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L yalnız :;o kuru~:ı. 'nilt>cektir. _J 

se 

Bugün 12 rıci t~ıttum 
ha.f tası başladı 

tol' 

~illi ŞEFiN 
Meousıara 

rnutad çayi 
1l<-ıı.icumhm: hımet 1ııomi tıu·aıın. 
lı her sen,. Hi,\·a.ııctkumlıur kü~

,,, mclmr;lur-.ı \'erllnır!1ıtl' olan ... . 
,.· '-•~af,..tlcrlne, bu uyın on bc;;ln• 
lı 11 ftihareıı bu 'Jt'ılıe de bsoılanmass 
~.lıtemcl oldu~ lıaber ,-erila:ıelrte • 

~ll:ıet veltillerinin Milli Se!inıi7.lc 
~ltı<l!ın ı.cuıu.sına \'e ml'ınl;!ltet rın·. 
\.leıuri üwrindeki tuıııblhııllerilc yük 
~ lr:-ııt ı;e dircktlfl~rlnden lstlfndc 

t•lerlne lmkAn veren bu t.opl;ı.ntı• 

lıı rnetıuıılar, g~ ııenelcrde oldu 
lı, ~lbi, krı;un kssı:ın davet olııııııcult.. 
tılır. 

iman ve Sovyat 
tehi ğ ieri 

~ ~ 'D') ~in, 11 (A.A.J - Alınan ordulllo 
:""lkuınandBnlı~rınm tebllğl : 

f ~kta mevzi! taarruzlar geri pUS. 
~ ll!Urkcn düşmana ağır zayiat veP 
~ l§tlr. Alman kuvvetleri düşman 

• tank top!uluklarmo.. mils 
~eın mevzılere ve gert ~ muvasa. 
)ouarma. ı:nuva.!fakiyetli taıı.rruzıar 
llra.k ordunun harelcetıerinc yar • 
etınışıerdir. 

~~aıı Afrlkada dün mühim hare 
lllınamı.,tır. Alınan muharebe tay. 
lerı toplu bir halde bulunan tank• 
\'e motörlü vasıtaları dağıtmış 

aır. 

* • • 

Almanya ve italyaya 
haib ilan eui 

Vaş!:ıgton. 11 (A.A.) - Mü 
messillcr meclisi, Birle.c:ik Ame
rikanın Almaııyaya h~rp ilanı 
nı srfıra karşı 393 revlc kab111 
etmiştir. · 

Ronuı, 11 (.4.A.) - Bugün 
saat 14,30 da Hariciye Nazırı 
Kont Ciano Ohigi sarayında Bir 
lcşik Amerika ma.slahatgüzarın.i 
kabul ederek kendisine şu tehli 
ga Lr yap~trr: 

''Haşmetllı tlalyu kralt ve im 
paratoru keııcUni hugünden iti 

, baren Birleşik .\merika ile ha!-p 
halinde a.ddcyler. 

(Devamı Sa. 2 Sil. 5 de) 

Bab çölü İngiliz 
kumandanı 

General 
Kunningham 
değiştiri ldi 

Londra, 11 (A.A.) - Resmen 
bild'.Tildiğine göre batı çölü ku· 
mandanI general Kunningham sıh
hi sebepten dolayı bazifeslııden af
fedilıniştir. Yerine General Rih1 
tayin ed:iJmiştir. 

ltuııko\-a, il (A~-\..J - Sovyet tet. 
11<le §Öyle denilmektedir; PARiSTE ~"Yet birlikleri Tulanm cenubun• l 

11 ı;I "1 % StaliDogorsk bölgesinde yo • Al b } • 
' en altı kalabalık merkezi geri alır. man su a y ve er err 

.. $ ı... • 1 .. l h'. 
-l "ınden fazla Almanı yok etmişler ne mıtra yoz e UCUlD 

· edildi 
ıı.:lb.di Sovyetıerin işgali :ııtm<la bu• 

1 
I' ,~ Tikvinfn ilerls;nde 15 köy dah:ı Londra, ıı (:\. .. .\.) - Pa.ris sokak. 

IPI ~~ geri atnınııştır. A lmanlnr takip tarından birluln köşesinde, salı akşa• 
~ "Qlcktedir. ını, bir Alman mangasınm mitralyöz. 
ı:.r,I ~l\eral Sclıinind'tin 30 uncu kolor. ıerle hUcuma uı~radığı söylenmektedir 
el,fı ~ bakiyc~erinin kaçarken t.akip et.. İki Alman aııkeri öldürilımUştiir. Ot. 

)SS~ t ri yollar Sovyct topçula.rınuı !iid• ğcr Alınan askcrleı; mukabele etmiş
~., ,ıı ate1'ine maruz bulunmaktu.dır. ler fakat hücum edenler Jta.Çmağa 

ı P ~ Sovyet mUfrezesj dilşman gerile muvaffak oımu:ılardır. Son hafta zar. 
<ı t.uıunan bir köye kadar ı:ııırka.. fında, bUyUk bulvarlarda gezinen 

Batan lngiliz gemilerin
den 2 bin kişi kurtarıldı 

29 bin tonluk 
Bir Jaoon 

zırhhsı batırıldı 

Hitlerin 
nu ku 

~.:.:u ~:'ii!:a~~a~': 1 CEPHELERDE DURUM 1 
kararımizaheui ıı·tal va donanması ha-

Berlin radyosundan: 

ç=~~=:~~nwıh::~~:,re: rekete geçecek mı ? 
Bitler, ilk nutlm bugün ımat 15 te n-- ' • il 
çılan ltıı.yştağda söylemiştir. ŞARK CEPHESiND.ı; Alman ınc ·zil · h'· · 

Itu.yştağın ıın.ııt 15,0.3 t-0 aı:ılı,ı tör!."- ı Almanya k~ m··d l t' k lcr b"• "Ikı; clrıne:k ut~um etmı;i • . . .. .. . . . . ... u t e uıce şar , u ., ~ ıare e .ı yapmııılar. 
nwde l\.odıis mültusü ye Antılrnmın- cephesinde c ' revan 1 k 1 _,_,.,, dır .b'akat tİ" · Alm tc . . . . . . ... • ecece - 1CM.<JSC· • ne .. e veımemıl3, an 
. ru pal,tmn. dahıl de\·letl!."rln müme~ l lerı aç;ık bır dille ilan etti: Hücum to u1 . . · · 

ı;ıllrri, gM~.rnı Osiıııa w• bütün l.;ordip ya.pılmryacak, rnevı:;Jerde dunıla- ra~~I::ı:: hu harckellcrı akim bı-
lomatık ınumı~6Hleri bulunuyordu. cak. İcap oder;;;e ordu bir kısım. il.· • 

Mnreı;ııı Görlnı; ı;:.ıııt l:i ı bP:;ı gt'çe ceı~ rıızidcn geri çekilerek daha emin (Devamı Sa. 2 Sü • . ] de) 
se~·i açtı. Bütlm ıı:ırti a~ nğa ı;allmraı-: mevzilere e-irecek müsait sahalar
ı:, i 1.; geçe Hitleri luır'iıl'Hlıl.nr, ıııt ~ 1 da Jı,\11) dvam ~.ieccktir 

beniim 

1 
Tokyo, 11 ( .1.A.) - lmpara.. 

torluk umumi Jcararga.brnın de-. 
niz şubesi saat 16 da aı:ıağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Japon tayyareleri ha.>:a. muba. 
rebelerinde •J5 ten faz.la Ameri.. 
kan tayyaresi düşürmüşler .,. 
dün Manilla körfezine kütle h• 
linde yapılan bir taarroz neti.o • 
ccsindc yerde bulunan :*i tayya, 
reyi tahtip etmişlerdir. 

Bundan başka bir muhrip bİt" 
denizaltı batırılmıştır. Bir na.k;. 
!iye gemisi hasara uğratılmışbr. 

Cavit.e hava Ye deniz üssüne 
yap:lan bir taarruz net icesinde 
tersane havaya. uçmu!'! ,.e bir çok 
yangınlar c:ıkrmf'tır. 

Başka birlikler Niclıolla -
Field hangarlarını Ye ha.va meJ
dan1annı, hasara uitratmLc:lat'· 
clır .. 

Üç Japon tayyaresi kayrptır,. 
İki tayyare bütün p<:.tlayıcı mad.. 
deleriylc kendilerini karaya.. 
düşman mevzilerinin \i?.erine at. 
mı::>lardır. 

Tokyo, 11 (A .. A) - Japon ordu. 
lan umumi kıı.rargAhmm bir tebliği. 
ne göre, dUn 2 nakliyegem~ı bat • 
mrş, diğer füi deniz lıı.§ıtJ da hasara 
uğram~trr. Fakat bu vapurlarda bu
lunan Japon kıtala.rınm de.ha evvel 
ltara.yıı. ı;1kanlmxş olduğu tebliğde 

tasrih edilmektedir. 
Ayni tebliğe göre, 13 Japon aakeıi 

tayyare.,i, üsl<'rinc dönmemiştir. 

Berlin, 11 (.\ • ..\) - Jnpon genel 
lrnrnuı.yının bir teblij';,"inl neşreden Al. 
ınan radyosu 3=: bin Lcxingt011 ismin. 

deki Amerikan tayyare gemlalnin 
Havai ada.lan açığmdrı. batmldlğ'mt 

bildirmiştir. 

' burada. yliz İtalyan öldUrmüştür. veyahut Parls kah\•elcri.nin önünde o. 
"tııup cephesinde Alman generali turan Alman subayları da mitnlyöz 
~~ldt kumandasındaki kıtalur tnra• • ateşlerile öldtirtilmtl§ıcrdlr. Bomba • 
"lan yapılan mukabil taarruzlar gP. 1 ıarıa da suıkastlar yapılmıştır. 
~Uııkttrtillmliştür. G<!neral Klayat 
.• ''llandasmdaki kıtalar rieate devam 
ll'ııı:kte ve mütemadiyen çete iıarl.ıl 
~an Sovyet mU!rezeleri tarafından 
~dilmekteclir. 

lcr Alınan milletine lmr .. ı kendi,..iıı•· Iliç şüphe :-ıo~ ki bu dunun d.t 
itimat ettiklerlnılf'n dola.) ı te--ek!.iirlc- Almanya i<;1n mül1'.mdir. Milyon
rlnlbllclirdlkt{?n ;.onnı süz•• ??Ö ·I<' tı·ıs larcn asker:n iıı;:;esini kmin ve 
ıanu~tır.: ta.nzim etmek, daima gerilerle ir-

(Devamı Sa. J Sü. 1 llc) tibatı mulwfar.n ctmo..1{ ço.k güç o-
l köşemj 

yazan : hakkı tarık us · 

Pasifikten geçen 

Dü 11 yanın her 
tarafına 

A merikan seferi kuv· 
vetleri gönderilecek tir Kablo kesildi 

\- Yaı-ington, 11 (ı\,A.) - Dü.n. 
~lngton, 11 (A ... A.) - Harbiye • Yll.Ilın. h~r tardına Amerika kuv -

~l'!!l!.nin bildirdiğine ı;örc, Japon • \·ei scfcriyeleri gönderilmesine sa. 
~ l>asi!ik n.şırı pek mUhlın bir kablo. !ithiyel veren kanun, ayan mclisi 
, kesmişlerdir. Bu Amerikayı Hon- faıafındaıı srfrra ka~ 86 ryl ka. 
~ağlıyan yegano kabloydu. bul dilmiştir. 

