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Türkiyen;n bitarafhğı 
DENIZHARBI 

Hadiselerin getireceği ihtimaller neden 
ibaret olursa olsun Türkiye için gidilecek yol 
birdir: En fena ihtimalleri ıöz Ölriine alarak 

hazırlıklı ve uyanık bulW11nak 

~ 

35 ve 31 
bin tonluk 
iki ingf hz zırh
hsı batırıldı 

Yazan: 

4 
"1rldye ahnhoriyet btikômetl 
~pa harbinde bugüne kadar 
~liti bitanfbğı ,Japonya Ue 

erlka aneında ba.5Jıay\uı yeni 
~lı lbWifa da teşmil f'tmcğe 
_....,.,. verdi. Ba ka.rann sebebi a
~: Tilrldyenin bodatlan dı· 
~. harp vasrt&tu ile elde etmek 
~ğl biç bir a.rzusu yoktur. 
-:iıu slyueti her &eyden eTI·el 
'-t 4<lillni korumak gayesine ma
a..... ?lan Ttlrldye, harpten ev\'el 
~ kendisi için olduğu kadar 
~ i(ln de ulhun mobafa
~ isUyordaysa boınln harbin 
~ eski ve yeni dün!·aya )'1'!'11· 
~ olmuma rağmen gene dileği, 
~!ık ve medeniyet aleminin 
~ t.hdit eden büvük facl· 
~ lllilletler arasmda m~\'azencli 
..._ .. lala nihayet bolmuıdır, 0-
~ icln Avrupa harbinde bitaraf· 
l!lllaı her fll"!l&tta ,;~ennlı olan 

elban harbiııııde bitaraf kalması, 
kNıdl mHlf hak ve menfaatbıln ica
bı olduğa ......,. .. hartp ol9n taraf 
)ardan yalnw hirtnJn değil, Jıer 

i1<iııinia mmfaafille uygun olduğu 
alikadarlar<. &riik anJa...t11hn., bu· 

ınemJeketJn bugünkü ihtilitlar 
mda bu si,..aeti tekrar ilin 
laden daha tabii bir ~Y ola. . 
~e lıU.aralıpun milli siya. 

dayanan izah !}ekli bodur. Ve 
tnaııtılridlr. Netekinı A\'rupa 
inin ilk gttnttndenberl hadise· 

lsabet1 yahut isabeti bidl· 
e gtineş kadar aydmlannuc; o

ba tdysseti kendi menfaatlerl-

luna,or. 
i'tlrldyenin hHara.fllğı dön böyle 

idi. Bngiin de böyledir ya.nn ge
ne böyle ~M.u. 1-:akat acal>a 
harp hareketlerinin bundan l!IODr&

kl geltı;meleri Ttiririyeye ka"1 mu. 
harir taraflann claromonÜ deği-s· 
tirebllJr mi~ 

Amerikan 
filosu 

ingihz donanması 
ile birleşiyor 

Bu ıtuaJe ne C\et, ne de hayır 1 Loncira. 10 (A.A.) - MSMlDlR 
§eklinde tt\ap , ·•nnek §imdi mim 1 Prlnce Of Valeı miılm ile Repuı..e 
kün değilse tle önümüweld llkbe- harp kruvazörü ootm.ııtır. 
hara kadar her iki muharip i&ra- f Tokyo, 19 (AA.) - İmparatorluk 
fm yakın şarkt:'Lki \:azlyet1erlnde umumi karargahının deniz §Ubem bil. 
bir deği~lklik ohmyuağr, fmkat diriyor: 
kış a~·larmda ınuha.ripler arasında Uza~k İngiliz filosu 9-10 llkkA. 
yapılan Juıırhk'ann \ ·e ufak tefek nun gece9l Singapu.raan ~ıkarak Ma 
h!\dl~Jerin yıı.rdnnı ile lıarp hare· lezya yanmada.in p.rk sahili boyun • 
ketlf'rbıin ilerideki gelişmeJcrf hak- ca seyretmeğe tıaşlam"tır. Çarpmba 
kında hakiuten ele.ha. ~·akın tah· gUnU saat ıo.30 da tllo, Japon tayya• 
minlcr yürntölf!Mleeeti !.öyleae- relerinin bllcumuna uğranıı§tI. Ropuı. 
bilir. ae kruva:törll, bombalarm i.sabetUe 

Bonanl:ı henber hadiselerin derhal be.t.ıiıiıtır. 
bundan <ı;oı)ftf'a ~etireceğt ihtimal· l Prlnce Of vaıea zırhlıaına da bom. 
Jer neden ibaret olursa olııun Tür· ba isabet et.mi§ ve gemi üıkeıe tara • 
kiye için gidil~ yol birdir~ Bu Cma yatmııtır. Zırhlı. buna r&A'men 
da bugüne kadar olduiu gtbi bun. kaçmağa ~alt§DUtM da saat lf..~ ~ 
dan HODra da en fena ihtimalleri daha be§ka tam 1.18.betlerle b&tmıttır. 
göz önüne alarak her an hidfselc S&noo. 10 (A.A.) -1ogiUJ: dorııuı. 
re karlı haztrlddı ~·e uyantl' bu· maamm en kurretJl birliklerinden o 

tı;yguıı bulmayan meınlekctlel'· 
bile artık bir tenkit sesi l~tll· 
or. Z'ım Tib'kiyenln bagün)di lanmNrtan ibarettir. Wı Repulle TO PrtDıce Of Valeel.D Ma-

iiiliiiiiiPİP~~iİRii~-============= laka yarmı•dam açığında tıatmaıan. bu harp esnamnda lnglllz dorıanmaaı. 

... ,...._ılıiiııM ı ~ ı 1>.~""4 ;-'~ ; ] !(ffi nm uğradığı en §lddetll darbelerden 

Al 
- --- btrlnl teşkil etmektedir. 

man Tı·kvı"' n son alman haberlere g'ôre. Japon 
"~ tayyıı.reıerlnUı dlloman gemile 

tayyareleri t I 1 • rinl .. önı:ıeıe.rnc. bOillb& tayyanıerı • 

Ve zırhlı kuvvetleri zan ed. ıdı ı:i~~=~~E:~ 
Moskovaya 

Japon tebliği 
Muhtemel olarak 

İngilizlerin 

KingGeorgeV
1 

zırhhsı batırıldı 
----<>- 1 

Malezyada 
ingiı z donanmasına 
taarruza başlandı 

Tokyo, 10 ( A.A.) D. N. B. -
Japon umumi karargi.ht bahri

ye dairesinin tebliği: 
Japon bahriyesi muhasamatın 

başındanberi :fugiliz donanrİlasI· 
nm ve bilha.<tSa batan iki dıitno· 
bin hareketlerini 4Ddr8tle t.ldp 
etmiştir. 

9 1lkkanun öğleden sonra bir 
Japon denizaltısı d~ı ara

( Dtvamıı Sa. 2 Sü. 3 do) idae 1 taarruzlara Alman kayıbları ölü ve (Devamı Sa.! Sü. 6 dt) 

/ .~,!~~, e~~!!~'""'.. yaraı~n kişi l_c_E_P_H_E_L_E_R_D_E_D_U_R_U_M __ I 
.. ~==~:..~~ .. " ... " Soğuk Japonyanın Birman 

df ~taklyeUe pllııktırtnlmU§tllr. Dll§ Sıfırın altında 
~~0;~~~:~:00m:7·: 34 cıerece va yolunu kapaması ı 
k. l teşkiller halinde, doğu cepheııl • Lond lO ( .1. A ) L Ş.rk cephesinde: rlne mUsatt fırsatlar arayacaklan da 
"'Q •• ra, . ~· • • .. • ondra.- Kı§ yü:tUnden mevzi harbine giril. iddia edilemez. 

~
~=rı:=:~a= a::~ da soyl?ndigıne gore Mgskovada 

1 

6!ğini bOdlren Alman tebliğinden son. SovycUer, mu.-aff8.kiyeUeriniD de. 
2() wsantıınetre kar Ve ... 0 derece fil Almn.n-Sovyet harbi yeni bir in- vani ettt~ftl blldirmek•-Airl ..... 

ı....-..... arını Ye Sovyet ha,·a meydan • soguk vardrr b'" """ ..... . ,'<llu mUeasir surette bombardıman M k il. K yb' f l kipf göstennl5 değildir. o vakit de Tikvin'ln zaı•u haberi teyld edilnl«'. • os ova e u ışe arasm.

1 

1 vzilerf 
erdir. da penza.'da sıfırdan 8$8ıh 34 de yazdığıma gibi Alınan ar. me • mekle beraber b!r hakikat olabilir. 1 
\~ lıloskova etratmdald aaha• rece !Oitık kaydedilmiştir · nl muhafazaya çalışmakla beraber Şunu da luı.bul etıuek IA.zımdır. ki 1 
\ hptığı taarruzlar neticesinde ha. AJmanlarm Şimdiye kada.İ- aldık 1 hava hareketlerlnl sıkla§trrmaktadır • Moskova cephesinde harbeden Rus.. 
lııt lcııvveUerimiz tara.tmdan ehem • ıarı tedafüi tedbirler cfolayifiiylc far. Mosko...-a, mQnakale yolları ''0 

lar Sib!rya'nın soğııklarma all§mıcı 
htJt zayiata uğratılnuftrr. nmen cepbelerinl te5bit hUStUSUJlda w ~ava meydanları her fınıatta. bomb:ır. erlerdlr. 

'-......(Devamı Scı. 2 Bü. •6 da) yUk gü~1üklere uğramalan pek annnn edilmektedir. BUtUn bunlar, Libya <'.epbe8tnde: 

( ' ' 
TenzllAUı llltab 

Kapoaa 5 
l - '1 ye k1M:br toplNMMak IMıpolaJ&rla ban 

l'urgeald'ln "llkbahar SeiUcrI,, 'liO Mar9Cl Prna'ae 
"Vtkoot'uıı öIUmll,, adh 105 kunlfluk romuJ&n 

1 

L l'huz 60 kuruşa vt'rllecekılr. _J 

Ja.ponlar tacarını!:ı.n 

bir l:aç saniye lçlndn 
ha tınla.tı 81,000 tonluk 
'li'e 31 ıull !lllratlo gi~ı 
ingW:ılerin ~ur Hc-

pul80 zırhll!n. 
Bu urhlı bir h:ı.fta 

C\Wl Slngapar'n 
vııılrrflmk.ıU. 

Memur avlık .arı 
Onümüzdeki ayın 
ikisinde verilecek 

Ankara. 10 (V~ıt muhabirin
den) - Kurban bayramı birinci· 
kAnunun 29 una rast.ladığaı.dan 
daireler ikinciltılııunun ikinci cu
ma gününe kadar tatil yapacaık
lardtr. Bu yüzden aylrkla:r önü
müroeki :ı.ym i1ti.~.nde verilecek. 
tir. 

Mitler 
Berlinae 
Budapcşte, 10 (A.A.) - A1İman 

devlet reisi Hltler Bcrlinc dönmUş 
tür. Hükiımct gazeteeinin Berlin 

(Devamı Sa. t Bü. 6 da) 

Amerıka-ıngiUz 
menbalarına göre 

Manilla adasında 

20C bin kişi 
dağlara 
çekildi 

ing 1 z 
kıtal arı 
Bir şehri 
boşalttılar 

Şehrimize gelen Vekiller 

Milli Müdafaa Vekili Ali Rıza 
Artunkal ile Maarif Vekili Ha·1•n 
Ali Yü~l dün sabah Ankaradan 
şehrimiz.e gelmişlerdir. Resmimiz 

iki vekilin Örfi İdare Komutu! 
General Sabit Noyan He Vali 
Lütfi Kırdar t:ıraf ndan karp
lanmalamu göstermektedir. 

~ 
- - bir durgunluk ve bekleme olacaktır. 

