniz üssü ilk defa ola
rak dün gece düşman gı:mileriniıı 
hücumuna uğre.mt"h'I'. Mr1ni 8.d!'l
sının şimal doğu sahilinde bulıı
nan ve bir deniz ticareti merke
zi olan Kapului bir düşman dt> 
nizaltısı tarafından bombardıman 
edilmiştir. Bu ilci hücumda l1afif 
hasar yapı1mıştır. Düşme.na kar
sı deniz harekatı devam ediyor. 
Wake adası iki hava hücumuna 
tabi tutulmUftur. 

Şubemlzin muhtelif ıervisl.erin4e 60-"120 1ira kadro taıuiutlı ıne· 
ıpuriyetl.ere btllmtihan memur alı• aca'ktır. Bu milnhallerden 60-100 
Ura tahsiutJı ıılanl.ara lise ve 100-120 11ralıklara da yüksek mektep 
mezunları bar~ göre alabileıce.k.l« ri ücrette tayin edneceklerd~r. Aşa. 
ğıdakl k.ıbul ıartlarını haiz talıple rın 25/12/941 perşenbe günü ııuıt 
14 de ,vapılacak i.ıntih.aııa lştirik etnıek tizere 2<4/12/941 a~amına ka
dar IUzumlu vesaikle ltiflikte şubemize mtir.a.eaatlau Ul.n olnnır. (111«) 

Kabul f/l·rllart: 

1 - En .az liae ve7a buna muadil blr a.ektıep mezunu bıılumnak. 
2 - .Aa.kerl.i.lde ilgili olmamak. 
3 - Yaşı lB den qağı, 40 dan ytıkım olmamak. 

Türk Hava Kurumu Edremit Şubesinden: 1 
Tt1rk Ha•a Kunımu Edremit ı ubemizin bu 11ene toplayacağl kur

ban derı ve barııakları bugjlnden itibaren 27/12/941 tarihine kadar açık 
arttırmaya 1tonmuştur. 

İ"t~ldilerin şartnameleri görmek ve pey :aflrmek içın meıktr tarih-
te Edremit tabeslne mfirncaatları ili.n olunµr. ( 11077) 

iPEK 

SARAY 

Vaterlo KöprGaü 
(Türkçe) 

Deniz K.rta.lı 
Duğla.$ F11trbı:ınks 

"M arg(l.r•t L1'C11ood 
Vaterlo Köprlia(i 

(İngillue) 

Münir Nurettin 
Konseri 

ALKAZAR Siına] Ebpresi 
ıo kı.nm teJmıUi 
birdm 

El.HAMRA Genç Atıklar 

SES 
SUMl:R 

(Türkçe) 

Kadın Sevince 
Bahar Resmi 
Geçidi 
Ditı111ıa Durbin. 

ŞARK BiYleı-:n K.tbler 
TAKSIM Yeşil Ko1Mnll3 

Kızı 

ILDIZ J. Kalb aızılar.t 
2. Sahte yıldız 

OPERA 1. La da.me au 
Canıelias 

(Türkçe) 
2. Cehennem 

Korsanları 
ŞIK 1 · Lorel·Hardy 

haydutlar ara_ 
ıında (Türkçı:.) 
2. Yeraltı 

1 
ceJlidı 

i~lanıul cı,ietindtJ ...... , .... ······· .............. . 
AZAK J 1zabel 

ALEMDAR 

MİLLi 

il Ka.nunsuzlar 
Treni 

Ill Yurtta Cüm
hu riyet Bay-
ramı -1. Mazurka 

(Pola Nesri) 
(Tür.L.:çe) 

2. Kocam Cani 
ler peş.inde 

MARMARAölnıiyen Atk 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 13 - 12 - 941 vaziyeti 

A K T 1 F Lira Lira 
Ft=:::::ıı:::=== 

Lir PAS t F ıra a 
Ka,aa.: Sermaue: Hi.000.000.-

Altın: Safi kilogram 72.605.372 • J htiyat a.kçcıf : 

Banknot •••.••.•••••••• 
Ufaklık ................. . 