Muso ni 
Üçlü pakt hakkında 

Bir nu u,< söyledi 
lfonıa, 11 (A.A. ) - Duçe tara. 

fınclan sövlenen nutkım ınetni: 
"Arkad;,.r-ılar, bugün İtalya tari

hiı>.ı:le yeniden mühim kararların 
vcrHdiği ve kıtala.rm tarihine N· 
ııi blı· cereyan verecek olan tınu
tulmaz .lıfui'selerin cereyan ettiği 

~ule vapuru Zo guldakta gilrtdUr. Çelik pakt devletla.'1, da-~ n ima daha ~akı bağlarla birleŞ."lli~ o. 

k d 
lan fa..<Jist İtalya ile nasyonal sos-a raya otur U Y~t Almanya, bugUn Amerika. 
Bırle~jk devletleriue kar~ı kahra-

~ ~ille '-a.punı Zon.,,aııldak limanın- dirdiği va.kit boştu. Gemi, Zongul- nıan Japonyanın yanmda yer al· 
~l ~ya ottL.-mu§tur. Geminin rlak l'man ağzında Ta.tlısu denilen m.akt.adırlar. üçlli pakt, b:ı)To.ıkla
t~ ltı;nna dair, dün a.kşa.ın geç vak· mevkide kara.ya bi.n~tir. Bu- &mm ctrafma yenmek .i.çiıı Iıer §C· 
~ ~r şehrimizdeki aiikadarlıı.· tanrn denizinin kumluk ve sahilin ••c hazır olan 250 milyon kişiyi top 
~'Ilı.! a~er gelmemistir. Bu cihetl:, Kayalrk olduğu, vavurun ?-lltan :ayan askeri bir ittifak olmuştur. 
ıJ_aş llın kurtarılmasına çalI§ıldıgı j yara aldığı söylenmektedir. ınsan- llıtilafın yayılmasını ne mıh\'er. 
:;:; lhn3Jtta.drr. ca zaliat yoktur. ne tlc Japonya istiyordu. Bir a-

q,nllle Uç bin tonluıktur. Barzilfı;y Zonguldak vapur kurtarma ekip dam, hakkıi ve dcmo!~ratik bir nıiı2 
~ 11[., kumpanyasına ailti.r. Bun- leri Şuleyi ku'rtarmağa çalışuğı gi. lebit olan tek hir adam, hu<lut.suz 
~ vıı· müddet evve1 kömür yük- bi liınanımrzdan da Saroz tahlisiye; bir taknn cntı 'kalurla bizzat ken
~al>clt tlzere Zonguldağa gitınMi. çeın:isi Zon.guldağa gönderiln:ıi.c::tfr . .ı di mem1f'1<etinin halkım biiyülc bir 

llr, sula.rm. tesirilo karo.ya bin· (Dcnıamı Sa •• 2 Sü. ~ de) 

Jacaktrı·. Alm:ınya bugünkü va.zi. 

1 
~~tini muh~aza edebil,rse ciddel! 
bır muva.flakıyet olacakt•r. Bu 
devrede Sovyct kuvvetlerinin sık 

l 
,,rk ve en büyük hücumlarını bek· 
iC'yf'biliriz. 

7Jra, Sovyellcr için en iyi a\·an-

1 
taj, bu frrsattan i.st!fade etmek o. 
lacaktır. Net~ldm, Sovyet hücum
la.ıı devanı etmekte vo Sov~·e{ tel>-
1iğinc göre çekilmekte olan Al-
manlar "iudctli top ate;:;i altındı 
takip edilmektc<lir. Ber !inden veı-i. 
len bir habere göre Sovyet kuvvet
;e1·; Sivastopolda da bi.r kar def.ı 

Bevaz sarayda 
münim bir tonıantl 

Opüşme~,, in 

r11anası 
ne yazıl\~ 

japonyanın amerfü ıya harb aç-. 
ınusı ardından i~te almanyanmkl de 
yiırl\dü. almanyanm sovy11U<'r tanıtı. 
mı. yüklrndi~ı günden aylaı gcç<llğı 

halde, mlhver dcnlleıı iic köşenin 

uzakşo.rlm gelen ucu harekete gc.lnı". 
<ti; ya.htırl horckctc gelme!< lçin kPn. 

<li hesabına dveri~ll bir gilnü belde 
yl!J durdu. bu i~ başıııda böyle d!i,.ll. 
nU!mUş dant5ılT?U~ nir ~ey miydi'? yok. 
sa Jmrarlarm bir , tıkarn. t. degı, dir
ıne~i ·vn iıu tkğışcliı-meyc hükmeden 
hadiseler vıır mıdır? bunları bllmi 
yoruz. \)IJnlaı ın bilinmesi bi::lm ~ihi 

harb dışında olan y~rlerin görüş u. 

l'D.;5iııgton, ll ( A.A.) _ Dün fııl,larını berrakln:idır:ıc:ıı' unsurlar. 
B::!yaz Sarayda toplanan hnrp ka- dır; fıı.kat bu~Un l'csdlrib atmamız 
binesiııe hariciye rıuzırı r..ı.ıster Co<ıulluk olur. 
Kordel Hul ile hancıyc ~.a.zır ır.u- ııimdl çözlilrnc~i ı;ı:rcl;:cn tek dü. 
avini :\listcr su11e~· Vels, harbiye ğUın ııaıdı: japonyn, sovyetıero de 

nazm Mister Stimson, b.:ili.Iiyc 'larb ilan cdcccı, mi? 
müstc:-jan Mi.ster Forrrestal c;ene- japonlarm aksayi ı;arkda • ru.hmctıı 
Mars:ıall ve anılral St.aı-k iştirak ,rd'in tauiriyle - (şfırk ~ark $ille!) 
etmi:ılerd:i.r. Bu toplııntı<la neler lndlrmekden ç:ıkncak bl .. at~şde mo • 
görüşüldüğü hakkında hiç bir şey ı kov:ı. önlerinde soğukdan oturamaz 
öğrenilınem.iştir. hale geldiği roylenen alman orduları~ 

ı.ı ısıtn1ak ı,eramcti umo..nlar pek de 
)·anılmış olmazlar ve itikadumzca ja. 
ponlar alman hareketlerine eğer ark&. 
ilan ayak uydursaydılar şimaldekl 
dost ~omşumuz _ §llrltda ne kadaı 

ba~lı ba:'ima ve yetecelt kuvvet bulun,. 
tlunırsa. bulundursun • bundan daha 
da ağır hir duruma düşmUş olurdu: 
uma. japonlar Jıem de mihvere bağlı 

lkcn i~tc bunu yapmadılar. iyice hazır 
olmadıklarmdaıı mı? kuvvctlcrtoi o 
gıln b r gelrcek zaman sayılan buglı. 
ne sakladıklarından mı? yoksa. için 
ıçin ben ··~ahımı bu kadar severim , 
diyorlar da doğuda birbirini inclbne. 
mck ivin sovyctler arasında bir an. 
laşma var da ona kuvvet ve .siyaset 
;r.abı sadakat gösterdiklerinden mi·: 

mııtsut>ka bugiln i~ ba.§md& değil. 

dir; fo kat sovyetlcr ~r ııitalln'in 

ınos:rnva gannda koJJdurduğu ayrılık 

öpücU~nUn ı,ıaprrtısı dahn kulaklar 
elan silinıneml.şdir. 

zaten ömrllmUz merak ile gcldl, 
merak lle ı;eçiyor; ~imdi de merakı. 
r.ıu: bunda: öpen sitalln mi pek ho
ıozlanmışdı? yoksa öpülen matsuoka 
ını pek kadrnla.şmışdı'f 
mı olursa otsun, yer yüzünde bir. 

b!rine barb :ıçruam." ild bUyilk de'I'. 
ıet bulmak gene bir plll teıııeltl 

dir. 



ti itlerin nutku 
( Ba~taı cı/ ı 1 iı.ci sa) fada ) 
Hı lcr .suz!Nınc §'.I yolda devııııı d . 

"' Ur: 
••Bu;UnkU mUc.ı.d •le Alm&nya 1çln 

bt!tün kıta Jçln yapılmaktadır. 

) ıuı ı se! A' nıpnnın §UUrlu olmıyan 

llelk>ıi h oUz pek çoktur.,:ı:>emok • 
ır sılAhlllnmad:ın ı:.ok ba'blıettlk • 

bi.ı:lm dııhs 

hareket etmi tir. Amerikada Ho -
landa, Belçt.ka ve ısaire gibi hnyııli 
hlik\nnet!M" t.clld1 ederek Almnn • 
yııyı ıt:ı.n~:ın k'.in ll~ml!i -

t.:r. Benifn,jçjn on\arm bi1.im lıükU.. 
ınctimizi tanrvıp tnmm«rnnemın 
hi~ bir <>hemmfyclijyoktur. Bun ., 
dnn bruıka RuzveltfAlmanlıırın elJ
ne dü!"nrcmcıııi için '}"'ransızlnnn nln 
cnklarmı da bl.okc etmiııtir. 

f ngiltere ad ik pc~in tcdiyr.cle 
hulunnbilccnk '"a7j)·et t c olmnrııırs 
l~ııı:\ cll deı·hnl itnr ''e inrc kanunu 
ııu oı Leyn rduumııılıı· ... 

J.fülea.kit>cn Hitler. An1crikoda 
bulunnn Alıuanl:ıı:ı knı~ı nlnınıı 
ledblılcrı<'rdcn bııl ~tml1-1,, kendi 

Jel mloı ınt Yııgoftltı""Yn:p \:un<l:ıkla 
»'nk icin gönderdiiiSni ve A lmnıı 

rro~) ı mı lnı • lxn ayı ı al:ıcnklaı~tn 1.looke cdll~ini. Al 
ü ı ıanı d ın ıı •'<f.- • rnnn ko11ııoloMıandetinin ve b:ın -

c• m bllı)orunı. kalannıtı kapnh~mn .. ımı nnlnlınnJ • 
Bu ka.rnrı \ cnli~iınden \lol:n ı tır. 

AC.ha te11 kküı· ederim '°" buhırı 17 temmuzda Grot·rılıınd'r. Al • 
A~rup:ıd.:ı bunun kiıı b ın:ı nıinn t rı.::ım·a)"T harbe sih-üklr>mck i~hı i.ıı 
tar olacaktır. Homnn;,n. lt:ıh:ı , al etUğinl vo donanma!!ma mih
HrHıti'!f n, Fiı lnndiy:ı, J ı nnj :ı \'el' ;::-cMilcrint' :ılcl! a<",mıısı cmı inı 
'e halli Fran ı ken il fn l·.1 a rırı "erdığiııi söy lcdlkt C"ll ~1111·11 dcmiı:ı
l olAC'irmc knrı.;ı C'ephc.}e !Iİııtlü • ı·r ki: 
ler. "Biiy1(' bir ndnrn nncak Ameıi' 

Hıırıdaıı sonı lhtl r :l::! lı.ı:r:iı. ıı ~ d:ı buluııoılıllir. O hir ruh h 11tn 
da başll\•:m lınrhin ~f lı:ıt ırıc :ut 1 ı.ıJır \'c bi.e t ılı:ımınill etl~nıb or. 
muhtelif mıı.liım t Vl'I<' k (ılın.111 .Jı pon~·nra k:ırm da n\ ııi \l:!!Ulleri 
Hıir eri. esir mıkd:ıı l.ıı ırıı 'e" Lir c tatbik etil. Bir f cı mason olJu -;r 

,; :Wt:rcdcıek d mi tir l.i· 1 nlde A lclıl ıı ynniıru rlca elmck 
A lnuuıyn ve ıncnfn:ı t, ııı• ııı as • lcd r. BugUn Jo1ıonradıı. da mıllct 

lrf'rlerinm bütlin z01lur.ı ra at•ır 1 nkkını bul cskhr. J:ıponlur ar -
e iddetlı so:uk'aı:ı, hir <'ok h:ı~- tık b.knıışlaniır. P.iz Almanlar \'c 
taıkhr r ;men nel r \oıınuı 'l AHupa de\•letlcri de yalıudi cenne 
ll\Ukled r oldu , IUlll YC neler ~ lpll f'oin yo'k euilmc i İl'mcnuÜ!jndc 
•ır Alman m:I :lı l lıy or. J~ı m nıilltef k buluınıy0t ıız. Ru7.' rlt ller 
~ l&nıruıiylc t m ' ı i lcı ni duı'dur 1.aman lıirbiı i :ıı·lcn.sındnn bütlin 
rnak mecburi\ eti 1 n ıl olmu tur. ıJevlctleıi imha etm k niyetimle 1-

H.ıva Jalllaııuın mi 'ıt olduğu di. Fnkat biz kmdirui?.i kiıfi derc
dakwa.da bu fn .i) ete gene de\ anı c0 de kuvvetli hi cdiyonu: ve bu 
cdilecPkür. Ve hi ·})ıı e) bizi g-a· harbdPn muzaffer çrk:ıcn~ımızn 

~e.}e ula ııınkt ııı mcnPdcmi) ecek- cnınİ\ etimiz v.ırdır. ,. 
tir. Bu haıb < n l"l'1da Almruıya Hitl~r bmıd n sonra dcmişlir ki: 
22 hu.irandan 1 ikiııcı tesrine k:ı· "Jnr;llt.cre \"e .Amerika rniilC'tlr. 
dıtr 158.774 6lil, M;,.o<ıo )aralı ve r~n haklar:rm )emliıleıdi.r ve nihn -
)lıl" mikdnrd:ı ( l l.:ı' b V('rml.< lir. ret Almn.n ve 1t:ıljall millcUni A
Hıws km"\ ctlcı :•ıin kn} lbı hakkm- nıeıikn ve Jngilterf') c kun;ı lın.ıi>e 

a :kısaca mnlt• t \'ernıi"tir. Fn- ~hıneğe mecl.m1· ctmistir. Bugiin 
At biıtlin kny· ıl:ır rnı,ı 191 u· Jnpon).l, Jtal~n ve Alman~n nra -

mımıi lıo1"vJeki ka) ı 1 ı ımx:-ll kı - Nil<ln bir üçler ittlfnkt nl;:d~dilrn"ı.: 
~ u edil mh·ec< '· kndaı azdır, bulunmnkt:ıdır. Bu devlctltr zaf~. 

