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Alel}hinde söglenen her sözü 
tetkik et. Doğru ise halini düz:?lt. 
Yanlışsa, bir ders almı1 olursun/ 

George He rbert 

Adlt edebl7abmızda epi> yer tutan bu de
ferll eseri yalnız avukat ve hukukçulara def~, 
münevver bütün n.tand aşlara ta niye ederıs. 
E.er Türk hukukçuluğunun her bakımdan çok 
oümullü bir DAl'ri anıikl opediaidlr. 

900 büyti.k sahifeyi havi olup tl,.atı 2 lira
dır. Her kitapçıda bulunur. 

MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon: 2 O 5 2 O 
(Şerhi 2 nci ıahifernbde) 

Telı. Tasviriefkar, İstanbul 
' L--------------~-----' 

ingiliz ı 
Rus-iran 
ittifakı 

Muahedenin metni 
hakkında verilen 

malumat 

M ii t t • fi k o r d u l a r, 
mii.tarekeden 6 ag sonra 

/randan ayrılacaklar 
Tahran, 22 (AA.) -Reuter: 

Batvekilimiz Dr. Relik Saydamın bir wr mez181İyetten aoma Meninden Ankaraya döndüğünü 
hild.inniflik. Yakandaki resim. Başvekilimizi Ankara istasyonunda vekiller ve Genelkurmay Bat· 

kanı Mare,aı Fevzi Çakmak tarafından kartılanırken göstermektedir. 

Pazar günü imzalanacak olan 
lngiliz - Rus • İran muahedesi ge. 
reğince Büyük BritanyaJ ve Sov
yetler Birliği İran hakimiyetini hi. 
maye ve İran arazisini her türlü 
taarruza karşı müdafaa etmeyi 
vaat eylemekted.irler. Büyük Bri
tanya ile Sovyetler Birliği, mem· 
leketin siyasi ve ilc:tısadi hayatı
na müdahalede bulunmamayı da 
taahhüt etmektedirler. Muahede 
hükümleri şunlardır: Bir inhisar 

memurunun 
verdiği 

mUjde 

K .-ilerimiz te~ dütmesin
ler, inhİ$ar\ memurundan 

aldığımız hnber, meseli rakı sar· 
fiyatının çoğaldığına veya bira 
a&llftrun iki misline çıktığına da-
İr değildir. Zaten bazan gazel~ 
lerde okuduğumuz, bazan da ala
kadar makamlann ağızlarandao 

işittiğimiz bu haber bizi hiç de 
nıemnun etmez ve o haberleri hiç 
bir vakit müjde diye telakki et· 
meyiz. V akıi rakı veya bira sar· 
fiyabnm çoğalma.sından, varida· 
tın da artması balummdan, sevi· 
nenle.- ve bu sevinçlerini de bö· 
bürlene böbürlene ilin edenler 
'Var. Fakat bizce içkinin doğur• 
~uğu cismani ve ruhi xararlaır, o· 
ınm &'etirdiği iki üç ınilyon oıad· 
di menfaatten kat kat üstündür. 
O cihetle içki varidabnın artbğı· 
nı ne vak;t öğrensek bundan ken· 
di hesabımıza sev:necek yere bi· 

ı Milli Sel, Yon Papen'i 
kabul buyurdular 

1.- İran ordusu yalnız mem
leketin dahili müdafaasında kul
lanılacaktır. 

2.- İran, Britanya ~e Sovyd 
kuvvetlerinin İ-ran dahilinde bu
lunmalarına müsaade ed<::cek, fa. 
kat bütün yabancı kuvvetler, mü 
tarekeden altı ay sonra veya sulh 
muahedesinin akdinde memle. 
ketten aynlacaklardır. 

likis mustarip oluruz. 
inhisar memurunun bize ver· 

diği müjdeye gernce, bunu ve
ren memur İstanbul İnhisar mü· 
eueselerindeo b irine mensuptur. 
lyi yürekli. temiz ablakh, vazi· 
fesine sadıl< ve memleket" ne çok 
bağla olan bu zat bize geçenler· 
de dedi, ki: 

«- İfçİlere bedava öğle ye
meği vermek usulünü .ihdas et· 
melde yaptığımız bayrı ve bun
dan k az mdığımız mf':nfaati dil 
ile tarif etmek mümkün değildir. 
Bunu gelip de yerinde gönnek 
lazımdır. Eskiden i,ç:lerimizio 
ekserisi. ö~le yemeği olarak bir 1 
çıkın içinde yüz dirhem ekmek 
ile bir miktar beyaz peynir veya 
ıaydı zeylin tanesi getirirler, öğ
le tat:U zamanında birer kö,eye 
çekilerek ve katığı ekmeğe denk 
ıretinnek için hesaplı hareket · e
derek iftihasız, iftihasız · bu yıye· 
ceklerini yerlerdi . .Şimd kendil<!
rine öğle vakti sıcak yemek ve· 
riyoruz. Yemek belki miitenevvi 
değil, lakst buna mukaba bol, 
temiz ve mugaddidir. Meseli yüz 
kilo fasulyeye en aıf8ğı elli kilo 
et kanfhrıyoruz. Böyle bol etli 
fasulyenin mml lezzetli ve eıdalı 
olacağını anla\mıya hacet yok. 
Bu bol )emeği her ırün temiz kap· 
lar derununda sıcak sıcak i~çile
rimize veriyoruz. Bir kere itçile
rimizin bu iyi yemeği yerken yüıt• 
let'inde bel"ren huzur ve rahat a· 
limetlerini seyretmek bile, bu 
ınemleketin öz· evlatları için bu
lunmaz bir saadettir. Fakıııt İfÇİ· 
ye sıcak ve bol gıda vermenin 
f aydaıı böyle manevi olmakla 
kalmıyor. Karnı iyi doyan ve 
kendisine ,efkatle bakıldığın~a? 
dolııyı minnettarlık h;sseden ış51: 
evvelkine niıbetle daha çok ıyı 
çalı,ıyor ve hercünkü İf "-:rimi 
arttyor. Henüz bir mukayeııelı he
ıap yapmıya vakit bulamadık a
m:.. yemek usulü ihdas edildiğin· 
denberi fabr:kamızın imalatı en 
lllf'li• dörtte bir nisbetinde arttı 
dersem mübalağa olmaz. Şu hal
de verdiğimiz bedava yemeği İf• 
çi bize fulasile ödeyor, za_biren 
lı,ayırpervedik vtı fedakarlık y~
pıyor gibi görünen müeeeeseıDIZ 
hakikatte maddeten kuamyor. 
01te yemıiyor, bilakis iate alı
Jor. Kefki bu U1ulün bu kadar 

TASVİRİ EFKAR 
(Deya.TTU tahif~ ı, eiltvn ı dıl) 

Mulô.katta Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu da 
hazır bulundular 

3.- Sovyet ve lngiliz kıt'ala
rı ile levazımının İranclan serbest 
geçme9ine müııaacle edilecek, 
nakliyata İran amele3i yard~mcla 
bulunacaktır. 

4.- han, şimdiden mevcut 
bulunan sansüre yardım edecek
tir. 

• 
Ankara. 22 (A.A.) - Reisicümhur ismet İnönü bugün 

saat 11 de Çankaya köşkünde Almanya Büyük Elçisi Von 
Papen'i kabul buyurmuşlardır. 

5.- fran, mihverle v.c düş· 
man tarnfından işgal edilmiş bu· 
lunan memleketlerle diplomaı.ik 
münasebetlerini kesecektir. 

Mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu hazn hulun· 
muştur. 

uuw • t. 

V,oroşilof 
uzakşark Sovyet 
ordusuna ku!'lan~an 
tayin edllmış 

Hslnking, 22 (A.A.) - D.N.B.: . 
Mahalli mahfillerde dolaşan bır 

. göre Mareşal Voroşılof U -
şayıaya 

k ktaki Sovyct ordusunun baş-
za şar edil · ti 
kumandanlığına tayın mış r. 

K tung ordu mahfillerinde kay 
uan b te - t 

dedildiğıne g·öre bu ha er eyyu 

ti • takdirde Mareşale bu orduyu 
et gı .

1 
k . 

'k t ek vazifesi de verı ece tır. 
tensı em , . ) 
Bulgarıstan 

muhtekirl~i 

asıyor 

Sofya, 22 (A.A.) - Oti: 
Ziraat Nazırı Kuşef, Gorna 

O t bolgesı bahçıvanlan refOV za · .. 
1 atçıleri toplantııında, dun, Ye z ra 
"-'eri soylemiştir : 

ıu svaı · t 
cHükurnet, halihazır .vazıye -

. t .f de ederek zengın olmı-ten ıs ı a . 
1 bazı muhtekırleri as-ya ça ışan 
karar vermiştir.> 

mıya . lftç" 
Haber yerilen bu tedbır, ç ı 

halk arasında büyük bir memnu
niyet uyanılırmııt ve Nazırın be-

tı ... ~_..u alk~larla kar,ı-
yıı.na aıı~ 

~,ar. 

- - (Devamı.t sa-hife 3, sütun 1 de) 

• _A_s_k_e_r_i _~_a_z...;;;;iy;......e_t_ 

Uzaksarkta h arp 
Bugün, Japonya Uzakşarkta hasımlarina 

tefevvuk etmiş görünmektedir. 
Yazan: General A.li ihsan Sabis 

ESKJ ORDU KUMANDANLARINDAN s on günlerde Amerika ve 
Japonya Bahriye Nazırlı:lri

le Japon Başvekilinin söyledik
leri sözleT, her iki tarafın karsı
! klı harp durumu~u kafi derec:e
d ! aydınlatmıştır. Bu izahlar ha-

diselerle ve hatta Amerika.o ve 

İngiliz kaynaklanndan gelen tel· 
graflarla karşılaştırılınca Japon 
resmi tebliğlerinin doğruluğu 
meydana çıkar. Amerikanın Pa
sifik filosu kumandanı ile hava 
kuvvetleri kumandanının azlediL 

(Devısmt ıa.hif• ~. ritun 5 de) 

................................ ··~··················· ··· ....................................... . 
. --

Sakt.şlar -----

Yarınki dünyanın ahlakı 
Peyami SAFA 

K İMİ ikbsatçıya göre ahlak 
buhranının temeli, iktısat 

buhranıdır; kimi ahlakçıya gÖ• 
re, aksi: İktısat buhranının te
meli ahlik buhranıdır. Bencil 
(egoiste) ahlakın dibini kazı· 
yınız, altından fertçi iktısat çı· 
kar; yahut, fertçi iktııadın di
bini kazıyınız, altından bencil 
ahlik çıkar. 

Burhm Toprak, iki üç gÜn 
evvel okuduğum bir makale
sinde, zamanumzın geçirdiği 
bütün ruh sarsmblannı ahlak 
buhranına bağlıyor ve Fransa
nın yenilmesinden önceki yıl
larda Fransız edebiyahnın bas• 
tığı çığlıklan hahrlatıyordu. 
Nurlu dostumun beklediği ab
lak, topluluğun selameti için 
her ferdin kendi keyfine, ma• 
lına, canına kıymasını alıfkın
ltk haline sokan fedakarlık ve 
kahramanlık ahlakıdır. 

Bu konudaki birçok yazıla
nını hulasa edersem ülküda
flm Burhan Topraktuı farksız 
dü,ündüğüm görüleceL. 

Şöyle ki: 

Bencil ablüla fertçi ikttaat 
ye Tanrısız kaldığı için alhna 
tapan dünya arasında kar,ılık
b teair münaıebetleri vardır. 

........ ························ 
Hangisinin ilk sebep olduiunu 
dü,ünmek neticeyi değİftİr
ınez : Geçen sava,tan sonra 
milli devrimlerini yapmı, mem 
leketlerin hepsi anlaJtllflardır 
ki, Tanrısız kaldığı için alhna 
tapan dünyanın bencil abli.kı
nı ve fertçi ikh:sadmı yıkmak. 
yerine. hususi menfaat ve ke
yifleri ammenin selameti a.şkı
na feda ettiren bir millet ahli
kı, bir topluluk düzeni kurmak 
prt olmu,tur. Alhn babası 
Fransa, bunu çok geç anladığı 
için çok erken anlıyan komşu· 
auna yenildi. Fakat fİmdi zen
gin ve olgım b r şuura has -vu
zuh içinde bunu idrak ebnİf 
bulunuyor. 