102.124.264.67 
13.226.866.60 

656.761.30 
Adi ve fevkalide ... 

116.906.892.37 Hususi ••• . ........ 
7.822.019.15 
6.000.000.- 18.8l!2.019.15 

Dahtldeki ll1ulıabirler : 
Türk Lirası .............. . 245.514.80 ... ... ... -------Ha.riı;teki Muhabırler : 
Altın: Safi kilogram 9,441,033 • 
Altına tahvıli kabil serbest dovlzler 
Di.:er do\ izler ve borçlu klı ring ba-

13.279.667,90 -.-

246.614.80 
Tedcıvuldeki Banknotlrır : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ... 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tev

fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat ...................... . 

ı ruhte edilen evrakı nakdiye bakl-

168.748.663.-

2 ı. 764.266.-

kıyclcıi ................... .. 
--------ı 

57 .09G.ıt51.97 

Hazınc Tahv1lleri 

70.876.519.87 il )'esi .......................... . 
şılığı tamamen altın olarak ili-

136.984.297 .-

17 .000.000.-Deruhte edılen evrakı nakdıye karşı-
lıığı .......................... . 

Kanunun 6 - 8 inci mndde!rrıne tev
fıkan Hazin tarafından vakı t&-
dıyat ........ . 

Scnrdat cüzdanı : • 
Ticari nt>tler .. . . .. 

Esham ve tahvilcit cıızdant : 

1 
Deruhte edılen evrakı nakdıye 

A nin karşılığı esham ve tahvılat 
(ıtibari kıymrtle) 

B - Serbest esham ve tahvılat: 

Avanslaı: 

Altın ve doviz (}zerine avans ••• 
Tahvilat üzt>rine avans ........ . 
Hadneye kısa videll avans .... .. 
Hazıneye 3850 No. lu kanuna göre 

açılan altın karşılıklı avans 
Hıssedarlar : 
l>!uhtelı/ ... ... ... ... .. ........ . 

158.7 48.663.-

21.764 266.-

297 .406.916.39 

45.225.041.93 

8.996.454.71 

4.895.64 
7.808.G90.-

-.-
167.500.000.-

136.984.2!17 .-

297 .406.916.39 

H.221.496.64 

175.!H3 5R5.54 

4 500.000.-
14.904.135.75 

YEKÜN ,~.859.358.86 

vete.n tedavüle vazedılen ........ . 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 

vazedılen .................. . 
Hazine~·e yapılan altın karşılıklı a

vans nıukrıbili 3!l02 No. lı kanun 
mucib nce ilaveten tedavule va
zedilen ...... 

MEl'DUAT: 
Türk Lırası ...... 
!tın: Safı Kilogram 877.150 

1 50 No. lu kanunn göre hnzıneye 

açılan avans muknbili tevdı olu. 
nan altınlar: 
Safı Kig. 55.641.!!30 ...... 

Döviz taahhüdotı : 
Altına tahvlli kabil dövizler ... 
Dığcr dövızler ve alacaklı k.l iring ba. 

kıyelerı 

Muhtelif ........................ .. 

260.000.000.-

111.500.000,- IHS.484.297 .-

86.304.317.77 
1.2'33.782,03 87 .638.0!)!).80 

78.124.167.90 78.124.167 .90 

-.-

23.665.617.48 23.656.617.48 

136.235.157 .03 

YE KON 869.859.858.$6 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi •/, 4, alhn üzerine a van.s 011 J 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
İstanbul Şubesinden: 

Fırınlardan Ofısımiz namına çuval t< p umakta bulunan mfiteahhit
lerlmızlc miinakıt muknvele 12/12/ !141 tarıtıınde feshedilmiş.tir. işbu 
çuvalların bu kere Gala tada Balıkpazarında Knrdeşım sokıık 50/1 nu -
marada Ofısımızce tesıs edılen depoya alakadar fırıncılar tarafından 
tcs11m edilmesi muktezıdır. Bu ıtlbarla 13/12//941 ııabahındnn ıtıbaren ~ 
teşckkulumüz namına hıçbir kımseyc çuval tcslım ed ılmemesl ve bu ~ 
tarıhe kadıır muteahhltlere çuval teslım etmış olanların almış olduk-1 ~ 
ları makbuzları be.ş gün zarfında şubemize ibraz etmeleri !uzumu ilan 

1 
olunur. (11137)• 

'"::========================~m ~ f 

7 renkli 8 harita ve 72 devletin bandıralarile 320 sahife en 
lüzumlu yazılar ve mükemmel bir muhtıra defteriyle 

y 1 1 
çıktı. Hayat takviminin taklitleri vardır. Aldanmamak için ,ı 
(HAYAT TAKVlMI) ad na ve (MAARİF KİTAPHA
NESİ) imzasına dikkat edilmesi. -.- . 

