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MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon: ·2 O 5 2 O 
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1 

Şüphe .,. kıskançlık 

kadar insanlığı alçaltan 
rezilet yoktur/ • • • 

( l-lııl • .... .alaifeabdı) 

iSTEYiNiZ! _) 
Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

-

ERİ ·Türk-Alman ticaret ı- ASK VAZIYET 

-Amerikan 
~ 

1 . 
' 51AM . 
1 . 

anlaşması Mecliste Japon 
~ '-. 8ANGOK 

96 milyon liralık mala karşı H ar b i 
harp malzemesi, cer vasıtası N ihayet Japonya, ltarp insiyatı. 

vlnl ele alarak 7 ilkkanun 
paıar günü Amerıkanın Büyük Ok
yanustaki aeniz üıııerlne ve kuvvet.. 
terine, Uzakşarktaki 1''ilipln adala
rına taarruı etti. Bu defa harp ila
nı ktasik formallttlere defi!, hatta 
taarruzdan birkaç saat evvel wplo.. 
ma~i yolile ihbara bile lüzum gör
meden topların aırzııe, tayyarclcrın 
bombalarile yapıldı. 

Bu seferde bir baskıE_ 

şeklinde ansızın başladı 
General Ali İhsan ~his 

ve makine a .... ınacaka 
~ 

• Aı:ılara, 8 Tdefonla) _ 9 bi· 1 yük Millet Meclisine verilmiştir. 
~Cı'-ffinde Almanya ile akde- 31 Mart 194 3 tarıhine kadar 
tl~len bcari mübadelclenn ve ıe- muteber bulunan bu anlaşmalara ı 
Clıyelcrin tar.zıınıne daır anlaş· nazaran vereceğimız 96 milyon 
ınala.r tasdik edilmek uzere Bu- 1 (Devamı ıahifc $, autu7l ı ı/.•). 

Gı n/Jn g•zıR 
~····················· 

N.hc;yet 

J~ponya da 
harbe girdi 

1-: Nutuk;.. 
Düelloları 

Beklenen çarpı,ma 

E sasen Japonya üçlü pakta gir. 
dikten sonra ve Amerika da 

İngiltercye yardıma devam edeceği
ni "Öyliycrek 1941 senesi başında ı 
kiralama ve borÇ verme kanununu 
kabulden sonra hergün .Tapanya ile 
Amerika arasında harlıin ba,larna-

·v azan: 

Bunu do&"rusu biz bcklc~~-
Jorduk. Son gıin'crde mu- R it 

•ascbatm _._:ok f?C~gİı.ılcşmİş ol· ı ooseve 
lbasıaa ragmen ıkı gun evvel Ju 

l 
ı;ı lıeklcniyoıdu. A1mnnya ilıı ltusyıı 
arasında harp başlntlıı.tan sonra 

c Devamı sahife 3, siitım 6 de) 

•onyanın Amerikaya vcrdıği 
C:e\npta mutedil bir lisan kul
l~ndı!,'1 .SÔ:\ lendiğindcn harp tch 
lıkcsicıin bu defa da .savuşturul
duı..runu zannedivorduk. Zaten 
Jnponvanın bt;giinkü şartlar 
icinde. b <;;nda bir de bulaşık 
Çin cailesi varken, dünyanın en 
bül uk, en zengin \'e en kuv
"etli üç devlctilc birden harbe 
ınri~eceğine İsviçre gazeteleri 
de, aynile bizim gibi ihtimal ve
ri:vorlardı. Bu gazetelerden Jour 
nal de Geneve. son nüshasında 
•Jnpon1ar gibi hesaplı ve (;lçülü 
b'- mi11rt. bu kadar büvük bir 
yi.ikü. altına eirmez• de~kte 
idi. 

Amerikan ordu ve donan· 
masına bu taarruzları 
defetmek için gereken 
emirleri verdim, açılan 
harbi kabul eciigoruı, 
harp ne kadar uzun 
sürerse sürsür her 
fedakarlığa katlanacağız 

Tojo 

ı~akat icinde bulunduğumuz 
harp, :r.aten başladığındanberi 
ortny:ı hergün yeni bir ~ırt
m::ı cıkarttıi!ı i<:İn. Jnpon~a da 
11ilı::ıyet her türlil tahmın ~e 
nwt,P.J.;e"l~ 1ı:ıfıfınıı. hem 1ngıl· 
tereye. hcın de Ame~i~aya b'r 
andn taarruz ve harp ıl:ın Cl le

Amerika, }apon~aya 
kabul edilemigecek tek· 
lifler yapmıştır, biz ba 
teklifleri kabul et m i ı 
olsaydık imparatorluğun 
mevcatligeti tam bir teh• 
lik~ pmiı olacaktı 

nı · tir. 
Churchill 

Japonyanın böyle son daki· • ~ 
kada, son çareye başvunnasm.a Dünqtı nü/usun•n beşte 
isı.: bir dereceye k~da~ ~n~~~~- dördü bizimi• beraber· 
ka sebebiyet vcrını~ gıbı goru-ı d" V .ııif emiı çetin ola· 
llihor. Filhakika Amerikanın ırk. ue ıızun •Üreceldir 
IOn günlerde Japonyaya karşı CQ 

lüzumundan fazla tazyikfiar, · 
batta tehditkar bir tavır takın
dıi'h görünmekte idi. Nitekim 
l\_f. Rooscvelt'in Tokyo hükume· 
t~nc ~on tevdi l'ttİği notanın, ül
tıı11atom mahiyetinde olduğu söy 
lenmişti. Bu notada, malum ol· 
dıı~u üzere Amerika, Japonya· 
dan llindiçinide ne kadar asker 
t~~' it ettii{ini sormakta idi. iki 
guıı • evvel , bu sütunlarda. bu 
Y?rstz ~~~lın Japonvada büyiik 
hır aksulamel uyandırması muh 
teme) olduğunu, çünkü bu su
rc~.ıc Amerilmnın, Japonyanın 
muclafaasına ait i!>lere karıştığı. 
Ilı ""Öy)emiştik. Yalnız bu ak
ıülamelin, Japonları ani ola
rak harekete geçmiye mecbur 
edeceiini tahmin edememiştik. ı 

Amerika Reisicümhuru M. 
Roo!.evclt'in, Japonlara karşı 
t~tbik ettiği şiddet siyasetinde 
hır hayli aldandığı anlaşılıyor. 
'!W. Roo;ıevelt, zaten harici siya· 
lele ait nutuklarında fazla per· 
\"asız lisan kullanmak itiyadın
dadır. Nitekim Alma~yadan 
t,ahse4erken Amerika Reisicüm 
~uruaun, ıpimdiye kadar si:vaset 
•'eminin işitmediii, ahşmadığı 
ta•zda akır sözler sarfcttiği ma
l~nı<!•. M. Roosevelt. ihtimal 
kı Japonyaya karşı da böyle 
tehditkar bir vaziyet takınmak
la Japonları korkutup başeğmi
Ye •ecbur edece~i ümidinde 
idi, ki i te kendisinin bilhassa 
ltu hesabında yanıhhi:rı anlaşıh
Yer. M. Roosevelt'in bir de son 
dakikada Japonya imparatoru
na bir (mesaj) gönderdiğinden 
de bahı>olunmaktadır. Halbuki 
Sİ\·asi yaziyet bu kadar vahim
lestikten sonra (mesaj) ların 
laicbir faydası olamıvacaihnı. 
l.iıhassa M. Roosevelt'in tecrü 
be ile bilmesi iktiza ederdi. Cün 
kü Amerika Cümhur Reisi, Le
Listaa harbinden evvel M. Bit
lere ele bövle bir (mesaj) gön
derm~ti. Fakat bu (mesaj) ın 
bic:bir tesiri olmamıs, Almanva 
•kabiade Lehistan üzerine yürü 
lb\iştii. Bizce son dakikaya ka-

Geaerl Tojo 

TOKYO, 8 (A.A.) 

Başve1'11 General Tojo, Japon 
·11 l hitaben radyo ile neıredl

mı et ne 
len beyanatında şoyle demııtir: 

Bırleşlk Amerika, Japonyaya, bıç 

b
. zaman k.abul edllemıyecek tek-
ır 1. J kuv 

lifler yapmıştır. Mese a, apon . • 

1 
. 1 Çınden çekilmesi. Nankın 

vet erın n 
Çın hukumetinın tanı"mamasını ve 
nihayet üçlü paktın tptalınl ıstemıt-

Eğer Japonya bu teklıfleri ka. 
tır. d 
bul etmış olsaydı ıtibarı ortıt .•n 
kalkacak ve Japon İmparat.orlugu. 
nun mevcudıveti tam bır tehlikeye 

gırmiş bulunacaktı. 
<D•v&mt 1<1.lıC/• 1, rihı" 1 ü) 

o o 
Amerika da harp 

ilin etti 

Sekiz dev!et hu karara 
iştirak ediyor 

Vaşington, 6 (A.A.) - fi.:_· 
yan Meclisi, sıfıra karşı 82. Mu· 
mcssiller Meclisi bire karfl 388 
reyle Japonyaya harp Hanına ka· 

rar vermiftir. 

lnsiJtende 
Londra, 8 (A.A.) Vichy rad· 

yoıu: . A 

( Afrika muharebeD 

lngilizler 
Sidi Rezek'ı 
geri aldılar 

SiYAM 
hükümeti 

Japonyaga 
mukavemet 
etmekten 

Taarruz vazgeçti 
devam ediyor - --
. Yapılan bir anlaşma 

Bir- el-gobi'de ile Japon kıt'aları 'i d det 1 i Siyam arazisinden 
muharebeler serbestçe geçecek 

oluyor 
Kahire, 8 (A.A.) - Ortaşark İn

giliz kuvvetlerı umumi karargahının 
tebliği: 

Bütün harp bölgesinde tnzylkiıniz 
devamlı olarak zlyudeleşıncktcdır. 

Bir-el-Gobi batısında. dıişmanın 

30 tank ve 60 motörlü arabadan tba. 
ret kuvveti topçu kuvvetlerimiz ta
rafından şiddetle bombaıdıman edıl. 

miş ve 6 1\kkarıun öğleden sonra 
zırhlı kuvvetlerimiz tarafından ta
arruza uğramıştır. 

/ngilfa imtiyazlı mıntak••ı 
Japonlar tarafından 

iıgal edildi 

Tokyo, 8 (A.A.) - Japon lstih. 
baıat Bürosunun bildırdığıne göre, 
.Japon kıtaıarının Sıyamdan geçme
leri ıçiıı Sıyam bukumetıle bır ıın. 
!aşma aktedıtmı:.Ur.-Bu anla~nıa mu 
clbince Japon kıtaları bugun oğle. 
tlen sonra Sıyam t.opraklannda ha
rekete geçmışlerdır. 

Bu muharebede düşmanın 7 tankı imtiyazlı mmtaka ifgal edildi 
tahrip olunmuş ve 3 tankla bırçok Tıcn.Çin, g (A.A.) - Japon kuv. 
nakliye vasıtalan hasara uğratılmış vctlcn, ingıllz tmtıyaz arazisine 
tır. Bu düşman kolu kuvvctlcrımız girmışler, 63 Amerıka bahriyclislnı 
tarafından mütemadiyen lı.'aç edılc- ılahtan teerit etmişler, ayni zamarı 
rek batıya çekilmiştir. Bu rıcat es- da Ingılız _ Amerıkan menfl\l\Uerl. 
nasında İngiliz zırhlı ot.omobillerı nın kontrolünu deruhte etmişlerdır 
takriben 40 kadar takatsiz Alman Yırng-Ku, Taku, Şingkuangtao Vl 

askeri toplamışlardır. Şıınsrhaykuvan'da da buna benzer 
Tobruk cenubunda ve Elaılem Is. hadtı:;cler olduğu haber vcrılmckte. 

tikametindeki düşman mukavemet dıı 
merkezlerine şiddetle taarruz cdıl. =====.=========== 
mektedir. Amerikadakl Fin 

Sıdi Riza ve Dlrelhamed etrafın. sermayesi 
daki bölgenin t.imdi tamamen düş. 

mandan temizlendiği sanılıyor Duş Nevyork. 6 (A.A.) - Birle· 
manın Sldi Rızayı işgah esnasında •ik Amerika. Amerikadakı Fın· 
istıli ettiği Yeni Ze!anda tümeni landıya sermayelerinı dondura
aahra seyyar hastanesi içınde yaru. cak ve Fın emtıasına karşı ablu· 

<Det•amı ıohf/e 3, ıü.tun l tlı ı ka tatbik edccektır. . ······························· ............................................................... . 
Bakışlar 

Pasifikte kopan 
kıyamet 

P•gcmi SAFA ............................ B EKLENMIYEN bir şey 
olmadıiı halde Japonya 

nın harbe giri~i. tepeden in
medir. Amerikadan gelen bir 
telgraf, kongrenin hayretler 
ic;inde kaldığını, ilkönce bu
na inanmadı~ını, sorıra kız. 
dıJ!ını bildiriyor. Halk da şa
şırmış. Çünkü Avrupa sava
şından önce Almanya ic;in 
söylendiğ'i gibi, JaponyanıD 
da blöf yaptı.it iddia edili
yordu. 

ka bir şey düşünecek halde 
olmaması; dördüncüsü. har. 
hın başmdanberi Mihverın 
sırtısıra kazandığı zaferler; 
bcşıncisi. son manevralarda 
da sabit olduğu 2ibi Ameri. 
kanm harbe hazu olmaması; 
a'tıncısı, Aınerikada efkarın· 
mumiye ekseriyetinın harp ıs 
tememesi; yedinci:..ı. Kubılay 
Hanın istila tcşcbbiı slerı ist is 
na edilirse Japon adalarının 
iki bin bcs yüz yıldanheri hiç 
bir işgal felaketi 2ormi) ccck 
kadar taarruzdan masun ol· 
ması: sekizıncısı. Japonların 
muhtaç oldutu ham madde. 
lerin, düşmanlarının elinde 
bulunması ve nihayet, doku. 
zuncusu da. Japonların son 
haddinde milliyetçi, imanlı ve 
döjiüşgen bir millet olmaları· 
dır. . 

ÇİN 

Dişmanın şiddetli 
hücumları püskürtüldü 

Moskova, 8 (A.A.) - Sovyet gece 
teblıgl · 

Garp cephesınin birçok kesımlerın 
de, bırllklerlmız, duşmanın şıddetll 
hucumlarını pfiskürtmüşler, muka
bıl taarruılarıle, düıtmana, telefat 
ve ıa)·ıat verdirmışler. lleri hareket 
kaydetmışlerdır 

6 ılkkanun gecesı, 31 Alman tay. 
yaresı tabrip edılmtştır. Bıı 7 

yare kaybettık. 

tay-

7 ılkkanunda Moskova yakınıııda 

fi Alman tayyaresi düşürtilmüş.tür. 

Sabah· tebli.ii 
Moskova, ı:ı (A.A.) - Sabah teb

lığl : 
7/8 llkkiııun geccsı, kuvvetlerı. 

mız bulun cephelerde düşmanla çar 
pıemışlıııdır. 