MI
. RAL DARLAN (Devamı Sa. 2 Sil. 4 de) 1 $oğu!;'Un dehJetl karıısında ba§ka Libya cephclılnde 1ngill.zler ikinci 

b1r hareltct beklenemez. Bununla be. meydan muha'!'ebcsjnin sona erdiğini 

1 

1 b k J 
ltalyada Kont Ciano M u sol i n i 1 ...,,.,. Alman .......... ,..m kendile- (Devamı Sa. fSü. 6 da) enim . ö~em 
~~~~::!:\.,... Ro.nanya Kralile 1 

Dilimizi Türkçeleştirmek ------- yazan: hakkı tarık us 

· ~~E~;'~ konuştu 1 vakıt kavbediyoruz 
~··--ke kom•-.. -•-~-- sabah aaat Du V milletin tıksuıt!.siııi ve o!kcsıni ihtikG.rcı lfı.ııetlemesinıe duyurac:a.k ]la. 
'il ""l"C .. ,,. ......... &U&U Roma, 10 (A.A.) - çe enedik dar ağır cezalı tedbirleri gUnUndc kanunlqdınnam" olmakla ne çc:lt zammı 
~ &'elml§ bulundukl&rı PalaZZO !!& ea.raymda Rumıuıya kralı Ml§el ve 

1 

kaybetmiş olduf;umuz:u bugün ncı acı :mlaml§ değil miyiz? 
ı. da olmU§tur. Kont Cfaııo 115.•~ valde kraliçeyi kabul etml§ w kendi • gene bugwı yomekde, içmekde, yakmakda, giymekde bir az 
~e biraz eonra da amiral Darlan ile lert1e uzıın ınOddet nmıml hubihııl imsak eOOJıler.ıniz varsa bunlar sabit gelirli yurdda§lardan ibaret; 0 da 

katindokller gelmlolerdir. yapmıştır. paha ılığm verdiği sıkıntı zoriylc dllşdUğO denkleşdlrme zarureU yilzUJıden. 
dlr. bunun dışında kala111ar dışden artırmanın blr mıllet vazı.test oldutmıu 

• ııu..;;; 

~ !!'Clırlmlre ~-elen hgillz futbol takmlJ ~rtıll kartdaJ'anlM' 
.. ... (.._ ' ODıctl ..ıılfed9) 

Basın Birliği ret81 Jo'allh Rıfkı. AJaııs Umum mUdllrti Mu'li-aftak Me:nemencL 
ottu, s..nı BirlJğl tııtanbul mınt.aka&ı reisi Hakki JTank Us ve 

gıuetcdlerdm bir gnıp 

1 lstaııbaı. ıo (A.A.) - Bu· ' yaban<:ı kelimeleri atmak ve ke.r-
giln lataııbuı Basın Birliği nıer- şrlığl bulunnuyan yabancı kelime. 
kezinde Ankara ve ls•anbul ga.ze- le'rin hiç değilf!e tasrif ~~killerini 
tecilerl, Ana<lolu ajanmm .Ankara türkçelC\ştirmck. Mesela (teŞdid) 
ve lstanbul mümessilleri nrasındn yerine (şiddetlencürınek> (takvi · 
hir toplantı yapılmıştır. ye) yerine (kuvvetlendirmek) • 

Dilim'zi tilrkçeleştinnek cmt>Un· ~ - Ht-r muharrir yeni tUrlı:çe 
de birleten bUtUn muharrirler bu kelime bulmak ve kullanmakta ser 
gayeye ,·armak it}in aşağıdaki nı: besttir. Fakat disiplin temini f. 
nokta Uzcrinde anla.BZnt§lardır. <:.in muharrirlerce bulunan ve kul 

1-Dilden mümkiln ~ kadar (Devcunı Sa. 2 Bü. 5 IU) 

anıa.marnazlığa gelen bir bUyilk kalabalı!> ... 
bu kalabalığn şöyle b!.r göz gezdirelim: htüa 1939 dadırlar. yarma ak

lamak, bu olınazsa bol bol \'c peşin peııın a'tm'a. değ'işmck pek kolay olan 
maddeler, dUşUnce . .z, lıesab 1Z bir israfm dlşleri arasındadır. bir lldı

hat zıırureuntn dışınd:ı, sanld tJrklyedıı bir fevk!llıl.dc hal Utuı eden hllkllin· 
ıere mUvazt gıdecek bir tasarruf tedbiri yok. yarın da bunu vaktinde nı. 
mamı§ olduğumuz iı;in biz..e dö\ ü:ı.mek d~esin? 

dünkü gazeteler ckmeğı bnyatıııyıb da ea.tmak lçln incelemeler yapıldı. 
ğmdnn bahsediyordu. neyi ineeılyorlar? 

ihtımııı. lk! gUnllık ıhtlyacı bir gUnd nasıl ka?'§ılayacağıZ diye ... yokaa 
artık sağır sultan işltmişdir ki to.7.e, yuınuşak ekmeğin istlhlft.ld, bayatm. 
dan daha çoğa maloluyor. yoltaa bUtUn bunlar, bu.zerde bir ordu UlrlU !h. 
timallere knr§ı sefer pltınları hazırlattığı gibi harb zaınanlarmda taaarruf 
plc..nları da hazırlanmış olmalıydı. 

yıırm ba§lıyacak tasarruf haftwımm bize vereceği tek §ıar elbette ea. 
kısı gıb1 bol bol ye? emri olmıya.cak. nUCus başına bir zeytin tanesi tasar. 
rufu bizim hiçbir derdimize ı.!llva olmnsn bile elınde altını ile yiyecek 4. 
lcne.n bedbaht do!t \'C kOm§ulara damlalardan göl olmuş bir tnaanuk yar. 
dımı te§kil eder. 

sahnlye her~ yeni bir muharlb çıkıyor; bu kanlı komerln eu.....aa 
hava~ıı Ue sarsılan şu demleri artık perdenin kap:ınııı takib edecekdlr de
mek bir teselli değil, bir hakikat da olsa yapılacak ,ey fe('di ~ bmı 
mamak olmalıdır. 
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• er 
an aya 

M• 1 
arp Mıınllla, 10 (A.A.) - Japon1-nn 

Et!~~1'.d::.'di;~r~a,- Devletçe !apılan sc lamala:- :a~!~~~if ;i 
Ne Amerika dan ucret almaca Almanyayı_ tı:rke c1a .. eı • nce 

da usy 
Japon_ a ile 

lı r e girecek 
Londm, 10 (A. A.) - ·eni 

ct'ıri Vqin{rtons. vanru.-:;tır. 

~m J \[>OD} nyn harp ilin 
l'Dck hususunda gösterdiği le 
Mü., Amcriknnın yakında Al'" 

, y harp llln etmesi Slll'etilc 
?l"tr.dan kııldıtıl .. c:ı.ktır. 

Çnn; - 'ing, 10 (A. .) - Çin 
h'3.rl::n. e nar.n M. Kotaşi, salı gil. 

akşamı lxısrn topliuttısmda iki 
ilin oku.ml:9tur. Bu vesikalar. 

r.inin. Jnpon}ayn, Almanyny:ı. ve 
ftnly:ıya harp Win ettiğini bildir. 
mektedir. 

B:nnci v • ad:ı Japonlarm ma.. 
zld.e, Çine kar§t ynptikhn tcca • 
v ·ler hul!s edildikten smım, 

• Jııpo:ıyanm, Çln dostu olıı..n 
lili:rlŞk Amcrtın ile Bfiyük Brl -
t&nyay ~ı haince bir hUcumda 
bulun~ söylenmektedir. Bu ve. 
af a fle, Çin hükümcti. Japonynyn 
rcsıcnen Mrp llim etmektedir. 

.tkmci vceilmda, Çin hUkümeti, 
bir tııraft:.n Çin, diğer terv.fta.n 
~uıya ve İtalya arnsmdıı, o1ı 

sıvıt 24 ten ltilxıreıı harp 
ali mevcut olduf;'UnU bej•nn et. 

• ç * 

t..uçon vo .f.1anillaya yaptığı hııva ta
arruzu, Mindıuıa.o ndıuundn Davaoya 
kadar UZD.tılmlfUr. Hava ııkmı ııy ı • 
rığında saat ikiye doğru ynpıımııtır. 

Manll ccnul>unda Clark Field ha.va 
meydıını hanra uğTGJnI§tir. 
İba vo Touguero bdmbalanmı.ı ve 

MantlJıı. cenubunda. y~ınlnr çıkml§ 
tır. 

Mtchobs • Flclds hıl\'ll mcydnnına 

taanıız eden ı.nyyareler ciddi zayiat 
verml§lcrdlr. 

Amerikan radyosu Mannıa hallan • 
d:ı.n 200.000 k!1'tnln civar dağlara ll 
Uo ettiklerini bildiriyor. 400.000 kl§l 
nın tahliyesi yapılr..ıaktadır. Amerikaıı 
h vıı zayto.tı l!p edUmeml§Ur. 

Rcs:n, mıı.kamlnr M.lndanao ve B.l
tı:ıng adaJanna yapt!dığı blldlrllen Uı. 
raç harckeUeri hakkında mUtalea yU 
iltr.ı~ttt.cn latlıılccıt etmlcJcrdir. 

Blr J pon vıyyarc gcmlslnl:ı ba • 
tmldll!'ma ıılt r.vııyct teyit edilme 

~-
Son 24 saı:ıt.te ~.000 .Japonyalmm 

tevkif c41ldlg1 &.'11!.\hlyetll bir kay 
ııaktan bildiriliyor. 

1.6.000 Jnv.ınyatınm tevl.dtlndcn son 
rn, polla, Davoda \'8ı:lyct<ı htıklnı oı

duğullu ooylcmlşUr • 
Ma.nlllıı.cb,. polis, takriben 49.000 

ıaponyahyı tevklf ctml§Ur. 
11 nlllA, 1 O ( .\ • ) - J ııpoıılnr do

ruınmanm ve hava ku\'V Uerinin ynr. 
dmıile, Luç;on adasını:. iki ihraç hare
ket! yapmağa muvaffak olmU§la.r • 
dır, 

Resmı mal mla.r, blr betfnc\ kol 
~~bckesi meydana çıkarm~ıırciır. 

Bunun \'&:ill'"•l ynlandıın hava tehU • 
k~ ııınreucrt vermek ve dU§Inıı.n tay 
ya.relerine ~ıu tşaret vererek askeri 
bedefil'rt göstermekti. 

Japon tayyarleri, Luçon adrımıa e 
ukm yapmı§lnrdır. Mtınfilayn bu gece 
Uk havn. akmJ yı:pılml§t.Ir. 

Singapur, 1n ( :\ • .\.) - RcmnI 
tebliğ: 

Kelantan kesiminde gli.n n 
geçmiştir. Almsn raporlara göre 
dUn, ge:ıiş bir bölgede 6iddetli çar. 
p:§mal:ı.r olın~tur. 

Parlı:.k bir surete ~ lat.a
la.nmız Kota.bahnmun. cenubunda 
}eniden toplaıımı:jlardlr. ma..-ıevi· 
yallan mfikemmcldir. 

Ksysplarmm ni.sbcten luıfift.ir. 

Diğer cihetten hududumuzn hiç 
'bir tmı.rruz vnlti olmamıf;tır. 

Keda.h kesiminde Pançaph bir 
motörlU birlik 7 düı;man trt.t.kmı 

Ne İngiltere " ...... ıo (V.... •b•••- ..,., mQess....ırclcn hfikllmotoe 1 r.ona.., ıi~!1.t - Beıfbı 
Jap On rununun dpen11_~-;:- Deolvı:ılen~ ~~:~ ~J!':" tanzbn edilecek tnrifcye göre her nı.dyosıU13 g8re, .Alınan ~m h&-

woı=a. ~ ~-- sene su ilcreU nlmaoaktır, Su Uc- yctı reisi, bugUn bMm toplan~ 
• d ı ·-'- n U ..:ıı-ı- retJeıinln •ftyın· h·de ..,..ı.ekenin is· emda bulunan Amerlkalı mubnbil"' 

hakkından 
nn en tLmac.- ere ere ~ wı. .... ~ _ 

kanun Jayiham meclis encümenle- letm<ı masraflan ve amortismanı lel'I memleketlerine dönmeğe ds .. 
rinde incelenmektedir. I.Ayiha e- göz önllnde tutulncaktır, Arnzl vet etmiııtlr. 

gelem'·yecektı•r sn.sıarma göre devletçe yapılacak vergisi venncltlc mü._kellef olanlar Bu todbirin, Birlcş{k A.merik9' 
sulamalarda ~ ~ebckeai içi.n- t.u fierethıi de ödeme.lele mUkPJlef dakl Almı:ı.n muhab1rlerinin tel" .. 
de kalan ve sahibi tarafmdan Is- olacaklr.rdır. Smal mllsselerin 8tı kif ve hn.ımedjhniş oldtltlan ~-

Tokyo, 10 ( A.A.) - Bumuri tcnlldiğinde su verilebilecek du- Ucret.i bu milesscseleri i§letenlcr- kındn gelen hı:ıberlcr neticesın.dt 
gazetesine göre Japon ordusunun nı.mdn bulanan :ırazklen ve sula- den nlmacclttır. Adı geçen arazi rılrnmı3 olduğunu Alman md,}-o61' 
~ baş~anla.rından San ' ma şebek~ içinde tesis edi~ ile s:naf müessescleıvlon su velil- f:O.ve etmektedir. 
Cisi Faka.saki §U beyanatta bu- ""e edile<ıe.k o1an ve mı ile iJ.jliyen m~ olsun olmasm he.r une su Uo- -----c...----
lunmuş: . . . J d veya mühim miktai'da 8U sarfeden rcti nlmncakttr. Bı'r Alman 