. • , ··~· 

is ta 'n b u·I _leva ii m -.A m:i f.·I i g in ~-e·tt~(v ~-r)!I tf n 
, -- ·~il a:l-.rçt~ ··· ask~ r i · · ~-ıYa-ı-.ı ı .! ·i ı·i·n ı a r ·ı _.~;· 

Beher kilosuna 110 kur\14 tahmin edilen 100 bin kilo yataklık pa
muk pazarlıkla satın alınacaktıl'. İhalesi 25/12/941 perşenbe günü 
aaat 11 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
İsteJdilerın ll,500 Uralık Juıt'i temi natlarile bellı vakitte Komısyona 

gelmelen. (1661-10737) 

• • • 
Aşağıda yazılı mevadın eks1ltmelerı hizalarında yazılı gfin, saat ve 

eekillerde Zonguldakta Askeri Satı nalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarflar için ihale saatınden bır saat evvel kanuni vc.111kalarla 
teklif mektuplarının komısyona verilmesi, açık eksiltmeler ıçın belll 
aaatte Komısyonda bulunulması. 

('ın•1 

::iudc )agı. 

Pırınç. 

Bulgur. 
Sabun. 
Zey n vağı. 

}{uru 1' u ye 
Nohud 
K. Me im k. 

Miktarı 

Kılı> 

15,000 
15,000 
80 000 
15 00 
10,000 
16 000 
16,000 
15,000 

Tuta.n 
K ru.ş 

160 
40 
26 
66 

106 
23 
24 
26 ..... 

Temınatı }hale gün, saat 
Lıra ve şekli. 

1800 26/12/941 K. Z. 
460 , 10 K. Z. 
585 > K. Z. 
732 > K. Z. 
750 > K. Z. 

258,75 27 /12/941 10 A.E. 
270 > A. ~-
282 > A. E. 

(1687-10840) 

Aşağıda yaz.ılı mevadın pazarlıklı( eksiltmeleri 23/ 12/941 
salı günü saat 15 te lzmitte Askeri Satınalma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. Ta ıp 1erın be lı vakıtte Komisyona gelmelen. 

Cinsi Mikt&l'J Tutan Teminab 

Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Prasa. 
Prasa. 
Prasa. 
Prasa. 

Kilo Lira Lira 
~---54,000 21.600 3240 

24.000 9.600 1440 
24.000 9.600 1440 
24.000 9.600 1440 
9.000 720 108 
9.000 720 108 
9.000 720 108 

21.000 1.680 252 
(1619-110 70) 

* • • 
1 3.868 lira 35 kuruş keşif bedelli bir mutfak inŞa ettirile· 

cektir Kapalı zarfla eksiltmesi 1 O/ l /942 cuma günü saat 1 O da 
Eskişehirde Askeri Satır\alma Komisyonunda yapılacaktır ilk t•· 
minat.ı 1 040 lira 1 3 kuruştur. Tal iplerin kanuni vesikalarıle tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verme. 
leri. KeşH evrakı Komisyonda görülür. c 1631-1 1 192> 

ıı< it ... 

iki kalem 4650 şer kilo koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla ek· 
ei\tmeleri L9 12 941 cuma günü saat 14. 30 da Kırklareli iter. 
kez K. Binasında Askeri Satınalma Komisyonunda ynp1lacaktır. 
Tat.iplerin belli vakitte Komisyona gelmeleri -c 1633-1 1194> 

••• 
Aşağıda yazılı mev dın pazarlıkla eksiltmelcri 24 / 12 941 

günü saat 1 O da Susurluk ta Ask ri Satınalma Komisyonunda ya· 
pJaeaktır. Taliplerin belli vakitte Komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı 

Toz şeker. 
Yemeklik tuz. 
Hayvan tuzu. 
Kuru soğan. 
Patatca. 