Bencil ahlak yerine, toplulu· 
ğun selameti afkına kendine 
kıyma iradesi veren milli ah· 
lak; fertçi iktısat yerine, &fın 
sosyalizmin istediği kadar .ıe
ri gitmeksizin, mülkiyeti orta
dan kaldırmadan, onu milli 
menfaatin emrine veren mem• 
leketçi ikhııar; alhn yerine, e· 
mek; tef~ci yerine, hayratçı; 
&fİfte yerine, ana; zanpara, ay 
ya~. kumarbaz yerine, kahra. 
man. 

Kemale ve Allaha çıkan yol 
budur, amenna t. 

o SİNAIJl"ı 

TRA B L 

Son haberlere 1röre Şimali Afrikadaki lbarekat nha sını gösterir harita 

( Japon 
harp Haberleri) 

- r .. . ~ 
r~· ............... "\ \.lf' ilta muharete~ 

I nönünün ingilizler 
Kıt'alarımız 
Singapura 

150 kilometre 
mesafede 

meb'uslara l ı RABLUS 
ziya/ etleri 

Ankara, 22 (Telefonla) - Milli 
Şef ismet İnoniı tarafından her 
sene Mebuslarımıza verilmekte 
olan zıyafetlere yarın (bugun) 
saat ylrmıde başlanacaktır. 

topraklarına 
girdiler 

ltalgan tebliği: 

H K 'd k" Mebuslarımıı alfabe sırasile ong • ong a 1 davet edilmektedır. İlk akşam, 
"Kıt'alarımız yen 1 
hedeflerlne doğru 
yürüyorlar,, dlyor İngiliz harp gemileri ıoyadlarının llk harfi A ve B ile 

başlıyanlar Çan kaya köşk:üne gi

muh asara ya alındı deceklerdir. (B. B.) \. .J Kahıre, 22 (A.A.) - Ortaşark 
• • ' • • • : ' • • "• •" • " • • • • " lngılız umumi karargahı, İngilız 

j n g zl l Z le r U % ak~ a 1' k 1 kollarının Bıngazi mtıdafılerını pus.. 

merkezini Singapıırdan K d • d kurtmckte oldukları ve bu sırada 

R kl t v• ara e nız e daha başka lngilız kuvvetlerınlu 
angonna na e megı Cedabıa'ya doğru rıcat halinde bu. 

düşünüyorlar •• •• •• bı•r ıunan Mihver kuvvetlerine şıddetle uçun cu hücum ettıkleri söylenmektedır. 
Tokyo, 22 (A.A.) - lmparat.orluk 

umumi al'argahı bildırıyor: 1 
Japon kıtalarından mürekkep kuv 

vetli teşkiller bu sabah donanmanın 
himayesinde Luzon adasının muhte
lif mahallerıne yeniden çıkarma ha
reketleri yapmışlardır. 

Hong-Kong'da vaziyet 
Tokyo, 22 (A.A.) - Domei ajansı 

bildırıyor: 

Japon filosu Hong-Kong önünde 
deınırli bulunan lngiliz harp t,reml

lerını tamamıle abluka altına almış. 
tır. Bu Ingiltz gemllertnfn tahrfbf 

mukadderdir. Japon makamları 

Hon~-Kong önünde Kreshet 1smın -
deki harp ~emısınin Japonlar tara-

f Devamı saJı.ife 8, S'iitun 5 de) 

Alman tebliği 

Türk vapuru liğ~~rlin. 22 (A.A.) - Alman teb-

Şimali Alrikada, geniş ölçüde ha
rekiiL haberi verilmiyor. H ava mu
harebeleri esnasında, 7 İngiliz avca 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Batırılacakmış 

lzvestiy a 'ya .. gnre 
Almanlar buna dair 

çok gizli bir emir 
ve r mi ş 1 er 

Moskova, 22 (A.A.) - Tass 

Alman tayyare teşkilleri, Valetta 
limanındaki gemilere, benzin ve mil 
hımmat depolarına gece gündüz, iri 
ve daha iri çapta bombalar atmıı • 
\ardır. Alman teşkilleri, duşmanıa 

4 avcı tayaresinl düşürmüşler, ken. 
diler! h1çbır 1ıasara uğramnmtşlar-

dır. 

(D•vıımı sa.hif• 3, sütun .Y d~ 

. ... ,, . ....... ~ .......... , ...................... ·- • jansı bıJdiriyor: ( JngUiJ. Haberler·ı) 
\.Amerikan J 

Aoosevelt 
Mü t t e /f k le r 
Başkumandanı 

olacakmış 
Nevyork.. 22 (A.A.) - Amerika11 

razetelen Reıs Rooseveltin Mütte. 
fikler Yiıksek Başkumanda11lığına 

tayın edilmesi fikrini gittikçe daha 
kuvvetle ileri strüyorlar. 

Yine grev mi? 
San Francisco. 22 (A.A.) - Kay

nakçılar Sendikası, San Francisco 
körfezi deniz tezgahlarına grev n().. 
betçilerl dikmeğe karar Yermiştır. 

( De1JCımıı. 11aJı.if• 3, 11ütun 4 de) 

v 

lzvestıa yazıyor: clnanılır kay 
~ naklardan verilen mallilJlata gö
re bu son günlerde meçhul bir 

denizaltı tarafından üçüncü bir 
Türk ticaret gem.isi dah.ı hatırı· 

lacak, fakat mürettebatı kurtarı

lacaktır. Çünkü bunlann arasında 

şahit sıfatile kullanılacak Alman 
ajanlan bulunacaktır. Denizaltı 

gemi9İ tayfaları, bu alçaklığı bi
lahare Sovyetler Birliğine yükle
mek maksadile Sovy.et denizaltı 
tayfalannın taşıdığı işarecleri ha
mil olacaklardır. Almanların ver 
diği çok gizli emit budur. Alman 
ajıınları, Türk gemisinin borpillen 
mesinden sonra.. Türkiye _ Sov
yet Rusya nıünasebeLlerinin hacl 
l ır deVrey.e gireceğini tahmin et
mektedirler.> 

Luzon'a yeni 
Japon kıt'aları 
çıkarıldı 

Malezyadaki 
müdafaa kuvvet eri 

takviye ediliyor 

Vakıngton, 22 (A.A.) - Harbty• 
Nazırlığı tebl1ğınde bildirillyor: 
Manillanın 240 kilometre şimaUn,.. 

de Lıngayen körfezi etrafında mu. 
harebeler cereyan etmekte ve bura

(Deva.mı 11alı.ife 3, ııütun ! de) 

................... -........................................................................... .. 

Maaşlar Cuma 
verilecek •• gunu •• 

Memurlara bayramdan evvel maaş ve ücret1erin.in veril· 
mesi hakkmdıı dün Defterdarlığa tebligat yapılm.ı11br. 

Bordroların hazırlanmasına başlanrru~hr. Maaşlar Ziraat 
Banksından avans alınmak auretile cuma günü verilecektiT. 

Dığer taraftan Belediye de aynı gün memur ve mustah• 
demlerıne aylıklannı vermeyi kararlaştırmışbr. 

BUGDA Y KORUMA 
kaldırılıyor • 

.vergısı 
• 

Bu işte çalışan 
alakaları 

memurların 
kesilecek 

Ankara, 22 (Telefonla) - Buğ. l tır. Haber verildiğine göre, bu ]iyi. 
dayı koı ı.ıma veıgis;n·ı. knldırılması hanın behemehal çarşamba günkü 
ı.akl. r.dakı liıyiLı:ıııın basılması he- toplantıda ilk müzakeresi yapılacak-

1 niız bıtınl.ş ve Met,uslara dagıtılnıııı- j tır. Hükümet tarafından hazırlanan 

Tt Encümen ta.raf:nd:-n bazı tad). 
lita uğ"rıyan bu verginin kaldınl. 
maaı hakkındakl layihıının a.nahat
larını aynen neşre<liyoıuz: 

Buğdayı koruı.ın vcr~isinin kaldt
nlmaaına muvazı olarak bu işle muo 
&'Dl bulunan merkez vilayetlerdeki 
buğdayı koruma kitipleri, baş kon. 
trolleri, kontrol memurları, me. 
murlar, odacılar, bekçilerine ait me-

(l>•ııG.Mı eaJı.ifı ı, rittm 1 r.U) 
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Tefrika ıt•e-ae Y a.ıan: KAN DEMii\ ...................................... 
Ruslar, Avrupallların bu aklbetlerlnl 

bazlrlayanlar ereaanda idiler 

İki facianın. ( (t ~ HAV ACILI~' BAHiSLER/ 1 «• ) 
muhakemesı - " ı ~ Alm•nlann .. ,k 

cephesi 

~E~~tri;, .. ~~.P ............ ~ ~ !.~.~-~-~-~-0..~ .. ~~ 
ınrasında kendısi de yaralanan Jıfus Ş"n w ıertl 'le dolu tal'i/ı!e ile iftihar etmek laalcJcuuı mtıliic oüuı .,,. .. ............ merkai pnm mİIJOD 

sıv Asi v.~zivET . , 

·-· _ ... _... . d"- .._, d • .. 1 ... --- ...... 
1&1ADJD muwemtaıDe - .ııun dortan1ntlı lıenilS ftllı/c .. nr Olan hava kuflWflflrinl blllli Nfll~l•rilflle •idaldl 1- ... L:- L:.:la. L!-~ -Diler taraftu Jaci)laler Et- ı pl&Dıaa 16N 1MI ,,. .. cloln B._ Atıreeuda deTam ohuamattm. r- •- Y .,... ...._ - ...,.... _. -- __ 

~ da ba1li aıeaa.lım .rapı- ata, 7alıat Amudel')'a k17ılanna lfaatafa, Fatma Jaleyi &ldtnH- 6Örmige oıiit•,,..gil olamazlar. Japon ordu N do,..,.,,,. /co,,,,,,.,,, w ,,.,;,,ıu.n brcr! rile ,_ .....a aiııwir= 
JOdanb. B67le ıiddet ve !Peace ile ıtadar mnmıı olacak, bö1lece Jnci- ditinl, nktıle sniıtltı ba kadından t. ,.,.,,, tesirden azalc kalması111 6ilmiıterdir ::; ı~w:'"· ~ :.:.a::.-= 
~ ,,ıdırarak, Turk.iatana .ırır - lıs nOfusu bır hamlede Buhara nu. biJüare k6tD oldufuaa 6frenlnce , , 4 , , • , 4 • • • • , , , , • , , , • • 4 , • , 0 • • • , , , • 0 , , , • , , • , , , • , , • -- L • -...a:.. 

1
__ D . I 

.... Ol'&J1 da Hındt.tan sıbı e1Jen11e duduaa da7anaeakt.ı. Bu, hem Efga. ld tı p -- Jal - - - - - - - - - - - - - - - - -- •- t cuqmw.ııı 
ayn 1 nı, 0 gece •·- enın Japon hava kanederı. ingılt.ere ,//j- IMll k&adJ Batla .a.-_ ........ La..m.. 5 ....__ 

aeı;hmek eınelındeydıltt. Vakıa Rus nıatanın yatularak Hlndtııtua ben- kendlsı_ni Lalada g&ilp .,rıa nine ve Alman-da olduıı... .,.. .... 
1 

Ol'· ~4EMEKLI HAVA ALBAYI ......_ •·-~. -- ~ rl cyam -
lana meramı bu ıdl ama, sekııen 4e- zetilmesıni, hem de İngilia emelle- -ıt nrd Jr.A il odaıı d herine ,,_ •• ,._ • •aa tarlı ealPIJ ...,..... mraJam e.' '' a .......... ..._ ... 