Japon milletim apon onan- -----------·-----
masının Pasifik bölgesini müda-
faa ve himaye edebileceğine kani 
olabilir. Japon bahriyesinin il
ham aldığı fey kendini gös~
cektir Ne ln~iliz ne de Amenkan 
donanması bu ruhun h:ıkkmdan 
gelemiyecektir. Japon bahriyesi
nin son seneler zarfında ta'bi tu
tulduğu çok sıkı talimepice fnsan 
kaybına mal olmuş ve acı tenkit
lere yo' açllll§ ise hu talim usul
lerinin verdiği netice §imdi mey
dandadır Bütün bu avantajlar
dan ba§lta J ıı.pon bahriyesinin 
müke:ınmcl bir bir başı \'Ordır. 
Amiral Yama. Moto Japon-Rus 
harbinde Japon donanma.sına ku
manda eden Amiral Togo kadar 
maharetlidir. 

Millet eclisi topla1 ısı 

apom Teb ı ı 

Ank·ara, 10 ( A.A.) - Büyük 
Millet :Meclisi bumin denizaltı su
baylarının zam ve tazminl.::ri 
hııkkındaki kanımda bazı ta
dilat icrasına ve Türkiye ile At- j 
manya arasındaki mübnde1e te-

r ovye Tabi ı 
( Ba.ştarafl 1 inci eayfada ) 

muhtemel bulunduğu bildir IUyor 
Rus bm;kumandanlrğm:n hUcUD".n 
get.m~. ilr..ere Almanlamı taktik 
haz:ırlrklo.raı da yaptıkları dcğieilt 
liktc.n istifa.de etmesi muhtemel 
dır. 

Londm. 10 (A. A.) - Sovyet 
ge e tebli~: 

9 nt.kllnun gunn, krtalaıı:mn: bil-
( B!l.§tarafı ı inci sayfada ) tün uphelerde dtlşmanla çarp 

mak i~ hareket etm41 o nn ln- mıt;Inrdir. 
giliz donanmasını kefjfetmiştir. Londı'a, ıo (A.A) - Moekov nıcı. 
Bu andan itilıaren bi~ deniz.. YOl!U tanı.tıudan ,.apılan husus! be)'ll
a1tılan hava kuvvctlerilc i§.bir- natta, Almanlar tanıtındnn Uk kCUıu 
liği ya.~ İngiliz filosunu ta- nun ba.!!langıcmdıı aımaıı ve Orel'ID 
k.)be koyulmuşlardır. §3.rkmdıı. bulunan Elet.a Rua kuvvet. 

10 ll.kkfuıun saat 11.30 da bir k.rt tarafmdaıı aunmı;Jtır. 
Japon denizaltısı İngiliz donan- lkl Almc.n blrlltt tıım m1y1c boz • 
ma.sını Ma.Jezyn yar~a.~mda gunn uğrntııaualardır. Alınan kayıb. 
Kuant.aıı açıklarımia keşfetmiş ları ölU ""' yaralı olm&k nzcrc l.2.000 
ve derlıal Japon tayyarC!eri ta- , k1§1dir. 
am.ıza. başlamışlardır. Moek~ ıt (A..AJ - Huınud blr 

Tokio. 10 ( A.A.) - ~ U- t.cbliğde, Rusların Lcnlngrad'rn afmaJ 
mumi karargihının teblığı: . J doğusunda Tıtn1n' de bir er ka • 

38 Japon tayynrcsi kaybedil- z:ıı.ııdıklan blldlrilıntıı.-tedtr. BovycUer, 
miştir, Hiç."oir Japon gemisi kay· ftrarlnnnr kotayla§tımuılt 1,1n orma

bed.ilmemi§tir. na gizlcnmeğe ~bb113 edmı rtcat ha.. 
Tokyo. 10 ( A,AJ - Japon Undek1 Almanlan taklb etmekte ve 

umumi karagUhtnln genel kurma- geçmektedirler. 
yı bugiln Japon ~ı~ g&- ----c:...----
m.ilerinin Hongkonk lımanı met-

dıyelerinin tanzimi hakkındaki 
onlaşmalarla bunlaro. bağlı pro
tokollann tasdikine ait layibala. 
rı mür.akere etmiştir. Meclis cu
ma günü toplann.ca.ktır. 

1 
(Ba.ştaraf& 1 inci ıahifr.do} 

. .aattca daha az bir zarruı.n gcçtıet be. 

.u-Wmektedl r. 
Londrn, 10 (A.A.) - SalAhlycW bir 

.uıyıınktan bll<brlllyor: 
Slngapu,dan &lman btr rnporda 

Prtnce O: \'ele3 ile Repulse :Mtı.luya. 
daki Japon hUcumunn it~ barcktU 
yaptıklan mrada br.tmldıklan blldlrtl• 
mektedir. 

iki geminin tayyu.reler tnrafınlan 

batırıldığı hakkmdakl 1':8Dlt Japon 
lebllğinde mevcut mııl!Unattnıı baii
ka, §imdiye kadtır hi~ t..ıı.!BUAt al.ma. 
UlBmllitlr. 

Lencırn, 10 (A.A.) - Deniz strnto
Jifli gizli tutulmakla bcrnbcr, Amert • 
ıca bahriycalnin hedefi Slngııpurd& 

İngiliz b3.llriyesllc blrlC§mck olsa ge 
rekUr. HarckAt:ı bu geni§ ve emin Us. 
ten idare eden mUttc!iklcr, Japoıı gc'" 
mllerlnl Siyam Mrfczlııdc bapsedebi 
ıccckler ve ı;imdl Japooyıı lçln belll 

Cü.SUSU 
lngilterede idam edildi 

Londra, 10 (A.A.) _,., 
Richter isimli bir Alman ~· 
susu bu sabah idam edihnit • 
tir. 

Ameri~ada tevkif edi .. 
len Almanlar 

"n.şington, 10 (A.A.) - Mttd~ 
deiumtımt Bldole Federal Anke 
l;llrosunun 2303 Alman, ltalyan 'it 
Jıı.pon!l mevkuf bulundurdcğunıı 
bildi~. 

---~~---

Cep eıerde darııııs 
( lJ~tarafı l inci BQ.yf ada ) 

blldirmektc 1.&eler de bu, Romel'ln ıP .. 
vaffııklyct A.yarı oıamamqtır. 

Verilen haberlere g6rc Almazı ~ 
veUert, mUdataaya tıazır.ıanmak ~ 
yeni mcvzJlere çekilnıışlcrdlr. ı.ngtlif' 
ler bu bölgede hava ıaanıızıanna d'-' 
ha tazın ehemmiyet. vermektedlrl~ 
Geni çölde hava kqltleri ve bafPl I' 
daha l;ı.1 neti~ vermektedir. ı.ngi1 el) 

Akdeniz fllo.ru Japon barb1!1fJ raP r 
AltdcnlZ kuvvcUerlnl, her hangi ııl 
imdsd lmUnı vermemek Jçln çcıuoe • 
mi~t1r. 

l"MUlk h:ı.rbl: 

• çcvlmtlş ve tahrip et.mİfitir. 
halinde Saint-Monncc ismindeki 
İnciliz karakol gemisini batırdık Birmanya 

lı mUteadctlt maddelerin 9llııkay -
naklan olan HJndlçlnl v Tayland ili> 

Japonya arasmdakl muvaulayı kM • 
mek üzere tıarckAt, pek mıılt\m olan 
bUyWt yola kadar derece derece ge 
nl.§letcbUcccklerdlr. Jnponlnrın, bu 
nn ne bahaema olun::ı olsun meydan 
vcrmemcıerı la.ztmdlr ve Slngapura 
acnizden hücum etmek linkAnı oınıa • 
aıı:uıa göre, Japon orclusllo Amerika 
bahriyesi arasmda Smgnpura UltGnce 
varmak iQin ~ ynnş vardır. Taylan. 
dm ko.yıbı, büabiltün allrprtz tc§kll et 
memekle beraber, ciddidir. 

Gelen b:ıtKırler, Japon harbinin ~ 
§iddcUl olduğunu teyid etmektedit' 
lkl lngiliz :ırhlısmm batınlm~ 
gün için telMisi güç battA d 
bir zarardır. 35 buı tonluk Prcnl 
Valcs zırhlısı SO mil sllratll vo ıo ~ 
aô 35.5 luk toplan olan en mo4• 
l.11r gemi idi, Henüz teyid cdllıııer
bir habere görcı Corç V ı;emts1 de :; 
bnlmışt.Ir. Jııponlarm adolanı. y&P tJf 
lan turru:ı: \'c ihraçlar ~dllik r-' 
ncUce vcrml§ değildir, barb iki ~ 
anvmıch devam ctmekteıır. Fakat J"' 
ponyn bu a.d:ılan ınuı cdobillr. O ~ 
dlrdc vaziyet deniz ku\...:tlcri ~ 
AUas Okyamırunda bir k--~ 
bi halln1 els.c.ak, daha. !4zla U31~ 
fnallyc:U gClrül1?cektir. ~ 

1 , 10 (.R&1470 saat 'l,W ) -
le,UC Amer!k cmnhurrciat· Ruz:• 

•t dlln ak§am radyoda Aınt'rlkalr • 
nnı. hitaben bir nutuk Irat ederek de. 

Ur ki: 
- J&pon;r&llın k pece yaptığı 

km taamı.m, be)'Zltlı;illel &blAlt kal • 
~..gmı gösterir e.rı m!llılnı emueıu. 
den bktdlr. önlW!WSek1 bUyUk vaz.! • 

Y1 ya11u..az&o evvel keııdlml:ı:i ha. 
~&ta kaptırmıuı.alıyız:.. 

Daicıa §UDU oklmuzd tııt.m!ı.lıyız 

k1 Almruıya Ue t~ya btlrp U!n et • 
1f olduklar, h:ılıJe kcndil_'1ııl t:ı-

... ımıo tı.o.lJ ~to tc!Akld ediyorlar. Al. 
mıınya. v.ıtUn garp maıf ktırem CUD» 

bmiycUerint kcncHıılno dllfm.an telAk
~ ediyor. Amutkn bu meydruı oım

yı kabul ecUyor. 
lıfihver devletleri ~ mesaikrl-
o kadar ince h p ~· \erd1r k&. 
t:nn kJta ve Ok71lır..:ılıı. tü ee • 

llddedlJOrbr. MQc:a.dclc tm ve uzun 
«&bilir. Ona re b&zulazı.malıyız. 
iıst.lh.aaltıtnnızı 2 hatta ' mısu nrttm:.• 

!tıs. Gece gündUz ~lıyn:. İ8 -
tnnızdan yalnu: biz detil, n • 

cttcre ve Japonlara kar t harp eden 
1'11Uln milleUer lntl'lde tmelldl.r. 

Bunun lçln 7 gtlntllk çalşnıı halta. 
.uıı ta.bul ctrn 11 ve nn;ı.1 lt' atı • 
mıu arttmnAbyu;. Zahirclcrlro1z çok. 

, hem blı:lm ham de hllr mlllcUer'i:ı 
~Uya.ı;larma kifayet eder. 

'l'ekmr :!erim k1 An:eriluı, tam ve 
bı:i bir s;:l.! rtıen ~ blr ~y !~bul 
edem z. Jı.po::ı tohltkc.stııı berlarat' c.. 

ğl2:. kl!.t Onya}'ı HiUer il"' MU-
IOllnlden kurt.annusak bu ı-·l\fi d ~ 

Kuantnn1.a vazisetiıııiz.c:re hiç bir 
deği§iklik yoktur ve mcvzllerim!.z 
cS:i halini muhafaza. etmektedir. 

Dfie!nmım zehirli gıız lrull:ındığı
na.. dair verilen haber ruıılsI7.dir. 

Si pnr, 1 O (A.A.) - Re3ni
dir: 

İngiliz latohn Siyam lftılcz-
ya bu:hKlu üzcrbıde kAin Katdn
riyi talıliye ct.m Ier ve bu gehrln 
cenubun<lı te.knır topl:mm lardır. 

.Ja.ponbrm bcmbardnna.ııları 
ı Dl, 10 (A.A.) - Jı:ıpon bom 

1xı.rd:mnn ta.yyarelerl Vilyo.nı Mc. 
Kinley ltalesinin Nioluiliı tayyare · 
meydanı ve Niel<!on hava limanı 
etrafında. fanliyett.e bulunmuRla.r
dır. 

ıa::iru bildlımektedir. 
JAPON TAYYARE GEM1Sl • yolu 

BATIR.IL.~l Japonlar tarafından kesildi 
']'o~. 10 ( A.AJ• - lmpara-

torluk nmumf k.tUıırg8lurun bah
rİ}'-1 dairesi bir Japon tayyare ge
misinin batırıldığına dair Roos
velt tarafından yapılan beyanatı 
resmen tekzip etmi..,Ur. BUtUn 
. Japon tayyare gemilerinin bliyük 
Okyanosda vazifolerlnc bütün e
nerjilerile devam ettikleri beyan 
edilmektedir. 
K1NG GEORGE V Ml BATrI? 

Tokyo, 10 ( A. A.! - 8tcfnnf: 
Bahriye nC7.aretinm resmi Çır 

tebliğindo kaydedildiğine göre, 
Japon bombardıman ta)'Y2J'Cleri 
tarafınJan Şarki Asya İngiliz 

ViJ!. 10 (A.A.) - Son alman !uı• 
bere göre Japotılar Bl.nwı.ıı7a yolu. 
nu ~Cl'dlr. 

Macellan boğazı tak
sim edildi 

ttago, JO (A.A.) - Hariciye nn.. 
zırlığl blldlıiyor: 

Şlll ve Arjantin, .AUııntlklc Pasi!ilt 
arasmda IS(lrbest muvo.ım.tnlan idame 
etmek Ozere .Magellıın boğazuu mll§" 
tereltcn tahkime kar:ır vermt9lcrdlr • 
rakmdıl, bu husuııtıı btr anlngmn !m • 
z:ı. edU.,cektlr. 

Amerika Hari~iye 
Nazırlan toplanıyor 