Kilo 

10,000 
10.000 
5.000 
5.500 

700 

••• 
cl635-1I196> 

4 adet deve satılacaktır. Taliplerin Üsküdar Bağlar başı At 
~zannda 19/1 2 941 cuma cü nü satış heyetine müracaatları. 

c1637-I 1198> 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 
Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadıslnl 
mümkün kılacak olan yuz tuvaletine bigane kalmışlar
dır Kadında dıkkat ed11mesı pek mühım olan nokta: 
Cildin ınceiık ve taravetinı ebediyen muhafazadır. 
Seneler, bınbır vazıfe ıı,:ınde çalışan ve yorulan genç 
kadınların biaman duşmanıdırlar. Bedeni ve dımagt 
yorgunlukların neticesi guddeler. elastıklyetınt kaybe
derler ve cıltte (Leke) dıye tavsıf edllen avarızı (Rüz

gar ve guneşin de tesirıyle) husule getirirler. hte bu 
gıbi hillltta, ve bu gıbı avarıza karşı Krem Pertev; 
terk1bının kuvvet ve kudreti sayesinde clldi bealer ve 
harabiden kurtarır. 

Y12.ı binlerce kadının tecrübe ettiği ve ıevdiklem• tav•if/eden 
hdli kalıMdığı KREM PERTEV ile günde 'lla.ınlacak 3-6 da
kikalık bir masajın ne gibi h6."rikalcır 11arattığıx1 pek kısa bır 

:amanda ırız de mııterif olcıcal.ınnız. KREM PERTEV'tn yanm 

~rlık bfı11nelmilel şöhreti aulB1Z defiildtr. Ondan ut1./U.. edttıia. 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Yıldıran motorunda ücretle çalıştırılmak üzere bir motorcu maki

niste ıhtıyaç vardır. 
Jsteklılerın aşağıda yazılı vesi kal arı le bırllkte Kasımpaşada bulu-

nan İstanbul Denlz Komutanlığı makıne mütehassıslığına mllracaatları. 
ı. - Nufus cüzdanının ıkı kıt'a sureti, 
2. - Askerlik terhıı vesıkasın ın sureti, 
3. - Çalıştığı yerlere ıııd bonservıslerin eureti, 
4. - Makınıstllk dlotorcu, şa hadctnamesınin sureti, 
6. - Altı adet vesika fotoğraf;, (11171) 

Aşagıdu gosteıUen Lam r şı ı 

nnda gosterilen saatlerde paznrlıkla ihale edıleeektır. Keşif evrakları 

her gün Komısyonda gorülebılır. İs tek.lı1erın belit gün ve saatlerde ka
nuni vesikalarlle birlikte Fındıklıda Satın alma Komisyonuna gelmeleı ı. 

Yapılacak fş 

Kışla tamiri 
Veteriner Okulu 

K1ti/ Bel. 
L. K. 

660 88 

tamiri 24S 49 
Haydarpaşa Hat ıçın 

25 kalem inşaat 

malzemeel 8402 10 

Kat'i Te. 
L. K. 

84 13 

88 97 

610 46 

(10770) 
Pazarlık zamanı 

Saat Dal:ılw 

10 30 

11 

11 30 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, ırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında giinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutular1. ısrarla iste·ıi.rziz. 

1 

İstanbul Asliye Mahkemesi Se· 
kiz"nci Hukuk Dairesinden: 

Mukaddema Beyoğlu Taksim 
Üftade sokak 56-60 numarada 
mukim iken halen ikametgahı 

Deposu: 

Sultanhamam, Camcıba~ı H. 

Deri Barsak arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu İstanbul 

Vilayet Şubesinden: 
Kurban Bayramında te~kilatım ız tarafından toplanacak kurban de

ri ve barsaklannın açık arttırması na 17/12/1:141 çarşnnba günü başlan
mış ise de lştırak eden zevatçn verı len fıynt lıadclı layı kında gôrulme
diğinden arttırma 24/12/941 çarşanba günu snnt ona talık edılmıştır. 

Tallpler1n arttırma ıçin mczkı'ı r gün ve saatte Ca1'nloğlundaki 
11ube merkezine ve şartnnnıeyı gor mck ıçın de şube merkezıne ve İs
tanbul vllayetı dahllındekl Hava Kurumu şubclerınc mürncnnt etme -
!eri. ( 11026) 

Hallaç altı pamuğu müzayedesi 
SÜMER BANK 

alla 1 ı • 1 za e 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

meçhul bulunan Annik Kepeci-
ye: . 