Hmer buwl.uı souı t ·r; r Dan ı e kadar mü.ıftcrck ,.c mültefik 
g mescktdnc 'e 1 u \'esile ile f n- bir halde cıu JHP::ıenklnrdır. Bu it -
iltc-ı e) ) nptı ı tcl:liflcre ,.e bu Hfok yalnır. lıarlx!e 7.nfcri temin 
rklilleriıı el i 1111 red Cf'\ nbiyle 

1 
~tnw~lc kalmıyncnk lınaixlen go,ı • 

ı nnlandımn. l('ınn,; ederek demi~ 'ra dıı ~eni dünyayı tau2ım lımıu • 
tir 'ki: 11unda faal olncnı.tır. Bıı iic;ler i ı U 

"Bütiin buıılnı biı tek fnsnnın fnkı d~rl1ni met'iyeLe gcçmiı}1ir.,. 
kah halidir •• dlmi tir. Almıın de'\·let reisi mUı~alühcn 

Bund:ııı .. oiın o :ı: ım~rıki Alınan Ul23 de yedi k4i ile km·du·u par 
- Amerika m!in:-"eb<!tl r ine tcmıuı tls.i)lc bugüne Jc::dur <liinyanın erı 
e<!Prek Almıtn\ an•n hic.'bil' v.nman lıii) ülc de\rfetini, en kuvveUi ordu 
\ mcrika) a nle.} ht:ır bir ııi) as:l -'>Unu teşkil etli~ini SÖ) lUyor, bii -
• kıb etmediğini \'t> Amf'ıiluınııı tün mi 11ctin cnlıştığını. lm<lınlorın 

ali ftemıayederlannm kazanc• 1.:cpbane fo.brikııln.nnda iş .ördü • 
h~ıınnm bu harbe scbeb olduğu. ı;;üniı her kesin fcdakat lığa memnu 
:ıu sö,·li) erek fttı ınii' al••adn hulun oh·eUe lııı.1.ır olduğunu sövl~1i~ 
n u tur: ''<.> sözlctin" ro\·le Wtirmi •jr: 

"Ruz"·dt ,. \ iisvn f!Mlerjni tut "Bu fcd kii.rlf.dar 2skcrlcnn fc· 
mtyan VCI lıütiiıı millet ''C dc'lilct- clık u-lıklari le Juyu cullemıyerek 
leri harabive .sunıkl ' erı lir• r kwı oer~cde chenuniyr.WZiir. Bız bu. 
·a~ıdır. RU?.Velt Amcrık:ı·n ~I gı.mJ u mllcadelekrimizin bir ı,. ln 

llMlnyaya Jran;ı b!.rik i ın c ındl'n ;; Uıı Alın~ tııriıılnc .. lt.ın yn%J -
elen her s-e\ i 'ıptı. Den in ı lıırl:ı yazılı gmı biliyoruz dcmış 
~ dünynvn cı laırn ,. 19H Ye e<idlne ca.nt 16,35 de nihayet 
lı&l'bine i."ltirak cllım. Bu gun de vermi'Jfir. 
o zaman oldu· um gilnyiın. Bunduı sonra mıırC{5n.I Görlng 

Halbuki Ruzvelt b4hük pcki.ılae ır.ebuslıı.ra bftnben bir nutuk eöylc 
'onlara giri§iıi<"n ~n hastahane- miş, HitJcre teşckkürlcrlni suna -
de ~ alıro!'<lum. Rtm elt m lletinln rak "JM!Crimiz yalnız Abnnnyayı de 
lııunna gectlği 111mnn bir knpitıı - ğil bUtün Avrupayı lnrrta.n:nak uğ 
hstten bn .. k:ı bir f'.C'Y değıldi ve runda büyiilc ::orlul:.lo.rlA çnrpı.o 
ı .~Jetin menfanlini temsil edebile· roak mecburiyet.inde olduğumuzı; 
~k vui> ette <le il<l i. Bu! d:ın ~n biüyor ve onwı büyü c dehasl} le 
ı"' A manyanm 'e Amcı ···anın na- muvnffm· ofo.~rınt7.n cm~ iz. Bıi. 
1.ıui goriı,.teri P. rru ın<la bir n u 3yeı tlln uıfücıt FWırcrtu ariııısuıdruı ,1i 
~ ::> ap&rak Alm'.lnyndn bir kılo - rlitırdrte 'Ve hiç bir ı e<l-.. 11.rhi:lıuı 
met ı c ın uralılımıı a 1 4 O ki ııi i.'>O. bet c.clriımı emekt'e\lJ ı ·• AJlla.l ı 1ı~w le _ 
Ptt .;.i halde Aıncıikorl:ı nncrıJc 1r. ke~ ve f.•wı~ı'iıı 11..ıı ynhlun 
k i 'lbct ctme~lc:d;r. Bu Rtı:r.\cl• cu:r.ı WA.Wı'. 
1, ne7.arı-~'l Alınan mıllNinin fakil' --------·---- 
. ioi goetl:!ren J ir delil<Jir. Muolllda nutku HitlE"r bındffn s..1nı.ı Aıncrikıııı 
- .l pon mUnascbcllcıinin çok ı::c:r- ( Bu'itaraıı J ir1ı.ı ııaylıulıı ) 
ı:ın oldu~u·ıu 'c Ruz,·elt krndi bo· lılk ile ~ııMc harbi i.S~ e<Ji , ~ 
ık da.tiU al}. Ptlııl hnrid &İ\ a~ ~.} laııi bir kııül hı.u 1.ıl {;Üııü 1;u

tın D nıaJ!kesi :ıJtıudn gi?.lcı;1<.'~e ıtİİılC hft!W~J. llıi) Ük OOl°:ll~lıJ>llll 
~Uğ'tlı SÖ~ r miıı \ e söırler.inc muQıtıanı a.baaı liır.eı iıulc Anlt'l i 

le dcvc.m e mi tlı : kan kuvvclltr ine inJiı ilen mu ı hi;: 
• Ruzvell uıs cit t.umiflt>l c ı, .... f <hu-beler dot.ı.ı.ı &lİllC1J lmpcıı ILLOr

lıunı•tır. &-rm \elcri biıiktircıck lu~u nskedeıiıı ıı ııe \M 11 0ıduk
A\ nrpcı.nın dnJı'li Sİ) Meline müda Lnruıı g/htctİ)•ır .. ·.z ltııııu :tı.•j lıi 
htk)c yeltenm~ \"fi hiç lıiı lı:ıkkı y0ıı·ııru ,.,. W. <le • lı)oıımıım: ki 
omad·~ halde bir taknn muahe wı~raı :ı.ırıuı<; <aıp ıı ı.. uı !.nı -
r!clcr :ıkdct..rnhUr. lh .ız. .ır. B ı 11 ı \ıı ıii ııı k t. ııı '"~ -

Rur.·eıt:n lcnr sı da kMıdi~i gil i vi ve nı d<H v..ı.-ıı 1 lonnııı ı · ır ınıı

1 
uc\·l:t eı'Il11 .. 

k "ctl.ncleu 
l h h .:ıd<:' 
l?' ccbur oluyor-

• 11 • r a f'.'U' roın öl<iürmc-
e ~ f~ıWleri, ve Uz.crintl" 

ercin1erc et'l?Qğ marurus n::nr 
lu.hnnı, ~ordtr~ce F.'~t ınun hay
"an amtrlrna lıhna !liilr~ekle 
&.itlu nnın~ c'i<'rthm; ha.l\mki hu 

l kıı lıa.rbinde mil~'Qt'll&N'" ~dık 
oephaneler hep in8lııll öldllnnde 
mah..'SU.~11r. t~cıindc inMn ö1.di1r
me~ ma.Mı" m&rlı:M[ y~ d11., 
tu he)de F.flitUMJn inMn ~ 
na 19e,•jıun m hu harf>" hakantlı: doğ 
Ndr.-.sMce~. 

. ~ı idndc kııılı t~lı 1 ir luı ıı• ııiı lır 
\c • lcı iıı eıııııı J, r "nı.ııııj ıd•r. 

Lu IJUa l \ ı uı ın I' •I kı nı 1. ın.ı ı 

:..dil 'lıtı · .s1tH •ili ~ JJll. nl \ c- lllY.<ılll 
~ c-ı'll ı:-i v1 ;ldı!<I ır. lı a 1\ .ııı <·ı kt-k le. 
ri le k1:1dııı1111. hıı· kc:ı"' <lıılıı lı .. 
zır ulunuz \ e bıı 1ru"'ıt ~ı 'ıf e Uı. 
\ ı~ ol hığuııımı "•XJteı iııı?.. Yf'nf'..r•-
gl7.,, 

l:>ı.ı,.eniu uu t.ku b ıh:ısı>a .J :ıpor. 
ka..'ınun:ınl·t'IIldnn bah"cdcn kısır.: 
halkın ant larlylc ke ilmiştir. 

Za:rnda bir urımtı 
Zan., 11 CA.A.) - Dün 5Nlt 

.C de 5 sıınh e aürcn orta. şiddette 
bir y~r !\at'5111Usr olmllfltur. 

Harb on ıcne sürecek 
Tok,-o, 11 '·'· A.) - Bahıivc 

~"11 muharel>Mıin on t1en" 
"armcsin,. hıızır olmıılarnu .Japon· 
l&ra ta.vwiye etmiflir. 

\' A it 1 !f 

lnglliz. Amerikan 
balterıerı 

( Başlarafı 1 i1wi sayfrııla) 
J>n.ra.~iküled jnm1.'il<"rdir. Bunları 

~eri ntmnk için l•'ılipin })Qli"i ter -
tibat abntıktndn-. 

Manillıı., ıı (,\./\.) - Jnpoıı 

bomb9.r<iım:ı.n tnyynı C'leıindeıı mü
rekken mühim bir lı:w:ı n.1o-u <liiıı 
ınnhnlli snuıte 13 te Mıınill:ı iı:ı;c-

1 iııd<• ı;ciıiinmü" ve Nk·hol!'!. I · n .ı. 
N' ıııe~ tl:ı.nt ile .Mnnillc'ın 2:i kilo -
metl'C rneımfcsindf' b•ıh:rı .ın Nca
' ite deniz İİ'1Silnü pike lıiıc-urnı:ırı 
ılc> homhru tluıııı.ıı chııi.ı)llr, 

Nichotcı hıl\'a me}dıınıııdn hu\ ilk 
bir y:ını;m nklığı ı;-cirillmu~tlir. Hü. 
t:um btuılndıi;ı nnd.rn bir stıat son. 
ra hw:"ı de\0•.ı..m c-di\ ordu. 

naıa\i,ı, 11 (.\.:.\.) - Holr.nd 
Hı:ndislanı bahriye donanmasının 
hir tebli,'.;ı. Bol:md. Hindıstımı dc
ııiv. ktı\"\'<'ilerinin Sınr::-:ıııurn vannış 

Qldu~unu bıldırmektedir. 
Ya~in;.:t-0n, ı ı (.\. \. ) - Vnkt: 

nd:ı.-ırnı miiclnfn"n ed ıı Ameıiknn 
donanrna~ının hir .Jııporı krtıvndjr 

'c dectıo) er ı..ai b.'llır<lı~ı rc!!lllen 
lıil.liı ilml"kt c<lir. 

\ "i •İ, 1 l L \ .. \.) - O. F. 1: 
lııgı'ir.h'l,n King Col'\! rı 7.ırtı1ıs -

nın hattığı lınk\.:ıııclııki h:ıbN c.ıo~. 
1 U Clkmnru·RtJr. 

""in..:nımr. 11 (.\. \. l - Bııtıın 
l!epul.se ve J>rinec of V c.s ı:ırlılnn.. 
ıında:ı 600 • iO-O kı 1 kın tanlmr~. 
hunl:ır Sıngııpurn ' rnbilmh:ler • 
lİİr. 

1..<ıııdra, 11 (A. A .) - m;.} t<'r 
:ıjansmın denizcilik muhabiri bil
diriyor: 

Prince of Vel:ı ve Rcpulııe Jınıp 
gentileıinin bn1mnsı yalmz donna. 
mn ıdu defül, uz3k tıflrktaici n.ı;kc· 
r i durum için de lıiı) Uk bh· kayıp. 
tır. Bu gcmilr.r hNhnngl Japor. 
<'Onanmnsile bov ölc;üsehilirleı'Cli. 

iki geminin trnsıl l r.t tığınn dair 
l•eııUz fıı.zle malfım:ıt yol:lur. Mı\. 
rettcbntlnrntlıııı hir kı .. mmın kıır. 
laı ıldıJ'ı tnlımiıı cdiliror. :;$im<l· 
ı ... ~liz oonnnmmıınd:ı hizmC'lte ''l' 
iMı:. h:ılındc· 19 harp gcmiai vın · 
<İ r. Hunların nrasınd kırk ır btn 
tonluk Uorı 'e Temeraıre 194:1 
t e. di~"rleri 1 r144 t.c lıitccekt ir. 