Alewıl ndaıan cJvarmdn Japon harp 
ge.9Jl.iler1 görUndQğtı.ne d:ı.lr olan haber, 
l{a.nn.dnyı tehdlddcn ztya.d~. Uzn~:ır. 
ka Amerlkn talmyc kuvwUcrı gel • 
meslnc manl oımağa matuf yeni blr 
Jnpon t:cJCbbüsU hissi vermektedir • 

Sea.ttlc 10 (A.A.) - Port.!nnd • O. 
rcgcm • dan hareket eden filolar, 
blldcn GOO mUe 1'9.dıı.r cı.çılnralt Jnpon 
tayyare ve denizaltı gemilerini ar~

t.ırmaktadlr. 100 mflllk çevre ıı;Indckl 
bUUln rndyo istasyonlsn, tc\'ldt filo 
ııtn t:aşkumnndnnı gcnenl Cariyle 
tarafmdan crored!lcn sUkOtu muhafn• 
za etmek Uzcrc tıtllm:ıt nlmtŞinrdır. 

General dcml~tlr lıl: 
Vazıyctto hiçbir dE:g1 lldfk yokt.ur. 

V . rlon, 10 (A.:\.) - Haıbi- donanmasının külli kısmı üzerine 
~ c nezareti Lımm acl:ı.smm gnrp Maler..yanm §ark hillcri. açıpn· 
sahiline J.:ı.ponln.r ta.ra.fmd:m ~ da yapılan bir taamızneticesınde Ys~nstoo, 10 (A.A,) - Kor- cııttur. 
pılıın taaITUZU Ame-runn k!l.?'a ,.e King Goorge V zıriılrsı 'bUyük bir del Hal Panam.eriltnn devleUcrin Şkllm eöndlirme tedbiri 

Blr bava bllcumu Jmlt~ı dalma ıncv. 

deniz kuvveti-' tarafmd n """" ihtimalle batmıştır. Bu yem mu- lul'rf:ciyc ııa.zrriarmm RiyodöJ"ııncy- •• _ 
.... o~ akkı da fassal edeccl: ...... 

püskfirUUdllğilnU bi1dirm.ekt~. vaff akiyet h • n :rnu roda. kln~unun birinci hafta- Bir Knmda 1 o.n-cU babn!dı 
M ··=- nı.por baklenmektedir. mnch tDııla:ıacınğmı 86ylemi~. 0 :ını ... yn ta rnız Tok:yo, ıO (A.A.) _ ~bine oıta\-a, ı (A.A) - Bahriye n:LZJn 

• :\f.anlli, 10 CA.A.) - na çar- s-. ... -trw b!r gemi kıı!ilcslı:ıc ?"('fakat etmekte 
b · u ö"-ı-~ J bugün öğleden sonra U<'9"~1n Sanfransı·sı~'dn hava 

am a gun s cuen 60Jl?'a n.pon rivnseti altında fevlral&.de bir iç- ""' oıo.n Vln~ovcr Kanada. Jtorv~Unin 
bombardmıan tayys.relcrl ilci ~s tima aktcderek mühim diploma- tehlikesi bir ç:ı.rpı§ma netıcesindo battığını bll. 
:Mımdc Mııtrilayn ve şehrln d:ıJ dlm1JDur. 

n.Jı ı · 4,,,,___ .._,, 1 -~·- tik meseleler hakkında. k:ırar ver- ~' 10 (A.A.) - Du 
mnh c cnne ........ .-u;u Cı..uw em... Alman tayyareleri de y Ingt-On, ıo (A.A.) _ Harbi· miştir. &lh:Mı oo:ı:t 2,25 de Sanfrans.E1todıı h 
ye nezaretinin ilk resmi tebliğin- HükQmet t&ra.fından verilen ha.va tdılilr~ Şırcti vcıilmJ~. ücum e'ı:miş? 
cie Ja ... kıta•lll'1nın IJ:tron adası- karann yarın eabah. ~ilooe- :M.dıaI1t radyo fstaeyomı cumnuş- \·~ıngton, ıo (A.A.) - ıt6ytu a• 
mn g".U'bmdtt kn.myn çt'lttıkbn ve ği zan olunmakta.dır. tıtr. A.1ir.ın yanm. eaat davam et- jnnm Pc:ırlo Harbur l1sstloo yapılan 
rr"T1 pü::rurtüldilkleli bi1dfrilm.ck. Mnni11"' ıo (A,.A.) - ReemeD bıll- rnifıUr. Japon akınına AJmıuı pll:>tlannm lf 

d rlliYOr: t.trak etmL, otma.lıın mubtem ı buluıı.. ~:vdc-hli, 10 (A •• ) - Hind Lıu90n ad~ ~mallndc Japonla- [ 1 duğUnUD Anıerikan k~ ııza1a 
dona'lm~ m('TI!ru'p bir muavin nn §lddc.tll bir hQcum gcçm olduk- Ne demem eH ? rmdaD bıızı1arı tuafmdıuı t'JÖY!endl#'-
ı;'e?n"nbt bfr kazıı neti°'" · d'" m.t- larmx ı;&+.eren nıo.mcuer vardır. Bu --------------' ot b:ıbcr vermektedir. 

dcvnm 

• bi di bllcum. denız Te havıı kı.ITreUerlnln Gamalı s.-- ı--u bl Blltlliı dllnya h rp h tn " lr. B:z tJgr 1 "rilmektedir. ygrdnn '"• l·ara Jnrnıetleri taratın ~ dUsı top]anm: di· .......,. ..,....., 
yıkıcı ~ğL, yapıc yız: • E Jgu. uıı ka .. - --o-- · &!eştirme l'e m.illileştinne yaroler ı;'Ör1lnd~ e6ylcniy0t'. 

tay 

nmıı:.c caaUc.rtnc!c be,erıy t aner..ıntn Po~tn idaresi yardım dan yapılmaktadır. yolUDda kc.n4llc'ıine ~ ödevle-
-.'P9'lt.ztmıe beratıcrd r. .. ndığ1 33JAPON TAYYARESİ DÜŞTO Ji ~- Bu ~ ay ndlan 

Bunda,,·ıstını"a Ru~ :t Pft.8ifllf o Tokyo, JO (AA.) - Dcnl:ı: umunrt da. koDUIDnanm w ~usu oldu. 
ıwıu naı-/d kcrl w:!yd.e nal:'Ji kc. nkara, 10 (VaJ.:it Mu1uzbirin. ka~m t.cbllgt: Bilinci da"\-a.: Yılm ymda. iüin-
{!Jn c~ r<f d m~tır k\= den) - P-OBta Tr.lı.mı:r Ye '.relr-fon !S Japon trıyynrem kaybed! m41ttr. ci kelimooUe b' ır bir ad b\ılun-

Ha\"afdc- oğlr bir darbe yedik. idarei birfütir.me ve Yardım san- Hiçbir Japon gemi.si Jtaybcdtımeml§tir durmamak. 
ı,:, tpUı, ta.orruztara lıcckt olduğu hal- dığı haM.ındn.l<i biyihameclis ruz- •.rot·yo, ıo (A.A.) - Japon lmp:ıra- Yeni tekitfıeı.dm Nl"i bir ay, 

1ııactıe r.ıu'rvt'm t ediyor. Gt:am, namesine al;ruruşbr. torluk umumı kararsfUır d ntz oubcırt ıı.;. ny, Uç as .•• Ve Meldler de bay. 
1to Vt'I ıe.g..- ndaları:ıdan emen bildiriyor: le ..• Refik Halit (Ön ay)0 dt"Jllck 

er l:cr#.ııktlr. Fakat bu üç ileri Sahipli bataklıklar Japo:ı ~nlı: tayyar lcrl. dün bah taraflrsıdtr. ~. bu siltunfa.rd:ı bi'r 
- L~"al ed'Jd" ini 1.ş':tm~~ h.J· ı .1n.' (llO. J() (V"akit Jlf.uJıabirin· Flhpln adalnnndq.ki Niciıolıı ban üs- .kaç defe. l'nZ.'dık ki ytiın ilk ayı 

zırtanma' r de ı) - B tnkhklnrın kurutul- ~Une hilcunı ctm~crdir. •ra)-roreler, ikinci il<' l::un.a.."Mlxrur. Bu~ 
Rll2Vcıt, Am r karun arnı ı u . m:ısı n('tiC', ind" l'k.il b"Jir bir t;A~kO)'?nn topçıısunun uld itli nt~i • adr da i!k ay öltnnlriitr. Bır.incikii ... 

Dll m'zl çele • 
tirmek için 

( BQJJtaraft 1 inci Bay/ada ) 
Janılan Y~i keliırıclel' halim birli.. 
ği merkez hcl·etlııdc bil' dil komi
tesi tarafından to~ ve her 
15 gilnde billtcnlerle bütiln gaze. 
telerle birlik ~ yoll:ıhncak -
br. Ayrıca rad~o sjnno l ve gaze
teler vnsıtı:ı.s2yle bu kelimeler hal -
kn ela bildirileceAUr. 

Japon h:ırb.ııln eıı mllhtm ha 
8lrmanyn yolunun kn.patılmı§ o~ 
dır. MalQm olduğu Uuırc A.ıneril"' 
Çine bu yoıde.n yardımını yapına~ 
idl Jnpoı:ıya. bu yolla Çlno yapılts" 
yardım irukinlannı dıı. kapnyac&i' O. 
ki bunun hnrb üzerindeki tesiri Ol 
hlrn olabllir. U 

e ıııı 
( Baştarafı 1 inci sayfada !.t,,ı 

gölU flDl<ı.l.n.:1 de d!lşman Ul. 
vcrd!rnmıour. , 

Afrilta 51mallnde §lddctll muııare 
belere devnm edilmektedir. 
Alınan Stukalnn ne İtalyan ta..~ 

rciert dU~ ı:ııotorlr.o kuvvetlW"'" 
v İngiliz tayyare ka~ı koyma .,. .. 
taryn mcvzUertnl muva!aklyetkı ~ 
bnlıımışlıırl!rr. 

Alınan avcı bıy)'8rolerl To~ 
n..flf• 

ynkımnd:ı 5 dll§man tayyaroel dur 
mtıaıordir. 

Bitler 
( Baştcırafı 1inci8ayfada ) ti' 

muhabiri Hitlcrfn baz ıAlma.n _ı. 
callyle ve blllıaasa Rayş~ ~ 
ma:reşal Gö:ing ile görU!Juıgv>" 

b ldirmektedir. ıı 
Aynı muhabir Alman resmi P 

fillerlnde ur.ak şarkta hıki§Bf ~ 
vaziyet lınkk:nda Almanyanm ne: 
tai namnna dair hcnllz beyanat. 
bulunulmadığmı bildirmcktedlt. 

•• BUkr • 10 (A.A.) - Rndot .. lf' 
ja.n.ımun Berlbı muhabirini.D """ 
tclgraına gfu-c, RtlY»tag ~ 
için fçtimaa. da.vet ~~,ur.~~ 
rer bu mU.nasebetle ~ _ 
yeni ihtllA.f ~ ha.ttı Jl.B'' 
rcketbıi bildaece!rtir. Umund -" 
rette %8.tlnedild:fSine göre bo ~ 
t5 hareeatt earih YC tıçın ~ df 

guıı olacaktır. ~ 
~--~~~-----------
Eşreften seçmeler ı a ya lc:nd:ir arn".ıı gcçm~ oltı.n 1 . le t. \ .n <>ah ·pli arnı.iden bu a· n~ r ll-nıcn. hangaı'ları t.ahrlbo~ mu\'tlf mımır- hlıin"iteminin mrincllcıi 

~ıı n h:ı.rrt:ı.r.mak t o iyi ı u • 1 ~ ~ lnınılulm:ısınd;:n oonrn. Calt olnıuşınr 'c iki bUyı1k yııngın çı. zaten faüa. Srfo.tım: • fat olduğu 
' . 'ir ff". "'k d ... ğ rin yn.n.sı b:r k.-ınnı~ttıl'drr. gibi l:ılriJ1ci demf.'Yloce de hir.bu..i 
d0 fa• ~ rnsıh:-us ol.m.ak Ü7m'C geri Bır Jııpaı:ı ~tısz, salı hı, ~yıltr. (fıcm) yr;n çok bit kan-

- tsuesaıatıınız. 'enış b.r " ~11~.. • anı · ea"itle alınocıl-t:n-. Feye· uanrna. kM~ l~ 000 tonluk bir h:ılyyetin nihayeti nıaJl:3.Sr ve~ 

3 -- MclrteplC' h ) at ıul!Sında 
<ili aynlıj;'IIU önleme.~ Jçlıı ga.T.etc
ler mektep kitaplı.rı:ıda:kl t.crlmla
rl ~~'hr. 

ld ... -
~rnııı.sı ~ -

J'>k M!!rlz :orv·.-~ 
iıiı19DI eft8..& ..... - 1111 ı::v ı.'ln 2 hnrh kabp ta devletçe yn~ e~lfr na'·· ~ıil batın:ıııftır. bôte (ııancl~n) futtnn görülür. 

pı~l'n •c-1' hat !'.Onunda kulhıntltr l3lr ilaırp geınl!i, p:o~rt.e#i '.Böylece :ınese~ biter. Bunun ~in 
hal~ :?Ptirilen toprak için sahibin- ~ Honglbmg açı~4a 6000 ton" • nun d 11\zır. değil: \"c'ldJJerin 
C:ı..n ('"\'C•l:i dörtte biri. l?' • ·de lnk ıı1Wılı bir tngWc ~ar~t S:Mdsinl J nJk{d Ueı.nc <'mrctme · bunun 
t:ıl,sitle ·ılmacakbr. ~ J'Ü ilmesi için Jtin mu tL·rniruı:t.br. 

Bil 8 ~ Ustünde rcY!eıi bir 
leScn mUlı.1hirl& ~ ba"Tliği 
vasıta~! 1e dil inktl.i.bına "\"eni ve 
sıcak bir hamle '~ı en Milli Şefimi 
z~ fiükmn ve snvgılarmm aunttl -

crneı:'ind<ı btılunmt11'la.l'dtr. , 

..-...~, ,._ ...... 
-- 4 • ..,..,. 



ll . :: - .:: .:.ı \.\~il 

~'' ~ ~ oo a oo oo&~-~ ınJ lb J~ ~ ~:J: 
as fik harbinin ~· 

afoası Maarif vekili Ek •ne~ fırırııarda S.mh, güneşsiz, aoğ .. k hl• ... 

., ..... ta h .... - ~-•lrcnJlledc s tıımı acak balı.. Saa.t l•. yi kırk geçe kuıırü· 
~.. ~... .,coa h • • d '1 den kallia.n bir llııllç • \"npuruno 
salda pas:fikde, mercau ,.e ş e r l m l z e lcrf. d 

\:;~~ .. '::~: :a~: • la~~ e:ı;::~ık:~i~:o~~~r:: ~~~ !~~~!: knd:ırc:::; 