Hava harbi 
Londr<t. 8 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin pazartesi günkü teb· 
liği: 

Bombardıman aervisine men
sup kuvvetlı hava teşkilleri dün 
gece Garbi Almanya üzerinde uç 
muşlardır. Aix • La - Chapelle 
şehirde ~imendifer başlıca hedef 
ittıhaz edilerek tiddetle bombar· 
dıman edilmıştir. Ostand. Kale. 
Bolonya, Oiınkerk ve Brcst dok· 
larına da hücum edilmiştir. Diiş· 
man hava meydanlarının üzerin· 
de taarruzi bir keşif yapan mu-

1 

hare be servi11ine mensup tayyare· 
ler bir düşman bombardım<tn tay 
yaresını tahrip etmışlerdir. Bom· 
bardıman servisıne mensup tay-
yarelerden dördü üalerine dön· 
memistır. ................................................ 
Bugün:=_:==::::= 

Japonya ile 
Amerikanın 
münasebatı 
YAZANı 

Muharrem Feyzi T oga y 

- \ "" ~ 1 

---1 
HONOLL LU .... t-'.10LOK.A1----t 

1 ---; ,..__ 

I --- . - · ı , I , . , 

11!*' -

Kırımda düşmanın ihraç 
teşebbüsü akim kaldı 

Berlın. 8 ( A.A.) - Alman tcblığı: 
Doguda harekatın devamı ve dö. 

vuşme tarzı artık Rusya kışına bağlı 

Yukarıda. Büyük Okyanus· 
ta Japon - Amcrıkan - İn.E?ılız 
harbme sahne olan alanın u
mumi hantasile aşağıda bu 
harbın başlıca faaliyet mer
kezlerı Havav. Flipin adalan 
ve Smgapur mevkilerını ~ös
terır hanta. ................................................ 
Japonlar 
Malezya ve 
Tay/anda 
asker ihraç 

ettiler 
Amerikanın Guam 

ve Wake Adan da 
Japonlar tarafından 
işgal edildi 

Pasi /ikte ~ cer!,·lln eden 
deniz harbinde Amerikan 
harp oe ticaret filolaıı 

mühim sagıtıl• u;ratlı 

bulunmaktadır. Doı;.ru cephesının ge- Vı"rg"ııı·a Amer·ıkaı 
niş bolgelerı uzerınde artık yalnl.% 

me~~;:mlıı:r~~~: c~~;:::!ıi!;·o;~şmanın hattı har• geıisi battı 
karaya çıkarma teşebbusunün onune 1 P 
geçılmıştır. Alman ve İtalyan kıta- -
tarının Donetz'dekt hucumları te _ Sınıapur, 8 (A.A.) - Uzakşark 
rakkı kaydına devam ediyor. İngıllz resmi tebllğı: 

Ltmıngradda duşman çıkış tcşeb- Duı.;man Kemassın'a bır ,hrat 
bu lcrınc boş. yere devam ediyor. hareketi yapmış ve Katabahu ısu. 

( De11amı Khi/e 3, ıiitıın $ dd (Devamı ıu.lı.ife •. ritııK S del . ............................................................................................... . 

General Sabit Hoyan 
Dün saat 

bugün 
Örft İdare Mın

takası Komutan. 
lıpna tayın edıl

mtı olan Korge
neral Sabit N o. 
yan dün ıaat 14 
de Maraku va
purile ıehrimıze 

~tlm'ttir. 

14 de şehrimize geldi, 
vazifesine başl vnr 

• 
Ôrft /dar• lcomatcnlıiına tagin 

Korgeneral rıh.. 
tımda Vall ve Be 
ledıye Relsl Dok
tor ı.utfı Kırdar, 

1ıtanbul ve Met. 
kez Komutanlan, 
İstanbul Cumhu. 
n)'Ct lılüdd'1U

mumiıi ve Örfi 
Idare erkanı ta.. 
rafından istikbal 
edılmıodr. Vali 
ve Belediye Rel
sl, Örfi İdare Ko 
mutanına, ıehir 

namına cHoş gel. 
dınıı> demıı ve 
komutan dı~er b. 
tıkbalcılerlı kıaa 

bir eıörilımeyı 

mCiteak11 Anado •tlil•n G•n•ral Sabit Noaan 

•ar ltekleylp, iş tamamile cıiı-
TASVİRI EFKAR 

(D..,.,,,,.. ı-'ti/• ı, nitaın 1 ıü) 

lnııiltere Japonyaya harp ılan 
etmittir. 

( D•,,... HAl/ı ı, dh&A ' ü) 

Yıllard.anberi Çinde bitip 
tükenmez bir kan davasına 
giren Japonlara bütün An
elo • Saksonlarla savaşmak 
cür'etini veren n~dir? Birin. 
cisi, bu Çin davasmı sonuna 
vardırmak zarureti; ikincisi, 
lngilterenin altı devletle harp 
halinde bulunması; üçüncüsü, 
Rusyanın Alman istilası ö
aüııde keadi varlıiuıdan bat-

Asyanın dotusunda, Japon 
adaları. büyük devletlere kar 
şı Okvanusların hima,·esi al
tındadır. Bu adaların başlıca
ları Kaınc;atkadan medarlara 
kadar, Avrupanın garbında 

( De11Hn ıalıı/• ı, n!t"" ı .U) 2 nci de 
tuh &arandaki evine sitmlıta. ikası halkına hitaben lur btt'aan••• 

General burun 1fe ba,Iıyacak n netnllecekt.ir. 
mubte111tı elarak Örfi İdare ıamta-
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mcrıkıı ile Japonya ile A-
İngiltcre meriknlılar ara -

I llnditlnl Fran- ınnda ilk de.fa Asker imize 
• ~·z Mii.stcmlekc soğukluk. Amc-

İmpnnıtorla~n - merlkadaki Japon 
da Japonların yer muhacirlerine kar 

l~melerinden .bert 'aponya ile cı g&terilcn mü-
J uponyayı ıkô- J 4 naferettcn cık -

kışlık hediye 
sadı \"tı &lyaal ci- A • k mışt.ır. Amcrl -
bet.ten tmyik et- m er l a n ı n bnın garbınds 
nıcktc idıler. Js- •• b 'Ye bnhusua Ka -
ponya İmpııra.. m u n a s e a t ı li!orniyada JCZ -

Kızılay, Yardım Sevenler Cemiyeti ile 
müşterek olarak faaliyete geçti 

torluğu bu taz- leşen Japon ınu -

7lklcre n.ihnyC: Buıün iki devlet bar halinde hAclrleri çok müs 
verılmes1 Içuı mu bulwıuycıır. A ~ da.ki P ak 1 d tai~ ve oalı&knn 
tcruadiyen Amc- ._ ___ !.__ il J~ m -~..ıe_,~ olmaları sayesin 

...... _ d l'UIK"l'"ııua c aponya ara&ınc;ıwu 
-rı-...u.ı evlcti ne:ı.. .. __ .._~ - b tl .. d . de memleketin 
d d ...... - ... b" U&CWı munasc e er goz en arcçı- • 
ın c .._..,., us - rilerek bugünkü harbi doğuran iktısndı durumun 

l rde bulunmu~ • be I tahlil I da kaı.andıklan 
tu. Anlaşma ha - ae p er 0 mımGfhır. mnvnUnkıyetf çe-

~11po:ıı:adt~::: Muharrem Feyzi TtlGAY ~=:~:ıa~cru~ 
lklrıldılar. lnra karşı mücn-

Avrupadaki bü;iik harbi cihanş\i- deleyc başlnmtŞl.ardır. 

mul bir umumi boğıı~a haline ge- 1906 da bu munıı!enıt o dereceyi 
tiren yeni harbin pntlak vermesine balmuııtur ki San Fransıskodnki 
tıcbep olan bM1seleri yukarıda kny- Belediye mekteplerinde tahsil eden 
dC'tt k. Fakat bu harbi hazırlıyan Japon çocuklan bir kararla bu ınek 
sl;ı,;asi sebepler daha eski ve daha Lepl\!rdcn çıknrılmııılardır. 

Kızılay İstanbul oubel kahra-
man ordumuz erler;ne, geçen se
ne olduğu gibi bu yıl da hediye 
toplamnk [}zere fn,allyete geçmiş. 
tir. Vatandqlann vatnnscvcrll
ğine ve vatan iıılcrlndcki cllmert
liğıne da7;man Kwlay. Yardım.. 
sevenler Ceıniyctıle i~birliği ya.. 
parnk bu vuifeyi tııerlııe almıŞ
tır. 

Kuılay, vatandaşların gerek 

Vurguncular 
Yedi kişi mahkOm 
oldu, t ki kişi de 

tevkti edildi 
der ndir. Bu husuı.tn bir fikir Edl- Japonlnnn. Çinli ve emsali Al!ya. 
nebılmck için Japonya ile Amerika hlnra benzemeyip yuksck medeniye& 
nr~ındaki mün:ıseb:ıtlıı muhtnsar &ahibi bulunduklnrım tnkdir eden 
bir sl:'lst tnrihini gllzdcn geçirmek o zamanki Cilmhurreis1 Teodor Asliye İkinci Ceza Mahk~ 
f.nydıılı olur. ltoosevelt, derhal Jnponlann lehine si, dün de birçok v;urguncuyu 

Pasıfik, yani BOyük Oky:ınusun müdahale etmiıı ve Belediyenin h~ cezalandırmış veya tevkif etmiş 
bi r\ şark ve diğcn gnrp sahilinde rekeUlnl kanunu es::ısiyc mubııli.f tir. Mahkeme, metresi 130 ku
btılunan iki b5y0k devleti, Jnponya bularak Japon çocuklarını ukrar ruşa satılması lazım gelen jor
llc Anıerikn nrasındnki ilk mümı.ae- nıckteplcnı kabul cttirmiııtır. jeti 200 kuruşa satan Kapalıcar
b:ıt hır Amerikan filosunun Japonya o uımankl Cümbur.rcl..-i kongreye şıda manüaturacı Mari'yi, ko
limanlannı bombardıman cylcmcsııe bir mesaj ganderip Japon muhncir- vun etini fazla ·fiyaUa satan 
lınşlnmıştı. Bir a rn yakın btr z.a. terine hfirnıel ve adalet ve hüsnü Tophaneck Necntibcy caddesin-

• rnıın bu münasebat Eamiıni dostluk muamele göstermek her Amcriknlı- de kasap Tornayı, kalay üzerin
ve kültür i~blrliği ve ı;lya&l müna- nın vazifesi bulunduğunu ihtar et- de ihtrkfır yapan Zindankapıda 
f• ret gibi birbirine ı1d muht<l•f miştir. tenekeci Yusufu, makarnayı 
ıı:ıfh:ılar geçirdikten sonra bu defa Buna rajpnen ırki düşmanlık ar- vüksek fiyatla satan Fatihte 
dn bir Jnpon fllnsıınun Amerikan ~ık llnllne geçllmez bir eel halini al. bakkal Aliyi 25 er lira para ce
Jıınanlarını bombardıman eylemesi mıııtır. Amerika hükumeti JapoD zasına ve 7 şer _gün müddetle dük 
ve Amerikan büyük donanmasına muhaccretini tahdide karar ve.mı~ kanlarının kapatılmasına mah-
b:ıı;km vermemle tecelli etti. ve bu manatla Japonya ııc bir an- kum etmiştir. 

tık milna!<lbat kan ve ntcşle baıı- la...cmıa teklif etmiştir. Bundan başka, çivi üzerinde 
lamış olmakla beraber bundıın son- Japonya hükumeti, Jnponlann Av ihtikar yapan Yani Develyadi 
ra Japonlar ve Amerilı:alılar birbir- nıpalı mııhııcirlerde.n :farklı nıua _ i'e Dlmitrl, Kemal ve Mehme
Jf>..rinl çclt iyi tanıdıklanndan çok mcle görmeııi milli ~refi ihlil ede- din de duruşmaları bitm~. Ya-

mim, olmuılaNlır. ceği müt&leasında bulundutundan ni 41 lira 60 kuruş para, 5 ı;in 
Amerikalılar Japonyayı bu mcm- ıabdidin muahedcye bnğlnnmayıp hapis, 15 t?Ün dükkanının kapa

lekct ile ticaret yapmak için zorla.. ke.ndisJne bırnkılnmsını ıstcmiıür. tılmasma, Kemal ile Mehmet de 
mışlar ve bu memlekette iştedikleri Japonya kendi kanunları ile A - 25 er lira para cezasına çarptı
<rlbl iş g5r<ıbllmck için ecnebi teba- merikaya gidecek muhacirl ri aznl- rılınış, Dimitr:i beraet etmiştir. 
cısının Japon mahkeml!3ine ve poli- tacak ve tahdit edecekti. Hakikaten Kilosu 70 kuruşa kalay. satan 
6ine tilbi ohnnması vo muayyen bir 1907 de bu busustn centilmenler an- Bo~azkesende nalbur Sııım ile 
hadden fııila gümrük resmi alınma- !aşması nrunı altında bir anlaşma fazla fiyatla dü~e satan Sultan 
ması gıbi gayet ağır kapitülıısyon _ meydana gclmişUr. 

1 

nnmam~nda tuhafıyeci Bedros 
1 rı Japonlara yüklemişlerdi. Fakat sonralan Amerika Jnpon da tevkıf olunmuşlardır. 

parça TC gerckM yeni olarak 
aynt yardımlarını makbu:ı mu -
kabilinde tesellüm ve bunlan er
lerimize verilmek üzere askeri 
makamlara te81im cdccclttlr. 

Vatandaşlardan kabul edilecek 

eşya ~un1ardır: 

Çamneır, yün çorap, yün eldi-

'Yen, yün kuşak, kar ba~lıitı, yün 
kazak, yün fanila, avcı yeleği. 

Cucok Esirgeme 
urumunuo faaliyeti 

Bir senede 291391 çocuğa 
yardımda bulu1Zdu 

Çocuk Esirgeme Kurumu İstan
bul Şubesi, 942 senesinde şimdiye 
kadar olduğundan daha V<?rimli bir 
şekilde .faaliyetle bulunabilmek i
çin hazırlıklıırına başlamıştır. Önü 
müzdeki yıl ~ehirdcki kimsesiz ve 
muhtaç çocııklann miktnn te:ıbit 

edikccktir. Bunlar arasında en zi
yade bakıma muhtaç olanlıınn ge
niş bir :vurdda ibarındırılmalıırı da 
diişünülmektcdir. Başvekaletin ve 
Dahiliye Vekaletinin emrile, asker 
aileleri i('in temin edilen vnridntııı 
bir kısmı, Ç. E. Kurumu vasıtasile 
a~ker çocuklarına tahsis edilecek
tir. 2.185 azası olan Kurumun, tak 
riben 94.000 lir~ varidatı vardır. 

940 scMS!n<le muhtelif suretlerle 
291.897 çocuğa ynrdımda buhınul
muştur. Halen Çocuk Esirgeme Ku 
rurnu, 6 dispansere, 3 süt <hı.mlıısı
na, 2 gündüz bakım evi ile 2 yıka
ma yurdu ve 2 diş tedavlh.:ınes!.ne, 
birer doğum, a,, diki' ve ömıe ev
lerine ve bir çocuk kiltüphnnesilc 
2 çocuk bahçesine maliktir. 

Beyazıtta Cedidhasanp:ış:ı medre 
.sesinde de yeni brr gündüz bakım 
evi kurulacak, bazı kauılarda ye
niden si.it damlıısı u(ılaeakttr. 