5vt Ugun Te ın • ... du 'ft donanmadan ayn m6ıtakıl •ır 1 .... ,ecı·ı Sakmar ..... ..._.._ L....------·--· 'a- .• ......... 'L .... .a..__.:__ ..._. n ıetirenk bu maksatlanm rinha alabildlt ne gen~emesıni te- t.ıl bind ld tab al ak nı - - __ _... • r- - ... _ ~ _... 

ibl...,..nı bıliyorlardı. Emir, İng:- mhı edecektı Dünya tuhaftır Pa- ıp ee e .aneasını a~ · 1 ucuncö kuvvet olarak deiıl, ordunun .. 7uetil9 b~ .. r alikua .,. .la- .._ ....... ı lıri laııııfw • n 
... riD Bubnd Hanı ıle muhabere ıanı, koca lncılıa satvetı, ak.la sele- - Sen bqka hır kadın eeTıyor - ve donanmanın doğrudan doğruya pon cleaa JOl1anaaa ~ IPa • is'eç ed? 11i. l ' ._ ...... 
e&nlektıe olduklarnu, o 1oldan Tur- bıllr mlydı Jı:ı, As1anın llu nokta~ın- sun,. benden artık bıktın! .cllyerelı 1 emri altında, fakat mitstakıl bır •1o J ıırtanmakta ... baraaı•t da tlpkJ puyük hll' tDemt ....,_ fl•h rtmlir. ~ "-ili .......... ...... 
llistana dahmı'k n1yetını bealedıkle- dakı bır bo1.gunla, ıuhaJet bu lkı- liserme ateş ettJtini ııöylemıı: nıf olarak teıkil olunmuıtur. Alman Şarki Çin denıa cıtn laer tarafı ~a - Daha tarkta Yokoha...-. eea11- ı... icia .... bı 1 MMhrile 
lin lellace, Rualara daha bot ırO- bete atruın!... .- Kurvun baııma iahet etti. Ben lar, hava kuvve lerln111 mbsta\11 ol- pon ıpınde bulunan •hiller " be dotn Botna ,,. ll•l'J'U w pa19 isUı oh •;r-. z.... U ......... 
.d mek anularının da tesırlle, ya- de elinden eilahı ahrken tabanca yı- Jna!tına rağmen erdu Te aonanma ıle adaJarla çevriJmlf, hır Japon IC .._ adalarlle Juapanaa tleaıa JWcnım ı. t.ti ... •••nmw HOllS• 
mnda bulunan İnKtlb murahhulan Rll81ar 91!Yinçleriaden b]alanna ne pathyarat Fatma yaralandı. Bi- gıkı hır ışbırlığl yaparak netıce alı- ı nıaı haline 'koymıya atratmaktadu- laponyanın .. rta U.... o.; Mr .._ K.alls'• - lllİI lmllaitincle hir 

ınğarrııyorlardı. İngıllzler ise: (be- lahare _de ha!!tanede öldu. demlıtır. nacak 1erlerde bırleşmeyi temın et.- lar. Daha ermaldekı Japon d-'-'-'- nıs uhaaı olarak u dalla..,--... ..1_!...... .._ _LL..L. __ ...__ .... ._ __ 
aa yakalat.ıp bapae tıktırdı. Bir mud b ..._n•• -- _. .. -. - -.-
de sonra da 61dürttü. Bu da kaili u ı yanlı, )'llptık .. on aelns, )'imli Bundan ııonra Fatma Jalenm R meğe 111uvaffak olmuf]aı 1ııe Japon· yalnıa prp ııah Unın ıımaldelti ,.. denıa kompartimanlannm lıılnr lııi- ele - .. .,..... =••iT 

b n asker ,erine 60 bln asker getır- yaıındakl kızı Yüksel ıahitlik etmıı lar da bunun aksıne olarak bava rnn ..,_....,.. Rncvanın ellndecllr. Ve rer 11-11 -ın CenDbl Ç&a ._.. ile L!- L_,..._ .. , ı ka+-. plmech, Buhara7a selmek gafletmı ou. ıw• _,, .. - .,. _. - _ • -
meb lntışia ... Yamk, hata etttk) de- ve M.astala lle annesinin eskiden- ' kuvvt>tlerlni ordu ve donanmanın em- bu kısım Japon adalarının ha••"• bırllk•- --- 99 ı.reka ._.ela-termlt olan dıter Avrupalıları " """'-~ 8iilill Filipia Mlala 1 f+; A-

.. bırer bırer yok ett.1. Sade Rıaalara > P duru1orlardı. beri RYiştitini, o gece de Lalada rlne Yermekle beraber operatıf ha. kartı emnıyeb balunundan ea teldi- rak •uUulhaıJa na...- ...,......_ •EL- .......... ia wıc•• 
Halt b8 Jltlardan bir teY anla- buluştuklarını, fakat eve gtdinee,e Tf'kitta ııerbestisini kısmıyaıak imi- keli bır par .. • olarak ıu-t..1 aa- tedlr. t_.- ba atitalealar ~· ___ L- ~..l!... IMlıf L.:-. _._ .. clekun ... ,.-, iade cınlan b .. üatun- .,,.. ,, .... _ •- __ ..,. _ _ _ 

ırd'ı mu, netıceye bakar. Netice iııe ıu karlar hi~ kavga etmediklerini ııöy. lanmak mahamini ~termı~eTdır. bafaııa etmektt'dır. de: Japoalana. tQJaftllla jeopolt- ... n in .. ,. • ıl 
: ... ta::.:ı. u. .B6)'1ece meydan Rus- ıdı: Jngllh. Efpn11tanda )'ea.ilmit- lemıştir. Dığer ,ahit Edil adındaki Bırt!lınde ayrılık hamil Uzf!rtnde Daha ııma deki Oıcbotak denı _ tık aallalarda oWeta ..... r -.teJ* • ! j . • - ı-.sın .... 

ti ı kadın da Fatma .Jalenla lautanede; ~aydalı olmuı ltıe, dilerJmW1n batlı- almn Jalnıa bir çatala bemlyea ._ bakı-.a da 1ı67M nlbtl tok tıt J~ 1 ....... Dils 
.._ ıt.aar. AYnlpahlann ba llabet- B6Jleee Efpnıstan: R•ya ile - Ben kendi kendime ,aralan- Mt ta sarar ftl'lllftliı, bilakis ~ rıup kı11111 Japonlanll elındedu. En takdlr ebmt elDim .. , -* --- ~sçaa 4'olna Jap.-
wr n1 baaırlıyanlar arasında ıdiler. _ li --&.1-•- . ••- a. •wvvetlen les&ıo;laa. av.ada .... ta ... iJ•- a-sında .... _ •--- dev. dım. dedltinl anlatmı-"•. ont'm ~ •enaııuı-. orR " tı111atdelu Behrenk dennt tıe P'orıl tey1~ Göra.a,e. canwıı Eıalr Hunderi, ...... ,,. ·- .... - .. - ..... lunan fsatriliz Naan Duff c.oop., L-•- 11.an- _._ rl 1et rolü O)'llamıya naımed olm111tu. Netıeede du.-.-a di"'-• aa"ıtler terefle dolu tarihimle ifuhar etmek adalarının blr koşesıle Japonya te- •• SAKMAa _....n uurnıe,,. ... 12) dıyo ar, ar- . -v·~ a~ .... hakkma malik ola• ordu •e donan- .,,heden p1ea Ubeılerin '-
~an ile (var, ... tesn tanı.re- Palrat ba w cinin __ __..._ bu IÇJa talJk eluamUfbar. ================ -•ı..a '-~••- bnıda 
8inde bulanoıorlanlAo Rant: tayta- abada haf p.ternq ;=-:;.bet hımei Tak'a :e:.=slr:;ı ::,::.,::·~== ::.:::. :1e::k;h:iz w_. 
tEa ~ tutya tut, mbalı. ba üdJu ile de dinmif 4Mjlldı. Zira Şebre-1ninde oturan ıe 7qında kU 16rmete mttıe..yU olamular. r: dmla,... .a.,r..,...- ~etia cW-

Allah iç n ııöylemek lbım: Rus- her ild taraf da (acaba .. saman, Kehmed adında Wr bo7aca eoca. ...' di,etini t....a. w1ım,ıa. 
ltınn ba cetıt Juaneıklıkta menead- benım &6s dikt.itla ,.r1er1 plip annesi Cemilenin bofasını sıkmak Ta77areni• yapalrileeetf Mye• "itle- Ge-L •=---

il iki b" tı bi ...__; rl, tıecrti~erle tahakkuk etmeclıkee nıa _,_ °"7• • ım, ... 
lıırl Jlllkhr. kapacak!) dJ79 bırblrındea ceJdame nret e ut n Ye r yarım -.. -L Hm" t ~--·•·- ..... ~ a.s.. 

•-- b1 --.a-ı ı 1ıı1~- --k •- tüphe ile ve ha7al olarak tellkkl u k k h ~ ...,,., .. ____ ..._ _. WkiD Allll"uialu • Ulaı blar dı, korkmada icll. Nıtelua claba ~ r ,..&-n • ·- ,,._.. ..,. .... ~ ederler. Ba tıebeplfflr iri her ete.le. t DoktamMla .... Ye Aapcla 

... ft Wp~a .... ra Tir- tanda Slerb79rek (Atkalıid} a da rak battan aNt pir °'•rali ~n- '"15
' LL- _..1!11- .:...-- .. .-1..l.!l...-..1-

•ftdan ~mi70l'lardl. .Rtndıa - IOnralan, 7lni 1881 ele TGrkmeaı.- ıdni çalmı1t bunJan 360 lira7,a uta- tm ...... ı.a.. onla Ye donanmanl9 za şar a arp emsali 13rllmemit derecede tala-
. ·•- A --•-•- .:~a.....ı ---'-- teaırlnden lrendlaınl lrurtarama911t ... - ----- _._ Mltanı a ele "ınrek Hazer kı- ı .. ı eden Rualann aıha- Mnlde mıı""· a..,,._ _.,.... _...._ t-.....: 

,_ L-1 --'- ~ı B"ri s lh tır. Ba fae i11aanhkta ~ n1bl ...... • ıiae .usikere ._ 11-
,..._., ondan .. JCafkaeya -.e chmıeaklannı bir t6rlil keatıremlye- 7a .... anan fOCU& • n 1 net 0 y G J AJ• h_ C!.a • 1iııııı1119 .___ .................. 
~- ..... ltanst llansl ple- rek mltthiı bir ndıteJe dtlten Jngı- Ceu mahkemesine ftrihnlt, eorcu- tairin tabii Wr ltltleealdlr. Japcıa azan 1 enera • ..... ...b-. _,,. 

.-.;ı..'-6&.. 11eh_. onhl "·donan ... ltoaıutaa ..,. Ami- a_ 1 W ..:... 
.. ,...._., lbler, Hı 1171 göse alarak TDrk- ,. ,_ __ ... : mi OU'fl llVllAND.iltLAlllNDAN -- wu ;ı __. 
~ 1"1 ........ ı _ _,1.._, Et- menı.r.. _ _. __ ... __ "--'-- •a-·.- _ A......, ..._1 .._.. ediJw ral1eri, ba ruhi teatrden mk kala- lr.ai M ..... ....._ a....• 

,,. MilJ1 ,_...._..... -- # .-- rak endrlerblcle .W-an haq Jray. t AL 0 I ı• 
_,.. .. althit Ww ....._ 111• Wr ..,. hı1_•........_ Y_.. ita •e paralannı lıuı aoçlen Jed1r1- (BiriMf •laif_,.. ..._) te7 delildi. Japony• her türhi •- -• •-- ,_..11 ı 

wetlftUaiıl aeJer 7&11mJ7a kadir ol- -L- t..o.!L-- ~ li • LI 1 alılar. s.deld hesa• ta-- -- rardnn, askerle, sıllhla filln olama- Jorda. Onlar Jiyecetine bea yiye. ...n.. elmalar1 da Amerika kayıp- •Yat kudretini lns.iltere ve Ame • .- - -•• ı 
r • .,..,,_ _,. duklannı anlaımtlar ,.. IMma ı..... --. ..1!- n:&- ... ,... •-

..... Bar •MM& -ra da General trupa ... o sblerde htmlar kadar )'im, dedim ft ..-.herlertai aldım. lamun bü~Ll~ine clelilet eder. rilı:a)'a Pl'fl ~rdu. Amerika _.. ___...._ .._......_" rak .lıa'ftl ~ bllan•lfl•r- , .... __ a. L-"L- ... 1 • _ .. _ ... _ - ı Ali.......,.. lnamalMlurMald 71rmt rol o,...,.. pena bol W ,...aa- demlı. teYkif el•IHftur. Remli tebı::.ıer haricindeki pro- Bahriye Nazmnıa aoa aöylediği ,_._ rp ....,._ - L' - ,.. 
cbr d17ebibria. ut5 • • .-&1- L_ı!..-• • ... ._ -.a kadar uhrlerial Kibll ile C... bllmıfti. paganda qqnyatman laynaeti yok. autukta 1904- 190S Rua. Japon ftl ....,__. DQSmlp. 463 • 

E 
Halbuki İngilta Mft ~ert, .... _..~ ~ wı5ı1.1_ _...._ 

MMd aral!nda JuaPettiler. Biga- &f...Wlar u Jlallann acılUıaJa k v C tur. Bütün .tıkıalu, munffaki· harbini lı:&fi derecede tetkik et- Y• ~ .,...., ._., ... -m a g n tamamen nıflataldl IMr lnlnet olıral 1 b ı __ .a_ 1.... ..1-Ja-!L ct....ı. ~L-.__ 1111tan, İnıtl zlere hiç te tekin awl- aaha1ısa yllıilyilp dmııılanndan, ._, yetli brr harp için aade bol ma • medilı:lerini ve u laarpten den ._ .... .m :ll'- ~· -..-
teşkıl edildlti •e hattl Uuk .. rlı _.n _____ L h d f d ..!.-..1 !1.-..: L---L-ıı.!-!.. ı. ..a...ıı. 