Davacı haziney~ izafetle ls· 
tnnbul Maliye Muhnkemat Mü· 
düı lti.P,ü tarafından aleyhinize ha 
:.-incye ait Bcyoğ!u Pangaltı ma· 
hailesi Akhaha ve A!et sokağın· 
da 12, 14, 66 ~ayılı gayrimen
kulü 1/ 1 935 tarihinden 30 5 I 
9 36 tarihıne kadar fuı:ulen İşgal 
ettiğinizden v .. mezkur gayrimen 
kul ayda 29.87 (yirmi dokuz li
ra seksen yedi kuruş) kiraya mü
tehammil bulunduğundan işbu 
müddete ait beş yüz yedi (507) 
lira yetmicı dokuz (79) kuruş ec
rimislin 1 5 lirn 9 1 kuruş tesbit 
masrafı ile birlikte maafaiz ve 
masarifi muh!!kcm• ve ücreti ve. 
kület tahsili talebile açrlan dava
da: 

Muhakeme günü olnrnk tayin 
kılınan 2 2 942 tarihine müsa· 
dıf pa7artesi günü saat 14 te 
mahkemeye gelmeniz veya kanu
ni bir vekil gönderm niz iç.in ta· 
rafınıza tebliw i muktezi daveti· 
yenin ikametgah nızın meçhul ol: 
masına binaen usulün 142 ncı 
maddesine tevfikan ilanen tebli· 
ğine karar verildiği ve dnv~tiye· 
nin bir nÜ!ıhasının da mahkeme 
divanhan sine ta\'k edildiği teb· 
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (940/ 16) 

l[Eorsa harici altm f!._Ya8J 
D ınku llııgunhı. 

Reşadiye 27.65 27.76 
Kıılın Bcşibırlik 129.00 ıw.oo 

16/12/941 "'Ününde satılacağ'ı ilan edilen 13 ton hallaç altı pa- 3 89 3 91 .. Külçe altın gr. . · 
muğu müzayedesi miktarın 89 kiısur tona çıkarılması 1ubarıle 

23/12/1941 salı g"tinü saat 14 e tchır edılmıştır. İstanbul Asliye Dördüncü Hu· 
Nümune ve şartname licrglln ıınat Hl wn sonra Katırcıoğlu kuk Hak:mtiğinden: 

hanında beşinci katta müessese merkezinin pamuklu servismde ıo- İstanbul Malıye Muhakemat 
1 rülebil1r. Müdürlüğu tarafından Refik. Şa-
l!l===~======================::=iC!I dı, İlyas, ve Sadık ve Hulusi ve 

saire aleyhine açılan alacak da
vasının yapıltin muhakemesi sıra-

sında: 
Müddeıaleyh!erden Eyüpte Va 

1 - Tahmin edilen mecmuu bedelı 30.000 lira olan 3000 pur i!'kelesı C. 19 No. da Nu:ed· 
adet battaniyenın 20/ Birincikanun/ 941 cumartesi gunu saat 1 1 dın ve Eyüp Vapur isk,.lesi C. 19 
de pazarlıkla eks.ltmesi yap:lacaktır. No. da Ahm"t Niyazi, Fatih Mal. 

2 - İlk teminntı c22SO.t lira olup şartnamesi her gün Ko- müdürlüğü Zd l\1aas!an Kfıtibi 
Refiğe ve yine Huseyinağa M. 

misyonda c 15 0_, kuruş mukabılinde alınabılır. ikinci muhtarı Muhıddine ve Ka. 
3 _ İstekliıe1in belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan sımpaşa Hüseyinağa M. azas n-

Komisyonda haı:ır bulunmaları. c 1 0964> dan Argirnsa ve Şehreminı De· 
••• 7 1 

. nizap1al M. Kiilhan sokak o. 
Marmara Ossü Bahri K. Sahnalma Komısyonundan: • da mukim Nüzhete. ayni adreste 

Cinsi Kilosu Tahmini. fiyatı Temınah R F 'h M 1 . I mukim Ali ıznya ve ·atı a • 
Kuruş Lıra Kr d'" 1 .. v.. • k"t'b"ı Şadiye ve 