Fakat Japonlar bh de!a garrı me- muhaceretin! keneli istediği' şekilde Vurgun d:ıv3hıra ba~ak 
ccnlyetı ile temas edince bunun bü- dit etmı9 ve nihayet blisbütiin ~ıahke~eler ayrıldı . Adli y ede t 
Wn iyi taraf'larını Am"rlkah filim- menetmiştir. Bu memnulycti öteden . B~gundcn ı,tıbarcn .A~ ~ye İ
lcr ve Amerikan mektepleri ve mli- beri Japonların yerlquklerl Havny kıncı Ceza Mahkemesı, ık1 ayrı 
esscseleri 'asıtnsllc benimsemişler- adalarında dahi menetmlstJr salonda çıılışmıya başlamıştır. 
dir. Bir ne&IJ zarfında Japonların An·upah ırklardan ayı;nn .bu mu- B~na sebep, ihı:J<ar d~valarının 
en yük ek Avrupalı ml11etlerln ir- emele Japon milletinin milli "erefinl aıunhasıran Asliye İkmci CCZfl j 

Ziya 
te'sis 

Gün 
davası 

tan ve mrdcnlyeti seviyesine geldi- lblfil eylediğinden son d r cede ren. Mahkem~sinc. ve~l~esi ve i.~tı- ~erh':1m Doktor Z~ya Günün 
flnl gören Amerikalılnr ve İnglliz. cide etmı,ur. fşte bu muamele ilk kfır hadıselerı vuzunden d.ı!Cr Ünıvcrsıtc ve Darusscfakaya 
lcr vı: arkıılanndan diğer devletler def~ Japonlarda 0 znmana kadar davalann sür'atle ~örülcmeme- terkettiği emval ve emlakini i
knpıtiilaııyonlan kaldırmışlardır. kendilerine Bnmimi dost bildikleri sidir. . darc etmek üzere tcşki. olunan 

Tarafeynin 

gemi zayiatı 
Anadolu Ajanaınm nrditi laal:ıer

lere röre bu harplerde tarafeynin 
gemi zayiatı tö1le bölba edilebilir: 

Japonlar Havay adalarındaki A

Japonlar 
Malezya ve 
Taylan da 

asker ihraç 
ettiler 

merikan filosuna kaıııı yapılan ta-

• ada ikJ Amerikan remiııinin b:ıtı-
ıld ığını ve dört saffıharp gcmisfle j 

urrusun muvaffak oldu)tunu Ye bu-

(1 inci •aJıi/edın M1ısm \ kruvnzörön ağır hasara uğratıl-
kametinde ilerlemiştir. Dütman gl i ğını bfldirmiş'Jcrdi.r. Virginia A
mllcrinden mürekkep Bncınli bir fiı, merikan hattı harp gemisinin bura
Kemassın nçıklannda görülmüştür. fa battığı anlaşılmaktadır. 
.Hudson tipindeki tayy:ırclerimiz g Burada Pingouin ismindeki Ame
milerdcn birisine t:;.ın is!lbeUer kay. riknn mayin gemisi de batmıııtır. 
dctm1ııtlr. Bu remide yangın çıktıf,• Bır Amerikan tayyare gemisinin de 
gi>Tülmilııtiir. Ayni tayyareler bu batırıldığı hakkındaki haberler tc
filoya mensup b:ışka bir gemiye de eyyüt etmemi~tır. 
isabetler kaydetmiıılcrdir. :Başka bir Pearl Ilarbourrc n Honolulu açık 
ihraç hareketi de Pattaniye'ye yapıl larınd&ki ticaret gemileri Japon ta
mıştır. arruzlanndım vahinı :ı:ararlara uğ-

Burada ı1ahilde çok vtddetll bir ramıştır. 

muharebe cereyan C'tmektedir. Bir 1 Nevyorktan verilen blT habere 
Hudson tnyynresi Telantan nehri Ü- \göre de bu deniz harplerinde J avon
zerlnde asker ta~ıynn bir mavnayı !arın da bir tayyare gemisi batmış-
isabetle bombalamıııtır. tır. 

Londradan verilen haberlere gö-
Japon tebl.iii re, Japon tayyıırelcrinin s:ngapura 

Tokyo, 8 (A.A.) - İmparatorluk taarruzlanncla iki İngilh kruvazörü 
umuın1 karargfıhı npğıdaki teblif,-1 batmıııtır. 

n~rctmit.tir: Burada cereyan eden deniı ve ha-
Havay adalarındaki hıı.vn Uslerile va harplerinde Japon Amirnl ge -

fi'lohı.rn muvaffakıyetli taarruzlar mi.sine havadan tam bir iı1nbet te
ynpılnuştır. Şnnghnyda bir İngiliz mm cdilmlş ve gemi ateş almıştır. 
topçckeri batırılmış n Yangtge neh- J:ıpon Amiral gemisi de daha evvel 
rinde bir Amerikan topçeker! upt- blrkaç İn~lis topçcgerlnl top at.eşile 
olunmuştur. Singapura kar~a çok ı batırmı:-tır. Davao adasına yapılan 
muvaffakıyetli bir hava akını ya_ ikinci bir hilcumda körfezde bulu
pılmıştır. l nan bir Amerikan tayyare gemisine 

1 de hflcnm edilmiştir. Ya11g'Ue nehrin 
Tokyo, 8 (A.A.) - İmparatorluk 1 d bl A "k ı .,n · ı J• . _ .ı r merı an yo cu ""mıs -

umum! karargfı.h1 bıldırlyor: 1 tn f d ted"l · Ge 

Japon kunetleri Hong Kong İn
gllb. ÜB.!üne ka~ı bir truırruı ha
reketine başlamıelardır. Diğer Ja -
pon deniz ve kara lro-ı: vetleri ){a. 

laka yarımadasına baslan ııe.klinde 

bir ihraç hareketi ynpmııılnrdır. 
Bu hareketler gittikçe daha mil. 

gait olarak inkiııaf etıncktedi r. 

ihraç hareketleri 
Singapur, 8 (A.A.) - Resmen 

pon ıır ra ın an znp ı mı• ve 
neral llugh Scott isJmU Amerikan 
aekcr nakliye gemisi de Manille'den 
ır.oo mil açıkta batmıştır. 

,Amerikalılar itiraf ediyorlar 
Vaşington, 8 (A.A.) - Birle~ik 

Amerika eski bir zırhlının ve bir 
muhribin battığını ve PearlHarbourg 
da bir ~ok tayyarelerin tahrip edil
diğini ve bundan başta bir" kaç 
hnrp gemisinin hasara uğradığIDJ 

itiraf etml!'ktA?dir. 

haber verildiğine göre Japonlar. Uznkfal'"kta Amerikan 
lllalaka yarımadasının şimal sahl - deniz kuvvetleri 
lindc Katab:-ıhu'ya asker çıknrmış.-
lardır. Bu askerler püskürtü'müştfir. Londra, s. (A.A.) - Deily Tclcg-

B Ü rl 21 kıl t d h 
r11ph'ın c'lenız muharriri yazıyor: 

unun ze ne omc ıe a n . 
ta 

"'-1 k' "ki 1 d r , k Pasifikteki Amerıkan donanm:ısı-cenup .;>il a a ı ne e n o.ara I 
k k 1 tı B 1 K b 

ı.. nın maddi kudreti bütün Jnpon do-
as er ~ı arı mış r. un ar oo :ıu.. I 
ru tayyare meydanına doI;-rtı ilerle- nanmaıına ü~t~ndiir. Burada l2 

ck•nd" 1 i ·1 k •-l '·- d aaffıbarp gemı,n. 4 bily\lk tayyare m .,.. ır er. ngı ız ı.,.. an .... ra a . • 27 lmı - 100 to · 
ve havadn Japonlarla çarptşmaktıı- gcmıı.n, :'nzor, . rpıto 
dır J 1 b d b k Si 

muhribi, 80 denıuı.ltı gemısl vardır. 
. apon ar un an aş a • yam . 

k"_..e · d p tt ·• d k ·1ı 1 2 kruvazör, 1 tayyare gemısl, 12 ou zın o a anı ye c as er ı raç 
etmişlerdir. torplto ve 18 denizalt1 da ayrıca 

Manillada bulunmaktadır. 
1894-85 (Jenclerindc Jnponlarrn Ameriknlılarn knr§d gayz ve kin u- ~unun üzerine. M~d.~e~~m~.ı- t~s:si id~re heyeti, ~evcudiye-

Çine kart1 thraz ettikleri parlak vandımuftlr. mılıkoe bu tedbır duşunu1muş tını .tescil ettirmek uzere Asli- Japon hava 
s."lfer, Amerikalılar tnrafmdan kcn. ve Asliye Dördüncü Ceza Mah- ye Üçüncü Ceza Mahkcmcslne 

Japonların işgal 
Geçen umumi harpte Japonya, fn. A · İk" · dı şakirdlerinin bir ıııuv~"'""" kı ........ : kemesi kalemi, slıye ıncı müracaat etmiş ve muhakeme- taarruzları 

u.ı ,.. . • .,... (:iltere ve Ameriknya harbi kazan. · 
olarak sevinçle knfpılanm"'tır. Bu- d k Ceza Mahkemesine tahsıs edil- ye ~eçenlerde başlayan tesis he-

v ... ıraca büyük ynrdımhırda bulun. 
nnn fç!n Joponlnrın znfcrlerindcn mi~tir. Bugünden itibaren As- veti namına avukat Refik Gur-

duğu halde Amerika, Jnponyndan İ · C M k · · 
i Ufade eyl"rne' rine Rusya ,,e diğer şiipheye dOşmDııtnr. live kınci eza nh cmesının bon mütaleasını scrdetmi~, tesi-
Avrupalı devletler mümanaat ~er- İngilwreyi Japonya ile ittifakını <'Ski salonunda haklın Kemal sin tcsçilini ve vuku bulacak 

Ameriltan mnumt kan.rpJıına 
taama 

ettikleri adalar 

(Radyo gazetesi) 
Guam ve Wake adalarma 
ederek ıaptetmieJerdir. 

Japo11lar 
taama 

Japonya harpte 
J nponyanm Amerika ve İn· 

giJtercye karşı fuırp e~ le· 
mcsi hadiselerin cereyanı neti.. 
ccsi olarak (Oktanberi çares~ 
görülmekte idL Çünkü Jaµon'-·a, 
~erek Amerika ve gerek İngifür 
imparatorluğunun kendisiM 
karşı şeref ve haysiyetile telif 
ed.ilemiyecek zecri tedbirler al• 
mı.ş olduk.laruıı iddia ediyordtL 
Juponyanın kanaatince övle 
tedbirler ki, beşte b"ri zirn~te 
g:ı.vriı.alih olan 380,000 kilomet. 
re murabbnındaki ad::ılarda bu
lunan yetmiş milyon nüfusla 
Jal>on milletinin yaşamasına im 
kan bırukmamaktadır. 

Ü. telik Japon'.arın Hindiçinİ· 
ye girmeleri ıniinasehetile İn· 
g-iltere ve Amerika, Japonynva 
hnm madde ihracını tamamile 
menetmişlcr ve Japon müec e
se ve tücczrına ait parııl r. rJ 
bloke ederek h içblr tic"' i n1~ıa
ın(!]C yapılmasuın imkan bırn ~
maınıslardır. Bu zecri tedbirle
rin kaldırılması hnkkında .Ta
ponyanın Amerika ile yap1ı~ı 
'!1iiznkcreleriıı akim kalması ii· 
zerine Japon donanması "e or• 
duc;u hare.kete gecmiştir. 

Bir Japon donanması. Bii ·iilı 
Okyanusun ortasııı<la llnvav a· 
dalarındaki Amerikan doro n• 
mnsınm bulunduğu fü:lcre hı • 
kı:1 :yapını tır. Amerikan c;nffı 
han> gemilerinden bazıları h:-t
mıstır. B nkiyesi "enize acılarak 
Japon donanmasile muharebeye 
tufiışmuştur. 

Japon filoları, Guam ve Woke 
odalarını ~aptetmiş ve Fliphı a• 
dalarında (Mani la) nın şim:ılin
df'ki Amerikan üslerine hücum 
etmiştir. 

Fakat .lapon detıiz ve hava 
kuv,·etıerinin asıl hilcumuna 
İngiliz üsleri ve topraklan uğra 
mıştır. Bir Japon donanmnn 
Singapunın şimalinde iki nok
tada karaya asker cıkarmıştır. 
Aynı zamanda Singapur üssil 

dün iki defa )iiz elfo:er ta,·va. 
reden müteşekkil Japon bava 
filolarının taarruzuna uuaınl.!J• 
tır. Japon orduc;u, kıt'aları!lln 
İnıı?iJiz Malak.asında çıktıkları 
nokta, bu mıntakanın <ıİınul 
merkezi Kelam:ın'ın civann<ta. 
dır, Bunlardan bir kısmı ile fn
C'iJiz askeri ktı\'\'etleri muharo• 
beye tutusmııstur. 

Ayni 2anıanda Japonlar. in. 
P-iıterenin Hong-Kong müstcm
lckesinc hücum etmişlerdir. 
Müstemlekcnin kara kısınma 
girmişlerdir. Adadaki kafodo· 
İngi'iz kuv\·etlcri tahassün et· 
mişlcrdir. Bu müsternlekedcki 
İngiliz kndm ve çocukları, \•nk· 
tile tahliye edilmişti. Japen or
dusu knradan Siyam üzerine .. ii 
rümüştür. Japon donanmusı 1n
~~Jiz Mnlnkac;ına ihraç yapar' n 
Sıyam Malakasına da mühim 
kuvvetler eıkarm1$tır. Gerek 
karadan, gerek denizden hücum 
·eden Japon kuvvetleri ile bir-kcıı Amerika mildabalcde bulun-ft f Aşkın, sadece ihtikaT davaları- itirazların reddini istemi.sti. 

..._ eshctmiye icbar etmiş ve J aponyaya ak d · 
mıııştır. da AmC'?'lkanm ber beş zırhlısına nın duruşmasını yapac ' ı- Muhakemeye dün de devam 

1900 de Bokscr barekctini bas- ğer mnhkcme salonunda tam sa ı . . . 
Tokyo, 8 (A.A.) - Emin blr men 

~dan öğrenildiğıne göre, Japon 
tayyareleri bugiin öğleden sonra Lu
eon adasında Amerikan ordusunun 
umumi korarglihı olan Flothcnburg 
kalesini bombardıman etmişlerdir. 

) kaç saat muharebe cereyan et-
ff ealim 0 an Amerikaldar tikten ,;onra Siyam hükumeti 

karwı ancak 1iç ~rhlı bulundurmak lah· tr 3 - .. S Ih Ce ha olunmuş ve varıslenn avukatı 
tmnakta Japonya en büyük himıeti ve inp etmek gfiı1 bir ıınrt kabul k" ıyc .. }_ . unBcu ukt zhak. - Talat Gönensoy tesisi idare b@. 
gl5 ilinden medeni düveli muu- ~-- 1m1 munıp aynı ar a amı ı· ·'· ·ı· .. 1 . ~.-miştlr • . .. ı:.b· d 1 .. ye ıne ~arşı ı ırazını soy emıs-
ama aıra•ına fthcl d"l-'·tir J umumıveve w 1 ava an ~ore- · A • ı .. ftft •• " ı .,.,. • a- Bu konferans Japonya ne Ame:ri- kti H.k. K l A k tır. vukat Talat ~ca soylc 
ponya nrtık A9111da sulh v lntisa- ta uasında derin bir uçurum aç - ce r. a ım ~~a.. S 1~ın demiştir: 
mın garp mcdmlyeti namına mulıa- cah~aca~.salonda J?onılecek ıh- . _ _ . . . 
fısı olarıık tanınmıştır. mıııtır. tik:ır davalarına Müddeiumumi •.- Zıya ~unun. istedıj?ı ~ır 

Bundan başka Davııo, Guam, Wa
ke. G'Ortin, Wamuru, Gaan adala
rına yeni hava ta.rru:ı:ları yapılmııı 
tıl'. 

_ Bundan l!Ollrn her lld taraf yek- nıunvinl€'rinden Fethi Sezai i'e tesıs değil, bır vasıyctnamedır. 
Bakı fi: lar d~rinln 'her teşebbüs ve harckct.lni Edip, Müddeiumumil'k maka- Fak~t bu vasiyetname de usu. 
............ >!'....... ~fiphe flo ltarııılam~br. mmı işgnl edeceklerdir. ve nızam~ uy$?l.Jn olarak ~çılma-

Çin meaelcslnde Amerikanın açık. Bundan baska Asliye Besinci mı~tır. B.naeı;aleyh. !eshı lazı~ 
Honolulu, 8 (A.A.) - Oahu adl\-

Pasifikte kopan tan nçıfa Japonyayo karşı hasma.mı Ceza Hakimi Resit Asl"ve Seki- gelır. Zaten bız, vasıvetnnmcnın 
k I y B m e t bir vui~t alması ve 1n1rilterc Bir- zinci Cezn Hak'irrıl'iTirı,, /1 ._ı·,..,. feshi için ~slive 1?-ltıncı Hukuk 

sının bazı noktası ve Poarl Harbaur 
1 müf,lnlıkem deniz fü:sü hilcumıı uğ
~ rnmıştır. Taarruza 50 Japon tayya
. n.•sl iştirak etm!şt.ı-. 