• b• kmdaki haberler doğru c!eğildır. yer Wı:l.rın t: ·Im1 el.olu. fi.rşl,ln bir boğ~uyor. Rektör Ankaraya gitti - Edebiyat fakültesı r Elun h-lcrın· i iyı' <'ıkarmrvan ri.azı;ir eiilyor. Wl.ğrth:ı.na tepcl~ 

Jıa.berlerdc Japon ku\'Vct. • d. O • • k d · ··~,J 
bir nndan Taylıınd'dan nası tamır e ılecek - nıversıte a rosuna yenı Sirkeci semtindeki bir fmna yıl- rinden, Unl;:apanmibn topurnlt, lıu. 

1'ııilan ·Malczyıulan harel<et ' profesörler alınacak-Fakir talebe tesbit ediliyor dırım cezası verilmiş, bir frnnm lanr.k Hali!: sur~ .. .., Us Unde bilene 
den ı ini ı ı · da çalışma vaziyeti bozuk ~;örül- bil ... c gelen bu ıfu:glrda ınet Nr 

. iz ,.~ ita~ Us er e c Maarif Yckili Ha.san Ali Yücel profe.sörlerle. Ankara Dil. Tarih, mti6 olduğuAdan no!reanlartnı hal ı-u. 
elt ıstcdıklerı anla..~lıycr. dün sn.balı Aııko.radan şehrimize Coğrafya fakUltesine verilecek p- tamn.mlayıncaya ka.:• r onun u- . YUrüyccel; mcyda:- o !'n"' ıJ;'t 1 in, 

a.JUn e~cy :ıt31Jlandır ha· gelmiştir. Vekil bir mildiet isti- rof~rlcrln yerine olo..ca.'ı:tır. nunu baş~ta bir fn-ın işleyecektir. oldni;"1lınm verde t pine tq ine 
..... yaptıgı bn baskının he· I rahat ettikten sonra, F..debiyat Aynı zamanda profesör, do- Ekmek sa.t•aı .ı ... i cie do.ı:..·dan ~mm::.~ çalışı)orırı. :Ne ise, va. 
-.uır! Fakültesine ğidf>..r"k fakfilt.e de· çentlerin maıışlan üzerinde de """ ~ ;.;ı.ı: .. Ukt\i. &l snhn 
'l_dettJ .. ba~mdan müt<tlea kanile g\>rüt--ına.5~ür. değ.l.~eler yap·lacaktır. Bir kı- ~~~~a~~!~~= olan j ~~Bfr: daha st··~~ d~.ellms~ 
h'ıUmkuncliır. . • j Edebiyat fakültesinin ha.len SL'll doçentlerin profesörliiğe ge- • gemiden öJı.!fllae:>~ı bir ins;ı.u l;aia.-

~iş harlta ve p!An üzenn· !:alısmakta olduğu yerln yıkılmak tirilmeleri mevzuu br..'b.istir. ro-------------ıı babf.t tnı ıyor. Belli Jd her lskele--
zde ~e kAradA harekete Uzsre olduğu görüldüğünden fa- Terim Roıulsyonunun Çah!PJlalan J

1 
K 11 A H A B f i( L f R f dmcfr.i tif, bir kat daha cer.dc1'nle5· 

etmıstır. 1 külte iç;n yeni bir bina aranmıs- Üniversite terim komisyonun . ~ 
'~aleyh. mcsdeyi artık 11- tır. Bu Junan binalar 8J1!!'ıJnoa hazırla.mı~ olduğu biyolojik te- * Adanada hurde.v:?tçihk yapan f Dlı' ~ dos.. e llemdertJe bir. 
'<lnn dcnı.ı ,.e l..ara haı-c', t ASkeri T 'b oh"Ulu du vardır. ·Bu rimlerin kullanılması kararlaştı- c:erlf o""lu Hn:k:kt .Km:ıy mUştenıe- tikte a;-t..--mtıya. Ja;pıblrak nplll'a 
~ tr.!.ip etmek l!~Jmdır. okul bu~iinldi edebiy'1t fakülte-- rılm-ştır. Komisyon bu haftadan ~e ~ vermemiş ihbar ııo- doğru sil illdt?'!'ldik. Arka k~ 

l'tesı sab~mdaııberı b:ı5- : sine naklcdileı-e!\ trb okulu bi~- itibaren ooirafya crimlerine baş- nunda __ ;;..._
4
.....,A• 1461 adet ip- 1 y;ı. girdl'ı<.. Yerleri bizden 'Dce gi-

'&kerf faaliyet. il~ mCJ'hale· sna da edebiyat fakültcsinın layacakrr. UMıoti.,__.__ 1 kap tardı. A ca.k en 
1lnl'af için de bır fuıler. mese-- j getırilmesi düşünülmüştür. Fakir Talebeye Yardım 1ik makarası bulunmufi, k~ acl.. ren el' mı n ar-
,a~h ruUt.:ılea edllehlhr. • Fakat buna oonrada.n ya- Üniversiede okuyan fakir ta.le- llyeye ~. bela __ bir <aç baS3ma~ lnlleu ktiy· 
111~1 m. erhnlc .Japonya 1ç\n pılan tetkikler neticesinde im- beye yarduna k .. ....,, .. verilmiştir. • Adana.da Tarsııs kapısı clva- tu ko~ ~tu.racak bır &\-uçluk,._ 
k d ni d Usl r1 .... cw rmda Toptancı Ali &a.a Gül teker nape- bols.bıklik. ~en ı ça\T eren e 1 kan göriile~. fakültenin btt· Her faktllteden 270 talebenin i- ~tilin suçuyla yaicalanank adu.. Yel'l~fr yer~~ yUzttmiizile 1rı:-eıt, foglltcrc ,.c ~meri· günltü binasın1a esaslı surette simlen te.<;bit edilecektir. Yar- yeye verilmiş, te~ eclilml§Ur. :J1ae dıp.rnun keskla ha\'880t1 duy-
b lıtponyayı te\Tefomı~ olruı tamirat yapılmasına karar veril- don görebilmek için Cseden pek • Romanya elçiliği ile bir an- dak. Bö7~ • kotUŞ°!"' , .. P~ 
·ra.kmamıılrtır. mic;t'r Tamirata Jerhal b<ışlana- iyi derece :ile gelmclt esas t;a.rtJ iwmıa aktedilt'~~ 

1 
tcşrlııisani da km eldeJUllJ!, ııerUık l>lisblltüa 

illin ~llhl~p farafJ:ı,r i~D 0: ~{tır: kOJlntUŞtur. H:A ar1mqb. lBa§mu kaJa M T 
""t:nnııyetı.ui sndece na:am 1 Üniversite profesörler kadrosu 0 1 ... ·nh.t;t lmt'h:ınlan 1941 tarihhıde mer'iyet mevki.in· 1 mı. ant 

ıa nm y.u de!t t~ olAll T'llı4l _ ııo.. kU'fllDiia bir Pfl'DCeftlllıı Mtk cldn-
~ • e nıUtalca etmek m - ilz"rlnde yeni deği~eler yapı- Liee!erın imtihan talimatnamo- men tlcaz'et ve tediye &nlapıa• ~a gördlbn. Allah f~n tam h .. 
~ılc11r. _ ln.caktır. Buna ait kanun 11yiha· sinin verimi etrafında vekllet n 2 ay daha umt.rlmJıpr. va aW.k ama.nctı. Kapamak ~le4 

l'nfm COl;'Ttlfi dunımu: m. 81 yalm:.da. hazırlanarak Meclise tetkikler r...,pmaktadrr. Olgunluk • :tzmiı'~ ne dört ..a.. enclk! re ~ yaauna.ld arkaÜ3: 
1 ~artınn, geoııortlk '~ı.ıyet. sevkcdil~ktir. imtihanlan yeni bir şekilde tan- .. 15-

3 

-- B::yhudc zahmet etme; pen
cere lnllt d-~ğil, cam larıkta. 

Dccil. 
"S:\bclı.,, m bu erken tısatincle 

de>stumun b:iylc blr tecrübe Nıhlbl 
olm::. mı y!l:lırgadım. 

- Ner~d"'n bJiyorsunf 
Dh·c sordum. Güldü: 
_: Y!Lha, bu c:ım on~ gtind ... 

berJ lınılıJ 
0.:--.-ı:.bıru \•erdi. 
V:ııpar., hallCTD hizmetine •. 

n~ \'c bu fıizmetJn lw.J?ılığma mu· 
ayycn pa.hs.lıu- blPJmi bir vasıta
dır. :Hu ı;!bJ '~ heı~esiıa 
ooııtiyet ~·c rahatla g-czmeterl ll
nm gelir. :?'\asıl oluyor da, bu kili 
ı -am. tte bir cam kmlcyor \'e OD 

be. ı;ün. yolcular, telılikeli hau 
corc)u:lan içinde bırakdıyOJ'? •• 
D ,::'1'u,,u buue. PJ&nomak elde dıe. 
ı;iL 

Kamarotlar, hlfa~iler ha eblll 
&Ü\'3J'İ.Ye tıöylemc:!Hcr, o da idare
ye bildlımed.i mf? Eğer bbabu 
ıoadcoo, küçük i6 sahiplerinde ise. 
meselenin acılığı o kadar mn yak
maz. F&bt pyet ru kırma oua 
lükf&yesindcn idsre WLl>erda.r old .. 
- ha!.ile, cı ~ gUıı buna güa 
yumdu ise. g rçekteA adamı ~ 
c\en çı1r:Lracak bir ihmal ~81Dcla.. 
rm demektir. Böyle bir ctireti, 
l!imsenln göz.e atamıur:uı 1'm 
gelir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 
lııtibarne. ~.ol< mlılılmaır. Ja- Yeni tayinler bilhassa, profe· zım edilecektir. Bugünkü flekiln Kemeraıtı ~a yanan bin&· 

lb paıııfıktckl m:ınz.aras.:nı sörllikten ayrılan ve mcl>us olan kaldırılması muhte...'lleldir. 1a.rda.n Nerinln meğuaıımm sa.çağı 
~a awur etmek m\lmlıiiu. uıe·zın ç5lar.tlf, caddedcJl geçen 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümen ReUli-
iinden: · 

l>en'zlerdcn &bluha edllmi~ nı; kadmJa, tıç ~~e daz altm· 

rda oturan bir Alnıaııya ı,, II a m ' t Da a s 1 da kalnuftır. tkiainln )'aralan ... baı;laclığı zaman Ahnıuıya j e v ğırdır. 
ı - MüJldyet1 vııı,.ı huUlll ldarelllne att Şeytunatar maban.bsdelıl 

postabane bl.nnaı uı.aıı zarf uauUle eıı.tqa ~k~. 

lıt. ab1nka battı içinde idly· ' • • §imdiıye batar 14 ~nı., 90-
)'en.i ba.rp bıı~l&rken de a· yu tahlil edilnılt, bunla.ruı hcpel-

2 - MWaaıılmea bedel 7lnn1 b1D lira olu.p ilk teminat 1500 Wn 1M1J1ı1 
llr&dır. 

~lrta .Japonya aynı ~lde Hamlet tcm.ııüinden çıkan kar· smı eordu. Peyami Safa: • nin nomıal olduğu ~lm.IJtır. 
. \'e merlkan a.bluJm hattı- aıliklı hıUarct davalarmn diln - H- il,.. zat da memleket fllt. Diğer eula.nn da tahliline &ftm 

a - lJıale on :)'edi Birlndklmın 941 Çarpmb& g1lııD aat an bu~ 
Til&,yot daim! encQme.n!nde yapılacaktır . 

•tı·' 1 " ••• " _,:ut-et-+-..>t-. 
\{edir. mbah saa.t 11 de, B i r i n c i nyatuıda mtimtaz mevkileri olan ~&=- .:.a..-a•.......:-=- L!:.m•· 

'i>hıita hattmm Jıı.ponrn.nm nsliye cem mahkemesince birin· ~iyetlerdir. Rapor verilince~ · -.- .,... ... "'~ au '" 
yaptı(,"1 politik, eltonomlk ci ağırceza mahkcmca"nin s&lonun. kadar itirazım yoktur. Ancak ra • ihtiya.c.-nı .karplaınak ibere e'Y'9 

' - tbele tarilWıdeıı ittbsren nllıayet blr ııy lç1nde Qç b!n altı ytlz c.... 
1'9dJ lira dok8aD doku kanıt bUBUlll idare namma Diyarbaktt mauyeaı.u. 
vıe geri kalan para da hul\US idareye bir defada !Sdenecektlr. 

~t aylardanberi tesirini yap· cia devam olundu. Adliyenin knpw pords.n eonra ftiru ~ mah. velkl gUn gelen 12000 t.oa ltömllr
ır. Jııponya St> oıTiyon kilo. yine erken saatlerden it.ibaten fuzdur. Ba cihetin zapta geçımeeJ- den manda ıo~ ton deha k&n.Dr 
tlltır:ıbbal bir clcnl.ı snlln.sm dolınnğıı başlanı-.; ve polis kordonu n! rica ederim, dedi. )'alanda gcleoce'ktlr. 
.tket cclecek bir donanmaya kurulmuştu. İçeriye ancak, adli Cel!leddin Ezinenin vekili Esat . "' Bcya.zrt meydanmm mnhtelif 
t· Bu donanmGDJn kömür, yede l§i olanlarla salonun kifaye• Mahmut Kara.kurd da: 1 yerlerine ~ lronmasma karar 

& - thate tarihinden itlb&ren nnıayct bir ay zarfında bedel tamama 
llderunedlğl ve ferağ mcameıest aııcı taratmdzuı takip ipotek f.-k Ye tapu 