Cepbelerde daram 
( Ba~taraf' 1 iPJCi ~a;yfndn ) 
J.İR\'A C:t;PHJ' iNDE 

Dlin tl\'&m kamflrasmda be~'B.· 
nnt ta bulunan Jncil~ Ba1ıvekfü J..ib 
yn taan-ur.\mun ~len~ cereyan: 
t{lkjp ctme<liğini ' Hiıııf C'lmifltir. 
Bununla. beıırber Tobnıkun knU o
ln rak ele ge<;;rlldi;':ini blldlrmi tir. 
liir nj:ıruıı lınb<-rlne güre l·~lfıdem 
ele 1 rı<>ifü::er t:ırrıfmdnn iı=ıglll Pdil
c:i. I' ıknt bu mU\·ııffakıyetlcr, <;c! 
tın'rlıinde bilyiık bir ?.ıLfcr sr.yıla -
maz. Cilnkü lng'lfa ku\'\'ctl<.'r:i bu
ıııdıı lıfıla ku\'·vetli bir mukavemet.
le k:ırı:ılaıımnkl.adıı lnr. Almanların 
V(' f l! lyarJarın Libyn harbinde t. 
tıılyonın A kdcni1. de>nnamuından 
islifr.dc e<lcrelc mühim bir t<:'şcbbü 
se ı;-iriJ,meler:i de beklenebilir. A
:nmıl Darlnıım :ltnlya Hariciye na. 
zrı ı ilt' gürüı1mesi de, Fransız do
nnnmnmndıı n ileride bir yardım 
!Örml' imlriunnı :ıra~rma nl&kt!a
aile olabilir. Bu simdilik menuu 
hnhtıolmayabilir, Pakat siyn~i hfı
diııeler İngiltere ve~a Amerika il{' 
''iı>inln ar:ı.nnı bo?.arsa Visinin, 
kendi kııvvctlcı ini mihver lehine 
hr~J(ele getirmesi milmkün ola
bilir. 

JAPON • AMJ.;ttjKAN JfAJrnt 
ÇcırÇil Avıı.m Kamanumıda Pı-in. 

ce of \'ales ile RcpuletJC zniılıları
nm b!ıtırılmn.c;ı ile ''Bu kadar ağır 
denir. kıwıbı hatıı lamıyorum... de
mi11tir. Dün rie dediğimiz gltri Ja
pon ~arbetııi ağır olmu lur. Adalar
da hail' devam wiyor. 

Japonlar dıı. 29 bin tonlui< bir 
~E"mi knybcttiler. Her halde lngi
li:dcrle Amerl\tRhlırr d• Pruıiri1cte 
hir muvaff&kl)'et elde ctmeğe ça. 
ırı;a<:nklardır. 

l'ftrtta ! 
G~en cihan !uLrbindc e-ltanat 

'l'ür1ciyeei kıtlık içinde idi. 
Ctimhurivct devri. bonuk devri

dir, Bolluğun kıymetini bil. 

Ne dememeli ? 

S aı,ı.at- ko.nalaıı: , --
Fahim Bey ve Biz'in tenkidi 

münasebeti ile 
"lnkJJR.pçı G<:-nrlik .. m<"cmua- ı 

sımn tan ~:tyımndn !\fohmC't Fa. 
nık TO'!:lra.k '•Fahiı 1 bey \'C bü;,, 
:'Omamnm tcnkidinı ~ ·ınıyor, 

~iirlerinden ~en<,". tt~· kik vaıı:ı
larmdan hnkikatcn mufltcit ol. 
du~una hlikm<'ttı-?ım•7. M<'h:nct 
Faru~u. ten'lddinın bnzı nokta. 
larında haklı. bnzı noktalarında 
sathi ve bazı no\tnlarında da 
lC'zada dii~müş göruvonı7.. 

Bir davavı tnzC''~' en m<'\-ZUa 
temas ederek t!l:!t'i!ıği irin bu 
bahc:i biraz daha yaymak isti
yoruz. 

GenG münekkidin yn?.ısmdan 
alacnğırntz parc:alar UT.erinde 
dura hm: 

"'ran:dmat edcbh·atmda bu il. 
yar eserler vardır. De\'J·ini yap
mış, artık bir daha d 1rilmcsinl"' 
imkfın olmıvan hu tüdii edebi. 
yata yeni bir örıı"k ,·erilmesi~ 
f33"11la.mak elde dc<Yı1d1r ... 

Ünce bir sual rorc1lım: 
Tanzimat ~cbivatında bu a

yarda hanrı:i N"ıerler vardır?. 
~emnet Faruk Tonmk bu mi. 
~aff eri verse":di. mu'h:ı!\ka k ki, 
fikirlerine oah'a <:Qk Jruvy~t)j bir 
mesnct bulacaldJ 

·r~nkidin bir Ntrt'RSJ da etıı: 
"Fahim bey YC biz .. de maz. 

but bir eserin unsur1n:rmı bul
duk. Bunu foJdir ct.me'k 1 P.lmz
lrk olur. Hatta saV'Jflı ınal1dut 
olmakla. bern.~X'r. bir ~aç 'PRf'<'a: 
örnek nesir diyebilc~mir. ka. 
dıır kUV><'tıidir .•• 

Almanya Amerika
ya harp llaa etti 

B~ka bir 1>9Iı;a: 
''liattrıtlarm Tenkli-~t 

oo~lı olduiu ic:in ~ r~•· 
ııın kılt~mı. kJjafctini. rt11C17 

Ye zevkini pek iyi 'bilP.tı Abd' · 
hak Şina.si. hiMl'!diJmi,,s ,.e t • 
dılmıı; maz.inin ~ini biz:e dil 
~ urmak istemiştir. YatnıJlıl' 
insanı m:ı hvC'dcn azabı belki rcık 
iyi anla.şılmlfltır •. , 

Abdülhak ~nati. mü.Mkkıd 11 

dC' kabul ettiği- gibi dcYrini ) a~· 
nııır; \'e yamn~ bir qnatkwr (11 

durfona \"C o hayatın en u~t 11 

kalit~c eS<'rini verdiiin~ ~('lrf 
"Hayır, sen b tt n la r ı ~*" 
ma. yiizlerce m~t:re derinJıkl'' 
dP. mad&n ocağında f"ften ruh ' 
havayi canlarıdır,, dem~e .b•~· 
kımır. nr mıdır? Ve bı.in1J ~,. 
lcdiğimiz \akit. kendisinde 
·•ıraltiın bey ~ biz.. ıtyarr"d' 
bir eser al:ıbileceğimize ke~· 
mi:ı:i inandırabilir miyiz~ 

A bdüllıak Şi naıo:i. bu t"ft'f'1 
yazmasaydı bir e!<1iklik du~'fl''' 
yncaktrk dıyclim. Ya7.maJıri.le.t 
debivatımı.ı. hatta. tarih \'C ıt:· 
timai hayat bil~mizin bir i&t1 

iadesi olmadı mı? 
Tenkitten bir parça da.ha.: 
.. Fahim beyin hayatr. bu r.I • 

manda kaç kişi~; t'laka.da.T t· 
der?.. 1 

Zümre edebiyatı olma.dl~ 
kabul edelim. banı-i t..eı: ..-·: 
kıwıtsız ve şart.ısız züm1111-f 
rcthetmiıştfr. · B i r Utrl.~·" 
di~. b~. ~. kula'k ~: 
ını dindi~se 'bile vücuda ~u 

vet Yermek, i~iha ac:mak. .u~~ 
kuyu ~ctirmek.. tt~rletmek 1çı 1 ~ı;kn b. ka. i13c-tar kulhınfl'~1 
m1vu.'' 1nsan ruhu. bugün· ~ 

( Raştorafı 1 inci .w) ftuln ) ~a"ttr- Flİr okuma har..r.rtır tJ~ 
i:oma. 11 (.4..A.) - Bu~ün rn~k bterk(!n, bir l?Üil 20ıw 

ltal 'a, Almanva ve Japorrya a- b:r cina\·et romanı okumak 1.'° 
rasında Amerih-r:t ve 1n::iitncvc · 1 · ... , 
karsı a.skeıi ibir ittifa!c :m.~ ·c- tcmh·~ğinı kabu edebfür J ... 

yfa? 
l.o11ılra, J ı (A .. \ .) - Prince Or 

Vcles r.•rhlısmda bulunıtn amiral Sir 
Tom Ph!lllp~·ın lrnybolduğu re,.men 
Mldlrllmcktedlr. 

di1P'li5tir. Bu ittifakta yeni niza- St'kiz sene kadar olu'\'. or.~~ıJ · 
Fırille fiilden biri müf:edken mın 'l·crı~· · · h f 1 

J ..... ., ... ...,ı ıçın -ırp za cr,P rullnh At ..... Ja bu ıncvzu~ü 
öteki cemi olabilir mi? netı·ceıendiktcn n ., ..:ı \'l~ ......., · ro ra ı.r, uc '" de ttünlerce süren bir m:·· · 

~in.ı:ı.ı"ır, ı ı (.\. \ .) Hceıııen bil· 
dlrildi~ııe !:"Ör<' l'ı1rıcc ol \'ale v .. 
Rıp11hı bıı.rp ı;eınllrrtn<lcn lic1 bın lcl 1 

Jrnrlnrılını§lır, Runla rın nr sında H.• 
pals zırhlrnının ııU,•o.rlııl dl" vnrdı.r. 

Arlmc!Mlarmııv.dan bUi Türk di- araflmda sıı.., bir iı:; bi:l:•'H y.ıpıi- aı·mııo:tık. o. mwnı-lere ~r.~~· 
:i kurumunun bunu kurıttl•ct.Jr- m""'J derpı"cı --'ı"lm."'ktA-"ir " ~-·~ ~ • 

-... '"' '' ~"' -.· ~n Ben. ~ençlttin eeer · 
mMı iııtefünöe. Paktın metni yalnn~a ıı~:-röi~ rıt ye dah:ı 01~.- e!e!'lf!T' ~ 

Bl7.iee oo~ın kural bUtUn e91d leC!ektir. ..._.'Uı. ... .., 
tııtf ve nnniv kitsplarmda ) azılı- Vaşington, 11 (A.A.) _ .\yan cekl~ri.ni söyl41miı}, hatta~· 
dır. harici\·e encümeni re s! Conna- lurını.strm;.._ Gene aynı ndftill 

ı Mehmet ,.,...a hazr-~,eıı· t~.şrı"f il Al. t .. -1 "' . 1ıtte ·ım: uc:ıı<; nemi ke ti 
,..~., cu - y • manya ve \.l:! ·aya ~ıar'f) ı- den bı°' .. ,Jd~ncn -..1..a..:,..,.tı. ca:aJ'ri-'-''• 

Pfüler) mtruaıtlrbirörnektir. Meh- ı:-nı kararı b rt'"n ı . ...,.., ...... ve ~ıı:ıvryQ "" cı nı, u"'u :ı\""h''"· v.tY'fttacaktır, o, yolu n-
BiR <:t::\11 Z.\P'I t:l>ll,111 

Tt*yo ı ı ( \ ,.\.) - ,Japon deniz 
l.u\·velleri Uç hin tıınlllıtoluk bır A • 
merikan petrol gcmrııinl zap•etnııvler
<ıir. 

rr.et ~"'n. te'.c Mn:mdır. (Hazretle. tevd" .....:ı,,,.,..e- · n· .. 1 · t' "'....... ~ ~ l u.&'-'- ~I 1 SOV e-mıR ır, YÜ"'""or •• 0 halde nencin b°"~-r. rı) gibi cmı.i bir sıfat almte! So- Budapc.~te 11 (..A. ..() ra - • -.J ,.. 
T ' • • - • • canını. ımanmı y&§}ı saa . 