( Btrbcd .U..i/ edn. uvc7'\) 
lnı:iliz adalarının bile sahip 
olmadı~ bir emniyet l(inde 
bulunuyor; c;iinkü Vladivos
tok'tan Hong-Kong'n kadar 
bütün den.iz yoll~rı, Jnpon do 
nnnmnsının kontl"olü altında
dır. Büyük ı:nrı> devletlerinln 
en geniş müstemleke fetihle
ri zamanında bile bu ndalar 
tecavüzden m:ısun kalnbilrui 
ti. Fokat Amerikanın iistüne 
titrediği müstemlekeler, Hn
vay ve billuissn Ff ipin adala· 
rı, Birle ik - Devletlerden bin 
)erce mil uzakta. Jnponyaoın 
burnunun ucundadır. lngilte
renin Hindistanı ve Singııpur 
ilssü ke%a. Bunun için Japon 
taarruzu hem Havay,hem Fiil 
pin adalanna, hem de Singa
pura ve Siyama y pıldı. Ton
kinde Birmnnyn Ü tüne yüril
miye hazır bir Japon ordusu 
da harekete Jrecmek :fruredir. 

manya yo.lunu kapattığı halde Çan. Sekizinci Ceza Hakimi Kemal :fahke~sınde bır dava actık. 
ka~e Amerikan harp maJz mesi de Asliye Bcşind Cf'za Hakim- ·~esis:n tesçili ~avası~a ~·a bi-
~ndcrllmcı:ıf için Anıcıikanın soru fü!ine 'U!yfo olunmuşlardır. zım muhal~cmenın nE-?~esı alın- Tarafeynin tayyare sayiab 
lizcrlne bu yolun tekrar açıJma.cu. dıktan sonra baJı:ıfah 1 r wva 
Jnponynyı Çin meselesinin de Amc- Vali ge'di iki dava tevh:t olu abilir Vasi- Tokyo 8 (A.A.) - Japon umumt 
rikayn kn~ ?!İlah çekmekle hallolu- vetnamenin feshi davasına da karargahının tebliği: 
oabile«>ğf kannaUne getirmiştir. Ankaraya gitmiş olan VaH ve Asliye Üciincü Hukuk Mahke- Filipin o.dalarına yapılan taarnıı:-

Nlhayet Hlndiçinlye Japonlann Bı-kdiye Reisi Dr. Lutfı Kırdar dün mesi b kamıvacağına .ı?Öre da- lard:ı !bn üzerinde 40, C•arkfield ü-
yerleşm .. ed Azııcrlkada ve bütan sabnn Ankaradan dönmüştür. vanın reddi lizımt?C'fr.,. . zennde 50 düııman tayyaresi düşü -
fngiliz lnıparatorl"""'t"'da '"pon pıı V ı: ı...---be · de ~ ... --bul f_.,,. ] R "I ..,_, · -·" .... au, Deni mı .ı:.wu• uı,..- Bı•ııdan sonra söz a an efik f ru müştür . .uu Japon tayyaresı kıı-
ralnnna haciz konulması ve her Teşkilatının kadrosunu da gct;rmlş- Gorbon da, vasiyet na.menin u. 1 yıpt.ır. 
türlü ham maddenin lhraCJ mene_ tir. Bu kadroya göre, yapılan ta- sulünf' UVt!Un olarak noter hu- D . 
dilmesi gibi tedbirler ile karşılanıp yinlcr, takriben bir haftada tamam zurunda tanzim olundui!unu, 1 enız çarpışmaları 
Felemenk Hındl.stanınrJıın da Japon- !anacak ve teşkilfıt f..aliyete geçe- ~ıya Günün istecfü~win btı ol-
yaya petrol ihracınm yine Amerıka- celtür. dui!unu anlattıktan sonra itira- ı (Rndyo gazetesi) - Verilen ha_ 
nın soru ile menedilmesi tfmdllti zın reddini istemiştir. lıerlcr~ &'<lre üç mahalde deniz mu.. 
harbi dofurmo&ıur. Y ı· M il h ft Muharrem Feyzi TOGA y er 1 a ar a as• Neticede mahkeme, davanın lınrebclcr~ .ccrey~~.~tmektedir. Bun-

On ikincl Tasarruf ve Yerli Mal- tevhidi veva dij?er mahk~meyc lordan hın PasıCı~~ıı ortasında Ja. 
Ö L O M lar haftası bu cuma gtinQ Başveki- havalesi için karar vermEk üw- pon ~d:ı.lannı'lıın 4100 

mll mcsafcı'lc 
Merhum Miralay Emin Orhonun lin aöyliyeceği bir nutukla açılacak- re duruşmayı başka b!r güne 1 Havaı adalarında, Botıolulu açıkla-

eşi, Tcmyh hasından Slır""va Or- tır. bırakmıştır.. rllında viulkknal gelkmckteilir. Japonlıır 
·N mana o ara tayyare gemile -

hoD1ın Ye arkadııııtmtz Orhan Seyfi Yerli maTiar haftası mtınasebeb1c * 6 EV SOYMl!S - İlya a- 1 rinden uçur<!. ukları 160 bombardı _ 
Orhonun anncsı Bııynn Nimet Or. cumartesi gfinll ubab1 biltün okul- dında 17 yasında bır çocuk, Bey . 
ban dfin sabah vefat etm1~ir. larda liğretmenler tasarruf ve yerli o,ğlu ve civarında tam vaşı ka- man tayyareslle hilcum etmlılerdır. 

Ceııueai, bugun, saat Hdde Teş- mnllaT etrafında konuşmalar yııpa- dar ev, di.i!'kkan ve apartıman Bunun fizırrine limandı\ buJunan A -
vildye camiindc namazı kılınarak caklar, ıınnr gt!ni.i de HalkevlerJnde soymuş, nihayet d .. n yakalana- merikan fJlosu derhal limanı tablive 
Ferik5y meznrhğına cefncdilccektir~ ve okullarda bu hııftnyı alakadar rak Adliyeye verilmiştir. etmi§lcrdlr. Fakat Ameriknlılar li

Merhuma rahmet dllC!l', kederli eden piyesler temsll edilecektir. man dışında kademeli olarak dur:ın 
ailesine n arkadn~ımız Orhan Seyfi -- İkinci Sulh Ceza Mahkcmc-
Orhona taziyetlerhniz1 beyan ede- Üniversitede FakUlte sUıde sorı?l]ya çekilen kücük Japon denizaltılarının taarruzuna 
Th. hırsız, ancak 6 tane ev soydu~u- uğramışlardır. 

VEFAT 
Meninin tanmm1' do'ktorlanndan 

B. Sabri Emin Menderes 271111941 
pcrşenbc gfinü vefat etmi~ir. Cena_ 
zesi kendjglni sevenler ve tanıyan\. t 

cemlye tlerl nu kabu' etmis, ,geri yanını in-
Ünf'Yerıılbe Ftll-ült.e Ceniyctleri _ kfı.r etmiştir. İlya tevkif olun

nin kurulması için dünden itibaren mu<:tur. 
Fakültelt>rde fııallyete ~iı,.,,;.,.fr * ŞARK DEMlRYO/,f,ARI 

ITIZAit 
DA VASJ - Eski Şnrk Demiryol -

İkinci deni1' harbi Fillpin adaları 

c·varında başlamıştır. Jaııon tayya

rtlerinln lianila limanına taarruz. 
lan ü~tr"ne bu lim:ındııki gemiler 

tarafından aile lstinıbatyihma tet _ F.m·eı Paııa Rusy4ifu ve cGôlge> 

la'rı nl~ hin!i', bureda çnheanlar tn- ae den.zc nçılmı:ı ve .Jaııon !ilosıle 

afınd:ın açllmış olnn davanın du- lınrbc tutu:reuştur. 

llanJlla. 8 (A.A.) - Birleşik A- ateıt kec:tirmit ve Japonya hü-
mcrikanın Asya filosu kumandanı kiunetinden müzakereye ciri il 
Amiral Hart, Pe:ping'de bahriye ııi- mf'.sini istemiştir. Bu sure•le 
lnhendularından mürekkep k.Oçük .Japonlar, bir defa Siyamı iş-

ı r müfrezenin teılim olmak mee· l?al ettikten sonra. Birmnn:\·a 
buriyetinde kaldığmı beyan etmlş- hududuna baştan bqa :rerlq. 
ir. Warf rambotu da teslim olmut- miş olacaklardır. 

tur. Amiral Hart, adetçe ezici kuv- İnıifü: Başvekili Churchın, 
\·erlere ka111 koymanın lüsumamlu- dün parlamentoyu fevkalade 
ğunu belirtm1ıtir. toplantı-va da"et ederek Japon

ların Amerika:va hücum ettihle 
Hona-Kong'a karp bnclan t 

1 rini, ve n~Jterenin de Amcri· 
taarrus kAya verdiği sö:ı üzerine Ame-

Tokyo, 8 (A.A.) - Domel ajanıı rikanıo yanında mt>vki alar k 
bıltl!riyor: , kabinenin karnile J'aoonya im. 

Ordu kurmay ııubesi, Japon kıta- nnratorluiuna · 1ıarn ilan ~vlrdi-
larmın Hoonkong'a taarruz ettlkle. irini bild:mıistir. İngiliz Bn..c;,·e
rinl rMmen haber vermektedir. Öğ- kili •vaziyetin vahamf!fj küciil-
leyc dol.~ Japon babrıyeal abluka- tülcmez• diye söze nihayet ,,.cr-
yı tamamlamı~ır. miştir. · 

Japon paraşütcüleri 
Nevyork, 8 (A.A.) - D.N.B. : 
A!'sociated Prcss'in Honolulu mü

messili, Honoluluda paraşüt1:iiler gll 
rOldiiğünii haber vermektedir. 

Flipinde 

Nevyork, 8 (A.A.) - l!aniladan 
gelen bir habere göre, Japon para
~iitçülerl Filipin adalarına inmiıler 
dir. 

Hava taarruzla---
rının kurbanları 

Vaşington, 8 (A.A.) - Ohabu a
dasının bombardımanı neticesinde 

Amerikan zııyiatı 3 bin kiııiyi bul -
muştur. Bunlann 
teşkil etmektedir. 

yarısını ölüler 

Havai adası etrafındaki Japon ta

tıtTtızuna karıı harekat devam et • 

nıektcdir. 

Manilla, 8 (A.A.) - Söylendiğine 

göre Porkfild hava üssünde iki yüz 

k·şı ynralnnmıııtır. Bu üs lle müna-

Muharrem Feyzi TO'! ıı\ Y 

1,.t ntırn1mııu1nnıınttınnınn"""ıttınnıın• • 

ı-~ Vecizelerin şerhi ; 
ı: .. 
.;'ttt1h1hfttb't,_ll ........ fl .. a ULEiWıl~ 

Şüplae H luı'kançlrlr 

kadar İn•anlılf alçaltan 
re:zilet yoktur. ••• 

Şüphe, insanların arasındaki 
itimat ve emniyeti tahrip eder. 
Bir kimse, ~ir kimseden şüphe 
etil mi, o iki insanın bir araya 

1 
gelip bir Lş başarmalarına imkfuı 
kalmaz. 

Kıskançlık, baŞkıılarının ka
zancına ·göz koyarak onların re-
fah ve ikbalini, onlann muvaf• 
vafikeyetini çekememek ve bu
nu türlü türlü şekillerde izhar 
etmektir. Bunlar, bu fena hi5-
lerinl tatmin için her kötülüğü 
islemekten, başkalannı her şe

kilde lekelemekten çekinmezler. 
Bütün bu sıfatlann insanlığı 

alçaltan bir rezilet olduğunda 
süphe mi var. Emniyet ve itima~ 
dı yıkmak, nefsine taparak ibae-

Japon:vanm bu davada in
tihara mı, uf ere mi kostui:.'11· 
nu söylemenin yeri ve ıtünü 
de!il. Fakat Pnsifik harb~ A
merikanın İnı;riltcreye ve Rus 
yaya yardımını. Sovyetlerin 
Uznkşark durumunu teklike
ye sokuyor. Harbin sonuna 
tesir edecek bir önemde bu· 
Junun bu vartayı atlatmak 1-
('in İngiltere ile Amerikanın 
Pasifikte Jnpom..ayı felce ağ
rntarak bir ı?alebc kazunmuı 
earttır ve böyle bir uıferha 
imkinsız oldukuııu iddia et
mek, biıim için lmUnmds. 

ru~masına dün Üçfincü Ticaret 
mahkemesinde devanı edilmiş ve 

Karileri • ehlivukuf raporu gelmedi' ı len da

dl dibnlşUr. Merhum, i"ıkarnpt!rvcr eı! U>frl1< mıa, ya~mııın çok1o.:. 
iyilifi nr bir zatu. Tanndan nh-

Diğcr bir dcııiz harbi de Mnlaka k ,,, k .1 . U -
n~t esı nıış r. Dun gece :ışılda-

kalanm hor görmek, başkaları 
gibi çalışarak muvaffakiyet k:ı
?.anmıya ve refaha ermiye çalış
mıyarak başknlanm kötülemek.. 
Bütün bunlardan azami derece
,: .. ""'lcinmf!k "erektir. ~ va ba§ka ıilne talik edilmı~tlr. 

met dllerJ.r.. ğurı lan bugıln konamadı. 

----------ı miadmı &ür cinrnı. 
ynrımadasının doğuronda Yu1':ı:'ml - • rın tnm:ımllc karartılması emredil _ 
maktadır. • n1 .sur. 
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ALMAN TEBLtôt 
BERLIN, 8 (A.A.) cBfrlJ&Cf ıo.lıi/""11 d.,,..J 

Alman tebliıti: - İncil tere sahiU 
acık1 arınıla bir İngiliz yaparu ba
tmlmı§tır. İn)!'lliz bava kuvntleri
nuı batı Almanya iızerine yaptığı 

bir hava akınında üç fngiliz bom· 
bardıman tay)'llreai dlişiirü1mü~tür. 

Japonya, be-eriyel.e başka acdu Anlıcara, 8 (Telefonla) - Bu ııa.. Rütbe ladeaı 
kanun 

için 
tattırmakt.an k.açınırıak n barııı bah saat 10 da Parti Grvp Encfl~ 
muhafaı.a edebılmek içın biıyuk sa- ni, Receb Pekerin reiııliğinde topla-
bır göstermiştir. narak Milli Korunma Kanununu Ankara, 8 (Telefonla) _ Bir ka-

Başvekil General Tojo, 'l:aferl ta. tadil edect>k layihayı müzakere et- til eünntinı.len 20 ay bllp!ıe ve rütbe. 
hakkuk ettirmek için bütün Japon mittir. Müzakerede Ziraat, Milli sinin alııurıasına mahküm edilen 
mllletinio vaıaııperverliji;ıne müra -

1 

Müdafaa ve İktıaat Vekilleri haıı:ır Gedikli çavuş Emin Özçelik hakkın. 
cıı.at, italya ve Almanya ile olan bulunmuşlardır. Eııcümeıı yarın (bu da Milli Müdafu. Vekaletince bir 
'ttihktau ve Mançu!Lo ile Çın ve - liyiha hıw.rlanuat Meclise gönde-G rrn:r11 J!•Zısı ........................ ı ' d k' yi mllnasebet. gun) sabah tekrar toplanacaktır. rilmi"tir. 
Japonya arasın :ı ı ı · . . v 

!erden ayrıca memnuniyet beyan Meclıs Pıorti Grupu da 7arın (bu Bu liylha ite hapis cezasını ç<tk-
N,hayet 

Japonya da 

harbe girdi 

etmiştir. 1 gün) saat 16 ğe toplanacaktır. Tah. mit bulunan Emin ÖZçellğln iyi bir 
ROOSEVELT'ffı. SÖZLER} min edildiğine göre Hariciye Vekili a&ker olması ve kendisinden istifade 

(Radyo ga:i.elesi) - Roosevelt, 1 Saraçoğlu beyanatta buhınacakt t.emln edilecek bir vaziyette bulun-
Kongrede soyled!ği bir nutukta ır. ması dolayısiJe riitbeslnln iadesi is-
e7:cüm\e demi~ir ki: 1 (B. B.) tenmekt~ir. (B. B.) 