_.., Ora11 qıp ta buralara •r pek haklı olarak tellta dtıırno,ıerdi zeme değil, onlan k~ a nmamıf ol -iıma i a e etmesi -• aan --- ....._ • 

k •ı konıutanhtına onhl7a JMnsup bır pi L m.L-L--'- ...... lılleü ala lıııtJrs kuvvetleri 1ftrı Hatıl Efpn Ellllri Abchırrah .. n Q r ne l e muktedir kumandanlar, cesur U· elemli bir itiraftır. Yeecec -- • 
komutan aeeılmfyerek blr lıava Ma- • ..._ .. L--- &!... t-'--,.wa, .._ ile pek fed bir telrilde Hanın en mükemmel aııkerlen, Ser- kerleT )azım old~nu •e vazife- Jeponlara ihanet inat edile- mew•- w ı.- -
reşall bir sene eTYel komutan ola- L--1---ır..- L-L- :..; 

er17lp aitmıfti. O ana kadar hu ha- dar Ganeddın HatUn bmandasıncla d / de ihmal göstermemek icap etb· mez. Harp, hic;bir zamuıda bir ....,...,._._ -- .-m r-"" f rak tayin edilditi halde Sinppur. 
ftlhle (İqltia ••• ) deyiaee yer 16- ilerllyenlr. Ra.Jarclan e .. et Penc- Q g 1 1 m Q $ I dakı 1nstllz donanmumm yanında ğıni bir kere daha iabat etmek· futbol veya pehlivan giirefi tar· f'lhHI', tfmdld harlMt t.bcl-
dah en J&Ma• lru..-.eti anılırken, bebe retiflftlller -.. orada 7erlqmı1- bıebır taJyare gemisi olmadan aahıl tedir. zınd• yapılmaDUfbr ve yapıl· dtlrn eden 1enelsılncle ,.. ilci _. 
• ._... itleri d~lftı. Hat- lercU. Bu-=n Jafton donanmaaı, te· maz; eben geliyorum. k "ndini aa· ne .!iL! a•d- ._....._ - L-... 

Bu 1 d h tayyarelerinin " bilha- aY ta7?a- ... r an ,, ... ~ •-.,--~ 
ti llındiataw clemll'J'ola, 1n11bslenn (0...... wtr) USU , 8 8 ziyade relennın hımayeat temin olunmadan min ettıği üstün vaziyeti mubafa- kıH tarzende Mrp .eya ....here- rekibnda h mmnam ••~ 

BUTON SINEMICILIRI 
SES FiLMiN 

BOVO MOJCESI: 
Ceç•n aene rökor kıran 

ARABACINI K 1Z1 

s 

ANA IZTIRABI 
KORA SER8Y 

illa ••• .. ,,i höyük fil..&eri ........... 

Film MOessesesl 

1 

CUY • MA.UPASSANTa e1ui 
~ FORST - iLSE WEttNER - OLGA TCHECHOWA 

HEll«ICH GEORG - ILsE WERNF.R 

~MARIA ILLONA~ 
PAULA WESSELY 

-CDAIMA SEN)-
Sa .... teYri1ea • b6)'ük müüal filin 

•BAHAR GONCASI• 
WJLLY Fll&TSCH 

KOMEDY ACILAR (lluwakket ..... ., 
HILDE KRAHL - KATE DOR9CM 

KRALLA DANS - ..,.., llkk 
KIRMIZI ORKiDE • ANGELIKA 
OKYANUS ALEVLER iÇiNDE 

=:ŞARK ve SES=:-· 
.. &lmJed claM ba,kalan .... ......... ,.... ... ...... 

............ ~ .. ··~·-4'*~-t!•~··~ ............ .. 

levzlabn muntazam ... .-... c........_.., - ..tem .._ za ~. A-er.ik9 ••~iz b,.olqıN. B" arzd• ba,ı:ebt ~-ıwllill~iılllııillliıııı...em-."9--'l,-.._ıif 
I l l hk btte uğramasını luh etmek bu. bahnyesı henuz hıçbır mevcudı· cak, hır kaleyi mufıasara eden or- olduğunu ve ıimdi harp en bld 

o maaı ç n latbik gb ~ eidden 1.0r bir muammadır. yet ve canlılık göstennemiftır. dularda vakidir. MuJ..n ordu- ... 1Udilı lal:- 'lıay. rntifini" 
ed.lecek Bır 7andan bu filonun hail hiçbir •u kumandam blqi aardtktaa Alm811'Janm en ~liftli da.ma-

Ekmeiin karne u.ılile teni e
dileceği etrafıDdaki haberl.-r üze· 
rine .l.tanbul Vıliyet ve Beledi
yeai. li.zım ıelen butiın hazırlık· 
lan tamamlam.,ıanlır. Emir se-

Bo.._.JConc ile Lmoa. Ceaabl Çla bayat eaen göatermeme9i. diler aoma. dilene ble malaahzlanna nı ._ Rw-- İmh1l;..;.,. m 
denisinln eimal luamının ıkı taraf111- I oJV..,,7._ ı-·-· •r•· 
da bulunmaktadır. Buralarda bulun- taraftan Japonlann havadan a • kalenin t..ıimini. alı:ai taclirde ka1'de .. -"'dara Hbum Wan

lu ~::!•ta pçilecek-
hr. • • · • göre kame a-
aull ekmeli ilatireçtaa a ,,..... 
mC İCİD delil. fakat lıeVZlll• 
b tanzim .. ,.... ... edikcek. 
tir. E...&ce mere daiml1111t o
lan ..,._._..erm taüitıııai Wt
f'İf .. ..-. Vekalete t it; il
miflir. 

1 t wrganaa 
IMhkemecle 

Yaftanı, ldlonna IO hnııa u
tan Betllrıllfta 'J'llfkat'I Raaan, koJUD 
etiat 'il ım.... .... ÇarfıU,..cla 

A-' .............. a eıral' öm.r. 
ır..ar ...,..... fula fiyatla utu 
Geldacla -ı 1-..at ..... k6-
111firl ctserinde illtiki'r Pıa&• ToJ
hanede •ömtı'CI il.._.. de 26 lira 
para ..,. birer 'afta cltkklalamtm 
b....,_11 -.ıaa tal"fMl-.ıu
dır. 

&idi ...... : 14 ................................ 

duı·ulacak hava kunetJeri meaafe. 
nın 800 kilometreden bıru fala ot. 
masma ratmen buradan pçmıye 
mec:bur olaeak Japoa harp Rftllil• 
rlJe nakliye gemileri herine cok 
alır darbeler indtrebllirler Ve ha-
1aıt lılr ebelnP7fta Ula elaa Ja,_ 
denıs :roJlan ltsenncle cıddt lıir teh
lıke olabilhkTdl. Malı,. ...,.. 
Jlalaka JUlmacbısanda •• Borneoda 
........... lleall ..... bnımtlnt ı.e 

ıe"* cıbnlalara -.. pm ba a.. 
ıdadeld temilerln 11171'1 lderlenne 
~lk t.-frler ppalNbrler ,,. laatt& 
1apon pJia1anaı umaıMD alUW 
edebıllrlercli. Bfi,.. Bntaa1aına a. 
lancla hareketlere teee1ıbia ecleı:etı. 
Uaaktark lromutanlıtıacla bir haq 
ll&N1&ltnba lnıhmauile. lJaiı ola. 
aabDırdi. 

1ngilla .... Amerikan ha•a kvnft
lennbt tanaftdea tıftlenen tte,.ell 
•uıfelm Dada ....,..._.ıklaruu 
bulbd9MIJ•Mıl-.llf8f91al .. 
ısa h n.elt 1116'm1rtn olur: Eeuea 
ba,,. taneılen JtıbarUe u11ftılar 
•e Japnlann 1Hr lıuklnı •etıeftl• 
iüa cek u71fJUllar •• .... tlıt6n
lutmaa laarelr.i&lıl ...._. rGnlnden 
itibara Japonlara '-llrd&Jar. .. 
lstbl6' •Yesmda Cenubi Çbl • -
nııtndı Japoalar aerbes&oe bal'Uat 
etmelı •e clıledW.-t yvlın ..Ur 
cıltarmak .... itpl etmelr ve bilhaa
u anavatan adaJartle denis lrtibata
aı temın etme.lr ımkinını buldular. 

JaJK>nlar C•rıubt Çln denızlni 
... .,,tan •• .. rktan uraralı denuin 
eeonup medhallaJ ele ~ırnuye ı. . 

Yazan:Sermed TALAY 

- 9*1clenberi Jaln• delil ml-1 tlrmemfttl. 81..U. ..._ bir ;plan 
.. t Y91i lllr "' aa a.r buJu1t a6Jlemek. ....U,ec1 kwtarrnal 

_ s.eı, J'llli 1* ..,. Selnclen, ıuımch. 

hiç defılee .. beni yalnıa bıralmıı- - Çok megald6m, Aıude. dedi. 
yordun. Şımdi, senı de 16remıyorum Çok mfibi• lflerlm •ardı. babamla 

Ferhad, h ... p nrmek aırasın111 

.................. ~elıq. 
ladı. 8eneleree bir arada 1•clıtı 

AaadeJi, Wrdllllııin &lbnal ltmlf ol
manm, kechmu shtha "9rmde ltu 
-- mlfldll taeTldcle bırakabile-
~ lııic dlıt n ... Dalla -. -. ............... , ... 
.ıH ısı;. lan uı ..._ ... .,.. 

beraber •• • Aaade, .W. onma aPaıu lrapaclı: 
- 8ua, Udi, aeadea •belt aorma

dun. 1ıaUt weralre b.lbnan, ,._ 
lan 867li,,_..iL ZUen, aüim it
leriD.iıa .. .Wut-u MllJonua. 

- aaı.ıon- tlııill ., ...... 
lteralıer ••• 

dıldan fotograflula bu filonun kal•yi ~ ~ •e kale dutunu k,,.ycfett•ıen IOm'a mem
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ALMAN TEBLlôt 

Bedin, 22 (A.A.) - Alman teb
Utı: 

Savaş tayyareleri, cJiin gece, 1n
gı1teren1n doğu cenup sabilindekl 
Uman tesıılerıne bombalar atmıtılar
dır. 

İnglliı savaş tayyarelerinin Manş 
bölgesinde ve Alman körfezlnde yap 
tıkları akim kalan hücum teşebbüs
ler! esnaııında. düşman ıki bomba 
tayyare11l kaybetrnışt.ı r. 

G:rn6n 11azısı ........................ 
Bir inhisar 

memurunun 
verdlill 

mUJde 
(Bıışmaka.ledn dıva.m) 

faydalı olacağını daha evvel dü 
9ünmü, olııaydık da, onu çoktan 
tatbik etmis bulunsaydık. Hem 
birçok Türk. vatandafını doyura
rek onların sıhhatler.İni korurncık
tan, hem de bu yüzden devlet 
varidatını arthrmaktan daha bü
>-ük memlekete ne hizmet edile
bifa ?» 