.r.una: da teşrif eW2cr gibi cemi , car hükumeti. Vıuıin·•ton hü:Cu na '""',,·ı--ı·vclı·m. G-""M 81,.1ars'ff'· 
bir fiil .•. Ni<>,in? O iki blar derler- metı"I a· 1 t ' k .. •..-• · ........ "' ''"·..,... "' ~.:i 4ci (tazim için.) e ımoma ı rnın~e ··~··en ğı:ırdık1:an ronra Mib~cr • 

Çin ordularının C:ınSJ'Z c""a adlannm faH oldu- ni kesti~ini !-u alcşarn 8·30 d.ı t"en sanatkarlar 'biliyoruz. !' ı ,, resmen i!:.n etmi. lir. Karar. öğ k t · t.is h" b" !Ylıtl 
oynıyacağı rol ğıı cümfolcrde fail cemi oln:ı bile leden sonra saat 16 da yapılan n ı~ n.'l, ır. ır zaman 

fiil müfrcddir. nazırlar fevkaliıdc toplantı~c!a olarak alınam::rz. ~ 
l.ı<md1 a, 11 ( A. A.) - J~H·ning Cn.nilar ~trrrldılar demeyi?., Cam- verilmiştir. O hald,. sayın Mehmet Fa~, 

Standnrd gaZ('tcsi yazı),ır: ır.r Jnrıldr, deriz; fak:tt fail wan \ "o.,.ington, n <A.A.) _ A~nn Toprnf\. tenkidini daha ~; 
"Ba..şkumarıdan Çnn • Kny - Teya canlı ise mutabakat bir ilti- meci~~nin harlci'·ıQ encUmeıtl Eir- ve daha c;eniş görütrl\i ya. ~ 

Şek, Hong. l\ong'a taarruz eden :r.am, bir ~ygt meselcsi<lir: Ço- l~lk devletlerin °A1man~n ve ıtaı. s&nntktinn. !a.nat eeeri 
Japon tümenlerine karşı bize cıık'ar r;eldi dcdiğinW: gibi çocuk. ya ile harp hnlindt> bulundugunu h?.kkını Yennelidir. 
yardrın İçin veni bir cephe kur. ln.r geldiler de diyebiliriz. J(uşlnr b!ldiren iki ka r.lr ~uretini, M. 1":-M- Ltbib Mtta~ 
malcladır tielu dediğimiz gıbi kuc;lar uçtular veltin ham ilinmı talep chmsiııi 
. Çin ~cncrnli Ho. Yin~. King- d:ı diyebiliriz. l:ıeldemede-:ı itti."aka truwip ctmı. EŞREF' den tt-n1el.ı': 
ın kumandasında bulunan dör Ve cemi kullanmek daimr. J a il- tir'. -:r 
düncü ordu bu hareketi •aprr.ak: tizam )a saygı i~idir. \·nsnı:ton, ıı < ,.A.) _ Alman - AWfilh•mlıil .,._,.,:-"' 
ta.dır. Canıl17.lara gelince: Bunların f1- yanm harp ilanı nottıııı Amriırnn :r.arnlnrmda olan her lııir ~ 

Cin orduları ebe.mmivctli bir ilkrirl cemi yapın~. onlıın cümle- hariciye nn:m·Jı~ma bunün Alman ~ 
rol oymwnbilirler. Daha şimdi- c.le iıısan gibi sahı:•!lnndırm:ık '\ani maslahRtgüza11 ·M. 1om1;0n t. nı. • y:ıt11n ıatraıwa doıtdtt. llııı!9 .-C 
elen Sa'.\'ISJZ çetelerle kuvvetlC'n. P<iebiyatlaki tct1his Ye te•b:h

0 

~- fınd:ın tc\·di cdilmiJ;tir. bfr ~t • 
dirilmiş yedi Çin ordusu, Japon natJanndan birine mevzu ~·npmı:ık M1tslahııt!:ti1.11rm ,. nnıdıt bth ük m4'tl1t..-' 
kun·etJ~rinin tehlikeyi ~~n 'l&tcmdtlc mümldindilr. ı~te o za. el<:ilik oo~··.tUbi de h1ılunu• ntdu. ehtll~ i ~ı,mı b&be.i a~ty e~ 
azımsamad.ıklarını Çin eeph~n. ırıandrr ki hcrecan~ı7. haltmir.Ie Hut. h"'nÜ?. cfa.irc\ e e· ıedı~ı ~vk al,.-
de bir milyona yakın asker tut (yıldf71a .... önd\i) derlccn (yıldır.- idn )td Alman <FplOIMtrndan Hulu cUlflMırud;uı beri ~ stı:-.~ 
ırlı&kla K~rmi~_C'_r~_i_r_··-··----·~~--R_r_t_;t_ı't'd; __ ·_ı~_r_._~_ö_nd_u_··_ı~_r~)-d_e_r_iT.~ .• _____ be~~-len;__teJ __ e_n __ t~~leıp.:.::.~~:::~l!n:.::ı::,:fi:r.:__ _________________ ~--=~.:..:.n,.:::h:._~~ 

- Efendim, bu derece istihza etmeyiniz. Ben in
k~r edecek değilim, ancak bo.ı derece tahkir etmemeliıi
nız ... 

- Y oo, estağfurullah .• 
Vasfi, konufıl"'a zeminini deği~tirecek vaziyette 

eleği idi. Sözün geli~i üzere konu,uyordu: 

- O halde ki.fi, dedi. Beni fazla üzmeyiniz. 
. ::-. Güzel söylüyorsun ama, benim daha öğrenmek 
ıste<lıgım ~yler var. Bu imza sahibi kim, önünden 
geçtiğin konak neresi?. 

- Söylerim, fakat beni affedecek misiniz? 
- Onu düşünürüm .. Şimdiden söyliycmem .. 
-Merham~t ediniz .. 

- Vasfi, sen benim biricik evladımsın, fakat huy-
larım yeni öğreniyorum. Hareketlerine bir !CY diyecek 
değilim. Gençlik diyip geçeceğim, lakin sorduğ-Jm su
allere cevap 'ermelisin .. 

Vaıfi gene cevap veremedi, babasının alaylı lconu~
masmda bir !iddctin saklı olduğunu hissediyordu. Kud. 
ret .&ey, kartramda bozulmu,, ter döken oğlunu belki 
tokatlıyacak, belki yüzüne tükürecekli. Fakat ncdcn~c 
bunu yapamadı, belki de çocuğunun öksüz ruhunu in
ci\mek İslemedi. 

- Vasfi dedi, sana son sözüm· Bir erkeğe mektup 

yazabilen kt\clın, benim gelinim nlAmAT., evlenm4!k htİ• 
yorsan işte pa~R 2'.tnt.anın kızı .. 

- Ama •İz beni değil, P"•" Amcamı memnun et• 
mck istiyorsunuz. • 

l~tc bu söz üzerine Kudret 84!'y köpürdü. Söylec1t111 

sözden dönmiyec.eğini ve o mektupları yAzan kııla •"' 
lenmeaine müsl\ade et.miyeceğini en büyük yeminle telı• 
rar1adı. 

Yemin ağırdı, bozdurmak mümkün olamazdı. Va.•• 
fi peritan bir halde ha.hasmın yanından çıktı, odatırt1 
girdi. Şimdi ne yapacak, haber bekliyen Cnri Kalf•1' 
ne diyecekti?. 

Uyuır.adan sabah eden genç i~ık, her zaman ol• 
duğu gibi Hüsrevle derdle9meyi tek çare bildi. 

- Ne yapalım Küçük Bey, dedi. Babanın aklı"' 
deği9tirecek değiliz· Bir zaman böyle ıider. Sonra bir 
yohınu bulur, Mukaddes Hanımla evlendiririz. 

- Buna imkan var mı Hüsrev?. 
- Var elbet .. Ama para lazım bunun ıcm.. Seti 

timdiden bu parayı temine çalı, .. lt olup bittfinen ,oıı· 
ra karı koca Beybabanı baıtırırıınız, biriniz bir elincl•"· 
biriniz öbür elinden yapıtır, öper, "biz yaptık siz 1•P· 
mayın,, dersiniz. Yürcii ta~tan deiil ya.· Affeder eJbet .. 

Hüsrev aene imdada yeti,mi;ti. Vasfinin üzüntü· 
leri gitti. Paraya gelince bunun da çaresi vardı. ~"~· 
metli annesinin kencliıinc hediye ettiği çok kıymeti.' ~ır 
cimaı yüzüğü vardı. Sonra ıene annesin.in kendıl'tn.S 
bıraktığı üç be~ dükkan vardı. Yüzüiü 9imdiden Mu· 
kaddes Hanrma gönderir, dükkanları da düğün ınasra• 
f ı için ıa•Lardı. 

(Sonu l)IJT) 
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ı:[ın:'nıru rru JW_&oo ın: ~ ts ıE mı rıJ ' . 
Bır gafletin ~i!:a, Lt!1'.m:::ı!lar;, :-.·on·cr, Po? .. 

,.., bap bal'• •I!31131S ftI'llŞ!ada 
yere ser"di. ~r mu~~;a .ı. 
yonU)'Ja ltc:ıtil::I eaml7ctto IUUI 
Rmyıa d~ y!ne ~ bir blw.le 
'ar:ıbcu~·u". 

Maarif va Milll Mud~faa .Vekiılerınin lı 1<11A HABERLER 
1 

cezası 
dUnkU terw< ıklerı 1 - " ~ •• t ,. l·~l·tı • Ut koru- ·~n ıtnlımı.nI .. r, ~enin ar-

ri'l 1m-t t - ı n i.;lr 1 Server KA- kum• &ür~:r; 
Şlllnmizde bulunan )ılil]f MU· Buradıkı tetkıklerd~ ~n" rı J ""'".:u' 1-1< ha ·zc:smm mb!ıat _ tJ:rnk 1&r!•ta .·:.~n 1!1~ı-

dafaa VekiJ; Ali Rm. Aıtunk,.1 Yıikf;ek ıniıh«.'ndıs okuluna ~·ın 1 · ını in1.,:clemdc tı~re ZonguJ. k, Amer:k.-ı.n mcn;s:'\ !erini uzbr;-

S:ı 1' ' l.. Am~r.i '.:., ne lrmrli 
g~e ini h • ;,, ı:e <!~ c!a~:ı ....._ 
n,mı t:-~~ :ı)!'ln bt.'"Ll1" •• 

'\'e Maarif \TekiJı Hua.n Ali Yü- mit ,·eni teıkilfitın "\"f'rimlen r• · l ..... tmi tıı. brmap imkan 
30

·,•-.r. nu i!d de,·· 
ttl vali i'e birhkle din eehrln ba r:ıhnda. <•kulun l""ktorUnd":ı mı :,;. &'\rnıı hnummu ihtlyıca da.- ıet. ergeç f'nginl,..rdc ('.aJ1)Nc-ıtk. 

0:10 g .. • .. a tcl:!l"lı.t~, Ceyu S.
r · ~ıı ın::ı ··~r t'~:ı~rr:mı ,.e (l98i. 
fı',te! i ~ ~merikalı s~baJ'lll dlva. 
na rU.C"~- tı:ı h~-lro:Judl. 0.
ıa~m sc .. !!ı:ı c.rolr! n1ciyorm~ 

aı Mmtlerindtki kültürm~· hat 8lmmı ttT. • 1 i•a u ·;:ı.ın 1ı r h 'e geUrmdt için 
le:ıni --ı...1en1tr. Maarif \ e~ lı H~a.n A1 ı \ ıJ k J -n k:"l"Tll! 'en tt•.ıtikle?ine de. DIJerlardı. KJU ,._..,.,. Tabm, Japnoyanm Çin gall25U<" 

VK•eden llOlftra. DolmahelıC"e'1e· ,.,.,1 a.vn1 umanda müı<ıl r ~ am etmeıc• dir. B1Huw. bu ka- banaJdıJma ha.~ t~Jil•cnin 
kı ruim •!'illi ıezılnıif. orıı.rlııın ı ar(!SJnt' ek ):idrre'.; muıc cnlı l :ıunun degıştirilmek ~tenen laam: nkna bir ICY olı!::ıdığmr ıı:uı:mlar 
YtldDa ıadllerek teknik ôl:uJu. maları hakkında m ... 7..c 1"num :.ıl' etli memıırlann ,-a.zıyetlc:rl1e ...._ Amerı1'adakt "infiratçı,, lık,, 
nun (&lıpnalı" KÖ9den ~ril mUdürU A~izlc görüşmü~tur. 1ı al-il\ade,ı'dı!". .......,., ..,. ._ temıls'• dllvu 

Dcl!.t u?. '.":ırt'an gürillıueTea eea 
'iebeıile 1 \"ardır. Faı:aı ıoa ~ 
fenle .,Jtanoeit" in Onbe t1ldJea 
ma.!>::.tlfkr, k~c;lcj vicc!u ..,. 
bm:ba~~. 