eened1 alınmadığı takdirde ihale bozulm~ sayılarak il~ teminat ir&d kayd 
TC 2~90 B!lyılı kanunun umumi tıUkUmler1 tatbik olunarak alıcı tarafmdaa 
bu hususta OO"kn bir hak letenilm11ecektlr. 

w.''~ gıda ham madde ihtiya.eı t: kadar dinleyici alm·yordu. - Şahsiyetlerine karet bir d.._ v~ilmiştir. s - DAıı UcreU ihale pulları ve tapu muamelesiM mııtenufk btıtmımı1 
masraf"'\r alıcıya altUr. ,~r. Geçen celsede m&hkeınt. mev. ycceğimiz yok. Ancak bll!hrrc fti.. • Y~ hviç.re ile ticaret 

b .. ~Un l\b1uka ltntb ~İn· zubahs malmlelerin herbaıuıi biri- raa hakkımuı mahfus olmak bere ve tedf,ye a:nlaşnuun miluir.-eled- '1 - Tekllf mektuptan arttırmaya açma s:ıatt:.ıdo:ı:ı bir eaat eVftllM 

n Jnponyadan tcdarı"k et- sinde. herhangi bir §ahsa k~ n:.pora intbar edJyonız, dedi. ne ~~a~ak-tv. _ 
kadar vn&yet d&1mJ enollmeD re.ı.ııstnce kabul edllecekttr. (10823) 

~liını Uu detoildir. Bunun için· !ıa.karct k~ti bulunup bulunmadı· DJ.ğer mazuunlarea cJılivuku,le • Zinc.ırll.kuyu mezıı.rlığmm tan.. 
.ilk hnmle<le hUy\lk merke7.· ;ı bakkmdn bir chllvukuf heyeti kar§J blr diyecekleri olmadığım zimine ait plan. hazır~llml§ttr. :&u. 
.'fl 11terc ,·e Arnerlka hiıt.i· nin mUtaleasmı nlmağa karar ver sayledile.r raya b1r meruım yen, bir PfoR Ve 
bi tesis eden ü tere sahip mi.~tt Sıdd.:k ·Sami Peyami Safanm b!r de gMilhane yapilaca.kt:ı:r. 

\·e bu yerlerden tngn~r Saa~ tam 11 de taraflar salona tı3zlerine kareı: 
Cl':ikayı öl.Up atmak askeri al:ndııar. Mahkemeye yalnıı.: Tas . - Eğer. de<Fı, nLpordan eonra Vatandat! Hava Ku· 
lin heden olarak ort.n)a G•· viriPfkilr gazetesi sahibi Ziyad E" P,&ısnnıza hcl'ha.ngi bir söz aöyler. rumuna vereceği!' bir 

~~) 
' l'a3 land d:ın Singapur Uze- Lüzz'vn gelrncm~ti. Mahkeme yL. lGrsc biz §!mdJden çekil.mele bazı. kurban derisi göklerimi· 
~e adalara ynpJla11 taamn• ne r;is Cemll Gllzcy ve mllddehı- nz. ,,__ dı 

Çok şDkür cıktı 
lyıu şeJ,flde abluka hatttnı mwnt munvini Orhan Kön.i'don te- Peyami Safa tashlih etti: 

1 

ze bir tayyare Kan& LJ ~ ~ kişi bil' ~ t.oplan· 
~- matuf bnlunmalrtedll'. j eeklrlil etnüşti. - Bayır; eah.m mevzubah8 ola.. daha açacaktır. IDJllanU. 
Qya.nın Tayland'Ia anla~. Biraz eonra. vuku! ehli de aaıo. maı. Fakat raporla ehlivukuf ara - Ha ~tJ; ha ~t 
esiz kenlllsl ~n bir siyaı-i 1 na alındı. Buuln.r: 'lilndakl münuebet Jıakkmda iti • ğerinde de ihtlı!ıe.m olmam kabul e- lıl~ ettim. Yanla.rma eokıit-

la!uyet ı>ny-.Iabilir. ı Edebfya.t Fakültesi Tnrk e- raznnız ol&billr. dilebilir mi. edilemez mit dum. Fakat biz' teY lfirmeıle im-
t i!.c basl<ru umulduğu gibi üebiyat.J t.arllli profeaörlcrinden MUddeiumumi muavini de chn. Peynmi Safa dn ehlivukufa 511 kin yok,. Hepsi de biro:rhwı il-
~ptı ile ııetk~lenmedl. Du Ahmet Hamdi Ta.npına.r, Hukuk vukufa §11 nokt.2.nm eorulmasını cihet!n hıı.tırlatıJmamn lfizumlu zerine binmiş ~ette o :lmdar 
ltaycb lAyıkttr. Harbin bu fa.kUltesJ idare hukuku ordinar . iatedl: . gördü: toparlaımııe ki Meta yeni ~ 
'la1bso;mda hill3 ballctlllmc· yils profesörü S ddık S:ııni Onar _ Tenkit okluğu iddia edile2l - Müddeiumumi muavini ehlt - tunılın\!;3 bir a.tl.'ti l!tÖndUrmcme-
~ bh· nol<ta m\ipheın kal- \'e edebiyat fnkilltesJ Alıntın ede• makalelerdeki cilnılelerin tenkitte vukufun makalelerdeki cUmlelcrl ğe ça.lı§ıyorlar ı;ibi .• Ve ç:ğlıldar 

ı,.. ır. Bn no1.'1a SoYyet Rruıya- blyatı doçenti Burhan BatumlU'dt. kollanılması zaruri midir. değU tetkik etmettlni istedi. Ben de bu devam ediyor: 
ha.rpte a•ac:ı~"1 \o:z:y;::ttir. Ehlivukuf hiUt'mle mamunlarm r.nidir? cilmlelcrln kullanılma.::>mm zaruri - Çil.nunadm şunu yahu! 

,llokanm Moslcovaıh imzala. cı.rasma oturtuldu ve hUviyctlerl Kara.kurt buna karşı: ~ğil, caiz olup olmadığmm tet • - Ha ge.yrot. •• 
~lılt muahecl-esl Japon· 1

1 
birer birer tcsbit olundııktan son.. - Ayni z:unanda, dedi, ııulıain kikini istiyorum. Zira benim hak.. - Biraz da..lıa, hlmz daha kJ. 1 

1t "~ nusyanm iııine yaraya- ra dot'TU olara..k mlltalea beyan e- Ertuğnılua makalesindeki cümle .. kımda Türk Tiyatrosunda "jurnal• Yır! 
:ıt durumdadır. J<"ııkat bir J decckletin.e dnrr yemin ettirildi. terin de kullanılmam IAzmı mklır. cı'' denilmiştir. Bu hususun da ~ şüphcler yanma,ğa 
l J\lmn.rıya. bir ya.nda.n lnı;i:· Ahmet Jlnmdi Tanvm:ır, maznun. <icğn mldfr. Zarorf midir, değil mi ehliwkufıı· blldirlbneei lAzmıdır, ba.5larnışb ..• 
1'1!. Ameri'Ja .Japonyanm \'C ln.n göstererok: dir? Bunun da sonıımasmı ben is.. C.edi. - Ga~-ret. •• 
'im bu harbe kanşmalannı _ tçlor'nde dostum olanlar terim. Bundan sonra hlikiın eblivukufıı - Aman kardeşim biraz dik-
~~l<tedirler. Japonyaya ya. vardır. Fakat fi-kir vad.sindt' dost.. Muhsin Ertuğnılun vekili ~azmi tvt.k.ikatnu hemen şimdi mi, Yoksa kat .. Kınlmasm •• 
iL. en mü~s!r h~\B u.J;ınları, tuğu bHtn.bi nazara alınryacağun. Nuri ise şu noktanın da ehlivuku.. lıaft.n içinde bir gün mü yapmnk Derken, o kala.ba.hğm ortasın· 
~:11lli teh<lltıer ancak So,-yet Yem.in ederim. DedL fa sorulmamı1 istedi: ıstediğini sordu. Ehliwku! müd • dan ftSJti:·e gibi bir kol faladr •.. 
11,_larnıda Uslrneblllr. 1 Sıddık &mi lJe Burhan Batu - Ehlivukuf ayni zamanda e .. det istedi. Bunun üzerine eblh-u.. B1r ~ "pat!" otti ..• Ariı:ııs:ndan 
• '\t Rusyanm mühim lm\'\'et· mar maznunlan tıo.hsan tanıyorlar- debiyat eapa.b ile jest • yam' ak.. ltufun tetkikat yaparak raporunu bir adıım: 

18.?'dan birlııi. bir eliPde tlrbu§on 
ötekinde hlr büyücek Mc: bıta
ra:k: 

- Böyle ibelfilı şey g6rme· 
dlm: diye olıımdnn terler döJtQ. 
lerek söyloni}'Ordu... Şu n.kI fi. 
şclerlne, "manta.r tıkaç" yerine 
"odun,, ookmağ:ı OO§ladtklarm 
<Wnberi her at83lil bu numa:rayı 
tekı-aı- ediyoruz.. Çok fWtü.r çı. 
kıırdık... Çıkardık ~ gö.ıümU.Z 
de beraber çı:kryordu. 

Hl K.ME1 MUNlR 

~ıı evvelki Yakıt 1 
11 - ıı - 917 

Nobel sulh mükafab 
Kn1aUyana'dan b!1~lldJctne gl5ra 

nobcl komite.si 1917 ır.ılb mllkatatmı 

Cenovnı Snlıblr>..hmcr komlt.eaine ver • 
m.lştir. 

~ hilıı:ı.ssa hava lmvveUerinl 'ı dı. Onlar da yemin ettiler. • törlUk • sanat1 arasında bir fark hiWrmesi için muhakeme öniimür- - Eyvah, gözüm! 
~ el cepheye &e\'ketmek iste- Reis, maz.nunlara hitnben e'llli. var mıdır, yok mudur? Bu sana!- <'!eki çaı"§3.mba günü Mat 11 e bJ. - ?\e oldu yahu? Mevlud 
~iycceğf henüz malüm ele· vukufa bl.r il~lan olup olmadı- laı-dan bir'sinde iht\s:ısı olanın dı• rakıldı. K,Uabalık dağılmı.5tı... Adnm- Tokııd mebusu merhum General 

~ nd'"'tadan uzak !!fll'k se. =~~~~~~===================================-=============..:=.:.::.=.::===:==..:..;._---:- Sıt;ı,, ti=cnin ruhu.na. il.ha.folun-
lti Uz llk Nafha,ıımda .müp. B~t.a.mircinin kendisi geUrtti. ,,--------------------·----.... kutu ç:'.kanlı. Ve bu küc;ilk kutu- mak ilooro 13. 12. 941 cumartesi 
nı trun:omen kn~ bctmış de- Morga.n otomobile atladığı gibi dan bap kndar ufak bir beyaz ı;ünU saat 13 te Teş,,,i!dye cami· 

SADRI ER EM doğnı, eo.hıı-e tndi. Tet:rar adayı lspanljOl danso••zu•• madde alarak viskinin ıçı.nc attı. ı .·nde mevı~i şerif okunaccğ--n-
~ yoklamak kararını verml!:ti. Ora- Bt~ atlan beyaz madde; viskln1n ~. arzu buyul'a.12 zevatın teşrif-
~ -ı larda kUçUk bir lokantada a:ı.de ~r rcngıni bozmadı, ufıık knrerc~k!ar 

1 

!eri r'ca olunur. 
l!'..haada C H p ~le y~..:.c "edikt ..... sonra: bar b k p l çrkaro.rnk; der11nl cr~ivcrmi5t.i.... -====:;::=-========. ~~ ~e• .r ..... Heyec .. ~nlı, ÜyÜ o İs Romanı So ·k ttJ --• • • • kaç dUkkanda ufak tefek eornş- nra ı ·ram c •• 
'- kongıreaı turmalarda bulundu. ---25 'r"ilizceden Cevi en: H. MT1Nf - Kultibe bekçisi bUyük btr iştaıı. :.; er01em:.le Cuma 
• ~. (llDfıufil) - Merkez na. 1 Fa.kat bu 80 .. -turmalarm biç b\· la bardağm.ı eline aldı ve yük ~ 't 1 ı kan 1 '2 k. 
"t d ı ı . ...,.. sesle: > · · • an . köylcl"(ien gelen c ege e. ri de ~ çı:lnnamıştı. hasbihaller en r \ralar anatarnk best kalan blr odada bulansbilecek 
li?':l:kiyle C. H. P. kaza kon- t Mesela bil' dUkkandnn, Con hayat haitkıooa gi..ızd caı;lı fclsc- olnn iki bardağı, bu yabancı ada.. - Senden çok hoolarıdım; de-
Ut:ıaru merkezinde yapılın!~ Brayn'kı, ndaya gitmeden evv~\ felcr il~rl sUrerek Bir eaat içinde nıın getirmesinde bir mahzur gör- likanh. divordu. Şrr fine! ... 
~~er Ebedi Şef AtatUr'kun b8Zl alış verişte bulunduğunu ög- kendisini, enfkunu sevd!nnişli. He· mliyordu. - Şerefine dostum! 

tnı taziz iç:n beŞ d3kika su- renml§ti.. Ve garlptir ki. Con le; daima tamd·ğı yazsı, gümüş bir Denize hakan bir çayırlıkta otu- Viskl1cri yuvr le.dıl:ır .• 
tan ec:mre. MUli §~ !amet Brayn burn.dıı, bir -torba kireçle, viskJ mat.a.rasmdan ona visld ik· TU)orltı.rdı. Bekçini!' ne~csi yerindeydi .. 