Değerli ve hidi tanıdığmuzm 
bu izahahnı okuyacak olan kari
lerimizin de hep bizim :gibi çok 
tevineceklerinden, b:r iyilik yap
mak fırsatını bulanlann yürekle
rinde basıl olan tarif edilemez in
tnhı ve ferablıiı duyauklann
dan emini%. 

lnhiaar müeneaelerinin ancak 
birkaçında tatbik edilen bu usu
lün, devlet elile it!ettirilen bütün 
fabrikalara tepnili. cidden te
tnenni olunurdu. Meseli Sümer
bank veya Eb"bank gibi müeue
aeler bizim bu yazımız üzerine 
harekete gelerek, i,c;isine yemek 
veren inhisar müesseselerinde 
tahkikat yapbrmalıdırlar. Eğer 
bize verilen ma1Uınat doiru ise, 
aynı usulü derhal kendi fabrika· 
lannda da tatbik edebilirler. 
Bundan hasıl olacak fayda iki
dir: Evvela gıda fiyatlarının her 
gün arttığı bu sırada kazancı mah 
dut olan mühim m'lctarda bir kı
snn vatandata hakkile yRrdı~ e
dilmil olur sonra da sarfedilen 
para, ·i,çini~ fazla çalqmaııile tek
rar ele geçmİf bulunur. 

F&brikalarda çalı~an i'çi1eri
roizln çoğu, günlerce sacak yem~k 
yemİye muvaffak olamilZlar. Cun 
düzleri, i~lerinden fazla uzakla
tamıyacak'an cihetle mutlak u
f ak bir katıkla (hatta hazan da 
kabksız) kuru ekmek yemek mec 
bur0 y Ptindedirler. Ak:anılan da 
yorgun yorgun yuvala~ avd~t 
ettikleri vakit çok defa yemek pı
tirip sıcak sıcak yemiye takat bu
lamamaktadırlar. 

Herhalde inhisar memurunun 
verdiği tecrübeye müstenit malu
mat, resmi mak~!"lar tarafından 
dikkat nazarına alınacak kadar 
ehemmiyetlidir. Bundan bekledi
ğimiz neticenin alındığını R"örür
ıek cidden memnun olacaR"ız· 

T ASvtRI EFKAR ................................................. 
Buğday koruma 

vergisj kaldınlıyor 
(1 inci twlt.if~dtm ütıa.m) 

mur ..,e müstahdemin kadroları liğ
vedilmiıs ve bunların yerine muha
!au tedbirlerini kısmen olaun ida
me et.Urmek için muamele ..,ergisi 
lı.ontrolluğünde istihdam edilmek ü
sere 100 liradan 60 liraya kadar 

kret alacak 100 adet muhafaza m~ 

111.urluğu ihdaıı edılml~tir ki bu kad
ro eski kadronun altıda btriııi ka.
d;rdır. Kadroları lağvedilenlerden 
hizmet müılcletlerl 3 ı;eneden fazla 
olaTılara 3 'lylık, hizmet müddetleri 
1 Eeneden az olanlara 1 aylık ücret
leri veril ;rek devlet memurlyetile 
alakaları kes7Jecektir. 
Diğer taraftan bu kanunun merl

yete girdiği tarihe kadar geçen u
mana ait olup ta henilz tahsil edil
mernie ver,;ilerle maktuiyete bağ
lanmış olan mükelleflerin 1941 rnall 
yılına ait n bu kanunun meriyete 
g'irdiği tarihe kadar olan zamana 
ait vergi miktarı tahsil ve bundan 
eonraki kısmı terkin edilecektir. Ay
r•ca kanunun merıyete ıtirdlği tari
he kadar vergisi yatınlarak nakli-
7e ücreti alınmıı olanlar için ödenen 
nrgiler geri nrilmiyecektir. 

(B. B.) 

[nglliz - Rus • lran 
ittifakı 
( B'ri11ct ta.hif edrn dewm) 

lran mu~ala yollarının Sov
Yet ve Britanya kuvvetl-:ri tara
fından kullanılma.sına ve İran ik
tıaadi hayatım koruma uıullerjne 
ai~ mıtli müZ&ıkerelere, muahede. 

nin taedikından .oora ba,Iaoa

cakbr. 

(Birind ıa.htfedm devam) 
da Japonlar, karaya asker ~ıkarn~ak 
teşebbüslerinde bulunmaktadırlar. 
Deniı ve hava •asıtaları tarafından 
kuvvetle himaye edilen takriben SO 
tane asker nakliye gemisinden mü
rekkep bir filotilla, 80 ila 100.000 
askeri hamil olduğu halde Luson a
dasının garp sahili açıgında bırden
bi re ortaya çıkmış.tır. Herbirl l 50 
itişi taşıyan birçok mavna, Agoo ya
kınlarına asker çıkarmıya teşebbüs 

etmi§ ve Lıgaytn körfezine girmiş
tır. 

-----------
Hariçten 
gümrük 

getirilEcek harp malzemesi 
resminden istisna edilecek 

Tebliğde, şunlar ilave edili.yor: 
Bırkaç birlik karaya çıkmıya mu

vaffak olmuştur. Bu istila teşebbü
sü, Bırleşik Amerika n Filipin kı
taları tarafından şiddetli bir muJuı... 
vemetle karşılaşmıştır. 

bıgiliz tebliği 
Singapur, 22 (A.A.) - Pazartesi 

sabahı neşredilen tebliğ: 
Perak'ta kıtalarımız Kua1akang

sar civarında mevzilerini tutmıya 
devam etmektedirler. 

Dün Grik yolu üzerinde yeni bir 
muharebe olmuş ve düşman Perak 
nehri üzerinrlen sallarla takviye kı
tolan getirmiştir. Kıt.a.larımıs çar
pışmı~lar ve dilşmanı afır kayıplara 
uiratmışlardır. 

Dün eece hiçbir bava faaliyeti ol
mamıştır. 

Kualakangııar, doğru bir hat üze
rinden İpoh'un 24 k ilometre şlmalin
dedir. Grik Te Singei-Krian yollan 
Kualakangsarda bir1eşmektedlr. 

Çin teYiii 
Çnng-Xing. 22 (A.A.) - Çin v

mumi kararglhının tebliği: 
Çin lrovvetleri Şum kesiminde 

Kanton Kovlun demiryoln üzerınde 
düşmana karoı hücumlarını arttır -
maktadırlar. Japonlar, Kantondan 
ve Kovlundan takviye aldıktan son
ra bu lı:ealmde mukabil taarruza ıeç 
mişlerdir. 

f:ilipinlerde vaziyet 
lfanil~, 22 (A.A.) - Bugh öğ

leden ııonra tank muharebeleri de 
dahil olmak fizere çetin muharebeler 
devam etmiştir. Kıtalanmız dayan
makla kalmamış, bir noktada ağır 
toplanmız Japon destroyer ve taşıt
larını püskürtmüş ve böylece de bir 
a~ker çıkartma hareketine engel ol-

~nkara. 22 (A.A.} - Bü
yük Millet Meclisi bugün top
bnmı~, Posta, Telgraf ve Te
lefon idaresi Birik.tirme ve Yar 
dım sandığı hakkındaki kanun 
layihıHe encebi devlelcrin
den temin edilen ve edilecek 
olan kredilere mah&Uben cel· 

\. 

Afrika 
muharebesi 

(1 iıui ıa.kif edn devcım) 

İtalyan tebliği 
Roma, 22 (A.A.) - İtalyan umu

mi karargahının 668 ıuımaralı teb

li~: 
Bingazi cebelinde mevzii mahiyet.. 

te çarpışmalar cereyan ederken kı
talarımızın yeni hedeflere doğru 
muntazam yürüyüşü devam etmek
tedir. 
Düşman, Bardla mcnilerini kest1 

topçu ateş!le dövmüş ve Sollum müs
tahkem mevzilerine hücum etmiş iee 
de netice alamamıştır. Başhlngıçta 

düşman tarafından işgal edilen blr 
J!Pri mevzi kıtalanmız tarafından 

geri alınmıştır. 

Bava muharebelerinde 11 düısm•n 
tayyaresi düşürülmüştiir. Bunların 
10 taneaini Alman aTcılan dil§ür
müştür. 

Dil~manm Trabhıa. Bingui, Bar
ce üzerine yaptığı alanlar, bir kaç 
kişinin yaralan.m.aaına sebebiyet nr 
miş n aı ehemmiyetli haaa.r 1ap • 
mıştır. 

İngilizleT Tnblusıırarp arlllliaine 
pdi 

Nevyorlt, 22 (A.A.) - Kahireclen 
AS8oc1ated Pre5s'e blldiriHyor: 

Resmen haber verildiğine göre, 
motörlii f ng11iz k~lf kolları, Tral>
lusa girmişler "Ye 240 kilometre me
snfeye kadar sokul:1r111c bir tayyare 
merdanında Mihverin 2.( tayyare~i

ni tahrip etmişlerdir. Düşman gar. 
muştur. nizonu imha edilmiştir. 

Yeni Gineye ihraç 
Londra, 22 (A.A.) - Roma nd- Bingazi 

yosu bildiriyor: Kalıire, 22 (A.A.) - Curnartesl 
Japon kıtıı.larının Yeni Ginede ka günH kamyonl!IT:ı bindirilmiş du, -

raya çıktıkları bir çok menbaJardan man pıyadc kuvvetlerinin Bingazi -
teyit edilmektedir. nln oonuhonda geri çekildİlcleı-Jnın 

Malezyada harp 1 görülmesi Rommcl'in Bin(!azı lıma -
Londra. 22 (A.A.) - Malez. nının nıüd:ıfaaı11 için Alman piyade-

yada Japonların .ilerlemiy' çalış
tıkça her karış toprağın kendile
rine pahalıya mal ol;:cağı zan.ne· 
dilmektedir. Malezyanın müda
faasına memur İngiliz kıt' alan 
takviye edilmiş, Hollandalılar, 
Simrnpurun müdafaası ıçin yeni 
kıt';lar göndermişlerdir. Bırman. 
yada yenid •n H int kıt'ali\Tt ka7a· 
ya çıkanlmış ve müdafaa mevzii 
kuvvetlendırilmiştir. Hava !kuv
vetleri de takviye edilmit~ir. Pc'l'l 
gong tahliye edilirken tam bir 
tahrip siya~eti kullanı~mış. ele~
trik merkezi ve kalay ızabe teeıe-

lerj tahrip edilm!sd. tir. • t 
Hong-Kong a vazıye 

Nevyork, 22 (A.A.) - İn&:i· 
liz kuvvetlerinin Hong-Kong u 

.. dafaa jçni çarpışmıya devam 
mtı~kl ri Hong-Kong' dan haber 
et e ' 1 k 1· . .1 ktedir Müslem e e va ısı ven me · . 
S

, Mark y oung. radyo ıle n~~-
ır . d·ı· . 
t...:"'. bir mesajda esır e ı ıncıye 

re .• ,gı -d le 1 .. 
kadar vazifesi batın a a acagını 

bildirmiştir. • 
Garnizon mukavemet edıyor 
Çung-King, 22 (A.A.) -

Çung-King radyo~u, Hong-Kong· 
daki lngiüz garnızonununun 21-
22 ilkkanun gec~si. m~k~vemete 
d ettig .. ini bıldınnıstır. evam · 
Fdlemenk falyaya harp ilan etti 

Londra. 22 (A.A.) - Fele-

k hükumeti, Felemenk Kral-
men d . 'b 
1 .. 11 ilkkanun an ıtı aren 
ıgının ld -
İtıılya ile harp hainb~led .o ~g.unu, 
ftalya hükümetine ı ırmı.şbr. 

Rusyada sefalet 
ve hastalık 

Bem, 22 (A.A.) - Moskovadan 

bildiriliyor: 
Mat.buat haberlerine güre tahlıye 

edilen halk Sibiı-ya demlr~·olunu mu 
hasara etmi~tlr. Bunların büyük bir 
kısmı bannacak bir yer bulamadığı 
lçin ac;ık havada yatmak mecburi -
yetinde kalmıştır. Sefalet ve salgın 
hastalıklar halk arasında hüküm 

sürmektedir. 