_m_i;.;ft_ir_. __________________ ,__ ~ ~e'hirde ~imi+ Nli.b'Mr ~ tilthde J'lbelmlttlr. 
ır. ıt.ır Yapıl n t et.Jd:k1er :Detice- Fabt ok7umta pat.laJU t.or· 
ruıdo simit. iç.m aynJu u:nuıı ki- pUler. ilin llJQ de böyle olmadıiı· 
'ı .. clmecli~ gortilmüf, bu mntta.- aı gilfıezmekte cecilanedi. &tAUI 
nn ıırt:mlmam :irin 'hcledive aa.- gemner, ywn ~. )'1lclan 1ll· 

Tüccarlar kö nUrel ihtiklrdan Uç kişi 
zam isti-or tevkif edrldı 1 k:ı.d:ırla.ro ~vurmuştur. keler ve bu!maa airaJU adalar 

• Ek."nek fınnlanmn tettitine ılı~ J'..meribma ilk hJp. 
diliı de devam ~. Bir ço!t su. yaJmz tatlmıhk değildir. Çatl
!ıruı ea.hiplenne yıldımn cezası ve. lan kallarmda, kendi ptletlerlala 
rilmft:tir. Cc defa yıldın:ın c::ezası 1l)'aDdmlliı derin kızg!!llık da göz. 
:ılan fırın' r nn be" glin mtiddctle cal'PQ'or. 
kap11tt1:1c"!.ktır. Meler ~ bir )1Ulc1aD 
~ Vıll' et k vmaıkamlara br t.- &meıtlla 8e aıala.'81& konpnılan• 

~\tın göndercl"f'k J'et.rol limbuilc •• koyulnı4'.<en, bir :randan ds do
aydnılatılan evler8 petroJibı mun- ••nmM1D1 uçsuz bacablz ~Dklu
tazam ıuT'ctte dağ:tdmaamı bildir- ten lllUllQI; lalclaqlara • "711111 
11'.itlir. •oktalua •llrmekmia. 

•Benzine lapirth kan§t.u'dınar. Diivllmeğe karar venalf bir 

Çkıl:dl za1"alh Razvelt, ,...,. 
AP.~.cY.I ı;örcrch konuıt~ _.. 
uıllr...kere L-\lrstllerlnle ,..._ .... 
ya:-a.Ic n.!iit !:eÇlrml,!ar, r:ıtwııcıcil· -
korkmı~Juğana öJQemlyenık ..... 
'Ar yıı~lanlt. Al't1t İt lftm .... 
nü.~ !1:1:.\!ı patbm~ır. llfo tlplı9. 
5İz bu;ttn yUz otllz mllyon'lı!; 1111' 
dev memlekat bir t.ck yürek ..... 
yor. Bu g:a~etl:ı ç:a.I:,map ı.aJa. 
dılar. ~ l:ayıplan, ~-!r ,.... 
lro~b-. BeDd öOlrrinl .., .. 
Irat aJMllklar. Fa!cat blltlD U
pflet.111 u bü,.V..ı bir ..aıet .-. 
tuna gl.ıeren b!r lıadl d!T• ... 
amınaktaa da im1p'•IJ .,..,_ 

hUSU81Jl1daJd tetmldcr ilerl~r. aabletln. ba hareketi ahlAk kaide
• Şoförler cemiyeti belediyeye lertae 11JPD ıuudur? Deifl mi• 

Hele llagtble War ... ., • • 
kalaaJar arumda, ba tnelia ... 
P....ar u.r.&. gerçekten oa1s ... 
yültlr4era ...... tır. 

HAICKJ SUHA GEZGiN 

Undan pasta yapılmaSı ~n bqvurarak bir müddet adı ~asak 4irf Öyle 11a1117oram, ld timdi bu
haftadan itibaren kaldınlmtltı. edilen dol!ınıt maJOııe ınUeaadıe C· aann davuı 1k1Jeme1. Soma, 119 
Ticaret Vekileti undan ga~i dil.ınesini •ter.ıiflerdh'. Belediye •lanberi de ba. lllnJrada U. baakm 
~ddelerle .ııuta yapWnaam& ı- 1 inl'el~Melcr yapmHtlıdJT.. değlldlr. BoJ.ada. Daıılmana, Jb1. 
ıın vermlotır. • ('.ora.pçılar kboperat.ift asa.ar, -========-=-=----=-=--=-=------------:ı•t 

111110 kazısmın gaz 
tevzii işi 

'-cQ •GIMm gdm. 1 - Kıa. 
"kmı19a ima~ .Kutata J:amrk. 
'-rk rtJUUeriaia t.abilsıatı: 4. 
• - :O..S.t tef)dJlbndıaa &mtdd 

' - Amedlye: K. IJ&ktr 
. s - )ltllıltlaaalıkta 1-

>roreeör tmıail Hakkı bmlrll. 
~rlıakır Uıldtlut. T - Kur'an 
tıtttea tmn: OnMr ıuaa Dolt'ul. 

1" m Anllklopedi8f. 11 - Tercll
lltıt1vs. 

tlıı \!lem - :la tiıDctt ayı dUn 

"'' ııı· ı~ı· TuMst ......... 
"'-"ıııt .' A h~•11lalt o..ılet • ~ 

Bokaörleri davet 
Boka miiHhtkılarına iı:tt.irak 

ettirileeek olu ~& i11imleri 
yurlı bobarterin 13/1219' t Cu 
marı.t sQnil Mat 1 T de Böla-c 
Merkeane plmeleri teblif olu
:nır. 

Şevket. Yap.r. HUmü. Saim, 
Kemal, R--. AWt. t.mail, Ab
Mu!stetem. Ondeıt, Halil. Muı:af
f1tr, Kuüi. Hakkı. Ke:bmet, EJe· 
rif. Hamit. Ka.dil". Adil. 

1.JO Propam. w memlıabt -..t. 
ll]"&n. T.31 mQslk. T.'3 Ajqa llaber. 
ıtri. 1.00 ma.tlc. 8.1G BYID ... u. 
:.ao - tı . .a ınUıik prosrammm de. 
vemı (PL) 

12.30 Proenm, .. naemlekıt saat 
.,,.M. 12.JI BlbQr. J2, 4& Aj&U b&. 
!>erleri. 13.00 mblk 11.30-ıt.OO mu. 
ttlL 

11.00 Proel'Slll. ... 1Mmlüet IQt 
'\~rf- 18.0I .a.uı. 1L40 mblk. 11.00 
:onupaa 1115 mtaar,. 1110 me11lle • 
»t .. t QVZ. " "'9u llaberıart. 19 • 

·!& Konupta. ( uı..a ftoeomı " Ar 
trrma Kuru edm&). 11.11 aQıdk. 30, 
~6 Radyo guetMI. 30-tG mtbılJc. noo 
ztraat taımml. n.ıo Temsil. 2z.oo 
~blk: Radyo laJ• orb9traar. 22.30 
11tmlıket aut .,..,.. ._..,.. bab,rwn 
:.ı2.ü ıntıaıJc. 21.16-21.00 Ta.nnkl pro 

~am ve kapull. 

Ruhsataız radyo kulla· 
nan kadm mahkUm oldu 

Deyaflunda oturan Olimpiya 
adında bir kldm. rubsatBlz rad
yo kullanırken yaJmlanm11s ~ 
birinci Mim aeıa. nıehkemes•nce 
l ay müddetle haf)is cezuma 
mahküm ediJmi§tir. 

Fit al~ takailere 
&enzinyok 

Taksi. otdlaıa. bm;ton 9t bu· 
8\111 anlıal&ra bml ile beuin 
verildiği malOOmdur. Görülen fü. 
mm tmeıine bu karneler değiş
tirilmi§tir. Bug{inden itibaren 
karnelerini değiştirip fiş alını· ,... ................ .....,... 
oektir. 

tş yüzünden kaYsa 
SüWcede pay yerinde çalJ§an 

Eyüp ile Cafer edmda. iid anır.le 
bir il meııeleli ytSdncten kavga~ a 
tutqmUf}ardır. Ka\'I& ..._,aın
da Eyf1b Jcaptığı bir iabml~ i 
•iddetle Caferin lbqma vmmu~ 
tur Ca!er aiır aurette yaralana 
n.ıC Beyoğlu ıı.taneeine kaldırıl· 
Mlf, 8UÇ}U yakalaıımJlbr. 

lzmitten odun ve kömür 
ihracı yuak edildi 

ı..ıt (a...I) - hmit fiY&t 
mürabıbe komfByonu vcniif bir 
kaıvla ı....tu.11 dtğer oeilirlere 
yapdaıı od1a ve ..,...ı k&dı11 
lhraemı y-ıt etzniltir. Şebrimlz
de bu ~ne odun ve tk6milr ~ pa.. 
habdır. 

25 yıl emlki Yakıt 
I spangol dansözü 

12. ıı. t11 

Heyecanlı, bürik Polis Romanı 
ı-.-.-11 tnl!"İlizceden Ce'rinn: H. MONIR-

A "k _ı_ 1-.-:k ~ pçmedeıı. kulübe bckçlai 
"men &ae 81Q11C • namma ortada. yan ya~. haf ( 

~r Btıdet ..--ım •tıl: 1 ıJUIWer dalrW! bir ~ ... ~~ 
~ nanran se~ t\tneda! ! ~D blşk& biT 181 .UU«M&U9 r. 
r.n ~ Anıeribd& vabnı 1 Morpıı Hvmcle cllerml oğuf. 

t•rıu tkmelt y"pıla.e&lrtu. Ftu brrd"~ Ve dofruca; tavanı badana.-
nn~ht1ğdavd11n '.\-ap•IA<'.&"· b oda\'& ~tl. . . 

~"lehi Amerikıada buidaY ci· Fakat tavanı t.etkik ıçın lttr mer 
en mu~'lb oım.eıdır. A· diven•. dJl;ı.nda bslkQnun 'tı~ kc 
~a pırt•td de 3 ot•ur. •nn-ta bQldu. ~:. ~~ 

r~::::::;:=====:;==:tl '1~ de.yad!. u~" .,. ... ı. 
... Ştn,ıdi tnana rahatça crl~ebiH-

Cama jcumartes lOl'du. ..1.n...ı. v 
31 k 1 

Ce1-den ~ ~~. e 
12 1. kin. 1 • la °"9a bedan•nm araaınd&ll kenc!i· 
- 1 1 111 ellet.eren raptiye çWDmnl oy. 

lıı..; ...,..: 11 Zlllalıtlı t4 • ttatmı.ta edblele bqladı. 
m-: 15 Kama: N 

1 Aa ~· be)'U bNfenılr bir ta-
......_....;;._ _______ , vau aııi ~ bu •tıh ~imdi 

~taw v .. a ~ııı v.-.u ~ 1bir~-d>i90)'Ulu,ordu. 
~n ı Jlcqa bu ~ fCYin iç ta· 
~ 'ı.11 2.11 1.17 1.11 rafma hütı.. Jluhf.lılem bir ta~ 
~ 12.tl 'U7 ıt.OI 1.•1 t :O ... lletete ınWJllmıett. 
~ u.- '·'' 14.tl t.t7 ı J. B bu ~ burayA gcti-
,,.-.,... n 11 te tl.'1 uı... ,.erek ig untJan tavana bakınak 
~.... !~H · ıLte Ut !j saretile: dQvara rqU;yelerle çivi-
' uı ı!:!: a.11 J!.'9 J.emiştl. Ve t.anlan o kadar dltz-
"'-, :Un bir ta...Sa ya~ ki: tava-
~ t ı:a tıpatıp uyduranıttu. Sotıra. bel 

- U olmuın diye Uıeriııe bir kat ba-
L..... 1 ' 
~ .... ._ ve wllrtft ~ı..cte "" ..,.... otana ~elmdttt. 
a.:" fıtlttı.._ tednerek h!'kw- ; Morpn mG.mkUn olduju kadar 
.;..~._ ••v•lamnıııa konmruı· sliratle bu 'tlıı;ıiltrl lll\kttl. Kutela· 

.......,.... , ı na tablolarına ıarar vermemeli 

.ıun. tic&ret ve aanayi odumda 
toplanm11t.rr. lçtkaa. hayli cUriil· 
tiOO olm'l,lf, bir ara ifa polia m.ıı. 
c..ıwe etm.ift.ır. TopJantı. tekrar 
edileoektir. 

• .aa- müdddtcnberi ~
ta bul1UW1 Etl Bank ummll mUıdü
rlJ Retit Genon- Anlraraya cJöıı
mU~tilr. 
~ Ba.llkeeir ht,IBQll mnbıMbe 

mUdtırıtllbe tqlD ...... alan 
fı aut Gw.rmt DldleblrdeD QrJ1&. 
.raJr • ...,. • lltıaiılt. "fUllfı sf e 
baflunJlhr. 