----------""'."'"-----~~~------~~~------~~~~ mü urugu cış a 1 

Kuru fasulye 40.000 27.50 1650 00 Mihalçik kazası' varidat katibi 
Pirinç • 20,000 50.00 1500 00 Hüsnüye ve Mollaşeref M. muh· 
Nohut 15,000 25.00 562 50 tarı Nureddine gönderilen ilim n 
Sabun 8,000 60.00 720 00 tebligat üzerine mahkemeye gel-
Kuru üzüm 1 O,CWO 50.00 750 00 medikl-:rinden bu defa hnkların· 
1. - Yukarıda cins ve mıktarlan yazılı beş kalem yiye<:ek dit gıyap kararının ila.ne~ teb!i_ğ 

maddelerı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. ettirilmesine ve kendılerıne hır 
2. - Pazarlıklara 22 / 12 941 pazartesi günü saat 14, 15, ay mühlet verilmesine ve muha-

15.30, 16.30 ve 17 de lzmitte Tersanekapısındakl Komisyon bi· kemenin 2211 942 saat 14 e.bı. 
nasında yapılacaktır. rakılmadına karar verilmi~ oldu· 

3. - Sartnameleri bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. ğundan muhakeme gününe ka· 
Bu maddel~r bir veya ayn ayrı taliplere ihale edilir. dar müracaat edilmediği veya 

4. _ Pazarlığa i~tirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanu- muhakeme günü mahkemeye gel 
nun istediği vesikalarını ve hizalarında yazılı temınatlarile birlik. medikleri veya bir vekil gönder• 
te belli gün ve saatlerde Komisyona müracaatları. c 1 105 3> medikleri takdirde gıyaben mıı-

,. • • hakemeye devam olunacağı ila• 

2ı ~Jn ~=nto !'.~!?}.~~E~ .. ?.1.~!?~.~~..<?.?.?.(.!.~.~) ..... 
20 M3 Çakıl Tasv\ri Efkar 

2,5 Ton Kireç Nüshaın (5) Kuruştur 
50 Kilo Macun 

1 > Camcı çivisi 
5 > Çivi 2,5 santim 
5 > Çivi 4,5 > 
5 > Boya macunu 

10 > Gri boya 
60 M2 Cam 

Yukarıda yazılı 11 kalem malzemenin 20 / 12/942 cumar· 
tesi günü saat 1 1 de Kasımpaş:ı da bulunan Deniz Levazım Sa· 
tınalma Komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte mezkur Komisyona müracaatları ilô.n olunur. 

« 11168> 

Kadıkôs ünde Hasımpaşa mahal le inde Halıdnka sokağında 28-30· 
31 No lu arsanın ifrazı <lolayısılc tanzlm kılınan ve bir taraftan Ya
vuz Türk sokağı, bır taraftan Halid nğa sokıığı, bir taraftan Bayram 
yerı sokağı ve bır taınftan dn tcltem okağı ile mahdut kadastronun 
220 ncl adasına aıt olmak üzcıe mevzii olarak tanzim ve Şehir Mecıı:. 
since tnsvıp ve Nafıft Vckiilrt nce tasdik kıhnnn ve bu ada dahilindeki 
gayrimenkullerın Yapı Yollar k nununun G ncı mnddesi hükmüne göre 
tevhıd ve ifraz ve şüyubnılırılması n,ı mütl'dnlr plan Yapı Yollar ka
nununun 3 üncü nıaddc.<ıı m ı ibincc halka Uiin edilmek üzere B 'ed ye 
merkez binası ılE> Kad oy da · ıne ıı olduğu ve ınu sarrıfl rının 
isıın ve ad c l'rı malum olınn~an alikadıırlııı u tebliğ makaıııına kaim 
olmak uzere iliin oltınur. (11201) 

1 . 1 Türki11e Harif 
Abone Şeraıt ı ~n fı;tn 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 760 > 1460 > 
Üç aylık ............ 400 > 800 > 
Bir aylık ............ 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dercolunmıvan evrak iade olunmaL 

Birincikaııun : Perşembe 

13:.ıOH· 
Zilkadıt 

29 

Gün: 352 
18 

l i51 
<urnl 

1cl klnun 
) 

Kesım41 

Vakitler Ezant Vaaatl 
') D S. D. 

-------ı·----
Güoeı (Yarmld) 1112 39 J7 '21 
Öğl~ 1)7 '28 12 11 
lki.ad) 09 48 ,, 1() 
Akşa Jt ı:.ı 00 16 42 
Yaba !Ot S9 15 :lt 
im •' \Yarı' <l• 12 51 S :4 

Sahibi : Z. T. EBÜZZ/l' A 
Neşriyat .M üdUrü : C. fl in lN 

Basıldığı yer: Matbaaf EllÜZZll' A. 