... _ 
nndan çıktıktan sonra (nıesaj) 
gorıdermcktense, daha öncelerı 
siynsi müzakereler cereyan e. 
derken daha mutedil ve makul 
1 .. kulJanılsa, Wzunısuz Ş'id
dctler gösterileceğine daha mii 
lt. j cmetle hareket edilse, har
bin önünü almak belki müm
kiin olurdu. 

1lkkinunun yed inci günli Japon .............................................................. .. 
ıııurahha~arilf' l\Ulhü kurtarmak i. r ' A .. : ................ -........... .. 
çın ınw.a.kerelcı· yaptığımız bir aua.- ı N k 1. ,. merıka da harp 
da Japon hava ve deniz kuvvetleri 1 evyor ımes ın ilin etti 
Amerikan topraklarına taarruz et.tı. 

Bu taarruzların gü~ıerce, hai'tatıLt-. JU"rkı·ye hak IDda rBirtnc! ıakifeden dııııcımJ 
ca evvel tasarlandıgı ve taarruzu Hup ilan ederPdiğer 
yapacak deniz kuvvetlerinin çok zıı.- ıı•v • k 1 · memleketler 
man evvel yola çıkarıldığı llnlaşılı. neere ıgı ma a e Avusnalya, P-laiti, Honduras, 

'1 Londradaki Hollanda, Felemenk 

yo~merikan ordu!';una ve donanma- · • • • • • ' · • • • • • · Hind.istanı, C~tariko, Kanada 
sına bu taarruzları defetmek için Törkiyenhı en mü r.taz 1 hükfunetleri Japonya ile hali harp Japonya haftalardanberi ce

reyan eden u1iizakerclerin şek
liuden, hlı harpten içtinabın 
nıümkün olamıyacağma kana•~( 
ı?etirmiş bulunacak ki, nihayet 
ani sUJ'ette Amerika ve İngilte
rcye taarruz ederek bir emriva
ki vapmıştır. Bu harbin bidaye
tiudenberi ittihaz edilen usul, 
zaten hep ilanı harpsiz h:ırbe 
~i.ri~mektir. Japonyaya gelınce, 
bu zeki ve müteşebbis millet, 
v:ıkti!e Rusya ile harbe ıriristii!; 
vakit de, (Port-Artbur) lim-am
n.. ani surette bir baskın yap
mıştı. Hattan ilanı harpsi.z har
be ririşmek usulünü ilk. icat e· 
den Japonyadır 7Jlıınedıyoruz. 

J?ereken ı:mirleri verdim. Amerika adamlar 1 boırün te olduklarını ilan etmişlerdir. 
ha1k1, btı haince hareketin ce..zasız b lll b Mihvere harp 
bırakılmıyac:ığmı blliyor. Bıze "-"r~ı ... ~ . •-~ 0 ıa etin a,ı~nda Vas.inr-t~n, 8 (A.A.) - Bazı 
açılan bu harbi k:ıbul ediyoruz. Harp b a 1 u D 0 Y O r kimseler. Cümhuı Reiıinin yakın-
ne kadar uzun sürerse sürf.~n her : de üç Mihver devletine karşı 
f"..ı~ı.:.arlığa katJanacaf:'ız. harp ilanını jstemesi muhtemel .,.. Nevyork, 8 (A.A.) - Reis ld 

Kongrenin ve halkın ne dü~ündü. o uğunu tahnıin ediyorlar .. Çün 
Rooııevelt'in baric1 siyasetini tak k 

günü bıliyorum. Ben, Amerika Rei. viye için Amerika _ İrlanda mü- Ü memlekette pek çok kimse· 
tıieümhltnl; bugiln aramtzdn fiilen 1\ leT bu t.aanu:zun ııade" bir Ja-1 dü.ııa komitesi tarafından imu 
harp cereyan etmekte olan Japony~ I! toplanması n İstanb'uldaki Ro.. pon taarruzundan ziyade bir Mih 
ya harbedilme:ıin1 i:ıtlyorum. ber Kollej'iu mümtaz reı.i C. 1''. ver lallrruzu olduğu fikrin<le<lİT-

Kongre izaları Reiaicümhuru tid- Gates delıUetile Amerika. Birle. ler. 
detle alkı§lımışlardır. Blr çok ha - şık Devletler Reisine tevdii mü. Havana 
~ipler J aııonya aleyhine ıid.detli nu- na.sebetile. Nevyork Thnes ga~e-
tııklar söylmıiftir. ki 

CHURCHlLL'hı NUTKU teııi Tür ·ye laakkında neşrettiği 

8 (A.A.) _ Churchill, bir maluJ.ede ıunlan 7azmakta. 
Londra, d1-r: 

Avam Kamarasında İngilte:renin 
J aponyaya harp illin ettiğini bildir-
miştir. 

Cburehlll, demi~Ur ki: 

cTürklerin lıv son yirmi sene 
zarfında tahakkuk ettirıliii ın

kılaplıtt, dünya taı-ihinin en par. 
lak sahifelerini teşkil ediyor.> 

Havane, 8 (A.A.) - Kabine 
derhal Japonyaya harp ilan edil
mesini istemiye karar venni~tir. 

Meksika 
Mexico, 8 (A.A.) - Reisi

cümhur Melc..ikanın Japonyaya 
harp ilan etmesini istiyeceğini 
bildirmiştir. 

Man~ da barp ilan etti 

Maamafih, ne de olsa Japon
yan.ı.n bu~ Amerika ve İngil
tere ile boy öl(üsmiye kalkış
ması, tarihin en hayrete şayan 
v:ık'alarından biri sa:l'1lmıya la· 
Ytktır. Japonya daha. bund~ 
lork sene e,-vel. İngılterenın 
müttefiki idi. Hatta 1902 de ~k
cfodi'miş <>lan o ittifak sayesn~
d..ı Japonlar Ruslarla harbe 1! · 
:rismek cesaretini göstermişler
di. Ş"mdi Japonya eski müttefi
kine hem de vnlttile a:vnen Rus 
Yay~ yzptı~ şekilde harp ilan 
etmekte nerva ı!Örınüyor. Aınc
rikaya gelince, kuvvetinden ka
bına sıkmamakta olan bu muaz
zam memlekete, yeryüzünde 
rneydon ol:umıya cesaret ede
bilecek h:r telt millet buluna
m az zannedi mekte idi. Japonya 
hıı cesareti göslennekle bütü~ 
dün:va:\ i ı akikakn büvük ha~·
l'f'( 'er i('İndP. bırakacaktır· Bıı~
<l rı <lobyı yanın asır evvel ku
çiik bir millet ve küçük bir 
ını.-mleket sayılan Japonbrm 
ve Ja11onyanın, milli an,ane ve 
ahlakından tarihi örf ve adet· 
lrl'inden fıtri haslet1erinden hiç 
b irini z~rre kadar terketıneksi
tin bn,;in bu derecede yüksel
ınis olması. bu kadar kuvve~
lenınioş bulunması, tarihte bır 
b2ska misali görülem.iyecek ha· 
rikalardandır. 

İngiliz kabinesi bugün saat 11.30 
da (Grinwich P.aati) Japonyaya der 
hal harp i1in edılmeıune müsaıule 
etmiştir. Harbin ilanına dair nota 
saat 12 de tevdi edılmiştir. 

<Bu ülkede yapılan ihtılal ha
reketi, hem ~eki ve fikir mah
s.ılı.i, hem askerT mahiyette mu. 
vaffakıyetlerdir. Bu suretle, y~ 1 
rıtz. felaketin htiki.ım stirdliğıi sa. 

• (Radyo gazetsi) - Mançuko 
1 hükiımsli de İngiltere ve Ameri-

l~nyanın harbe girmesin· 
~en h•sıl oJacak neticelere re
~ ilk neticeyi Almanr .J1D 
ti.zerindeki yükün hafifk.Jtesİ 
t~kil edeceği şiiphesis eibid~r. 
Snndi artık A~r"'ka da, fDl{ll· 
tere de denhlerdeki lcııvvetle
:rinin mühim bir kmnnu Atlaııı· 
ffii deni%inden ayırmıy.a •echur 
ola~aklardır, 'ki bumm da Al
ınanyanın biraz daha ~niş ne
fes almasına yaftiUD etleceii u. 
bildir. Bundan ba:tka J'aJJOnya 
Rusyaya tecavüz eylese bile 
Rusya, İııgilterenin hatırı idn 
Japonvaya ilanı harp etmek 
ınccburivetinde kalacaktır. Ciin 
kii daha bugünlerde İngilff!tt. 
.,1,.f 'P,usyanm hatırı için Fi»· 
hndiyaya ve Macaristan. harp 
ilfı!l eylemifti, 

Görülüvor ki, Japonyanın ani 
surette harbe müdahalesi Mı· 
gihkü dilnva hnhranınt, bfüiin 
be.<ı;erivete samil bir afet şekli
ne ıoknıu~ oluyor. Böyle bir i
fote, garp medeniyet afl'mİll:İıt 
nastl ve M kadar da•vanahile
cci'ini ise b* e at; ~ö<ıt-errcektir. 

TASVİBİ EFKAR 

Türk-Alman 
ticaret anlaşması 

Mecliste 
(Btn-1 •4hif~dtm cüvamJ 

1iralık mala ka~lık olarak Al
ınanyadan harp malzemesi, ceT 
'\rasıtalan, makineler vesaire ge
tirtilecektir, l Vekiller Heyeti toplantıla 

Ankara, 8 (A.A.) - Vekil· 

\er Heyeti bugün saat 16 da bir 
"""Pl.antı yapmifbr. .. 

Churchill, şunları ilive etmiıtir
Amerlka harp illl.n ettikten bir 

1ıaat ıı.onra bizim de harp ilan edece
ğim17.e dair Anıerikaya kaq.ı giriş
tiğlıniz taahhiıdü vaktinden evvel 
ifa ettik. 

· nıldığı bir ıan1anda, Tüı k mille
tınln ruhuna büyük bir ümit to. 
humu aş.ılamı!lotır. TiJ rkiycnın en 
mumtaz adamları, bugun bu mıL 
'"tin başında bulunuyor ve mem 
leketlerinin menfaatlerini, keneli 
şahıslarının daıma üstünde tutu. 
yorlar. Hiç şuphe yok ki, Türk. 
ter, dahıı iyi bir dünyada yaşa.. 

mayı iımit eden ve hürriyeti l!e
vcnlerfn hepsinin sevgi ve sem. 
paüsine hak kazanm1şlıı.rdır. 

Turk mffietinin timitlerinin hoş 
çıkmamasını ternenni etmelidir.> 

kıwa harp ılan etmistir. 

1 

Frahıla bita~ı.f 
.. (~ad~o gazet~j) - Vıchy 

hukumetı, Uzaksarkta baslayan 
harbe kar~ı bita~af kalacllğını ı-

Başvekil bundan gnnra dön ak
şam Atlantik aşırJ telefonla H.oose-1 
velt'le göriişt!iğunü söylemiştir. ı 

Alınan hıtber erden Japonların l 
Sh'am topraklarını ıstila ettikleri 
an'ıaşılrnaktadır. İngiltere Sly:-ıma 1 
karşı yapılacak bir taarruzun lngıl- 1 

tereye karşı yapılmış lıir taarru7. 1 

addedileceğini Siyıım hükılmP.tıne 

bildirmiştir. 

Chnrchlll. Şanlcayçek'e bir mek- A L M A N 
tup göndererek bundan sonra mü~-
terek düşmana birllkte karşı kona. b 

1 cağını bildirdiğini beyan etmiştir. t e i gv i 
Amerikanın muazzam deniz ve ha-
va kuYVetlerile Şarki Felemenk Hin (Birinci .a.hifed~ iflJGın) 
distanınırı konetli ve tesfrH teşkil. Mevsimin şiddetine nığmen Al -
leri arasında aıkı bir anlaşma nr- man haYa kuvvetleri çok laal olmuş 

diışmanrn a11lter ve malttme toplu-

dırChurchill, şöyle devam etıni,tir: luklarım bombalamış ve M:o.;kova 
Biz elimizden geleni yapacağız. f'trafındaki demiryollarını bir çok 

yerlerde huara ~ratmı§tır. 
l:sütün !enalıklarııı kökil olan man-

Berlin, 8 (A.A.) - Finla114ia kör 
tıbıı ihtirasın yok edilmesi U1zım-
dır. Vazifemis her halde çetin ola. fezlndeki Fin bataryalan, blı d&ş-
cak n uıan süreeektir. Davamı:ı:ın ınan gemi kafilesini ateoe tutmuş.. 

far, bir Sovyet mııhribiııi lıaaara 
halı.lıhf111dan, kudretimizin ve u • ugratmışlardır. 
nı!mizln kifayetinden ,uphe etmeme _ - ~ . .c 

liyiz. OOnya nüfuı\l.DU'ft beste dördti menfur yalanlula bundan dcı.ba 
bizimle beıalıerdir. Eslddetı ışığımı% fazfo dolu ve hakikati bu derece 
1llnıyordu, ~imdi parlıyor. Lıtikbal. muazzam ölçüde tahrif eden bir 
de bütün topraklarda ve denb:lerde vesikıı, asla görmedim. Öyle kı, 
parlıyan bir ı~ık olacaktır. bu küre üzerinde, herhangi biT 

Holl'ün sözleri hükumet ağzından bunların jşiti-
Vaşington, 8 (A.A.) - Ha~ lebil~eğini, bugüne kadar kat

ciye Naztn Hull, ':'e~diği bir be- iyyen tasavvur etmemi~im. > 
yanatta şöyle demıştır: ROO$e'Yelt'in mesajı 

c- Japon elçi~i, hükOmetinin Vaşington, 8 (AA) _ M. 
cevabını vermeden önce A· Roosevelt, Japon imparatoruna 

800 d" .. 
rnerikay.ct karpı a ıce tecavuz ya- gönderdiği mesajın metnini ne·-
lmıs bulunmakta jdi. Biri~ retmi~İT. Epey uzun olan bu ve

~merika Devletleri hiikumeti, mil sikad.a Cümhuı Reisi, bir müd-
1 tler arıı."ında sulh. adalet ve a- dettenberi Bir1efik Amerikada 
.:y~ sahalarında tatbik edilegel- inkişaf eden vaziyeti tetkik et-

kte olan prensiplere namuslu mekte ve bilhaeea Hindiçiniyi ba-

b~e kilde ,.ad•k kolmıştu. Bütün his mevzuu eylemektedir. 
ır ~ k' J dünya öğrenmitıtir ı. aponya- Cümhur Reisi diyor ki: 

nm son günl~rde gösterdjği sulh «Böyle bir va:z.iyet devam ede 
arzusu sahte idi. mez. Flipin adalarındaki Fele-
~vyork 8 (A.A.) - Japon- menk Hindistanındaki, Malezya

lctT dün Hull'ün N~vyork sa<ı'le daki ve Tayland'dalci ahali ne 
l 3:4s ıe kendilerini kabul et~e- devamlı surette, ne gayrimuay
&ini i5•,..mitıler. fakat 20 dakika yen bir müddet için bir dinamit 
geç Pelmi-:ılerdir. fıçıs1 üzerinde oturamazlar.• 

M. HuO, Japonları, 20 daki- Mesaj, şöyle bitiyor: 
ka kadar be.kletmj!ltir. cBu hakiki buhran içinde bjz. 

Murahha:slar, HuJl'ün nezdine z:at benim de yaptığım gibi ka
girdikleri vakit, kendisine 26 son ranbk. bulutlan dağıtma çar~leri
teşrin tarihli Hull not~~~na, Ja- ni düşüneceği ümidile ,u anda 
pon hükumetinin verdigı cevabı rnajefltelerine mÜTacaat ediyorum 

d · ı d' Eminim ki her ikimiz yalnız ken-tev l etmış er ır. . 
M. Hull, Japon beyannamesı- di büyük memleketlerimiz ahali-

n' dikkatle okumuş, soma, ~- ainin menfaati namına değil, ci
Nomunı jJe bütün görüşmelerm- vat topraklarda yaşayan beseıi
de, ne onun. ne de kendisinin b.İl' yetin menfaati ndmına an'a~evi 
tek yatan 1telime telaffuz etme· dostluğumuzu ihya etmek ve 
diklerini söylemişt.İl'. dünya üzerfode bundan daha 

Japon cevabı hakkında M. fazla ölüm ve harabi vücude gel~ 
Hull demi'1ir ki: mesine mani olmak vazifesile mü 

«- Bütün resmi hayıııtımda, kellef bulunuyoruz.> 

liin etmiştir. 
~~----~--~~~~ 

Afrika 
• mu 1 

(Birinci ıa.hifed~n c:ı.va.m) 
lılarla birlikte istirdat t:ıl:.Iı.ılş ve 
yaralılarla mlimkün süratle geri1e 
gônderilmiştir. 