• ~ tıeımlll IDDlu JDııti. 
§chtre gtdeftk ~ ellrgeme ta.. 
rwmu ve devtet ~ mesı
faatüıe ld telDll1 "111dftir. He • 
:ret ya.bıcb lataDbu1a ı.derek K&
dlW~ >·•ı •a ~ --=•t 
Ur. 

ihtikara sanmamak 
ıcin yemin 

Bur ti~iler. jhtiklra a&P- ted!lirinin temin edecıeii ~ 
me.yaeaklarma dair, valiye nıluktan. ~k daha wnmU 

yemin ediyorlar Bunu doğnı- olmak gereJW:: 
dan dojruya ~ Ve yine oyle fD.D:)'Cftml 
tel«rafla söz veriyor)az'. • lri, ihtlklr bir fktUadl dat "9-

Bence ihtik~rla çarpıpanm ··ı _bir lnanc, ft nam1111 menlı 
en ince, en doğru yoluna gin1- ;~ır., ' t' mnı-=- --mittir Bu sözlere inanmak •~• m. e ın ve oı;ı.ın ~· 
!ima.'rmnJe beraber, tecl- lam 1 a blltnn Y1lreitN 
blrletf elden bırabea'k &eımz.. lnumwı - w - . -~-lı 
Fakat öyle sanıyonım ki. mem· .konımaga n~U!" .~e and!Gmll 

1'aUla lcld Rlll B. ...._ lüett bir zorluk l~ine aok- ınsanlarm VUct!d.ı"'le blitla.i 
...........: ma.m&k için namus ve haJ'at• ~muhtacız ... I>ilzmll !Jt. 

9'1/1109 ~terini ortaya a.tan inan- t.iadiyat bunun tnahsulü ola-
Fatma l&Yad'atin kocası llec.100 1~ s:ı.m~miyetlo .veı:<fikleri caktlr. Hl""'ur7 ..nNIR 

t!iyek8Yhde Uklr fahribsı arlta. sözler. bınbir çeşıt ı.nzı"ba.t ıwn.c. ırıu. 
ıında 4 No. !u hanede lwnet e- -~-----.:...:;,---------------
den Cenabi IMabettin nleyhine Ayazaiadald aabn alın• Komisyonundan: 
aotıfr -.lh ttt~lll davumm Oıı.ıır t.cıDluk ._ - aın &1'I prtnamelerle SO ton ade yatı ,.. 
davefJnal ~rayı t.ebUI gönderil- - -- 1h n. llÜf iEe de mum f!eyhin glieteri- arldtla atm etm••ldP· ._ 1:drlldD teminatı 2100 liradır. aıe• rl 
len adrestea t"'kıp gittiği tebliğ l2.N1 ~ stmtl llM 11 clıldır. tıaztumelerl komla10Dumusda cih'tlit 
memuru taı-a!mdo.n verilen met- lıllılllr. ı.t.ldUerln __,,.. ... 99 ..U. ı.taolııllda Ayuatadal:l ., 
rulıattan &1llqrJnut ve mahkeme- ~ua p1mewl ala ......,. "109St. 
ee daftCllUft taleblle daft ohm&D 
hıtkmda 23 ctm mtlddetle ilben 
teblliat icruma \•e muh•kemenia 
12. ı. N2 ısa.at ıo talitbıe bnr 
verilmlt oıdufuııclan yevm ,.e M&tl 
mezkfırda mahkemeye geJmedflt 
ta!tdinle dll'Y'&lUıl cıyMmda büı
lacağı tebliğ makamına kaim oJ. 
mü tıaere tl4ıı olumır. (381:53) 

koJJ~ maymun gibi kıllı, çen~ 
111 bir l>Otin bumu «il'1 dJlanla 
çalı kaşlı adam onu &mıal ta
nıdı: 

bi
:-: liot aeldlıı. diJordu. Her
yı neden ~? Bam. 

ık; '\-Wki borcu var. 
Morgan cebiDdeD ıma c;ıkarar 

ra.k t.ezP,lha fırlattı 'Wl aord:ı: 
- Co nenle? 
- Yukatda •• 4 numarada. Ya-

rm 88.bah Yola çrlayor ... 
Mor"'l.D doirqca yukarıya çik

tı. D&1: numarada kendini ya
nık vllr.Hl. dfpbs bir denbsci Jra.r. 
tdadı. 

- Ooo '.. Seni banai rtız-
ıA.rtar attı bura.ya •• Otur ba· 
kalım. 

Smoki Co, Moırıan'~ çok eMl 
bir tanıdık muamelesi Y&PIYW
du., Yanmdaki arkadactma: 

- Parker, dedi. Sen ~deblllr
lin. Yalnız iitmeden evvel Mis
ter Morgan'a bir Jeken:le. ~r. 
'!lo~n f.efekkilT ec!erek otur

du Fazla. beklemeic w.kit ~!t 
tU: Derhal me"VZ".ıa r.cc:ti. 
' - 0o'. Senin sreıxü ile bir 
kız ı?Ö~ 1stlyor1mı. Genç 
bir • p:ınyalı kız ..• 

Co, fi!osof ca blr tavırla gözle
rini tavana kaldrrdr. Bir müdd~ 
öyle durduktan sonra: 

- Yann sabah plakla haa-e
ket edi:, crum. dedi. 

:'.fon! . kısaca hAdi eyi :D· 
lattı. Ot.omoblldeki reaimlerd!n 
ba.hEetti •• Co, bUtiln' SÖYlel"e-t· 
leıi aJ~ka ile dinledikten tonra, 
resimler için: 

iLAN 
ıu Jd1adıa aıa,mı11D - plıJadl alQID8 'ftltJea 1 No. 19 w WUI 

• tarDl1l Jandarma IQ'Dlratı il lıaf llQfta tçtn ftriJen ~ JQklıaa 
9Qt olmlJ1bır. 1IDmtl olmedıll- (1Dll) (109'0) 

lsbnbal clördllldl iaa memur-

btlkW~ 

KOMEDi KISMINDA 



4 
... ~~ _. . . ' • '1 ' - -

ile sa· a 
' 
öğle ve akşam 

llcr 3 emekten o:ıra 1>:liııılc ıiç defo nıant nzamım 

dı.-1,.rinh:i fırrnlavmr7 

Deyfet Demiryolla rı ve Limanları J ~letme 
Umum idaresi ilanları 

l 020 J ıırn olan 150 ndet çclflt, tc.,m1Ju drooaj 
ç llk, tırnaklı mnnlvc11 (26.12.1041) cuma gUnU 
tuzd ı Hnyd:ırpaşada Gar b1nast dahlllndeld lto. 

• lltmc usuUylc sntın alınııcnktır. 

• • ' rln (369) liralık muvakkat temlnııt ve kanu
kl b rl kt" ek ııtrnc gilnh saatin 1'a..ı r l om! yo. 

omlsyondnn ııar ~ olnrak ı.lo.ğttılmaktndır. 

(10818) 
~ .y.~ 

ddı 8.000 (Seksenscklz bin) l!rn olan 40 ton tnglllz be.. 
r mba gUnU 6:ıat 15 d ı.np:ılı zarf usulll ile Ankara'dn 

r bin mcla S..'ltm alına :ıktır. 
Bu ı c girmek ıateyent r:n 56j0 (Bcşbin alllyllz clllı llr lık muvakkat 

mlnat il k 'lunı: 1 t y1n etU • ,. llm'nn ve t kutt~rlnt nynt ~Un saat 14 
!tadar Komisyon R l in \ rl'"le' rl llızımC:ır. 
şartno.mclcr parn z o'nrak Ankııra'd:ı Malzeme dalrealnd o, Hnydarpa. 

'da Te llllm , . .., S v: Şe!llğindcn da~'ltılacaktır. {lOilO) 

İst. Hava Mıntıka Depo Amirliğin.den: 
ı "Mak" marlro oto ı;asclerl üzerine l2 ndedlne kamyon, 4 ade. 

ne otobüs knroseri yapılacaktır. 
2 Kat1 teminatı olan SSlO lirn Bakırköy :MaımUdUrlUğUnc yatırı. 

rak m:ıltbuzu ne blrlilttc lG.12.941 &alı stınU san.t 11 d Yl'şllköy Hnvn 
'Mıntıl D po Amirliği :ıtınalma komlsyonundn bulunnmlnrı. 

3 Evsnf v fenni şarÔınmc ve resimleri görmek lsUyenlcr talil 
hariç h r a Y '.';11köy Hava Mıntıka. Depo Amlrllğl satın lm:ı 

onun mUrac U rı. (10307) 

Tiirk H ava Kurumu lnegöl Şubesinden: 

Türk .H va Kurumu 1negb1 subcsi tarafından bu sene mırbruı Bayra. 
ınd.l top! naca;: koyun, keçi ve sığır derllerlle banınklarmm ayn ayrJ 

at ık nrttırml\8I 17. BirlnclkAnun. 9U tarlhlne :nıstıaynn çnrpmba gUnll ya. 
ı calttır. 

ı te lil rm artnanıealnl görmek Uzere İatanbul ve lnegısı 
pey ı ınn k lçln de lhalc gtlııQ lnegOI l\lbeatne 'mUracaatlan 

. l.... •( • " . ·: .. ~~-: ~ - - . - . 

ruRKiVt 
11) SANKASI 

l adet 2000 L.tralık - :ooo.- Lira 

Kü~"ik Tas~rruf 
Hcsnpları 

1!)1% l R '\lllYE PJ.~"\, 
1\ • lDELEll: 2 Ş:.ı t, .ı 

)1 tyt& ' ,_._, 2 t?dı. 
C""1rin tarihi r .ı41ır 

...,.ıu 

3 .. 1000 .. - 8000.- .. 
2 • 71SO .. - 1000.- .. 
3 wo • - ııoo.- • 

10 2:ıo .. ı::: :!~00.- • 40 100 .. • tOOO.- .. 
» - 00 • • Z500.- .. 

ı: A 21S • - 6000.- .. .. • - ıooo.- .. 

:!' 

VA«tr 

KIZILAY CEd ı1ıYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Sart dık i ına~ivesi EksH, ın esi 
ı - '.Mnd n uyu . ı rınn m .. l•. ı.s yııptıı ılnc:ık en uz 2500 ve en 

çok 750.0 sandığın lmııilycsl için S-12-tıU t .. rthlnde yap:Jnn açık ek. 

ıllmc ı t ld cı n .,, !! Uıır hnddı lA.yı\ıııd:ı ,\JılılmcJI •lnd n !!5-12 

911 tıır.ııın..ı s t 14 tc pnz:ırtı.< ılıal si t ıari:ı.:; ırılmıııtlI'. 

2 - tetcldilcr•n Jx>hcmchııl ntolye sahılıl o:maları ı: .·.mdır. 

3 rıı.:- ı rı. tir ılt irin (300) liri\ l m.n t m klubu vcrlk. 

~cKtır. 

4 - Şartname için Y ni Postahane kaıı;ısınan Mln nr Ycdat Cad-

• inde lKızıl:ıy) Hıınınd. J{ızılııy DC'posu Dlr ';: o·JU~lln mUracruıt 

c ... ı:m si ilü.n olunur. 
. -...;:::..~~-~-· .. ~ .1~. ,.. · ~, .. · ..... ... .• . . • ~ ...... : ... . -. . 

---- -----

tr··········-···················································· ····················· ..................................... -................................................ . 
1 

• • • ••• · · · ·-··· ····· · · · ····· · · ········ .. · · · · - - · ················· ····-····· · · ·-·····, ... r····· ···-·············································-······-· .. ·····~··-- ' 
l!j!i i•tanbul Belediyesinden: !!ll 
~:~~ T aksimaeki meıarhk ar s :ı la rının 1~H 
Jm satışı ı lanı ~~~: , .:.. . ... 
ı ::;: :::: 
ı H •= Pımgalt.ı mnhıı.llcslnın •• lıfL Muhtar sokağında cskı mezarlık i~f! 