t+ae, n svekile ve partı genel bir booana frrçası ~U. rom etmek te.kllf!.nde bulunduğu Morgıuı. kulii.benin serbc6t hıra- - Böyle bir tnne dnha çr F"'c:' ~ 
\ aıı. Lieı 

illmJt:': 22 
jl\Bsım: 81. 

7.tıs 

Kasmı: 86 

zan 

ı.ıo .'""!'Ji"ine taz'm telgrafları çe- Bu ba.lıeri alloca. Morgan'ın ?..3Jl'Ulll arkn.daşlıklan son dereceyi krlna odasma girdiği zaman. ilk dünya vız geleeek bill:ilıc •. a a 
~.."c Ruznameye g~ dl. gözlen Yeniden ptı.'l'ladı. bulmuştu. ş tavanı gözden geçirmek oldu. olmaz ... Nihayet vaz•femfz,_,-ar. c 1 12.01 7.tG 12.08 7~1 

ıL "ltclennıf,5tir. Ve ada""' gort1•.ı;ı zaman zihnin. "'"' . T Uı.kln bir ta.ne daha ÇC",.mesm ıua s.ı7 J'-'8 OA7 '(ı... h O Ta J.. "' c• T !",'kın· Mo""""" bu ~-'1-l'en·n ra- ,..,,, et .•. Tam dn"'ilndU<::"ii gibı... a- ·- kalm t ~-_; nmda kn li.~ lle-vctin€ Şf'\.ici nder, • de bir çok pJ..i.nla.r yapn-ordu .•. Fn.- '""-' ·~-· vı~ ' vo.n henüz ı..~a~n .i .. ti. •U...\ltll • nmış l. DiUUa,. ~ Ak~ JG.41 ız.oo 16.U 11.ot 
·~. Halil Kırımca, Alişan kat kulu~vc vnltlaı;mea btr en- h:ı.tçn. içil~bilıncsi için birer bar- ~ "' lan bir knç yudumu da gö\·dc~·c in- 1 Ynt ı JB.20 ı.ıo ıs.eo 1.11 

mın 

]()~ 

öğ:e 

lklndJ 

~. $.irct &1:, ı:;-ı. Mehmet Km- gelle knrşıİ.n~. J. B. ni~ öldUriiJ- dnk tc:mini lazım seld:l.boi.ni söylU- Bu manzarayı iki gi:in evvel dirdikten biraz sonra: bckciyc bir lmııak 5_ı9 12.4.7 6.28 U.48 
lltııtj ..,.,y lX"Çi~erdir. düğü '.kulübeye bir bekçi konulmı.w.ı- ~'Ordu. görseydi; hiç bir mana çıkaramaz- VCYler olmnğa b:v;Inmışt'. B'r .. iki .. 

'l... ~uhtar intihabı tu. Bokçi safiyetle: dı ..• Fakat şimdi... Uç.. ya~-ı yavas kl'n1inaen gc~i· 
~~aza,. (Olrt1 eee•ııı.t yapıJam1,. Mo~ 1:m bekçiYi yola getir. - Kulübe-de belki vardtr: a4 Bs.rdalcls.n buldu. >·ordu. Dünyayı berka tnr ü ~~ 
~ Yem ~ mı.$!# mekte 1l191Wc ~ed.i. A~ Morga.n derhal aıçradı. . \Ti!!kiyi bo~tt1. Fakat 'x'kçl •e <!Mil ml!. t·l::ıkU.. Mor ""'"''r • ?-

..,_ _,,_ ıen..ı.... "' _,. ~ barA .. ıır.. h tiz ona gö- .-..:s.. '--.,,.~. U"" ..... tunıcu --.ı:de. ı

1 alltlıhtlzdek1 pazar gftnO IUt ağzı1ı~ ~f; banıun~ Ç~. - u-a ~ w.ı...._ Vwr'"'"'Co• '446' en '"t-ue-~uıo;rç"_:;-'_.~ ~ı.gu 
taltk e~nmtt habl!r •lttımtt· I B~"ilk hu- de-rilt'ti~, a.ilevt n- Ba.Qi; c:ma.yetin if;lcndiği oda. tü mc-dcn evv~: elini releğinm ~ ~~· 

Jll'Jn(iileme aWca. t6eterdi. Tattı esr.seıı tmihtirlü ()b:lcğu 5Mn ~"r- e<'fl'iYıe ~rot. ~ ib:6'.ii« 'IWr (Dl'\<:~: ~· ") 

-------
; fI!· ! o\.,'-) I ( ~ 

Suudı~ V9t V A!Ul M&t..'Jauı 
c~• ~vaı tdıu:e ee~ 
R•M.•E!~ 
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SPOR A~k ve Macera ilon:anı -

İngiliz fu bolcüıeri j 
şehr lmiı de 

Me(:hut Kadın 
Nakleden: Muzaffer A car 

=== 21 -
Diye sormuştu. F'ransuvaz bu 

suale yalnızca: 

Ankar:ıdn dört maç yapan mi- ı 
f".a.fir İngiliz futbolcüleri dUn §eh
rimize gel.ml§ler ve Ha.ydarpaş.o.da 1 

lik bir tebessiirnle ve gözleri dnl- kalaJ:xılık bir spcrcu kütlı>si t:ı.ra.-
gm sordu: fmdAn tozn.hüratıa. karş1!anm·~lnr- ı 

- S~uin yoklu~un ... 
Diye cevap ·•ermişti. 

- Ya.kında mı Ftansuva? rıır. 

Evet muhakkak ki blraz isti- Maçları organize eden kömite j 
BAŞ, biş, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM~ 

NEV.uALJı. KIRI KLIK VE SÜT~N AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
İcabında Günde 3 Kaıe Alınabilir. H er Yerde Pullu Kutuları brarla bteyinis-

ikiz karde.0 ler ycl;dif;'.elerinden 
binlerce mil uz ·,ta yaşayabilecek 
şekild..: yarari,lmıı:ı değillerdir. 
Mukavemeti az olan'ar en evvel 
mcHU.'ll ic~ret altına girerler .. 
Fakat ikiz kcırdeşlcr içinde en 
kuwetli : olan Fransuva kr.l kar
desinin bu <lerecc zayıf olacağım 
nasıl tr.hmin edebilirdi? 

cal etmek lazımdı. Fakat he} hat! tarafmdau tertip e<L.len programa 
Mucizeler daima yavaş yava.~ ta- ~öre misafirler ilk maçlar:nt cu
hakkuk eder. Ve bugünkü mo- ma.rtesi gUnü Gala.tasarayla. ikiıı
dern muvaffakivetler masalların ci müsabakayı da. pa.zar günü fc-
~~ Mti~~~i~~~~~. ~e~~~lle~~~~~ ~~---l~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~ 

İkinci yolculu.~ çıkarken F- Ma~lar Fenerbahç~- :ıt admda ya- 'Bana nanınız liuı 
ranSU\'ılZ çok şiddetle ağladığı ptlacak ve her iki gun tam saat " E 11\ k t 1 k . t. 1 f 8 

Frat suva kiz kardeşine şunla
rı söyl ) ordu: 

için kardeşi ona şunları söylc-- saat 14,30 ba.şlıyacaklir · Maç gün. m a s :} 1 n a m a 1 s 1 ye n e l>an 
mişti: ıeri aenizyollan klarcsi ıcöprilôen B S .. 1 K a llu 

- Senden daha yalnızca iki se- 12 ile 14 ııras:nda ve Kadlköy'Jn· U U reması 
-Bu"ün işler yolunda .. A11:1k 

Fraıısada veya Afriknda nasıl 
para kazanıldığmı mUkemmel 
öğrendim. Fakat bu benim için 
!büyült bir mana ifade etmez 
Çünkü yer yUzünde yalnız Fran: 
sa ve Afrika yoktur. Dünya QC>k 
geniştir v~ diınyada her türlü 
mal satılır ve her türlü mal için 
daima mü.crteri vardrr. Hem sa
na ~ ir§ey söyleyeyim mi ben pa.
ra bile biriktirdim. lc;te, bu bir 
hakikat .. Şimdi şöyle bir dolaşıp, 
Amcrika.dr.., Hindista ndn. uçsuz 
bucaksız denizler üzerine scrpil
mi~ olan adalarda neler olduıhınu 
görmeğe gideceğim. Hiç ~phesiz 
simdiye kadar muvaffak oluna
mıyan birçok işler vardır. Fakat 
ben bunlann dalına varım adam
lar, bunak veya fi.kren rnaliil 
kimseler tarafından yapılmak 
istcndi~ine inanıyorum .. Muvaf
fak lunamıyan bütün te~bbüs
leri. yarım kalan bUtün işleıi ü
zeri'lle alıp hallediyorum. 

ne mü~aade etmeni rica cdlyo- <'en de köprüye 16,30 He 17,30 a- •• • d E IAk E • B k d 
rum. Daha iki sene Fabır w• cesa- ı~«~da ilive v~urlar tahı!is edo· usulu sayesın e m Q ve y am an asın an: 
ret göstel'\..--ceğinc dair b:lııa söz <.ektır. · ı 

Fl·an~uva Jerars kuvvetli kol
larını krn kardeşinin o:nuzuna 
atark onu hem imn.m hem de 
kuV\•eti ile himaye etmek ister 
gibi bir hal aldıktan sonra sözle
rine şöyle devam etti: 

- Bugün için henüz 7Jengin 
değiliz_. Fakat yıı.nn çok 7-engin 
olac:ı~·ıınızr sana şimdiden habeı· 
verebilirim .. O zaman seni bu fa
kir e\•den km taraca~nn. 

C'ı€n~ kız karde,.inin bu sözleri
ne tatlı bir teüe ünıle mukabele 
ediyordu. Fransu\..ı devam etti: 

- .... ve o zaman bütün dün
yayı birliJ...1:c dolaşacağız,. Sana 
bir J ll'lanta madeni vereceğim, 
mt lı. kka:k bir prens ile evlene
<!(> ;n •. 

C n,, kız dudaklarında uçan si-

ver lngiliz antrenörü bir . -'.J k• b' k 
Ceiıc kızın göz!crindeki yaııtar konferans verdi 50 yaştnaa 1 ırço 

kurumayordu.. tngiliz antrenöril ~et tarafın- kadmlar ancak 30 
- Benim saadetim senin ya- c.ınn dün akşam eaat 18 de, Emin

n~mdan aJ-nldığmı görmemektir. önü halke"i sa~nunda lngiliz fut- ı yaşlarında görüne:, 
dıyc mmldandı bolü hnkkın1II\ bir koınferaru3 veı il- ,,... 

FranSU\'a iki~ci defa olarak 
1 ııu.~. konferansı m.ilteekıp hir de ceklerdir: 

yola. çıktı. Vadetmiş olduğunu mm gö&~~mi1llir. 
yerine getirdi .. Birçok projeleri- lngılız sporcuları 
rı:i tahakkuk ettirmiş, hemen he- vilayette 
men bütün işlerinde muvaffak Şelırl.ınize gelen İngiliz sporcu-
olrn~tu. Mütevali muffakiyetle- Ja.rını diln vilayette vali. namma 
rini bir telgrafla Fransuvaza bil- Ahmet Kınık kabul etmiıı kendi· 
diriyordu. Muzaffera.1e memteke- !erile basbô.halde buluıumiŞtur. 
tine dön~~ini kız kar?~ine ha- Galata Gençlik kulübü 
bcr verdıgı zaman vadını altı ay k • 
geçirmi§ bulunuyo!'du. Fakat F- . .. ongıreıı . ı 
ransuvaz aneak iki sene sabrr ve KlübümUzU.n yıllık .kongresı 15. 
cesaret göstereceğine söz ver- 12. 941 pa.za.rt;E:ei_ gün~ eaat 50 de 1 
mişti. Memleketine avdet etmek Arapc~m!dcki k.Hl~ ~a ya. 
üzere yolda bulunduğu sırada Da- pılacag-ı~dan m~u: .gun w saa~
karda Fransuvaya bir telgraf ~ tckmıl ~yelenmmn gelmelen
verildi. Bu telgraf hayat müca- rıı rica edcrım. 
delesinde bir an yorulmamış olan Erkek okulları voleybol 
büyük i~ aa.~ı ~aıta il~ .vu.ru1- maçlan Oklarla .. icaret .edTien 
muşa dondurmuştu. Savı~e.;-den Erkek okulları voleybol müss.. - '!' 

gelen pu ~~be~ k:rz ~a~e§ı Fran- Lakalarrno. dün Beyoğlu halıkevi cyerJer:e 1tatbi~ ediniz. 
suvaz ın olumunu bıldırıyordu, salonunda devim edil!n!.ştir. · ' 

•· ı:: * GUnün birinci mUs, bakasında §_onra ~a . bütün >-y~ 
Herkesin nazarında. ölen F- critek öğretmen Hayriye llse&ine bi 

ransuva. için hala haratta idi , 15-7, 15-10 mağlfıı> olmu.ş, Ve· ~'1'. iV_e .. oyn.~ftUZ..!i · . 
Hala onu hayatının içinde, şuu- fa Ticarete 15,-2, 15,2, Haydar- t: •• _. •• • • ~ .. 
runda hareketlerinde büyük bir paşa. lfsığ:ı 15-6, 15-8, Boğa.zlçt _ SUı unuz.,., _ 
hlıni olarak görüyor. hala onun Da.rilt'fefa.ka.ya 15-10, l ij.,..,-3, \ 9 Ui14muş. eo&mu. ve ae eemış~bli 
tesirini. kudretini, iradesini, şe\'- galip ~lmJ tir. , , c~di. tazeıeyıp gençl~t1rmek. ıçln .;......;.;.;._.:;_.. ___ ...;.;...;...;;...___ ·ııte ~ basit bir usul. · 
gisinimuhafaza ediyordu. , ~önce; Pankreatın Hl" haz.m ~ettiril• 