Bu muharebe esnasında düşman. 

da kalan toplarımız da geri alın -
mıottr. 

On birinci Hü~ alayının :r.ırhh 

otomobil n:rlifrezeleri lıu bölgedeki 
hal·ekit esnasında Tobruk garnizo
nu mü!rezelerile irtibat teı:;is etmiş. 

lerdir. 
Daha doğuda, Trlg}ı - Capıızzo 

yolu üzerinde bir eok aç Alınnn 

grupları esir edilmiştir. Sini Rıza. 

nm birkaç kilometre batıı;u,<la aç 
dii.fman askerlerinden milrekkep kü 
çük gruplar bulunmuştur. 

Huduı. bölguinde hAll mula:ne.. 
mett.e devam eden münlerit. tliiı;rman 
grupları üzerine yaptıgımı2 tazyik.. 
ten başka Bardiadn bir düşman müf 
ruesi topçumuz tarafındnn bombar. 
dıman edilm~ir. 

Bütün bu bölgede heı ııını!n men
sup silahlı seyyar müfttZ'f'!eı·imiz 

büyük bir ıiddetJ.c taarruz hareket.:: 
lerine d~vam etmektedir. Bu müna
sebetle, dünkü tebliğde tamamen tah 
rlp edildiği bildirilen İtu'yan batar. 
yasının, bir Alman batıırynsı oldu
ğu ve bu muharebede Almanlnrın 

batarya komutanlle beraber 90 as
ker tele! verdikleri öirenilmıştır. 

Hava la:uvvetlerımlz geniş bir sa. 
hada kara kuvv~lerimizl hıma~e e. 
derele büyük faallyet rö~terml,ıer -
dir. Bilhaııım Acremadı ve Acroma
Eladem yolu üzerinde bombalarla 
tahrip edilmiş dütman binaları g'Ör 
müşlerdir. Kara kuvvetlerimiz ye. 
niden düşmanın iki ptke bonıbardı. 
man tayyaresini dUşürmete muva:f. 
fak olmuşlardır. 

f talyan tebliii 
Roma. 8 (A.A. l - !tal1an ordu

ları umumi karargll.hmın 554 numa.. 
rah tebliği: 

5 ilkkinunda tekrar alevlenen 
Marraarika mubarebelerl dün de 
Bir-eLGobi 'bölg~nde devam etmiş 
tir. Bu muharebeler esnasında, İta!. 
yan ~ Alman kunetlerl. karşılık ta
arruzlar yapmıtJar ve İngıllz kn
vetlerini zayiatla çekilmeğe mecbur 
etmitlerdir. 

Alman tebliii 
Berlin, 8 (A.A.) - Alm.a.n 11mu

m5 karargahının tebliği: 

~imali Afrikada şJddetU muhare
beler devam ediyor. 

Şimalt Afrlka 11ahil1eri kare-ısın

da Alman tayyareleri düşmanın bir 
asker nakliye gemJslni vahim hasara 
uğratmıflardır. Gemima battıf1 mu 
hakkaktır. Bir dilomın kruvaıörü
ne de iaabet vaki obauıtur. 

Japon - Amerikan 
har b 1 
(J U&ri ıa.hif ıd.-n iı·l14tm> 

üçlü ı>akt mYCiltinee Japonyl.AJD 
harbe gireceği 'büııbütütı kat)j idi. 

Japonya neden 
bekledı? 

O zamandanberi Japonya ne
den bekledi? Bunu tamamihı 

kestirmek mümkuıı değilse de taılece 
harp haıırlıklarııu yeni harp teeri\
b~lerine ıöre, ııılah ve ikmal zuu... 
Jetini ileri ıürmek kiıfldir. Bu me.
yanda Japon mifü~tiııi, e!kin umu. 
miyesini harbe ha.zırlamak ta lilı.ım~ 
dı. Çünkü üç dört senedenbcıi Çindc 
büyük bir m:..cera arkasında lr.oıan 

Japonyanın B.U&yaya, Amerikaya 
ve İngiltereye kar§ı da 1iç tepheli 
bir harbe girmesi için milJeun but.un 
derinliklerinde bu lüzumu duyması 

zarurt idi . 
Japonya, belki, ilkba.han bekliyc. 

eckti. Kışın ıorluklarından beyhude 
zayıat vermek isumiyordu. Fakat 
İngilterenhı Uzakşarlca yeni bil' 
(Şarki A~ya Filosu) ~iindermesi ve 
2 ilkkanunda bu filonu.1 kumandanı 
Amiral 'l'om Phill ips'in bayrağını 

taşıyan Prlns of Walee muharebe 
gemisinin Singapuro. varmış olması 

Japonyayı aeeı~ hareket.e mecbur 
etmiştir. 

Baskın f&kitnde 
harp llAnı 

B u filonun diğer gemileri he
nüz ~oldadır. Bundan başka 

Birleşik Amerika donannıasının mü 
hinı birlikleri henüz. Atlas Okyanu
sunda.dır. Buııların Büyük Okyanv
sa, Pasifiğe geçmelerine meydan 
vermemek lh1mdı. Japon donnnmaı.ı 
muharebe gemisi, deı;troyer ve dc
nlıalbaı ltij)arlle Amerika donan
masının altındadır. İngilizlerin ,aı·
ki Asya filosu da Amerikalılara il
tiha.lıc e<lınce Japcınyanın deniz. us
tunlüği.inü elde edebilmesi şüpheliy

di. Bunun i(in harp foımalılelerinı 
gozetmekıı.izin baskın yapmak .J a'µon 
yanın harbi kaz.anması için lazımdı. 
Askerce düthnen bir kablne My1e 
yapabılirdi. General Tcıjo'nun hü
kumet reislığini deruhde etmesi ve 
hh Amiralin llarıciye N'"ırı bu
lunması daha ilk günWıde bu miL 
nayı haizdi. 

Sürpriz harpte muvaffekıyet lçhı 

çok nıühim bir iimildir. Japonya 
1904 scncsint.le Uzakşaı kla Ru~·a 
ile haı·b~ girişme~ zaruretinde kal
dığı ınrn.'.ın da l ötle yapmışlı. 

Prins of Wa es zırhlısm n Singa. 
purıı. gel~c.i, Japonya iç!rı biı· harp 
kıvılcımı olrlu. '. merıka ve İnglllı 
hnrp gtmllerl bir!e~meden evvel on
ları parça parça ezınek ..• 1şte Ja. 
ponyanın kazancı budur. 

iki tareıfın zayiatı 

G elen haberlere göre Japonya 
bu maksadına nail olmak yo. 

lunu tutmu~tuı-. Eğ-er doğru ıse ikı 

Amerikan ınuharrbe gemi8i ve dhhrı. 

bir kaç harp gemisi bntırıln ıştı r. 

Havai adalarınduki Amerika dcrıiz 

füısü kısmen tahrip edilmiş ve hı ı 

çok Ameı·ikan tayyareleri yakıhu.~
tır. Keza, Filipin ada]aruıda dıı. 

bava üsleri ve uçaklar tahrip olun
muştur. Havai adaları Jap ny:ıdan 
ı.iyade Amerikanın garp sahll1t>rine 
yakındır. Oraya ka r sokulan Ja
pon fiiosunun yaptığı sürpriz çok 
muvaffakıyetil olmuştur. U.zakşar:k

laki İng1Uz harp gemilerlle Atlas 
Okyanusunda Te Panamada olan 
Amerikan harp remlleri Hani'ye 
yeti'°inc{'ye kadar Jnponl:ır daha çok 
ış göreb:Urler. l1arsha11 adaları da 
Japouyay&. bu busuata üe vazlfcsini 
görm<'ktedir. Fi1ipin adalarına. kartı 
taarruz için Formoz adasile Çin ve 
H'indiçinl eahi\leri Japonyaya çok 
faydalıdır. · 

Deniz UstUnlUfiU 
elde edlleblllr mi? 

D eniz üstünlüğünü teruln edince 
Japon yanın Fil' pin adalannı 

iı;UJa et.meııi güç değildir. Diğer 

cil.etten S!yanıı işıal ederek bir 
yandaR Rindistannı prkmdaki Blr~ 
manya'ya, di&'er taraftan Siyamın 
cenubundaki ~falaka yarımadasına 
taarruz dahi kr.ra harek tJerlnin iki 
esaslı istikametini teşkil edebilir. 
Birmanya'ya taarruz bu taraftan 
Çinlilere yardım yolunu kapatacak 
ve Hindistamdakl İngilla kuvvetleo
rini ,arka çekecektir. 

ilk tesirler neler 
olablllr? 

J apon - Amerikan harbinin llk 
t.e&iri, İngiliz donanmuının 

mühim gemilerini Atla.a Okyanusun 
da ve Akdenizden Uzakşarka kay. 
dırmasıdır. Bu i17 Mihver le.hine 
bazı faydalan muciptir. 

tldncl tesiri, Amerikan donanma. 
ıırun AtJaı Okyanusunu ihmal ede
rek Büyük Okyanu.,a ge(meaidir. 

Bu da Mihverin İngiltereye karıı 
abluka harbine yardım edebilir. 
Ü~neü tesiri, Amerikanın İngll. 

tere adalarına, Mısıra, Ruıı.yaye 

malzeme sevkiyatına bir dereceye 
kadar mani olmasıdır. Bu da Mih. 
ver lehinedir. 

Dördüncü tesiri, İngiliz Ortaşark 
kunetlerinin ve Hindistandaki İn
giliz ordusunun dikkatini Hindista. 
nın .prkına 'ekmeaidir. Bu da İngıl. 
tıereniD Rusraya 7&rdım huuawıda 

r"~•lfJlrilf~ 
~Siyasi flrka reislerinin hayab 

Tefrika: t2'.7 Yazan; Ziya Şakir ................ ··········--············-·· .. ·· 
.. ya, tekUflmlzl kobul edersiniz. 

Vayahut, fırkanızı dağıtırız. 

Çünkü aynı işi, bizzat ken 1 na ve ne de arkadaşlarıma rahat 
disı takip etmektedir. Binaenaleyh ve huzur vermiyorsunuz ki ... Ben, 
(F rka) dağıtılacaktır. Ve fırka;u~ k< ndimi kale almıyorum. FG.kat l>ü 
gaı.etelerı de kapatılacaktır... Ba~ tün imanlannı ben ve benim prog
ta, siz e!mak üzere, (Cemiyet) çe , ramuna bağlamı~ olan gecçleri dü
iyi tanınnuı arkadaş].anıuz., Ccmi- 1 şünilyonı..'11. Onların fe!tı;ı.ete u~
yet MerkezL~. bizimle beraber ça ra alarmdan korkuyorum. Onun 
lışacaklardır. 1 için, başımı alıp gibnl!.k ı ... tiyomm. 

Doktor Temo, ı>aşırdı. Evvela, 1 D ye, mukabele etti. 
söyliyecek :söz bulamadı. Sonra, ken ı Talf.t Bey, derhal Doktor Temo
dıni toplıyaıak müdafaaya ba~larlı: nun stzünü kesti 

- Fırkayı dağıtmıya ne lüzum - Beni dinle, Doktor ... ş·:r.di, 
var? .. Biz, kendimizi (Cemiyet) ten fırka lfıflannı ıbir tarafa bırak. 
ayırmıyornz ki ... Ben, her cumar- Çok ciddi hit' tehlike kaı-şısındsYJZ. 
lesi ak!iaım, Şeref sokağındaki kHi- Bizi bu if!hll:eden, sen kuruıra
hünüıe geliyorum. Sizinle görüşii- caksın ... Malumya, (kolera) hııruı
yorum. (Cemiyet) in pr;g~mının lığı, Edirne \'ilayetinı sardı. Ç-Ok 
hiçbir noktasına muhalefet etmiyo- korkunç. bir şe~il aldı. Çarçab~k, 
rum. Siz de. beni rahat bırakın . hır sıhhıye hcyetı hazırladık ... Şun 
Aı kad~larımla, ~~i.z sadaw çalı- di bu heyetin başına geçeceksin. 

~yım. 

Dedi ... Dokt.or Temonun ibu söz
lerine, Ahmet Nes.imi Bey cevap 
verdi. Ve: 

- Hayır... Bu sizin yapbğllll2.. 

(Cemiyet) in rogramı h«ricinde
dir ... Ya, teki mizi kabul edersi-
11iz. Veyahut, fırkamzı dağıtın1~ Ve 
sizi de, (Cemiyet) ten çıkarırız. (J) 

Diye mukabele etti. 
Doktor Tı;:mo. bu tehdit karşısın

da dayanamadı. Derhal yerinden fır 
ladı. Yumruklarını, önündeki ma
saya dayayarak: 

- Ben .. ~cudiyetile iftihar et 
tlğiniz (İttihat - Terakki) nin ilk 
müesslslerin~nim. Buna, şu kö_şeae 
oturan (Ziya ~y} (2) şahittir .•. Siz 
beni, Şeref sokağına ~vamdan me
ncdebllirsintt. !..ak.in, memlekf'tin 
dahilinde ve haricinde tam yirmi se 
ne ha ·atımı tehlikeye koy\).rak ça
lıştığım bir (~miyet) ile alakamı 
kP.Sewezsiniı ... (Cemiyet} sfz.in var 
lığını't rle~ildir. O, millet V'f> mem
leketi ıçirı çah~ıın heı- (Ti.Irk) ün 
'l'lahchr Beni bınaya, tehdit et
mek ır.;ln mi eağırdmız. 

Diye bağırdı. 
O dak:kava kadar sükOt eden Zi

-.. a Gökalp Bey derhal vaziyete mü
dahale etti: 

Ve yarın, İstanbuldan hareket e
deceksin... Bu mesele, seınin fır
kacılığmdan daha mühimdir. Doğ
ru&n dogruya, memleket mesele-
ı-ı ~ir. Dedi. (Dera:mı var) 

E SON 
MODALARLA 
AHENKTAR 

PARISIN 
YENi PUDRA 

RENKLERi 

- Havır doktor .. sen, tehdit icin ı 
davet olunmadın ... Ben, arkadaşl,ıı
nn bu muamelesini f~rot.esto) e-
derim .•. Gel. eskisi. gibi bir.den ay- ·ı 1 yQ;<SE\( 
rılma. Hiısnli ni •etle çalı,ş. pEi<. 

Dıye, büyük bir heyecl\n içinde j "''{Rt.T• 
bulunan Doktor Temoyu teskin e- tt'/fı.tJ~\-t\"""'-
decek !.Özle.r söy lf'di. J parts terd- \ S . 