::'i! ars:ısı, tanzlm ed~lml.ş olnn lmn.r pı ... , nıı. gore bloklara tnkslm iri: 

j
:,· : ~··i •
1
. olunsralt olbabt.oki şıı.rtıarı veçhllc l:innlnr ln~n edilmek Gzcr t.C• ·• . ·u· H S kr.p:ı.lı zarf usulılc aı ttırnmya konut"'tlw•tur. Her blok 46 m tr iı• : 

::ı: ktcd ·.·.!: I :::: genf llk 85 metre dcrınl ğinde blr sah:ı. teşkil etme ır. Cem'. :::ı 

1 ifü an 9 parçadan lb:ı.ret o a'l b-a bloklardan her blrin!n 23 metre cep. :m 
=;·:: •• ·== I 
•••• h o \"C 35 metro derlnlığlnd.ı olmalc Uzcre iki parsele ayrılıp sa. ::-• 
1 1·~ tııması da. mUmkUndUr. H r blokwı ıuesıı.h:ısı 35X4C lGlO m trc .:: : z r '" 
ım murabbaı olup ikiye tefriki halındc 23X35 805 mclrc murn 11. 2m 
İm dır. ŞlmclUlk bu dokuz blok.an ı numaralı blok satı~ çıkarıl- PH 
! ı:: mıştır. llcho:- metresinin muha mmen satış bedeli 150 lira.dır. tık ~:: 
h!? teminat mlkdan: 1610 metre murabbaı için 13,325 lira ve 805 i p 
;ii: metre murııbl:inı içln 7257 lira 50 Jrunıııtur. 1halc 16/12/941 Satı i ·İ 
:ı=i • ,.! uf• '"'"U saat 115 cıo lsta.nbul Belediyesi Daimi Encüm~l odnsındıı. ı 
•ı.. b~· r h,: yapılacaldır. Buna nlt !jllrtnıımo ' 'e projeler 12 lira S lturuş mu. :i 

l:l:I! kabilinde Imar :MUdUrlUğündcn alınab!lir. Şeraiti öğrenmek iste. :: 1 • .., 
• yenler her ruu İstanbul Beıcdlyesl Zabıt W' MuamelAt MUdllrlll. i•:• 

:m ğU kaleminden mıı.lfımnt ala.b.lirler . Taliblerin ilk tcmlnat mak. K!: in: H •••• buz \'C"" mektuplan imzalı ı;arlltame, proje vcs:ılre ve şartnanıo 
gg mucibi~~ ibrazı ldzımgelcn diğer vcsalk ile 2490 numaralı lmnu. llİi 
i ı·· k •••• 

lm gUnU Saat H de "kndar Dnlml EncUmcnc ' 'ermeleri IAzımdır. ii • 
:!: nun tnrif ... tı çevresinde hazılayacakln.rı teklif me tuptannı ihnle 5iH: 

im <9962> :: : lim ım ....... ~-::: :::::::::::::::-.::::::::::::::::::::: ············---n ınll!l!lllll•i··---··--···-···· .. ··· .. ······· 1 ::r::r:: .• :11... :: ..• - .... • Hı•••e ... .-..-.... ..... ______ .. 

] 1 isi. Komutanlığı Salın alma Kom syonu ilanları 
Yapılan pazarııtma talip çıkmayan 2100 adet çUt atlı nak!lye arabaaı 

115.12.H l puartaal stınU saat 115.80 da pazarlıkla tbale edllecektlr. fŞ&rtn.ıı
mesl her gtln komı.yortda gOrtllebl'Ur. 

Tcl:crlck taban demiri ile dlngtl denurJcr1 aynen Ycı llcccktlr. Muhnm. 
men bedeli 296.100 Ura olup kaU teminatı 21.188 liradır. 500 arabadan qağı 

1 
olmam ak llzere &)'n ayrı ın:lplere de ihale cdlleblllr. bteklllerln belU gUn 

. ve saat te Fmdlklıda satın alma komlayon:.ına gelmeleri, (108:!6) ı __________________________________________ ~ 

1 
Delllz Lnan• Satınaıma ı 

..... , ... o•n•an ----------
ZEYTINY Aöl iLANI 

l - Beher kllolluna 100 kuruş flat tahmin olunan 15.000 kilo zeytln. 
yağı blr partide olarak pazarlıkla satın aımacaktır. 

2 - Pazarlığı l!S/1. K&nun/9.U pazartesi brllnU sant 1~ de 17.mlttc 
ı tersane kapısındaki komisyon binasında. yapılıu:aktrr. Şartnamesi 223 kuru§ 

mukabilinde komlayondan alınablllr. 
S - Pazarlığa 11Urt.k edecek t.allplerln 2•90 sayılı kanunun ıstediğı 

veslkalarııu ve 6750 liradan ibattt teminatlarile blrllltt" muayyen gUn ''e 
saaUe komisyona müracaatları. "10823,. 

••• 
H arman -0..U balari iL Sllof;ınalma Komlt.) onundan 

Sabun ilanı 
ı - Bir k!loauna tahmin olunan 60 k~ flaltı 12.000 kilo sabun pazar. 

!ıkla aatm alınacaktır. 
ı 2 - Pazarliğı 13/J. KAnun/DU cumartesi günü aaat 12 de tzmltte Ter-

i sane kapwndakl komlayon binuında yapılacaktır. İ!}bu aabun bir partide 
aımacaktır. Şartnameai bedelsiz olarak Jtonıiayondan &&mır. 

s - Pe.zarlıta. l§t!rlk edecek talip! .in bu l§lerle a llkadar olduklarına 
cıaır 'Ticaret vealkalannı ve " 1060,. liradan ibaret ~lnatınrlle birlikte belll 
ı;ün ve saat te komı.yona müracnatıarr ' '108!?2" 

tatanbul Hava Mınbka Depo Amirliğinden: 
ı - 0000 be§ bin çi!t er foUni satın alınacaktır. 
2 - Kat1 Uıninatr olan 69715 lirayı Bakırköy KalmUdUrlUğüne yatı. 

rılarak 18.12.9.U per§CDlbc günU as.at 11 de Yeıilköy Hava Mmtıka Depo 
AmJ.rUtt utmalma koml.syor.u:ıda bulunmalan. 

3 - Enal TC prtname almak !steyeDleı' tattı gOıılerl hariç her gtln 
Yefllk.6y Hava Mmtılm Inpo Amirliğine mOraeaatıan. (10806) 

Deniz Fabrikaları Un:um Müdürlüiünden 
il tmtilı&Dla ve göstcrcccltlerl liyakate g~e takdir edilecek aaatııkle 
tomncı, tesviyeci, bnkır bol'ucu, demir bOrucu, akllmlAtör ta.mirci.il , m o
torcu, c.lcktrlkçl ve türbine! nlın:ıco.ktır. 

1 
Gldlp gelme yol masnıflnrı t; ~-mcrinc alt olmak Uzcre lcap eden Vfl"' 

slkelarlle GölcUk deniz fa lır J,n\ıı.rı umun1 mUdUrıtığUne müracaat olun-

İ ma.sı. c1os52> ----------------~-------

BUGÜN : insan atır e lektrık fatura s ı kabusun· 
dan kend ini koruyabilir 

Bu da cereyanı yutarcasına harcayan bazı lanı · 
ba ların yerine TUNGSRAM lambaları l;ullan· 
makla otur. 

{.]l_ TUNGSRAM lamba ları yalnız bol bir ışık vermek· 
~ le kalmaz fakat cereyanı çokça Jdare de ederler. 

f UNGSRJI 
BUR LA (j) 
Bi RADER LER. 

I S TANBUL ·ANKARA · IZMI R 

ye Ye~ek Subay 0.<ulun ıakı S1t.n a~~ı 
Komisyonu iUinları ,,,, 

ı,e 
Pnz:ı.rlıl,Jn. 100 ton kuru ot'un nıUn:ıkasaın 8.12,941 de llA.n eduzuif __..c. 

de talip çıkm:ıdığı:ıde.."'l ylno pazarlığa konmu;tur. EvAf ve buad ~ 
lan komı..yonda görUleblllr. l.haleaı 16.12.Hl Alt güntı saat 15 de ~ 
caktır. Beher klloaunun ı ıuhammen bedeli altı buçuk kunl§tur. ~. 
Uarblyede Y\'dek SUbay Okulunda Koml.Jıyona mU~caa.tıan. (1 

• • IJI. 
Kap"lı zart ile S.12.9U de ihalesi llAn olunan 300 ton ze)'tlzaıraı-~ 

çıkmadığından ııynl mlkdar zeytlnyafı tekrar puartıta k~3 
ve hususi şartları komiayonda görWebll:.r. Beher kllQsunun m 
bedell 108 kuı'll,tur. lhaleai 17.l2,9U çar§B.Dlba günü saat 10 da yap-..J 
lır. Taliplerin temlnatlarlle Harbiyede Yedek Sllbı\y Okulunda saııo-"" 
Komisyonuna mUr:ıcaatıan. "1093:? 

cıı :f * ~ 
Pazarlıkla mllnakasaaı l1An olunan 40 ton yqil mercimete tali:,.-. 

nıadığmd&n tekrar pazarlığa konmU§tur. Evaaf ve hlJ.IUsl fU'lJan 
yonda gôı ulebilir. . ,.ı;i 

B~h~: ı •ı •,:.ı:ı:m muhammen bedelı ••2s., kuru.,tur. İhaleal 16. ~-. 
kt.nun. DH s~ıı gtınü saat H de yapııacıı.kt.Jr. T11llplerln Harbiyede ~ 
Sübay O:tulundakl komiayona. mUracaatlnn. ~ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Ye:illtö; T~I.s:z istasyonu irin 50 ton Mnrye~ve iıe 14 ton söıni1' 

Oamanıye telsb: istasyonu için de 3S ton sömikok kömUrllnUn aıırnı • 
cksiltmevc konulmuıtur. 

Ek•;lt-n lfi.12.9-U pazart.Nıi gtlnU ııant l5 de BUytlk Postahane bi 
blrinei k"tmdıı. İdaıi muavln11k oda~ın :ı topit\J'luak MQdUrlUk AlıISI 
lım Komisyonunda yapılı:.:<ıktır. J 

He:>!!lnln ımıhnmmen bedeli ~ lira 50 kuruıı, muvakkat ıemın.at 
liradır. 

Tallplt'rin olbsptakl aruıam"!crlnl görmek ve muvakkat t mınsl 
nı yaptırmak Uzere çah,-ın:ı. gllnl rinde MUdUrlük idaı1 kalem le,azıf1l oıJ"' 
mma eksiltme gün ''e analın ı de 9U s nesi lçln muteber Ticaret 
Vealkası ve muvakkat temlna• makbuzları fle birlikte komlayona mıır-
la.n. ·•ı04'°' 

1---:;ianbuı Levazım 
L har.cj asker. kıtaab 

Yetm~ bin metre hava rengi iJ clblsellk kuma, pazarlıkla acı.tın 
caktır. Tahmin bedell 49,000 lira kat'l tem!natı 73:!0 lır.ıtlır. Pa~r , 
ekalltı:ıeaı 17/l2/9U Çarpmba. &UnU aaat l0,30 da Ankarada M. :J 
Hava satın l'lma komlByônund& yapılacaktır. Şartname.si kom s~on~~d 
rCIUr. Ta:lplcrln belli Yakitte koml!yona gelmeleri. ( 1G90 ttJD""" 

• • f.• 

.Afağıda yazılı n1cvadın pazarlıkla. ekslltmeleri 24/12/9U çarfS 
gtınU saat 16 da lzmıtte istasyon otelindeki ukerl satm :ılma komıayocı 
dD. yapılııcaktır. Ta!lplcrln be111 vakitte komlayon:ı. gelme! r.. 
Cinsi Allktan Tuıart T..::ılııatı 

.KUo Ura Lira 

Sade yağı. 30,000 58,400 8010 
Zeytin yağı. 15,000 ll5000 22l'50 
Plrlnç. 50,000 22,000 3300 

{1592 10~11 

*"'* ,- -- ·- ,_ 
ı A§n~cıa yazılı mevadm pazarJikla ckslltn~leri hL~:ı1o.rında yazılı gün, aaat \'O mahaıterdz.t. a ı<en satı11 

ma kc'fUisyonl rnıda yapılacaktır. Taliplerin be11i ... ·:ıklt:~ • nlt olc!uğu komfsy :llarda l-ult:nmaı:ırı. 
Cinsi. Aliktan Tutarı T<':nlnatı 1Mle ı;-lln \ "e ...U 

Kilo Lira U ra 

-·---
Kuru ot. 300,000 16,500 l22i,60 16/12/Hl 14 Ko:ıya. 
Pirinç. 100,000 47,000 7050 18 •• .. 16 B&Iıkesiı 
Kunı fa.!ulyc, J00,000 27,-000 ~o ıs ... 14,30 Ba:.ı··e.r. 

DUs"n saman. ~oo.ooo 487,GO 18 " .. 11,30 Eakııt htr. --- Pata~ ıo,ooo 11500 15 .. l:i Yalova. .. 
~ \li!Hf ASIM US Pirinç. '" ,l' (1 49, '.) 7426 JO ,. •• 16 Erzurum• 

Basıldıfü ver : V AKIT Matbaası Pirinç. f"'.000 '19,500 7425 17 .. ,. ll Ersuftllllo 

Umumi ne5rivatı idare eden ~- İ•O,lVıO 49,- 'J i~2r> 17 •• .. 15 EıSllJ'Ulllo 
Pirinç. so,oov 48,0'Jf 7200 19 .. .. 14. JCı9lrUID. 

Rtfik AAtnd ~ i(lll8-10HJ) 