Amerika Genel 
Kurmay Reisi 
Kahireye gitti 

N k 22 (A A.) - Amerikan evyor . · 
h va kuvvetleri yenelkurmay reı~ı 
ıtoward Brott, rekor teşkil edecek 

bir müddet içinde tayyare ile Ra.n

l'OOD'ciaJa .Kahırt7• ~tmiftir· 

lninj feda etmtk nıyctinde olmadı
ğını gdstermektedır. 

Bununla beraber bundan Blng11zi
nin kolayca zaptedileceği manasını 

çıkarmak dor,'Tu olmaz. 

Alman geri c;ekilme hareketınin 

süratine ve kum fırtınalanna rııg
nıen İmparatorluk kuvvetleri duııı -
mana muvaffakıyetle taarruz ederek 
yeniden 12 Alman tankı tahrip et
mışler ve B İtalyan tnnlu almıl}lar
dır. 6 bin İtalyan n 4 bin Alman 
esirinin bir \isse cetırlldiği Kahıre
de söylenmektedir. 

Mihverin sİyaHti 
Londra, 22 (A.A.) - Roma rad

yosunun neşriyatı arıuıında IU aöder 
lşitilmittır: 

,c:M:ibverin l!liyaaeti İngUiz lı;ıtaları
nı sonuna kadar yıprandırmaktır.> 

Geri çekilme 
Berlin, 22 (A.A.) - Telemondial: 
Libyadaki Alman ve İtalyan kıta. 

ları e"YVelce hazırlanan plan muci
bince düşman taarruzlannı geri püs 
kürt.tükt.en sonra kendilerini kurtar
mıya muvaffak olmuşlardır. 

balyada !:lah albna alman1a1' 
Lond.ra, 22 (A.A.) - Basler Nach 

richten gazetesinin Roma muhabiri, 
İalyada yeni sınıflann silah altına 
alınacağını bildlrmekedir. 

Alman kara ordusu 
başkumandanı ğı 

Yeni &,kumandan kinı olacal. ? 
Stokholm, 22 (A.A.) - Ofi: 
Mareşal Von Bra1:1chitsch'in, kara 

orduları kadrosundan çıkarıldığına, 

yahut sadece vekalet emrine alındı
ğına dair henü~ maliimat yoktur. 

Berlinde tahmin edildiğine göre, 
Hitler ı.u .. ami karar1?:ihı ve kara or
du~u karargahını kendi uhdeeinde 
toplamak suretile kısa bır zaman 
sonra en yakın askeri meui arka. 
daşlarından birini fiilen kara ordu
su ba~ına getirecektir. Bu miinase
betle Mareşal Von Brauchitsch'in 
muavini Mare~l Von Halber'in ve 
harbin ba~ındanberı Hıtlerin umumi 
karargahı arasında lrtiba t vazifesi 
gören General Jodel'in isimleri söy
lenmektedir. 

8i~i~;ııı;·ı~;;~;~ 
gemisi batmış 

Berlin, 22 CA.A.) - Bir Alman 
deniıalt1 gemi!linin Atlantikte bir 
lngıhz tayyare eemisiııi batırdıtı 
bildiriliyor. 

boJunan harp tah~idah ve le
vazımının gümrük resmi ile 

.air vergi ve resimlerde!! ıı

tisnası hakkındıt1ci kanuna ek 

kanun layihasıw kabul etmiş
tir. Meclis çarşam~ ıünü top
lanacaktır. 

J 

ana 
Schlusselburg 
muhasarada 

Tikvin - Volkof yolu 
Rusların hakimiyeti 

altına geçti 

Bertin, 22 (AA.) - Alman 
ordulan haşkurnandanlığmın teb
liği: 

Şark cephesinin merkez keai. 
rninde kıt' alanmızm inatla muka. 
vemeti neticeeinde Sovyetlerin 
müteaddit hücumlan akim kal
mıştır. Hava kuvvetleri, düşma. 
nın sahra mevzilerine. zırhlı tank 
toplulultlarına. araba kafilelenne 
ve dcmiryollanna yaptığı müte· 
addit hiicumlarla. ordunun şid. 
detli çarpıııımalanna yardım et
miştir. 

Sovyet tebliii 
Moskova, 22 (A.A.) - Sov. 

yet umumi karargahının 22 ilk
kanuo sabah tebliği: 

ll-22 ilkl<.anun gecesi. kıt'ala
nmız, düşmanla bütün cepheler· 
de çarpışrnışlaTdtr. 

Alınan :zayiab 
Moskova, 22 (A.A.) - Tass 

ajansı bildiriyor: 
Sovyetlcr T"ı.kvin • Volkof yo

lunu tamnmile temizlemişlerdir. 
Sovy~t karıtkçıları düşmanın ge· 
rılerine doğru uzun me."lafeli akın
lıır yapmışlardır. Haberler Büro
sunun bildırdiğine göre, Do<7u 
cephesinde 4 giin içinde 10,000 
Alınan asker ve subayı ölcliirül
müştür. Volokolamsk'da yapılan 
çarpışmada Sovyet kıt'aları 73 
tank, 90 top, 5 77 vagon, 35 trak 
tör ele geçırmışlerdır. Diğer ta
raflarda alınan malzeme, 360 
tıınk, S 19 top, 3059 vagondur. 
Maloyaroslavetz istikametinde 
Sovyetleı anudane bir mukave· 
rnf!tfe karşıla"mışlardır. Buna rağ 
merı düşmanı püıkürtmiye muvaf 
fak olmuşlardır. 

Vaziyetin hulasası 
Stokholm. 22 (A.A.) - Te

l•mondial ajansının hususi muha. 
biıi 'unları öğrenmi~tir: 

l.- Schlueselburg bilfiil mu· 
hasara altındadır. 

2. Leningrad cephesinde Sov
yet tazyikı artmalc.tadır . 

3.- Merkez cephel!linde Ka'H
ninden Volokolamsk, Moj'lisk, 
Maloyaroslavetz, Kaloga ve Ore. 
le doğru düz in~bilecdt bir hat 
tak.ip etımektedir. 

Rusyaya iane 
Londra, 22 (A.A.) - Ma

dam Churchill tarafından Rusya 
İçin toplanan iane ilk hıo!def okn 
bir milyon sterlın~·i bulmuı1hır 

Roosevelet 
Müttefikler Baılcıımandanı 

olacakmış 
( Binnct -.lı.tfıdtm devcım) 

Bu tedbir, deniz t.ngahlarının rıor 
mal ııurette çalışabilmelert için bah
ri.yenın asker kuvveune müracaat 
edeceği ihtarına rağmen alınmıştır. 

Kaynak işçilerinin gre• tehd ıdin
den zarar gören kumpanyalar, bah
riyeden bir milyar doları müteca~z 
sipariş almışlardır. 

Petrol ofisi U.MUdUrU 
memleketfmlze 

döndU 
Tetkiklerde bulunmak üzere bun

dan bir müddet evvel Mıf.ıra gitmio 
olan Petrol Ofisi Umum .Müdürü 
Talha Sabuncuoğlu ile Sokoni Va_ 
kum İstanbul Direktörünün Ankara 
ya avdet ettikleri öğrenilmiı,tir. 

Halk yardımile Türk gençliğıni 

kanatlandırmak vazifesınin çerçeve
!';ini ırenişleterek köklü bir havacılı
ğın biıtiin mevzularını kucaklıyan 
bir çalışma planına el koymuş. olan 
Hava Kurumu Kurban Bayramında 
blitün vatandaışlardan ku~tli bir 
alaka beklemektedir. 

Tefrika: 138 Ziya Şakir ... .............. ._.. ....................... .. 
Kıh kırk 

mUphem 
Hamit verllen 

edlyo~du 
yaran Sultan 

ifadeyi kabul 

Sultan Hamit, debfetler içinde 
kolıyor, hemtn kamandan Ali Rıu 
Paşayı rnakıne ba:şına bLiyor. Rıza 

Sultan Hamit, verilen izahattan 
memnun görünityor. 

~omei ajaMına göre, Shıgapurun 
Paş&, maiye.tinde baz1 zalııtan • ve 

vaziyeti çok naziktir. İngiltere bu 
czcumle, Mülazım Şaban Ei'wdı -

Uzakşark hareketleri rnerkezını Ran 

(Halka, ttliın söyleyiniz. Evlerine 
gitsinler. 1stirahat etsinler. Yarın, 
bütün an:ulannı tetkik edeceğim.) 

olduğu halde telgrafhaneye geliyor. d' gonna nakletmeyi düşünmektedir. Dıye (irade) e ıyor. 
Makıne batın• g'eÇ.IJQI'. Sultan Ha-

Peark eyaletinde bulunan İngiliz Artık, (Sultan Hamit) ile (halk) 
mıt, ihtilal bak.kında malümat isti-

kıtalan intiıamsız bir surette kaç - arasında adeta (vasıta) olan müla -
yor. Kumandan; (ihtilalden, Vali 

makta ve büyük sayıda malzeme ve ıım Şaban. Efendi _ kumandan pa-
beni haberdar etmedi. Hadıı.;eyi, an. 

yaralı bırakmaktadır. Japon kuvvet şanın emrile • bu (iradci scniye) yl 
c:ık ihtnalciler her tarafr ışga.l et-

leri Sıngapura 300 mil mPı;ııfede hnll:a tebliğe memur oluyor. Yıldız 
t tıkten sonra, başka.larından öğrene-
poh şimalinde Kuala Kamsala var- telı:rafhanesinden ya.2ılan ulgrafı 

bildim. Ve derhal, icap eclen tedbir. 
mışlardır. halka o1rnyoı-. Tumturaklı sözler ve 

lcre tevessül etbm. İhtilalcilerin et.. 
Japon Meb'wıan Meclisinde cümlelcrdeıı mürekkep bir de nutuk 

istifal• rafı askerle lrnşatıhnıştı. İhtilalin veriyor. İhtilalcllerl, derhal dağılmı. 
Tokyo, 22 ( A.A.) - Stefani : ı;;ehı den dışarı aırayetlne imkan bı- ya davet ediyor. 
Mebuslar Meclisi Reisi ve iklnci rakılnıamıştır) diye cevap veriyor. Fakat, hayu· .•. Hal1t, birbirine ki. 

retsı istifa etmişlcrdiı'. Sultan Hamit, bu tedbirden, ııon 
derece memnun oluyo-r. Kumandana 1 tlenml"°. hiç lcimse yerinden kımıl-

Avustralyada teliş d H f 
ceşrkkür ediyor. (Derhal, halk il~ amıyor. er tara tan: 

Lizbon, 2 2 ( A. A.) - Stefa- l' ı Jedil d'k lt'mas edıniz . Ne istiyorlarsa, bana - Va ı, derba az me ı çe .. \:a 
ni: Haber alındıgı .. na göre Filıpın. l d ı · ·1 dik. bildiriniz.) diyor. arz"U arımız a yer ne getırı me -
lerde son Japon hareketleri A- d ~ ı 

Kumandan Ali Rıza Paşa, de.rha1 çe, agı mayız. 
vustralya halkını telaşa dü~ür· 

geri dönüyor. Omuz başında bekll- Feryatları yükse11yor. 
müştür. Başvekil Curtin. Avus-

d 1 d k yen ve bu muhaber~yi idare eae.n Derhal mev. danlara, sokaklara a. tralyanın zanne i diğin en c;o 
Millazim Şabar Efendiye hitaben~ bek öbek ate-ler yakılıyor. İhtilalci~ daha tehl:keli bir vaziyette bu- T 

lunduğunu beyan etmiştir. Japon - Efendimız ferman buyuruyor_ ler, bu ateşlerin etrafına toplanıyor. 
lann pek yakında kar~ya asker lar Halkm arzularını öğrenmek isti- Sabaha kadar hiç kimse yerinden ay 
çıkıı.rmalarından korkulduğu için yorlar. Ahalin ~ lisanından sen da. nlmıyor. 
alelacele gönüllü kaydına başlan. ha iyl anlaı sın.. gıt, icap edenlerle Gcee, inkıtaa uğ'rıyan telgraf mu. 

mışttr. 