Şans Fransuva ile evlenmişti. IST 4N8UL BELEDiYESi ·ı m1f tbir m~kdaı .. ıaıı ıtremasııe· ayni 

Sevgiden mahrumdu, aşka kabi· i~'f I ŞEHiR aıikdar ha:ı:m ettırilmls zeytinyağile liyeti yoktu, bir günlük veya bir- karı:ştıranu. · ,.e buna • ık! misli taze 
kaç saatlik kadınlara malik O· TIY ATROSU l'ilt kreması il~ve ed.ını:ı: .... Bu tertip 
luyordu, fakat hakikatte bir te'k l'EPEBAŞJ clldinizı "besleı ve' ona Adeta ınaml· 
büyük metresi vardı, o da işti. J DD&AM ~SMJNUA ~=~!:~ı>!blr..,.S!f\Çl!k_!e.btı: 

(Dt.vamı var) lu AJqam 20,30 "8 Bir me~urrılrtıst "lençllk-manıa· 

(
---""™-;-.;,-;~-;.-;.-;-;.-:.-:.-:.-;.-:.:.-:.-;.-;-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-:,-:,-;-;.-:,-;.;;;;-;.- Müthie Aile ıiasuu muhataıa ~ve idame ıçın bu 

1 t b 1 B 1 d • • . , ... 1 J ~asit usulü t.lLbık etmiş ve 70 yaşm• 
s an u e e ıyesı 1 a n arı h tlkW (.)aM-ln'lle l'!da olmasına rajmen ıenç kadm rol· 

KOMEDi KISMIND 
~ 

1
,lertrJ oYDamıstır Eczacını:ı: da bu ha-

Dv.rUI ccze mUcsscsesl için defaten tesılm edilmek sureuıe almaca.k "' lita)'ı size 1hzat f'de'bilir Ancak 
P. ku ! ı ı k l Akpm IG.30 da 

1ınııhta'Vi3'ah aı mlkdarda olmakla 
ınnç, ru asu ye, mcrc me , ruru UzUın, 6alça, nohut, kuru bamya, ve SA ADET YUVASI ! 'beraber pahalıya ınal olur, /<Yaprr.) 
bulgur kapalı zarf usulUc ek!ılltmcye konulmuştur. Mecmuunun tahmin ıx-. t'beJU renkteki Tokalon ·Kremlnln 

deli 13105 lira ,.e ilk temlnat1 9S2 llro. 88 kuruştur. Şartname Zabıt ve 1 tukibLnde clldıniıJ beslemek için 
Mu ' .. MUdUrıUğU ke.lemlnd<ı görlllcbUlr. İhale 26/12/9H Cuma günU ZA YI h&ıın ettirilmiş zeyıınyağl Ue ltı& 
Bant rtc Dalmt EncUmcnde yapılacaktır. Tallb!er!n ilk temtnat makbuz 1028 No. ıu blsiklet pllkaar kaybol. 1 kre~as! mevcuttu!. B\l terkip cl.1• 
veya mcı.tuplan, 9U yılmıı alt ticaret odası veslkalan ve kanunen ibrazı duğundan ve bisiklet kutı.anılmadığlr.. 1 din ihtiyaç hissettitı gıdanm ta ken• 
ıa.znn ı aı~ 11 il "490 cUaldır. Herhalde memnuniyet baht • ge en ber \c.:.,.-ı ' o .. numanı1ı l<anunun tarlfatı çevresinde ha. dan o plAkanm hiçbir bUkmll yoktur. 'temeresr prantllidir Aötsi hald• 
zırlıyacakları tekli! mekluplarmr ihale trtlnU .s:ıat 14 de ltadar Dalmt Encll.. Bobert Kaeuto ı rnruz,ıkt nus1i ıade. edilecektir:\ 
mene vermelcı1 lUımdır. (10917) (38148) ıs 0 0 w ,_ 

Emlak aa\ın almak istiyenlerin bankamıza mürac• •"° 
la pazarlıkla satılacak emlak listelerini tetkik etlll,ıe
ri ilan olunur. (10151) 

Beyoğluncla btlklAl cııdıdıe5lııde S70 ~ı 

Baker Mağazasında 

Gabardine, Covercoot ve Trençcoot 
KumB§larından mam~l ve her zaman olduğu gibi en A.ll cınaıeıs 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ 
)fohW.rem mü,teırllerlnln emrine 1.mUe bulruıma.ktadır. ..................... _.. ....... ~ 

HarJliye Ye~ek Subay Okulun ~akı Sat.n alm8 
Komisyonu iı Anları 

3.12.Df.l do !haleııl Utı.n olunan 600 ton samana talip cıknı ,fi 
tekrar pazarlıkla mUnııkaııaya konmuştur. Evaaf YC huııwıl pJ'tl 
mi.Syonda görllleblllr. Beher klloaunun muhammen bedeli bet ~ 
tıialesl 15.12.941 pazartesi saat tıs de yapılacaktır. •raılpl:ırln te 

1 
rlle Harbiyede Yedek BUbay okulunda komisyona mUracaatıarı. ( 

~·~ .~ 
Onar bin liralık mll:darda ıı.§&ğ'ld:ı. cinsleri yazılı hayvan yeıı:ue"-

zarlllClii aatırı a.ımacaktır. Huauıst gıırttıın komisyonda. görWeblUr. 
rln getirecek ntlnıune:cr Uzcrinden Mmisyonca beğenilen ctns!çriJ\• 
olunacak tlyaUa ııazarlığı yapılara?• aımacaktır. !halesi 1S.12.9U C1I 
günU hizalarmdo. gösterilen sMtlerdc yapılacaktır. Tallpltırln (l;f'-
Yedek SUbay olnılund:ı. l<omLryonn. mUro.caatıarı. ''l 
Cinsi 1llaleııl saati 
Ku§ yemi 13.12.941 eaat 9 da 
Darı ,. 10 ., 
Burc;alt ,. ,. 11 .. 
Kaplıca ,, ,. 12 ., 

lst. Komularıhğı Saiın a.ma Kom syonu ilanları 
Yapılan eksiltmesine !r.tekll çıkmıyan 82 ton p;:-a.rıa 10.12.9U ~ 

günü saat ıı,BO da pazarlık.la satın alınacaktır. Şartnamcal ber ,,s 
misyonda görUlnbillr. Muhammen bedeli 2S80 lire, kat't teminatı 11 
radır. tstcklllcrlıı belli gUn ve santtc I'ındıklldıı satın alma koıııı.ıı>"' 
gelmeleri. (108'9) 

:/- :(. lf. 

Demirleri nyııen \erlımck Uz~rc ıı~a~ıda. cins ,.e miktarları ~ 
mun ve cıvatn il? pcrt!n ,.c bağ tcU yaptınla.caktır. Pazarlıkla ~ 
24/12/941 çarşamba gUnU hizalarında yazılı saı:.Uerdo yapılacaktır· ~ 
namesi her gün komisyonda görUlcbllir. lstckliler:n belli gün ve s~,;I 
kat'1 temlnııllarııe birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna. ~ P. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 6-12-941 vaziyeti raptmlaa<k;, >llkb« .......... K•t'iT ...... rl:,,..,, 
ltu&: p AS İ F Lira Sermaye: AK T j f J"'ıLl.ooora.000,-1 :=~•botta '°mun 6000 adet ~.:· :.K· _2:~. : 

" 16, lık demir çubuktan 5 ,,,, 
:&It!rn: Saf! kilogram 72.604.871 102.12!.MS,79 1hUyat Ak \'le8l: 1 ve Mm. tel !mnll 15000 ,, 4500 675 
Ba.tıknÖt l0.08.&.00.i,- Adl ve fevkalA.de , • ,.S!ı.01 9,1 ----------·------------- -: 
Ufaklık 540.928,00 t 12."16tl.S92,69 Huauat Q.000.000,-

Barit&c*t M'ahahlı'ler: 

' ~: S&.tı KllC>gt"am 9,411.033 
Altına tahvlll knbll aerb t Döv. 
Diğer dövlzlcr ve Borçlu k Jlring 
baki.yel eri 

Hsdne TabT!Derl: 
Deruhte edilen evrakı nakd!ye 
'k&r1ıl1ğı 

Kanunun ~ inci maddelerine 
tevfiluuı Hazine tarnfındnn vnki 
tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
•ncarl senetler 

F..Bh&m ve Talwll~t Cü:uıa:ıı: 

' ı' ı 
\ 
~ 

Deruhte edll"n C\Tllkı nak. 
diyenin k~ılı~'l esham ve 
tahvll~t (lt!b:ı.rı lcrymctıe) 

Scrbc3t esham ve toJıvlll!.t 

ı'h'Mıılar: 

Allm ve döviz üzerine avans 
1'ahvflM Uzertne avans 

. . . . 
HaZineye kısa vıı.1ell avans 
Hazineye 3850 :No. ıu kanuna göre 
nçıla.n altın karşılıklı avans 

Hlll!IGd:ırl!W 

MuhteU 
. . 
• • 

13.270.ö&•,uo 

-.-
55.488.!83,42 

ı:;.q,;f8.öGS.-

21.7u~-26ti,-

:?08.36:i.9 l G ;;D 

ıı.;.-zo~.911,!13 f 
8.f)!.l:J. l.ıl;; ı 

·.,o ı O,O'J 

i.808.600.-
1.un.ooo.-

ıç1.;-;ca.ooo.-

ıi8.i68.0l51 .sı 

1!:0.9!1 l.'?9i.-

2D3.!H)5.IJ 16,89 

:a.~Ot.S91l,6! 

'hdavtlldflld Banknotlar: 
~nıhte edilen evrakı nakdiye • 
Kanunun 6-5 inci maddelerine 
tevfikan Haz!.ne taratmdan vaki 
tediyat 
~ruhtc edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Kar§tlığı tamamen altm olarak 
llı\vetcn tedavWe vazedilen 
Reeskont mukabili l11vcten teda. 
vUlc vazcd!len 
Hazineyo ynpıla.n altın karşılıklı 
avans mukabili 3902 No. ıı kanun 
mucibine UA.vf't~n tedavuıc va. 
zedilen 

MEVDUAT: 
Türk Lirııaı 
Altın: Saft Kilogram ~7U50 

~8.~) No. hı Kıın·ınft. gö"~ ha!.lneye 
arılan ıwlll!" mnk11b lii tffl·dl olu. 
"lan nlt:tı!ar: 
ı::!lfi l{Uog:-anı r .. "i.541.930 

Döviz: Taahbüdatı: 
Allına tahvili ka~ll döv!zler 
Diğer t1övh:l::ı \'e alacaklı 
.. in~ b'l'tll eler! 

kil!. 

1 ':3. •to."IOC:,Oi : !uhtcllt 

4.Z00.00•1.- ı 
H. 719.69?,96 

867.8.;;ı.~o 4.6 

• 1158.'743.MS,-

21.'76-1.%00.-

136.984,%97,-

17.000.000.-
~50.000.000,-

ııuoo.ooo,-

82.411.829,6 
1.233.782,0. 

78.tı,i.ıG; .ır ------
-.-

2lU9:>.llI,ıi· 

t"ekiın 

l '.l\'ııu1111L ıo.ıs tıırihlııd(•ıt ltHıarı·n. ' "'""''" hnıl:li 0 o .ı Altuı merine ın·aııs o; 3 

18.1122,019,15 

51S.t8U97,-

88.6.f5.61 J,6G 

78.12.f.167,90 

23.295.J 11,07 
138.486.682,18 

86'1'.~57.889 :l6 

1 
Deniz Levazım Satıaaıma 

Komisyona ıliDlan 
------~ l\lıınn:.ua CssU bahri K. Sıl.tmalma Komuyoa ondM 

Sabun ilanı 9'' 
1 - B!r ı .. :o:.ıuna. tahmin ollllll1n 60 kul'Uj flatlı 12.000 kilo aabUP 

ııkla satın aıır.ncaktır. ~· 
2 - Pazarlığı 13/I. KA.nun/941 cumartesi günü saat 12 de ızuıittl_,660 \' 

sane ltapı.;;ındnki komisyon binasında. yapılacaktır. İiiibU sabun bir t"' 
aıma.caktır. Şartnamesi beddsiZ olarak komisyondan alınır. A' 

3 - Pazarlı..,"11 iL1t.!rAk edecek taliplerin bu lfl~rıe alı\kadar oıdUP"~I 
dair Ticaret \~sllcalarınt ve "1080., liradan ibaret temlnatıarile blr~A' 
gUn ve saatte komlayona müracaatları • "loP" 

,,,. .y. • 

IUıırmara ÜseU Bahri K. SMotmalma Kamllıyoawadaa 

ZEY11NY Aöl tLANI ~ 
ı - Bclleı· kilosuna 100 kuru§ !!at tahmin olunan 45.000 ldlO 

yağı bir partide ol:ırak pazarlıkla satın nun:ıcaktır. J,sılll~ 
2 - Paz:ırlığı 15/1. Ktı.nun/9U par.ıı.rteai günU sa.at 15 de ~ 

tersane kapısındaki koın.lsyon b!na.smda yapılacaklıl'. Şartnamosi ,'5 
mukabilinde ı.:omlsyondan alınabilir. ~ 

8 - Pazarlığa i§Ur!k edecek tallplerln 2490 sayılı kanunurı (f 

vesikalarm.ı ve 6i50 liradan ibaret temtnatıarUe birlikte mua~.,fo:',s"./ 
saatte komisyona mUracaaUan. ~ 

1 
.ıstanbul Levazım amırliğinden verıı:-ı 

!larıci askeri kıtaah llAnıarı _. 
,_____ !]J.n ec1ot-I' 

13/12/941 .,u:ıu eaııt ıo aa. pazarukm ihalesi yapııaca#f 
160 ton k•ıru !ıısulyr.nin eklJittmceinden M.rfmazar eQilmlfUr~109,_1) 