(İstitnırl olarak şu ciheti de ar- nı.n ha~ l \-\ • W \ 
ıedPlim ki, Ziya Gökalp Bey, 1317 nek.ı ltolleık· 5 
sere<\.,dc Divarbakırdan İstanbul.a , 17 on lan, 

gelerek Bayt.ar mektebine devama tn611'Slırı ~larmıtı yılı .•fi ·• 
\.. · d D k T ntn J"'UI renklerle ah~ ~ 
,,aşıa ığı zaman, o tor emo ve l..l~ geldijin.I ıöster.iJı'Or. Bu IOD 

İshak Sükuti tarafından • o zaman· aı<>da ye.iıl pudrw rertklen 4e bir 
daki - (İttihat - Terakki Cemiyeti) Fransız f!i:zell.itı: • mütd:l~ 'llıra-
ne ithal cdihnşti.) fmdan ıcat ve pıyasa,-. ~ .. * tit 'Burada bunl&rı ~ 'l'oblaa 

""'1r•SUllD 7enJ ve cazip renklerJ 
Doktor Temo, artık hiçbi? ~kil- .raunda bulabUlntnl.&. Şeıfat d

de çahpruya imkan hulunmıacağl- ırlll.lı .,. •yet be7U ciltler ıça 
na kanaat getirdi. Artık kat1i karar "Naturel. pudra pyan.ı taYsi7edJr. 

EQfi'I ~ Ue 9Çılc teııli -
ta Talat Beyin karşısına dayana- merıere "Roee,. "71\lD. cellr. Pm-
rak: «>e bir parlaklık -ru. 'Bacıb9l.. 

- Allah. ısrnarlııdık, Talat ney. puaraa. da mn•\u'e Cazip bir ~ 
Ren. Romanyaya d6nüyorum. ~~~. 1lllll aJdılmd ıon..ıa 

Dedi. alım lm'l•Ulll• tdeel bir .arettl9 
Talat Bey, derhal yerinden fır- cmusaç eder Bun1ardm balU To

l:ıdı. Yarı şaka ve yarı cid<li ola- lalıolı pudralarmm limdiYe bd.r 
rak: ~ ııomıedlitnb daha oanlı, daha 

cuap ,.. hha l*'lM ~ .-, 
"ktor!. Seni, ltomany;ıya av 

detten mened1yorum. Aramııda ka 
lacaksın. 

Dive bağırdı. , 
Talat Beyin bu dostane (jest' l, 

Doktor Temonun saf Vf' temiz ka1-
binl derhal ıta1'eyana getirdi. 

- T3lat Bey! .. AnavatJınını bı
raıup da yabancı memleket1~rde 
yaaşmayı kim i!tl!'t? .. Fakat nt! ba-

o J Melrtl..ZWl dcı . .,ıU kmrulMU 
'"" k1141111t t:İlr. 

( 1) ( Ztya. 06ka.l-p) "'.,-Jıu,,._, 

V E F A T 
Temyb Mahkeıneei Hukuk Daire. 

si Tei!liğlnden mtıtekait tanınmıe 

hukokçularımızdan İbrahim Evliya, 
e11vl'lld ı;nnkil pazar gün!l. Ankarada 
misafir bııltındu"u oğlu Yüksek Zi
raat En~titüıü Kimya Doçenti Ha. 
lit E\ '!yanın evinde vefat etmit ..-e 
cenazesi aün ebedi istirahatgAhınn 

defnedilmirt}r. Merhum, İtilaf Dev. 
let!erl iegali altında bulundui'u sı
rada İstanbul Mödafaai Hukuk Ce.. 
r.'riyeti ReWiği hlzmetinde bulun
muş idi. Allah rahmet. eylesin. 

bir dereceye kadar ihmaline sebep 
olabilir. 

Donanmaların 
imhası 

J apon donanması. İngilh •e A. 
ml!rlkan donanmaları tarafın

dan imha. edilmedikçe bu teairlerin 
fena net,.;celerini bertaraf etmek 
biraz güçtür. P'akat Japon donan. 
masım imha lfl de timdllik kolay 
de,iil gi bidi r. 

Eaki Ordu Kıtm4'1lda"1anttdcue 
ErıuJdl G~n-al 

~lHŞAN~ 

dlJ 
l'OUlall ~ '-TVJaDdırı.J,.. 
m~,. tn ıu bu aJ'811f.e cm defa daha 
ı.nt:eMIG\t w. •ıtet• tlll:llt rt'bl &'llrQ..: 
lüı Taze ç~ esa~lanle ta.J 
ur edihDltW lUlo"blnde "Krema 
KOopO.t\in bulwQııiuadan iıld mbllo 
cletıa çolı. .cam.an sabit Q\IIUT. Tokll• 
ı.on pudruınm ~ n adlı rsık .. 
ıerııu b..eo b~ ~rübe .u. 
llia 

LALE 

SARAY 

MELEK 

Vah,i Aok 
R4JI Mi.Ua.n.d 
1'atridtlu. Mamon 
Ahnin Tu-mi.nı/f 

Viyana aşıkJan 
Hıleıı Jübert 
Roben Y oun11 

Para Hır81 
Lynn Barv 
H4nri VilcoP1& 

Joa.n Dııvt. 

1 PEK Korkusuz Reia 
Viktor Ma.o LAgLeı 

Al.KAZAR Öldünniyecekain 
G«Yrga Ra/ft 

ŞARK Sevmek Hakkı 
lllagda Sck-nırid.er 

SF.S Bu ömür 
böyle geçti 

Pa.ıı.la Wessely 

AZAK Hergül 
Mode!'D Hayat 

Tas-.iri Efklr: Gazetemiz, oJ 
kuyucularına kolaylık olmak 
.ızcrc bu ııütunda bütün sine
maların programlanın kıaaca 
takdim edecektir. 
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ITIY A TROLAR 1, 
ŞEHİft TlYATROSU 

Galatasaray ve Fenere karşı 
lngilizler nasıl oynadılar ? 

YAZAN: TEK iL 

ilaçları A11lc11rada ta/cip eJ•n arkcdqımız 

6Örılilclerini "" ihtis•s'•"nı g11~ıg•r : 
Qftafarktaa ccıien laı:iliz f11t-1 Bilmem Makcueyr de cynalT' 

bol takımını ArC.aıatla son yap- dııitna pifn1&D olmut mudur> F 
tıljJ ik.i 1naçta se7rettim. Neticeler 'kat ne olursa olıun, Calataara., 
Do o!uu. elaua, buna \tir futbot bir lnı:iliz takımı kaı\Qanda ey
xif'afeti .IC111eOlU raümkün de- ıwın•calı: wr oyun çıkudı Te cfut 
i:i\diır. Evet. atıtfanncfa veya hCI" bolu. itiz de temiz Te fUurlu oynı 
haoai ltir c.eı.a YUru"1n.ıa saha- 7abiliriu iddiasıru iabat etti. in 
ra lxskılınca mükemmel bir yer cili:der muhakkak ki Kadıköy 
tukDa aiimuııellİ görü7orduk. A- naaçllirında daha çok anlapcak
yaklanrıda top tutmam.k, rak.i- !ardır. Bilhaua Fenton, saiın• 
binin topu iki adım olıua sür- Klifton'u ıoluna da Makgueyr'i 
m..&rü bile bır fırsat bilıp heme• alıue bu üç entemıuyonalin pas
t*; yapmak Ye çıktığı her topu laı;ımaaını aeyretmek uğurunda 
Muhakkak aurette sökmek ı:ibi çok 9ey Feda edilecek bir maz:ha-
1.iam eyucularda ender ~ördüğii riyettir. lngiliı:.lerin en z:ayıf ta· 
.. tiz aareketleri, onlarda bol bol nfları geri hatlarıdır ve bunu 
teyrettik. bi1dikleri içindir ki birçok akın-

fUı: iki maçta galip ıclmif ol- lan bilhassa taca çıkarıp hemen 
maluına rağmen lnı:iliz:lerin mağ 1cr tutmıya koşmaktadırlar. Ka
lup cdilmiyecek bir takım olnaa- lecileri de epey hrıtulı goller ye
dıkları his ve lı::ana•tini taşıyor- miştir. Bundan istifade etmesini 
duk. Bu iki maçı aeyredenlcr de bilir ve şuurlu bir müdafaaya da 
•dını bafında bize lncilizlerin yaaabilirsek Kadıköy maçlarını 
eöaterdilderi yeniliklerden, yanı lı::azanmam1z pekfıln mümkündür. 
biz.im cörmiye altflJM.dıiımız o- l..tanbul maçlaruıın idareti 
yun tarzlarından bahsedip duru· lıtanbul bölgeai asba,lı:anı F e-
yorlıı.rdı. Buna rağmen biz kaza~ ridun Dirimkkin, Türk hakemle 
aabileceğimiz.i düşünüyorduk. Bu ri amma, Galatnaaray maçından 
düşün<:emiz o zamanltlr haklı o· aonr;t İn~iliz takımı kafile başka
labilirdi. Faht lngilizlCTİ ~eyret· j nı hakem M. Lorey'den, bu hnfta 
tikten sonra nasıl kazandıgımıza ,ehrimizde yapılacak olan maçla
bayret etmemiz lazım. Burada nn idaresini rica etmiştir. Mr. Lo 
nasıl kazandığımıza dememeli, 1 rey, bu teklifi kabul ettiğinden 
kazıınacıı.k oyunu nasıl çıkardığı- cumartesi ve puar cünkü maçlar 
rnıza hayret etmek gerek. Gala- lngilız hakemi tarafından id re 
tasaray da. Fenerb hçe de Anka edilecektir. 
rada f ngilizleri Fiilen yendiler İngiliz hakeminin dü,ünceleri 
Bemeliyiz. Fen~rbahçe bidayette İngiliz takımı kafile ba~kıını 
biraz tutuk oynadı. Çocuklar Fut hakem Mr. Lorey, Galata,arny 
bot üatadlarının karşısında imti· maçından ıonra şu beyanatta bu
han Yerdiklerini dÜ!!Ünerek heye- lunmuttur: 
canlı idiler. Fakat bu hal yavaı c- Ankaralı ,.e latanbullu 
yav8' zail oldu ve san Hicivert· dört takımın oyununu yak·n•lnn 
li takımın genç elemanları birin· seyrettikten ıonra, diyebilinm 
ci devreyi çok üatlin bir oyunla ki. Türk lfutbolu, orta Avrupa 
l·O calip olarak bitiTdiler, Col tesirindedir. 
tayı mın ikiyi bulması. gayet ta- Ankaralılar, ekseriya hilcıım
bii olurdu. Esadın bir penaltıyı lannı açıklarile yapmnl: ta ısrar e
kaçırmamaaı ne kadar tabii olur- diyorlar. lstanbul tııkımln iııe, ln
d. Fakat yukarıda da söyledi- gilizler gibi meTkezden hücum e
ğim gibi heyl"can bizimkilere bir d~orlar. Gördü(:rüm dört takım 
penaltı ahşında bile tcair etti ve içinde. en fazl~ beğendiğim Gala 
ırwhakkak bir golü kaçırdık. tasaTaydır. Bizim takıma cclince. 

1kim~i devredl" Fencrbahç~. in oyunculu birinci ıın•ftır. Fakat 
:gil.i7Jcrin, hendıkapı kapatmak ilk defa yanyana oynadıktan için 
~ayesile sarfettikleri büyük bir anlaşmakta güçllik çekiyorlar. 
eayretin nic.i olmasına, enerji- Mazeret için söylemiyorum. Dört 
•ile miıni oldu ve Melih ill"rİ bir maç bizi fevkalade yordu. Çün
pa 1 fevkalade bir sıyrılış yapa- ki.i memleketinize 1 3 oyuncu ile 
nk ikinci defa lngiliz kall"cisini geİdik. ikisi yaralandı. 
mtıi!lup elti Ne yazık ki fevka· Galatuaray takımı bizden çok 
iade olarak vasıflandırılacak o· üstün bir oyun çıkardı ve haklı 
lan bir üclincü 2olü Ki:içük Fik- bir galibiyet knznndı. Oyunculnr 
'l'et yaparken hakt"m ofııııyd cal- arasında F~nNbahçeden Kfü:iik 
dı ve şaşırmış lngiliz takımı, Fe- Fikret ve Esadı bef!endim. Gnla
nerin geri çekilme tiıbiyesi önün- tasaray takımında Cemil, çok ha
<!e vayrete di.işerek ııçılıp Fener talı futbol oynuyor. Diğer oyun 
nısıf s:1hoınna doldu Fenerliler cular arasında bilhassa Faruk, 
)'orulmnd•kları halde lüzumsı•z ~Fak ve GazanFeri iyi buldum. 
yere rakiplerini iizerlerine r.ektik Takımlarınız atletik bakımdan 
leri için hu ht'ndıkapı m uhafaza kuvvetlidir. 
cdemedıtt"r Ve bcrab .. rlik. bu Şunu ...la ilave edeyim ki ıeyİTci
hald~n İ'ltifade edrn Klifton'un !eriniz.in spor terbiyesine hayran 
fevkalade oyunu neticesi tecelli oldum.> 
etti. lnl"il ız t kımı. o gün çok Fenton Fenere antrenör oluyor 
müstesna bir oyun çıkar n FenM Haber nldı~ımıza gören hu en 
bahçctiler karsısında temiz ve Ankarad bulunan lngiliz takımı
üstün ovun çılcnrmaktan geri kal nın en kıymetli futbolcüaü ve ta· 
rnadı. Felmt işaret etmek liizım- kımının santrforu olan Fenton, 
dır lci lngiliıler mağlubiyeti hl"p Fenerbahçeliler taraf ndan anbe 
ayni değerde oyuncular olmad•k n'ör olarak angaje edilmi~tir. Ken 
lan için tattılar. On .bin ln<>ilize disinin lstanbuldn kalması için in 
ciro edilmif ve lngihere Milli ta- giltere sdarcrine müracaat edil· 
lcımmda santrfor oynamış bir miştir. Yine haber aldığımıza gö 
F'enton'un bir Klifton'u ve Bol- re lngiltere sefareti bu kıymetli o· 
ton Wanderer'in kıvrak ıolaçığı yuncunun lstanbul<la kalmasını 
Ma1c.guyr"in yanında biTluı.ç ldu temin edeceğini söylemişlerdir. 
eııağı. fakat yine değCTi olıın ve Bu oyuncu. san lecivertlilere 
futbolü b:lerelc oynayan eleman- aıntrcnör olduğu takdirde hususi 
lar vardır ve takım pas1aftn8, maçlarda oynayacaktır. 
depliaman ve adam tutma itiba· 
rile ~a1et güzel anlllflyorsa da 
tnhai kıymet isteyen baz:ı anlar
da cetlik vermektedir. 

Galatasaray maçı, çok dahıc 
entMeaan oldu. San kırmızı1ılar 
Fceerliler kadar heyecanlı dt"fül
diler Hatta Fcnton'un fevkı\lade 
fÜtÜ Osmanı ilk dakikzılarda al· 
dalmıt olmııııına rağmen Galata
ıaray bozulmndı ve iki dakika 
ıonra en az lnS?ilizler bdar an· 
laşan muhacimlerimiz berabcrli
ii yaptı! r Bununla beraber Fa
ruk trmıfmdnn adım adım ve bü
yük bir inatla marke .edilen Fen
ton 'un yanında oynıvan Üst ad 
Klifton, bul"IU nimet bildi ve Gll 
lataMT•Y b"kleri Fenton'la m"'8-
gul iken ttılcımını , ıert bir şütle 
glllip Taziyeıc ııokuverdi. 

fkinci devre bid yetinde sa
lcatl" n"'" hu ovuncııyu fn~iliz tıı 
kımı b~hıaetı Gazanfer ve Ct!mi
lin ırtizeJ r:ollerile ma w lup vazi
yete tiüı:ünce çolt aradı. 