Taksim-Eminönü 
otobüsleri işlemiyor 

Taksim - Eminönü hattında ~
liyecek olan otobüsler İç.in Daimi 
Encümen.-: teklif edilf!n f 2. 5 ku
ru~ fiyat kabul edilımemlııtir. Esa 
sen Tünelin işlemiye ba~lamış ol
ması bu hattaki izdihamı azalt
m,ştır. Eğer Oitobüsçüler bu fi
yattan aşağı bir teklif yapacak 
olurlarCJ a otobüslerin işlemesine 
müsaıide edib:dctir. 

Hukuk Fakültesi 
Talebe Cemiyeti 
Hukuk Fakültesı Talebe Ce

miyeti faaliyete geçmjştir. Cemi
yetin idare heyeti ilk iş olarak 
d .. rs notlarının kitap haline!.~ bas 
tırılmRsına karar verrni=?tİr. Dığer 
Fakülte cemiyetlerinin kurulma· 
ları tamamlanmak üzeredir. 

Bulaura azami satış 
fiyatı konuldu 

Fi:rat Murakabe Komisyonu, dün 
öğleden rnnra Mıntaka Tıcaret Mu
d.lrli.ıgünrle toplanarak bulgura iu
mi satı~ fiyatı tesbıt etnıışt!r. Bun
dan sonra perakende bulgurun kılo

su 25 kuruştan satılacaktır. 

K~uı Hakkı tevkif 
edildl 

Cumamsi gece~n. Küçülqıazarda 

sarno~uk ~üzünden aralarında çı -
kan bir kavn 'onunda, 11rkadqı 

sabıhlı Arap Şefık'! bıçakla kalbın. 

dm ı kı deia yaralıyarak öldiıren 

P•<"••TP"I Halckı dun Adliyeye veni. 
mı~, Birıncı Sulh Cezada sorgusunu 
müteak'rp tevkif olunmuştur. 

Çanta hırsızı 
Beyt-ğlunda Yenişebırd• oturan 

Kat ... ıu ı~m ınde bır kadın dün gece 
geç vakit. e"1ne g!derkl'n önüne sa
bıkahlatdan Rafncl adında bın çık

mış, itinde bir mıktar para bulunan 
çantasını zorla alıp kP.çmıya baışla -
mıştır. Bu tecavüz karşısında etraf
tan ıstimdad eden Katolnnın imda
dına koşan mahalle bekçisi Asım. 
kaçmakta olan çanta hırsızını kısa 

bir takJp wnunda yakalamıştır. 

l•tmılrııl lki'ltct I cra. Daire8in.den : 
Sirkecıde Hüdavendıgir caddesın 

de 35 numaralı dükkanda mukim 
iken hilen ıkametgahı meçhul bulu
nan Mahmud oğlu Tlüenü Karana. 

Alo:caklı Sırrı Dede tarafından 

İstanbul Aıdıye 4 üncü Tıcaret Mah
kemesının ıslihsııl edilen 30/5/941 
tarih ve -40-.(7 sayılı ilama iatimıden 
710 lira :n kuruşun maa masarif •e
saire tahsıli hakkındaki 11/6/941 
tarihli takip talebi (!?.erine ikamet
galıınıza gönderilen icra emrıne ve
rilt'JI me,ruhata •e zabıta tarafın

dan yapılan tahkikata naıaran ika
metgihınızın meçhul bulunduğu an
Ja~ılmaııı üzerine icra hakimliği ta
rafından icra emrinin bir ay müd -
detle llinen tebliğine karar vf'rllmış 
olduğuna tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında mal beyanında bulun . 
manız ve istenilen parayı dairemız. 

veznf'sine yatırmanız lizımdı?'. Bu 
müddet zarfında icra geri bırakıl. 

ması hakkında ait olduğu makamdan 
bir emir getirilmediği t11kdlrdf! cebr' 
icra yapılacağı ve mal beyanında 

bulunulmadığı takdirde 1cnı ve İfüi.t 
kanununun 76 ve 3:l7 ncl maddeler• 
hükmü tatbik edileceği cihetl<' 41-
1760 sayılı icra emrinin tebliği ma
kamına kaim olmak üzere ilinen 
tebl.li ohmur. 

görüş. Efendimlu cevap vereceğim. haberesl, sabahleyin yine başlıyor. 
Diyor ... Artık Mülizim Şaban e- Sultan Hamit, Valiyi makine bafln• 

ftndi, nsmeıı ibtilil sahnea:i:ne eılu- ~~r. Fakat Y&li P9'İnden ~ıka
yor. mıyor. Artık Sultan Hamit kmyor. 

İşte, o anda Şabuı Efendi, (met- Halkın, asker lnıTVetile dağılması i
bur) olınoeriyol'... Det"hal fhtili.leıle- ~ Iı::ınrıandana erqfr ftriyor. 
nn arasına giriyor. Ondan oraya Tablidlr ld kumandan mı emri en
koşarak halkın dileklerini tesbit edi- ii!!timal etnıiyor. Jılülazlm Şaban E. 
yor.. kant.er içinde tPlgrafhaney• I fl!'ndinin direktifi altmda hareket e
dönerek, Vali alcvhindeki ~ikayetle- dilmek üzere, (Nasrullah Köprüsü) 
ri kumandana, ~umandan da Sul- t nün ü.ze.rine bir uker kı:Uı gönde
tan llamide btldıriyor. rlyor. Bu kıt'a, bavaya bırkaç el ~l-

Fakat, kıh kırk yaran ve her ~eyi \ lih sıkıyor. Meaele, danışlklı döğü!J 
en ince teferruatına kadar ögrenme. ı' oldtığu için, halktan hiç kimse aldır
yi Adet etmiş olan Sultan Hamıt, ınıyor. 

verilen ma1ümatı kafi görmüyor, ba- I Fırka kumandanı, tıahırsızlıkla ne.. 
ıı noktalar hakkında iıtthat istiyor. ticeyi bekliyen SuH.an Hamide cevap 
lhtiHil ba.şl:ıdığı dakikadnr.beri, Meh -veriyor: 
met Beyin eczahanesinde ve teigraf. (Deva.mı va.r) 
hanenin bir odasında, hararetli mü- ............................................... . 

zakereler cereyan edivor. Şaban Ef. 
bır taraftan ihtilalcilere koşayoc .. 
diğer taraftan bu mi!zakereleri kô
rukJiıyor. Netıce<le, padişahın r.ıüp.. 

hem gördugu ıı·;ıktallıır bi:r cercce 
rlaha tenvir ediliyor. 

ZA YJ - Türkiy'e iş Bankası
nın ismime yazılı 16230 nu.na
r.dı hiss~ senedini zayi eyledim. 
ikinci nüshasını alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmadığını ilan ey 
l~rim. İbııan Özkul 

Deri Barsak arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu İstanbul 

Vilayet Şubesinden: 
ıt:.urban Baynmında te~kılabm ız tarafından toplanacak kurban de

ri ve barsaklarının açık arttırması na l 7 /12/941 çarşanba günü başlan
mış ise de iştırak eden ze'n~a "Yerılen :fiyat haddi li.yıkında gôrülma.. 
diğınden arttırma 24/12/g41 çarşa nba günü saat ona talik edilmiştir. 

Taliplerin arttırma için mezkıl r gün ve saatte Cağaloğlunda.ld 
ıube merkezine n şartnameyi cör m.ek için de ınbe merkezine ve .l.s
tanbul vlliyeti dahfllndeki Han Kurumu ıubelerine müracaat etme• 
lerl. (11026) 

İstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden : 

ı. - A~aıtıda cina ve miktarı yaııb 9 kalem ,yiyecdc maddesi nL 
mune •• evsafına gcire pazarlıkla u.r.ı:ıı alınacaktır . 

2. - İstelthler kat, temınatı olan 715 lirayı Bakırk6y MaJmlldftr11l
ğune yatırarak makbı.:.zlariyle 2711 2/1941 cumarteı<i eünü saat 11 de 
Yeşılköy Hava Jılmtaya Depo Amir Jiği Satınalma Kim~yonunda bulun. 
malan. 

Bwlgur 3 Ton 
l Ton 
2 Ton 

600 Kg. 
600 Kg. 
500 Kg. 
600 Kg. 

Kırmızı nıercimek 

Ye~iI rnerc1mek 
Beyaz peynir 
Zeytın 

l Ton 
1 Ton 

Şehriye 

Makarna 
Nohut 
Sade yağ. 

(113391 

r E':iJ~r[+ ~·±• fiJ;-J 
tPEK ••••• , •. Çılsrın Sürücü cWall~e Berry> 
r ALE .••••.. Cülverin Seyahati 
MELEK .••••. Vaterlo Köprüsü clngilizce:. 
SARAY ••••• i~amaval Kraliçesi 
ALKAZAR ••. Şimal Ekspresi (26 kıMm) 
f..:LHAMRA •. Genç A~klar c Türkçe> Casua. 
SES .•••••••• Kadın A vcwı 
SUMER ..••. Bahar Ream.i Geçidi cDianna Durbino 
ŞARK ••••.• A,kta Galip 
TAKSIM ..... Kan'ı Meyhane (Türkçe) 
YILDIZ •••••• Kalb Sızılan, Sahte Yıldız 

ŞIK •.•••• , •. Lorel-Hardy Haydutlar Arasında cnir!:ı;r 
Yeraltı Cella dı 

OPERA •••••. ~a <lame au C.ımeliaa, Cehennem Ko!'3anları 

istnnbal cihetinde ................................ 
MARMARA .. Ölmiyen ~k 
AZAK ••..••. Zaloğlu Rüstem, Ca.au. Avcılari. 

ALEMDAR · ı M~rka (Pola Ne2ri) cTürkçu 

MİLLi . • • • . . Kocam Caniler Peşinde 
Çemberlitaf •• ~go Gl"celeri, Mukadde• Y alaa 
Ü!küdar Hile .. Zafer Orduau 

1 
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İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi /ırçalcgınız. 

. . : . ;, .. ·t : . ',.• 

Pırlantalı ve el"'48lı sa.at demek, bir kelmH Ue S I N G E R S A A T I demektir. Ça1lkı'l 
Pırlantalı ve elmaslı saathırln bütün hakikl e•safl meşhuru alem l'llan SİNGER ııaatlerinde toplan

mıttır. Bunun için: Saat alacağmız zaman, tereddüt.süz SİN GER saati almalısınız ve ıaatin üzerin· 
deki SİNGER markasına, müeıı~esemiıin arircsine dikkat etmeniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın 1çin kıymetli taşlarile ve nefis işlemesile ltaldkaten nasan diK· 
bti celbeden böyle bir harikulade SİNGER saatine sahip olmak irieta bir saarletti r. • 

1 Hoşa g~:e::kg~:er1akbut HE O 1Y EL1 K T 1 R 
No. 82-A Elmaslı ve 11 pırlantah 50i> Lira, EMSALL~Rt GIBt 15 SENE GARANTİLlr>IR. 
Dikkat: Shııt'er aaatleri lıtanbulrta yalnn Emtn')ıı\1 merke:dnde\d m t<it zamıda .atıhr. Ltan ~lJl h 

iıl•m•••• ıubemiz yoktur. Adrea: SINGSR SAAT Mağazaları. Jıtaııbul E nlnC>nli. io. 8 • -

f' .. A D Y .. O 
BUCONKO PROGRAM 

7.30 Program, uı.03 Müzik 
7.33 Müzik 19.00 Program 
7.45 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Müzik 19.45 SerLest ııaat 
8.15 Evin r.aatı 19.66 Müzik 
8.45 MüzJk 20.16 Ra'!'yo Gaz. 

20.45 Müzik 
12.30 Program 
12.33 Müzik 
12.45 HabP.rler 
13.00 Müzik 
14.00 Müzik 

21.00 Zirat tak. 
21.10 Müzik. 
21.30 Konuşma 
21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 

18.00 Program 23.00 Kapanış 

lkrami'lfe lkrami71e 1kramıı11e 
Adedi Miktan Tutan 

Lira. Lira. 

1 100.000 100.000 

1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
! 40.000 80.000 
! 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 

BRONŞlTLEii~ KATRAN HAKKI EKREM IT•YATROLARI 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
60 6.000 250.000 

U mumi Deposu: 
Ha mam 

~.SA TM ·N 
Camcıbaşı Han 

Sultan 

i s;i@Jt~)i{.L ev a) ini'; Amir ı iğin d·e n v afr i ı en 
-"··---'= .... ,, . . . . 

t··· ·ffa fi ~.l::.a s k eri . kıtaatı i 1an1 arı 
Aptıda 7azılı mevadın pazarlı kla wiltmelerl bizalannda 7aztl1 

rün, aaat ve mahallerdekı Asker! Satınalma Komlsyonlarında 7apıla.

caktu. Taliplerin belll .-akitlerde ait olduğu Komis7onlarda bulunmalan. 

Mıktan Tutan Temt1111 tı 
CiNi Kilo Lira. Lir11 //ıa,U gıin, ""t ve tMh«Ut 

iade 1a~ı. 6,000 10,800 
Sığı.r eti. 26,000 12,600 
Sığır eti. 18,000 9,000 
lıferçimek 32,400 8,748 
Sığır eti 200,000 80,000 
Dan. 2,600 
iıtır eti. 10,000 
Sığır eti. 16,000 7,600 
Sığır eti. 15,000 7,500 

1600 
1875 
1360 
1313 

1125 
1126 

25/12/941 
25/12/941 
25/12/941 

6/1/942 
26/12/941 
26/12/9(1 
26/12/941 
25/12/941 
25/12/941 . .,. . 

15 Keıan 
10,30 Çanak.ltale. 
11 Çanak.ltale. 
11 Mufla . 
10 Yalo•a. 
11 X.ırklarell. 

10 Çorlu. 
11,U Çanakkale, 
11,30 Çanakkale. 
(1669-113i2) 

Beher kilosuna 90 kııru~ tahmin edilen 100 bin kilo yataklık pa. 
muk paıadıkla satın alınacaktır. İhalesi 26/12/941 perıenbe günü 
aaat 11 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

lstcklllerin 11,500 llralık kat'i teminatlarile belli vakitte Komisyona 
eelmlıleri. (1561-10737) 

•• • 
A.pfıda yazılı mevadtn ekailtmeleri hizalarında yazılı gün, ıaat ve 

ıekiUerde Zonguldakta Askeri Satınalma Komisyonunda yapılactiktır. 

Iapalı zarflar için ihale saatinden bir saat evvel kanunl ve11ikalarla 
teklll mektuplarının komisyona -.erilmesi, açık eksiltmeler için belll 
uatte ~omiııyonda bulunulması. 

Miktan Tutarı Teminatı ihale gtın, ea.a.• 
cm. Kilo Kur~ Lira. ııe ıekli. 

Sade yaiı. 15,000 160 1800 26/12/941 K. z. 
Pirinç. 16,000 40 450 > 10 K. z. 
Bulgur. 30,000 2& 585 > K. Z. 
Sa"aa. 15,000 65 732 > K. Z. 
Zeytl.o yağı. 10,000 106 750 > K. Z. 
K11ra fasulye. 15,IJOO 23 258,75 27/12/941 10 A.E. 
Nohud.. 16,000 24 270 > A. E. 
ır. M:erclmek. 15,000 2i 282 > A. E. 

(1587-10840) 

• •• 
r 3,868 lira 35 kuruş keşif bedelli bir mutfak inşa ettirile

cek.tir Kapalı zarfla eksiltmesi 1O/1 / 942 cuma günü saat 1 O da 
Eskifeh.irde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Jlk te
minatı 1 040 lira 13 kuru~t.ur. T sliplerin kanuni vesikalarile tek-

• 

ŞEHİR TlY ATROSU 
Te~bcııı Dram kısmı: 
Bıı gece aaat 20,30 da 

CEZA 

inkılapçı Gençlik - İnkılapçı 
Gençlik gazetesinin 26 ncı Hyısı 
doleun yazılarla intişar etmiştir. 
Bu aayıda ~ imzalar vardır: 
Prof. Ragıp Özdem, Hüseyin 
Namık Orhun, Mehmet Kaplan, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu. Ömer 
Faruk T opralC, Behç:!t K. Çağ
lar. Bu gazeteyi münevverlere 
tavaİye ederiz. 

* Telli Kavak - Yeni neslin 
kıymetli hikayecilerinden Samim 
J(ocagözün 16 parc;a oefis mem

leket hikayelerini ihtiva eden bu 

eser Ahmet Halit Kitapevi tara

fın.dan ne,redilmiştir. Okuyucu

lanrnıza bilhassa tavsiye ederiz. 

iL AN 
İstanbul Vlliyetlnin Eyüp kaza sına bağh Kemerburgaz nahiyesinin 

Cebeci köyünde : 

Şimal en: Cebeciköy çe~mesinde n Mandıra tepesine battı müstakim. 
Şarkan: Mandıra tepesinden To pyatağı tepesine battı müstakim. 
Cenuben: Topyatağı tepesinden Amavutköy - Ramiz şosesi ile Ce-

beciköy yolunan yekdiğerini kat'ett iği noktaya hattı müstakim . 
Garben: Mezkür yolların teaU nokta~ından hudut başlangı~ı olan 

Cebeclköy çeı,mesine hattı müstakim ile mahdut 
388,9072 389 hektardan ibaret arazide Halit Kemalettin ~redel tara
fından 12-2-934 tarihli ve 2/2 numaralı ruhsatnameye müsteniden bit
tabarri meydana çıkarılan manganez madeni 60 yıl müddetle muma11eyh 
uhdesine ihale olunacağından Maad in Nizamnamesinin 36 ve 87 inci 
maddeleri mucibince bu ihaleye iti razı oianların 25/12/941 tarihinden 
itibaren iki ay içinde Ankara.da İktisat Vekliletine ve mahallinde Vi
layet makamına bir istida ile müracaat eylemeleri ilin olunur. 

lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verme-
leri. Keşif evrakı Komisyonda görülür. c 1631-11192> ı 

••• 
1200 ton kok ve rekompoze kömiir!l deniz yolile İzmit rıhtımına 1 

naklettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 25/12/941 perşenbe günü saat 
16 da yapılacaktır. Taliplerin İzmitte İstasyon otelindeki Askeri Satın 
alma Komisyonuna müracaatleri. (1641-11225) 

••• 
149,000 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9/1/942 

cuma günü saat 15 de Karakösede Askeri Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 37,260 lira, Jlk teminatı 2793 lira 75 ku

\ ruştur. Taliplerin kanuni vesikalar ile teklif mektuplarını ihale saatin-
den bir saat evvel Komisyon vermeleri. (1671-11354) 

• • • 
183,600 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13/11942 

salı günii aaat 15 de Muğlada Askeri Satınalma Komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmin bedeli 69,768 lira, ilk teminatı 5233 liradır. Tallple
rin kanun? vesikalarile teklif nıektu plannı ihale saatinden bir ıaat ev-
vel Komisyona vermeleri. (1673-11366) 

100 2.500 250.000 
400 1.000 400.000 

1.000 500 500.000 
4.000 100 400.000 
5.000 50 250.000 

50.000 5 250.0-00 

f/058.4- Yektl" 1.000.000 

L J 

rBORSA 

1 - Şartname, keşif, planı mucibince idaremizin Paşabahçe Müs

kirat Fabrikasının Beykozdaki au iskelesinin pazar yerine na.kil iıl pa-

zarlıkla yaptırılacaktır. r 
2 _ Pazarlık 26/12/941 cuma günü saat 11,45 de Kabata. şta Mer-1

1 

kez Levazım Şubesi Mübayaat Komisyonunda yapılacaktır. 

s - Muhammen bedeli 1100,36 lira olup muvakkat temınatı 82,50 .

1 
liradır. 

4 - Şartname ve proje 6 kuruı mukabilinde Levazım Şubesi vez-

Hl1J/1g41 MUAMELKSJ 

Londra 
Nevyorlı: 

Madrid 
Stokho. 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pezeta 
100 İsv.Kr. 

5.22 
~o 

12.89 
30.8875 

F.SHAM VE TAHVtı.A T 

MUAMELE 
Etıııelki Bugün 

İkl'amlyell 7'o5 ~38 20.20 -.-
İkramiyeli o/.t 6, 93S 

El'gani 21.85 -.-
İş Bankası nama 12.30 -.-
Anadolu Demlryolu 44.50 -.-
Şark dcğirm<'nlerl 4.86 -.-
İkramiyeli Ergani 21.75 -.-
,.o7 ı,ı 938 Türk 

borcu trımş l 23.40 -.-
ey. 7~ 933 Türk 

borcu Tl'anş 3 -.- 23.25 
Sivas-Erzurum 1 21.10 -.-
Sivas-Erzurum 2-'T -.- 19.8r, 
%7, 1941 Demiryolu 119.70 - .-
1\forkez Bankası --.- 13P..50 
İttilıad Dçğirrnenl·ilik 28.60 -.
Aslan Eııkihisar Müt-

tehit çimPnto 10.35 -.-
kirecı mi.ie~sis 10.05 -.-
İrnıir Esnaf ve Abali 

nesinden alınabilir. 1 Bnnka!lı -.- 5.-

5 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü

•enıne paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (11236) 

• •• 
ı. _ Son anla,ma mucibince Almanyadan da alınabileceği ve her 

cins için ayrı ayn fob ve sif fiyatlarını gösterir teklifleri 15/12/941 ta
rihine kadar verilmesi lüzumu evvelce ilan olunan 153 kalem malzeme
den bir kısmı için teklif alınamamış olduğundan bunlar hakkındaki tek
liflerin kabul müddeti 31/12/941 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

2. _ Taliplerin Kabataşta Levazım Müdiriyetine müracaatla liste
yi tetkik ederek tekliflerini bildirilen tarihe kadar göndermeleri ilan 

olunur. ( 11322) 

D. D/201 No: lu tenzılatlı eşya tarıfesj 1/2/1942 tarihinden itiba
ren kaldırılacaktır. Bunun yerine ayni tarihten itibaren ayni numara 
altında yeni bir tarife meriyete konulacaktır. Yeni tarliede 1700 kilo
metreden fazla mesafeler için de te nz!lat temin edilmiştir. Fazla taf-
silii.t için istasyonlara müracaat edllmelidir. (9551) (11325) 

İstanbul l{ava Mır taka 
A 

Depo Amirliğinden : 
1 - Yeşilköy Hava Mıntaka Depo Amirliği binaları ve müştemi -

latı tamir ettirilecektir. 
2 - htekliler kat'i teminatı olan 660 lirayı Bakırköy Malmüdür

lüğüne yatırarak makbuzlarile 6/ 1/ 1942 salı günü saat 11 de YeşiJköy 
Hava Mıntaka Depo Amirliği Satın alma Komisyonunda bulunmaları. 

3 - Hususi, fenni şartnameler ini ve keşifnamesini almak. binaları 
görmek istiyenler Komisyonumuza mürııcaatlan. (11340) 

Sahibi: Z. T. ERÜZZiYA 
Ne'}rl:tat i\füdüril: C. BABAN. Basıldığı yer: Matbaat EBÜZZIYA 

.~~~~~ 
lfB(}rsa hari~i altm fi~~ 

Dünkü Bugiinkü 
Reşadiye 28.25 28.35 
Kalın Beşibirlik 132.00 133.00 
Külçe altın gramı 4.01 4.04 . .............................................•• 

Tasv ir i Efkar 
Nüsha!n (5) Karuştr.r 

1 . \ Tii.rki11e Ha.rff 
t> bon~ Ş~raıtı "9ift için 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 750 > 1450 > 
Üç aylık .... ........ 400 > 800 • 
Bir aylık ............ 150 > yoktur. 

DİKKAT: 
Dercolunmıynn eVTak iade olunınas. 

Birinci kanun: Salı 

136ı H
Zilhicce 

4 

Gün: 3,7 23 
ı;sı 
Huınt 

1cl klıaun 
ıo 

Kas mt6 

Vakitler Ezanl VuaH 
) D s. o. 

Güaoı ' Yarankl) •12 39 ,7 24 
Öğl, J7 2ıl ı2 13 
lki.adJ .,9 48 ,, 33 
Akp.a ı:l Ov !6 ·h 
Yataı lt>l 39 ı• :l3 
lınaa" (Yuı ııl<\l 12 51 :> !6 

Salih Necati : Eczahanesi Bahçekapıda Vakıf han karsısında sek erci Hacı Bekir sokağı hasıda1ır. Baska yerde sobe si voxtur. 