1 ASKERLIKI 
lo'atih Aıkerlik Şubeatnden: 
Jstıhkam As. Tegm. Yu uf Ziya 

ot. Hulüsi Tuna Baı:ıı (30u52) 

Konferans 
8-.,oğlu Hcılkııvinden: 

11/12/941 p~mbe günü saat 18 
de Halkevimızln Tcpcbaşındaki mer 
kez binasında Prof. İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu tara!ından cAvrupa 
Medeniyeti Karşısında Tiirk Kül-
Uirüt mevzuonda mühim bir konfc-
rans verilccektı r. Herkes gelcbılır. 

Butun insanlık dünyasının geçir-
diğl ızbrnplı yılların ortasında c. 
mın •• mes'ut kalmak için en kuv. 
vctli çare, dalma kuvvetimizi arttır. 
makla mümkündür. Bugüniln en 
hayati kuvvet vasıtası t.ayyaredır. 

Ona bir dcrile de olsa yardım etmeyi 
unutmıyalım. 

!'epe•«f' D,.am kınn: 

Bu &:eee Hat 20,30 da 

MOTHtş AİLE 

Türk Buıa lfwl\ği lıt. JfınWcuı 

Reiallği"~~: 

Dil i§lerimiz ilıı:.erinde meslekda1-
a rile konuşmak üzere, Tirle Basın 
'irlICi Merku Hereti l~eisi Falih 
'ıfkı Atay. Anntolu Ajansı Umu. 

1 s 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
i Müdürü MuvafCak Mencmenci
•lu ile şehrimize gelmiştir. 101121 
141 ıcarşsnba. güui saat 16 de Bir. 
k merker.inde yapılacak toplantıyı 

<'refle1ulirmelerial bütün i.z.aları • 

Romatizma \L 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser ıo :.=.;..~.-.......-----------
lcabındtl 6iintle 3 k11şe •lın•lıilir. Her gerde Pullu kutuları urarla isteyiniz. Soldaıı &ağa: 

1. Ödünç, 2. Maruf bir kadın see 
1 san'ntkinmız. 3. Tersi bir hıırfıa 
' okunuşudur. Tera beyazdıT'. 4. No-

aır:•aa rica ecieriE. ~ .·· ... ., ... /. t ~ J • • ' · ~ . ..... • • •• 

t'SüMERBANK UMUM 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Bankamız ve MUesseselerl kadrolarında 
memur, Şube 'eti, Revizös, kontrolör, 
mUfetti' ve teknik mUfettiy olarak 
çah,acak elemanlara ihtiyaç vardır. 

Bu sahalarda tecrübe kaz•nmıt 
olmzk matluptur. 

Ba •asıflnı haiz olanlAr ara11nda aeçlleceklere 3659 •• 
2968 aayı1ı kanunlara röre ücret •eriJ,cektlr. lateklilerln 

tabıil Ye hl:ıoıetlerinl l'Ösferir .esikalarla 22. 12. 1941 
ırünü akıamına kadar Ankarada Umumi MGoürlütüm6ıe 

müracaatları rica olun•r. 

0 UJ l ca a t& 

Marmara üssubahri K. Sc..tlnalma 
Komisyonundan 

Pirinç İlanı 
1 - Tcıhmin edilen umum bedeJi 67500 liradan ibaret 

1 50.000 kilo pirinç kapalı zarf usu!ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksıltmesi 20 / 1. kanun/ 941 cumartesi günü saat 11.30 

da İzmitte Tersane kapısındaki Komisyon binasında yapılacak-
tır. 

3 - Muvakkat teminatı 4625 lira olup §Artnnmesi 338 ku. 
ru2 mukabilinde Komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin Ticaret vesika
larını ve yukarıda yazılı temine.ti arile birlikte 2490 sayılı kanunun 
tnrifatı veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyona vermele-
ri. (10563) 

, KBZILAY , 
l lstanbul Deposu Müdürlüğünden: 

17.11. 1941 tarihinden itibaren memleketimizin her yerinde 

Perakende olarak, 52 lik oyun kağıdı 230 
ve 36 hk ise 210 kuruşa satllmaktadır. 

Bundan faz 1 a fiyat tekili edeni erin 
lstanbul'lla Yeni Postc:.hane clvarınd• 

Kızılay deposu fi üdürlUğUna 
blldirllmesl rica olunur. 

lst. Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden : 

1 - cMak> marka oto vaselcri üzerine 12 adedıne knmyon. ( ado
dıne otobüs karoseri yapılacaktır. 

2 - Kat'J teminatı ol n SSlO 1i ra Dakırköy Malmüdurluğune yatı. 
rı\arnk makbuzu ile birlikte lG/12 /941 salı günü ııaat 11 de Yeşılkoy 
Hava Mıntaka Depo Amirliği Satın alma Komisyonunda bulunmaları. 

3 - EYsaf ve fenni şartname ve rcslmlerı gormek ıstıyenlcr ta
tll günleri ha.riç her gün Yeşilkoy Hava Mıntnka Depo Amırlığı Satm. 
alma Komisyonuna müracııaUarı. ( 10?07) 

2500 liralık kuru ot alınacaktır. Pauıırlıkl" eksiltmesi 10/12/94 l 
çnrşanba günü saat 14 de Hndımk 6y Yassıviran köyunde Askeri Sa. 
tmalma Komisyonunda yapılacaktır Beher kilosu 6.6 kuru~. teminatı 

876 Uradır. Talıplenn belli vakıtte Komisyona gelmeleri. 
(1586--10828) . ... . 

Aıat.,da yazılı mcvadın ckstltmclcri hizalarında )'azılı gün, saat ve I 
ıekillerde Zonguldakta Askeri Satı nalma Komtsyoııunda ~apılacaktır. 

Kapalı urflar için ihale saatinden bir saat evvel kanuni •eı;ıkalarla 

teklit mektuplarının komisyona verilm 1, açık eksiltmeler içın belit 
saatte Komisyonda bulunulması. 

Mikta-n Tııtan Tffltinatı /hu.lt gün, scıat 
Cinsi Kilo Kurut Lira 111! ftık/1. 

Sade 7ai'ı.. 15,000 lGO 1800 27/12/~41 K. z. 
Pinnç. 16,000 40 450 > 10 K. Z. 
Bulgur. 80,000 26 585 > K. Z. 

1 Sabun. 16,000 65 732 ~ K. z. 
ZcytJn yairı. 10,000 106 750 • K. z. 1 
Kuru fuulye. 16,000 ea 258,76 28/12/941 A. E. 
Nohud. 15,000 24 270 > A. E. 
K. Mercimek. 15,000 25 282 > A. E. 

(1587-10840) 

~ Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 

• Semti Mahallesi Soknl}ı No. Cm•i A11lıqı 

Beyoğlu Hüseyin ağa Solak zad • ~ . Odalı dllkkin 20 
Beyoğlu Kamer hatun Sahne 20 Odalı dilkkin 00 

Yukarıda yazılı dilkkinlarııı 8115/942 1?ünil aonuna kadar kiraya 
verUmeı;ı 6/12/941 günunden ttıba ren paurlıta bırakılmıştır. İııt,klı-
lenn Beyoğlu Vakıflar Müdllrlüğ\i Akarat kalemine her gün miıraca- ı 
aUan. (10812) 

İstanbul Defterdaruğından: 

6%151/271 

S/125 

61ll2/63 

Nev'i 

Heybelıada Yalı bahçesı sokağında 

59 ada, 27 parsel ve 3 kapı No. lu 
170,50 metre murablJ.ıı arsa. 
Galatada Sultan Beyazıt mnhallcsl
nın Kafescı sokağında eski ve yeni 
14 No. lu 144 arşın arsa . 

Muhammett 

Tenımat" bcdell 

255,75 111 20 

750 56 25 

1091 90 82 90 

ta. Koyunun hacaklarmdan 7ap1• 
lan yemek, Başına (H) gelirse r ü· 
lerken çıkan seslerden olur. 5. Bil' 
emir, Malôm etmek, Sıfat .edatı. 6. 
Edat, Tanhte meşhur bir Iran hiJ
kümdarı. Vılayct. 7. Bir uzvumuz. 
Emmlyet.'in ııddı. Nota. 8. H 11 f, 

Nida. 9. Bir: nevi tatlı 10. Bıçakla 
biçe biçe. 

Yukarıdan aşağ\11«: 

1. Bolluğu. 2. Hatır hoş etme. 3. 
Tersi harf, Nida. 4. Tersi güzel san. 

6230112537 

Beşiktaş Mccdiye mahallesinin Pa. 
langa aokağında eski 36 yeni 54 No. 
lu 2777,85 metre murabbaı arsa. 

Beyeğlu Pangaltı mahallcslnın Mey. 
ve sokatında 632 ada, 15 parsel e.,ki 
23 yent 33 kapı No. lu 94 metre 

28 60 

8l, Ramu.an ekmeği, BiT' soyadı. 5. 
Sonuna (l) gelirse r.eybeklir, Ter--

' si duvarcının kullandığıdır, Harf. 
875 

murabbaı arsa. 

6. Nota. Müşkülü izale edecek hu· 
lu.ş. Bir renk. 7. Başına (ç) gelirse 
ı>Jfınişin r.ıddı, Nida. Bir had. 8. 
Yemekten emir, Birinci. 9. Frenk-

Yukanlia yazılı ı:aynmcnkuller 10112/941 çarşnnba g11nil saat 15 lerin ibadet Jerl. 10. Hariciye de

de İstanbul Defterdarlığı Milli Em liık Mildurliliiünde müteşekkil Xo- ğg.ünkü balmaeanı• laalledllmlt 
Fazla izahat için ,ett li mısyonda ayn anı ve açık arttıra ile satılıı.cnktır. 

Milli Emlik 4 cü kalemine nıuracıı,,.at. (10324) 

SAA Li MAARİF 
Takvi leri çı tı 

Alaturka, alafranga eaatJeri, fırtınaları ve havaları, tarihleri. 

darbı meselleri. hikaye ve manileri ve tnkvime dair her türlü 

malumatı doğru olarak gösteren Saatli Maarif Takvimleri çıktı 

Bu efsiz ve emsalsiz takvimlerin taklitleri vardır. Aldl\Jlmamak 

için gerek kartonlarda ve ıerek takvim toplarının üstünde 

( SAATLİ MAARİF T AKVIMt ) adına d kkat buyurulmuı. 

Merkezi : İstanbul MAARİF Kitaphe·neaidir. 

lstanbul Nafia Müdür _üğünc!en : 
11/12/941 perşembe günü saat 15 da istanbulda Nafia Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonu odasında c36 59. 2t lira keşif bedelli Taksim LI. 
ııea.I tamiratı açık ckslltmcye konul mu, tur. 

Mukavele. eksiltme, bayındırlık iıılerl genci, hususi -.c fenni oart

namcleri, proje keşif huliisasile bu na mllteferri diğer evrak dairesinde 
görillecektlr. 

Muvakkftt teminat (275) liradır. 

1steklllerin en az bir taahhütte (2000) liralık bu işe benzer io yap

tığına daır idarelerınden almış ol du~u vesikalara istinaden İstanbul 

Viliyet1n• müracııatle eksiltme tar! hinden tatil günleri hariç c3t gün 

evvel ..ıınmış ehlıyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vcsikalarile gel. 
melttl (10248) 

Erkek, kadın ve çocuklara mahsus 

Gabardine, Covercoot ve Trençcoot 
X••atlarıncaa maaül •• hw saman olduğu rfbl en lli cJnstea 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ 
?ıhht.erea aü~t.rtleriaiıa emrıae lmade bulunmaktadır. 

lstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amtrliğinden: 

17:t456 7891't 

HGELER 

.. 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 l'ıogıam 18.03 Orkestra 
7.33 Müzık 19.00 Fasıl heyeti 
7.45 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Muzlk 19.45 Serbest .. t 
8.15 Evin aaatl 19.6i Oyun hansa 
8.80 Müzik. 20.16 .R. raıetıııll 

* 
20.45 Müz k 

12.30 Program 21.00 Ziraat T. 
12.38 Plaklar 21.10 Müııik 
12.45 Haberler 21.ao Konuşma 
13.00 Plaklar 21.46 Müzik 
13.30 M ı.izik. 22.30 Haberler 

* 
22.46 Müzik 

18.00 Proı:ram 22.55 Kapanıf. 

'BORSA' 
8/1!/lP.U MUAMELESi 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 129.6275 
Madr1' 100 Pczeta 12.89 
Stokho. 100 1sv.Kr. 30.8875 

ESHAM VE TAHVİLAT_ 
MUAillELB 

Evvelki B11.11v.a 
İkramiyeli 'i'o 5. 938 20.30 -.
İkramiyeli 9'• 5, 933 

Ergani 22.- --
Sina • En.urum 1 -.- 21 .10 
Sina-Erzurum 2.7 -.- 19.80 
o/'.7, 1941 Demir1olul 19.80 -.-

ey. 2, 1932 -.- -.-
Anadolu Dem~ryolu 

1 ve 2 -.- .-.-
Türk Borcu Tranı 2 -.- -.
İş Bankası naırıa -.---
Merkez Bankası 134.26 -.-

-.--..-
1 _ 5000 (beş bin) tift er :f'otinl satın alınacaktır. 1 
2 _ t.Kat't temınab ol11n 6975 lirayı Bakırköy MalmüdürlOğilne Şark değirmenleri 

)'atırılarak 18/12/941 perşcnbe günü SD.at 11 de Yeşılköy Hava Mın- ~~~~~~~~~~~~~~ 
taka Depo Amirllği Satınalma Komisyonunda bulunmalan. ııraorsl harici &lhft fiyat&] 

S - Evsaf ve şartname almak istlyenlcr tatil günleri hariç her -~ 
• R"•adi1e 27 Lira 00 X,. 

rtın Yeşilkoy Hava Mıntıka Depo .Amırlığıne müracaatları. (10806) """ "bi-'"-

Muhammen bedeli ~ouo (dokuz bın) lıra olan otomııtık ııızar tez.. 
glhı 25/1211941 perşcnbe günQ saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
An karada idare bınasında latın alı nacaktır. 

Bu iıe ı:Jnnck istıycnlerin G75 (altı yüz yetmiı bef) liralık mu

Yakkat teminat ile kanunun tayin etU •ı vesikaları ve tekliflerini ayni 

gün saat 14.30 za kadar Komisyon Reislığlne vermeleri lizımdır, 

Şartnameler paıaıııı olarak An karada Malzeme dairesinden, Hay. 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şcfllğındcn dağıtılmaktadır. (10717) 

••• 
Muhamm n bedeli (3500) lira olan muhtelif numaralarda 6000 

kutu eczane kaşesi (23112/1941) salı gllnu sı111t (14) oıı dörtte Hay. 
daıım~ada Gar blnaııı dahılindekl Kom.syon tarafından pazarlıkla ııa
tın ıılınıı.caktır. 

Bu f.te girmek istiyenlerln (625) liralık kat'i teminat n kanunun 
tayin ettiği vesıı.ikle birlikte pazarlık günü enatine kadar Komisyona 
mürncnatları lazımdır. 

Bu ışe ait şartnameler Komisyondan paruız olarak dağıtı!makta. 

dır. (10817) 

Sahibi : Z. f'. EBÜZZ}YA 
Nctrlynt Müduriı: C. BABAN. Basıldıtı yor: Matbcıal EBÜZZIYA 

Kalın Bqı nla. 126 > 00 • 
Külçe altın gramı 3 > 81 • ············································-Taavirl Ef!<ar 

Nüıbaaı (5) Kar•ıtı..ır 

1 b Ş . . 1 TiV7'i1/• HM'fl ~ one eraıti~ ~ 

SeneUlı: •••••.. ••••. ı.400 Kr. 2'100 X.. 
Altı aylık ...... ..• .. 750 > 1'60 ıt 
Üç aylık •••••••••.•. 400 > 800 ıt 
Bir ayltlt •••••••••••• 160 > :yoktur. 

Birlnclkinua ı Salı 
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0 h Necati : Eczahanesi Bahcekapıda Vakıf ham karsısııda şe erci Hacı Bekir s kalı basrnda~ır. Baska yerde şubesi yoktur. 


